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VECHIUL TESTAMENT 
OE N E SA (FACEREA) 

SAU ÎNTÎIA CARTE A LUI MOISE 

V RE MU Rl LE S TRĂ.V EC HI 

DELA FACEREA LUMII PÎNĂ LA AVRAAM 
CAPITOLELE 1-11.9. 

Facerea lumii. 11. La început•, Dumnezeu a făcut„ 
cerurile şi pămîntul. 

t.•Joanl.1,2. Evr.t.10. >:•9Ps.8.3j 33.6j89. 11.12;102. 
25; 136. b; 146. 8. Isa. 44. 24. Ier. 10. 1::!: 51. 16. Zab. 12. 1. 
Fapr..1'.16;17. 24. Col.1.16,17.Evr.11.3. Apoc. 4.11; 10.6. 

Lamina. 
2. Pămîntul era pustiu şi gol ; 

peste faţa adîncului de ape era întu
nerec, şi• Duhul lui Dumnezeu se 
mişca pe deasupra apelor. 

•Pe.3.3.6. !ea. 40.13,14. 
3. Dumnezeu• a zis: „ Să fie•• lu

mină!" Şi a fost lumină. 
'''Pe.3.3.9. '"''2Cor.4.6. 

4. Dumnezeu a văzut că lumina era 
bună ; şi Dumnezeu a despărtit lu-
mina de întunerec. 

· 

5. Dumnezeu a numit lumina zi • ,  iar 
întunerecul l-a numit noapte. Astfel, 
a fost o seară, şi apoi a fost o dimi
neaţă: aceasta a fost ziua întîi. 

•Pe.74.16; Jijj. 20. 

Cerul. 
6. Dumnezeu a zis: „ Să fie• o întin

dere între ape, şi ea să despartă 
apele de ape." 

7. ,Şi Dum��o;:i;·�s.
f�·���î

6��Î������� �i 
ea a despărţit• apele cari sînt dede
suptul ·întinderii de apele cari sînt 
deasupra•• întinderii. Şi aşa a fost. 

:'.<Pilde8.28. (lt.<Ps.HS.4. 
8. Dumnezeu a numit întinderea cer. 

Astf�I •. a fost o seară, şi apoi a fost 
o dimineaţă: aceasta a fost ziua a 
doua. . 

Pămintul. 9. Dumnezeu a zis: „ Să • se strîngă la un 
_Io� apele cari sînt dedesuptul 

ceruJu1, ş1 să se arate uscatul !" Şi aşa 
a fost. • Iov. 26. 10; SB. e. 

Pe.93.7;96.6; 104.9; 136.6. Pllde.8. 29. Ier. 6. 22. 2Pet.3.0. 

1.0. J?umne�eu a numit uscatul pă
mint, iar gramada de ape a numit-o 
mări. Dumnezeu a văzut că lucrul ace
sta era bun. 

11. Apoi Dumnezeu a zis: „ Să dea• 
pămîntul verdeaţă, iarbă cu sămînţă 
po

_
mi rodit�ri ••_, cari să facă rod după 

soiul lor ş1 can să aibă în ei sămînţa 
lor pe pămînt." Şi aşa a fost. O:.Evr.G. 7. r:u:'Lnc.6.44.. 

12. Pămîntul a dat verdeaţă, iarbă 
cu sămînţă după soiul ei, şi pomi cari 
fac 

!"
od . şi cari îşi au sămînţa în ei, 

dupa soml lor. Dumnezeu a văzut că 
lucrul acesta era bun. 

13. Astfel, a fost o seară, şi apoi a 
fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua 
a treia. 

Soarele, luna şi stelele. 
14. Dumnezeu a zis: „ Să fie nişte 

luminători• în întinderea cerului, ca să 
despartă ziua de noapte ; ei să fie nişte 
semne•• cari să arate vremile, zilele 
Şi anii; «Deut.4.19. Pe.74. 16; 136.7. ••Ps. 74.17;104.IO. 

15. şi să slujească de luminători în 
întinderea cerului, ca să lumineze pă
mîntul." Şi aşa a fost. 

16. Dumnezeu• a făcut cei doi mari 
luminători, şi anume: luminătorul cel 
mai mare ca să stăpînească ziua, şi•• 
luminătorul cel mai mic ca să stăpînea
scă noaptea; a făcut şi ţ stelele. 

.:.. Pe. 136. 7, S. 9; 148. S. 6. <11;. Pe. 8. 3. t lov. 38. 7. 
17. Dumnezeu i-a aşezat în întinderea 

cerului, ca să lumineze pămîntul, 
18. să stăpînească • ziua şi noaptea, 

şi să despartă lumina de întunerec. 
Dumnezeu a văzut că lucrul acesta 
era bun. • ter. a1. ar.. 19. Astfel, a fost o seară, şi apoi a 
fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a 
patra. 
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Vieţuitoarele mllrii. 

20. Dumnezeu a zis: „Să mişune 
apele de vieţuitoare, şi să sboare 
păsări deasupra pămîntului pe întinde
rea cerului." 

21 . Dumnezeu • a făcut peştii cei 
mari şi toate vieţuitoarele cari se miş
că şi de cari mişună apele, după soiu· 
rile lor; a făcut şi orice pasăre înari
pată după soiul ei. Dumnezeu a văzut 
că erau bune. *Cap.6.20; 7.14:8.19; Pe.10<."26. 

22. Dumnezeu le-a binecuvîntat, şi a 
zis: „ Creşteţi ", înmulţiţi-vă, şi um· 
pleti apele mărilor; să se înmulţească 
şi păsările pe pămînt". •cop.e.11. 
23. Astfel a fost o seară, şi apoi a 

fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua 
a cincea. 

Viefuitoarele pămîntului. 

24. Dumnezeu a zis: „Să dea pămîn· 
tul vieţuitoare după soiul lor, vite, 
tîrîtoare şi fiare pămînteşti, după 
soiul lor." Şi aşa a fost. 

25. Dumnezeu a făcut fiarele pămîn· 
tului după soiul lor, vitele după soiul 
lor şi toate tîrîtoarele pămîntului du
pă soiul lor. Dumnezeu a văzut că 
erau bune. 

26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să fa
cem • om după chipul Nostru, după 
asemănarea Noastră; el să stăpî
nească •• peste peştii mării, peste pă
sările cerului, peste vite, peste tot 
pămî!1tul şi pe�te .to��e tîrîtoarele cari 
se mişcă pe pammt. �Cap.6.1;9.6. 
Pis. 100. 2. Ecl. 7. 29. Fapt. 17. 26128129. I Cor. 11. i. 
Efee. 4. 24. Col. 9. 10. Jac. 9. 9. C1°:' Cap. 9. 2. Pe. 8. 6. 

27. Dumnezeu a făcut pe om după • 
chipul Său, l-a făcut după chipul lui 
Dumnezeu ; parte bărbătească •• şi 
parte femeiască i-a făcut. 

* 1Cor.11. 7 . .::.• Cap.5.2. Mal.2.lb. Mat.19.4. ?tlarc.10.6. 

30. Iar tuturor• fiarelor pămîntului, 
tuturor păsărilor •• cerului, şi tutu
ror vietăţilor cari se m:şcă pe pămînt. 
cari au în ele o suflare de viaţă, le-am 
dat ca hrană toată iarba verele." Şi 
aşa a fost. • Ps. 1'6. 11>, 16; 147. 9. •• Io•. 3'1. u. 

31. Dumnezeu S'a uitat• la tot ce fă. 
cuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel 
a fost o seară, şi apoi a fost odiminea
ţă: aceasta a fost ziua a şasea. 

Pe.104.2.a. IT!m 1 . 4.,  

Ziua de odihnă. 2 I. Astfel au fost sfîrşite cerurile şi 
pămîntul, şi toată• oştirea lor. 

*Ps.!n.IJ. 

2. In ziua • a şaptea Dumnezeu Şi-a 
sfîrşit lucrarea, pe care o făcuse; şi 
în ziua a şaptea S'a odihnit de toată 
lucrarea Lui pe care o făcuse. 

* E.xod. io. li: 31. Ji. Dt-nt. 5. 14. Evr. '- 4. 

3. Dumnezeu a binecuvîntat • ziua a 
şaptea şi a sfinţit-o, pentrucă în ziua 
aceasta S'a odihnit de toată lucrarea 
Lui, pe care o zidise şi o făcuse. 

"'Neem.9. H. huL !'.S. JS. 

Facerea ofTUJlui. 
4. Iată • istoria cerurilor şi a pămln

tului, cînd au fost făcute. 
* Cnp. J. I. Ps. iO. 11 2. 

5. ln ziua cînd a făcut Domnul Dum· 
nezeu un pămînt şi ceruri, nu era încă 
pe pămînt nici un copăcel• de cim� şi 

r��� :0 f�l��:ă 
doo1::n�:m&u�u

n��� ţ�� 
dăduse încă ploaie •• pe pămlnt şi 
nu era nici un om ca să lucreze ţ pă
mîntul. 

•Cap. 1.12. Pl!I. 104.H. •• Cov.38.26,27,28. t Cnp. 3. 23. 
6. Ci un abur se ridica de pe pă· 

mint şi uda toată faţa pămîntului. 
7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om 

din ţărîna • pămîntului, i-a•• suflat 
în nări ţ suflare de viaţă, şi omul s'a 
făcutţţ astfel un suflet viu. •cap. s.19,23. Ps. IC3. J(. Ecl. 12. 7. Jsa.6". 8. JCor.16.47. i«O:Iov.33.4. 
Fapt.1:.20. tCap.7.22. laa.2.22. ttlCor.16.'5. 

28. Dumnezeu i-a binecuvîntat, şi 
Dumnezeu le-a zis: „ Creşteţi ", înmul
ţiţi-vă, umpleţi pămîntul, şi supune-
ţi-l; şi stăpîniţi peste peştii mării, Raiul. 
peste păsările cerului, ş1 peste orice 8. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit 
vieţuitoare care se mişcă pe pămînt." o grădină • ln Eden ••, spre răsăritţ; 

•cap.9.l,7.Lev.26.9.Pe.121.3;128.S.4. şi a pusţţ acolo pe omul pe care-l 
29. Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v'am întocmise. * Cap.1 3. 10. !Ba. 61. 3. Ezec. 28. 13. 

dat orice iarbă care face sămînţă şi �"'.'�-��:��l'5
.
3.2'. tCap.4.l6. 21mp.l9.12. Ezec. 

ca�e este pe faţ1 în!regului pămî_nt,_ şi 9. Domnul Dumnezeu a făcut să răO_!"�ce pom, care are m el .
rod cu �-a�m- . sară din pămînt tot felul • de pomi, ta . aceasta să fie hrana �oastr_a. I plăcufi la vedere şi buni la mîncare, �.C::�ii." �;_ 1ov. se. St. Po. 104. u, 16 , ise. 25: 146. 7. i şi pomul „ vieţii în mijlocul grădinii, 
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şi pomul ţ cunoştinţei binelui şi i a�eea care . este os • din oasele mele 
răului. «Ezec. s1. 8. ŞI carne din carnea mea! Ea se va 
<•Cnp.3.22.Pllde3.18;11."".Apoc.2.1;22. 2.1<. tVer•.17. 1 numi , femeie' 1, pentrucă a fost luată 

1 0. Un rîu ieşea din Eden şi uda din•• om." ··Cop.20. 1<. ::-rrădina ·şi de acolo se împărţea şi se Jrnk.9.2. '.!Se.m.0.1; rn.rn.F.ie�.5.30. t.'t.'1Cor.1u1. 
1ăcea pa'tru braţe. 24. peaceea • va lăsa. omul p� ţatăl 
1 1 . Numele celui dintîi este Pison; său ş1 pe mama sa, ş1 se va lipi de 

el înconjoară toată• ţara Havila, unde 1 nevasta sa, şi se vor face un singur 
se găseşte aur. •Cnp. 26.18. trup. ·:·cop. 31.10. 
1 2. Aurul din ţara aceasta este bun ; p,_„_10.Mat.19.6. Marc.1n.1. 1eor.6.1G. Efes.6.31. 

acolo se găseşte şi bedelion • şi piatră 
de onix. •Num.11. 7. 

1 3. Numele rîului al doilea este 
Ohihon ; el înconjoară toată ţara Cuş. 

14. Numele celui de al treilea este • 
Hideche[l: el curge la răsăritul Asi
riei. Al patrulea rîu este Eu!�:���o. 4. 

15. Domnul Dumnezeu a luat pe om 
şi 1-a aşezat• în grădina Edenului, ca 
s'o lucreze şi s'o păzească. •vers. 8. 

1 6. Domnul Dumnezeu a dat omu
lui porunca aceasta: „Poţi să mănîn
ci după plăcere din orice pom din gră
dină; 

1 7. dar • din pomul cunoştinţei bine
lui şi răului să•• nu mănînci, căci în 
z�ua în care. v,�i mînca din el, vei mu
n ţ negreşit. "Vero.9. '»Cap.3.1,3, 

11,11. t Cup. 3. a, 19. Born.6. 23. l Cor. l.D. 56. Iac.1.15. 
1 Ioanfi.16. 

Facerea femeii. 
1 8. Domnul Dumnezeu a zis: „Nu 

este bine ca omul să fie singur; am• 
să-i fac un ajutor potrivit pentru el." 

*Cap.3. 12. lCor.11. 9. I Tim. 2. ta. 
1 9. Domnul Dumnezeu • a făcut din 

pămînt toate fiarele cîmpului şi toate 
păsările cerului; şi le-a adus•• la om, 
ca să vadă cum are să le numească; 
şi orice nwne pe care-l dădea omul fie
cărei vieţuitoare, acela-i era numele. 

*Co.p. 1. 20,24 . .;,,;. Pa.8. 6. Cap. 6.20. 

20. Şi omul a pus nume tuturor vi
telor, păsărilor cerului şi tuturor 
fiarelor cîmpului; dar, pentru om, 
nu s'a găsit niciun ajutor, care să i 
se potrivească. 

Ispitirea femeii. 
25. Omul şi nevasta lui erau amîn

doi • goi, şi nu le era •• ruşine. 
·:•cnp. 3. 7, 10, 11 . .;.�,Exod. 32. 2J. Jea. -4,i. 3. 

3 1 .  Şarpele •  era mai •• şiret deci! 
toate fiarele cîmpului pe cari le fă

cuse Domnul Domnezeu. 
El a zis femeii: „Oare a zis Dum

nezeu cu adevărat : ,Să nu mîncaţi 
din toţi pomii din grădină?' 

•;tApoc.12.9; 20. 2. *O:-Mat.10.16. 2Cor.n. 3. 
2. Femeia a răspuns şarpelui: , Pu· 

tem să mîncăm din rodul tuturor po
milor din grădină.' 
3. Dar* despre rodul pomului din 

mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: 
„Să nu mîncaţi din el, şi nici să nu vă 
atingeţi de el, ca să nu murifi." ::=co.p.2.1i. 

4. Atunci şarpele • a zis femeii: „Ho
tărî!, că nu veţi muri: 

·:•Vers.13. 2Cor.11.3. 1 Tim.2.H. 
5. dar Dumnezeu ştie că, în ziua 

cînd veţi mînca din el, vi • se vor des
chide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, 
cunoscînd binele şi răul". 

*Vers. 7. Fapt. 26.18. 
6. Femeia a văzut că pomul era bun 

de mîncat şi plăcut de privit, şi că 
pomul era de dorit ca să deschidă 
cuiva mintea. A luat deci din rodul 
lui, şi a mîncat• ; a dat şi bărbatului 
ei, care era lingă ea, şi bărbatul•• a 
mÎncat Şi el. •1 Tim.2.14. ''''Yors.12.17. 

Păcatul lui Adam. 
21 . Atunci Domnul Dumnezeu a tri- 7. Atunci li s'au deschis • ochii la ames un somn • adînc peste om, şi omul mîndoi; au cunoscut•• că erau goi, au a adormit; Domnul Dumnezeu a luat cusut laolaltă frunze de smochin şi una din coast�le lui şi a închis car- şi-au făcut şorţuri 2 din ele. nea )a Jocul et. �=Cep.10.12.lSam.26.l�. 1 *Vers.5. ::.:a:icnp.2.26. 
22. Din coasta pe care o lu3:_se din l 1 s. Atunci au auzit glasul • Domnului om, _Do�mul Dumnezeu a facut o Dumnezeu, care umbla prin grădină femeie ş1 a adus-o la ·,.�:::i·. 18. 22. Evr.13. '· în răcoarea zilei s : şi omul şi nevasta 
23. Şi omul a zis: „Iată în sfîrşit tn��:;�=/��1�• l?�.��·cI�·�:t:�. cu�.·�� 
I. Adică Tigru. eşte: v1ntul. 
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lui s au ascuns„ de faţa Domnului - · t · · · . Dumnezeu printre pomii din grădină. 
f
ă
a
r
'l:i1; .� că

_
�� din. el

ţ 
ai_ f?s! luat; Căci 

o 1ov Jh. I. o;,1 io,· 31. 33. lt:>r. z:-1. u. A111os 9.3. toarce." ��c�' !' ·�o ţarina t: vei în-
9. Dar I?c;imnul Dumnezeu a chemat Ecl.3.20;12.1. �;,,:t12.i�;·;1

2;6'�:"'·P•.UM.2« 
pe om, ŞI 1-a ZIS : „Unde eşti? " 12;47.12,13.lor.22.2:1. 

. . .. ero.6.loa.u• 

1 O; El !!' .ră�pu�s =. „ Ţi-am auzit gla- 20. Adam a �us nevestei sale nu. sul m gradina ; ş1 m1-a fost frică • pen- mele Eva 1: căci ea a fost mama t trucă eram gol, şi m'am ascun;." turor celor vii. U· 
. •cap.2.'.!.-„E.0<1.J.G. 11oan3.20. 21. D�mnul Dumnezeu a făcut I · 1 � · Ş1. Domnul Dumnezeu a zis : , J\�am ŞI nevestei lui haine de pi l

ui 
„ Cu�e ţ_1-a sp�s că eşti gol ? Nu cum- ş1 1 -a îmbrăcat cu ele. e e, 
va a1. mmca! dm po,?1�1 �in care îţi po- �2. DJmnul Dumnezeu a zis: „lată. runc1sem sa nu mamnc1 ?" ca omul a ajuns ca unul din N · 
1 2. O.ml:'I a răspuns : . „ Femeia • pe cun()scînd binele şi răul . Să-l împ

0:: 
care !'11-a1 dat:o ca să fie lingă mlne, �e�am_ d�r acum ca nu cumva să-şi ea m1-a dat din pom şi am mîncat." 1i:i.tmc!.a m!n�, să ••. ia şi din pomul vie-

. 
•Cap.2.18.lo<.31.33.Ptlde28.13. ţ11, sa. !?anmce dm el, Şi Să trăiască 

1 �:. Ş1 Dor�nu! Dumnezeu a zis fe- m? veci. -cap. 2. 9. ••cap. 4. 2, 9. 21!. 
meu . „ Ce a1 facut ?" femeia a răs- . -3. pea�eea Domnul Dumnezeu I-a 
P'!_nS: „Şarpele • m'a amăgit, şi am izgonit d!n _grădin� Edenului, ca • să 
mmcat din pom." lucreze pammtul, dm care fusese luat. 

"C<Vers.4. 2Cor. U.3.1 Tim. 2. H. *Cep.2. E-. 
1.4. D<?!Dnul D_umnezeu a zis şarpe- 24._ �sţfel; iz�o!1i!. El pe Ad.am; şi 

lui : „fundcă a1 făcut lucrul acesta I� rasaritul. ji:radmu Edenului a pus 
blestemat eşti între toate vitele şi în'. n!f:,t.e �er�v1�1 ·:, cari să învîrtească o 
tre toate fiarele de pe cîmp · în toate s ie mvapa1ata, ca să păzească dru
zilele vieţii tale să te tîrăştl pe pin- nrnl care duce la pomul vieţii. 
tece, şi să mănînci ţărină •. �·P"'-1°"· t. En.1. 7. **Ex. 2.5.1s-22. Ezf'C.28. u-i.; 

.::O.l111.&.65.25. Mic. i.17. Cain şi Abel. 
1 5. yrăşmăşie • voi pune intre tine şi 

f�me1e, între s�înţa ta şi sămînţa •• 4 I. Adam s'a împreunat cu nevastă-
c1 ţ. Aceasta ţţ 1ţ1 va zdrobi capul şi _ sa En ; ea. a r�mas însărcinată, şi a 
tu îi vei zdrobi călcîiul." ' nascut pe Cam. Ş1 a zis : „ Am căpătat 
�11ra1 3 •· 13 38· 23 33 10 s u. F 1 13 un om cu ajutorul Domnului!" 
8. ""'i>s:�.i1.isa:1.i •. ':ic:s.s.:f..i.1.���'i::;�.;: 2. A mai născut şi pe fratele său 
s1,34,35.Gal.4.<.tRom.16.m.C<>1.2.t5.Evr.1.u. Abel. Abel era cioban, iar Cain era :��::�� ����� ;:,�'· ttPs.48.6. Isa. 1a.s; 21. 3. plugar •. :::eap.3.:?i;P. 20. 

16. Femeii i-a zis : „Voi mări foarte J. După o bucată de vreme, Cain a 
mult suferinţa şi însărcinarea ta ; cu • adus Domnului o jertfă de mîncare 2 
durere vei naşte copii, şi dorinţele „ din roadele • pămîntului. •Num.18. 12. 
tale se vor ţinea după bărbatul tău iar 4. Abel a adus şi el o jertfă de min
ei va stăpîniţ peste tine." ' care din oile întîi • născute ale turmei 
�ii·.:::;:�.:_���: �'.}�.:�3-.

3'
1 •. 5E.�•.•·t •1·-Sam22,_:i;_ 2<.u lui şi din grăsimea lor. Domnul a pri-

u � vit cu. plăcere •• spre Abel şi spre jert-
17. Omului i-a zis : „Fiindcă • ai as- fa lui ; ':':s-om.1s.1;.P1Jde�.9.„Evr.ll.<. 

cultat de glasul nevestei tale, şi ai 5. dar spre Cain şi spre jertfa lui, 
mîncat„ din pomul despre care ţ îţi n'a privit cu plăcere. Cain s'a mî
poruncisem : „Să nu mănînci deloc din niat toarte tare, şi• i s'a posomorit 
el_,'' bţe�temat ţf este acum pămîntul 'j faţa. . . . . *Cap.31.�. 
dm pncma ta. Cu multă trudă •ţ să-ţi 6. Ş1 Domnul a ZIS lui Cam : „Pen
scoţ1 h rana din el în toate zilele vie- : truce te-ai miniat, şi pentruce ţi s'a 
ţii tale ; �ver.;. 6 ..,. Cap. 2.17. t Eci. t. 2. 3. , posomorit faţa? 
Isa.24.5,6.Rom.s.20. ttrov5.7.Ecl.2.23. "tlo•31.4o. 7. Nu-i aşa ? Dacă faci bine, vei fi 
18. spini • şi pălămidă să-ţi dea, şi să ! b�ne pr�it ; dar_ dacă f_aci rău? păcaţul 

mănînci •• iarba de pe cîmp. pmdeşte la uşa ; dorinţa IUi se ţme 
• Ps. 104.14. ••Ecl.I. J.S. 2Tes. 3.10. după tine, dar tu să-l stăpîneşti." 

19. ln sudoarea• feţei tale să-ţi mă- : "rac 1.15• 

oinei pînea, pînă te vei întoarce în · t. Adlcli: Viaţ�. 2. Sao: o Jertlll pentru piint. 
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8. lnsă Cain a zis fratelui său Abel: I el a fost tatăl • tuturor celor ce cîntă 
„Haidem să ieşim Ia cîmp." Dar pe cu alăuta şi cu cavalul. '-Rom.• 11, '"· cînd erau la cîmp, Cain s'a ridicat im- 22. Tila, de partea ei, a născut şi 
potriva fratelui său Abel, şi l-a omo- ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor 
rit•. •)lut. 2'. ao. 11oau 3. 1,. ludu11. ' uneltelor de aramă şi de fer. Sora lui 

Pedeapsa lui Cain. Tubal-Cain era _Naama. 
. . . . • 23. Lameh a zis nevestelor sale: 

9. Dom?ul � zis lu�11Cam · �Unde . „Ada şi Ţila, ascultaţi glasul meu! este fracde tau Abel · El a raspuns · Nevestele lui Lameh ascultaţi cuvîn-„Nu _ştiu ••. Sînt eu păzitorul fratelui tul meu! ' 
meu �". "!'�· ": 12· •• 1°"1� 8 �'· Am omorît un om pentru rana mea, 1 O? Ş1 Dum.nez:u a �1s · „Ce !11 f_a- Şi un lînăr pentru vînătăile mele. cut . . _ O�asul __ smgelm fratelui tau 24. Cain • va fi răsbunat de şeapte striga dm pammt la �me. ori • �.vc. 12. 24. Apoc. 6. 10. [ 'L h d . d . • �I. Acum blestemat eşti tu, is,g-onit �r a�e e şaptezeci e ?�.1"'�-1��-dm ogorul acesta, care ş1-a deschis gu- .. apte. . ra ca să primească din mina ta sîngele Naşterea lui Set. 
frateluj tău ! . _ _ _ . 25. Adam s'a împreunat iarăş cu ne-

1 �- Cmd vei _11;1cra pammtul, sa �u-t1 , vastă-sa; ea a născut un fiu, şi i-a• 
mat dea „bogaţ1a l_u1. Pnbeag ŞI fu- I pus numele Set' ; „căci", a zis ea, 
gar să �11 pe _pămmt." . „Dumnezeu mi-a dat o altă sămînţă în 

13. Cam a zis Domnului : „Pedeap· locul lui Abel, pe care 1-a ucis Cain." 
sa mea e prea mare ca s'o pot suferi. "l:ap.5. 3. 

14. lată că Tu • mă izgoneşti azi de pe 26. Lui Set i s'a născut• şi lui un fiu, 
faţa pămîntului; eu voi trebui să mă şi i-a pus numele Enos. Atunci au în
ascund de Fata•• Ta, şi să fiu pribeag cepul oamenii să cheme„ Numdc 
şi fugar pe pămînt; şi oricine ţ mă va Domnului. ,. Cap.5.6. 

găsi, mă va omorî." „.:Jov.ia.20_21_ „.:.;:1Reg.1B.24.Ps.1 16.l7.Ioel2.a2.Ţef.3.9.ICor.l.2. 

�*Ps.51.11. tCap.9.6. Num.36.19,21,27. 

1 5. Domnul i-a zis : „Nicidecum ; ci 
dacă va omorî cineva pe Cain, Cain 
să fie răzbunat de şeapte • ori." Şi 
Domnul a hotărît •• un semn pentru 
Cain, ca oricine îl va găsi, să nu-l 
omoare. eop„_ i9. 12., :: F.zt-c. 9. 4.6. 

16. Apoi,Cain a ieşit• din Faţa Dom
nului, şi a locuit în ţara Nod 1, la ră
sărit de Eden. 

··:! Rcg. rn.Z:i; 24.20. l�r.:as.39;52. a. 

Cain şi urmaşii lui. 
17. Cain s'a împreunat cu nevastă· 

sa ; ea a rămas însărcinată şi a n ăs
cut pe Enoh. El a început apoi să 
zidească o cetate, şi a pus• acestei 
cetăţi numele fiului său Enoh. 

�-' P.::=. 49.11. 

1 8. Enoh a fost tatăl lui !rad; !rad 
a fost tatăl lui Mehuiael; Mehuiael a 
tost tatăl lui Metuşael ; şi Metuşael a 
fost tatăl lui Lameh. 

19. Lameh şi-a luat două neveste: 
numele uneia era Ada, şi numele ce
leilalte era Ţila. 

20. Ada a născut pe laba! : el a fost 
tatăl celor ce locuiesc în corturi şi 
păzesc vitele. 
21. Numele fratelui său era lubal: 
1. Adicl.: Fugi. 

Urmaşii 
lui Adam prin Set pînă la Noe. 51. lată cartea• neamurilor lui Adam. 

om�"i-!
iu

tăc�f��p�ăc:s���:;:����� fu� 
Dumnezeu. 
*I Cron. J. 1. Loc. 3. 38. "'1-' Cap.1.26. Eres.4.2"1..Cul..:.i.10. 

t;· /;�!t���li��
e �i�����î���r �i �:�; 

dat numele de „om", în ziua cînd au 
fost făcuţi. ''cap. 1. 21. 

3. La vîrsta de o sută treizeci de ani, 
Adam a născut un fiu după chipul 
şi asemănarea lui, şi i-a pus • numele 
Set. '-Cap.4.2'„ 

4. După naşterea lui Set, Ad3m • a 
trăit opt sute de ani; şi a născut„ fii 
şi fiice. (1.1ero.J.1, etc. i:::1; Cap. 1. 2'->. 

5. Toate zilele pe cari le-a trăit 
Adam, au fost de nouă sute trei zeci 
de ani; apoi• a murit. '' Cap.3. ••· Evr.9. 21. 

6. La v1rsta de o sută cinci ani, Set 
a născut• pe Enos. •Cap.•· 26. 
7. După naşterea lui Enos, Set a mai 

trăit opt sute şapte ani, şi a nascut 
fii şi fiice. 

8. Toate zilele lui Set au fost de 
nouă sute doisprezece ani ; apoi a 
murit. 

1 . . .\did: lulocuit 
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9. La vrîsta de nouăzeci de ani, Enos 

a născut pe Cainan. I O. Du pa naşterea lui Cainan, Enos 
a mai trăit opt sute cincisprezece ani, 
şi a născut fii şi fiice. 

1 1 . Toate zilele lui Enos au fost de 
nouă sute cinci ani ; apoi a murit . 

I 2. La vrîsta de şapte zeci de ani, 
Cainan a născut pe Mahalaleel. 

1 3. După naşterea lui Mahalaleel, 
Cainan a mai trăit opt sute patruzeci 
de ani ; şi a nă>cut fii şi fiice. 

I <1. Toate zilele lui Cainan au fost 
de nouă sute zece ani ; apoi a murit. 

15. La vîrsta de şase zeci şi cinci 
de ani, Mahalaleel a născut pe lared. 

16. După naşterea lui lared, Maha
laleel a mai trăit opt sute treizeci de 
ani ; şi a născut fii şi fiice. 
1 7. Toate zilele lui Mahalaleel au 

fost de opt sute nouăzeci şi cinci de 
ani ; apoi a murit. 

1 8. La vrîsta de o sută şasezeci şi 
doi de ani, lared a născut pe • Enoh. 

Y luda 14, ID. 

1 9. După naşterea lui Enoh, lared a 
mai trăit opt sute de ani ; şi a născut 
fii şi fiice. 

20. Toate zilele lui lared au fost 
de nouă sute şase zeci şi doi de ani ; 
apoi a murit. 
2 1 .  La vrîsta de şase zeci şi cinci de 

ani, Enoh a născut pe Metusala. 
22. După naşterea lui Metusala, E

noh a trăit în legătură • cu Dumne
zeu trei sute de ani ; şi a născut fii 
şi fiice. oCap.8.9; 17. l;:U. 40. 
2 Rt>g. 20. 3. Ps. 16. S; 116. !I; 12't. 1. Mit:. 6. 8. Mal. 2. 6. 

23. Toate zilele lui Enoh au fost 
trei sute şase zeci şi cinci de ani. 

24. Enoh • a trăit în legătură 1 cu 
Dumnezeu; apoi nu s'a mai văzut, pen
tru că l-a luat Dumnezeu. 

„ 2 Reg. 2. 11. Evr. 11. 6. 

25. La vrîsta de o sută opt zeci şi 
şapte de ani, Metusala a născut pe 
Lameh. 

26. După naşterea lui Lameh, Metu� 
sala a mai trăit şapte sute optzeci 
şi doi de ani ; şi a născut fii şi fiice. 
27. Toate zilele lui Metusala au fost 

de nouă sute şase zeci şi nouă de 
ani; apoi a murit. . . 

28. La vrîsta de o sută optzeci . ŞI 

„Acesta_ ne va m!n!l"îia pentru oste. n�ala. ŞI truda min_ilor no;istre, cari v1n d1n acest pamint, pe care • l·a blestemat Domnul." ·("'""'7"·" 30. �upă_ naşterea lui Noe, Lameh a. �a1 tră1_t c1_nc1 �ute no_uă zeci şi c1nc1 de ani ; ş1 a nascut f11 şi fiice 3 1 .  Toate zilele lui Lameh au fost
.de şapte sute şaptezeci şi şe;ipte de ani . 

apoi a murit. ' 
32. Noe, la vrîsta de cinci sute de 

ani, a născut pe Sem •, Ham şi lafet"'. 
•; Cup.G. llJ ••Cu11.10.2J. 

Stricăciunea oamenilor. 6 I. Cînd • au început oamenii să se 
înmulţească pe faţa pămîntului, şi 

li s'au nascut fete, ,, cap. &.:?ll. 
2. fiii lui Dumnezeu au văzut că fe. 

tele oamenilor erau frumoase; şi din 
toate şi-au luat" de neveste pe acelea 
pe cari şi le-au ales. JJ•ut. 1. '"'· 

3. Atunci Domnul a zis: „Duhul • 
Meu nu va rămînea 1 pururea în om, 
căci •• şi omul nu este decît carne pă
cătoasă: totuş 2 zilele lui vor fi de o 
sută douăzeci de ani." 

"Gul.6. 16,, 17. 1Pet.3. 19, 20. I).;• Pa. 78.99. 
4. Uriaşii erau pe pămînt în vremu· 

rile acelea, şi chiar şi după ce s'au 
împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele 
o�menilor, şi le-au născut ele copii: 
aceştia erau vitejii cari au fost în ve· 
chime, oameni cu nume. 
5. Domnul a văzut că răutatea omu
lui era mare pe pămînt, şi că toate 
întocmirile gîndurilor • din inima lui 
erau îndreptate în fiecare zi numai 
spre rău. oc11.p. 8. 21. Deut. 29.10. Prov.8.18. Mnt.16.19. 

6. l-a părut rău • Domnului că a fă· 
cut pe om pe pămînt, şi S'a mîhnit •• 
în inima Lui. *Num.23.10. 1sam.11u1,29.2�am. 

24. 16. M11.l. 3. 6. lac. l. 17. "I) Jaa. 63. 10. Efes. 4. 30. 
7. Şi Domnul a zis: „Am să şterg de r.e faţa pămîntului pe omul _pe c�r� 
-am făcut, dela om pînă la vite, pana 
la tirîtoare şi pînă la pasările ceru· 
lui ; căci lmi pare rău că i-am făcut". 

Noe. 

8. Dar Noe a căpătat• milă înaintea 

��p�9���'!�od.�. 12, 13,18, 17. Luc. t.80. Fapl.7.�6. 
9. lată cari sînt urmaşii lui Noe. 
Noe• era un om după voia lui �u�· 

nezeu şi fără prihană, între cei dm doi de ani, Lameh a născut un fm. 
29. El i-a pus numele Noes, zicînd : 
1. Sau: a ţinut pasul cu Dumnezeu. EVRleşte: a 1. Snu: Nu ae va lupta. aau nu va 1Ulptnl. 'l. sau: 

umblat. 2. Adlcd. : mtogUere. de aceea. 
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vremea lui: Noe• • trăia' în legătură 22. Aşa a şi făcut Noe• : a făcut 
cu Dumnezeu. •

c
ap. 7.1. E•.c. t<.14, 20. tot•• ce-i poruncise Dumnezeu. 

Rom. 1. l7. 1<:vr 11. 7. 2 Pet. 2. !>. (l(ICnp. h. 22. ·:·EH. ll. 7. E.aod. 40.16. •:O.(• Cap. 7.:., 9, lti. 
I O Noe a născut trei fii: Sem•, Ham 

şi l0afet. 
. • � Cnp. u2: 

t t .  Pămîntul era stricat • mamtea l!JI 
Dumnezeu, pămîntul era plin „ de s1l-
�,!�.i�� n. Rom. ��CJ1��- �: ���o . . �; 1i��: �-c;�:":.· i�: 
Hnb.2.8.17. 

t 2. Dumnezeu S'a uitat• spre . pă
mînt, şi iată că pl�întu_l era stricat; 
căci orice făptură îşi stricase calea pe 
Pf T

i
l\unci c[)����;;�

1
4�2;Z�� 1��1t �-�� 3:. 

„Sfirşitul • oricărei f_ăpt�ri este hotă
rît înaintea Mea, fundca au umpluţ 
pămîntul de silnicie; iată, am•• să-1 
nimicesc împreună cu pămînt�I. "Ier. Dl. 

IS. EzN;. 1. 2, 3, 6. AmosS. 2. 1 Pt'L. 4. 7. �····Vere. 17. 
t 4. fă-ţi o corabie di_n lemn de g?

fer (chiparos) ; corab�a aceasta . s C! 
împarţi m cămăruţe, ş1 s'o . tencm_eşt1 
cu smoală pe dinlăuntru ŞI pe dina
fară. 

t 5 Iată cum s'o faci : corabia să aibă 
trei

. 
sute de coti în lungime, cincizeci 

de coti în lăţime şi treizeci de coţi în 
înălţime. 

t 6. Să faci corăbiei o fereastră 2, sus, 
lată de un cot; uşa s'o pui în Iature� 
corăbiei ; şi să faci un rînd de cămări 
jos, altul la mijloc şi altul sus. 

t 7. Şi, iată că Eu• am .să fac svă ".in_ă un potop de ape pe pămmt, ca sa nimi
cească orice făptură de supt cer, care 
are suflare de viaţă; tot ce este pe pă-
mînt va �'��·�:;. 13. Cap. 7. '· 21 , 22, 23. 2Pet. 2. 5. 

1 8. Dar cu tine fac un legămînt; să• 
intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevastă
ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu 
tine. i:• Cap. 7. 1. 7, 13. 1 Pet. 3. 20. 2 Pet. 2. 5. 

Noe intră ln corabie. 
7 I Domnul a zis lui Noe: „Intră • în 

corabie, tu şi toată casa ta; căci te
am•• văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni. «vm. 1.1•. 
)lat.. 24.:fS. Luc.17.26. Evr.11.7. 1 Pcf .. 3.20. 2l'ct.2.:1. 
':":'Cap.6.9. Pe. 3.1. t8, 19. Prov.10.9, 9. 2Pet.2.9. 

2. Ia cu tine cite şapte perechi din 
toate dobitoacele curate•, cite o parte 
bărbătească şi cite o parte femeiască; 
o pereche din dobitoacele cari nu sînţ 
curate„, cite o parte bărbătească ş1 
cite o parte femeiască ; 

.,..Ve1e.8. Lev.cap.11. >:oo::Lev.J0.10. Ezec.44.23. 

3. şi cite şapte perechi de asemenea, 
din pasările cerului, cite o parte băr
bătească şi cite o p1rte femeiască, pen
tru ca să le ţii vie săminta pe toată 
faţa pămîntului. 

4. Căci după şapte zile, voi face să 
ploaie pe pămînt patr�zeci • de zile şi 
patruzeci de nopt1 ; ş1 voi şterge ast
tel de pe fata pămîntului toate tăptu
rile pe cari le-am făcut." . <•ve„. 1�.1; 

5. Noe• a făcut tot ce-1 poruncise 
Domnul. Cap.6. 211. 
6. Noe era de şase sute de ani, cind 

a venit potopul pe pămint. 
7. Şi Noe• a intraţ în corabie cu f!!i 

săi, cu nevastă-sa ş1 cu nevestele .flilor săi, din pricina apelor potopului. 
�'VE'rs.1. 

8. Din dobitoacele curate şi din do
bitoacele necurate, din pasări şi din 
tot ce se tîrăşte pe pămînt, 

9. au intrat în corabie la Noe, dou� 
cite două, cite o parte bărbătească ş1 
cite o parte femeiasc�. aşa cum po
runcise Dumnezeu lui Noe. 

Potopul. 
I 9. Din tot ce trăieşte, din orice făp

tură să iei în corabie cite două • dm 
fiec�re soi, ca să le tii vi! cu tine: să 
fie o parte bărbătească ş1 o parte fe- t O. După cele şapte zile, au venit meiască. •Cap. 1. 8. o, 15, ••. apele potopului pe pămînt. 

20. Din păsări dup� S<?iul lor, �i!1 t t .  In anul al şasesutelea al vieţii lui vite după soiul lor, ŞI d:n toa_te tm- Noe, în luna a doua, în ziua a şaptetoarele de pe pămint după soml lor, sprezecea a lunii, în ziua aceea, s'au să vină• I� tine î�lăunţ_ru cit� d_?uă din rupt to_ate izvoare(�· �d�ncului .�elui fiecare soi, ca sa le tu cu v1a\a. mare ş1 s'au deschis stav1larele ce-=� cap. 7. 9. t5. Vezlcnp.2.9
„
1 ruri)or. �·C�p.8.9. 

21. Şi .tu,via-t_i d�n _toate _bucatc!e cari l'rov. a. 28. Ezec. 26. 19. «•Cap. 1. •: s .• 2. Pe. 78. 29. se manmca, ŞI fa-ţ1 mermd� d'.n ele, t 2. Ploaia a• căzut pe pammt patru-ca să-ţi slujească de hrană ţie ŞI lor." zeci de zile şi patruzeci de nopţi. 
J. Sau: umbla.. 2. Sau: acoperiş. *Vece.„, 17. 
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13. ln aceeaş zi au intrat • în corabie : 
Noe, Sem, Ham şi )afet, fiii lui Noe. 
nevasta lui Noe şi cele trei neveste 
ale fiilor lui cu ei : 

Vere. 1. 7. Cap. 6. 18. Evr.11. 7. 1Pet. 3.20. 2Pel. 2. 6. 

1 �· ei", şi toate fţarele cimpului, după 
soml lor, toate vitele după soiul lor, 
toate tîrîtoarele cari se tîrăsc pe pă
mînt după soiul lor, toate păsările 
după soiul lor, toate păsărelele, tot 
ce are aripi . *vers. 2. 3, s, 9. 

15. Au mtrat • în corabie la Noe, 
două cite două, din orice făptură 
care are suflare de viaţă. •Cap. 6 .  10. 

1 6. Cele cari au intrat, erau cite o 
parte bărbătească şi cite o parte fe
meiască, din orice făptură, după cum• 
poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi 
Domnul a închis uşa după el . · = ·  vm. 2. 3. 

17. Potopul • a fost patruzeci de zile 
pe pămînt. Apele au crescutşiau ridi
cat corabia, şi ea s'a înălţat deasupra 
pămîntului. •Vers. <. 12. 

18. Apele au ajuns mari şi au crescut 
foarte mult pe pămînt, şi corabia plu
tea • pe deasupra apelor. ,. Ps. 10... 26. 

19. Apele au ajuns din ce în ce mai 
mari şi toţi munţii înalţi, cari sînt 
supt cerul întreg, au fost • acoperiţi. .;.Ps. 104. 6. ler.3. 23. 

20. Cu cincisprezece coti s'au înălţat 
apele deasupra munţilor, cari au fost 
acoperiţi. 
21. Şi a pierit• orice făptură care se 

mişca pe pămînt, atît pasările cit şi 
\'itele şi fiarele, tot ce se tira pe pă
mînt, şi toţi oamenii. • vero. '·cap. 6. 
13, 17. Jov. 22. 16. Mat. 24..  39. Luc.17. 27. 2Pet. 3. 6. 

22. Tot ce răsufla•, tot ce avea su· 
fiare de duh de viaţă în nări, tot ce 
era pe pămîntul uscat, a murit. ''Cap.2.7. 

23. Toate făpturile cari erau pe faţa 
pămîntului au fost nimicite, dela om 
pînă la vite, pînă la tîrîtoare şi pînă 
la pasările cerului : au fost nimicite 
de pe pămînt. N'a rămas decît Noe • 
şi ce era cu el în corabie. 

"t Pet.::I. 20. 2Pet. l. 5; !{.6. 

24. Apele • au fost mari pe pămînt 
o sută cincizeci de zile. <•Cap. s. 3, 4. Vera. 11. 

Sfîrşitul potopului. 

8 I. Dumnezeu Şi-a adus aminte• de 
Noe, de toate vieţuitoarele şi de 

toate vitele cari erau cu el în corabie ; 
şi Dumnezeu ••  a făcut să sufle un 
vînt pe pămînt, şi apele s'au potolit. 
0:<Cap. 19. 29. Exod. 2. 24. I�am. 2.19 . .:u:•E.1.od. I-1. 21. 

2. lzrnarele Adîncului şi stăvilarele 
cerurilor au fost închise •, şi ploaia•• 
din cer a fost oprită. 

o.c:ip. 7. li. *"'lov.38.37. 

3. Apele au scăzut de pe faţa pămîn
tului, scurgîndu-se şi împuţinîndu-se 
şi, după o sutăcincizeci • de zile, apel� 
s'au micşorat. "'Cap. 1. :u. 

4. ln luna a ş�ptea, în. ziua a şaptesprezecea a lun11, corabia s'a oprit pe 
munţii Ararat. 

5. Apele au mers scăzînd pină în 
luna a zecea. In luna a zecea, în ziua 
întîi a lunii, s'au văzut virfurile mun
ţilor. 
6. După patruzeci de zi le, Noe a 

deschis fereastra• corăbiei pe care o 
făcuse. •Cap. 6. rn. 

7. A dat drumul unui corb, care a 
i�şit, ducîndu-se şi întorcîndu:se, pînă crnd au secat apele de pe pămmt. 

8. A dat drumul şi unui porumbel, 
ca să vadă dacă scăzuseră apele de pe 
faţa pămintului. 

9. Dar porumbelul n'a găsit nici un 
loc ca să-şi pună piciorul, şi s'a în· 
tors la el în corabie, căci erau ape pe 
toată faţa pamîntului. Noe a întins 
mina, l-a luat, şi l-a băgat la el în 
corabie. 

1 O. A mai aşteptat alte şapte zile, şi 
iarăş a dat drumul porumbelului din 
corabie. 

11. Porumbelul s'a întors la el spre 
seară ; şi iată că în ciocul lui era 
o frunză de măslin ruptă de curind. 
Noe a cunoscut astfel că apele scă
zuseră pe pămînt. 

12. A mai aşteptat alte şapte zile ; 
şi a dat drumul porumbelului. Dar 
porumbelul nu s'a mai întors la el. 

13. l n  anul şase sute unu, în luna 
întîi, în ziua întîi a lunii, apele se
caseră pe pămint. Noe a ridicat în· 
velitoarea corăbiei :  s'a uitat, şi iată 
că fata pămîntului se uscase. 

14. In luna a doua, în a douăzeci şi 
şaptea zi a lunii, pămintul era uscat 
de tot. 

Ieşirea lui Noe din corabie. 

15. Atunci Dumnezeu a vorbit lui 
Noe, şi i-a zis : 
1 6. „ leşi din corabie, tu• şi nevastă

ta, fiii tăi şi nevestele fiilor tăi cu 
tine ! •Cap. 1.13. 

1 7. Scoate afară împreună cu tine 
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toate• vieţuitoarele de tot felul cari [ om; căci Dumnezeu a făcut pe om 
sînt cu tine, atît păsările cit şi vitele după chipul•• Lui. ,, Exod. 21. 12, 

şi toate tîrîtoarele cari se tîrăsc pe 1•. Lev. 24. 11. M•t. 26. 52. Apoc. 1s. 10. *" C•p. 1. 21. 

pămînt: să mişune pe pămînt, să 7. Iar voi, creşteţi• şi înmulţiţi-vă; 
crească•• şi să se înmulţească pe pă- răspîndiţi-vă pe pămînt, şi înmulţiţi
mînt." "'-Cap.7.1&."'>:<C1:1.p.1.23. Vă pe el!" :•vers.1,19.Cap.1.28. 

18. Şi Noe a ieşit afară cu fiii săi, 
cu nevastă-sa şi cu nevestele fiilor 
săi. 

1 9. Toate dobitoacele, toate tîrîtoa
rele, toate păsările, tot ce se mişcă 
pe pămînt, după soiurile lor, au ieşit 
din corabie. 

20. Noe a zidit un altar Domnului; 
a luat din toate dobitoacele• curate şi 
din toate păsările curate, şi a adus 
arderi de tot pe altar. <•Lev. cap. tt. 

2 1. Domnul a mirosit un miros• plă
cut; şi Domnul a zis în inima Lui: 
„Nu voi mai blestema•• pămîntul, 
din pricina omului, pentrucă întocmi
rile ţ gîndurilor din inima. omului sînt 
rele din tinereţa lui; şi nu voi mai 
lovi ţţ tot ce este viu, cum am făcut. :!.iLev. t.9. Ezec.10.41. 2Cor.2.15. Efes.Ci. 2. �·o:<Cap.S. 

17; 6. l7. t Cap. 6. &. lov 14. 4; 15. 14. Pe. 51. 6. Ier.17. 9. 
!olu.L 16. 19. Rom. 1. 91; a. 23. tt Cap. 9. 11, 16. 

22. Cit va fi pămîntul ", nu va înceta 
sămănatul şi seceratul, frigul şi căl
dura, vara şi iarna, ziua•• şi noap
tea!" *l�n. 54.. 9. ':":'Ier.sa. 20, 25. 

Dumnezeu binecuvintează pe Noe. 9 I. Dumnezeu a binecuvîntat pe Noe 
şi pe fiii săi, şi le-a zis: „Creşteţi •, 

înmulţiţi-vă, şi umpleţi pămîntul . 
*Vers.;, 19. Ca.p.1. 28.; 10.32. 

2. S'apuce groaza• şi frica de voi pe 
orice dobitoc de pe pămînt, pe orice 
pasăre a cerului, pe tot ce se mişcă pe 
pămînt şi pe toţi peştii mării: Yile-am 
dat în mînile voastre! •Cap. t.68.0sea2.1e. 

3. Tot ce se mişcă• şi are viaţă, să 
vă slujească de hrană: toate •• ace
stea vi le dau, ca şi iarba ţ verde. 
"'' Deut. 12. 16; 14. 9, 9, 11. Fapt. 10. 12, 19. ,.,.�„ Cnp. 1. 19. 
tRom.14.14.,20. tCOr.10. 23126. Col. 2. 16.1 Tim.4.3, 4.. 

4. Numai carne cu viaţa ei•, adică 
sîngele ei, să nu mîncaţi. • Lev.11. 10, 
ll, 14.; 11. 26. Deut.12.23. lSom.14. �- Fa.pt.16. 20,19. 

Legămintul lui Dumnezeu cu Noe. 
8. Dumnezeu a mai vorbit lui Noe şi 

fiilor I ui cari erau cu el, şi a zis: 
9. „lată, Eu fac• un legămint„ cu voi1 

şi cu săminţa voastră, care va vem 
după voi; •:•cap. 6. 1R ""lsa.M.9. 

1 O. cu toate• vieţuitoarele, cari sînt 
cu voi,. atît pasările cit şi vitele, şi ��at�

o
f i
;
ar��e 

t��trcef :m:�:i c::ii î��'U 
din corabie şi cu orice alte dobitoace 
de pe pămint. <•Ps.115.�. 

11. fac• un legămînt cu voi că nicio 
făptură nu va mai fi nimicită de 
apele potopului, şi nu va mai veni po-
t��-

cw 8���a:�:.r�m!r;�1;:;a;;·�e�9� 
nul• legămîntului pe care-l fac între 
Mine şi voi, şi între toate vieţuitoare
le cari sînt cu voi, pentru toate nea
murile de oameni în veci: • Cap. 17.11. 

13. curcubeul Meu, pe care l-am aşe
zat• în nor, el va sluji ca semn al 
legămîntului dintre Mine şi pămînt. 

·::Exm1.U.12. 

1 4. Cînd voi strînge nori deasupra 
pămîntului, curcubeul se va arăta în 
nor; 

15. şi Eu lmi voi aduce aminte• de 
legămîntul dintre Mine şi voi şi 
dintre toate vieţuitoarele de orice 
trup; şi apele nu se vor mai face 
un potop, ca să nimicească orice făp
tură. •:• Lev. 26. 42, 46. Ezec. 16. oo. 

16. Curcubeul va fi în nor; şi Eu Mă 
voi uita la el, ca să-Mi aduc aminte 
de legămîntul cel vecinic" dintre Dum
nezeu şi toate vieţuitoarele de orice 
trup de pe pămînt". •Cop. 11. 1s, 19. 

17. Şi Dumnezeu a zis lui Noe: 
„Acesta este semnul legămîntului pe 
care l-am făcut între Mine şi orice 
făptură de pe pămînt." 

5. Căci voi cere înapoi sîn�elevieţilor Fiii lui Noe. 
rnastre; îl voi cere înapoi dela orice 18. fiii lui Noe, cari au ieşit din co
dobitoc•; şi voi cere înapoi viaţa omu- rabie, erau: Sem, Ham şi lafet: Ham• 
lui din mina omului••, din mina ori- este tatăl lui Canaan. cap. 10. s. 
cărui om ţ, care este fratele lui. I 19. Aceştia• au fost cei trei fii ai lui 

•Exod. 2i. 28. ••Cap. 4. 9, 10. Ps.0.12. tFapt. 11.111>. 1' Noe, şi din ei„ s'au răspîndit oameni 
6. Dacă varsă• cineva sîngele omu- peste tot pămîntul. 

lui, şi sîngele lui să fie vărsat de, ·:·Cap. 5.92. '"'C"J" 10. 92. teron. u. 



10 GE NES A  (F A CE RE A) 9, 1 0. 
20. Noe a început să fie lucrător• de pămînt, şi a sădit o vie. 

*Cap. 9. 12, 23: �. 2. Prov. 12. 11. 
21. A. �ăut ."'.in, s'a îmbătat • şi s'a desgoht tn m1ilocul cortului său. 

>lii Prnv. 20. 1. J Cor. 1 0. 12. 
22. Ham, tatăl lui Canaan, a văzut 

go!iciun�a . tat�lui său, şi a spus celor 
doi fraţi a1 lui afară. 

23. Atunci Sem • şi (afet au luat man
taua, au pus-o pe umeri, au mers dea
'ndăratelca şi au acoperit goliciunea 
tatălui lor ; fiindcă feţele le erau în
toarse înapoi, n'au văzut goliciunea 
tatălui lor. •Exod. 20.12. Gol. 6. 1. 

24. Noe s'a trezit din ameţeala vinu
lui, şi a aflat ce-i făcuse fiul său cel 
mai tînăr. 

25. Şi a zis : 
„Blestemat • să fie Canaan ! 
Să fie robul•• robilor fraţilor lui !" 

.:-: Deut. 27. 16. 10111:1 Jos. 9. 23. 1 Reg. 9. 20, 21. 
26. El a mai zis: 
„Binecuvîntat• să fie Domnul, Dum

nezeul lui Sem, 
Şi Canaan să fie robul lui ! 1 

ioips,144.16. Evr.11.lG. 
27. Dumnezeu să lărgească locurile 

stăpînite de lafet, 
lafet să locuiască• în corturile lui 

Sem, 
Şi Canaan să fie robul lor !" '°'Efes. 2.13, U1j 9. 8. 

28. Noe a trăit, după potop, trei 
sute cincizeci de ani. 

29. Toate zilele lui Noe au fost de 
nouă sute cincizeci de ani ; apoi a 
murit. 

Urmaşii lui /afet. 
101. 

lată spiţa neamului fiilor lui 
Noe : Sem, Ham şi (afet. 

După potop li s'au• născut fii. 
Cap. 9. l, 7, 19. 

2. fiii • lui (afet au fost : Gomer, 
Magog, Madai, !avan, Tubai, Meşec 
şi Ti ras. • 1 ero. 1. &, e1c. 
3. fiii lui Gomer : Aşchenaz, Rifat 

şi Togarma. 
4. fiii lui Iavan: Elişa, Tarşiş, Chi

tim, şi Dodanim. 
5. Dela ei se trag popoarele din ţă

rile • neamurilor de pe malul mării, 
după ţinuturile lor, după limba fie�ă
ruia, după familiile lor, după semin
ţiile lor. · : •  P•. 72. 10. Ier. 2. 10; 20. 2!. Ţef. 2.11. 

1. Sau: lor. 

Urmaşii lui Ham. 
6„ fiii • lu! Ham au fost : Cuş, Mit. ra1m, ..':>ut .

ŞI Canaan. - • 1 Cro.t.e,ei,. 
7. f111 11;11 Cuş: Seba._ .�avila, Sabta Raema ş1 Sabteca. fm lui Raema: Şeba şi Dedan. · 
8. Cuş a născut şi pe Nimrod : el e�te acel"a �are a început să fie puternic pe pammt. 
9. El a fost un viteaz • vînător înaintea„ Domnului ; iată de ce se zice : Ca Nimrod, viteaz vînător îna:ntea D�m· nu lui." o:>Jer.16. 16. Mk. i. 2. �-'*Cap.6.U. 
I O. El a domnit la început • peste B�bel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şmear. •Mie.o.o. 

11. Din ţara aceasta a intrat în Asiria · 
a zidit Ninive, Rehobot-lr, Calah ' 

12. şi Resen între Ninive şi Calah; 
aceasta este cetatea cea mare. -

13. Miţraim a născut pe Ludimi 
Anamimi, L.ehabimi, Naftuhimi, ' 
1 4. Patrusimi, Casluhimi, (din cari • 

au ieşit filistenii) şi pe Caftorimi. 
�·· 1 C1ou.l.12. 

1 5. Canaan a născut pe Sidon, în· 
tîiul lui născut, şi pe Het ; 
1 6. şi pe lebusiţi , pe Amoriţi, pe 

Ghirgasiţi, 
17. pe Heviţi, pe Archiţi, pe Siniţi, 
1 8. pe Arvadi\i, pe Ţemariţi, pe Ha

matiţi. ln urmă, familiile Cananijilor 
s'au împrăştiat. 

1 9. Hotarele • Cananitilor se întin
deau dela Sidon, cum mergi spre 
Gherar, pînă la Gaza, şi cum mergi 
spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţe
boim, pînă la Leşa. 
• Cnp.13. 12, 14, 15,17; 16. 18-21. Num.S4. 2-12. Ios.12.7,8. 

20. Aceştia sînt fii i  lui Ham, după 
familiile lor, după limbile lor, după 
ţările lor, după neamurile lor. 

Urmaşii lui Sem. 
21. Şi lui Sem, tatăl tuturor fiilor 

lui Eber, şi fratele cel mai mare al 
lui !afet, i s'au născut fii. 

22. fiii lui Sem • au fost : Elam, A
sur, Arpacşad, Lud şi Aram. •1cro.1.11,e1c. 

23. fiii lui Aram: Uţ, Hui, Oheter 
şi Maş. • 
24. Arpacşad a născut pe Şelah _; 

şi Şelah a născut pe Eber. <•C•P: 11 .• �;. 
25. Lui Eber • i s'au născut d<;>1 fu: 

numele unuia era Peleg 1, nurrut aş.a 
pentru că pe vremea lui s'a _împărţit 
pămîntul · iar numele fratelui său era 
!octan. ' •tcrou.t.19. 

1. Adldl: ImpArţlro. 
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26. !octan a născut pe Almodad, pe " 

Şelef, pe Aţarmavet, pe Ierah, STRA MO�l l  POPORULUI ISRAEL 
27. pe Adoram, pe Uzai, pe Dida, D E L A  AV RAAM P I N .I.  LA I O S I F  
28. pe Obal, pe Abimael, pe Seba, 
29. pe Ofir, pe Havila, şi pe lobab. Oenesa 11. 10 -50. I s a i a  51. t ,  2. E v r e i  11. 

Toţi aceştia au fost fiii lui !octan. 13 t6. 3�. 40. 
30. Ei au locuit dela Meşa, cum mer

gi spre Sefar, pînă la muntele ră
săritului. 3 1 . Aceştia sînt fiii lui Sem, după 
fa�iliile lor, după limbile lor, după 
ţările lor, după neamurile lor. 32. Acestea• sînt familiile fiilor lui 
Noe, după spiţa neamului lor, după 
neamurile lor. Şi din ei •• au ieşit 
neamurile cari s'au răspîndit pe pă
mînt după potop. • vers. t. ""Cap.9. 10. 

Turnul Babel. 

1 1 1. Tot pămîntul avea o singură lim� 
bă şi aceleaşi cuvinte. 

2. Pornind ei înspre răsărit, au dat 
peste o cimpie în ţara Şinear ; şi 
au descălecat acolo. 3. Şi au zis unul către altul : „Hai
dem ! să facem cărămizi, şi să le ar
dem bine în foc." Şi cărămida le-a 
ţinut loc de piatră, iar smoala le-a 
ţinut loc de var. 

4. Şi au mai zis : „Haidem ! să ne 
zidim o cetate şi un turn al cărui 
vîrf • să atingă cerul, şi să ne facem 
un nume, ca să nu fim împrăştiaţi 
pe toată fata pămintului." " Il•ut. 1 . 28. 

5. Domnul • S'a pogori! să vadă ce
tatea şi turnul, pe care-l zideau fiii 
oamenilor. ·:· cop. 1e.21. 

6. Şi Domnul a zis : „lată, ei sînt 
un singur• popor, şi toţi au aceeaş •• 
limbă ;, ş� iacă ?e ce s'au apucat; a
cum mmtc nu 1-ar împedeca să facă 
tot ce şi-au pus ţ în gînd. 

'(IC:ip. 9. 19. Fupt.17.26. it1'°'Vt>rs . t .  i·Ps . 2. 1 .  

7. Haidem ! să• Ne pogorîm şi să 
le !n.curcăm acolo limb�, ca să•• nu-şi 
mat mteleagă vorba umi altora." �·Cap. I. 26. Plil. 2. �- Fnpt. 2. 4, O, 6. ""''Cap. 42. 23. Deut. 
28.49. IPr.6.tO. l Cor. 1 4 . 2, 1 1. 

8. Şi Domnul• i-a împrăştiat de a
colo pe„ toată faţ1 pămîntului; aşa 
că au încetat să zidească cetatea. 

.,.. Luc. J.61. 1(1.(ICap. IO.� S2. 
9. De aceea cetatea a fost numită 

Babei 1, căci • acolo a încurcat Domnul 
limba întregului pămînt, şi de acolo 
i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa 
pămîntului. • 1 cor. 1<. 211. 

I . .\dlcl: lncurc11lur4. 

Urmaşii lui Sem. 
1 O. lată• spiţa neamului lui Sem 
VLa vîrsta de o sută de ani, se.:n a 

nascut pe Arpacşad, la doi ani după 
potop. .,., Cnp. 10. 22. 1 Cron. L 17 

1 I .  Dup� �a�terea lui Arpacşad, 
Sem a Irat! cmc1sute de ani; şi a năs
cut fii şi fiice. 
I �- La vrîsta de treizeci şi cinci de 

am, Arpacşad a născut pe Şelah •. 
"" Luc . 3 . 36. 

13. Dup� n�şterea lui Şelah, Arpac
şad" a ma1„tr�1t , patrusute trei ani; şi 
a nascut fu ş1 fnce. 

14. La vîrsta de treizeci de ani Şe-
lah a născut pe Eber. ' 
1 5. pup"� naşterea lui Eber, Şelah 

a mat tra1t patrusute trei ani · şi a 
născut fii şi fiice. 

' 
1 �- La vîrsta de treizeci şi patru de 

am, Eber • a născut pe Pe leg••. 
"" l Cron. I . 19 . .;."' Luc.H.3&. 

1 7. După naşterea lui Peleg, Eber 
a mai trăit patrusute treizeci de ani · 
şi a născut fii şi fiice. 

' 

1 8. La vîrsta de treizeci de ani Pe-
leg a născut pe Reu. ' 

1 �- După naşterea lui Reu, Pe leg a 
mai trăit douăsute nouă ani ; şi a năs
cut fii şi fiice. 

20. La vîrsta de treizeci şi doi de 
ani, Reu a născut pe Serug•. •Luc. s. "'· 

21 .  _Due� naşterea lui Seru�, Reu 
a mai tra1t douăsute şapte am ; şi a 
născut fii şi fiice. 

22. La vîrsta de treizeci de ani, Se
rug a născut pe Nahor. 

23. _Dup� naşterea lui Nahor, Serug 
a mai trăit douăsute de ani ; şi a năs
cut fii şi fiice. 24. La vîrsta de douăzeci şi nouă de 
ani, Nahor a născut pe Terah •. 

"' Lnc.9.94 

25. După naşterea lui Terah, Na
hor a niai trăit o sută nouăsprezece 
ani; şi a născut fii şi fiice . 
26. La vîrsta de şaptezeci de ani 

i:erah a născut pe Avram•, pe Naho; 
ŞI pe Haran. \' los. 2-1 .2. 1 cron . 1 .28. 

Familia lui Terah. 
27. lată spiţa neamului lui Terah. 
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Terah a nascut pe Avram, pe Nahor ' . 7. I?omnul • S'a arătat lui Avram . 

şi pe Haran. - Haran a născut pe 1-a zis : „Toată t 1 ra aceasta 0 voi' J1 Lot. . seminţei •• ta le ." Şi Avram a zidit 
a 

28. Şi Haran a murit în faţa tatălui culo un altar ţ Domnu l u i, care i s" său Tcrah, în ţara în care se născuse, arătase. ' 
în Ur în Haldea. - •Cup. i7. 1 .  - · ·· ·P· 11 1�: 17 ..... Po. 11.o.9, 11. tCap. 11 �  

29. Avram şi Nahor şi�au luat ne- 8. �e acolo a por�it . spr� �unte, la veste. Numele nen:stei lui Avram era răsănt _de Betel, ş1 ş1-a 1nhns corSarai •, şi numele nevestei lui Nahor tul, �vmd .B�tel.ul la apus şi Ai la era Milca ••, fiica lui Haran, tatăl răsă�1t. .A z1d1t ş1 acolo un al tar Dom. 
Milcăi şi )scăi. • Cap. 1 1 . t r. ; 20. 12. ••cap.22.20. nulu1, ŞI a chemat" Numele Domnului. 

30. Sarai era • stearpă : n'avea copii . • l'•v. 1 a 1. 
deloc. • cup. 1e. 1. 2; 1s. 1 1 .  '"· _9. Avram ş1-a urmat . �rumul, înain-3 1 .  Terah a luat • pe fiul său Avram, hnd mereu spre meazaz1. cap. 1J. J. 
şi pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului 
său, şi pe Sarai, noru-sa, nevasta fiului 
săuAvram. Au ieşit împreună din Ur •• 
din Haldca, ca să meargă în ţara ţ Ca
naan. Au venit pînăla Haran, şi s'au 
aşezat acolo. ::·cap. 12. 1 .  ooNPem.9.7. Fapt . 7 . 4. +Cap. 10. 18. 
32. Zilele lui Terah au fost de două

sute cinci ani ; şi Terah a murit în Ha
ran. 

Avram Zn Egipt. 

I O. A venit însă o foamete • în ţară · şi Avram s'a pogorît •• în Egipt, ca să locuiască pentru cită va vreme acolo · căci era mare ţ foamete în ţară. ' 
•Ctip.26. l . 01;1 Pe.100.18. tCap.tS.L 

1 1 . Cind era aproape să intre în 
Egipt, a zis nevestei sale Sarai : „lată, 
ştiu că eşti o femeie frumoasă• la 
faţă. •Vero. 14. Cap. 26. 7. Plecarea şi sosirea lui Avram în ţara 

1 2. Cînd te vor vedea Egiptenii, vor Canaan. zice : „Aceasta este nevasta lui !" Şi 121 .  Domnul • zisese lui Avram :„leşi pe mine mă vor omorî•, iar pe tine te 
din ţara ta, din rudenia ta, şi din vor lăsa cu viaţă. • cap.20.11;26.1. 

casa tatălui tău, şi vino în tara pe 1 3. Spune •, rogu-te, că eşti sora mea, 
care ţi-o voi arăta. ca să-mi meargă bine din pr:cina ta, • cap.Jii. 7 . l••. u.2 .  Fapt. 1 . a. Evr. 11 . � .  şi sufletul meu să trăiască datoritli 

2. Voi face • din tine un neam mare, tie." • cap. 20.11.13.Cap.26.7. 
şi te voi•• binecuvînta ; îti voi face un 1 4. Cînd a ajuns Avram în Egipt, 
nume mare, şiţ vei fi o binecuvîntare. Egiptenii au văzut • că nevasta lui era ·:•cap. 17.6; 1s. 10. lJeut.26.o. 1 Reg . ;;. o .  "•Car. :u. so. foarte frumoasă. • Cnp. :ro. 1. Mat.5.28. 
tC•P · 28 • 4 •  Ga1 . 3• i4• 1 5. Slujbaşii cei mai de frunte ai lui 3. Voi binecuvînta • pe ceice te vor Faraon au văzut-o şi ei, şi au lăudat·o binecuvînta, şi voi . blestema J?e . cei cc la Faraon ; şi femeia a fost adusă • în te vor blestema ; ş1 toate fam1l 1 1 le pă· casa lui Faraon. •Cap.20.2. mîntului vor fi binecuvîntate "• în tme. 1 6. Pe Avram I-a primit bine• din gri· 
;,.���;ii:,�f..�;;t,;�Ya�;.�'�\2!i.9:i.e�cap. IS. ie; cina e! ; şi .A-.:ram a căpătat. oi, i coÎ'. 

4 Av am a plecat cum îi spusese m�gan, robi ş1 roabe, măgănţe ş 
• r 

• ' • • • mile •cap.20.H. Domnul, ş1 a plecat ŞI Lot 1.m�re�na 17 ·Dar Domnul a lovit • cu mari ur· cu el.. Ayram !'lvi;a ş_aptezec1 ŞI cmc1 gii pe Faraon şi casa lui, din pricina de ant, cmd a 1eş1t dm H_aran. neveste i  lui Avram Sarai . 5. Avram 3: luat pe S�ra!, n�vastă-sa, ,,, Cap. 20• 18. 1 cron. 16.2• Pa. I05. u. Evr. 13. 4. şi pe Lot, fiu! fratelui �au, 1ml?reună 
18 Atunci Faraon a chemat pe A· c� t?ate averile, l?e �an le �tnns�s�- vrar"n, şi i-a zis : „Ce mi-ai făcut? ra ş1 cu. toate slu��le pe can l.e c1şh- Pentruce • nu mi-ai spus că este ne· gaseră IR .Har an . . A!' plecat IR ţara vastă-ta ? " cap. 20. 9; 26. :�· Canaan, ş1 au ajuns IR ţara Canaan. 1 9  De ce ai zis . Este sora mea , 

• Cap".:'° "· •• c�p. �1 . 31. şi a� luat-o astfel
· ci� nevastă? Acum, 

6. Avra� a .străbăt�t ţara J?IRa �� iată-ţi nevasta ; ia-o, şi pleacă !" . lo�ul numit S1hem_, .I?mă la stejarul . 20 Şi Faraon• a dat p·:iruncă oamen!· !m M.�:>re. Canan1ţu ţ erau atunci I lor ·l ui să-l etreacă pe el, pe nevasta· IR ţara. •Evr.11.9. •• Deut. 1 1 . 30. Jude. 7 . 1 .  . t t 
p 

vea <•Prov. 21 . 1 . tCap.io.111, 19; 18• 7• sa ŞI o ce a . 
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lnroarcerea lui Avram l n  Cauaan. ochii, şi, din locul în care eşti, pri-

Despărţirea de Lot. veşte spre mează noapte•• şi spre 131 . Avram s'a _suit din Egipt"în ţar3: 
' mează zi, spre răsărit0 

şi spre
.,.�

pus ; 
dela meazăz1 •, ci, nevasta-sa, ş1 I " . " vere. li. C•p. 28• 1�. 

tot ce avea, împreună cu Lot '''Cap. 12.9. .1 5 . c3:c1 toa_ta. ţ3:ra p� ca_r�. o ve�1, 
2. Avram• era foarte bogat în vite, ţi-o vo� da ţie ŞI semmţe 1 tale m 

în argint, şi î.? C1��{;, 35. Ps. lJ'.?. !I. Prov . 10. 22 . ri:u�.�.4 .�i�;:t·. ��-�� ���8611���;��:/;PZ:.'�--���;·�2�;: 
3. Din ţara dela meazăzi• s'a îndrep- ! 6 .• Iţi v�i face sămînţa • ca pul�erea 

tat şi a mers pină ]a Betel, pînă la pammt�lu1 �e mare; aşa că,_da.capo3:
locul unde fusese cortul lui ]a înce- t� nym_ara cmeva pulbe�ea. pamm!ulu1, 
put între Betel şi Ai · :·  cnp.12. e, 9. ş1 sammţa ta va putea sa fie numarată. 
4. • în locul• un.d� 

'e.ra alt�rul, pe �;��\�. i;�;t\�0.4i ��.14\�.Ji�;0� .�-x��·1;!·. �;. care-l făcuse mai mamte. Ş1 acolo, 19. 1„-. ro 22. Rom.<.16,17.18. Evr. 1 1 .  12. 
Avram a chemat•• Numele Domnului. 1 7. Scoală-te, străbate ţara în lung 

'''Cap 12. 7, 8. ''"'' l'"m. 11 .  şi în lat; căci ţie ţi-o voi da". 5. Lot, care călătorea împreună cu I 8. Avram şi-a ridicat corturile, şi a 
Avram, avea şi el oi, boi şi corturi. venit de a locuit• lingă stejarii lui 
6. Şi ţinutul• acela nu-i încăpea să M
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. Şi locuiască împreună; căci averile lor [) 

erau aşa de mari, încît nu ·puteau să 
locuiască împreună. ·:•cnp.311. 7 . 7. S'a iscat• o ceartă între păzitorii 
vitelor lui Avram şi păzitorii vitelor 
lui Lot. Cananiţii„ şi Feresiţii lo
cuiau atunci în ţară. •cap.26. 20. ""Cap. 12.s. 

8. Avram a zis lui Lot : „Te rog, să• 
nu fie ceartă între mine şi tine, şi 
între păzitorii mei şi păzitorii tăi, că
ci sîntem fraţi. •1 cor.a.1 .  

9. Nu-i • oare toată ţara înaintea ta ? 
Mai bine desparte-te de mine : dacă•• 
apuci tu la stînga, eu voi apuca la 
dreapta ; dacă apuci tu la dreapta, eu 
voi apuca la stînga". 
l'.1Cap.20.JO ;  34. 10. •:<O:•Hom. 12.17.  Evr.12.14.. Inc. 11. 17. 

1 O. Lot şi-a ridicat ochii, şi a văzut 
că toată Cîmpia• Iordanului era bine 
udată în întregime. lnainte de a ni
mici •• Domnul Sodoma şi Gomora, 
pînă la Ţoar ţ, era ca o grădină a 
Domnulm, ca ţara Egiptului. 
1::-Cap. J0. 17. nent. !M. 9. Pi:i.1· .1. 94. -.:.ocap. 18. 2-1 ,  20. 
ţCap.2. 10.loa.M. 3. tCap. 14.2,8; 19. 22. 

1 1 . Lot şi-a ales toată Cîmpia Iorda
nului, şi a mers spre răsărit. Astfel 
s'au despărţit ei unul de altul. 1 2. Avram a locuit în ţara Canaan, 
iar Lot • a locuit în cetăţile din Cîm
pie, şi şi-a întins•• corturile pînă la 
Sodoma. l)Cap. 19.29. oo:<Cap. u. 12i 10. 1 .  2 Pet. 2. 7,8. 

1 3. Oamenii din Sodoma erau • răi, 
şi afară din cale de păcătoşi•• împo
triva Domnului. 

$ Cap. 18. 24. EZ4-'C. 18.49. 2Pet.2, 7, 8. '°'� Cap. 8. 11. 

Fllgllduinţa dată lui Avram. 
1 4. Domnul a zis lui Avram, după ce 

s'a despărţit • Lot de el : „Ridică-ţi 

•:<cup. 14.ta. 1:<<'- Cnp.35. 27; 97. t l. 

Avram biruieşte pe lmpărafi. 
141. Pe vremea lui Amrafel, împăra· 

tul Şinearului •, lui Arioc, împăra 
tul Elasarului, lui Chedorlaomer, îm
păratul Elamului ••, şi lui Tideal, îm
păratul Ooiimului,"C•p. 10.10: 11.2. ••1aa. 11. 11 . 

2. s'a întîmplat că ei au făcut război 
cu Bera, împăratul Sodomei, cu Bir
şa, împăratul Oomorei, cu Şineab, îm
păratul Admei •, cu Şemeeber, împă
ratul Ţeboimului şi cu împăratul Be
lei SaU roarUJUi ••. ODeut. 29.23. •:•«Cap. 19.22. 

3. Aceştia din urmă s'au adunat cu 
toţii în valea Sidim, adică• Marea Să
rată. �·Num. 34. 12. D!!Ut.3.17. loR.3.ld. Pe.107.84. 
4. Timp de doisprezece ani fuseseră 

supuşi • lui Chedorlaomer; şi în anul 
al treisprezecelea s'au răsculat. 

''Cap.9.26. 
5. Dar, în anul al patrusprezecelea 

Chedorlaomer şi împăraţii cari erau 
cu el au pornit, şi au bătut pe Re
faimi • la Aşterot-Carnaim •• , pe Zu
zimi ţ la Ham, pe Emimi ţţ la Şave
Chiriataim, ·:·cap . m.20. 
DeuL3.ll . .;.01os. 12.4; 19.13. tDeut.2 . 20. t;-LleuL2.10,ll. 

6. şi pe Horiţi • în muntele lor Seir, 
l'.Înă" la sţejarul Paran, .

care este 
linga pustie. ···Deut. 2.12, 22. 

7. Apoi s'au întors, au venit la En
Mişpat, sau Cades, şi au bătut pe 
Amaleciţi pe tot ţinutul lor, ca şi pe 
Amoriţi, cari locuiau la Haţajon-Ta
mar. • •:• 2 Cron. 20.2. 

8. Atunci au ieşit împăratul Sodomei, 
împăratul Oomorei, împăratul Admei, 
împăratul Ţeboimului şi împăratulBe-
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l e i  s au  Ţoarului, şi s'au aşezat în  l inie I Avram de DumneLcul  Cel Pr1:a lnalt de bătac împotriva lor, în valea Siu im, , Z iu i toru l •• ceru lui şi al pamin tu lui ' 9. şi anume : irnpotri\'a lu i Cheuor- i :· 1tut ::. •:1· 2 '"�' " "·.'· ' � 1·„ _ ,, " ··• . 1 1 .25. laomer, împăratul El :imu lu i, îm po- 1 20. Bmecuvr nta t  sa fie 11umnezeul triva lui Tiueal, împăratul Goiimu l u i , ��I Pr�a l n� l t, care a, ,?at .  pe Vrăjma
împotri\'a lui Amrafe l, împăratul Şi- şu tăi 1.n . mrn.i!e �ale · Ş1 Avram i-a 
nearului şi impc:>triva lui _Ari�c, î,mpă-

: 
dat zeciuială drn 1��.�.e;, �;. ••Evr 7 1 ralul. Elasa.rul.u1 : patru imp raţi im- I 2 1 . lmpăratul

. 
Souomci a zis lui .  A .  P1° 0ln\V·

a 
l
a cisn·cd1: 'tă r vram : „ D a -m i oamenii, şi t in1: bogăţii: . . a ea 1 11!1 era acoperi eu rn� le pent ru t ine. • •  tl_n� de smoală · lmpăratul Sodomei 22. A\'ram a răspuns îm paratului 50• ŞI

" 
1m�ăratul 9om'?re1 au . luat_-o I� fu- ! domei : „Ridic • mina  spre Domnul ga, Ş I  au cazul m ele • ceilalţi au I Dum111:zcu l  Cel Prea Imit Ziditorui fugit s�re .�u�.te"". • <'op. 11• � •:t:•P· "'.: •::� ' - , ceru lui şi al pămintu lu i ,  

' 
1 1 . B1ru1 .or11 au luat toa .e bog.1! 1! le 1 •F.xod . 6 . o. l!un . l2 . 1 . A1•w . I0. !,, 6 .  Vero . 19. Cnp.21.:ti, Sodomei ş� Gomorei , şi toate mcnn- : 23. şi jur că • nu voi lua nimic din dele lor, ŞI au . plecat. . •V•n'-'6·��- tot ce este al tău, nici măcar un fir 1_2. Au luat ş1 r.e Lot! fi.ul fratelui . d� aţă, nici _măcar.o. curea d� încălţălu1 Avran:i. car� locui� m Sodoma • m1 11te, ca sa un z1c1 : „Am 1mb0găl1t au luat ş1 averile l��•Pş112�,� ,g�e.�a'�- •� . pc Avra1Tţ." Nimic pentru IJIJ,

.
�� !

1.\ 16 
1 3. A venit unul, care scăpase, şi a 24. a fară de ce au mîncat flăcăii, şi dat de ştire lui Avram, Evreul ; ace- partea oamenilor cari • au mers cu sta locuia • lingă ştejarii lui Mamre, mine, Aner, Eşcol şi_ Mamre : ei pot Amoritul, fratele lui Eşcol, şi fratele să-şi ia partea lor ! ' ' •v.r,. "· lui Aner, cari făcuseră legătură"• de . . pace cu Avram. •·t:up. 1:1. 1s. ""Vrni.2�. Sllminfa lut Avram. 
1 4. Cum a auzit Avram că fratele • 151. După aceste întîmplări, Cuvîn· său fusese luat prins de război, a în- tul Domnului a vorbit lui Avram armat treisute optsprezece din cei mai într' o vedenie •, şi a zis : „Avrame, nu viteji sluj itori ai lui, născuţi•• în casa te teme •• ; Eu sini scutul ţ tău, şi răs· lui, şi a urmărit pe împăraţii aceia plata ţţ ta va fi foarte mare." P}��};� 3: ���2, t. Ecl. 2. 7. tDeul.!14. l. ;uC::'i��: ��c�",·. :�: !i/t";�·. ��a:�.��;:. i�tu1�0; �l9�:i�: �);: 
1 5. şi„a împărţit oamenii în mai 162�; A�·;�;0� 1�ă�8Puns : „Doamne Dummulte cete, s'a aruncat asupra lor nezeule, ce-mi vei da ? Căci • mor fără noaptea, i-a bătut•, şi i-a _urmărit pînă copii ; şi moştenitorul casei mele este Ia Hoba, care este la shnga Dam as- Eliezer din Damasc." • Fapt. u. eului. 

"'l•a
.
<
1.2,S

. 
3. Şi Avram a zis : „lată că nu mi-�i 1 6. A adus înapoi toate • bogăţii l e ; dat sămînţă, şi slujitorul născut • m a luat înapoi şi pe fratele său Lot, cu casa mea va fi moştenitorul meu." averile lui, precum şi pe femei, şi • cup. 14.  u.  norodul. "Vere. ll, 12· 4 Atunci Cuvîntul Domnului i-a vor-

bit astfel : Nu el va fi moştenitorul 
Melhisedec binecuvintează pe A vram. tău ci cel �· ce va ieşi din tine, acela 

va 1fi moşteni,����l. ţ��; •,:. u; 2 cron. 32• 21. 
1 7. Dupăce • s'a întors Avra� d.ela 

înfrîngerea lui Chedorlaomer ş1 a 1m
păraţi lor cari erau împreună cu el , 
împăratul Sodomei i-a ieşit •• în întîm
pinare în valea Şave, sau Valea lm-
pă�i����f.tJudc.u. :U. lSam.18. G. ţ 2 Snm. 18.18. 18. Melhisedec •, împăratul Salemu
lui a adus pîne şi vin : el era preot•• 
a l bumnezeului ţ Celui Prea !nalt. 

*Evr. 7. 1. Pe. 110.4. Evr.6. 6. tMlc.6.0. Fapt. 16.17. 
1 9  Melhisedec a binecuvîntat pe A

vra�, şi a zis : „Binecuvîntat• să fie 

5. Şi după cc 1-a dus afară, i-a zis : 
„Uită-'te spre cer, şi num.ără • .st�lele."•'. dacă poţi să le numeri." Ş1 1-a ZIS · 

;:�.��J.;, �c!�. ��� 1�!!..�: ::. neut. ��:o;:���: 
1 Cron. 27. 23. Rom. 4 . 18. Evr. 11. 12. Cap. 19. 16. . 6. Avram a crezut " pe Domnul, ŞI 

Domnul i-a socotit•• lucrul ac�sta ca 
o stare a omului după voia lui Dum· 
n�z�.'!,�· 4. 3, 9, 22. Gal. 3. 6. Iac. 2. 23. "'° Ps. JOO. BI. 

1 Bau.: dreptn.tf'. 
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Ţaru făgăduită semi(ei lui A Pram. 2_0 . . a_ Hetijilor, a fercziţilor, a Re-
7. Domnul i-a mai zis : „Eu sînt fa1m1ţ 1lor, 

Domnul, care te-am scos• din Ur •• 21_. a .�morit!lor, a Cananiţilor, a 
din Haldea, ca ţ să-ţi dau în stăpînire Oh1rgas1ţI 1or ş1 a lebusiţilor." 
ţara aceasta." 

('np. 12. 1 . ':":• cap . I t . 281 31 . ţ Ps. 105.44, 42.Rom.4.14 . Sarai şi Agar. 
8. Avram a răspuns : „Doamne Dum- 16 1. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i 

ne_ze.ul_e,1prin ce • voi cunoaşte că o voi născuse • deloc copii. Ea avea o 
stapmt ? »Cap.24.13, 14. roabă „ egipteancă numită Agar ţ. Jude. n .  171 37. 1 S11rn. 14. o,  IO .2 Reg. 20. 6. Luc. I. 18. :'Cap. ID. 2 ,  3. ,:,t.• Cup. 21 . 9 .  ·r Gal. 4. 24. 

9. Şi Domnul i-a zis: „la o juncană 2. Şi Sarai a zis•  lui Avram : „ lată, 
de trei ani, o capră de trei ani, un her- Domnul m'a făcut•• stearpă ; intră ţ, 
bec de trei ani, o turturea şi un pui de te rog, la roaba mea ; poate că voi 
porumbel." avea copii dela ea." Avram a ascul-

1 O. Avram a luat toate dobitoacele tat ţţ cele spuse de Sarai. 
acestea, le-a despicat• în două, şi a •:• cup . :J0 . 3 .  ''''' Ca1..zo.18; :io. 2 . 1 sam. 1. & , G. t C•p . 30 .  
pus fiecare bucată una în faţa alteia ; 1 3• 9· ttC•r. 3 .. 17. • • 
dar pasările•• nu le-a despicat. , 3. Atunci Sarai, nevasta lut Avram, 

" Ier. a.1. 1s, rn. ·:":' Lev. 1 .  11 . a. luat pe Egipteanca Agar, roaba ei, 
1 1 . Pa.sării� răpitoare s'au năpustit Ş I  a dat-o d� nevastă bărbatu!ui său 

peste stirvun ; dar Avram le-a izgonit. Av��m, dupa. �e Avram locuise• ca 
1 2. La apusul soarelui un somn a- stram zece am m ţara Canaan. 

dînc • a căzut peste Avr�m ; şi iată că . . Cap� 1�· 0· 
1-a apucat 0 groază şi un mare întu- • 4." El. a 1!1traţ la A1gar,y ea a �amas 
ne rec. :·Cap. 2 . 21 .  Jov . 4 .  13_ 1�sar�mata. _Cmd s a. vazu! ea m�ă�-

13. Şi Domnul a zis lui Avram : Să c1�ata, a privit c.u dispreţ pe stapi· 
ştii hotărît că • sămînţa ta va fi st'ră- na-sa: . . " 2 s�m. 6. 16. Prov. so. 21, za. 

ină într'o ţară, care nu va fi a ei ; 5. Şt Sarva1 a �ts Im Avram : „Asupr� 
acolo �a fi robită, şi 0 vor•• apăsa ta sa c�da b�tiocu_ra. aceasta, .care m1 
greu, timp de patru sute de ani. se face . Eu msu�t ţ1-a� dat 1� braţ� 
" Exod. 12. <0. Ps. 105. 23. Fapt. 7 . 6. "'''Exod . I . li pe roaba mea ; ŞI ea, cmd a vazut ca 
Pa. 106. 21>. • a rămas însărcinată, m'a privit cu dis-
1 4. Dar pe neamul căruia îi va fi roa- preţ. Să judece• Domnul între mine 

bă, îl voi judeca• Eu : şi pe urmă şi tine !" : •Cop. ai. ""· 1 sa m .  24.12.  

va •• ieşi deacolo cu mari bogăţii. 6. Avram• a răspuns Saraiei: „Iată .„ 
:•Exod. G. 6 .  Deut. 6 .  22. ""Exod. 1 2 .  36. Ps .  105. 3 7 .  roaba ta este în mina ta ; fă-i ce-ţi 

.� 5. TV� vei � mi:rge în pace la părin- place !" _Atunci Sara_i s'a purtat rău 
ţn • • tai ; vei ţ ft îngropat după o bă- cu ea; şt Agar a fugit ţ de ea. 
trîneţă fe�:��!��S. 26_ ,;„;. J<'apL. l3. ::IB. t Cap . 25. s. ' �-:��."t.5;. �x�:.�:: 13i. 7. · ·' Iov. 2. 6 .  Ps. 100 . . u, 42 . 

16. ln al patrulea neam•, ea se va Fuga Agorei. - Naşterea lui /smael. întoarce aici; căci nelegiuirea Amoriţi- 7. _Ingerul Domnului a găsit-o lingă 
!��=- ��}�,;,�1 :!!�:i!26'.�';.n�������t.2:1.az. un izvor de apă în pustie, şi anume 
, Te•. 2. 16• lingă izvorul• care este pe drumul ce 

1 7. După ce a asfinţit soarele, s'a duce la Şur ••. » Cap. 25.18. "'Exod . 1&. 22 . 

făcut un întunerec adînc; şi iată că a 8. EI a zis: „Agar, roaba Saraiei, 
ieşit un fum ca dintr'un cuptor, şi de unde vii, şi unde te duci ?" Ea a 
nişte flăcări au trecut• printre dobitoa- răspuns: „fug de stăpîna mea Sarai." 
cele despicate. "Ier. :w. 18, rn. 9. lngerul Domnului i-a zis : „Intoar-

1 8. In ziua aceea, Domnul a făcut• ce-te la stăpînă-ta, şi supune-te• supt 
un Iegămînt cu Avram, şi i-a zis: „Se- mîna ei." «Tit. 2. o. l Pe�. 2. 18. 

minţei •• tale dau ţara aceasta, dela I �-. lnger_ul Domnului i-a zis : „1\i 
rîul Egiptului pînă la rîul cel mare vot m�ulţ! • foarte mult sămînţa; şi 
rîul Eufrat, ' ea va f1 aht de multă la număr, că nu 
''Cap.24 .7 .  •"'<.;up . 12 . 1 ; 13. 15; 26. 4 . Exod. 23. ai . N um . va putea fi numărată." 
���: �=�:� .19:����iO�."ti.1�:�� ·�: 11:eg. 

"·
21. 2croo. 1 1 . Ingerul Domn�,l�7·

i�7� �i
2�/::�·t�; 

1 9. şi anume; ţara Cheni\ilor, a Che- acum eşti însărcinată, şi vei naşte un 
nizi\ilor, a Cadmoniţilor, fiu, căruia îi vei pune numele • Is-
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mael ' ; căci Domnul a auzit mîhnirea 
ta. • Cap. 17 . 10. Ma\. I. 21 .  Lac. 1. tB, 81 .  
1 2. El va fi ca • un măgar sălbatic 

p�intre oameni ; mina lui va fi împo
triva tuturor oamenilor, şi mina tutu
ror oamenilor va fi împotriva lui ; şi 
va locui în •• faţa tuturor fraţilor lui ." 

';' Cap. 21. :.>o. �,r:i Cap. 25. 18. 

1 3. Ea a numit Numele Domnului 
care-i vorbise : „Tu eşti Dumnezeu 

voi fi •• D_um_nezeul tău şi al seminţe· ţ tale dupa tme. 1 

"' (ial. ::.17. �,.;, Cup. 2tl. 2 1; � - 19. 1-:V'l". l i .  11;_ t Rom n q . �- T!�· şi seminte i tale după ti�·e · 1t1 voi da ţara .m care locuieşti .� acun:i ca străin, ş1 a��me îţ i voi da t<;>a_ta jar.a Cana�n1;1lu1 m st apînire vecinică ; ŞI Eu voi f1 ţ Dumnezeul lor •· ;��� .
1�: ;� r�/�>ti!;�·. b��t�.1�;�·l:��;pi.J�is�;:.� 

care .!"ă vede 2 !�' Căci .a. zis ea : „Cu Tăierea împrejur . adevarat, am vazut • a1c1 spatele Ce- . . 

Juice m'a văzut !" < Car. 3 1 ,  <12. ?· D1:!mne�e1:! a zis lu i  Avr�am : rSă 
1 4. De aceea fîntîna aceea s'a numit ' la

a�e1��1ă1�fn�mdi�
ul

n 
Meu,_ tu ŞI săm1nţa 

„Fîntîna : Cel�i viu car� mă vede 3" ;  1 1 0. Acesta 'este 1:;�l�t�ra��u e ea este mtre• ca;;��� 2�.1n
B�!��,;. . 1S. 2Al. care_ să-I păziţi înţre Mine şi voi, pşi 

15 A • - t 1 · A f" sămmta ta după tme : tot ce este de . · gar a nascu_ u! vram un . IU ; parte bărbătească • între voi să fie ş1 Avram a pus fmlu1, pe 4;!re 1 1-a tăiat împrejur. <Fapt.7.s.  născut Agar, numele �sg,:,��� 22. "
<·• v..,. 

u. 1 1 .  Să v_ă tăiaţi îm�rejur în carnea 
. . prepuţului vostru : ş1 acesta să fie 

1 �- �vra� era de optzeci ş1 şase de semnul • legămînh:tlui dintre Mine şi am, cmd 1-a născut Agar pe lsmaei. I voi. o Fapt. 7 .  8. Rom. '· 11 . j 1 2. La vîrsta de opt zile, orice copil 
Numele I de parte bărbătească dintre voi să fie 

lui Avram schimbat în Avraam . tăiat împrejur •, neam după neam : fie 171. Cînd a fost Avram în vîrstă de 1. că est_e rob născu! în casă, fie că e�te 
nouăzeci şi nouă de ani, Domnul cumparat cu bani d�la vreun străin, 

i S'a aratat ", şi i-a zis : „Eu •• sînt , care n� fac: i;iarte din neamul tău. _ 
Dumnezeul Cel atotputernic. Umblă ţ 1 I-ev. 1-· 1:· L�c. 2 . •  21. lou.n ? · 22. Fllp. 3. o. 
înaintea Mea şi fii fără prihană ţţ. 1 3 . Va trebui tăiat 1mpreJur atlt ro-
• Cap. 12. 1 .  oo ca;. ai. a; 35. 11 . Exod . 6.3 .  Deut. 10. 17 .  bui născut în casă cit ŞI cel cumpărat 
t Cap. c;. 22; 4!l. 10. 1 Reg. 2. 4 ; B. 26. 2Reg.20.e. tt C•p. cu bani ; şi astfel legămîntul Meu să 
G.9. 11eu1. 1s. rn. Iov. 1. 1. Mat. 6. 48. fie întărit în carnea voastră ca un le-

2. Voi face un legămînt intre Mine şi gămînt vecinic. 
tine, şi te voi înm.ulţi • nespus de 1 4. Un copil de parte bărbătească 
mult". "C•P· 12· 2; rn. rn; 22• 17• netăiat împrejur în carnea prepuţului 

3. Avram s'a aruncat • cu faţa la pă- lui, să fie nimicit • din mijlocul nea· 
mint ; şi Dumnezeu i-a vorbit �ţ��!/. mului său : a călcat legămînt��.��,u�:·. 

f:� ��
a:i�e1�;�j\jt

�!tti1•
e
1::.u)�or

c
�:�� Sarai se numeşte Sara. 

muri. •Rom. •· 11, 12, 16. Gol. a. 29 .  1 5 . Dumnezeu a zis lui Avraam : „Să 
5. Nu te vei mai numi Avram ; ci nu mai chemi Sarai pe nevastă-ta Sa· 

numele • tău va fi Avraam • ;  căci•• te rai ; ci numele ei să fie Sara. 
fac tatăl multor neamuri. 1 6. Eu o voi binecuvînta, şi îţi voi 

• Net·111. 9. 1. '''''Rom. 4. 11. da • un fiu din ea ; da, o voi binecu.-
6. Te voi înmulţi nespus de mult ; voi vînta, şi ea va fi mama unor neamuri„ 

face din tine neamuri • întregi ; şi din întregi ; chiar împăraţi de noroade \'Or 
tine vor ieşi împăraţi ••. ieşi din ea." 

.:: Cap. 35. 11. „�* Vere. 16. Cap. 35. 11. Mat. 1 . 6, etc. "'Cap. 18. 10. M Cap. 36. 11. Gal. 4. 91. 1 Pet. S. 6· 

7. Voi pune • legămîntul Meu între 1 7. Avraam s'a aruncat cu faţa la 
Mine şi tine şi sămînţa ta după tine f.ămînt şi • a rîs, căci a zis în ini"!a 
din neam în neam ; acesta va fi un ui : „Să . i  se mai nască oare un . f1� 
legămînt vecinic, în puterea căruia, Eu unui bărbat de o sută de ani ?  Ş1 sa 

mai nască oare Sara la nouăzeci de 
1. I a  ma e l : din dou4 cuvinte cari tnaeamnA: D u m„ ani ?'' * Cup. ttJ. 12; 21.6· 

n e z e u  aude. 2. Evreeote :  El-Rol .  a. Evreeote : t 8. Şi Avraam a zis lui Dumnezeu :  =,;,��1; t!·1f ;f���\ �n;1�:i:n�··� caYLnte cari „Să trăiască lsmael înaintea Ta !'.' 
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1 9. Dumnezeu a zis : „Cu adevărat, 5. Am să mă duc să iau o bucată de nevastă-ta Sara • îţ i va naşte un fiu ; pîne •, ca să prindeţi Ia inimă • •, şi şi-i vei pune numele Isaac. Eu voi după aceea vă veţi vedea de drum ; 

����Tnf e�!ci�i�
ul
p�fr� 

c
�ă�\�ţ�

a 
lu� ���·uf��

t
;gu�'�

e
�.
s
�� \��c�li zfs\

1î��� după el. :to Cap. 18· I O ;  21 · 2. Gui. 4 ·  2M .  răspuns ei. (•Jude. 6.18; 13. 15. (J>:< Judc.19. 6 .  20. Dar şi cu privire la lsmael te-am P•.  10<. 1&. t C•p. to. 8; a,. 10. 

ascultat. lată, îl voi binecuvînta, îl voi 6. Avraam s'a dus repede în cort Ia face să crească, şi îl voi • înmulţi ne- Sara, şi a zis : „la repede, trei măsuri spus de mult ; doisprezece •• voievozi de făină albă, frămîntă, şi fă turte." 
va naşte, şi voi ţ face din el un 7. Şi Avraam a alergat Ia vite, a luat neam mare. un viţel tînăr şi bun, şi I-a dat unei 

I" Cep. rn. 10. •>•Cep. 26· 12• 16. tCnp. 21 ·  18· slugi să-l gătească în grabă. 21 . Dar legămîntul Meu îl voi în- 8. Apoi a luat • unt şi lapte, împreucheia cu Isaac, pe care • ţi-l va naşte nă cu viţelul pe care-l gătise, şi 1-a Sara la anul pe vremea acea�t��'.'21 . 2_ pus înaintea lor. El însuş a stătut lîn-
22. Cînd a isprăvit de vorbit cu el, f: :�· ����a��pac, şi le-a sluJ,�.f.��: Dumnezeu S'a mălţat dela Avraam. 

9. Atunci ei i-au zis : „Unde este ne
Avraam şi casa lui este tăiat lmprejur. vastă-ta Sara ?" „Uite-o în cort•," a 23. Avraam a luat pe fiul său lsmael, răspuns el. • cap. 24. 67. 

pe toţi ceice se născuseră în casa lui, I O. Unul dintre ei a zis : „La anul 
şi pe toţi robii cumpăraţi cu bani, adi- pe vremea • aceasta, Mă voi întoar
că pe toţi cei de parte bărbătească ce •• negreşit la tine ; şi iată că S1ra Î' 
dintre oamenii din casa lui Avraam, nevastă-ta, va avea un fiu." Sara ascu -
şi le-a tăiat împrejur carnea prepu- ta la uşa cortului, care era înapoia lui. 
ţului, chiar în ziua aceea, după porun- ;_vg�"· H . •>• 2 Rcg. <. 16. t Cep. 11.19, 21; 21. 2. Rom. 

c
�/lv

c
r�aem

i-
�rad�

d
�l�st���n;����eci 11. Avraam • şi Sara erau bătrîni, îna

şi nouă de ani, cînd a fost tăiat împre- ���ţ:î��ul!t��� ; f:��iÎ��'. nu-i mai ve

i��-Îf i�Î
r
��� 1�r;:_fclţ�I� Î�

ă�.îrstă de •Cop. 17 . 11. Rom.4. 19. Evr.11.11, 12,19. ••Cap. 31.:lli . 

treisprezece ani, cînd a fost tăiat îm- 1 2. Sara • a rîs în sine, zicînd : „A
prejur în carnea prepuţului său . cum ••, cînd am îmbătrînit, să mai am 

26. Avraam şi fiul său lsmael au fost �eo��en
?ea

D���uiă';;.f�."băr
batul t dea-

t���i dimf�N�a����i • î�i:
iu
c�s:

cl�f; " Cep. 11 . 11. •• Luc. t . 18. t1 Pet.3. o. 

robi născuţi în casa lui, sau cumpă- 1 3. Domnul a zis lui Avraam : „Pen
raţi cu bani dela străini, au fost tăiaţi tru ce a rîs Sara, zicînd : „Cu ade
împrejur împreună cu .el . · : •cap. J.B. 19. �î�t\i:frî�ă

ai„pot avea copil eu, care 
Isaac este făgăduit încă odată. 14. Este • oare ceva prea greu pentru 

18 1. Domnul i S'a arătat la stejarii • Domnul ? La anul •• pe vremea acea-
lui Mamre, pe cînd Avraam şedea ��\�! ��i tÎ��.�arce •1,�r. t���;. şz�o�:.r: la uşa cortului, în timpul zădufului zi- Mat. 3. 9; 19• 26. Luc. i. 87. ••>Cap. 17. 21. Vero. 10. lei. (I Ce.p.19. 1e; 14, ts. 2 Heg. 4. 16. 2. Avraam a ridicat ochii •, şi s'a 15. Sara a tăgăduit, şi a zis : „N'am 

f�%ii!r�
a�rn�� !J.

e�frt���lf.as�ăJ:�ţ· rţs." Căci i-a. f?s!, frică. Dar EI a 
a alergat înaintea lor, dela uşa cor- zis : „Ba da, ai ns. 
tului, şi s'a plecat pînă la pămînt. Avraam mijloceşte pentru Sodoma. 

r3. Apoi a '�?��·
1
:�D�,��\��:0· d��t ��- 16. Bărbaţii aceia s'au sculat să ple-

căpătat trecere în ochii Tăi, nu trece, ce, şi s'au uitat înspre Sodoma. Avra
rogu-Te, pe lingă robul Tău. am a plecat cu ei, să-i }��!�.e,��!�; Iono G. 

c!· s';��
d
��

e 
s�!1!

e P��i�
c1rI'i�rş f  0ctf:� 17. Atunci Domnul a zis : „Să as-

niţi-vă subt copacul acesta. cund • Eu oare de Avraam ce am să 
„, C:lp. 19. 2; .ta. 24. 1 fac ? .  , . �' Ps. 25. H. Amos. 3. 7. loao. lfi. Jf>. 
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I 8. Căci Avraam va ajunge negreşit 

un neam mare şi puternic, şi în el vor 
fi _ binec�vîntate • toate neamurile pă
mrntulm. ,, Cap. 12. 3; 22. 1e. Fapt. 3 .  2:>. Gal. 3. e .  
1 9. Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să 

poruncească fiilor lui şi casei lui du
pă el să ţină Calea Domnului, făcînd 
ce este drept şi bine, pentruca astfel 
Domnul să împlinească faţă de Avra
am ce i-a făgăduit" . . .  

"'Ilt-u1 . -1 .  9 , 10; 6. 7. Jos. 2-&. 15. Efes. 6 . .a .  
20. Şi Domnul a zis : „Strigătul • îm

potriv;i Sodomei şi Gomorei s'a mărit, 
şi păcatul lor într'adevăr este nespus 
de greu. ·:: t'ap . .J. H; 19. 13. Jac. s. 4 .  

21 .  Deaceea Mă voi pogori • acum 
să văd dacă în adevăr au lucrat în 
totul după zvonul venit pînă la Mine ; 
şi dacă nu va fi aşa, voi şti••." 
*Cap. 11. li. Exod. 3. 8. *,,.. Deut. 8. 2; IS. 9. Jos. 22. 22. 
Lnc. I6. 15. 2 Cor. 11 . ll. 

22. Bărbaţii • aceia s'au depărtat, şi 
au plecat spre Sodoma. Dar Avraam 
stătea • •  tot înaintea Domnului. * Caµ. rn .  1 .  �'v. Vers. 1 .  

23. Avraam s'a • apropiat, şi a zis : 
„Ve i„ nimici Tu oare şi pe cel bun 
împreună cu cel rău ?" 

::'Evr. 10.  ?2 . ':":' Num. 16.  22. 2 Sam. 24. 17. 

24. Poate • că în mijlocul cetăţii sînt 
cincizeci de oameni buni : îi vei ni
mici oare şi pe ei, şi nu vei ierta lo
cul acela din pricina celor cinci zeci 
de oameni buni, cari sînt în mijlo
cul ei ? ·:·ier. 5 . 1 .  

25. Să omori pe cel bun împreună 
cu cel rău, aşa ca • cel bun să aibă 
aceeaş soartă ca cel rău, departe de 
Tine aşa ceva ! Departe de Tine ! Cel 
ce judecă • •  tot pămîntul nu va face 
oare dreptate ?" * lov. 8. 20. Isa. a .10, 11. 

:.::::: Jov. 8. 3; 34. li. Pe. 68. llj 94. 2. Rom . 9. 6. 
26. Şi Domnul a zis : „Dacă voi • 

găsi în Sodoma cincizeci de oameni 
buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot 
locul acela din pricina lor." 

•:• Jer. 5. l . Ezec. 22.:JO. 

27. Avraam a luat din nou cuvîntul, 
şi a zis : „ l ată •, am îndrăsnit să vor
besc Domnului, eu care nu sînt decît •• 
praf şi cenuşă. ·:·Luc. 10. 1. 

-:":'Cnp. 3. 19. Iov. 4.19. Ecl. 12. 7. 1 Cor.16.47,48. 2 Cor.5.l. 

28. Poate că din cincizeci de oameni 
buni vor lipsi cinci : pentru cinci, vei 
nimici Tu oare toată cetatea ?" Şi 
Domnul a zis : „N'o voi nimici, dacă 
voi găsi în ea patruzeci şi cinci de 
oameni buni." 
29. Avraam I-a vorbit mai departe, 

şi a zis : „Poate că se vor găsi în ea 

numai patruzeci de oameni buni " ş· Domnul a zis : „N'o \·oi nimici p� t 1 
cei patruzeci ." n ru 

3�. Avraam "a zi_s : „_Să nu Te minii Doamne, ��c� voi mai vorbi. Poate d se vor. gas1. ,i,n �a numai treizeci de oa!11e!11 .b�m. Şt J?omn_ul a zis : „N'o ��1 ��i:;.·��·
i 
d
b
��

i .��
t găst în ea treizeci 

? I .  "Avraam a zis : „lată, am îndrăsmt sa " v��besc Domn.ului. Poate că se vor g-ast 1.n„ea _numai douăzeci de oa. mi:m _bu_n! . Şt Dom�ul a zis : „N'o vot mmtct, pentru cet douăzeci " 
32. Avraam a zis : „Să • nu Te .:nînii Doamne, dacă voi mai vorbi numai �e data acc":sta. Poate că se vor găsi m ea numai _zece oameni buni." Şi 

Pr���l�::ea �!���7 'bu�t„nimici, pcn. 
i:•Judc. 11. :11J. :;::�Jo.c. U. lfi. 

33. După ce a isprăvit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat. Şi Avraam 
s'a întors la locuinţa lui . 

Cei doi îngeri la Sodoma. 19 1. Cei doi în1eri • au ajuns la So
doma sean ; şi Lot„ şedea la poar· 

ta Sodomei. Cînd i-a văzut Lot, s'a 
sculat, le-a ieşit înainte, şi s'a plecat 
pînă la pămînt. ·:·cap. 18.22. ''"Cap. 18.1. 
2. Apoi a zis : „Domnii mei •, intraţi, 

vă rog, în casa robului vostru, ca să 
rămîneţi peste noapte în ea şi spălaţi· 
vă •• picioarele ; mine vă veţi scula 
de dimineaţă, şi vă veţi vedea de 
drum." „Nu",ţ au răspuns ei, „ci 
vom petrece noaptea în uliţă". 

':' Evr. 13. 3. (c>:< Cav. 18. 4. t Luc. 24. 78. 
3. Dar Lot a stăruit de ei pînă au 

venit şi au in'trat în casa lui. Le-a pre· 
gătit • o cină, a pus să coacă azimi şi 
au mîncat. •Cap.10.8. 

4. Dar nu se culcaseră încă, şi oame
nii din cetate, bărbaţii din Sodoma, 
tineri şi bătrîni, au înconjurat casa ; 
tot norodul a alergat din toate col
ţurile. 

5. Au • chemat pe Lot, ş i  i-au zis: 
„Unde sînt oamenii cari au intrat la 
tine în noaptea aceasta ? Scoate-i •• 
afară la noi, ca să ţ ne împreunăm cu 
.�:�:�3.9. �._.. Judc.19.22. tCap.4. t. Rom. J.2-1,27. Judn; · 

6. Lot • a ieşit afară la ei la uşă, a 
încuiat uşa după el, •.ludc.19.Zl· 

7. şi a zis : „fraţilor, vă rog, nu fa-
ceţi o asemenea răutate ! . 
8. lată • că am două fete cari nu ştiu 
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de bărbat ; am să vi le aduc afară, şi 
le veţi face ce vă va plăcea. Numai, nu 
faceti nimic acestor oameni, fiindcă •• 
au venit supt umbra acoperişului casei 
meJe." •:• Jude. 19. 21. 1:1�=<..:up. I H .  O .  

9. Ei au strigat : „Pleacă ! " Şi au zis : 
�Pc�u�na��:�fn: :i va��i� s;r��c�!al��ă �i; 
pe judecătorul. Ei bine, o să-ţi facem 
mai rău decît lor." Şi împingînd pe 
Lot cu sila, s'au apropiat să spargă 
uşa. •:• � J'(•t. 2.  7 I H. �<>:• Exod. 2. t4-. 

1 O. Dar bărbaţii aceia au întins mina, 
au tras pe Lot înlăuntru la ei în casă, 
şi au încuiat uşa. 

1 1 .  Iar pe oamenii cari erau la uşa 
casei i-au lovit cu orbire •, dela cel 
mai mic pînă la cel mai mare, aşa că 
degeaba se trudeau . să găsească uşa. 

�·2 Reg.6. 18. Jlo.pl. 13. 11. 

tea Ta, şi ai arătat mare îndurare faţă 
de mine, păstrindu-mi viaţa ; dar nu 
pot să fug la munte, înainte ca să 
mă atingă prăpădul, şi voi peri. 

20. I a tă, cetatea aceasta este destul 
de aproape ca să fug în ea, şi este 
m ică. O !  de aş putea să fug acolo, . .  
este aşa de m ică . . . şi să scap cu 
viaţa !" 
2 1 .  Ş i El i-a zis : „lată • că-\i fac şi 

hatîrul acesta, şi nu voi nimici cetatea 
de care vorbeşti. •"fov. <2. B. •· I'•. ' "'· w .  
22. Grăbeşte-te de fugi în ea, căci 

nu • pot face nimic pînă nu vei ajunge 
acolo." Pentru aceea s'a pus cetăţii 
aceleia numele „ Ţo1r 1. • C•p. "2. "'"21; 
Exod.32. IO. Deut.. 9 . 14 .  Marc.6.6. >:•.:• cn p. 13. 10; 14. 2. 
23. Răsărea soarele pe pămînt, cînd 

a intrat Lot în Ţoar. 
24. Atunci Domnul • a făcut să ploaie 

peste Sodoma şi peste Gomora pucioa-
Nimicirea Sodomei şi Oomorei. să şi foc dela Domnul din cer. 

1 2. Bărbaţii aceia au zis lui Lot : „Pe ;�·�;�,�1·,
2
�.1�;11�3� 21/'\.!U.6�.r"'iu�.· ���-_ 1:e!�: cine mai ai aici ? G ineri, fii şi fiice, 2. 6. Juda 1. 

şi tot ce ai în cetate : scoate-i • din Io- 25. A nimicit cu desăvîrşire cetăţile cui acesta. " Cnp. 7. 1 . 2 ""1· 2· 7 · " · acelea, toată Cîmpia şi pe toţi locuito-1 3. Căci avem să nimicim locul ace- rii cetăţilor, şi tot ce creştea • pe păsta, pentrucă • a ajuns mare plingere mint. .cnp. " · 3. Pe. rn1. 31. 

înaintea Domnului împotriva locuito- 26. Nevasta lui Lot s'a uitat înapoi, rilor lui. De aceea ne-a trimes •• Dom- şi s'a prefăcut într'un stîlp • de sare. nul, ca să-l nimicim." • Luc. 11. s2. 
• Cop. 1e.20. <«1 Cron. 21. 16. 27. Avraam s'a sculat a doua zi dis 

1 4. Lot a ieşit, şi a vorbit cu ginerii de dimineaţă, şi s'a dus la locul unde săi, cari luaseră • pe fetele lui : „Seu- stătuse • înaintea Domnului. • Cnp . 1s. 22. laţi-vă ••," a zis el, „ieşiţi din locul 28. Şi-a îndreptat privirile spre So
acesta ; căci IJ:imnul are să nimiceas- doma şi Gomora, şi spre toată Cîm
că cetatea." Dar ginerii ţ lui credeau pia ; şi iată că a văzut ridicîndu-se de că glumeşte. ''MnL 1. 18. pe pămint un fum •, ca fumul unui 
·•N1111 1. 1a. 2 1 , 45. t E:..:od. 9.2t.  Luc.17. 28;24. 1 1 .  cuptor. "' A iM>c. 1s. o .  

1 5. Cînd s'a crăpat de ziuă, îngerii 29. Cînd a nimicit Dumnezeu cetă-au stăruit de Lot, zicînd : „Scoală-te •, ţile Cîmpiei, Şi-a adus aminte • de Aia-ţi nevasta şi cele două fete, cari se vraam ; şi a scăpat pe Lot din mijlocul află aici, ca să nu pieri şi tu în nele- prăpădului, prin care a surpat din tegiuirea cetăţii." <•Num. 16• •1 • 26. A poc. 18. ' ·  mel ie cetăţile unde îşi aşezase Lot lo-1 6. Şi fiindcă Lot zăbovea, bărbaţii cuinţa. •cnp . 8. 1; 18.2.<1. 

���i;�t���a a�tc;: �:lem�no�l�e��· :i� Păcatul fetelor lui Lot. 
lui, căci Domnul •  voia să-l cruţe ; I-au 30. Lot a ieşit din Ţoar şi a rămas 
scos••, şi I-au lăsat afară d in cetate. pe munte •, cu cele două fete ale lui, 

<•Luc.1e. 13. Rom. 0. 16, 16. ""P•. :w. 22. căci s'a temut să rămînă în Ţoar. A 
1 7. Dupăce i-au scos afară, unul d in locuit într'o peşteră, cu cele două fete 

ei a zis : „Scapă-ţi • viaţa ; să •• nu te ale lui. •v.ro.11, 10. 
uiţi înapoi, şi să nu te opreşti în vreun 3 1 .  Cea mai mare a zis celei mai 
loc cţin .<;}mpie : scapă la munte, ca să tinere ; „ Tatăl nostru este bătrîn ; şi 
n_u p1en. • 1 R•·g. 10. s. nu mai este nici un bărbat în (inu tul 
'"'Vm. 2 a .  Mat. 2<. 10, 1 1 , 1 8 .  Luc. 0. 6'2. Filip. 3. r n ,  "· acesta, ca să intre • la noi, după obi-
1 8. Lot le-a zis : „O ! nu •, Doamne ! cei ul tuturor ţărilor. 

• Fopt. IO. l4. "'CHp.16.2.4;38.S.9. Deut. 2.-"i.6. 

1 9. lată că am căpătat trecere înain- -t .-A-dl<ll-; a-a-c . --
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32. Vin�>, s� punem pe tatăl nostru I 6. Dun!nezeu i-a �is. în vis : „Ştiu . 

să bea vm, ŞI să nue �ulcăm C!1 el, sa Eu că a1 l�cr!lt cu m�mă curată : de!'. să ne păstrăm sammţa • prm tatai ceea . te-am ş1 ferit sa păcătuieşti im. 
nostru." • Morc. 12. 19. potriva •• Mea. lată de ce n'am • 
33. Au făcut dar pe tatăl lor de a găduit să te atingi de ca. •n-

băut vin în noaptea aceea ; şi cea mai •cup. 31 . • ; :-15.6._ Exod.:i•. -'· 1 sam . 20. 2r,,._ "*Cap.:l() 
mare s'a dus şi s'a culcat cu tatăl ei. 9

· 
Le• . 6

·
2

· 
Po . o1 . � . . · 

El n'a băgat de seamă nici cînd s'a ?· .�cum, da omului nevasta înapoi ; culcat ea, nici cînd s'a sculat. caci . el e�te J?ro��oc, se va ruga pen-
34. A doua zi, cea mai mare a zis !ru ti�e, Ş I  v��.tra�

. D�r, dacă n'o dai 
celei mai tinere : „lată, eu m'am culcat map.oi, să ştu. ca" v�,1 mun negreşit, 
în noaptea trecută cu tatăl meu · hai- tu şi tot t ce-1 a l tau. 
dem să-i dăm să bea vin şi în no�ptea �6

1
. ��·���,".6i. ;/1•:i:,,�·�':1���:ii�· Iac. o ." ·  16· 1 10001. 

acea�ta, şi d"u-te" de t� c�lcă şi t.u cu e"I, 8. Abimelec s'a sculat disdedimineată ca sa �.e pastram sammţa prin tatai a chemat pe toţi slujitorii săi, şi le-� nostru. spus tot ce se întîmplase Şi oam · · 

.3?. Au dat tatălui lor d� a băut . vi!" aceia au fost cuprinşi de o m��� 
ŞI

" 
1� �oaptea _ac�ea ; apoi cea mai t,1- spaimă. n�ra s a  dus ş1 s a ��lca_t cu el. El n a 9. Abimelec a chemat şi pe Avraam bagaţ _de. seamă nm cmd s'a culcat şi i-a zis : „Ce ne-ai făcut ? �i cu ce am ea, n1c1 cmd s'a sculat. păcătuit eu împotriva ta, de ai făcut 36. Cele două fete ale lui Lot au ră- să vină • peste mine şi peste împără-mas astfel însărcinate de tatăl lor. ţia mea un păcat atît de mare ? Ai fă-

37. Cea mai mare a născut un fiu, cut faţ ă  de mine lucruri cari nu tre
căruia i-a pus numele Moab ; el • este buiau • •  nicidecum făcute." 
tatăl Moabiţilor din ziua de azi. ··Cap.26. to. Exod.32. 21. Jos. 7. 20. •><• Cap.au. 

•Deut.2.9. 1 O. Şi Abimelec a zis lui Avraam : 
·38. Cea mai tînără a născut şi ea un „Ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta ?" 

fiu, căruia i-a pus numele Ben-Ammi :  1 1 . Avraam a răspuns : „lmi ziceam 
e l • este tatăl Amoniţilor din ziua de că, fără îndoială, nu-i n ici o frică 
azi. • Deut. 2 . 19.  de Dumnezeu • în ţara aceasta, şi că 

Avraam în Oherar. 

au să mă omoare •• d în pricina neve
stei mele. 

*Cap. 42.18. Pe.36. 1 .  Pr0\". 16.6. >:":' Cnp.12. 12: 2(;. i .  20 1. Avraam a plecat "  de acolo în 1 2. Dealtfel este adevărat că este • 
ţara de meazăzi, s'a aşezat între sora mea, fiica tatălui meu ; numai că 

Cades •• şi Şur, şi a locuit ţ ca străin nu-i fiica mamei mele ; şi a ajuns să
în Gherar. '' Cap. 1B. t . '"' Cap. 16. 1,u. tCap. 26. 6.  mi fie nevastă. " Cnp. 11.29. 

2. Avraam zicea despre Sara, neva- i 1 3. Cînd m'a scos Dumnezeu • din 
stă-sa : „Este • sora-mea !" S'a temut : casa tatălui meu, am zis Sarei : „lată 
să spună că este nevastă-sa, ca să nu-l ' hatîrul pe care ai să mi-l faci : în toate 
omoare oamenii din cetate din pricina locurile unde vom merge, spune •• 
ei. Abimelec, împăratul Gherarei, a despre mine că sînt fratele tău." 
trimes ş i a luaf„ pe Sara. • Cap. 12. t . 9,ll, etc. Evr. 11.e. <0:• cap.12.13. 

•cap.12.rn;26.7. ''" Cap.12.15. 14. Abimelec a luat • oi şi boi, robi şi 
3. Atunci Dumnezeu • S'a arătat noap- roabe, şi le-a dat lui Avraam ; şi i-a 

tea în vis •• lui Abimelec, şi i-a zis : dat înapoi şi pe Sara, nevastă-sa. 
„ Iată ţ, ai să mori din pricina femeii, •Cap. 12. 16. 
pe care ai luat-o, căci este nevasta 1 5. Abimelec a zis : „ lată, ţara • mea 
unui bărbat." '' Ps. 100. 1•.  ••Iov33. t5. tVen. 7. este înaintea ta ; locuieşte unde-ţi va 

4. Abimelec, care nu  se apropiase de plăcea." " Cap.u1.9• 

ea, a răspuns : „Doamne •, vei omorî 1 6. Şi Sarei i-a zis : „lată, dau fra· 
Tu oare chiar şi un neam nevinova t?  telui • tău o mie de arginţi ; aceasta •• 

'' Cap. 1e. 23. ven. 1e. să-ţi fie o dovadă t de cinste, faţ.ă de 
5 .  Nu mi-a spus e l  că este soră-sa? toţi cei ce sînt cu tine, aşa că înaintea 

Şi n'a zis ea însăş că el este frate- tuturor vei fi fără vină." 
său ? Eu am lucrat cu inimă curată • •v„ ..... b •" Cap. �. u . t cap. 24. �· 

şi cu mîni nevinovate." 1 7. Avraam • s'a rugat lut Dumne_zeu, 
''2 Reg. 20. s. 2 cor.i. 12. şi Dumnezeu a însănătoşat pe Ab1me-
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lec, pe nevasta şi roabele lui, aşa că \ ! 4 .. A doua zi, Avraam s'a sculat de au putut să nască. " lov. 42. 9, 10. dimineaţă ; a luat pîne şi un burduf 
1 8. fiindcă DJ"!nul Î!lcuiase • pînt�- cu apă, pe care 1-a dat Agarei şi i 

cele tutu�or fe.�e1lor dm_ casa llll Ab1: 1-.a . pus pe umăr ; i-a dat şi copilul, 
melec, dm pricina Sarei, nevasta llll ş� 1_-a. dat. drum';'I • .  Ea a plecat, şi a 
Avraam. ·' Cnp. 12. 11. ratac1t prin pustia Beer-Şeb 1. "Ioan a. ac, 

Naşterea foi Isaac. 
21 1 .  D;:imnul Şi-a adus aminte • de 

cele ce spusese S::rei, şi D;:imnul a 
împlinit faţă de Sara ce •• făgăduise. 

"'1 Sam.2.21. o:n:.-cap.17.19; 18. 10, 14. Gnl . 4 .  23, 28. 

2. Sara • a rămas însărcinată, şi a 
născut lui Avraam un fiu la bătrîneţă, 
la vremea •• hotărîtă, despre care-i 
vorbise Dumnezeu. 

i:<Fo.pt. 7 . 8 . Gal . t. 22. Evr. 11. 11.  MCap.17.21. 

3. Avraam a yus fiului său nou năs
cut, pe care i- născuse Sara, numele 
Isaac •. ·:•Cap. 11 . 10. 

4. Avraam a tăiat împrejur • pe fiul 
său Isaac, la vîrsta de opt zile, cum •• 
îi poruncise Dumnezeu. 

':'Fapt. 7.S. „„(• Cap . 17. 10,12. 

5. Avraam • era în vîrstă de o sută 
de ani, la naşterea fiului său Isaac. 

•:O Cap. 17.1,17. 
6. Şi Sara a zis : „Dumnezeu • m'a 

făcut de rîs : oricine va auzi, va rîde 
de mine." >:<Ps. 126.2. lee..b4. t. Gal. 4 . 27. Luc.1.08. 

dYt :1 : ��!uruit ���;�� s:;r 
s�irt:� 

da ţîţă fa copii ? Şi totuş • i-am năs
cut un fiu la bătrîne\ă !" •cap.1a.11, 12. 

Izgonirea Agarei în pustie. 
8. Copilul s'a făcut mare, şi a fost 

înţercat. A\'raam a făcut un ospăţ ma
re în ziua cînd a fost înţercat Isaac. 
9. Sara a văzut rîzînd • pe fiul pe ca

re-i •• născuse lui Avraam Egiptean
ca ţ Agar. •:•cap.16. 1.  ''"Cap. 16. 10. tual. < .  29 .  

1 O. Şi a zis lui Avraam : „Izgoneşte • 
pe roaba aceasta şi pe fiul ei ; căci 
fiul roabei acesteia nu va moşteni îm
preună cu fiul meu, cu Isaac." 

>:<Gal . 4. . 30. Cap. 25. 6; 36.6,7. 

1 1 .  Cuvintele acestea n'au plăcut de 
loc lui Avraam, din pricina • fiului său. 

"" Cap. 17. 18. 
1 2. Dar Dumnezeu a zis lui Avraam : 

„Să nu te mîhneşti de cuvintele ace
stea, din p_ricina copilului şi din pri: 
cina roabei tale : fă Sarei tot ce-ţ1 
cere ; căci numai din Isaac • va ieşi 
o sămînţă, care va purta cu adevărat 
numele tău. o Roiu.9. 1,a. 1-:vr. 11. 1s. 

1 3. Dar şi pe fiul roabei tale îl voi 
face un neam*, căci este sămînţa ta." 

·�vers . 18. C&p.Ul. lOi 11.20. 

1 5. Cînd s'a i_sprăvit apa din burduf, a aruncat copilul subt un tufiş, 
1 6. şi s'a dus de a şezut în faţa lui 

la o mică depărtare de el, ca la o 
aruncătură de arc ; căci zicea ea : „Să 
nu văd moartea copilului !" A şezut 
dar în faţa lui la o parte, a ridicat 
glasul, şi a început să plîngă. 
1 7. Dumnezeu • a auzit glasul copi

lului ; şi lngerul lui Dumnezeu a stri
gat din cer pe Agar, şi i-a zis : „Ce 
ai tu, Agar ? Nu te teme, căci Dumne
zeu a auzit glasul copilului în locul 
unde este. *Exod.3.7.  

1 8. Scoală-te, ia copilul şi ţine-I de 
mină ; căci voi face • din el un neam 
mare." ·�Vers. 13. 

1 9. Şi Dumnezeu • i-a deschis ochii, 
şi ea a văzut un izvor de apă ; s'a dus 
de a umplut burduful cu apă, şi a dat 
copilului să bea. 

:• Num. 22. 31 . 2 Reg. 6. 17,18,20. Luc.24..16,31. 

20. Dumnezeu • a fost cu copilul, 
care a crescut, a locuit în pustie, şi • •  
a ajuns vînător cu arcul. 

·� Cap. 28. 10; :t:t. 2,:\21. >:<>."Cap.16.12. 

21 . A locuit în pustiul Paran, şi ma
mă-sa i-a luat o nevastă • din ţara 
Egiptului. :·cap. 2u. 

Legămînful lui Avraam cu Abimelec. 

22. ln vremea aceea, Abimelec •, în
soţit de Picol, căpetenia oştirii lui, a 
vorbit astfel lui Avraam : „Dumne
zeu •• este cu tine în tot ce faci. 

<1Cup.20.2; 26.26. ""'"Cap.26.213. 

23. jură-mi • acum aici, pe Numele 
lui Dumnezeu, că nu mă vei înşela 
nici odată, nici pe mine, nici pe copiii 
mei, nici pe nepoţii mei, ş1 că vei 
avea faţă de mine şi faţă de ţara, în 
care locuieşti ca străin, aceeaş bună
voinţă pe care o am eu faţă de tine." 

(l.los.2. 12. l Sam.24.21. 

24. Avraam a zis : „jur !" 
25. Dar Avraam a băgat vină lui 

Abimelec pentru o fîntînă de apă, pe 
care puseseră mina cu sila • robii lui 
Abimelec. •cap.26. 16,18,20,21,22. 26. Abimelec a răspuns : „Nu ştiu 
cine a făcut lucrul acesta ; nici tu nu 
mi-ai dat de ştire, şi nici eu nu aflu 
decît azi." 
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27. Şi Avraam a luat oi şi boi, pe ' 7. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl , cari_ i-� d;it lu! Ab!melec ; şi au făcut �vraam,_ a zis : „Tată !" „Ce e::u legamint amindo1. • cap. 26. 31 . fiule ?" 1-a răspuns el . Isaac a zis /• 
�8. Avraam a pus de o parte şapte nou : „ lată focul şi lemnele · dar Undn m1eluşe_le di_n turmă. . . este mielul pentru arderea de tot ?" e 29. Ş• �b1melec a zis 11:11 Avraam : 8. „Fi_ule", a răspuns Avraam, „Durn. „C� sinţ aceste şapte m1eluşele, pe nezeu insuş va purta grij ă de m· I 1 can lc-a1 pu� deoparte ?" . • c�l' ·33·�· pentru arderea de tot ." Şi au �e�s 30 . . E I_ a r:ispuns : „Trebuie sa p�1- am îndoi împreună înainte. meşh din mina mea_ ace.sie ş:ipte mie- 9. Cînd au ajuns la locul pe care i-l lu�ele, . p;nt�u ca sa-m1 s.luJ_ească de ,;pusese Dumnezeu, Avraam a zidit �=}�une ca am săpat fin,!���- 3��::2-_ acolo un altar, şi a_ aşe�at l emnele 

_ r.e el . A legat pe fiul sau Isaac i 3 1; lata de c� _loc_ul. acela se. nu�e- -a pus pe altar •, deasupra Jcmneio� şte �eer-�eb� , cac1 ac?lo J��0
au

211
J�-

. " i::vr. 1 1 .  17. luc.2. 21: rat e1 credinţa un_ ul alt�1a. _ ;· · · 1 o. Apoi Avraam a întins mina, şi a 32. Astfel au !acut e1 le�amint la luat cuţitul ca să junghie pe f I -Beer Şeba. Dupa aceea, Ab1melec s'a 1 1  A ' . iu . sau. 
sculat împreună cu Picol, căpetenia . · t�nci Inge�ul P�mnulu1 l-a 
oştirii sale şi s'au întors în ţara Fi· strigat din cerur� , şi_ a zis · „�vraame ! 
listenilor ' , Avraame ! " „lata-ma !" a raspuns el. 

33. Avr
.
aam a sădit un tamarisc la ' l 2. !�geru_! a_ zis : !,Să •. nu_ p�i mina 

Beer-Şeba ; şi a chemat • acolo Nume- P� baiat, !� s_a nu-1 f_ac1 mm1c ; căci 
le Domnului, Dumnezeului celui ve- �tiu a�um , . ca te temi de . Dumnezeu, 
cinic ••. •cap. 4• 26_ 1�truc1t n a1 �rutat pe f1u_I tău, pe 
•• l•eut. :-13.27. l•a. 4().28. Rom.16.26. I Tlm . l . 1 7 .  singurul tău fiu, pentru Mine." 

34. -Avraam a locuit multă vreme ca • 1 sum. 1o.22. M i <' . G . 7, 8 .  •·=• cep.,6.5. lec.2.22. 

străin în ţara Filistenilor. 1 3. Avraam a ridicat ochii, ş1 a văzut 
Jertfirea lui Isaac. înapoia lui un berbece, încurcat cu 

coarnele într'un tufiş ; şi Avraam s'a 

22 I .  După aceste lucruri, Dumne- dus de a luat berbecele, şi 1-a adus 
zeu• a pus la încercare pe Avraam, ca ardere de tot în locul fiului său. 

şi i-a zis : „Avraame !" „ lată-mă", a răs· 1 4. Avraam a pus locului aceluia 
puns el. •1 Cor.10.13. EVT. 11. 17. Inc. 1 . 12. 1 Pet. 1 . 1 .  numel e :  „Domnul va purta de grijă." 

2. Dumnezeu i-a zis : „ Ia pe fiul tău, Deaceea se zice şi azi : „La muntele 
pe singurul • tău fiu, pe care-l iu- unde Domnul va purta de grijă ' "  
beşii, pe I saac ; du-te în ţ ira •• Moria, 1 5. lngerul Domnului a chemat a 
şi adu-l ardere de tot acolo, pe un doua oară din ceruri pe Avraam, 
munte pe care ţi-l voi spune." 1 6. şi a zis : „Pe • Mine însumi jur, 

" Evr. 1 1 . 11. •• 2 eron . a . 1 .  zice Domnul : pentrucă ai făcut lu· 
3. Avraam s'a sculat dis de dimi- crul acesta, şi n'ai cruţat pe fiul tău, 

neaţă, a pus şaua pe măgar, şi a luat pe singurul tău fiu, • Pe. 105.9. Luc. 1 . 73. 

cu el două slugi ş1 pe fiul său Isaac. 1 7. te voi binecuvînta foarte mult 
A tăiat lemne pentru arderea de tot, şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămînta, 
şi a pornit spre locul, pe care i-l spu- şi anume : ca stelele • cerului şi ca 
sese Dumnezeu. nisipul •• de pe ţărmul mării ; şi să-

4. A treia zi, Avraam a ridicat ochii, minţa ţ ta va stăpîni ţţ cetăţile vrăj-
şi a văzut locul de departe. , maşilor ei. _•cop.tb.6. 

5 .  Şi Avraam a zis slugilor sale : · 1er. "3.22. MCap.1a.16. tCap.24. 60. tt M1c. 1 . 9. 

„Rămîneţi aici cu măgarul ; eu şi 1 8. Toate neamurile pămîntului vor 
băiatul, ne vom duce pînă colo să ne fi binecuvîntate în • sămînţa ta, pen
închinăm, şi apoi ne vom întoarce la trucă •• ai ascultat de porunca Mea !" 
voi." o Cup.12. s: I�. 18;  28. 4. Fapt. 3. 26. Gal. 3. 8, 9, 16, 18. 

6. Avraam a luat l emnele pentru ar- ••vere .a, 10. Cap. 26. 6. 

derea de tot, le-a pus • în spinarea 1 9. Avraam s'a întors la slu$ile sale� 
fiului său Isaac, şi a luat în mină fo- şi s'au sculat şi a!-1 plecat 1mpr�una 
cui şi cuţitul. Şi au mers astfel amin- la Beer-Şeba •, căci Avraam locuia la 
doi împreună. • 100019. 17. Beer-Şeba. • 1.;av.2•·31. 

1. Adlcll : Flntlna jur!mlntnlul. 1. EvreteŞte : Jehova Url5. 
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Spiţa neam •ilui lui Nalwr. f�ilor lui 1:f et. Şi Efron, Hetitul, a 

20. După aceste lucruri, i s'a spus lui raspuns Im Avraam în auzul fiilor 
Avraam : „lată, Mika • a născut şi ea lui Het şi în auzul 'tuturor celor ce 
copii fratelui tău Nahor, " Cap. 1 1 .29. treceau • pe poarta cetăţii : 

21 .  şi anume pe Uţ *, întîiul său năs- •:• cap . � 1 . 20,24. Rut.4.4. 

cut, pe Buz, fratele său, pe Chemuel, 1_ 1. !!N1:1 •, domnul meu, ascultă-mă ! 
tatăl lui Aram, '' lov. 1 . 1. Iov. 32.2. Iţi daru1esc ogorul şi-ţi dăruiesc şi 
22. pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaş, peştera care este în el . Ţi le dăruiesc 

pe lidlaf şi pe Betuel. în fata fii lor norodului meu : şi în-
23. Betuel • a născut pe Rebeca ••. groapă-ţi moarta." " 2 Snm.2u1-2< . 

Aceştia sînt cei opt fii, pe cari i-a năs- 1 2. Avraam s'a aruncat cu faţa la 
cut Milca lui  Nahor, fratele lui A- pămînt înaintea norodului ţării. 
vraam. »Cap. 2u5. -"' Rom.9 . 10. 13. Şi a vorbit astfel lui Efron, în 

24. Ţiitoarea lui, numită Reuma, a auzul no.rodului ţări i : „Ascultă-mă, te 
născut şi ea pe Tebah, Oaham, Tahaş rog ! Iţi dau preţul ogorului : pri
şi Maaca. meşte-1 dela mine ; şi-mi voi îngropa 

moarta în el." 
Moartea şi îngroparea Sarei. 23 I .  Viaţa Sarei a fost de o sutădouă

zeci şi şapte de ani : aceştia sînt 
anii vieţii Sarei. 

2. Sara a murit la  Chiriat-Arba •, 
adică Hebron "*, în ţara Canaan ; şi 
Avraam a venit să jălească pe Sara 
ŞÎ s'o (l.�J!.�?.�5. Judc. J . 10. :.:":'('ap.13. 18. Vers.19. 

3. Avraam s'a sculat apoi dinaintea 
moartei sale, şi a vorbit astfel fiilor 
lui H et :  

4. „Eu • sînt străin ş i  venetic printre 
voi, daţi-mi •• un ogor, ca loc de în
gror,are la voi, ca să-mi înftrop moarta 
şi s o  ridic dinaintea mea. ' •cap.11.8. 

I Cron. 2!'1.16. Pe. IOD. 12. Evr. 11.0, 13 . .;.�„ Fapt. 7 . 6. 
5. Fiii lui Het au răspuns astfel lui 

Avraam : 
6. „Ascultă-ne, domnule ! Tu eşti ca 

un  domnitor • al  lui Dumnezeu în mij
locul nostru ; îngroapă-ţi moarta în 
cel mai bun din mormintele noastre ! 
Niciunul din noi nu te va opri să-ţi 
îngropi moarta în mormîntul lui ." 

·:, Cap. rn. 2; 14. 14: �.so. 

7. Avraam s'a sculat şi s'a aruncat cu 
faţa la pămînt înaintea norodului ţă
rii, adică înaintea fiilor lui Hct. 

8. Şi le-a vorbit astfel : „Dacă gă
siţi cu cale să-mi îngrop moarta şi 
s'o iau dinaintea ochilor mei, ascul
taţi - mă, şi rugaţi pentru mine pe 
Efron, fiul lui Ţohar, 
9. să-mi dea peştera Macpela, care-i 

a lui, şi care este chiar la marginea 
ogorului lui ; să mi-o dea în schimbul 
preţului ei, ca să-mi slujească drept 
loc pentru îngropare în mijlocul vo
stru." 

1 O. Efron era şi el acolo în mijlocul 

1 4. Şi Efron a răspuns astfel lui 
Avraam : 

15. „Domnul meu, ascultă-mă ! O 
bucată ele pămînt de patru sute de si
eli • de argint, ce este aceasta intre 
mine şi tine ? lngroapă-ţi dar moarta !" 

•=• Exod.30.13. E.zec. ·15.12. 

1 6. Avraam a înţeles pe Efron. Şi 
Avraam a cîntărit • lui  Efron preţul 
cumpărării despre care vorbise, în fa
ţa fiilor lui Het : patru sute de sieli 
de argint, cari mergeau la orice ne
gustor. • ler. 32 . o .  

1 7. Ogorul • lui Efron din Macpela, 
care este faţă în faţă cu Mamre, ogo
rul şi peştera din el, şi toţi copacii 
cari se aflau în ogor şi în toate hota
rele lui dejur împrejur, 

.;, Cap. '.!5. 9; 49. 30, 31 , 32; 00. 13. Fnpt. 7. 16. 

1 8. au fost întărite astfel ca moşie a 
lui Avraam, în faţa fiilor lui H et şi a 
tuturor celor ce treceau pe poarta ce
tăţii. 
1 9. După aceea, Avraam a îngropat pe 

Sara, nevastă-sa, în peştera din ogo-. 
rul Macpela, care este faţă în faţă cu 
Mamre, adică Hebron, în ţara Ca
naan. 
20. Ogorul şi peştera din e l  au fost 

întărite • astfel lui Avraam ca ogor 
pentru înmormîntare, de către fiii lui 
Het. : 'Rul.4.7,8,9, to. ler. 32.10, 1 1 .  

Rebeca cerută î11 căsătorie pentru 
Isaac. 241 . Avraam • era bătrîn, înaintat în 

•• 
vîrstă ; şi • Dorf!nul binecuvînta

se pe Avraam m once lucru.•cap. 18.11; 
icu) Cap. 13.2. Vers.30. PFI. 112.3. Prov. J0.22. 

2. Avraam a zis celui mai bătrîn • 
rob din casa lui, care era îngrijito-
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rul • •  tuturor averilor lui : „Pune-ţi ţ dau de băut şi c.a�ilell!r tale," să fie te rog, mina subt coapsa mea ; aceea, pe care a1 nndu1t-o Tu pent • Cap. 1h. 2. ••\"cn. io. cap. aJ. '- 0. 6. t Cap. •7 . 29 . robul Tău Isaac ! Şi prin aceasta • vr� i cron. 29.2'. Pllo. 6 . 6. cunoaşte că Te-ai îndurat de stăpin °I 3. şi te voi pune să juri •, pe Dom- meu." •Judc.6. 17,"7. 1 S•ru . a. 7: "· '" ·2<Ju nul, Dumnezeul cerului şi Dumnezeul 1 5. Nu sfîrşise el încă de vorbit / pămîntului, că •• nu vei lua fiului meu a ieşit, cu vadra pe umăr, Rebeca fat� o nevastă dintre fetele Canan 1ţ1lor, lui Betuel, fiul Milcăi •, nevast� lui în mijlocul cărora locuiesc, Nahor, fratele lui Avraam. • Cap. 14.  22. Dt>uL. 8 .  t:i. Jos. 2. 12. o::� Cap. 26. 36; 27 · 48i " <"np. U. 2it;:?J,zi �.2. Exod . S-1 . 16. D•nt. 7 . 3. 1 6. Fata era • foarte frumoasă ·  

· 
4. ci • te vei ��ce în ţa�a ·� şi _la ru- 1 fecioară, şi nici un bărbat n'av�s!�: dele mele să 1e1 nevasta f1ulu1 meu legături cu ea. Ea s'a pogorit la izvor Isaac." . _ " C•P· 28 · 2· „ c·�· 12· '- şi-a umplut vadra şi s'a suit iarăş'. 5 . Robul 1-a raspuns : „Poate ca f�- •cap.26• 7• meia n'are să vrea s� mă urmeze m I 1 7. Robul a alergat înaintea ei, şi a ţara aceasta ; va trebui să ��c �are P,� ' zis : „Dă-mi, te rog, să beau putină fiul tău în ţ�ra �e unde a1 1eş1t tu ? i apă din vadra ta." 6. Avraam 1-a zis : „Să nu care cumva 1 1 8. „Bea, domnul meu," a răspuns • să duci pc fiul meu acolo ! . ea. Şi s'a �răbit de a plecat vadra 7. Domnul, Dumnezeul �erulu1, �ar� • pe mină, şi 1-a dat să bea. • 1 Pe1.a. s:1.9. m'a scos din casa t�tălu1 m_eu _ş1 �m 1 9. După ce i-a dat şi a băut de s'a patria mea, care m_1-a _vorb it ŞI 1.m-a săturat, a zis : „Am să scot apă şi penjurat, zicînd : „Semmţe1 •• tale voi da tru cămilele tale, pînă vor bea şi se tara aceasta," va ţ trimete pe lni;;erul vor sătura." Său înaintea ta ; şi de acolo vei lua 20. A vărsat în grabă vadra în adă-o nevastă fiulu i  meu. pătoare, şi a alergat iarăş la fîntînă ca · Cap. 12. 1. ••cap. 12. 7: rn. 15;1&. 18; 17.8.  Exod .32 .13 . să scoată apă ; şi a scos pentru toate Deut. 1 . 8; <M . •. Fapt.7:6.tE•od. 29.20,29;33.:: Evr.1 .14 . cămilele lui. 8. Dacă femeia nu va vre� s� t� ur- 2 1 .  Omul o privea cu mirare şi fără meze, vei • fi deslegat de_ JUra�mtul să zică nimic, ca să vadă dacă Domacesta, pe care te pu� _sa-� faci. Cu nul • a făcut să-i izbutească sau nu nici un chip să nu ducr msa acolo pe călătoria. •ven.12,611. fiul meu." • 1°•·2· 17·20· 

22 Cînd s'au săturat cămilele de 9. Robul şi-a pus mina. �ubt . coapsa băut, omul a luat o verigă • de �ur, d� stăpînului său �vraam, ŞI 1-a .1�rat că greutatea unei jumătăţi de s!cl� ŞI are să plizeasca aceste lucruri. două brăţări, grele de zece s1ch de 
1 O. Robul a luat zece căr:nile dintre 

cămilele stăfînului său, ş1 a plecat, 
avînd • cu e toate lucrurile �e preţ 
ale stăpînului său. S'a sculat, ş1 a ple: 
cat în Mesopotamia, în cetatea•• lui 
Nahor. overs.2. •• �ap.27.'3. 
1 1 . A lăsat cămilele s� se od1h�eas: 

că, în �enunchi, afară dm cetate, ll�ga 
0 fîntmă. E ra seara,_ pe �remea cmd 
ies femeile • să scoa!�x!f�: l6. 1 sam.9. 11. 

1 2. Şi a zis : „Doamne, Dumnez�ul � 
stă inului meu Avraam ! Te rog, da-11!1 
izbrndă •• astăzi, şi îndură-Te de sta-

E�!!�113, ���Ex��'.���i:!: •• Nee.::V:.�i:7 P?.'� .2:: t J. lată, stau • lîngă izv?rul �cesta 
de apă, şi fetele_•• o_amenilor dm ce-
tate vin să sc'!��!.!f.':;.Cap.29.9. Exod.2. 16. 

1 4. Fă ca fata căreia îi voi zice, ; Pleacă-ţi vadra, te rog, ca să. beau, Şi care va răspunde : „Bea, ş1 am sli 

��:�d.32.2,S. Iaa. 8. 19,20,21. Ezec.16. 11,12. l Pet.8.8. 
23. Şi a zis : „A cui fată eşti ? _Spune

m i te rog-. Este loc pentru noi m ca
sa ' tatălui tău, ca să rămînem peste 
noapte?" . 

24. Ea a răspuns : „Eu sţnt " fata,!u' 
Betuel, fiul Milcăi şi al Im N���z.i.23. 
25. Şi i-a zis mai departe : „Avel 

paie şi nutreţ din belşug, ş1 este ş 
loc de găzduit peste noapte." . 
26. Atunci omul • a plec�t c.3P1:'1• şi 

s'a aruncat cu faţa la pămmt mamt;;i Domnului, •Vers.�. �xod.•. � 
27. zicînd : „Binecuvîn�at s� fie Do�

nul Dumnezeul • stăpmulu1 meu.. i vra�m care n'a părăsit îndu!area ş' credin'cioşia Lui faţă de st�pmul mf�: 
Domnul m'a îndreptat t m casa 
ţilor stăpînulu i meu." 0 Exo11.1s��oC:;.t;;: :�: 
l Sam.:16. a2, a9. 2swn . 18. 28. Loc. 1.68. 
p8• 98. s. t Vers. '8. 



G E N E S A  (F A C E R E A) 24. 25 
28. Fata a alergat şi a istorisit ma- lui meu Avraam, dacă binevoieşti să-mei sale acasă cele întîmplate. mi dai izbîndă în călătoria pe care o 29. Rebeca avea un frate, numit La- fac, <>vcr•.12. 

ban •. Şi Laban a alergat afară la �3. iată, eu • st_au. la izvorul de apă, 
omul acela, la izvor. * C•p. 29. 5. ş� f�ta .�are. v� 1eş1 să sc?ată a pă, şi 
30. Văzuse veriga şi brăţările în mî- careia 11 voi zice : „Dă-m1, te rog, să 

nile sorei sale, şi auzise pe soru-sa beau puţină apă din vadra ta," •vere.13. 
Rebeca spunînd : „Aşa mi-a vorbit 44. şi care îmi va răspunde : „Bea tu 
omul acela." A venit dar Ia omul ace- însuţi, şi voi da de băut şi cămilelor 
Ia, care stătea Iîngă cămile la izvor, tale," fata aceea să fie nevasta pe 

3 1 .  şi a zis : „Vino, binecuvîntatul • care a rînduit-o Domnul pentru fiul 
Domnului ! Pentruce stai afară ? Am stăpînului meu !" 
pregătit casa, şi am pregătit un Ioc 45. Inainte • de a sfîrşi de vorbit•• 
pentru cămile." în inima mea, iată că a ieşit Rebeca, 

• Cap. 20. 2\\ . Judc.11. 2. Rut. a.10. Ps . 110.15. cu vadra pe umăr, s'a coborît Ia izvor, 
32. Omul a intrat în casă. Laban a şi a scos apă. Eu i-am zis : „Dă-mi să 

pus să descarce cămilele, a dat • paie beau, te rog." =•vere. 10,etc. ·=·• 1 som . 1 . ta. 
şi nutreţ cămilelor şi a adus apă pen- 46. Ea s'a grăbit, şi-a plecat vadra 
Iru spălat picioarele omului acelma şi deasupra umărului, şi a zis : „Bea, şi 
ale oamenilor cari erau cu el. voi da de băut şi cămilelor tale." Am •Cap.43.u. Judc. 19.21. băut, şi a dat de băut şi cămilelor 33. Apoi, i-a dat să mănînce. Dar el mele. 
a zis : „Nu mănînc • pînă nu voi spune 47. Eu am întrebat-o, şi am zis : „A ce am de spus." „Vorbeşte !" a zis cui fată eşti ?" Ea a răspuns : „Sînt Laban. ·=•Iov. 23. 12· 1°00 4· 34· El••· 6· 6·6,7· fata lui Betuel, fiul lui Nahor şi al 

34. Atunci el a zis : „Eu sînt robul Mile ăi." I-am pus • veriga în nas, şi lui Avraam. brăţările Ia mîni. • Ezec. 16.11,1'. 
35. Domnul a umplut * de binecuvîn- 48. Apoi am plecat • capul, m'am tări pe stăpînul meu, care a ajuns Ia aruncat cu faţa Ia pămînt înaintea 
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Domnului, şi am binecuvîntat pe Dom
nul, Dumnezeul stăpînului meu A

măgari. •vers.1.  Cap.13.2. vraam, că m'a clilăuzit pe calea cea 
36. Sara, nevasta stăpînului meu, a dreaptă, ca să iau pe fata fratelui•• născut", Ia bătrîneţă, un fiu stăpînu- stăpînului meu pentru fiul lui. 

lui  meu ; şi lui •• i-a dat el tot ce are. " Vera.26. Cap.22.21 
=•cap.21.2. ·=·• Cnp.21. 10;20.r.. 49. Acum, dacă voiţi să arătaţi bună-

37. Stăpînul • meu m'a pus să jur, I voinţă • şi credincioşie faţă de stăpî
şi a zis : „Să nu iei fiului meu o ne- nul meu, spuneţi-mi ; dacă nu, spuneţi
vastă dintre fetele Cananiţilor, în ţara mi  iarăş, ca să mă îndrept Ia dreapta 
cărora locuiesc ; •vcrs . 3. sau Ia stînga." ·=· cap. 47.29. Ioa. 2. u .  

38. ci • să te duci  în casa tatălui meu 5 0. Laban şi Betuel, drept răspuns, 
şi la rudele mele, ca deacolo să iei au zis : „Dela Domnul • vine lucrul 
nevastă fiului meu." •Vera. <. acesta ; noi nu-ţi mai putem spune •• 

39. Eu • am zis stăpînului meu : „Poa- nici rău nici bine. 
tecă femeia n'are să vrea să mă ur- • Ps. llB . 23.Mat.21.42.Marc.12.11. ''"Cap.31."-'. 

meze .'' •Vera. 6. 5 1 .  Iată, Rebeca este • înaintea ta ; ia-
40. Şi el mi-a răspuns • :  „Domnul, o şi du-te, ca să fie nevasta fiului 

înaintea •• căruia umblu, va trimete pe stăpînului tău, cum a spus Domnul. · ·  
Ingerul Său cu tine, şi-ţi v a  da izbîn- '' Cap.20. 1',. 

dă în călătorie, şi vei lua fiului meu o 52. Cînd a auzit robul lui Avraam 
nevastă din rudele şi din casa tatălui cuvintele lor, s'a aruncat • cu faţa la 
meu. ·:·vers . 7 .  •«cop. 11. 1. pămînt înaintea Domnului. •=•vcrs.2<. 

4 1 .  Vei • fi deslegat de jurămîntul pe 53. Şi robul a scos scule • de argint, 
care mi-l faci, dacă te vei duce Ia scule de aur, şi îmbrăcăminte, pe cari 
rudele mele ; şi dacă nu ţi-o vor da, le-a dat Rebecii ; a dat de asemenea 
vei fi deslegat de jurămîntul pe care daruri bogate •• fratelui său şi mamei 
mi-l faci.'' ;•Vers. 8. sale. �·Exod.3.2'l;11.2;12.36 . ..... �'2 Cron. 21 . 3. Ezra 1 .l�. 

42. Eu am ajuns azi la izvor, şi am 54. După aceea, au mîncat şi au băut, 
zis : „Doamne •, Dumnezeul stăpînu- el şi oamenii cari erau împreună cu 
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el, şi  s'au culcat. Dimineaţa cînd s'au 
sculat, robul a zis : „Lăsaţi-mă • să  mă 
întorc la  stăpînul meu." <•Vers.56,09. 

55. fratele şi mama fetei au zis : 
„ fata să mai rămînă cîtva timp cu noi, 
măcar vreo zece zile : pe urmă, poate 
să plece." 

56. El l e-a răspuns : „Nu mă opriţi, 
fiindcă Domnul mi-a dat izbîndă în 
călătoria mea ; lăsaţi-mă să plec, şi 
să mă duc la  stăpînul meu." 
57. Atunci ei au răspuns : „Să che

măm pe fată, şi s'o întrebăm." 
58. Au chemat dar pe Rebeca, şi 

i-au zis : „Vrei să te duci cu omul a
cesta ?" „Da, vreau," a răspuns ea. 

5 9. Şi au l ăsat pe sora lor Rebeca 
să  p l ece cu doica • ei, cu robul lui 
Avra.am şi cu oamenii lui. '' Cap.35.B. 

60. Au binecuvîntat pe Rebeca, şi 
i-au zis : „O, sora noastră, să ajungi 
m am a •  a mii de zeci de mii, şi sămîn
ţa •• ta  să stăpînească cetăţile vrăj
maşilor săi !" " Cap. 17. 16. ""Cap.22.17. 

6 1 .  Rebeca s'a sculat, împreună cu 
slujnicele ei, au încălecat pe cămile, 
şi au  urmat pe omul acela. Robul a 
luat pe Rebeca, şi a plecat. 

62. Isaac se întorsese dela fîntîna • 
„Lahai-Roi," căci locuia în ţara de 
meazăzi. • cap. 16. 14; 25. 11. 

63. l ntr'o seară, cînd Isaac ieşise să 
cugete în tain ă •  pe cîmp, a ridicat 
ochii, şi s'a uitat ; şi iată că veneau 
nişte cămile. "los. 1. B. Ps. 1 .  2 ;  77. 12; 119. 15 ; 143.5. 

64. Rebeca a ridicat şi ea ochii, a 
văzut pe Isaac, şi s'a dat • jos de pe 
cămilă. v Joo. 15. 18. 

65. Şi a zis robului : „Cine este omul 
acesta, care vine înaintea noastră pe 
cîmp ?" Robul a răspuns : „Este stă
pînul meu !"  Atunci ea şi-a luat mă
h rama, şi s'a acoperit. 

66. Robul a istorisit lui Isaac toate 
l ucrurile pe cari le făcuse. 

67. Isaac a dus pe Rebeca în cortul 
mamei sale Sara ; a luat pe Rebeca, 
ea a fost nevasta lui, şi el a iubit-o. 
Astfel a fost mîngîiat • Isaac pentru 
pierderea m amei sale. '' C•p. as. 12 .  

Moartea lui A vraam. 25 1 .  Avraam a mai  l uat o nevastă, 
numită Chetura. 

2. Ea • i-a născut pe Zimran, pe loc
şan, pe Medan, pe M adian, pe lşb?c 
şi Şuah. * 1 Cro�. 1. 3'l. 

3. Iocşan a născut pe Seba ş1 pe 

Dedan. fiii lui Dedan au fost A rimii, Letuşimii şi Leumimii _ şu. 4. fiii lui Madian au fost : Efa Ef Enoh, Abida şi Eldaa. Toţi �c r· sînt fiii Cheturei . eş ia 
.5 .  Avraam • a dat lui Isaac toate ave. nle sale. •cap.u 
6. Da� a dat daruri fiilor tiitoare(18 

sale ; ş1, pe cînd era încă în viaţă ?r !ndepă�!at : ,?� lî_ngă fiul său 1;;;� mspre rasant, m ţara Răsăritului ::' Cop. 21 .  14. l(l(IJ11dc.6 3
. 

7. lată zilele anilor vieţii lui ft.: 
�r�:r�=

e �n� trăit o sută şaptezeci şi 
8. Avraam şi-a dat duhul, şi a murit• după o bătrîneţă fericită, înaintat î� vîrstă si sătul de zile ; şi a fost adău-gat •• la P?ra�r�� 1���2li . ••cap.35.29;49.i!l. 9. Isaac şi lsmael, fiii • săi, l-au îngropat în peştera Macpela, în ogorul fui Efron, fiul lui Ţohar, Hetitul, care 

este faţă în faţă cu Mamre. 
l(t Cap. 35. 29j 60. 19. 

1 O. Acesta este ogorul •, pe care-l 
cumpărase Avraam dela fiii lui Hei. 
Acolo •• au fost îngropaţi Avraam şi 
nevastă-sa Sara. • Cap. 2.'l. 10 ''•Cnp.•9.31.  

1 1 . După moartea lui Avraam, Dum· 
nezeu a binecuvîntat pe fiul său Isaac. 
El locuia lingă fîntîna • „Lahai-Roi." 

·:· cnp. lG. H; U. 6'.\  

Urmaşii lui lsmael. 
1 2. lată spiţa neamului lui lsmael, 

fiul lui Avraam, pe care-I • născuse 
lui  Avraam Egipteanca Agar, roaba 
Sarei. *Cap.16.1� 

1 3. lată • numele fiilor lui lsmael, 
după numele lor, după neamurile lor : 
N ebaiot, întîiul născut al lui lsmael ; 
Chedar, Adbeel, Mibsam, 1 eron. 1.:11. 

1 4. Mişma, Duma, Masa ; . 
1 5. H adad, Tema, letur, Naf1ş şi 

Chedma. 
1 6. Aceştia sînt fiii  lui lsmael ; ace: 

stea sînt numele lor, după satele ŞI 
taberele lor. Ei au fost cei doisprezece 
voievozi •, după neamurile l?��p. l7.2'l· 

1 7. Şi iată anii vieţii lui l_smael :. o 

sută treizeci şi şapte de am. El ş;-a 
dat • duhul, şi a murit, şi a fost _a?au· 
gat Ia poporul său. , .  \er:j" 

1 8. fiii lui au locuit • dela H�v•: pînă la Şur, c_are este !n. fata EpP\: 
lui, cum mergi spre Asma. El s a .aş 
zat în faţa • •  tuturor fraţilor lui. • 

• .;o 1 Sam. lb. 7. (I(• Cap. IG. J�. 
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Esau şi /acov. 

1 9. lată spiţa neamului lui Isaac, fiul 
lui Avraam. 

Avraam • a  născut pe Isaac. • MaL. 1 . 2. 

20. Isaac era în vîrstă de patruzeci 
de ani, cînd a luat de nevastă pe Re
beca, fata • lui Betuel, Arameul din 
Pa<lan-Aram1, şi sora•• lui Laban, Ara
meul. ""Cap.22.23. "'i:• Cap.24.29. 

21 . Isaac s'a rugat Domnului pentru 
nevastă-sa, căci era stearpă ; şi Dom
nul • l-a ascultat : nevastă-sa Rebe
ca ••  a rămas însărcinată. 

* J  Cron.0.20. 2Cron.3.'I. 13. Ezra.8. 23. >:l(IRom.9. 10. 

22. Copiii se băteau în pîntecele ei ; 
şi ea a zis : „Dacă-i aşa, pentru ce 
mai sînt însărcinată ?" S'a dus să în
trebe • pe Domnul. '' 1 Sam.9.9; 10.22. 

23. Şi Domnul i-a zis : 
„Două neamuri • sînt în pîntecele 

tău, 
Şi două noroade se vor despărţi l a  

ieşirea d i n  pîntecele tău. 
Unul ••  din noroadele acestea va fi 

mai tare decît celalt. 
Şi �e!, mai mare ţ va sluji celui mai 
mic. .,.. Cep. 11 . 16j 24. oo. 

:>"'-2. Sam.8,14. tCap.27.29. Mnl. 1 . 3. Rom.9.12. 

24. S'au împlinit zilele cînd avea să 
nască ; şi iată că în pîntecele ei erau 
doi gemeni. 

25. Cel dintîi a ieşit roş de • tot : ca 
o manta de păr, şi de aceea i-au pus 
n urne Ie  Esau a. •cap. 21. 11. 10, 29. 

26. Apoi a ieşit fratele său, care • ţi
nea cu mîna de călcîi pe Esau ; şi de
aceea i-au pus numele •• lacov s. Isaac 
era în vîrstă de şasezeci de ani, cînd 
�'au născut ei. "' Oeeo. 12.3. "'"' Cap.27.36. 

Esau îşi vinde dreptul de întîi născut. 
27. Băieţii aceştia s'au făcut mari. 

Esau a ajuns un vînător • îndemîna
tic, un om care îşi petrecea vremea 
mai mult pe cîmp ; dar lacov era un 
om liniştit ••, care stătea acasă ţ în 
corturi. 
.;.cap. Z7 . :\ 5. ::<•>Iol". 1 . 1, S; 2. 3. Ps.37.37. t Evr. ll,9. 

m���a
'
.53J� i�î���ufiui�sR�bfc�n_t���� 

să iubea mai mult pe lacov. 
"' Cop. 27. 19, 26, 31. "'0Cap.27.6. 

29. Odată, pe cînd ferbea lacov o 
ciorbă, Esau s'a întors dela cîmp, rupt 
de oboseală. 

30. Şi Esau a zis lui Iacov : „Dă-mi, 
te rog, să mănînc din ciorba aceasta 

1. Adtdl: Mesopotamia. 2. Adldl: Părui. 
3. AdJcl : Celce \,lne de cilctJ. 

roşiatică, fiindcă sînt rupt de obo
seală." Pentru aceea s'a dat lui Esau 
numele Edam '. 

3 1 .  lacov a zis : „Vinde-mi azi dreptul 
tău de intîi născut !" 

32. Esau a răsp.uns : _„ lată-mă, sînt pe 
moarte ; la ce-m1 slujeşte dreptul ace
sta de intîi născut ?" 

33. Şi lacov a zis : „Jură-mi întîi." 
Esau i-a jurat, şi astfel şi-a vîndut • 
dreptul de intîi născut lui lacov. 

: 'Evr.12.16.  

34. Atunci lacov a dat lui Esau pine 
şi ciorbă de linte. El a mîncat şi a 
băut • ;  apoi s'a sculat şi a plecat. Ast
fel şi-a nesocotit Esau dreptul de intîi 
născut. ,;, EcI . e . 10. Jsu..:r.t. rn. 1 CQl'. t5.az. 

Isaac ln ţara Filistenilor. -
Legămîntul cu Abimelec. 

26 I .  
l n  ţară a venit o foamete, afa

ră de foametea dintîi •, care fu. 
sese pe vremea lui Avraam. Isaac s'a 
dus la Abimelec••, împăratul fil isteni
lor, la Gherar. • cop. 12. 10. '"'Cap.20.2. 

2 Domnul i S'a arătat, şi i-a zis : 
„Nu te pogori în Egipt ! Rămîi • în 
ţara în care îţi voi spune. •c•p.12. t. 

3. Locuieşte ca străin • în ţara acea
sta ; Eu voi •• fi cu tine, şi te t voi 
binecuvînta ; căci ţţ toate ţinuturile a
cestea ţi le voi da ţie şi seminţei tale, 
şi voi ţinea •t jurămîntul pe care 
I-am făcut tatălui tău Avraam." 
�·Cup.20. l. Ps.39. L2. Evr. l l . 9 .  MCnp.28.10. ţCap.12.2. 
tt Cup. 13. 10; 10. 18. *+ Cup. ?2 . 16. Pe.100.9. 

4. Iţi voi • înmulţi  sămînţa, ca stelele 
cerului ; voi da seminţei tale toate ţi
nuturile acestea ; şi toate neamurile 
pămîntului vor fi binecuvîntate în să
mînţa •• ta, ca răsplată 

„.,. Cap. 15.0; :!!. 17. „„�, Cap. 12.3; 22. lS. 

5. pentrucă Avraam • a ascultat de 
porunca Mea, şi a păzit ce i-am cerut, 
a păzit poruncile Mele, orînduirile 
Mele, şi legile Mele. " '' Cap.Zl. 16, 1e. 
6. Astfel Isaac a rămas la Gherar. 
7. Cînd îi puneau oamenii locului 

aceluia întrebări cu privire la nevasta 
lui, el • zicea : „Este sora mea." Că
ci îi era frică•• să spună că este 
nevastă-sa, ca să nu-l omoare oamenii 
locului aceluia, fiindcă Rebeca ţ era 
frumoasă la ch ip. 

(l Cap. 12. 1 3 ;  20 .  2, 13. „„„� Pro\·. 2!1. 2&. ţ Cap. 24.. 16. 

8. fiindcă şederea lui acolo se lun
gise, s'a întîmplat că Abimelec, îm
păratul filistenilor, uitîndu-se pe fe-

I. AdkA : Roş. 
---- --
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reastrll, a văzut pe Isaac jucîndu-se 
cu nevastă-sa Rebeca. 

CJ. Abimclec a trimes să cheme pe 
Isaac, şi i-a zis : „Nu mai încape m
doială că c nevastă-ta . Cum ai putut 
zice : „E soru-mea ?" Isaac i-a răs
puns : „Am zis aşa, ca să nu mor din 
pricina ei ." 

1 O. Şi Abimelec a zis : „Ce ne-ai fă
cut ? Ce uşor s'ar fi putut ca ncunul 
din norod să se culce cu nevastă-ta, 
şi ne-ai fi • făcut vinovaţi ." -=• ("np . 20 . 9 .  

1 1 .  Atunci Abimelec a dat următoa
rea poruncă întregului norod : „Cine 
se va atinge • de omul acesta sau de 
nevasta lui, va fi omorît." , .  rs . 1or>. 15. 

a, săpat ? altă fîntînă, pentru care s au1 _mai_ c.�Ţtat ; .şi a numit-o f{ehn� bot , „cac1 , a zis ci ,  „Domnul n ° !ăcut Io�, larg, ca să ne putem întind�� tn ţară. (I Cap. ti. fi; :!."I. 3;  4I. i't2. Exfld. 1 23. De acolc;> s'a suit la Beer-Ş�b·7 24. Domnul I S'a arătat ch iar în n 
a
. tea aceea, şi .i-a . zis : „Eu • sini o��: neL�!1l tat.ălu1 tă� Avraam ; nu te te. �e , căci E1;1 . s_int ţ .cu tine ; te voi b1.necu"'.î�ta, ş1 1ţ1 V?I mmu l ţi săminţa dm prmna robului Meu Avraam." ' �'.';�;��-7Â��� l:!: Z"l. 13. E:rnd. 3. 1). Fapt. i. 32. (:�cap.13. 

25. Isaac a zidit • acolo un altar a c�1emat „ Numele Domnului, şi şi-a '10• tins cortul acolo. Robii lui Isaac au A �·erea lui Isaac şi certurile. săpat acolo 0 fîntînă. 
1 2. Isaac a făcut sămănături în ţara · cup. 1'. ;; 13.18. ••Ps.116.i; 

aceea, şi a strîns rod însutit • în anul 26. Abimelec a venit  din Gherar la acela ; căci Domnul 1-a binecuvîntat ••. 1 el, cu prietenul său Ah uzat, şi cu Pi
'' Mai. 1s. 8. Mnrc.4.8. ••Vero.3.Cap.24. 1 ,30. lov.42.12. 1 co) •, căpetenia oştirii lui. •Cap.21.22. 

1 3. Astfel omul acesta s'a îmbogă- 27. Isaac le-a zis : „Pentru ce veniti tit •, şi a mers îmbogăţindu-se din ce la mine, voi • cari mă urîţi şi m'aţi în ce mai m ult, pîn ă ce a ajuns foarte izgonit •• dela voi ?" •Ju.Jc. 1 1 .  1. '* Venus, 
bogat. . 

• ( �p.24.3i"o .• Ps.u�.a. Prov . 10. 22. 28. Ei au răspuns : „Vedem lămurit 
1 4. Avea c1rez1 de vite ŞI turme de că Domnul este • cu tine. De aceea 

oi, şi un mare număr de robi : de zicem : „Să fie un jurămînt între noi, 
aceea Fil istenii îl pismuiau •. între noi şi tine, şi să facem un legă· 

1 ·av. a1. 11. EcJ . ; . ;. mint cu tine ! •cav.21.22,ia. 
1 5 . Toate fîntînile, pe cari • le săpa- 29. Anume, jură că nu ne vei face 

seră robii tatălui său, pe vremea ta- nici un rău, după cum nici noi nu ne· 
tălui său Avraam, Filistenii le-au astu- am atins de tine, ci ţi-am făcut nu· 
pat şi le-au umplut cu ţărînă. • Cap.21. ao. mai bine, şi te-am lăsat să pleci în 

1 6. Şi Abimelec a zis lui Isaac : „Plea- pace. Tu acum • eşti binecuvîntat de 
că dela noi, căci ai ajuns • mult mai Domnul." '' Cap.24.31. Ps.1Ui.15. 

puternic decît noi." • E�od. 1.9. 30. Isaac • le-a dat un ospăţ, şi au 
1 7. Isaac a plecat de acolo şi  a tă- mîncat şi au băut. •Cap.19.3: 

bărît în valea Gherar, unde s'a aşe- 3 1 .  S'au sculat dis de dimineaţă, ŞI 
zat cu locuinţa. s'au legat unul cu altul printr'un jură: 
1 8. Isaac a săpat din nou fîntînile de mint •. Isaac i-a lăsat apoi să plece, ŞI 

apă, pe cari le săpaseră robii tatălui  ei l-au părăsit în pace.- •.C•P:211·31: 
său Avraam, şi pe cari le astupaseră 32. In aceeaş zi, nişte robi a1 .u1 
Filistenii ,  după moartea lui Avraam ; Isaac au venit să-i vo�b�ască . de fin· 
şi Ie-a pus i arăş aceleaşi nume •, pe tina pe care o săpau, ş1 1-au zis : „Am 
cari Ie pusese tatăl său. " Cap.21.m. dat de apă !" . . 

1 9. Robii l u i  Isaac au mai săpat în 33. Şi el a numit-o Ş1ba 2• De ac�e� 
vale, şi au dat acolo peste o fîntînă �·a pus cetăţ�i numele Beer-Şe��

.
: �i'.�� 

cu apă  de izvor. m ziua de azi. · 

20. Păstorii din Gherar s'au certat • 
I r " ăt · lui Esau 

însă cu păstorii lui Isaac, zicîutl : „Apa n ua cas arte a 
. 

· . 
este a noastră." Şi a pus fîntînii n u- I 34. La vîrsta de patruzeci • �e af�'. 
mele Esec 1, pentrucă se certaseră cu 11 Esau a luaţ de n�ve�te pe I udita,

f 1 el *Cap.21. 20. ta Hetitulm Been, ş1 pe Basmat, a 3 2t .  Apoi au săpat o altă fîntînă, pen- Hetitului Elon. . . " •C•P·�� 
tru care iar au făcut gîlceavă, de aceea 35. Ele • au fost o prml!a d� m 
a numit-o Sitna 2. amărăciune pentru lsaa�.J:P 

�e46��\ 1. 
22. Pe urmă s'a m utat de acolo, şi  „ · ·--

··-1 . Adică : Ceartă . 2. Adicii: Gtlceavfi. 1. AdlcA : Llrglme. 2. AdlcA : Jun1Jnlot. 
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Binecuvîntarea lui Esau. ' 1 7. Şi a dat în mîna fiului său la-

27 I. Isaac îmbătrînise, şi ochii • îi cov mîncarea gustoasă şi pînea, pe 
slăbiseră, aşa că nu mai vedea. cari le pregătise. 

Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel 1 8. "�!, a ve�it ��. tatăl _său, şi a zis_ :  
mai mare, şi i-a zis : „Fiule ! "  „Iată- „Tata · „lata-ma , a zis Isaac. „Ci
mă," i-a răspuns el. • Cap.48.10. 1 . s.m.s.2.  ne eşti tu, fiule ?" 

2. Isaac a zis : „Iacă am îmbătrînit, şi 1 9. lacov a răspuns tatălui său : „Eu 
nu • ştiu ziua morţii mele. sînt Esau, fiul tău cel mai mare ; am 

•:• Prov. 21.1 . Inc. 4 . 14. făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rogu-
3. Acum • dar, te rog, ia-ţi armele, te, şezi de mănîncă din vînatul meu, 

tolba şi arcul, du-te la cîmp, şi adu- pentru ca să mă binecuYinteze • sufle
mi vînat. ''' Gup.20.21, zs .  tul tău !" :•\"ers . < .  

4. Fă-mi 0 mîncare, cum îmi place 20. Isaac a zis fiului său : „Cum, l-ai 
mie, şi adu-mi s'o mănînc, ca să te şi găsit, fiule ?" Şi lacov a răspuns : 
binecuvinteze sufletul • meu înainte de „Domnul, Dumnezeul tău, mi l-a scos 
a muri." "" Vere . 27 . Cap. 48.9, 15:49.28. Deut.33. 1 . Înainte." 

5. Rebeca a ascultat ce spunea Isaac 2 1 . Isaac a zis lui Iacov : „Apropie-
fiului său Esau. Şi Esau s'a dus Ia te dar, să te pipăi •, fiule, ca să ştiu 
cîmp, ca să prindă vînatul şi să-I dacă eşti cu adevărat fiul meu Esau, 
aducă. sau nu." •vers. 12. 

6. Apoi Rebeca a zis fiului său Ia- 22. lacov s'a apropiat de tatăl său 
cov : „ lată, am auzit pe tatăl tău vor- Isaac, care l-a pipăit, şi a zis : „Gla
bind astfel fratelui tău Esau : sul este glasul lui Iacov, dar mînile 
7. „Adu-mi vînat, şi fă-mi o mîncare sînt mînile lui Esau." 

ca să mănînc ; şi je voi binecuvînta 23. Nu I-a cunoscut, pentrucă mînile 
înaintea Domnului, înainte de moar- îi erau păroase •, ca mînile fratelui 
tea mea." său Esau ; şi I-a binecuvîntat. ''V•rs. rn.  

8. Acum, fiule, ascultă •  sfatul meu, ' 24. Isaac a zis : „ Tu eşti deci fiul 
ş i  fă ce îţi poruncesc. « Vera.1a meu Esau ?" Şi lacov a răspuns : „Eu 
9. Du-te de ia-mi din turmă doi iezi sînt." 

buni, ca să fac din ei tatălui tău o 25_ Isaac a zis : „Adu-mi să mănînc 
mîncare • gustoasă cum îi place ; <•ven. 4. din vînatul fiului meu, ca sufletul meu 

1 0. tu ai s'o duci tatălui tău s'o mă- să te • binecuvinteze." Iacov i-a adus, 
nînce, ca să te binecuvinteze • înainte şi el a mîncat ; i-a adus şi vin, şi a 
de moartea lui." " Vers . < .  băut. » \"cra. 4. 
1 1 . Iacov a răspuns mamei sale : 26. Atunci tatăl său Isaac i-a zis : 

„Iată, fratele meu Esau • este păros, „Apropie-te dar, şi sărută-mă, fiule ." 
iar eu n'am păr deloc. •cap.25.2&. 27. Iacov s'a apropiat, şi l-a sărutat . 
1 2. Poate că tatăl meu mă va pi- Isaac a simţit mirosul hainelor lui ; 

păi •, şi voi trece drept mincinos îna- apoi I-a binecuvîntat, şi a zis : 
intea lui, şi, în Ioc de binecuvîn- „lată, mirosul • fiului meu este ca 
tare, voi face să vină peste mine ble- mirosul unui cîmp, pe care I-a bi-
stemul ••." (I VerB . 22 . „„„„Cap.9.2.;), Deut.27. 18. necuvîntat Domnul. .... Osea u. o .  

1 3. Mamă-sa i-a zis : „Blestemul a- 28. Să-ţi dea • Dumnezeu rouă •• din 
cesta, fiule, să cadă peste mine • ! As
cultă numai sfatul meu, şi du-te de 
adu-mi-i. " 

>;! Cap.•3.9. l �nm.25.24. 2Sam.14.9. Mat.27.26 . 

1 4. Iacov s'a dus de i-a luat, şi i-a 
adus mamei sale, care a făcut o mîn
care •, cum îi plăcea tatălui său. 

•:= ven . 4.9. 
1 5. ln urmă, Rebeca a luat hainele 

cele bune • ale lui Esau, fiul ei cel mai 
mare, cari se găseau acasă, şi Ie-a pus 
pe Iaoov, fiul ei cel mai tînăr. 

1(1.Vf'ni.'r?. 

1 6. I-a acoperit cu pielea iezilor 
minilt' şi gîtul, care era fără păr. 

cer, 
Şi grăsimea t pămîntului, 
Griu şi vin tt din belşug ! 

.,.. Evr.11.20. O-(IDeut. S,!1. JH, 28. 2 Sa1n . 1 . 2 1 .  ţCap.'6.lti 
tt Deut. 93. 28. 

29. Să-ţi fie supuse noroade •, 
Şi neamuri să se închine înaintea ta ! 
Să fii stăpînul fraţilor tăi, 
Şi fiii •• mamei tale să se închine 
înaintea ta ! 

Blestemat ţ să fie oricine te va bles
tema, 

Şi binecuvîntat să fie oricine te va 
binecuvînta." 

�· Cap . 9 . 21>; ?b . Zi .  ,,......, Cep . G . EI .  tCap.12.9. Num . 24 . 0 .  



30 G E N E S A  (F A C E R E A) 27, 28.  
30. Isaac sfîrşise de binecuvîntat pe Esau ură5le pe /acov. I acov, şi abea plecase lacov dela tatăl 4 1 E · 

său Isaac, cînd fratele său Esau s'a · ·
. sa� a p r�ns ură • pe lacov d"  întors dela vînătoare. prt�ina b1necuv1ntării, cu care-l b- 1" 

3 f �uyintase tatăl sâu. Şi Esau zi 1"�· I . A ăcut şi el o mîncare gustoasă, inima sa : „Zi lele •• de bocet 
cea 1n pe care a adus-o tatălui său. Şi a zis t.�tăl �eu sînt aproape, şi apora

ntru tatălui său : „Tată, scoală-te şi mănîn- sa uci<l . pe fratele meu lacov." mt 
�ă

0
b1��������e

f!�W�t���ă�f.�
tr

�Ş�„�:. . 
" Cop J; 1• ' '" l up :�-3, <, io. t o�ad "' 

32. Tatăl său Isaac i-a zis : „Cine 42· Şi · au �pus Rebem cuvintele lu1 eşti tu ?" Şi el a răspuns : „Eu sînt Esau, fiul _ei cel mai mare. Ea a tn. fiul tău cel mai mare, Esau." �es �tunci d� _a chef!!�! pe lacov fiul e1 cel mai tinăr, ş1 1-a zis : „lată' ;n. I�aac s'� spăimîntat f<?arte tare, fratele tău Esau vrea să se răsbun ; ş1 . a z1� :  „C11'!e e.ste atunci cel ce a pe tine, omorîndu-te. p, &iei �·::at
vd��t

f:0�
1
te

m:n!l�t:��
s: v��i �� 1 43. Acum, fi� le, ascultă sfatul me� ;  

şi l - am binecuvlntat. Oeaceea va ră: �c�a lă-te, f�g• l a  fratele meu Laban 
mînea • binecuvîntat." '" H.ar�n •.. 

• V •cap.11 .31. 
• Cap. 2S . 3,  4 .  Rom . 11 . 29 •  44. ŞI ram1.1 la. e.1 c1tava v_reme, pînă 

34. Cînd a auzit Esau cuvintele ta- se va potoli mima fratelui tău, 
tălui său, a scos mari ţipete •, pline 45.  pînă va trece dela tine urgia fra. de amărăciune, şi a zis tatălui său : telui tău, şi va uita ce i-ai făcut. A
„Binecuvintează-mă şi pe mine, tată !" lunci voi !rimele să te cheme. Pen. 

" Evr. 12. 11. Iru ce să fiu lipsită de voi amîndoi în-
35. Isaac a zis : „fratele tău a venit tr'o zi ?" 

cu vicleşug, şi ţi-a luat binecuvînta- 46. Rebeca a zis lui Isaac : „M'am • rea." scîrbit de viaţă, din pricina fetelor 
36. Esau a zis : „Da, nu degeaba•  i- lui Het. Dacă lacov „ va lua o ase· 

au pus numele lacov ; căci m'a înşe- menea nevastă, dintre fetele lui Hei, 
lat de două ori. Mi-a luat •• d reptul dintre fetele ţării acesteia, la ce-mi 
de întîi născut, şi iată· I acum că a ve- mai este bunll viaţa ?" 
nit de mi-a luat şi binecuvîntarea !" · · C•P·26·30; 28.s. ••C•p.21.3. 

Şi a zis :  „N'ai păstrat nici o binecu
vîntare pentru mine ?" 

* Cap . 20. 26. ••Cap.2ro.S!I. 

37. Isaac a răspuns, şi a zis lui Esau : 
„ lată, l-am făcut stăpîn • peste tine, 
şi i-am dat ca slujitori pe toţi fraţii 
l ui, l-am înzestrat cu griu •• şi vin din 
belşug : ce mai pot face oare pentru 
tine fiule ?" • 2 sam . 8. H. Ver.29. <•• ve ... . 28. 

38'. Esau a zis tatălui său : „N'ai de
cît această singură binecuvîntare, ta
t ă ?  Binecuvintează-mă şi pe mine, ta
tă !" Şi Esau a ridicat glasul şi a 
plîns •. ''' Evr.12.11.  

39. Tatăl sllu Isaac a răspuns, şi i-a 
zis : 

latlf ! Locuinţa • ta va fi lipsită 1 
"de grăsimea pămîntului 

Şi vei sluj i •  fratelui tău ; 
,..„ Vel'8.28. Evr.11. 20. 

40. Vei trăi din sabia ta, 
Şi vei sluji • fratelui tău ; 
Dar cînd •• te vei răscula, 
Vei scutura jugul lui de pe gîtul 

tllu !" 
"Cap.Sb.23. 2 8am . 8. H. Obad.18, 19, 20. M2Reg.8.20. 

l. Sau : departe. 

Fuga lui 
/acov în Mesopotamia. 

28 1 .  Isaac a chemat pe lacov, l·a 
binecuvîntat•, şi i-a dat porunca 

aceasta : „Să •• nu-ţi iei nevastă dintre 
fetele lui Canaan. " C•p. �. 33. ·:·•Cap.21.3. 

2. Scoală-te •, du-te la Padan-Aram ", 
în casa lui Betuel ţ, tatăl mamei tale, 
şi ia-ţi de acolo o nevastă, dintre fe
tele lui Laban ţţ, fratele mamei tale. 
• osen 12. 12. "•Cap.25.20. tCap.22.23. ttCap. 2'.211· 

3. Dumnezeu l • cel atotputernic1 s� 
te binecuvinteze, să te facă să creşh 
şi să te înmulţeşti, ca să ajungi o cea
tă de noroade ! • C•P· 17· � 1· 

4. Să-ţi dea binecuvîntarea • ţui A· 
vraam, ţie şi seminţei tale cu t�ne,_ �� 
să stăpîneşti ţara în care locmeşţi A· 
ca străin şi pe care a dat-o lui , 
vraam." 

, 
::• cap. 12.2. �":•cap. 11.1:. 

5 Şi Isaac a trimes pe lacov, <:a;rl 5•� dus la Padan-Aram, la Laban, fi�. 
lui Betuel, Aram�ul, f�atele Rebecu, 
mama lui Iacov ş1 a lui Esau:___-

I. Evrele(!te : Ei-Şad•I. 



G E N E S A  (F A C E R E A) 28, 29. 3 1  
Esau mai i a  o nevastă. 

6. Esau a văzut că Isaac binecuvîn
tase pe Iacov, şi-l trimesese la Padan
Aram, ca să-şi ia nevastă de acolo, şi 
că, binecuvîntîndu-1, îi dăduse porun
ca aceasta : „Să nu-ţi iei nevastă din
tre fetele lui Canaan." 

7. A văzut că lacuv ascultase de ta
tăl său şi de mama sa, şi plecase la 
Padan-Aram. 
8. Esau a înţeles • astfel că fetele 

lui Canaan nu-i plăceau tatălui său 
Isaac. < Cap.24 . 3; 26 . 35. 
9. Şi Esau s'a dus la Ismael. El a 

mai luat de nevastă, pe lîngă nevestele 
pe cari le avea, pe Mahalat •, fata lui 
lsmael, fiul lui Avraam, şi sora lui 
Nebaiot „ .  ··· Cap.36.3. "*Cap. 25. 13. 

�:��rli�i
r ,

J?.umnezeu, aici este poarta 
1 8. Şi Iacov s'a sculat dis de dimineaţă, a luat piatra pe care o pusese căpătîi, a pus-o ca stîlp • de aducere ��}�1e'ei

:i a turnat •• untdelemn pe 
�·E:xod . 3.6. loe.D.16. t.":' Cup.31.13,45; ::1& . H .  

1 9. A dat locului • acestuia numele 
Betel 1 ; dar mai înainte cetatea se 
chema Luz. * Lev . s. 10, 11.12. N u m . 1 . 1 .  

20. Iacov • a făcut o juruinţă, şi a 
zis : „Dacă •• va fi Dumnezeu cu mine 
şi mă va păzi în timpul călătoriei pe 
care o fac, dacă-mi va da pîne ţ să mă
nînc şi haine să mă îmbrac, 

•:O. Judc. 1.23, 26. Oscn 4. 15. o:":' Cap. 31 . 13. Judc.11.30. 
2Sam.I5.B.  tVers.15. 

21 . şi dacă mă voi întoarce • în pace 
Scara cerului. în casa tatălui meu, atunci •• Domnul 

1 0. Iac.:>v a plecat din Beer-Şeba • , , va fi Dumnezeul meu ; 
şi şi-a luat drumul spre Haran •• .  :• I Ti ru . o . a. ' „ Juctc. 11 . 31 .  28am. 1<i.24.00. 

<•Useo12.12. •: · Fapt. 7 . 2. 22. piatra aceasta, pe care am pus-o 
1 1 . A ajuns într'un loc unde a ră- ca stîlp de aducere aminte, va fi casa 

mas peste noapte, căci asfinţise soa- lui Dumnezeu •, şi Iţi voi da a zecea 
rele. A luat o piatră de acolo, a pus-o parte din tot •• ce-mi vei da." 
căpătîi, şi s'a culcat în locul acela . ;:!���-

-�·
.
11. 2 Sn m . I5 . s .  2Reg.c • .  11. •:„:• cop. 36. 7, H 

1 2. Şi a visat • o scară rezemată de 
pămînt, al cărei vîrf ajungea pînă la lacov la laban. 
cer. lngerii •• lui Dumnezeu se suiau 29 1. lacov a pornit la drum, şi s'a şi se pogorau pe scara aceea. dus în ţara• celor ce locuiesc la 

"" C.up. 41. 1 .  lol".Ha. 16 . .:u:<Joan. 1. 61. Evr. 1 . 14. Răsărit. ,,.,Num.2a. 7 .  Oi.;t'o. l2.12. 
1 3. Şi Domnul • stătea deasupra 1 ei, şi 2. S'a uitat înainte, şi iată că pe cîmp zicea : „Eu •• sînt D;:>mnul, Dumnezeul era 0 fîntînă ;  şi lingă ea erau trei turtatălui tău Avraam, şi Dumnezeul lui me de oi, cari se odihneau ; căci la Isaac." Pămîntul t pe care eşti cui- fîntîna aceasta obicinuiau ciobanii să-şi cat, ţi-l voi da ţie şi seminţei tale. adape turmele. Şi piatra de pe gura » Cop. 35. 1 ;  48.3. "'''Cop . 26. 24. t C•p. 1s. 1;; 35. 12. fîntînii era mare. 
1 4. Sămînţa ta va fi ca pulberea • · 3. Toate turmele se strîngeau acolo ; pămîntului \ te vei întinde•• la apus ciobanii prăvăleau piatra de pe gura şi Ia răsărit, la mează-noapte ş i  la mea- fîntînii, adăpau turmele, şi apoi puză-zi ; şi toate familiile pămîntului neau piatra iarăş la loc pe gura fînvor fi binecuvîntate în tine şi în să- tînii . mînţa ta. -='Cap. r3·16· ��,:-: cnp. ts. H .  Deut. 12· 20· 4. Iacov a zis păstorilor :  „Fraţilor, 15. lată, Eu • sînt cu tine ; te voi pă- de unde sînteţi ?" „Din Har an," au zi • •  pretutindeni pe unde vei merge, răspuns ei. şi te voi aduce ţ înapoi în ţara acea- 5. El le-a zis : „Cunoaşteţi pe Lasta ; căci nu te voi părăsi tt, pi- ban, fiul lui Nahor?" „II cunoaştem," 

�!
.

::12�,�-��;!�f�n!_ ;,��!! . . 5!,���:p . �.24.; i-au răspuns ei. 
31. S. t C•p. 48.16. Pe.121.s, 1,s. tt C•p. a.;.6. <•t Deut. 6. El le-a zis : „Este • sănătos ?" „Să-
31 . &, 8. Ios.1.6. I R•g.S.67. Evr.13.6. nătos", au răspuns ei. Şi tocmai atun-

1 6. Iacov s'a trezit din somn, şi a ci venea Rahela, fata lui, cu oile. 
zis : „Cu adevărat, Domnul este în Io- <•cap.43.27. 

cui • acesta, şi eu n'am ştiut." 7. El a zis : „lată, soarele este încă 
'' Num. 2:1. rn. sus, şi-i prea de vreme ca să strîngeţi 

1 7. I-a fost frică, şi a zis : „Cît de în- vitele : adăpaţi oile, apoi duceţi-vă şi 
fricoşat este locul acesta ! Aici este paşteţi-le i.irăş." 

I. San : lingă el. 
�-���

- r -,-. A-fil-c-
�
-tl-lm-�-ci-t:-C-�-.-.u-l -Dt-1m-n-ez-eu-.�-



J2 ! j E N E S A  (F A C E R E A ) 29, 30. 
8. Li au ră�pun,; : „Nu putem, pin.I j 2-1.  Şi Laban a dat ca rOab . n.u se vor stnnge .toate turmele ; alun- , Lca pe roaba sa Zi lpa. ă fe+e1 sale c! �� p�ăvăleşte piatra �e .r:e gura fin- :.15. A do�a zi dimineaţa, iată tm11f> 

ş1 vom adâpa oile_. . Lea . . Atunc1_ lacov a zis lui lab � era 9. e clnd le vorbea el mcă, vtne Ra- ' m1-a1 făcut � Nu l i -am slu " it an .  „Ce hcla • cu oile taUlui s.tu ; căci ea le i' tru Rahela ? Pentru ce m!ai �:re
1
J>e

_
q. p.t!Ca. • E••..i. 2 · ••· 26. Laban a raspuns : I 1 şe at1" I O. C.ind a vazut lacov pe . Rahela, �u-i obicei sâ se dea '::C� �c::il a.ce�t� fata lut Laban, fratele mamei sale, ş1 ! matntea ce lei mai mari. linara t�rma lui. Laban, frat�le mamei sale, ' 27 . . Isprăveşte • săptămina cu s a apropiat, a pr.:h"âht  • piatra de pe , sta, ş1- 11 vom da şi l?e cealaltă acea. 

Eura fintinii{ ş1 a adăpat turma lui I slujba, pe care o vei mai face 1�'"!ru aban, f�ate e mamei sal�. • r.:. • ..i 2 . "· I al ţ i  şapte ani." •Jodc��� 
.1 1 . _A pot lacov a. sărutat pe Rahela, 28. la_cov a făcut aşa, şi a ispră . · ŞI a mceput s.t phngă tare. . săptâmma cu Lea ; apoi Laban i-a J11 •• �p.JB. <. 46· "· L'„ de nevastă pe fiică-sa Rahela ai 
1 2. lacov 0a �pus Rahek1 cll est�. ru: 29. Şi Laban a dat ca roabă fet�i sale dll cu tatăl e1�0cll este fiul Rebe�u. Ş1 I Rahela, pc roaba sa Bilha. ea a dat fuga de a spus tatălui său. 30. Iaco\· a intrat şi la Rahela " c ap . i.u; u. ,„ 11. „ Cap. 24 · 21<. I care o iubea • mai mult de ·1 i_ pe 1 3. _ Cum 3: auzit Laban. de: lacov, �iul . şi a mai slujit la Laban • •

c1atfie şa��; sorei sale, 1-a • alergat mamte, 1-a 1m- : ani. brlltişat, 1-a sllrutat, şi 1-a adus în casâ. I • v .... a: . . n.ut. 2 1 . 15. • • cap. '.ll. 21l; Jl. 41 . 1n.a12.12. lacov a istorisit lui Laban toate cele 
întimelate. • cap. u. 211. 

1 4. !;ii Laban i-a zis : „Cu adevărat •, 
tu eşti os din oasele mele, şi carne din 
carnea mea !" lacov a stat la Laban 
o lunll. o c ap . 2 . 29. Jodc.9.2. 2Bam . � . l ;  19. 12, 13. 

Lea şi Rahela. 
1 5. Apoi Laban a zis lui lacov : „Fiind

că eşti rudă cu mine, să-mi slujeşti 
oare degeaba ? Spune-mi ce simbrie 
vrei ?" 

1 6. Laban însă avea doull fete : cea 
mai mare se numea Lea, şi cea mai 
miel Rahela. 

1 7. Lea avea ochii slabi ; dar Rahela 
era frumoasă la statură ş i  mîndră la 
faţă. 

1 8. lacov iubea pe Rahela, şi a zis : 
„Iţi voi • sluji şa�te �ni pentru Rahe
la, fata ta cea mat mică." 

<• Cap.31.41. 28am.S.14. 

1 9. Si La�an a r_ll.spuns : „Mai �ine �ă 
ţi-o dau ţie, dec1t s'o dau altuia. Ra
mii la mine !" 

20. Astfel lacov a sluj it •  şapte ani 
pentru Rahela ; şi anii  aceştia i s'au 
părut ca vreo cîteva zile, pentrucl o 
iubea. o cap.30. 2ti. 0- 12.12. ?I In urmă lacov a zis lui Laban : 
„oă-mi nevasta, căci mi s'a împlinit 
sorocul, ca să intru • la ea." . 

oJudc. l& • .1: 
22. Laban a adunat pe toţi oamenii 

tocului ş i  a făcut un ,?Js�:.t,;:io. Ioan2•1, 2. 

23. Seara, a luat pe fiică-sa Lea, şi 
a adus-o la Iacov, care s'a culcat cu ea. 

Copiii făcuţi lui lacov de lea. 
3 1 .  Domnul a v .izul • că Lea nu era iubitll ; şi a făcut-o • • să aibă copii, pe cînd Rahela era stearpă. 

''P!l.l'ZT.3. :::::i cap.11.1, 

32. Lea a rămas însărcinată, şi a năs· cut un fiu, cllruia i-a pus numele Ru
ben (Vedeţi /iu) ,· „căci", a zis ea, 
„ Domnul a văzut • mîhnirea mea, şi 
acum bărbatul meu are să mă iubea· 
scll negreşit." 

• Esod.3. 7; 4. !ll. Deot.21i.7. Pe.:!li.18;1111.14. 

33. A rămas iarăş însărcinată, şi a 
născut un fiu ; şi a zis : „Domnul a 
auzit că nu eram iubită, şi mi-a dat ş1 
pe acesta." De aceea, i-a pus numele 
Simeon (Ascultare). 

34. Iar a rămas însărcinată, şi a năs· 
cut un fiu ; şi a zis : „De data aceasta1 
bărbatul meu se va alipi de mi�e, căci 
i-am născut trei fii." De aceea 1-a pus 
numele Levi (Alipire). . 

35. A rămas iarăş însărcinată, ŞI 3 
născut un fiu ; şi a zis : „De data acea· 
sta, voi lăuda pe Domnul." Deace1�a 
i-a pus numele • luda (L�udat .'1e 
Domnul). Şi a încetat să mat n,����;.z. 

Copiii lui /acov. 

30 t. Cînd a văzut Rahela � nu .ţ� 
ce • copii lui lacov, a ptsm�i · 

pe soru-sa, şi .  a zis lui lacov : „Da-mi 
. . ' ţ  r •" copu, ori '!1gap:211.s1. ..ocap. 31.11 . tl••-.6·� 

2. lacov s'a miniat pe Rahela, şi 
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nezeu, care te-a o p r i t  s ă  ai copii ?" mc:le l s 3 h a r  ( R11spliitire ). 
zis : „Sînt eu o a re • în locul l ui Dum- 1 pe roaba m e a . "  De aceea i-a pus n u-

3. Ea a zis : „ i:;�;�· -;�·�b��;1��- �·Br1;�1;� �;. a 1 :�s;�f u� ra511�·��e\�raăh�nf�[�i
a�

a��: şi 
culcă-te cu ea, ca sa n ască pe gen un- 20. Lca a zis : „ F r!rnws dar mi-a d a t  
c h i i  mei • • ,  şi să am ţ şi c u  copii  p ri n  Dumnezeu ! De data aceasta, b ă rbatul 
ea." �-cap. 1G. ':! . �-�; Ca p .  :i<i. '.!--: .  r o v  . : i .  1:..'.  + c : : p .  ! ': .:..' . m e u va locui cu mine,  c::îci i-am n ăs-

4. Şi i-a d a t  d e • nevastă pe roaba cut şase fii . "  Deaceea i-a pus numele 
ei Bilha ; şi lacov s'a culcat cu ca. Zabulon • (loruin(ă). * '"'· ' · 1". l "ap. 1 '' - " ' "·

·
· "'· 2 1 .  I n  urmă,  a n ăscut o fată, căreia 5. Bilha a rămas însă rcinată, şi  a năs- i-a pus numele Oina (Judecată). cut lui lacov un fiu. 22. Dumnveu Şi-a adus aminte • de 

6. Rahela a zis : „Mi-a făcut Dum- Rahela, a ascultat-o, şi a făcut-o • •  să nezeu d re ptate •, mi-a auzit glasul,  şi aibă copii. " Cap. R . 1 . 1 sam. 1 . 19. <•0 cap.29. 31. 
mi-a dăruit un fiu." De aceea i-a pus 23. E a  a rămas însărcinată, şi a năs-numele Dan (A judecat). cut u n  fiu ; şi a zis : „Mi-a luat Dum-

�' Ps . r>.24; 43. t .  Pltn . 3 . 59 . nezeu ocara ... ! " === 1 sam . 1 . 6 . Jaa. 4 . t . Luc. 1 . 25. 
7. Bilha, roaba Rahelii, a rămas ia r 24. Şi i-a pus numele I osif (Adaos), însărcin a tă, şi a născut lui lacov un al zicînd : „Domnul • să-mi mai adauge doilea fi u.  un fiu !" " Cap.35.17. 
8. Rahela a zis : „Am luptat cu Dum- lmbogăfirea lui Jaco1•. nezeu împotriva sorei mele, şi am bi-

ruit." Deaceea i-a pus numele Nef- 25. După ce a născut Rahela pe Io
tal i •  (luptele lui Dumnezeu). •o• Mat. 4. 13. sif, lacov a zis lui Laban : „Lasă-mă • 

9. Cînd a văzut Lea că nu mai naşte, să plec, ca să mă duc „ acasă, în ţara 
a luat pe roaba sa Zilpa, şi a dat-o •  mea.<· Cap. 24 . M, 56. ,„,. Cap. 18 .:ia;  31 . 55. Deut.2". 1 1 .  

lui Jacov de ne\ astă. ,. vcrs.4. 26. Dă-mi nevestele şi copiii, pentru 
1 o. Zilpa, roaba Leii, a născut lui cari ţi-am sluj it •, şi voi pleca ; fiind-

lacov un fiu. că ştii ce slujbă ţi-am făcu��
ap. 29.20, ao. 1 1 .  „Cu noroc !" a zis Lea. De aceea 

27. Laban i-a zis : „Dacă am căpă-i-a pus numele Gad (Noroc). • · t · "b t 1 2. Zilpa, roaba Leii, a n ăscut un al tat trecere mamtea a, mai za oveş e ;  
doilea fiu lui lacov. văd bine • că Domnul m'a binecuvîn-

1 3. „Ce fericită sînt !" a zis Lea ; tat din „ pricina !��p. 39. s, 5. ,„ Cup. 16. 2._ 
„căci femeile mă vor numi • fericită." 28. hotărăşte-mi simbria • ta, şi ţi-o De aceea i-a pus n umele Aşer (Fericit). voi da." • Cap.29. 15. 

•Prov.31 .2B. Luc. u9• 29. Iacov i-a răspuns : „Ştii • cum ţi-
1 4 . Ruben a ieşit odată afară, pe vre- am slujit, şi cum ţi-au propăşit vimea seceratului griului, şi a găsit tele cu mine ; mandragore pe cîmp. Le-a adus ma- • cap.31 . 6,38, 39, 40. Mat.2-1.<5. Tit.2. 10. 

mei sale Lea. Atunci Rahela a zis Leii : 30. căci puţinul pe care-l aveai înain-„Dă-mi •, te rog, din mandragorele te de venirea mea, a crescut mult, şi 
fiului tău." •cap. 25. so. Domnul te-a binecuvîntat ori încotro 
1 5. Ea i-a răspuns : „Nu-ţi ajung� � am mers eu. Acum, cînd am să mun

că mi-ai luat bărbatul, de vrei să 1e1 cesc • şi pentru casa mea ?" • 1 Tl ru . 5. s .  
şi mandragorele fiului meu ?" Şi Ra- 3 1 .  Laban a zis : „Ce să-ţi dau ?" Şi 
hela a zis : „Ei bine ! poate să se cui- Iacov a răspuns : „Să nu-mi dai ni
ce cu tine în noaptea aceasta, pentru mic. Dacă te învoieşti cu ce-ţi voi 
mandragorele fiului tău." • Num. 15.e, 13· spune, îţi voi paşte turma şi mai de-

1 6. Seara, pe cînd se întorcea lacov parte, şi o voi păzi. 
dela cîmp, Lea i-a ieşit înainte, şi a 32. Azi am să trec prin toată turma 
zis : La mine ai să vii, căci te-am cum- ta ; am să i:iun deoparte din oi orice 
păra't cu inandragorele fiului meu." miel sein ş1 pestriţ şi orice miel ne
Şi în noaptea aceea s'a culcat cu ea. gru, şi din capre tot ce este pestriţ şi 

1 7. Dumnezeu a ascultat pe Lea, care sein. Aceasta • să fie simbria mea. 
a rămas însărcinată, şi a născut lui <•cap.•u. 
Iacov al cincilea fiu. 33. lată cum se va dovedi • cinstea 
1 8. Lea a zis : „M'a răsplătit Dumne- mea : deacum încolo, cînd ai să vii 

zeu, pentrucă am dat bărbatului meu să-mi vezi simbria, tot ce nu va. fi 
3 
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scin ş! pcsţriţ între capre şi negru în- �-os_tru, văd • bine ca ci nu mai est tre m_1c1 , ŞI se va găsi la mine, să fie ma 11!,t.e ; dar Dumnezeul tatălui rn:ue;i socotit ca furat ." :· J'.•. �7 . 6 .  fost .C':1 mim'. . . . - v„,.. , 2_ •q·,„.: 34. Laban a zis : „Bine ! fie aşa cum �· .'f 01 inşi\ a şti ţ i � că am slu ' it · ai zis." talu1 vostru cu lua ta  puterea rn�a. 

ta. 
?.5. �n a�ce�ş zi , a pus deoparte ta- _ . . ' •·1'>1 . JS-<1. c.1„ll.� p1� b alţat1 ş1 . pestriţ i ,  toate ca prele 1. Ş1 tatai rnstru m'a înşelat · d

. 
se1ne ŞI pestriţe, toate cele cc a1·eau zece • ori mi-a sLhim.ha t •• simbria '. d e alb pc ele, şi toţi mieii cari erau negri. D"um nc�eu_. nu 1-a mgaduit ţ să

' �� Le-a dat în mînile fi i lor săi . pagube.isca . . ,.,.,, 11 " �  36. Apoi a pus o de părtare de trei 1' ... ;.„, . 1". l•w. JC• . :a .zai. . ,.:::1. tca1·„c;,:6: �;·.\�·�: zile de drum între el şi laco1· ; şi l a- �· <;:i c.îml zicea ci : „Micii pestriÎi • coi· p ăştea celelalte oi ale lui Laban. sa. �Ie s1mb�1a t.a:·. toate oile făceau 37. lacov • a luat nuiele verti de m01c1 pcs!rilL �1 cmd zicea : „Mieii plop, de migdal ş i  de platan ; a des- b�lţaţ1  s": ţie simbria ta,'' toate oile poiat de pe ele făşii de coajă, şi a facc'.au m1c1  bălţaţ1 . > Cap.ll.:t fă�ut să se vadă albeaţa care era pe 9. Dumnezeu a luat astfel • toată nmele. " ' '"t> · :11 . 0-12. tu.rma tatălui vostru, şi mi-a dat·o 38. Apoi a pus nuielele, pe cari le mic. • ve„.1, 16. despoiase  de coaj ă în jgheaburi, în I O. Pe nemea cînd se înferbîntau adăpători, subt ochii oilor cari vc- oile, eu am ridicat ochii, şi am văzut neau să bea, ca atunci cînd vor 1·eni în vis că ţapii şi berbecii cari săreau să bea, să zămislească. pe . �a�rc _ş i. pe oi, erau băljJţi, pe-
39. Oile zămisleau uitîndu-se la nu- striţ1 ş1 semi. 

iele, şi făceau miei băl ţaţi, seini şi 1 1 . Şi  lngerul • lui Dumnezeu mi-a pestriţi. zis în vis : „Iacove !" „l ată-mă", am 
40. laco1· despărţea mieii aceştia, şi răspuns eu. ,,  Cup.ti.". 

abătea feţele oilor din turma lui La- 1 2. E l  a zis : „Ridică ochii, ş1 pn
ban către cele seine şi bălţate. Şi-a veşte : toţi ţapii ş i  berbecii, cari sar 
făcut astfel turme deosebite, pe cari pe capre şi  pe oi, sînt bălţaţi, pes· 
nu le-a î.mpr_euna.t cu t_urma !ui Lab�n· I t� i l i  �i seini ; căci am • văzut tot ce 

4 1 .  Ondec1teon se m ferbmtau oile ţ1-a facut Laban. '' Exou.:. 
cele mai tari, Iacov punea nuielele în 1 3. Eu sînt Dumnezeul din Betel, 
jghiaburi, subt och i i  oilor, ca ele să unde • ai uns un stî lp de aducere a· 
zămislească uitîndu-se la nuiele. minte, unde Mi-ai făcut o juruin(ă. 

42. Cînd oile erau slabe, nu punea Acum, scoală-te ••, ieşi din ţira am· 
nuielele ; aşa că cele slabe erau pen- sta, şi întoarce-te în ţara ta de na· 
tru Laban, iar cele tari pentru Iacov. ştere." " C•p.28. 18, 19, 20. ""V•ro.3. ca

.
p •. 32.�. 

43. Omul acesta s'a îmbogăţit • ast- 1 4. Rahela şi  Lea au răspuns, ş! 1-au 
fel din ce în ce mai mult ; a avut zis : „Mai avem noi oare parte • ŞI mo· 
multe ••  turme, robi şi roabe, cămile ştenire în casa tatălui nostru ? 
şi măgari. •Vers. 34l. <•<•Cap.13.2; 24.35; 26.13, U. * Cap.2.:u. 1 5. Nu sîntem noi oare privite �e 

el ca nişte străine, fiindcă ne-a• vin· Plecarea lui /acov în Canaan. 31 1 .  Iacov a auzit vorbele f i ilor lui  
Laban, cari  ziceau : „lacov a luat 

tot ce era a l  tatălui  nostru, ş i  cu ave
rea tatălui nostru şi-a agonisit e l  toată 
bogăţia • aceasta." •Ps.49.16. 

2. Iacov s'a uitat şi  la faţa • lui La
ban ; şi  iată că ea nu mai •• era ca 
înainte. <•Cap. 4. 6. <•<• Deut.28.54. 

3. Atunci Domnul a zis lui lacov : 
„Intoarce-te • în ţara părinţi�or tăi ş!  
în  l ocul tău de naştere ; ş1 Eu vor 
fi  cu tine." � cap.28. 1;, 20, 21; 32.9. 

4 Iacov a trimes de a chemat pe 
R�hela ş i  pe Lea, la  cîmp l a  turma 1ui: 
. 5. E l  Ie-a zis : „După faţa tatalu1 

dut, şi ne-a mîncat şi bani�-r.1).:!9.15,27. 
1 6. Toată bogăţia, pe care a luat-o 

Dumnezeu dela tatăl nostru, este a 

noastră. şi a copiilor noşt�i; fă acum 
tot ce ţr-a spus Dumnezeu. „ . 1 7. Iacov s'a sculat, şi a pus pe. copul 

şi  nevestele sale călări pe .. cămile. . 
1 8. Şi-a luat toată turma ş1 toate ave 

rile pe cari le avea : turma, ,Pe. cjre � 
agonisise în Padan-Aram ; ŞI a P eca 

la tatăl său Isaac, în ţara Canaan._ . 1 9. Pe cînd Laban se dusese„ �a-şi 
t�n�ă _oile, Rahela a furat id�g:r.��;. 
talu1 sau ; 
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20. şi Iacov a înşe!at pe Laban, Ara- I 34. Rahcl�t l �1 a�c i�olii, îi pusese subt 
meul, căci nu I-a rnşt11nţat de fuga · samarul cam 1le1_, ş1 şezuse deasupra. 
sa. Laban a scotocit tot cortul, dar n'a 

21. A fugit astfel cu tot ce avea ; s'a găsit nimic. 
sculat a trecut Rîul • (Eufrat), şi s'a 35.  Ea a zis tatălui său : „Domnul 
îndreptat spre muntele Galaad. meu, să nu te superi dacă nu mă pot 

(' Cup.-tu.28. 2Reg.12.1i. Luc . 9 . :Jt, 53. scula � înaintea ta ; ca.ci m i�a venit 
rînduiala femeilor." A căutat peste 

Urmă.rirea lui lacov de către Laban. tot, dar n'a găsit idol ii . 
22. A treia zi, au dat de veste lui Exo•UO . i 2. L"'" rn.:i2.  

Laban că Iacov a fugit. 36. lacov s'a mîniat, şi a certat pe 
23. Laban a luat cu el pe fraţii săi •, Laban. A luat din nou cuvîntul, şi i-a 

I-a urmărit cale de şapte zile, şi I-a zis : „Care este nelegiuirea mea şi 
ajuns Ia muntele Galaad. ,, Cap. r n . s .  care este păcatul meu, de mă urmă-

24. Dar Dumnezeu S'a arătat noap- reşti cu atîta înverşunare ? 
tea în vis • lui Laban, Arameul, şi i-a 37.  Mi-ai scormonit toate lucrurile, 
zis : „Fereşte-te să spui o vorbă •• rea şi ce ai găsit din lucrurile din casa ta ? 
lui Iacov !"  Scoate-le aici înaintea fraţilor mei şi 

" cap . c>o. :i. Iov.33.lă. Mnt.1.20. '''' C•p.2-1.50. fraţilor tăi ,  ca să judece ei între noi 
25. Laban a ajuns dar pe lacov. I a- amîndoi ! 

cov îşi întinsese cortul pe munte ; La- 38. lată, am stat la tine două zeci de 
ban şi-a întins şi el cortul cu fraţii lui, ani ; oile ş i caprele nu ţi s'au stărpit, 
pe muntele Galaad. şi n'am mîncat berbeci din turma ta. 

26. Atunci Laban a zis lui lacov : 39. Nu ţi-am adus acasă vite sfă-
„Ce-ai făcut ? Pentrucc m'ai înşelat, şiate • de fiare : eu însumi te-am des
şi mi-ai luat fetele • ca pc nişte roabe păgubit pentru ele ; îmi cereai îna
luate cu sabia ? '' 1sam.oo.2. poi •• ce mi se fura ziua, sau ce mi se 

27. Pentruce ai fugit pe ascuns, m'ai fura noaptea. "'Exod.22. 10, etc. '''* Exod.22.12. 

înşelat, şi nu mi-ai dat de ştire ? Te- 40, Ziua mă topeam de căldură, iar 
aş fi lăsat să pleci în mijlocul vese- noaptea mă prăpădeam de frig, şi-mi 
liei şi al cîntecelor, în sunet de tim- fugea somnul de pe ochi. 
pane şi alăută. 4 1 .  Iată, douăzeci de ani am stat în 
28. Nu mi-ai îngăduit nici măcar să- casa ta, ţi-am slujit • patrusprezece ani 

mi sărut • nepoţii şi fetele ! Ca un pentru cele două fete ale tale, şi şase 
nebun •• ai lucrat. " vcr•· '''· Rut. 1 . n, 1 .t. ani pentru turma ta, şi de zece ori 
lReţ.rn.20. Fnpt.20.37. �·':' 1 sa m . eu:1. H 'ron . tu . 9 . mi-ai schimbat „ simbria. 

29. Mina mea este destul de tare '' cap. 29 .  2;, 28. '"'' Vers . ' .  

ca să vă fac rău ; dar Dumnezeul • 42. Dacă n'aş fi avut • cu mine pe 
tatălui vostru mi-a zis în noaptea tre- Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul 
cută •• : „Fereşte-te să spui o vorbă lui Avraam, pe Acela de care se te
rea lui Iacov ! "  " Vcrs. :;.1. Cnp. 28. 13. ,,.,, Vers . 2-1 . me •• Isaac, mi-ai fi dat drumul acum 

30. Dar acum, odată ce a i  plecat, cu mînile goale. Dar Dumnezeu ţ a 
pentrucă te topeşti de dor după casa văzut suferinţa mea şi osteneala mîni
tatăl�i tă�, de ce mi-ai furat • dum- lor mele, şi ieri noapte a rostit ţţ ju
nezeu me1 ?'' �' Vers. 19. Judc. 18 . 24 .  decata.'' =� Pe.12-l . l, 2. 1:":• Vers . &.'ţ. Jen.8 . l:i. 3 1 . Drept răspuns, Iacov a zis lui ţ Cnp. 29 . 32. Exod. 3. 7 .  ţţ 1 Cron. 12.11 . Iuda9. 

Laban : „Am fugit, fiindcă mi-era fri- 43. Drept răspuns, Laban a zis lui Ia
că, gîndindu-mă că poate îmi vei lua cov : „Fiicele acestea sînt fiicele me
înapoi fetele tale. le, copiii aceştia sînt copiii mei, tur-32. Dar să piară • acela la care îţi ma aceasta este turma mea, şi tot cc 
vei găsi dumnezeii tăi ! In faţa fra- vezi este al meu. Şi ce pot face eu azi 
ţilor noştri, cercetează şi vezi ce-i la  pentru fiicele mele, sau pentru copiii 
mine din ale tale, şi ia-ţi-I." lacov lor, pe cari i-au născut ? 
nu ştia că Rahela îi furase, • C•P·""· " · 44. Vino, să facem amîndoi un Iegă-33. Laban a intrat în cortul lui Ia- mint •, şi legămîntul acesta să slujea
cov, în cortul Leii, în cortul celor scă de mărturie •• între mine şi tine !" 
două roabe, şi n'a găsit nimic. A ie- ,, Cup.26.28 • • ,„1o •. u.21. 
şit din cortul Leii, şi a intrat in cor- 45. lacov a luat • o piatră, şi a pus-o 
tul Rahelii. ca stîlp de aducere aminte. ,, cap. 28.1•. 
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46 .  lacov a zis fraţilor săi : Strîn- „ lată • ce  să spun l t i  domnul . Î�l i  pietre .". �i a.u strîns petre',' şi au Esau : „Aşa v«;>rbcşt l'  robul �1 meu 
acut o movi la ; ş1 au mîncat acolo pe cov : „Am locu it la Laban şi 

ău la. movilă. mas la el pină acum ; ' • 1am ră. 
47. �aban a numit-o legar-Sahaduta 5. am • boi, mar<ari oi robi . "0'·"- 1 (Movila mărturiei), şi Iaco\· a numit-o şi trimet . să dea'°'dc Ş t i r'c l u cr�( roabe, Oaled ( Mol'ila mărturiei). �01!1nulu1 m,,eu, ca. • •  s_a,· capăt t�ceesta 48. Laban a zis : „Movila • aceasta inamtea ta . „, "" _ „ '" ''•co . re 

să slujească azi de mărturie intre mi- ?· Sol�i s'au întors inipoi 1/·i�c�v'5. ne şi t ine !"  Deaceea i-au pus numele ş1 au z1 � :  „N�-am dus la frate! _ ,  Gal ed. • Io•. 21 . 21 .  Esau ; ş1 el vine • înaintea ta c� Iau 
4?. Se mai numeşte şi Mişpa • (Ve- tru sute de oameni " '.c pa. 

ghtere ), pentru că Laban a zis : „Dom- _7. lacov s'a spăimi�tat • foarte
·;��-;· nul să vegheze asupra mea şi asupra ' ş1 1:,a apucat groa.�a . A împărţit î� ta, cind ne \'Om pierde din vedere doua tabere oamen1 1  pe cari-i avea , unul pe altul . <• J u.ic. 1 1 . c'D. 1 sum . ; , 5 _  el, oil.e, boi.i şi căm ilele, "Cop.:i;,c� 

!JO. lJacă vei asupri pe fetele mele, 8. _ş1 a z1.s :  „Dacă vine Esau im: ŞI dacă vei mai lua şi alte neveste potriva uneia d in  t�bcre ş i 0 bate, ta. afară de fetele mele, ia bine scama că băra care va răminea, va putea 5-n u  un om va fi cu noi, ci Dumnezeu scape." a 
va fi martor între mine şi tine." 

? 1. Laban a zis lui lacov : „ lată mo- Rugăciunea fui facov. 

vila aceasta, şi iată stil pul acesta, pe 9„ lacov • a zis : „Dumnezeul •• tată-
care l-am ridicat între mine şi tine. l ui meu Avraam, Dumnezeul tatălui 
�2. Movila aceasta să fie martoră şi "'!eu Isaac ! Tu Doamne, care ţ mi-ai 

stil pul acesta să fie martor că nici eu ZIS :  „lntoarce-te în ţara ta şi în locul 
nu voi trece la tine peste movila acea- tău de na.ştere, şi voi îngriji ca să-!i 
sta, şi nici tu nu vei trece la mine meargă bine ! 
peste movi la aceasta şi peste stîlpul • Ps. 50. u;. •• C•p.28. 11. + Cnp.sq 13, 

acesta, ca să ne facem rău. 1 O. Eu sint prea mic pentru toate 
5 3. Dumnezeul fui Avraam şi al lui indurări le • şi pentru toată credincio

Nahor, Dumnezeul tatălui for să ju- şia , pc care ai arătat-0 faţă de robul 
dece • între n oi." lat:ov a jurat •• pe Tău ; căci am trecut Iordanul acesta 
Acela de care se temea ţ Isaac. numai cu toiagul • •  meu, şi iată că 

o Vop.16•6. •• cap. 21. 2:1. t Ven. 42• 
acum fac două tabere. •cnp. 21.21. „ lov . M.;, 

54. lacov a adus o jertfă pe munte, 1 1 . Izbăveşte-mă •, Te rog, din mina 
şi a poftit pe fraţii lui să mănînce ; fratelui meu, din mina lui Esau ! Că· 
ei au mincat, şi au rămas toată noap- ci mă  tem de el, ca să nu vină şi să 
tea pe munte. mă lovească, pe mine, pe marne •• şi 

55.  Laban s'a sculat disdedimineaţă, pe copii . " 1'·· 09• 1• 2• "° Oerat0.u. 

şi-a sărutat nepoţii şi fete le, şi i-a 1 2. Şi Tu • ai zis : „Eu voi îngriji ca 
binecuvîntat •. Apoi a plecat şi s 'a în- să-ţi mea rgă bine, şi-ţi voi face să· 
tors •• la locuinţa lui. mînţa ca n isipul mării, care, de mult 

• Vup. 2>l . 1 .  •• Cap.is. 33; ao. zs. ce este, n u  se poate număra." 
* Cnp.28.13, 14,16. 

Frica lui /acov. /acov caută să lmblînzeascd pe Esau. 
32 1 . lacov şi-a văzut de drum ; şi 1 3. lacov a petrecut noaptea în lo-

1-au întîlnit îngerii • lui Dumne- cui acela. A luat din ce mai avea cu 
zeu. • P•. 91 . 1 1.  i::vr. 1 .  !4. el, şi a pus de-o p1rte, ca dar • pen· 

2. Cînd i-a văzut, lacov a zis : „A- tru fratele său Esau : • cap. 43. 11 .  rmv. 1a.i6. 

ceasta este tabăra • lui Dumnezeu !"  1 4. două  sute de capre ş i  douăzec! 
De aceea a pus locului aceluia nu- de ţapi, două sute de oi şi două zed 
mele Mahana1m (Tabără lndoită). de berbeci, 

• lo• . 6. 14. I'•. ux<. 21:  1-18.2. Luc.2. u. 1 5. treizeci de cămile alăptătoare cu 
3. lacov a trimes înainte nişte soli mînjii lor, patruzeci de vaci ş! zece 

la fratele său Esau, în ţara Seir •, în tauri, douăzeci de măgăriţe ş1 zece 

J���.t�� 1}.�!.

·:.���"°�� 1. a. Deut. 2.6.  loa.24.4. 

m
l
ăl.ăLue:� dat robilor săi, turmă. cu 

4. El le-a dat porunca următoare : I turmă deosebit, şi a poruncit robilor 
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săi : „Treceţi înaintea mea, şi lăsaţi 
o depărtare între fiecare turmă." 

1 7. A dat celui dintîi porunca ur
mătoare : „Cînd te va în lîlni fratele 
meu Esau, şi te va întreba : „Al cui 
eşti ? Unde te duci ? Şi a cui este tur
ma aceasta dinaintea ta ?" 

1 8. să răspunzi : „A robului tău la
cov ; ea este un dar, trimes domnu
lui meu Esau ; şi el însuş vine în ur
ma noastră -" 

1 9. A dat aceeaş poruncă celui de 
a l  doilea, celui de al treilea, şi tutu
ror celor ce minau turmele : „Aşa să 
vorbiţi domnului meu Esau, cînd îl 
veţi întîlni. 

20. Să spuneţi : „Iată, robul tău la
cov vine şi el după noi." Căci îşi zi
cea el : „II voi potoli • cu darul ace
sta, care merge înaintea mea ; în u r
mă îl voi vedea faţă în faţă, şi poate 
că mă va primi cu bunăvoinţă." 

•:<Prov. 21.14. 

21. Astfel darul a trecut înainte, iar 
e l  a rămas în tabără în noaptea aceea. 

22. Tot în noaptea aceea s'a sculat, 
a luat pe cele două neveste ale lui, 
pe cele două roabe, şi pe cei unspre
zece copii ai lui, şi a trecut • vadul la· borului. ·:· Deu� 3. 16. 

23. l-a luat, i-a trecut pîrîul, şi a tre
cut tot ce avea. 

Lupta lui /acov :  Israel. 
24. lacov însă a rămas singur. Atun

ci un om s'a luptat • cu el pînă in 
revărsatu) zorilor. '" Osea 12. :\ 4. Efcs.G. 12. 

25. Văzînd că nu-l poate birui, omul 
acesta 1-a lovit la încheietura • coa p
sei, aşa că i s'a scrintit încheietura 
coapsei lui Iacov, pe cînd se lupta 
CU eJ. (IJ\.fat. 26.41 .  2Cor. 12. 7. 

26. Omul acela • a zis : „Lasă-mă să 
p lec, căci se revarsă zorile." Dar la
cov a răspuns : „Nu Te • •  voi lăsa să 
pleci pînă nu mă  vei binecuvînta." 

O:•Luc.24. 28. 0:•1'' 0see.I2. 4 .  

27. Omul acela i-a zis : „Cum îţi este 
numele?" „lacov," a răspuns el. 

28. Apoi a zis : „Numele • tău nu va 
mai fi lacov, ci te vei chema Israel 
(Celce luptă cu Dumnezeu) ;  căci ai 
luptat•• cu Dumnezeu şi cu oameni ţ, 
�i ai fost biruitor." •cop.35. 10. 2Reg.11. 34. 
i;i.*Osea l2. 3. 4. ţCu.p. 25. 91 . 27 . 93. 

29. lacov 1-a întrebat : „Spune-mi, Te 
rog, numele Tău." El a răs12uns : 
„Pentru ce • lmi ceri numele ?" �i l-a 
binecuvîntat acolo. •Judc. u.1e. 

30. I acov a pus locului aceluia nu
mele Pen id ( Fara lui Dumnrzeu) ; 
„căci", a zis ci, „am ' văzut pe Dum-��z��/ă�!f în f� ţ�'.:„ş,'.: ��t�:�."�-�- �

1�
:r.� 

Deut.D.2·1. Judc.G.2�; 1:1 .?.!. lsa.r:  . .  -•. 
3 1 .  Răsărea soarele cind a trecut pe 

lingă Penicl. lnsă lacov şch iopăta d in 
coapsă. 
32. lată de ce, pînă în ziua de ni, Is

rael i ţ i i  nu mănîncă vina de l a  închcic-
��rÎac�v

a�;�in;cl�e��itu���o
n
a
e;s

e
e� î� �l��: 

/mpăcarea lui lacov cu Esau. 33 1. lacov a ridicat ochii, şi s'a 
uitat ; ş i iată că Esau • venea cu 

patru sute de oameni. Atunci a împăr
ţ it copiii între Lea, Rahela, şi cele 
două roabe. "C•p."2.G. 

2. A pus în frunte roabele cu copiii 
lor, apoi pe Lea cu copiii ei, şi l a  ur
mă pe Rahela cu Iosif. 

3. El însuş a trecut înaintea lor ; şi 
s'a aruncat • cu faţa la pămînt de 
şapte ori, pînă ce s'a apropiat de tot 
de fratele său. '' Cap. tS.2;42.6; 43.26. 

4. Esau • a alergat înaintea lui ; l-a 
îmbrăţişat, i s'a aruncat • •  pe grumaz, 
şi l-a sărutat. Şi au plîns. 

"' Cnp.3'J. 2B. ('<:!< Cnp. 45. H, 15. 

5. Esau, ridicînd ochii, a văzut fe
meile şi copiii, şi a zis : „Cine sînt 
aceia ?" Şi lacov a răspuns : „Sint co
piii •, pe cari i-a dat Dumnezeu ro
bului tău." ·:: cap.48.9. Ps.127.3. Isa..8.18. 

6. Roabele s'au apropiat, cu copiii 
lor, şi s'au aruncat cu faţa la  pămînt ; 

7. Lea şi copiii ei deasemenea s'au 
apropiat, şi s'au aruncat cu faţa la pă
mînt ; în urmă s'au apropiat Iosif şi 
Rahela şi s'au aruncat cu faţa la pă
mint. 

8. Esau a zis : „Ce ai de gînd să faci 
cu toată • tabăra aceea pe care am în
tîlnit-o ?" Şi · 1acov a răspuns : „Voiesc 
să capăt „ trecere cu ea înaintea dom
nului meu." ,„ Cap.32.lG. "":· cop.32.6. 

9. Esau a zis : „Eu am din belşug, 
păstrează, frate, ce este al tău." 

I O. Şi lacov a răspuns : „Nu ; te rog, 
dacă am căpătat trecere înaintea ta, 
primeşte darul acesta din mina mea ; 
căc i•  m'am uitat la faţa ta cum se 
uită cineva l a  faţa lui Dumnezeu, şi 
tu m'ai primit cu bunăvoinţă. · 

ICt Cu p . 4.11.3. 2Sam.3. 1:-1; 1 4 . 24 . �  112. Mat.18.10. 
1 1 .  Primeşte deci darul • meu, care 

ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m'a 
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umplut de bun;Uăţi ,  şi am de toate." AsH�I a stăruit •• de el, şi Esau a pr1m 1 t . 0Judc . 1 . 1.·, . 1 i-i:rn1. :.!.;. :r. ;  :Jl . 2ft .  :! H'"loC'·ă.1: •. 
"" '..! lt··· · ·r, .::.:a,  

_1 2. Esau .a zis : „H aidem sa plecam �· �ă pornim l a  d rum ; cu voi merge i n a m ic a  ta . " 
1 3. lacov i-a raspuns : „Domnul meu v�dc �j copii i  sini micşori, şi  am o i ŞI vaci fătate ; dacâ le-am sil i  la d rum 

o singu ră zi ,  toată turma va pieri . 
1 4. Oomnul  meu s'o ia înai n tea ro

bului  sau ; şi cu voi ven i  încet pc ur
m ă ,_ la pas cu turma, care va me rge 
îna intea mea, şi la pas cu co pii i, pinâ 
\ ·oi a j unge la  domnul  m e u  în Sc ir •. ' '  

, , ·up.::!.:1. 

1 5. t:sau a z is : „Vreau s ă  las cu t ine 
maca r  o parte din oamenii  mei." Şi 
l acov a răspuns : „Pentrucc aceasta ? 
Mi-ajunge să capăt trecere • înaintea 
ta, domnul meu !"(1 r., . . :u. 1 1 ;  &7 . :!:'J . Rut .'.!. 1:1.. 

1 6. ln acce aş zi, Esau a luat drumu l 
înapoi la Seir . 

/acov se aşeazd la Siht!m. 
1 7. lacov a plecat mai departe la Su

cot •. Şi-a zidit o casă, şi a făcut colibi 
pentru turme. Deaceea s'a dat locului 
aceluia n umele :o;ucot •• (Coli bi). 

·� Joa . D . :.:7 .  J111k . "i  . . "•· r� . f.ot 1 . 1; .  •.' ) fnRn.' . l .23. 

1 8. La întoarcerea lui  din Padan
Aram, lacov a ajuns cu bine în cetatea 
Sihem •, in ţara Canaan, şi a tăbărî! 
foaintea· cetăţii. •100.:u.1.  Judc. u. 1 .  

1 9. Partea de ogor, pe care îşi întin
sese cortul, a cumpărat-o • dela fiii 
lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută 
de chesita 1. • Ioo . :u . :c. Ioan . 4 . f•. 

20. Şi acolo, a ridicat un altar, pe 
care 1-a numit • El-Elohe-lsrael (Dom
nul este Dumnezeul lui/srael). • cap. :i;. 7. 

DifllJ şi Sihem. 34 1. Oina •, fata pe care o născuse 
lui lacov Lea, a ie"şit •• să vadă 

pe fetele ţării. •Cop. :JJ. :;1 .  ""T11· ::· 5• 

2. Ea a fost zărită • de S1hem, fiul 
Hevitului Hamor, domnitorul ţării. El 
a pus •• mina pe ea, s'a culcat cu ea 
şi a necinstit-o. •Cap.6.2. Judc.14. 1 .  oocop.20.2. 

J. S'a lipit cu ţoaţă inima _de Oina, 
fata lui lacov, a 1ub1t fata, ş1 a căutat 
s'o l in iştească. . 

• 
. 

4 După aceea Sihem a zis tatălui 
să� Hamor : „la-mi de nevastă pe fa

ta aceasta !" 
. . 

•J�dc. u.2• 

S. lacov a aflat că-1 necmshse pe 

l . C' h n l t• ,  o miimii de bani. 

fiica-sa Oina ; şi î i inlica fiii „ c11 v i!cle la pâşunc, l acov a t:�t �ra� na la mtoarcerea. lor. · "a m . 10.27 28• 
PI· 

6. Hamor, ta t a i lu i Sihem �· �"'3·�. I acov ca sa-i \·orbească. ' a us la 
7. Dar cind s'.au întors fiii lui 1 cicla paşunc, ş1 au auzit lucrul 

acov 
s'au su p ârat _şi, .> 'au miniat foa��esta, re ·. ; i:icntruca S1hcm săvirşise " 

� ta. 
şel ie m Israel,  culcîndu-se cu fata �1: lac�v :

. 
a_şa cc�a t n'ar fi trebuit să �; faca n icwdata . „ Cnp . '9. 7 .  2snm O·.· lo!!t . 7 . 1;,, J 1 1 1 J r . :.!1 1 . 1 : .  ţ 1 Jt.-ut. ::::J . ti . 2 8o.m.JJ, j2�·21, 

8. H�mor !e-a_ vorbit astfel : „Fiul meu S1hem s a h p 1 t  cu toată inima d fata voastră ; va rog, liaţ i-i-o de n e 
vasta, e-
9. şi încuscriţ i-\·ă cu noi ; voi daţi-ne !i!c�e

o
;

s
�:!'.rc, şi  luaţi pentru voi pe 

1 O. Locuiţi cu noi ; ţara • vă stă îna
inte, rămineţi în ea, faceţi negoţ" şi 
cum păraţi t pămînturi în ea." 

··· t·np. t�.9: 20. 1! •. -:r"' CRp . .c?. !M. t Ce.p. 47.2:', 

1 1 . Sihem a zis tatălui  şi fraţilor Oi
nei : „Să capăt trecere înaintea voa. 
stră, şi vă voi da ce-mi veţi cere. I 2. Cereţi-mi o zestre • cit de mare şi 
cit de multe daruri,  şi voi da tot ce-mi 
ve ţ i zice ; numai daţi-mi fata de ne
\'astă. " •::ir.od .Z?.  UJ, 17. Denl.2'.?.3'. I Sam. IUi. 

1 3. Fii i  l u i  l acov au răspuns, şi au 
rnrb it cu vicleşug • lui Sihem şi ta. 
tălui său Hamor, pentrucă Sihem ne
cinstise pe sora lor Oina. • 2 Sam. l3.2',e1<. 

1 4. Ei i-au zis : „Este un lucru pe 
care nu-l putem face să dăm pe sora 
noastră unui om netăiat împrejur ; căd • ar fi o ocară pentru noi. •1os.;.1. 

1 5. Nu ne vom învoi la aşa ceva decit 
dacă vă faceţi şi voi ca �oi, şi �acă 
orice parte bărbătească dintre voi se 
va tăia împrejur. 

1 6. Atunci vă vom da pe feţele noa· 
stre şi vom lua pen tru noi pe ale 
voa�tre ; vom locui cu voi, şi vom face 
împreună un singur norod. . 

1 7. Dar dacă nu voiţi să ne ascultah 
şi să vă tăiaţi împrejur, ne vom lua 
fata şi vom pleca." . . t 8 Cuvintele lor au plăcut lui Ha 

mo� şi lui Sihem, fiul lui Ha!"or. . _ 

1 9. Tinărul n'a pregetat sa fac� :�. 
crul acesta, căci iube� P� fata 

ă
l ui

t în 
cov, şi er� • cel mai bme �

1
� •. u. 

casa tatălui său. S"h s'au 
20 Hamor şi fiul său ' e� st

dus0 la poarta c�tăţii, şi au v�rb1t a 
fe l  oamenilor dm cetatea lor · 
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21. „Oamenii aceştia au gînduri de 

pace faţă de noi ; să rămînă dar în 
(ară, şi să facă negoţ ; (ara este destul 
de largă pentru ei. Noi mm lua de 
ne\"este pc fetele lor, şi  le vom da de 
neveste pe fete le n oastre. 

22. Dar oamenii aceştia nu  vor voi 
să  locu iască împreună cu noi, ca să 
alcătuim u n  singur popor, <lecit  dacă 
orice parte bărbătească dintre noi se 
va tăia împrejur, după  cum şi ei înşişi 
sînt tăiaţi îm prejur. 

23. Turmele lor,  averile lor şi toate 
vitele lor, vor fi atunci ale noastre . 
Să primim numai ce cer ei, ca să ră
mînă la noi." 

24. Toţi ceice treceau pc poarta ce
tăţii •, au ascultat pe Hamor şi pe f iul  
său Sihem ; şi toţi  bărbaţii au fost 
tiiia ţ i  împrejur, toţi ceice treceau pc 
poarta cetăţ i i .  •:•cnp. :?.,. 10. 

2. Iaco\· a zis casei • l u i  şi tuturor celor . ce erau cu el : „Scoateţi clum
neze11  slră1 11 1  ."'. cari sini în mijlocul vostru, curaţ1ţ1-va ţ, şi schimbaţi-vă 
!��-l��J��- 1 �-;1�;:1.pi·.���· �-�!�):1.�1�).1;�·. ,:·:· Cap. 31. l!l,�. 

3. ca să ne sculăm, ş i  să  ne suim Ia Betel ; căci acolo vo! ricl ica un altar 
Dumnezeu lui ,  care • m'a ascultat în 
ziua necazului  meu, şi •• care a fost 

��t-�\�e în ���:���:_a2�i. �,7c;r��;20�1�_:/�;. 
4. E i au dat lui Iaco\· toti dumne

zeii st_r!ini ,  cari . e_rau în mîn
'
i le  lor, şi 

cerceii pe can-1 purtau în urechi. 
Iaco\· i-a îngropat în pămînt supt ste
jaru l • •  de lingă Sihem. 

·:=oseo2.13. •:<>:i !os.24.26. Juclc.9. G. 5. Apoi au plecat. Groaza • lui Dumn�ze'.1 s'a _ răspîndit peste cetăţile, car1-1 mconi urau, aşa că locuitorii lor 
n'au urmărit pe fiii lui Iacov. 
�':a:�i41_5ii.Gk&��i.;1��}-'· Pt>ut. 11 . 2;,, Ios.2. 9; 5. 1. 25. A treia zi, pc cinci sufereau ei în

că, cei doi fii ai lu i  Iaco\', Simeon • 
şi Levi, fraţi i  Oinei, şi-au luat fiecare 
sabia, s'au n ăpustit asupra cetăţi i, care �- lacov şi toţi ceice erau cu el, au 
se credea în  linişte, şi au ucis pe toţi aiuns la Luz •, adică Betel, în ţara 
bărbaţii. ·:'cap. -1!.l . ri, u ,  i. Canaan. C3p.28.Hl, 22. 

26. Au trecut de asemenea prin as- �- A zidit • acolo un altar, ş i  a nu-
c�ţişuţ săbiei pe . 1-:f amor şi pe fiul i' mit locul ace.la : u�l-Betel" ( Dumne
sau S1hem ; au ridicat pe Oma din zeul f:!etelulw), cac1 acolo •• 1 se des
casa lui Sihem, şi au ieşit afară. copense Dumnezeu, cînd fugea de 

27. Fiii lui Iacov s'au aruncat asu- fratele său. ·:· EcU. . 4 .  ·:":"'"P-2S. rn. 
pra celor morţi, şi au jăfuit cetatea, �- Debara •, doica Rebecii, a murit ; 
pentrucă necinstiseră pe sora lor. ş1 a fost îngropată mai jos de Betel, 

28. Le-au luat oile, boii ş i  măgarii, subt _stej ar.ul �aruia i s'a  pus numele : 
tot ce era în cetate şi ce era pe cîmp ; „Steiarul piei ." ·:· cnp.2'.r'9. 

29. le-au luat ca pradă de război toa- 9. Dumnezeu • S'a arătat iarăş lui 
te bogăţiile, copiii şi nevestele, şi tot lacov, după întoarcerea lui din Pa-
ce se găsea în casc. dan-Aram, şi l-a binecuvîntat. •:•osea 12.•. 

30. Atunci lacov a zis lui Simeon şi 1 0. Dumnezeu i-a zis : „Numele tău • 
lui Levi : „Voi m'aţi nenorocit, făcîn- este lacov ; dar nu te vei mai chema 
du-m ă •  urît locuitorilor ţării Cana- lacov, ci numele tău •• va  fi Israel." 
niţilor şi feresiţilor. N 'am s�pt po- Şi i-a pus numele Israel. 
runca mea decît un mic număr •• de " C'np.17.r.. ,„:• cnp.3:l.2S. 
oameni ; ei se vor strînge împotriva 1 1 . Dumnezeu i-a zis : „Eu sînt • 
mea, mă vor bate, şi voi fi nimicit, eu Dumnezeul Cel Atoţputernic. Creşte 
şi casa mea." şi înmulţeşte-te ; un neam • •  şi o mul-

·>Exod.5 21. 1 soru.13 . . 1. "''Deut . < . :!7 . Ps.105.12. ţime de neamuri se vor naşte din ti-
3 1 . Ei  au răspuns : „Se cuvenea oare ne, şi chiar împăraţi vor ieşi din 

să se poarte cu sora noastră cum se coapsele tale.  ''C•p . 1' . 1 ;  ·18. a, <. Exod.G.3. 

poartă cu o curvă ?" ••Cap.n.5, 6, 16; 28.3; <S.4 . 

lacov la Betel. 35 1. Dumnezeu a zis lui Iacov : 
„Scoală-te, suie-te Ia Betel•, Io· 

cuieşte acolo, şi ridică acolo un altar 
Dumnezeului, care„ ţi S'a arătat cîndţ 
fugeai de fratele tău Esau." 

* C.ap.28.19. "",,., Cap . 28 . 13. tCap.27.43. 

1 2. Ţie îţi voi da ţara pe • care am 
dat-o lui Avraam şi lui Isaac, şi voi �i�e!'�ra aceasta" �;t:�n,�;� ,!;��a, .��-�:. 

1 3. Dumnezeu S'a înălţat • dela el, 
în locul unde î i  vorbise. ,, Cop. 11. 22. 

1 4. Şi lacov a ridicat • un stîlp de 
aducere aminte în locul unde îi vor-



40 !J L N t:: S A  (f A C f: W E A) 'J'),  Jti. bi!H: Oumnuc:u , un 1ti l p  de: piatră, pc J:',au 1e 0 , 0,11 • • care a adu• o Jrrlfa de băutura şi a > · '" Se„. turnai  untde lemn . . • c„� ·""· "'· 36 1:. .'_J l:i 'P i ! •. neamului lui E I 5. lacov a numii locul unde ii vor- au i .  j. Ed"rn . •r: sau, 
bisc: Dumn eLc:u , lh:tcl • . · ' .„ ... . Ul. 2· E�a u 5 l -a l u.J t • nrvestc di •p.i.,·•. lele Can:ia n u l 1 1 1  P.'-: : Ada f ntre 1,. 

Moartea Rahelei. t u l u i t l o n ,  p, ( ho ib:ima .'. ;ta Hetj. 1 6. Apo i au plecai din Betel  ; şi ma i fata Hn ilu tu i  T 1 b e r 1 1 1  • • , , •o :.:, :!.'�.�ne� rra o depărta re bunic id pinj la E- 3. ŞI . pe Bas.ma t •, fata lui lsma i"'ll fraia, clnd Wahclci i-au vcrul d urer i le ra lui Neba1r>t. - . ,' • S.J. naşteri.i . . A a.v u i  o n aş tere g rea ;  
. . 

! 4 . . Ad a • a n j,cu t l u i  Esau ·;P·" �� 1 7. şa an hm p u l  dureri lor n aştem, faz • flJ,mal :i n .hcut pe Reuef . Eh 
m oa şa i-a zis : „Nu te leme, caci • m a i . . • 1 1;,�• ·•t a i  u n  fiu ' "  . • 

. 
•· ' ••· ,„ " '· 1 ••n„ 1 c" : 5: ŞI  Ohol_ib a m a  a n ;!scu.t pe leu

· 
I d. Şa pc cmd 1ş1 d adea ea s u f k t u l ,  Iad am ş i . Co r,e. An:�t1a smt fiii r�i c.ici trăgea s;! moara, i-a pus numele Esau, ca r a 1 s au n a scut în ţara Ca. Hen-Oni (Nul durerii mde ) :  dar ta tai na an. - . 

său l -a num i i Ben i am in (Fiul dreptri). r-�- 1E
sau ş 1-a luat neveste le, fiii şi 

1 9. Hahela • a murii ,  şi a fost î n- uce e, toa t_ă lum e.a dm casă, turme. 
g ropa lă pe drumul care duce la E- le, toate va te l

.e •. ş1 toată averea pe 
fraia „, sau Betleem. • Cap. 411. 1 .  c�re ş i-o ag�n as 1 se ln ţara Canaan, şi 

--·· 11111 . 1 . ,; •. 1 1 .  Mlc . �.2 .  >1.1. 2 . e. s a  dus într o al tă lară, departe de 20. lacov a ridicat un sti l p pe mor- fratele său lacov. 
miniul ei : acesta este stîlpu l de pe _7. Căci • bogăţ i i le  .lor erau prea ma
mormintul Rahelei, care este • şi azi.  ra ca .�â poată locui .  împreună, şi ti-

'' l "•rn. 10.2. 211am . 18. 111. n utui ln care locu1 1u ca străini nu Fiii lui Jacov. le mai putea ajunge diia pricina turme-
lor lor. • Cap. 13.o, 1 1 .  •• tup. 17. 8;28.1. 21 . Israel a plecat mai departe ; şi 8. Esau s'a aşezat în muntele • Seir. şi-a întins cortul dincolo de Migdal- Esau „ înseamnă Edom. 

t::der • . • Mk . • . •· <•C"ap.J?.3. n.01.2.5. loe.24.t. oovm1. 22. Pe cînd locuia Israel ln ţ inutul  
acesta, Ruben s'a  dus şi s'a cu lca t • 
��el

B�ll�a
/la

tl.
itoarea tatălui său. Şi ls-

• C•P- •-•- a erou.&. I .  211am.1e.22; 20.s. I Cor.�. I .  
fii i  lui lacov erau în număr de doi

sprezece. 
23. fiii Leii : Ruben •, întiiul nllscut 

al lui lacov, Simcon, Levi, luda, lsa
har şi Zabulon . - • C•p. 46 . H. E•od. 1. 2. 

24. fiii Rahelii : Iosif şi Beniamin. 
25. fiii Bilhei, roaba Rahelii : Dan 

şi Neftali.  - „ • 
26. fiii Zil pei, roaba Leu : Oad ş! 

Aşer. Aceştia sini fi i i  lui lacov, can 
i s'au născut în .Padan-Aram. 

Moartea lui Jsa2c. 

27. lacov a aj uns la tatăl său Isaac, 
la Mamre • la Chi:ia '.-Arba ••, care este 
tot una cu Hebronul, unde locuiseră 
ca străini Avraam şi  Isaac. 

• Cap. 13. 18; 211. z 19. •• Joe. 14. 15; 15. lll. 
28. Zilele vieţii lui  Isaac au fost de o 

sutlloptzeci de ani. . . 
29. Isaac şi-a dat duhul şa a murit, 

şi a fost • adăuga_t la .l?.��oru_I său, 
bătrin ş i  sătu l  d e  zale. f111 săi Esau 
şi lacov 1-al!.��!��R�i. e. ••Cap.26.9; e.81.  

Urmaşii lui Esau. 
9. lată spiţa neamul u i lui Esau, la· 

tă i Edomiţilor, în muntele Seir. 
1 O. lată numele fiilor lui Esau: Eli· 

faz •, fiul Adei, nevasta lui Esau ; 
Heue l, fiul Basmalei, nevasta lui 
Esau. - • 1 Croo . 1 . 20, e1t. 

1 1 .  fii i lui Elifaz au fost : Teman, 
Omar Ţefo, Oaetam şi Chenaz. 

1 2. $i Timna era ţiitoirea lui Elifaz, 
fiul lui Esau ; ea a născut lui Elifaz 
pe Amalec •. Aceştia sînt fiii Adei, ne· 
vasta lui Esau. 

•E�od. 1 7 . 8,  lt. Num.24.20. I Bam.15.2,3,elt. 

1 3. lată fiii lui Reuel : Nahat1 __ ţerah, 
Şama şi Miza. Aceştia sînt rm Bas
malei, nevasta lui Esau. - . 

1 4  lată fiii Oholibamei, fata Aoe1, 
fat� lui Ţibeon, nevasta lui Esau : E� 
a născut lui Esau pe leuş, laelam ŞI 
Core . ..1 · ·1e 

1 5  lată căpeteniile seminţii or 1�ş1 

din ·fiii lui Esau. - lată fiii lui Ehfa�, 

întîiul născut al lui Esau : căp�teTnia 
Teman căpetenia Omar, căpetenia e

fo, căpetenia Chenaz, . 0 e-
1 6. căpetenia Core, căpet�ma. a ă· 

tam, căpetenia Amalec. Aceştia smt c 



G E N E S A  (F A C E R E A) 3l), 37. 41 
peteniile ieş!te _din _ _  El ifaz,_ în ţara împară\it t-l u sam, din ţara Temani \ i-
Edom. Aceştia smt fiu Adei. - I lor. -
� 7. lat_ă fiii lui R�uel, f!ul lui Esai: : 3_5 . Huş�m a murit ; şi, în locul lui,  

capct�nia Nahat! capcţcnia_ Zerah, c�- . a 1mp ăraţ 1t 1-i ad.Jd, fiul lu i Bedad. El 
p_elent� Şama� Caf)et�nia M iza. Aceşt!a . a �ătut pe Mad ian în cîm pia Moabu
smt capeten 11le 1eş1te dm Reucl, m I lut . Numele cetăţii  lui  e r a  Avit.  
ţara Edom . Aceştia sînt fi i i  Basma- 36. Hadad a mur it ; şi ,  în locul lui 
tei, nevasta lui Esau. a împărăţit Samla, din Masreca. ' 

1 8. lat� fiii <?hol ibame� neva_sta lui  3
_
7 .  Sami.a a muri� ; şi , în locul lui , 

Esau : capeteni a  leuş, capetenia lae- a 1mpărăţ1t Sau!, dm Rehobot pe rîul 
!am, căpetenia Core. Aceştia sînt că- Eu frat. 
peteniile ieşite din Oholibama, fata 38. Sau! a murit ; şi, în locul lui  a 
Anei, nevasta lui Esau. împărăţit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. 

1 9. Aceştia sînt fiii lui Esau, şi ace- 39. Baal-Hanan, fiul  lu i  Acbor, a mu
ştia sînt căpeteni i le  seminţiilor lor. rit ; şi, în locul lui a împărăţit t-la
Esau înseamnă Edom. dar '. Numele cetăţii lui era Pau ; şi 

Urmaşii lui Seir. 
20. lată fiii lui Seir *, Horitul .„ vechi i  locuitori ai ţării : Lotan, Şobal, Ţi

beon, Ana, •:, 1 Cron. 1 . as . >:•o:•cop . U . G. Deut.2.12,22. 

2 1 .  Dişon, E ţer şi Dişan. Aceştia sînt 
căpeteniile Horiţ ilor, fiii lui Seir, în 
ţara Edom. -22. Fiii lui Lotan au fost : Hori şi 
Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna. 

23. lată fiii lui Şobal : Alvan, Mana
hat, Ebal, Şefo şi Onam. -

24. Iată fiii lui Ţibeon : Aia şi Ana. 
Ana acesta a găsit izvoarele calde în 
E_ustie, cînd păştea măgarii tatălui său 
Tibeon. 

25. lată fiii lui Ana : Dişon şi Oholi
bama, fata lui Ana. -

26. lată fiii lui Dişon : Hemdan, Eş
ban, ltran şi Cheran. -27. Iată fi i i lui Eţer :  Bilhan, Zaa
van şi Acan . -

28. Iată fiii lui Dişan : Uţ şi Aran. 
29. lată căpeteniile Horiţilor : căpe

tenia Lotan, căpetenia Şobal, căpete
nia Ţibeon, căpetenia Ana, 

30. căpetenia Dişon, căpetenia Eţer, 
căpetenia Dişan. Aceştia sînt căpete
nitle Horiţilor, căpeteniile pe cari Ie
au avut în ţara lui Seir. 

/mpăraţii Edamului. 
3 1 .  Iată împăraţii • cari au împără

ţit în ţara Edam, înainte de a împărăţi 
un  împărat peste copiii lui Israel. -

(t J Cron . 1 . 43. 

32. Bela, fiul lui Beor, a împărăţit 
peste Edom ; şi numele cetăţii lui era 
Dinhaba. -

33. Bela a murit ; şi în locul lui a 
împărăţit lobab, fiul lui Zerah din Bo
ţra. -
34. lobab a murit ; şi în locul lui, a 

numele nevestei lui era Mehetabeel, 
fata lui Matred, fata lui Mezahab. 

"-'I Cron. l . i>O. 

40. lată numele căpeteniilor • ieşite 
d in Esau, după seminţi i le lor, după 
ţinuturile lor, şi după numele lor : că
petenia Timna, căpetenia Alva, căpe
tenia letet, •>1 croo . 1 . 01 .  

4 L căpetenia Oholibama, căpetenia 
Ela, căpetenia Pinon, 

42. căpetenia Chenaz, căpetenia Te
man, căpetenia Mibţar, 

43. căpetenia Magdiel, căpetenia 
lram. Aceştia sînt căpeteniile lui 
Edom, după locuinţele lor, în ţara, 
pe care o aveau. Acesta este Esau, 
tatăl Edomiţilor. 

Iosif vî11dut de fraţii săi. 37 I .  lacov a locuit în ţara Canaan, 
unde • locuise ca străin tatăl său. 

t� (;1llJ. 17. 8;23. 4; 28. 4;36. 7, En. 11. 9. 
2. lată istoria lui lacov. 
Iosif, la vîrsta de şaptesprezece an� 

păştea oile cu fraţii lui ; băiatul acesta 
era cu fiii Bilhei şi cu fiii Zilpei, neve
stele tatălui său. Şi  Iosif spunea ta
tălui lor vorbele lor cele rele•. 0:-1 !!!am.2. 2'2, 23. 21. 

3. Israel iubea pe Iosif mai mult de
cît pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentrucă 
îl născuse • Ia bătrîneţă ; şi 1-a făcut 
o haină P.estriţă t. •Cnp.•·qo. 

4. Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl 
iubea mai mult decît pe ei toţi, şi au 
început să-1 ° urască. Nu puteau să-i 
spună nicio vorbă prietenească. 

o:i cap. 27 . 4 1 ; 49.23. 

5. Iosif a visat un vis, şi l-a istorisit 
fraţilor săi, cari l-au urît şi mai mult. 
6. El Ie-a zis : „Ia ascultaţi ce vis am 

visat ! 
1 .  Sau: O haini lung.I cu mtnecl. 
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1 .. N oi • �ram I� _lc�a �ul _snopilor in l-a _scos din_ min i l c  lor . E . 

m1Jlo�ul �11:n pu l l! 1 , ş 1 tata că snopu l nu-1 luam na t a '"  I a 0ZJ_s :  „Si �cu s a  �1.d1�at ş 1_ a slăh�t în Jlicioarc : I _:22. Ru_bcn h :-a Li� :  „Să c.�· <!.�. tar snopu \ oştn l-au 1nconJurat, ş1 s inge ; c1 mai bine a runca · i"-u Varsa\j 
s'��. aruncat cu faţa la păm,int i_?�.intca acc_ast� care este in pust\� 1� groapa 
lui . . . . . : c•P· "'· ''"' "'· '"' � ' ' ' , neţ i  mina pc ci." Caci av�aşidn

u pu . . 8. _fr_aţ 1 1  _lut 1-au zis : , ,Doar n 'a 1 sa , să-l scape din mini lc lor · 1e g1nd 
1mparaţ�şh _tu peste noi ?_ r;>

,
oa� n 'a i I înapoi la tatâl sau. 

' şi să- aduca 
să. ne . cmi:iu1cşh tu pe noi ? Ş1 l-au I 2J. Cind a ajuns Iosif la f . . 
ur.•t ş• '!Jal muU, din pricina ..-isurilor ! ac�şt ia l-au desbracat  de hain:a\u sai, lut ŞI d i n  pricina cunntclor lui .  , h aina cca pcstr i tă  pc car ui, de 

9. Ios if a mai visat un a l t  vis, şi l-a ' ci .  · ' e 0 avea pe 
istoris!t fraţi Io� săi. E l a zis : „Am I 2-t. L-au luat  şi l-au aruncat în mat visat un vis !  Soare l e •, luna, �· I pâ. Groapa acca�ta era goală ·  groa. 
unsprezece stele se a runcau cu faţa la api in ca. · nu era 
pămint î�aint�� mea_." 

. , .
'' C a p . �; . "' 1 ��- „A p?i • au şezut să mănince R" 1 _0. L-a 1sto_r1s1t tatalu1 sau ş_1 ţraţ 1 l_or I d1cindl!·Ş• ochii ,  au vazut 0 ceată ;' dl· săt. !atăl sau l_-a mustrat, ş1 1-a zis : i lsmaehţ 1 venind din Galaad ; cămilele 

„�e mseamnă visul acesta, _ pe care l-a1 : l o r  erau încărcate cu tamîie cu I e 
visa� ? N1:1. CUfT!Va vom veni, eu, mama al inător ţ şi smirnă, pc cari I� du eac 
ta ŞI fr_aţu: t?•· să ne aruncăm cu faţa J în Eg ipt. ceau 
la pămtnl tnatnlea ta ?" • Cap.:!". .21. " ho v . :U . "1 . . \ruoo ti . G .  >•Ven.�. 36. tl<r.�'.!!. 

1 1 . fraţ i i • săi au început să-l pis- I 26. Atunci luda a zis fraţilor săi · 
muias�ă ; dar tal ăl •• său a ţinut minte : „Cc vo""! ci,şţiga să ucidem pe fraiei� lucrunle acestea. .. .. nostru ş1 sa-1 ascundem • sîngele ? 

� 1'11pt. 7.9. �' ·' Dau . i. :!'i .  Luc. '2. 1,, j l .  �J f"np . .& . HI. Yn?1.:iaJ. Jot. K JS. 
1 2. fraţii lui Iosif se duseseră la Si- 27. Veniţi mai bine să-l vindem ls-hem, ca să pască oile tatălui lor. maeliţilor, şi să nu punem mina • pe 
1 3. I srael a zis l ui Iosif : „fraţii tăi el, căci este fratele •• nostru, carnet 

pasc o ile la Sihem ! Vino, căci vreau din carnea noastră." Şi fraţii lui l-au 
să te !rimel la ci. " „ lată-mă, sini ga- ascu ltat . " l Sum . tH . 17. "*Cop. 12.21. +Cap.?>.11. 

ta," a răspuns el . 28. La trecerea negustorilor madiani· 
1 4. Israel i-a zis : „Du-te, rogu-te, ş i ţi_•, au tra

,s ş� au sc�s pe Iosif afară 
vezi dacă fraţii tăi sini sănatoşi, şi dm. groapa! �· l -au \'t�dut •• cu �?Uă· 
dacă oile sînt bine ; şi adu-mi veşti." zec! t de s1cl� de �rgmt lsmaehţilor, 
L-a trimes astfel din valea Hebronu- cart l-au dus m Egipt. •Jadc.u. 
lui . şi Iosif a ajuns la Sihem. O Cap. 30. :!7. oo cap. 15· •.&.P•.IOf>.17. }"api. 7.9. ţ Mal.?i". 9. 

1 5. Pe cind rătăcea pe cîmp , l-a întîl- Jalea l · lac nit un om. Omul acela l-a intl'ebat : I ui ov. 
„Ce cauţi ?" 29. Ruben s'a întors la groapă ; şi ia-

1 6. „Caut pe fraţii mei," a răspuns , tă că Iosif nu mai era în groapă. El 
Iosif ; „spune-mi •, te rog, unde pasc ei şi-a rupt • hainele, . . . �•0•·1·.�•. 
oile ?" 0 C1a1.1.1 .  30. s'a întors la fraţn săi, ş1 a zis; 

1 7. Şi omul acela a zis :  „Au plecat „Băiatul nu mai este • !  Ce mă 1·0� 
de aici · căci i-am auzit spunînd : Hai- face eu ?" •Cap.42.13, 36. Jer.3l:t.•. 
dem ta' Ootan •." Iosif s'a dus 'după 3 1 .  Ei au luat atunci haina • ţui los_1f ; 
fraţii săi, şi i-a găsit la Ootan. •2Reg.&. 1S. şi j�nghiind un ţap, i-au muiat �a1�a 

1 8. Ei l-au zărit de departe, şi pînă în smge. . ." i er.;. '.!!. 

să se a propie de ei s'au sfătuit • să-l 32. Au trimes tatălui lor haina, cea 

omoare." " 1 sa:n. 10. 1 . P11 . a1.13;37. t2,32; pestriţă, punînd să-i spună:. „lat� c� 

e..21. Mat. 21 . i . Marc. u . i . 1oan 11.03. Fapt.23. 12. am găsit ! Vezi dacă este hama fiului 
1 9. Ei au zis unul către; altul : „lată tău sau nu." . . . te 

că vine făuritorul de visuri � . 
_ 3�- lat;ov � cunoscut-o,_ ş1 _a0ZI

S;lb
�i

că 
20. Veniţi acum, să-t • omonm ş1 s:1:-I hama. f1ulu1 meu ! 9 fiara r· t bu· 

aruncăm într'una d.in aceste: gro�t ;  l-a -�!ncat ! Oa, Iosif a ,!�;!. 20�:.u.:is. 
vom spune că l-a mmcat o fiară sal- căţ1 · _ 

. • . ·-a us un 
batică şi vom vedea ce se va alege 34. Ş1 ş1-a rupt _ ha_1��le, ş•1 . Pvreme 
de vi�urile lui." " Prov. 1. 11, 16;6. 17;27.�. sac l?e co_apse, ŞI a ial!ţ:.1,';

�:saro.a.
9!. 

21 . Ruben • a auzit lucrul acesta, ŞI pe fiul sau. 
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35. Toţi fiii şi toate fiicele lui au : oile, ci şi prietenul său Hira Adula. venit • ca să-l mîngîie ; dar el nu voia I mitu]. ,·. '.! :-:a1n . 1 :J.w. �,·:·.Jn-.. 1:..10,0/ JuJc. 1-1 . l .  

��a f ::Pll����d 
n
.�c�� v�Jnt��e�:Î l�i fiz�j 1Jc3r·l�c�:tta,d�i \���le z��

m
���� ��

s
��� 

meu în locuinţa morţ ilor . " Şi plîngea cru-tău se suie la Timna �a să-şi tun-
astfel pe fiul său. dă oile." ' 

" 2 '""' · 12· 17· : q;up . IZ. : c< ; I1 . zo,31 .  1 4. Atunci ea şi-a lepâdat hainele de 
36. Madianiţii • l-au vîndut în Egipt vădu\'ă, s'a acoperit cu o măhramă, s'a lui Potifar, un dregător al lui Faraon, îmbrăcat în alte haine, ş i  a şezut • jos şi anume căpetenia străjer ilor. l"ap.:J0.1. la intrarea în Enaim, pe d rumul care 

luda 5i Tamar. 
duce la Timna ; căci vedea că Şcla se 
făcuse mare ••, şi ea nu-i fusese dată 
de nevastă . ':' Prov. 'i . 12 .  >:<.;:\"Cl'!':. 1 1 , '.!6. 38 1. ln vremea aceea, luda a para- 1 5 . luda a \'ăzut-o, şi a luat-o drept 

om d
��t 

A
d
u
j��'.i ��� i

�i �
i
���s • la un curvă, pentrucă îşi acoperise faţa. 

·:· cup . rn.:;.' z Re" · ' · ' · 1 6. S'a abătut la ea din drum, şi a 
2. Acolo, luda a \'ăzut • pe fata unu i ���i ";,�să��n

ă
os

s
c�t�ă 

c�
ul�ra

cu 
n�irnu��:'. ;�·s�:�

i;l ��m��
l
��t" ::; 

e
a
a.
Juat-o de ne- Ea a z is : „Ce-mi dai ca să te culci 

· c�p. s.t. :!. :;.:- 1 cro11 . '.! . � . cu mine ?" 
3. E a  a rămas însărcinată, şi a năs- 1 7. El a răspuns : „Am * să-ţi trimet 

cut un fiu, pe care J-a numit E r  •. un ied din turma mea." E a  a zis : 
:•cup . . 1G . 12. Num . 2G. !9. „lmi dai un •• zălog, pînă îl vei tri-

4 .  A rămas iarăş însărcinată, şi a mai mete ?" ·· Rzec.H;. 33. -=·�·vers . �)(J. 

n ăscut un fiu, căruia i-a pus numele 1 8. El a răspuns : „Ce zălog să-ţi 
Onan •. ·=· Cap.10. 12. N um . 2G . 19. dau ?" E a  a zis : „Inelul * tău, lanţul 

5 .  A mai născut iarăş un fiu, căruia tău, şi toiagul pe care-l ai în mînă." 
i -a pus numele Şela • ; Jud a era Ja El i le-a dat . Apoi s'a culcat cu ea ; 
Czib, cînd anăscutea. ·=·cnp.<G.12. Num.26.20. şi ea a rămas însărcinată dela el. <•vere.25. 

6. luda a luat • întîiului său născut 1 9. Ea s'a sculat, şi a plecat ; şi-a 
Er, o nevastă numită Tamar. ·=·cnp.21.21. scos mahrama•, şi s'a îmbrăcat iarăş 
7. Er •, întîiul născut al lui Iuda, era în hainele de văduvă. ''Vers. H .  

rău înaintea Domnului ; şi •• Domnul 20.  luda a trimes iedul prin priete-
1-a omorît:=• Cap.46.12. Num.26.19. ·:·"' ICron . 2 . 3. nul său Adulamitul, ca să scoată zălo-

8. Atunci luda a �is �ui <?nan : „Du-te I g�l . din mînile femei i . Dar acesta n'a 
la nevasta fratelui • tau, ia-o de nev a- g as1t-o . 
stă, ca cumnat, şi ridică sămînţă fra- 21 . A întrebat pe oamenii Jocului, ş i 
telui tău." <•Deut. 25.5. Mat.22. 2.1. a zis : „Unde este curva aceea, care 

9. Onan, ştiind că sămînţa aceasta stătea aici la Enaim, pe drum ?" Ei 
n'are să fie a •  lui, vărsa sămînţa pe au răspuns : „N'a fost nici o curvă 
pămînt ori de cite ori se culca cu aici." 
nevasta fratelui său, ca să nu dea să- 22. Adulamitul s'a întors la Iuda, şi 
mînţă fratelui său. <•Deut. 25. 6. i-a spus : „N'am găsit-o ; şi chiar oa-

1 O. Ce făcea el n'a plăcut Domnu- menii de acolo au zis : „N'a fost nici o 
lui, care l-a omorît şi • pe el . curvă aici." 

. 
·=: cap.<6.1�. xu m . 2o . rn . 23. luda a zis : „Ţină ce a luat, nu-l I. AtunCJ luda a zis norei sale Ta- mai să nu ne facem de rîs. Iată am t�ar : ,)�,ămîi • văduv_ă în •• casa t�!ăl1:'i trimes iedul acesta, şi n'ai găsit-o'." tau, pma va "creşte frn� m_eu Şei a. Z1- 24. Cam după trei luni, au venit şi c�a a?a ca sa nu ,moara ş1_ Şela ca. tr.:i- au spus lui Iuda : „Tamar, noru-ta, a ţ11 Im. Ţar:na� s a dus, ş1 a .1.ocu1t m curvit ', şi a rămas chiar însărcinată casa tatalm e1. '-' Rut. 1 . 13. '-'-'Lev. 22 • 13· în urma cm-virii ei." Şi luda a zis : 

Păcătuirea lui luda cu Tamar. 

1 2. Au trecut multe zile, şi fata lui 
Şua, nevasta lui luda, a murit. După 
ce au trecut • zilele de jale, luda s'a 
suit •• la Timna, l a  cei ce-i !undeau 

„Scoateţi-o afară ca să fie •• arsă." 
>:<Judc.19.2. o:i0:<Le\' . 21 . 9. Deut.22.2l. 

25. După ce au scos-o afară, ea a 
trimes să spună socrului său : „Dela 
omul acela, ale cui sînt lucrurile ace
stea, am rămas eu însărcinată ; ve.zi •, 
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te �og, al cui este inelul ••  acesta lan- h„ p I · r 
tunle acestea, şi toi���i� . 3�.�.s��:.��. IA . ���ci;� '

osi '
.
şi � zi

s '. „C
u
!�����.'./u 

26. lu�a le-.a c:u.noscut ', şi a zis : „Ea 
· · · n .a �oit, �· a zi5 nevestei · '.1 · 

este mai puţin vinovată •• decît mine 
p1.nulu1 sau . „Vezi ca stariinul rn sta. 

fii.ndcă n'am dat-o ţ de nevastă fiu� 
IJ!l c.ere socoteala <.k nimic din

eu n�
lu1 meu Şela." Şi nu s'a mai impreu-

ş1 m1-a dat pe mină tot ce are. casa, 
nat ţţ cu ea deatunci. • 9· El nu este mai marc dccit · 

o cap. ::n . a:-1. (.o:� i sn111.2-1 . 1 i .  tVers. u. tt io\·. J.1 . :11, :r.?. '"
· casa aceasta, şi nu mi-a opriŢin.e 

. 27. C:in.d i-� venit vremea să nască, mic, afară de tine ricntrucă e r n1-

1ată . ca in pmtecele ei erau doi ge- vast� lu i.. Cum • a'ş putea să �a� ne. 
m eni. !1n rau . aht d.c marc şi să păcătuiesce•� 

28 ş · • f I 1mpotnva lui Dumnezeu ?" . „ . ... ' 1� 1mpu naşterii, unul  a scos (\�• cuµ . 20 . G. l .J·v . G . � .  :! :-:>run. I'.!.-l:l . p9_ 51���v.a.:!l,:-r.!. n;iina inamte ; moaşa i-a apucat mina, 1 o M 
ŞI a legat-o cu un fi r roş, zicînd : A- le le

. 1 .ă�ar  .
f
că ea �·orbe.a în toate zi. 

cesta a ieşit cel d intii." " . • ui . osi • el n a v01t să se culce 
. 2?. Dar el a tras mina înapoi, şi a ŞI sa se •i:ipr�un� cu .ea . • 

1eş1t frate-său. Atunci moaşa a zis : 1 1  ·. lntr 0 zi, cmd. •�trase in casă, ca 
„Ce spărtură ai făcut !" De aceea i-a s�-ş• facţ l�_crul , ŞI c•r:i.d nu era acolo 
pus numele Peret • (Spărtură). I n ici un� in oamen11 ca_sei, 

•:• cnp.<6. 12. 1' um . 26. :!0. 1 Cron . 2 . < . �lal.t.3. 
1 2. ':a l -a ap.ucat de haină, zicînd : 

30. Ir:i u rm ă  a ieşit fratele lui, care „C�lca-�e _cu . mine ! '. '  El i:a �ăsat hai. 
avea firul roş la min ă ; de aceea i-au na in m ina, ŞI a fugit a fara din casă. 
pus numele Zerah (Cărmiziu). 1 3. Cind a văzut ea că-i 1;:�05v/��,i��· 

Iosif în Egipt. în mină, şi fugise afară, 39 1. Iosif a fost dus în Egipt ; şi 1 4. � 
_
chemat _oamen ii din casă, şi 

Potifar ', dregătorul lui Faraon, le-a }1� · „V��eţ1, ne-a .adus un Evreu 
căpetenia străjerilor, un EgipteJn 1-a ca sa�ş1 bat� JOC de noi ! Omul acesta 
cumpărat „ dela IsmJe!iţi i  cari-I ;du- a venit la mi.ne  c� să se culce cu mine, 

seseră acolo. '' Cap. 37. :i.;. Ps. io:„ 1 7 . <·'·Cnp . 37 . 28 . dar eu am ţipat m gura mare. 
2. Domnul • a fost c:u Iosif, aşa că , .1 5. Şi, cî.nd a_ văzut .că ri_dic 0gla�ul 

toate îi mergeau bine ; el locuia în 1 ş! strig •. ş1-a �asat haina linga mine 

casa stăpînului său Egipteanul. ŞI a fugit afara ." 
•vero . 21 .  Cup. 21.22;28.:u,:i8; 28.10.1sam. 16.18; 1s.u, 1 6. Şi a pus haina lui Iosif lingă ea 
211. Fapt. 1. 9. pînă s'a întors acasă stăpînul lui. 

·3. Stăpînul lui  a văzut că Domnul era 1 7. Atunci i-a vorbit • astfel : „Ro-
c1:1 el, ş� că Domnul făcea • să-i meargă bui acela evreu, pe care ni l-ai adus, 
bine on dece se apuca. ''l's.t . 3. a venit la  mine ca să-şi bată joc de 

4.  Iosif " a căpătat mare trecere îna- mine. • Exod . 23 . 1 .  Pa. 1�l.3. 

intea stăpînului său, care l-a luat în 1 8. Şi c:um am ridicat glasul şi am 
slujba lui, l-a pus mai mare peste •• ţipat, şi-a lăsat haina lingă mine, şi 
casa lui, şi i-a încredinţat tot ce avea. a fugit afară." 

• Cnp. 18.S; 19. 19. Vero.21 . •• Ce p.2• . 2 1 9. După ce a auzit cuvintele neve-
5. De îndată ce Potifar 1-a pus mai  stei sale, care-i zicea : „lată ce mi·a 

mare peste casa lui  şi peste tot ce făcut robul tău," stăpînul lui Iosif 
avea, Domnul a binec:uvîntat • casa s'a miniat • foarte tare. •Prov.6.3', l'i. 
Egipteanului,  din pricina lui Iosif ; ş i  20. A luat pe Iosif, ş i  1-a aruncat.' 
binecuvîntarea Domnului a fost peste în temniţ ă •• m loc:ul unde erau inch1-
tot ce avea el, fie acasă, fie la cîmp. şi întemniţaţii împăratului ; şi astfel 

<• cep. 30. 21. Iosif a stat acolo, în temniţă. 
6. Egipteanul a l ăsat pe mînile lui  <•Ps.wu.18. 1Pet.2.19. "•Cep. 40. 3, lb; 41.ll· 

Iosif tot ce avea, şi n'avea altă grijă 
decît să mănînce şi  să bea. Dar Iosif Iosif în temniţă. 

era frumos l a  statură•, şi plăcut la  21 . Domnul a fost c:u Iosif, ş i  Şi·! 
chip. 0 1  �am.16"12 întins bunătatea peste el. L-a. făcut 

Fecioria lui Iosif. să capete trecere înaintea mai mare-
7. După cîtăva vreme, s'a întîmplat lui temniţei. •E••,d.s.21 ; 1\:' 

că nevasta stăpînului său a pus o- 12. so. Pa. 100. 4l!. Prov. 16. 7. Dan. L 9. F•P1• 7• 9• · 
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22. Şi mai marele temniţei a pus ' ' 1 3. Pcsle tre i  7i le Faraon te • r n  scoasubt privegherea lui pe toţi întemni- te din tern n :ţ;; ,  te VJ pune i 1 ra' în ţaţ i i cari erau în temniţi. Şi nimic nu �lu1b_a ta, . ş1 vei pune iarăş paharul se făcea acolo decît prin el . • c01•· ""'· ' · 111 mma lui L.ra n .  :·1 1 11 1  cb c .nu,a i  mai 
23. Mai marele temniţei nu se mai înainte, cînd erai paharn icul lui .  

Î�
g
�
i
i::. �:ng���

c 
D��n�V��: c�

o
�
i
l� 1 4. Dar adu-ţi '�'�i���-� s i de

1'�'
i
2�� -

Şi Domnul îi dădea izbîndă în tot ce cînd" vei .!i fe�icit, ş� ara i ;;, roi.;11-te: făcea. " Vc,.,, .:!,a. bunatate faţa de mine ; pune o 1 or
Iosif tîlcuieşte visurile în temniţă. 40 t . După cîtăva vreme, s'a în:im

pbt că pJharnicul• şi pitarul îm
păratului Egip'.u'.ui au supărat pe stă
pînul lor, împăratul Egiptului . •1<„.u„ 1 . 1 1 .  

2. Faraon s'a miniat • pe cei doi dre
gători ai săi : pe mai marele pahar
nicilor şi pe mai marele pitarilor. 

::' Prov. 16. 1 -t .  
3. Şi • i-a pus subt pază în casa că

peteniei străjerilor, în temniţă, în lo
cul unde fusese închis Iosif. *"""· ""· 20, z1. 

4. Căpetenia străjerilor i-a pus subt 
privegherea lui Iosif, care făcea de 
slujbă lingă ei ; şi au stat mai multă 
vreme în temniţă. 

5. Paharnicul şi pitarul împăratului 
Egiptului, cari erau închişi în tem
niţă, au visat într'o noapte amîndoi 
cite un vis, şi anume fiecare cite un 
vis, care putea să capete o tălmăcire 
deosebită. 
6. Iosif, cînd a venit dimineaţa la 

ci, s'a uitat la ei ; şi i-a văzut trişti. 
7. Atunci a întrebit pe dregătorii 

lui Faraon, cari erau cu el în temniţa 
stăpînului său, şi le-a zis : „Pentruce 
aveţi o faţă aşa de posomorită azi ?" 
8. Ei i-au răspuns : „Am • visat un 

vis, şi nu este nimeni care să-l tăl
măcească." Iosif le-a zis : „Tălmăci
rile •• sînt ale lui Dumnezeu. Istorisi
ţi-mi dar visul vostru." 

\'ICap. 4 1 . 15. "'�� cnp.41. 16. Dnn.2.11,28.47. 

9. Mai marele paharnicilor şi-a isto
risit lui Iosif visul, şi i"a zis : „In visul 
meu, se făcea că înaintea mea era o viţă. 

1 O. Viţa aceasta avea trei mlădiţe. 
Cînd a început să dea lăstari, i s'a 
deschis floarea, şi ciorchinele au fă
cut struguri copţi. 

1 1 .  Paharul lui Faraon era în mina 
mea. Eu am luat strugurii, i-am stors 
în paharul lui Faraon, şi am pus paha
rul în mina lui Faraon." 
1 2. Iosif i-a zis : „ Iată • tîlmăcirea vi

sului. Cele trei mlădiţe •• sînt trei 
zile. • vers. ia.  Cap . .u.12, 52. Judc.7.14. Dan.2.36; 4 . 19. crio""Cap. 41 . 26. 

bă bună pentru mine la Far.ion. ş i  scoate-mă d in c„sa a�easta. q,„.· . n  '"· 
•:: Jos . 2 . 12.  1 :-:1u11 . 20. H, L!">. 2 � a in . 9 . 1 .  I B.1-'g . � . 7 .  

15. Căci am fost luat cu sila d i n  
ţara Evreilor, şi chiar aici • n'am făcut 
nimic ca să fiu aruncat în temni \ă." �· C"up. :-r.1. 20. 
1 6. Mai marele pitarilor, văzînd că 

Iosif dăduse o tălmăcire îmb�curătoa
re, a zis : „btă, şi în visul meu, se fă
cea că port trei coşuri cu pme albă 
pe capul meu. 1 7. ln coşul de deasupra de tot erau 
tot felul de bucate pentru Faraon : 
prăjituri coapte în cuptor ; şi pasările 
mîncau din coşul care era deasupra 
de tot pe capul meu." 

1 8. Iosif a răspuns, şi a zis : „ Iată-i • 
tîlmăcirea. Cele trei coşuri sînt trei 
zile. ·:' Vers. 12. 

1 9. Peste trei zile •, Faraon îţi va lua 
capul, te va spinzura de un lemn, şi 
carnea ţi-o vor minca păsările." "\'m.1a. 

20. A treia zi, era ziua naşterii • lui 
Faraon. El a dat un ospăţ •• tuturor 
slujitorilor săi ; şi a scos ţ afară din 
!im;�ţ
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slu1 itorilor săi : 
1) l\lut. 14.  G. �,�, Mure . 6 .  21. tVers.  13. 19. :\lat. 25. 19. 

21 . pe mai marele paharnicilor 1-a 
pus • iarăş în slujba lui d e  paharnic, 
ca să pună paharul •• în mina lui Fa
raon ; (l \'er3. rn. MNt'e111.2. i .  

22.  iar pe mai marele pitarilor I-a 
spînzurat ", după tîlmăcirea pe care 
le-o dăduse Iosif. • vers. w. 
23. Mai marele paharnicilor n u •  s'a 

mai gîndit însă la Iosif. L-a uitat. 
->Jov.19. 1-1. Ps.31.12. Ecl.9.15.16. AmosG.6. 

Iosif tîlcuieşte visurile lui Faraon. 

41 1. După doi ani, Faraon a visat 
un vis. I se părea că stătea lingă 

rîu (Nil). 
2. Şi iată că şapte vaci frumoase la 

vedere şi �rase la trup s'au suit din 
rîu, şi au mceput să pască prin mla
ştini. 
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] .  I )upa ele. s'�u mai suit din riu ; eu • !  Dumneze u • • •:st . Î lte şaple 

.
va�1 u r i t e  la vt:�t:re şi slabe : da un raspuns prid.ni� �c�la care Va a tr':'P· Ş• . s a � aşezat ling ă  ele pc • !h1n . ,. :1>. hpa. 3. 10_ " ' "'· ' '  , u.1 Faraon••• 

marg111ca n u l u1.  "'· :.<. "' 1 . 0 .  · "· • c•P.10. 1. n..,· 
-1. Vaci le. ur i le la \'t:dc rc şi slabe la 1 7. Faraon a început să · . 

·
t trup au m 111cat pc �ele  şapte va ci fru- atunci lui  looi f :  , , l n \' isul  m'!to�iseasca foasc la

, 
\·cdc �c ş1 grase la trup. Şi CCJ ca ,s.tatcam pc m a l ul riulut • ,sve fa. 

a raon s a trez i t . 1 8. Ş1 <!codata �a pte . · ''"' 
5. A adormit din

_ 
nou, şi a visat un trup şi frumoase la ch ip

\ :,ci gra.se la 
a l d o i l ea vis .  Se facca ca şapte spice riu, şi au î nce p u t  sa pască 

au �uit din 
de griu grase şi frumoase au eres- şt ioi. Pnn mia. 
rut �� acelaş pa i . _ _1 9. După ele s'au suit alte a 1 6: ŞI du pa � Ic au răs�rit alte şapte c!, slabe, foarte uri le la chi ş P

i 
e va. 

spice slabe ş1 arse de \· intu i de rasă- . J llc : n'am mai \':ILUI altei!' ş sfn. 
n i. . . . . ; urile în ţoala ţara Egip:ului.

aşa de 
7. Sp1c�lc slabe a.u mgh1ţ�t. pc ce le �O. Vacile cele sfrij 1tc 5i slabe şapte spice grase ş1 pl ine. Ş1 Faraon mrncat pc cele şapte vaci dintii au 

s'a trezit. lata visul. erau trase. • cari 

�· Dimineaţa, Faraon s'a turburat •, 2 1 .  c-au i.n!.!hiţ it, foră să se poat' ş1 a tnm�s. să che�e pe _toţi �ag ii •• cun?aştc_ că . 1� trascra în pântecele lor'. ŞI p� �oţ1 _ mţ�lepţu_ ţ Eg1ptulu1. Le-a ba
. mea mf.a_l 1ş� rea l�r e ra tot aşa de 

1stons1t \'ISUnlc lui. Dar nimeni n'a un ia ca ma i inamic. Ş1 m'am deşteptat 
.rutu� sll Ic til�ăc�ască lui Faraon. . 2.2. An.• mai văzut în vis şapte spic� 11an . i. 1 :  u, 10. ,.,. t.xo<J„ . 1 1, ?i. 1 ... . ,,,._ 1 1 .  1>an . 1 . I p l ine ş1 frumoase, cari creşteau pe "1: 2.0: 4 . 7 .  t :"»•., . _1 .  . . · acel aş pai .  9. Atu�c1 mai _  ma�cle _paharn1C1lor _a 23. Şi după ele au răsării şapte spio: 
luat cu\· 1 �tul, ş1 a z�s lui Faraon : „M1- goale, slabe, arse de vintu l  de răsărit. 
aduc aminte astăzi de greşala mea. 24. Spicele slabe a u  înghiţit pe cele 

1
.
0. �araon se min iase • pe slujitorii şapte spice frumoase. Am spus aceste 

lui ; ş1 ma a runcase •• în temniţa, în l ucruri magilor•, dar nimeni nu mi 
casa capc tcn i c i strajerilor, pc mine şi Ic-a putut tîlmăci." •v.„.�. Dnn.u. 
pe mai mareic pitari l or. i 25 .  Iosif a zis lui Faraon : „Ce a l'i· .. . . „.„ .10.::, :1. 0 < 'ap . :�· · �" · I sat Faraon însemnează· un singur Ju. 

1 1 .  Amindoi am • ,·isat cite un vis în ' cru : Dumnezeu • a arătat mai dir.ain· 
aceeaş noapte ; şi anume, fiecare din le lui Faraon cc arc să facă. 
noi a \'isat un vis, care a primit o tîl- • DllD . 2. 213, 29, 4". Apo< •·•· 
mlicire deosebită. •cap.40. C.. 26. Cele şapte vaci frumoase înseam-

1 2. Era acolo cu noi un tânăr E- nă şapte ani ; şi cele şapte spice 
vreu, rob • al căpeteniei străjerilor. 1- frumoase înseamnă şapte ani : este un 
am istorisit \"isurile noastre, şi el ni singur vis. 
le-a tîlmăcit ••, şi ne-a spus întocmai 27. Cele şapte \'aci sfrijite şi urile, 
ce înseamnă visul fiecăruia. · cari se suiau după cele dintii, însea�-

• Cop. :r..:m. ••cap . 40. 12, elc. nă şapte ani ; şi cele şapte spice 
1 3. Lucrurile s'au întâmplat întocmai goale, arse de vîntul de răsării, vor 

dupll 0 tîlmllcirea pe care ne-o dădu- fi şapte ani • de foamete. •2Beg.s.•: 
se el. Pe m ine Faraon m'a pus iarăş 28. Astfel, după cum am spus lw 

în slujba mea, iar pe mai marele pi· Faraon, Dumnezeu a arătat lui fara
tarilor l-a soînzurat." •cap. 40.22. on, ce are • să facă. •ven.z.. 

1 4. Faraon � a trimes să cheme pe Io- 29. lată, vor fi şapte • ani de mare 

sif. L-au scos •• în grabă d in temniţă ţ. belşug în toată ţara Egiptului. ov'!"·1;. 
Iosif s'a ras, şi-a schimbat hainele, şi 30. După ei vor veni • şapte am de 
s'a dus la Faraon. foamete, aşa că se v_a uit� t�t belşu· 

• Po. 1<X>.20. •• 0au.2.20. t t l!am.2.8. PB.113.7,8. gui acesta în ţara Eg1ptulu1, ş1 foame: 

1 5. Faraon a zis lui Iosif : „Am visat tea •• va topi ţara. •ven1.M. ••C•P·47·L" 

un vis. Nimeni nu l-a putut tîlmăci ; ş i  3 1 .  Foametea aceasta care va urm� 

am • aflat că tu tîlmăceşti un vis, în- va fi aşa de mare că nu se va mai 
dată dupăce l-ai auzit." cunoaşte belşugul în ţară. 

•v ..... 12. PB. 26. 14. Daa. s.1e 32. Cit priveşte faptu.I �ă Fara�nc: 
1 6. Iosif a răspuns lui Faraon : „Nu. visat visul de dou� on, mseamna 
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lucrul este .h<?_tărît • din partea l�i I Ţafnat-�aeneah (Descoperi/or de tni�um_nezeu, ş! ca 9umnc.�e!-I se va -gra- '!e), şi_ 1-a �at de nevastă pe Asnat, bt sa-I aduca la mdeplm1re. 1 tata lui Poti-Fera, preotul lui On 1 . Şi 

' •!<um.'.!:l.19.  Isn.<6.10, 1J .  1 Iosif a pornit să cerceteze ţara Egip-33. Acum, faraon să alerră un om tului. 
priceput şi înţelept, şi să-Î pună în -t6. Iosif era în vîrstă de treizeci de fruntea ţării Egiptului . . ani cînd s'a înfăţişat • înaintea lui fa-
34. "fa�a_on ;ă pu_nă _prefe�ţi în ţară, raon, împăratul Egiptulului, şi a pleca sa ridice o cmc1me dm roadele cat de la faraon şi a străbătut toată Egiptului în timpul celor şapte ani de ţara Egiptului. 

belşug-. �'  Prov. r.. 6, 7,8.  ··· t �'illm . 1G. '.H .  l Reg. I:!. r,, s .  Dan .  1 .  1 � 1 .  

35. Să se strîngă • toate bucatele din H. In timpul celor şapte ani de rod, 
aceşti ani buni cari au să vină ; să se pămîntul a dat bucate din belşug. 
facă, la îndemîna lui faraon, grămezi 48. Iosif a strîns toate bucatele din 
de griu, provizii în cetăţi, şi să Ie aceşti şapte ani de belşug în ţara 
păzească. •vers.<S. Egiptului. A făcut provizii în cetăţi, 
36. Bucatele acestea vor fi provizia punînd în fiecare cetate bucatele de 

ţării, pentru cei şapte ani de foamete, pe cîmpul de primprejur. 
cari vor veni în tira Egiptului, pen- -t9. Iosif a strîns grîu, ca nisipul • 
truca ţara să nu fie prăpădită • de foa- mării, atît de mult, că au încetat să-l 
mete." *Cap.47. 10,19. ma i măsoare, pentru că era fără mă

lniitfarca lui Iosif. 
sură. •) C11p. 2"1. li.Judc. 7 . 12. 1 8:nu .  1:1 . i:I. Ps. 48.27. 

37. Cuvintele • acestea au plăcut lui Iosif strînge bucale ln Egipt. 
faraon şi tuturor slujitorilor lui. 50. lnaintea anilor de foamete, i s'au 

·Pu1i:..io . Fupt. 1 . 10. născut lui Iosi f • doi fii, pe cari i-a 
38. Şi faraon a zis slujitorilor săi : născut Asnat, fata lui Poti-fera, pre

„Am putea noi oare să găsim un om otul lui On. ''' Cnp.46.20; 48.c„ 
ca acesta, care • să aibă în el Duhul 5 1 .  Iosif a pus întîiului născut nu
lui Dumnezeu ?" •Num.21.1s. mele Man ase (Uitare); „căci", a zis 
Iov.32.8. Prov.2.6. Dou.�.8,18; o.11,U; G.3. e[, „Dumnezeu m'a făcut să uit toate 
39. Şi faraon a zis lui Iosif : „fiind- necazurile mele şi toată casa tatălui 

că Dumnezeu ţi-a făcut cunoscut toate I meu." 
aceste lucruri, nu este nimeni care să 5 2. Şi celui de al doilea i-a pus nu
fie atît de priceput şi atît de înţelept mele Efraim (Rodire) ;  „căci", a zis 
ca tine. : el, „Dumnezeu m'a făcut • roditor în 
40. Te pun • mai mare peste casa I ţara întristării mele." <·cup.<9.22. 

mea, şi tot poporul meu va asculta de I 53. Cei şapte ani de belşug cari au 
poruncile tale. Numai scaunul meu de 1 fost în ţara Egiptului, au trecut. 
domnie mă va ridica mai pe sus de 54. Şi au început • să vină cei şapte 
tine." •' Ps.105.21, 22 . Fapt. 1 . 10. ani de foamete, aşa cum •• vestise lo-

4 1 .  faraon a zis lui Iosif : „Uite, îţi sif. In toate ţările era foamete ; dar 
dau • stăpînire peste toată ţara Egip- în toată ţara Egiptului era pîne. 
tu lu i.'' �· Dun.6.3. �,l,s. 105. 16. Fnpt. i . 11 . .; • .,..YPrs30. 

42. Faraon şi-a scos • inelul din de- 55. Cînd a flămînzit, în sfîrşit, toată 
get, şi l-a pus în degetul lui Iosif ; l-a ţara· Egiptului, poporul a strigat la 
îmbrăcat•• cu haine de in subţire, şi faraon să-i dea pîne. faraon a spus 
i-a pus ţ un lanţ de aur Ia gît. tuturor Egiptenilor : „Duceţi-vă la Io-

"Est.3.10; 8.z, s. „Est.s.15. tDnu.5.7,29. sif, şi faceţi ce vă va spune el ." 
43. L-a suit în carul care venea după 56. foametea bîntuia în toată ţara. 

al lui, şi strigau • înaintea lui : „ln Iosif a deschis toate locurile cu pro
genunch i  !" Astfel i-a dat faraon stă- vizii, şi a vîndut • grîu Egiptenilor. 
pînire peste toată ţara Egiptului. foametea creştea din ce în ce mai 

"Eet.6.9. Cap.42.6; -15.8, 26. Fnpt.7 .10. mult în ţara Egiptului. >Cap.42 . 6 ; <;.1',21.  

44. Şi a mai zis lui Iosif : „Eu sînt 5 7. Şi din toate ţările • venea lumea 
faraon ! Dar fără tine nimeni nu va în Egipt, ca să cumpere griu dela Io
ridica mîna nici piciorul în toată ţara sif ; căci în toate ţările era foamete 
Egiptului." mare. • Deut.9.2'!. 

-15. Faraon a pus lui Iosif numele : 1. Adică : Heliopoli>. 
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Fra(ii l•1i Iosif. 42 I .  Cind a auzit l acov • că este griu în Egip t , a zis fiilor săi : „_P_e�trucc staţi şi vă uitaţ i unii la altu  :' �· FRpl. 7, 12 . 

• 2. Şi _ a zis :  „ lată, aud că este griu m E�1pt ; pogoriti-vă, şi cumpăra ţine griu. d e  acolo, ca să trăim • şi să nu murim . ' '  •:· t ·ap . .a:t. tt. l'�. 1 1:-(. 1 7 . l!'IN . :i.'4. 1 .  

_ 3. Ze_ce fraţi a i  lu i  Iosif s'au pogorit 
m Egipt, ca să cumpere griu . 

4. lacov n 'a trimes cu ei pe Benia
min, fratele lui Iosif, de teamă să • nu 
i se intimple vreo nenorocire. "'.'""·""·  

5 .  Fiii lui Israel au ven it să cumpere 
şi ei griu, împreună cu cei ce veneau 
pentru acelaş lucru ; căci în Canaan • 
era foamete . • Fup<. 7 . 1 1 .  

lntiia călătorie a fiilor lui /acov în 
Egipt. 

6. Iosif era mai mare în ţară ; el vin
dea griu la tot poporul din ţară •. 
F raţii lui Iosif au venit, şi s'au arun
cat •• cu faţa la . pămint înaintea lui. 

r.'I L°f1p. 4 t . -11 .  ���· cop.3i . 7 .  

7. Iosif, cum a văzut pe fraţii săi, 
i-a cunoscut ; dar s'a făcut că le este 
străin, le-a vorbit aspru, şi le-a zis : 
„De unde veni\i ?" Ei au răspuns : 
„Venim din ţara Canaan, ca să cum
părăm merinde." 

8. Iosif a cunoscut pe fraţii săi, dar 
ei nu l-au cunoscut. 9. Iosif şi-a adus aminte • de visurile, 
pe cari le visase cu privire la ei, şi 
le-a zis : „Voi sînteţi iscoade ; aţi ve
nit numai ca să cercetaţi locurile slabe 
ale ţării." " Cap. 37 . 0, 9.  

1 O. Ei  i-au răspuns : „Nu, domnul 
meu ; robii tăi au venit să cumpere 
hrană. 

1 1 . Noi toţi sîntem fii i aceluiaş om ; 
sîntem oameni de treabă, robii tăi nu 
sint iscoade." 

1 2. El le-a zis : „Ba nu ; aţi �enit 
să cercetaţi locurile slabe ale ţării." 

1 3. Ei  au răspuns : „Noi, robii tăi, 
sintem doisprezece fraţi, fii ai acelu
iaş om, din ţara Canaan ; şi iată, �el 
ma i  tînar este azi cu tatăl nostru, iar 
unul nu mai este • în viată." 

• Cep.37.00. Plin . !\. 7. Cap . « . 20 .  

1 4. losit le-a zis : „V'am spus că sîn-
teţi iscoade. . 

1 5. l ată cum veţi fi înce�c31ti: Pe v�a: 
ţa • lui Faraon că nu veţi 1eş1 de a1�1 
pînă nu va veni fratele vostru cel 11-
năr ! " I Sam. 1. 26 ; 17 . r.&  .• 

1 6. Trimeteţi pe u n u l  d in voi ă că pe fratele vost r u ; iar voi r� �du. 
la opreală. Cuv in te l e voastre mineţi 
p�se ast!el la încercare, ş i voi v1or fi ca adevarul este cu voi sau n ş .1 da. 
fel, pe viaţa lu i Faraon că sinteţu. '  alt . iscoade." . 

1 nişte 

î� 
���� i ;ă� aruncat pe toţi, trei zile 

1 �. A treia zi, l�sif le-a zis : F ceţi lucrul acesta, ş1 veţ i  t răi. Eu :•;: tem de Dumnezeu � (· L(• v .'li,. ·K1. Nttni . o  1� � 9. _ D�c� sin te ţi _oameni . de treabă. sa . ra_mina unul d in fraţ1 1 voştri în'. ch1s 1i:i tem!11ţa voastră ; iar ceilalţi pl_e�_aţ1, luaţi griu ca să vă hrăniţi f .  mil1 1 le, a 
20. şi aduceţi-mi • pe fratele vostru cel tînăr, pentru ca vorbele voastre să_ fie . puse astfel la !ncercare şi să scapa\1 de moarte." Ş1 aşa au făcut 

"- \'e�. :-u. Cnp.-48.5; 4-l.!I� 
21 . Ei au zis atunci unul către altul . „D1 ; am fost vinovaţ i • faţă de frate!; nostru ; căci am văzut neliniştea su. fiefului lui, cînd ne ruga, şi nu l-am ascultat ! Pentru aceea •• vine peste noi necazul acesta." i:-- Jov , 36. S.9. O�u..3. lf •. <t.(1Prov . 2 l . 19.Me.L.i.2. 

22. Ruben a luat cuvîntul, şi le-a 
zis : „Nu vă spuneam • eu să nu fa. 
ceţi o astfel de nelegiuire faţă de 
băiatul acesta ?" Dar n'aţi ascultat. 
Acum ia_tă că ni . �; cere •• socoteală 
pentru smgele lui. • cn p . 37 . 21.  ••cup.&. 

â. 1 Rt-g . 2 . 32. 2 L'ron . 24 . 22. PB . 9. 1 2 .  Luc. 1 1 . 60,61. 

23. Ei nu ştiau că Iosif îi înţelegea, 
căci vorbea cu ei printr'un tîlmaci. 

24. Iosif a plecat la oparte dela ei, 
ca să plîngă. ln urmă s'a întors, şi 
le-a vorbit ; apoi a luat dintre ei pe 
Simeon, şi a pus să-l lege cu lanţuri 
în faţa lor. 

/ntoarcerea fraţilor lui Iosif. 

25. Iosif a poruncit să li se u�pl_e 
sacii cu griu, să pună argintul f1eca· 
ruia în sacul lui, şi să li se dea me· 
rinde pentru dru'!1;,.t_i6.:��:ms.',�. !1�;���: 

26. E i  şi-au încărcat griul pe măga· 
ri, şi au plecat. . 
27. Unul • din ei şi-a des�h!s sacul 

ca să dea nutreţ măgarului m l�cul 
unde au mas peste noapte. A vazut 
argintul la g!lra sacului, . •C•P·."ti 

28. şi a zis fraţilor. s�1 : .�r�UI u
_ meu mi s'a dat înapoi, ş1 1at�-! m sa. 

cui meu." Atunci li s'a tăiat mima i şi 
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au zis unul altu ia , !remurind : „Cc ne-a I fa ţa, cheii fra te le vostru • nu va H făcut Dumnezeu ?" cu voi . ' '  �« ·ri p . -' � . w ;  .1 1 . :.1. 29. S'au întors la tatăl lor lacov, în 4. Llaci\ nci deci să trimeţ i pe fra-ţara Canaan, şi i-au istorisit tot ce l i  te le nostru cu noi,  ne vom pogorî, şi-se întîmp lase . Ei au zis : ţi vom cum para merinde.  30. „Omul ace la, care este domnul 5.  Dar dacă 1 1 1 1  v re i  s.i-1 t r imeţ i, n u  
ţ ă r i i ,  ne-a vorbit • aspru, şi n e - a  luat ne vom pogori, c ă c i  omul ace la  ne-a 
drept iscoade. " Vero . 1 . spus : „Să nu-mi mai vedeţ i  faţa, da-
3 1 .  Noi i-am spus : „Sîntem oameni că fratel e vostru nu v a  f i  cu voi ! "  

de treabă, nu sîntem iscoade. 6. Israel a zis atunci : „ Pentruce mi-32. Sintem doisprezece fraţi, fii ai aţi făcut un astfel de rău , şi aţi spus 
ta tălu i nostru ; unul nu mai este, şi omu lu i aceluia că mai aveţi un frate .,„ 
cel mai tînăr este azi cu tatăl nostru 7. Ei au răspuns : „Omul acela ne-a 
în tara Canaan ." întrebat despre noi şi famil ia noa-33. Şi omul acela, care este domnul stră, şi a zis : „/'viai trăieşte tatăl vo
tării, ne-a zis :  „ lată cum • voi cu noa- stru ? Mai aveţi vreun frate ?" Şi noi 
şte dacă sî�teţi oameni . de tr.�abă. am răsp1;1ns" la �ntre!;iările �ce�le0a .  Pu
Lăsati la mme pe unul dm fraţu vo- team noi sa ştim ca are sa z1ca : „A
ştri, lu�ţi merinde pentru familiile voa- duceţi pc fratele vostru ? "  
sire, pleca ţ i, <• \'ers . 1;. rn.20. 8. luda a zis tatălui său Israel : „Tri-3-l. şi aduceţi-mi pe fratele vostru mele copilul cu mine, ca să ne scu
cel tîn ăr. Voi şti astfel că nu sînteti l ăm şi să plecăm, şi vom trăi şi nu 
iscoade, ci sînte ţi oameni de treabă ; vom muri, noi, tu şi copiii noştri. 
apoi vă voi da înapoi pe fratele vo- 9. Răspund eu pentru el ; ai să-l ceri stru, şi veţi putea să străbateţi • ţara înapoi din mîna mea. Dacă • nu-l voi 
în voie ." "Cnp.3-1.  lo. aduce înapoi la tine, şi dacă nu-l voi 35. Cînd şi-au golit sacii, iată că le- pune înaintea ta, vinovat să fiu faţă de 
gătura • cu argin tu l fiecăruia era în t ine pentru totdeauna. •cnr.•u2. File . '"·'" · 
sacul lui. Ei şi tatăl lor au văzut legă- I O. Căci dacă n'am mai fi zăbovit, 
turile cu argintul, şi s'au temut. de două ori ne-am fi întors pină a-• ,„ Cnp �S.t.2�. cum ." 36. Tatăl lor lacov le-a zis : „Vot ma 1 1  Israel tatl!I lor Ie-a zis : Fiindlipsiţi • de COf?Îi : losi� nu. !11a� este? că trebuie,' faceţi aş�. Luaţi-vă' în saS1meon nu mat este, ŞI vo1t1 sa lu.atL ci ceva din cele mai bune roade ale şi pe Ben iamin . Toate acestea pe mme ţării ca să duceţi • un dar omului a
� ă lovesc I" . " . " • cnp .::i. ": celuia, şi anume : puţin leac al ină-

37. �uben � z is. faţ'.llm �au : ·�Sa-m� tor ••, şi putină miere, mirodenii , o�ori pe a!_llmd�1 fm mei ! d3:ca. nu:ţi smirnă, fisticuri şi migdale. •cnp.32.c'1 VOI aduce mapot pe Ben iam in , da-I Prov . 1s. 1s .. ""«np.31.2;. 1er . , . 22 .  în mina mea, �i ţi-l "'.oi aduce înapoi." 1 2. Luaţi cu voi arginit îndoit, şi du-
38. lacoy _a zis : „�ml meu. nu "s� poa- ceţi înapoi argintul, pe • care vi-l pute pogo.n 1mp�eun.a cu vot ; ca.ci fra- seseră la gura sacilor :  poate că a fost tele • _lu: a i:_nu_nt, ŞI el a rămas sm.gu� ; 0 greşeală . <• cnp.•2. 2r„:'> 

dacă 1 s ar mt1mpla vreo n�noroc1re 1 3. Luaţi şi pe fratele vostru sculaţ1-!n �ă!ă'c:>ria pe <;_are o . . faceţ.1, cu. dure_re vă şi întoarceţi-vă la omul a�ela. 
!ml Vt�1 pogor� P��u mei cei albi ţ 1 4. Dumnezeul Cel Atotputernic să m locuinţa morţ1lor. • ven1. 13. C•p. 37. 33; vă facă să căpătaţi trecere înaintea 
„. 211. "'' Vers.o�ap.<.1.29. t eap.37. 36;«. 31. omului aceluia, ş i să lase să se întoar-
A doua călătorie a fiilor lui /acov că împreună cu voi pe celalt frate al 

ln Egipt. vostru şi pe Beniamin ! Iar eu, da
43 1 . Foametea bintuia• greu în ţară. 

.,.. Cap.4l.o.t,il7. 

2. Cînd au isprăvit de mîncat griul, 
pe care-l aduseseră din Egipt, lacov 
a zis .fiilor săi : „Duceţi-vă iarăş, şi 
cumpăraţi-ne ceva merinde." 
3. I uda i-a răspuns : „Omul acela ne-a 

spus curat : „Să nu-mi mai vedeţi 

că • trebuie să fiu lipsit de copiii mei, 
lipsit să fiu !" '' Est.4. tn . 

Venirea fra(ilor lui Iosif ln Egipt. 

1 5. Au luat darul ; au luat cu ei ar
gint îndoit, precum şi pe Beniamin ; 
s'au �cula�, s'�u pogorît .în Ei;:ipt, şi 
s'au mfăţ1şat mamtea lui Iosif. 
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< i_ E N  E SA (f A C E  J.( E A > -1 J, I I .  . I b. . urn . a v:lzut los 1  r pe Beniam in mamei • sa le  . . l� �· a z�s e�':ncm11_i lu i • sau : „Bal-!a tele rnstru �ci t���;lr „A�·esta este lra. P. 
ă:

mcnu ac�şt1a rn casa, taie vi te aţ i vorbit •• .,„ �- ' llll sprc care rni �_.1::· . eşte ; c:l�1 oamenii aceştia au s:i ' nezeu sa a ib.a mila � 
'.1\ aUl.(at_ : „Durn: anmce cu mme la am�az�; '�. . . ! 1 1 1� ::. 1:��1''1 . f�.�,l.e ! ' '  

1 7  O . "1" · ' - · ·"'· ' ' "· ' - / 30 Iosif a is · · · 1 
·•o. c . 1,;  

I :f 
�ul acela a facut ce-i poruncise rup�a inima • 

pr�\ : repede, Căci i � 
.
os1 '1 �·

I 
a .uus pc oamenii aceia în simţea nevoie �;

n
pr.u 

t r�tcle său, şi 
c:isa IJ.• ,os1 r. . g-rab intr'o od. . . 

, m
_
g-a , . a intrat de I 8. �· s au temut crnd au va Lut ca-i · 

a ic '  �· � plms " acolo 
b?�a �n casa lu i  l os if. _ ş_i au zis. :  „ N e  i ] I . Dupacc s'a s a i

'.

,

';'""· '.· "'' · ' C•p.�, ,,: ba�a. rn l au.ntru din prlClna argintului din odaie . i 7 · d �c rau. a 1eş11 �US ln sacu noştri data trecuta ; vor pÎneasca 
' Ş . ' .SI l�d 

U-�e . za Se Stă. 
sa se napust�ască peste noi, ca să ne ' ca re 

!" ' a zis . " uccţ1 d� min-
ia ro�1, ş1 sa puna mina pc magarii · 32 A d . d . · . · v.,.., .r, 
noştri ." I u _a us . e mrncare lui Iosif de· 1 _9. S'�u apropia t  de economul casei le�i��/'c�rr�ţ i l�r �ui de o f.arte ; Egi�: 
lu i Iosif, şi au intrai in vorbă cu el 1 •  

' m_incau cu e • le-au adus 
la uşa casei · c c�sem��ea mrncarc de o parte · că · 

20 
. . ' I Ei.:-1pten11 nu pute·1u să mă • , c1 

. 
• ŞI au zis : „Domnule •, noi ne-arn Evreii fiindcă 1 ' 1 nmce cu 

mai pogc;irit odată aici, ca să cum pa· ' este o' uriciune .
ucru

, 
�:.�s�a.,.P:.ntru ei 

răm merinde. ·:•cnp. 1".:�10. 11 33 fraţi " I · I
· · r , · ·· · ·•"'1.•.c. 

21 . Apoi, cind am ajuns • l a  locul " : 1 1!1_ osi � a� aşezat la ma-
unde trebu ia să rămînem peste noap-

s
� �r:���11)�j �el� ��.tuu_I născu.I, ?u

te, ne-am deschis sacii · şi iatăca ar- f. 1 . • e rn 11 r:iascut, ş1 pma 
K�ntul fi.ecăru ia era ,; g!"lra saculu i şj �� u'i::� t���[·,:ş:lţ�:• �up� v

îrstă
; sa!-!.' �rf,'nlul nost�u, d1:1pa gr�utatea 34. Iosif a pus să le dea di�,b���iele lut . ŞI -am adus mapo1 cu, noi.

"
. - . . cari erau înaintea lui ; iar Beniam in . . l• 1·�"'· 2·· ·"· a căpătat de cinci ori • mai mult d . 22. Am ad_us ŞI al t arg.ml, �a sa cum- cit ceila lţ i . Şi au băui, şi s'au vesellt păr�m n:ermd�: Nu �llm cmc a pus împreună cu el •>ca ·' .„ 

argmtul m sacu noş tri ." 
· P·''" --· 

23. Economul a răspuns : „fiţi pe 
pace ! Nu vă temeţi de  nimic. Dumne
zeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru, 
v'a pus pe ascuns o comoară în saci. 
Argmtul vostru a trecut prin mînile 
mele." Şi le-a adus şi pe Simeon. 

24. Omul acesta i-a băgat în casa lui 
Iosif ; le-a dat apă • de şi-au spălat r��'.oarele ; a dat şi n ulre; c?i!�.�.��!��; 
25. Ei şi-au pregătit darul pînă la 

venirea lui Iosif, la amează ; căci afla
seră că au  să mănînce l a  el. 
26. Cînd a ajuns Iosif acasă, i-au dat 

darul, pe  care i-l aduseseră, şi s'au 
aruncat cu faţa la pămînl • înaintea 
lui. <• Cnp . 37 . 1,10. 

27. El i-a întrebat de sănătate ; şi a 
zis : „Bătrînul vostru tată, de care aţi 
vorbit•, este sănătos ? Mai trăieşte ?" 

(• Cap. 42. 11, 13. 

28. Ei au răspuns : „Robul tău, ta
tăl nostru, este sănătos ; trăieşte în
că". Şi s'au plecat • şi s'au aruncat 
cu faţa la pămînt. �Cap. 31.1,10. 

29. Iosif a ridicat ochii ; şi, aruncînd 
o privire spre frate-său Beniamin, fiul 

Spaima /rafilor lui Iosif. 44 I.  Iosif a dat următoarea poruncă 
economului casei lu i : „Umple cu 

merinde sacii oamenilor acestora, cit 
vor putea să ducă, şi pune argintul 
fiecăruia la gura sacului său. 
2. Să pui şi paharul meu, paharul 

de argint, la gura sacului celui mai 
tînăr, împreună cu argintul cuvenit 
pentru preţul griului lui". Economul 
a făcut cum îi poruncise Iosif. 

3. Dimineaţa, cum s'a crăpat de ziuă, 
au dat drumul oamenilor acestora im· 
preună cu măgarii lor. 

4. Dar abia ieşiseră din cetate, şi nu 
se depărtaseră deloc de ea, cînd Iosif 
a zis economulu i  său : „Scoală-te, alear: 
gă după oamenii aceia ; şi, cînd î� v�1 
ajunge, să le spui : „Pentruce aţi ra
splătit binele cu rău ? 5. De ce aţi furat paharul din care 
bea domnul meu, şi de care se slu� 
jeşte pentru ghicit ? Rău aţi făcut ca 
v'aţi purtat astfel." 
6. Economul i-a ajuns, şi le-a spus 

aceste cuvinte. 
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7. Ei i-au răspuns : „Domnule, pen- · la bă trîne\a lui ; baiatul acesta avea 

truce vorbeşti astfel ? Să ferească ' un frate care a murit, şi care era dela. Dumnezeu pe robii tăi să fi săvîrşit o ace_eaş _m_a m ă ; e l  a rămas singur, şi asemenea faptă ! tatai lu i 11 iubeşte." · ""'' · ":„: 

S. Iată, noi \i-am adus din ţara Ca- 2 1 .  Tu ai spus robilor tăi : „Aduceţi-l 
naanului argintul •, pe care I-am gă- la mine •  ca să-l văd cu ochi i mei." 
sit la gura saciior noştri ; cum am """"2. 15, 20 .  
fi putut să furăm argint sau aur din 22. Noi am răspuns domnului meu : 
casa domnului tău ? ·:· cnp.13.21.  „Băiatul nu poate părăsi pe tatai său ; 

9. Să moară acela • d intre robii tăi dacă-l va părăsi, tatăl său are sa 
la care se va găsi paharul, şi noi moară." 
înşine să fim robi ai domnului no- 23. Tu ai spus robilor tăi : „Dacă • 
stru !"  ·:· cap. '1 . :<2. nu se va pogori şi fratele vostru îm-

1 O. El a zis : „Fie după cuvintele preună cu voi ,  să nu-mi mai vedeţi 
voastre ! Acela la care se va găsi pa- fata." Cnp. <3 . s, c  . .  

harul, să fie robul meu ; iar voi veţ i  2°4. Cînd ne-am suit la tatăl meu, ro-
fi nevinovaţi." bui tău, i-am spus cuvintele domnu-

1 1 .  Iodată, şi-a pogori! fiecare sacul lui meu . 
la pămînt. Fiecare şi-a deschis sacul . . 25_. T�tăl nostr� • a. zis : „Du�eţi-\"� 

1 2. Economul i-a scotocit, începînd iaraş sa ne  cumparaţ1 ceva m�.nnde . . , 
cu ce l mai în \"Îrstă şi sfîrşind cu ce l . _ · cap.<3·

:: 
mai tînăr ; şi paharul a fost găsit în 26. Noi am raspu_ns : „Nu putem sa 
sacul lui Ben iamin . n.e _?ucem ? dar d�ca fratele nostru �el 
� 3. Ei . şi-au rupt • hai�_el�, şi:a în- I �i�a�u�:�1 v

c
e
u
d��1fat� ���1�r:c�1�i�'. carea! fiecare magarul, �1 s au mtors I de cit dacă fratele nostru cel tînăr în cetate. -:.cup.:1•:.:!9,3"-: :s-u111 . 1_.i.G. '.:! Snu1 . i . 1i .  va fi cu noi." 1_4. h�da ŞI f�aţu llll au .aJu_ns la cas� 27. Robul tău, tatăl nostru, ne-a zis : l�t Iosif, pe .cmd era el m_ca. ac�lo, . ŞI „Voi ştiţi că nevastă-mea • mi-a născut s au a�uncat cu faţa la pammt mam- dui fii. *Cap.<6.10. tea IUi . . . . �" c"�· 37·}· 28. Unul a ieşit del a  mine, şi cred 1 5. Iosif 1.e:a �1s · „Ce fapta . a\1 fa- că a fost sfîşiat negreşit • de fiare, că-��\�r��ă 

şi�ic�:s�ăn?,?
m ca mme are ci nu I-am mai văzut pînă astn�; •. 3u.,. 

1 6. luda a ră_spuns : „Ce să ma� spu: '1 29. Dacă-mi mai luaţi şi pe acesta *, ncm . domnului n:istru ? C_u� sa m�1 şi i se va întîmpla vreo nenorocire, v.orbtm ? Cum sa ne mat m�repta- cu durere îmi veţi pogorî bătrîneţele \1.m_?" Dum!1ezeu _'!- dat _pe faţa .n.elc: în locuinţa morţilor." ·:• cnp. <2.36, :<>-. grnirea �obtlor tal. _lat.a-ne robi a1 3 0. Acum, dacă mă voi întoarce la domnului nostru : n01, ş1 acela la care robul tău tatăl meu fără să avem cu s'a găsit paharul." "'\"ers . 9• noi băiat�( de suflet'ul căruia este ne-! 7. Dar Iosif a_ zis : „Să mă • fereas- deslipit • sufletul lui, <•1sam. 1s. 1 . ca Dumnezeu sa fac aşa ceva ! Omul 3 1 .  el are să moară cînd va vedea la care s'a g�sit p�h�r�l, va. f_i robul că băiatul nu este ; Şi robii tăi vor meu ; dar vot, su1ţ1-va mapo1 m pace pogori cu durere în locuinţa morţilor la tatăl vostru." "l'rov. i7.i5• bătrîneţele robului tău, tatăl nostru. 
luda mijloceşte pentru Beniamin. 
1 S. Atunci luda s'a apropiat de Io

sif, ş i  a zis : „Te rog, domnul meu, 
dă  voie robului tău să spună o vorbă 
domnului meu, ş i  să nu te mînii • pe 
robul tău ! Căci tu eşti ca Faraon. 

�'Cap.18.30, 32 .  Exod.3'2.22. 

1 9. Domnul meu a întrebat pe robii 
săi, zicînd : „Mai trăeşte tatăl vostru, 
şi mai aveţi vreun frate?" 

20. Noi am răspuns : „Avem un tată 
bătrîn, şi un frate tînăr, copil • făcut 

32. Căci robul tău s'a pus chezăş 
pentru copil, ş i  a zis tatălui meu : 
„Dacă • nu-l voi aduce înapoi la tine, 
vinovat să fiu pentru totdeauna faţă 
de tatăl meu." <•Cap.<3.o. 

33. Ingăduie •, dar, te rog, robului 
tău să rămînă în locul băiatului, ca 
rob al domnului meu ; iar băiatul să 
se suie înapoi cu fraţii săi. • Exod."2. :". 

34. Cum mă voi 'putea sui eu la ta
tăl meu, dacă băiatul nu este cu 
mine ? Ah ! să ou văd mîhnirea tatălui 
meu !" 
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Iosif se face cunoscut fraţilor sdi. I său Beniamin, şi a pl in ,: · şi B . . 45 .1 . �:Js i f  nu s'a mai putut stăpîni a �lins _şi el p_e gitul l u i . ' eniarn1n 

. m_ �n .ea tu _u -or celor ce-l în �on- l :J .  _ _  A 1mbră.t1ş�t de asemenea . 
Jurau. Ş1 a stng_it : „Scoate ţi afară f�atu. lu i, plmg ind. Uupa acee�e }0li 
pe t?ală lun:iea.•: ::i1 n'.i ma i rămas ni· tu lui au stat de vorba cu ci . ' ra. h�t

i
l
:
�

r
u 

s
��� 1 f, crnd s'a făcut cunoscut /ntoarrerea fii'nr lui lacov 

2. A izbucnit într'un plîns aşa de , 1� t�tăl lor. • ta �e că l-au auzit Egiptenii şi casa 1 6. S a _răspmd1_t vest.ca  •n casa I . lui Faraon. I Faraon ca au venit fra tu lui Iosif . 1ui 3. _ Iosif � zis fraţilor săi : „Eu • sint I ��ul _acesta _a plăcut lui Faraon şi 'si�: 
Iosi f ! Mai  trăieşte tatăl meu ?" Dar Jltonlor lui .  

. 

fra t i! lui nu !-�u putut răspunde, aşa 17 .
. 

Fara_�� a zi_;; lui �osif : '?Spune 
dt; mcrememt1 rămăseseră îna intea frat i l�r �al · '? la ta ce s� faceţi : „In
tui .  . 

• Fnrt. : . o:i. cărca1 1-va do�1toacele, ş1 p lecaţi în ta-
_4. Iosi f a zis fraţilor săi : „Apropia· ra Canaa�ulu1 ; _ 

. 

ţ1-vă de mine." Şi ei s'au apropiat. l 8. lua t • . 
pe t�t.al vosţru ş1 familiile �I a zis : „Eu sînţ fr.atele vostru to- 1 voastre, ŞI ve�1t1 la. mine. Eu . vă voi 

s1f, pe care • l-at1 vmdut ca să fie d_a ce. est.e mai bu� in tara Egiptului 
dus în Egipt. • car. :r. . 2'<. 1 ŞI veţi mmca grăsimea • tării. ' 

�- �c!-1m, nu vă întristaţi • şi nu fiţi . " 0 '-"•P· "- · "'· .sum . 1s. 12.'.!>. 

m1hmt1 că m'aţi vîndut ca să fiu adus 1 9. _Ai por.unea �ă le spui : „Aşa să 
aici, căci ca să vă scap viaţa m'a tri- faceţi ! Luat1-vă .�m tar� �giptului ca
mes Dumnezeu •• înaintea voastră. ră pentru pruncu voştri. ŞI pentru ne• 1ou. «>. 2. , cnr.2. ; . "'' cop. 50. 20. Pa. ullo. 16. 17. vestele voastre ; aduceţi pe tatăl vo-

2 s..m. 1&. 11\ 1 1 .  Fapt . < . :?:, 2'<. stru, şi veniţi . 
6. lată sini doi ani decînd bîntuie 20. Să nu vă pară rău de ceeace veri 

�oa�ete_a _în ţ�ră ;_ şi î_n�ă cinci. ani, nu lăs� ; căc_i tot c� este mai bun în ţar
·
a 

\ a  f1 mei aratura, nlCI seceriş. Eg1ptulu1 va f1 pentru voi." 
7. Dumnezeu m'a trimes inJ intea voa- 2 1 .  Fiii lui Israel au făcut aşa. Iosif 

stră c:i să \"ă rămină săminţ1 vie în le-a dat cară, după porunca lui fa
ţară, ŞI ca să va păstreze viaţa printr' o raon ; le-a dat şi merinde pentru 
mare izbăvire. drum. 

8. Aşa că nu voi m'aţi trimes aici, ci 22. Le-a dat la toţi haine de schimb 
Dumnezeu ; El m'a făcut ca un tată • iar lui Beniamin i-a dat trei sute d� 
al lui Faraon, stăpîn peste toată casa sieli de argint şi cinci haine de lui, şi cîrmuitorul mtregei ţări a Egip- schimb•. " ' "P· '-'-''

tului. •cap. < 1 . '3. J udc. 1 ' . 10. 1uv . ,.,. 16. 23. Tatălui său i-a trimes zece mă· 
9. Grăbiţi-vă de vă suiţi la tatăl meu, gari încărcaţi cu ce era mai bun ia 

şi spuneţi-i : „Aşa a vorbit fiul tău Egipt, şi zece măgăriţe încărcate cu 
losit : „Dumnezeu m'a pus domn peste griu, pîne şi merinde, pentru ca să 
tot Egiptul ; pogoară-te l a  mine şi nu aibă pe drum. 
zăbovi ! 24. Apoi a dat drumul fraţilor săi, 

1 O. Vei locui • în ţinutul Gosen, şi cari au plecat ; şi le-a zis : „Să nu vă 
vei fi lingă mine, tu, fiii tăi, şi fiii fii. certaţi pe drum." 
lor tăi, oile tale şi boii tăi, şi tot ce 25. Ei au ieşit din Egipt, şi au ajuns 
este al t ău. • Cap . <u . în ţara Canaanului, la tatăl lor lacov. 

1 1 . Acolo te voi hrăni, căci vor mai 26. Şi i-au spus : „Iosif tot mai tră· 
fi încă cinci ani de foamete ; şi astfel ieşte, şi chiar el cîrmuieşte toată ta· 
nu vei pieri, tu, casa ta, şi tot ce este ra Egiptului." Dar inima • lui lacov 
al tău. a rămas rece, pentrucă nu-i credea. 

1 2. Voi vedeţi cu ochii voştri, şi fra- •lov.:19.u. l'o. 126. 1 .  Lue.2u1,<1. 

tele meu Beniamin vede cu ochii lui că 27. Cînd i-au istorisit însă tot ce le 
eu însumi vă vorbesc•. •«.:ap. <2.2:1. spusese Iosif, şi a văzut carele p_e 

1 3. Istorisiţi tatălui meu toată slava cari le trimesese Iosif ca s�-1 �uca, 
pe care o am în Egipt, şi tot ce aţi vă· duhul tatălui lor, l_acov, s'a mv1or�tj 
zut · şi aduceţi • aici cit mai curînd pe 28. Şi Israel a zis : „Destul ! fiu

_ 
tatăl meu." c F•P'- '· "· meu Iosif tot mai trăieşte ! Vreau s� 

1 4. El s'a aruncat pe gîtul fratelui mă duc să-l văd înainte de moarte.' 
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Sosirea şi aşezarea familiei lui lacov 

în Egipt. 46 I .  I�rael a plecat, cu tot ce avea. 
. A ai uns la Beer-Şeba •, şi a adus 
Jertfe Dumnezeul Li „ tată ui său l s1ac. 

* Cup. 21. :-n, 3:-1; 2'\. 10. 'h� CRp. :.>G . :!�, :!!'>; 'âi .  1:1; :tl. 42. 
2. Dumnezeu a vorbit lui Israel 

într'o vedenie • noaptea, şi a zis : la� 
C?ve ! ,!�cove !" Israel a răspuns : :: la
ta-mă . "'"l'cip. lă. I. IO\'. 3.':J. 14, 15. 

3. Şi Dumnezeu a zis : „Eu sînt Dum
nezeu, Dumnezeul • tatălui tău. Nu te 
teme să te pogori în Egipt, căci acolo 
te voi face •• să ajungi un neam mare . 

:oi l'up. :!:.i. 13. *\� Cap. 12. 2. [)�ut. 2ti. 5. 
4. Eu însumi • Mă voi pogori cu tine 

în Egipt, şi Eu însumi te voi scoate •• 
ia�ăş de acolo ; iar Iosif ţ îţi va în
chide ochii." *C'op.28. t5; 48.21 . � Cap.J6.16; 
50 . H, �-1, :!.'"1. �xod.3.8. + C:.ip. 50. 1 .  

5_. lacov • a părăsit Beer-Şeba ; şi fiii 
lui �sra.�I au pus pe tatăl lor lacov, cu 
cop1laş11 ŞI nevestele lor în carele •• 
pe cari le trimesese Fara�n ca să-l du-

l 5 .  Accşi ia  sin i  fiii, pe cari i-a n ăs
cut l u� Iaco'·. Lea în Paclan-Aram, împreun� cu fuci-sa Oina. Fiii şi fiice le \��

i
�lcatu 1 .m tn tutui tre izeci şi trei de 

1 6.. Fiii lui Gad : Ţifion • Hacrgi Şum, Eţbon, Er i, Arod1 şi Areeli� _'. 
_1 7. �ii i l!-Ji Aşer •: lmna:

' '�';,�: ,;j;�ci 
ŞI B_ena ; ş1 Serah, sora lor. Şi fiii lui Bena : Heber şi Malch iel . · 1 c'"" · ' - "''· 1 8. Aceştia sînt fiii Zil pei • pe care 
o dă�u�e •• �aban fetei sale ' Lea ; pe 
aceştia 1-a nascut ea lui lacov. ln to
tul şaisprezece inşi. ('C:•p.:-D. tu. �*Cu p.29.24. I �- Fiii Rahelei, nevasta • lui lacov : 
Iosif şi Ben iamin . - •cu1 • • „ . :a. 

20. Lui . Iosif • i s'au născut, în ţara 
�g1pt�lu 1 : Manase şi Efraim, pe cari i 
1-a nascut Asnat, fata lui Poti-Fera 
preotul lui On. - » Cnµ. u . ..-;. 

21 . Fiii • lui Beniamin ; Bela, Becher, 
Aşbe_I, Ghera, . Naaman, Eh i ••, Roş, 
�����'6t,;,_';�,�.'.�.�- Ard . <• 1 Cron.1. 0;s. t. 

că. (I Fttpt. 7. 1.'"1. ,�� Cap.40.19, 21. 
6. Şi-au luat şi turmele şi averile, pe . 22. �ceştia sînt fiii Rahelei, pe cari 

cari le agonisiseră în ţara Canaanului . 1-a nascuţ l_ui lacov. ln totul patru
Şi lacov s'a dus în Egipt•, cu toată sprezece mş1. 
familia lui. 23. F ii i • lui Dan : Huşim. " I Cron . 1 . 12. 

•Deo1.26.5. Ioo . 2 u . Pa.100.2". I•a.02.4. 24. Fiii • lui Neftali : lahţeel, Guni, 
7. A luat cu el în Egipt pe fiii lui şi I eter şi Şilem. • 1 Cron . 1 . 13. 

P.� fiii f!!ilor h.�i, l?e fiicele lui şi pe 25. Aceştia • sînt fiii Bilhei, pe care •• 
fileele fuior IUi, ş1 pe toată familia o dăduse Laban fetei sale Ranela ; şi 
lui. pe aceştia i-a născut ea lui lacov. ln 

Copiii lui Israel. totul ,  şapte inşi. ·•: <·ap . ?IJ . \  '.· ""'"" Cap. 29 . 29. \. 26. Su flele.le • cari au venit cu lacov 8. Iată • _numel_e fiilor lui Israel, cari în Egipt, şi cari ieşiseră din el, erau au venit .m . . �g11?t. în totul şasezeci şi şase, fără să nu-
Jacov ş1 fm lui. � mărăm nevestele fiilor lui lacov 
lntîiul născut al lui Iacov : Ruben ••.

. 
• Ex..Î. 1 . ;  . 

. .  . * E' ?'1 · 1 . 1 ; 6. u. « � u m . 26
.

5. 1 Cron . s. 1 . 27. Şi Iosif avea doi fii, cari i se 
9. F1!1 lui �uben : Enoh, Palu, He- născuseră în Eg ipt. - Toate suflete-

ţron ŞI Carm1. te• din tamilia lui lacov, cari au venit 
1 0. - Fiii • lui Simeon : lemueI, la- în Egipt, erau în număr de şaptezeci. 

min, Ohad, Iachin şi Ţohar ; şi Saul, I • Deu1. 10. 22. �·ap1. 1 . u .  

fiu dintr'o femeie s��:.
i:.�;. I Croo . 4 . 24 .  Primirea foi Jacov de căire Iosif. 

1 1 . - Fiii lui Levi • :  Gherşon, Che- 2�. Iacov a trimes pe Iuda înainte la 
hat, şi Merari. - • 1 eroo . 6 . 1, 16. !os!f, cil să-i dea de ştire să-i iasă 
1 2. Fiii lui luda • :  Er, Onan, Şela, I mamte_m Gosen:. . . : c..p . •1 . 21 .  

Pereţ şi Zarah ; dar Er •• şi Onan au 2�. Ş_1 au ve�1ţ m ţmuţul, G<?sen. 
murit în ţara Canaanului. Fiii lui Pe- Iosif ş1-a p�egaht car�I �1 � a  s_u1t ca 
reţ ţ au fost: Hetron şi Hamul. - să se ducă m Gosen, m mhmpmarea 
• 1 Croo.2. 3; •- 21. „ cap.38. 3, 1, 10. �cap.38. 29. I tatălui său Israel. Cum 1-a văzut, s'a 

1��-
2

F�i i lui • lsahar : Tola, Puva, Iov I !��;�a�;�f� ,,�r' lu��-.
ş: .• �. f.lî��.��1�� 

şi Şimron. - • 1 cron . 7  . 1 . 1 30. Israel a zis lui Iosi f :  „Acum • pot 
1 4. Fiii lui Zabulon : Sered, Eion şi să mor, fiindcă ţi-am văzut faţa, şi 

lahleel. tu tot mai trăieşti." •Luc . 2. 29. ,.,. 
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3 1 .  l?sif a zis fraţilor .săi şi famil iei· 1 mele au fost puţine •• I tatălui să�: „"�ă duc • să înştiinţez pe �i n'au ţ atins zilei 

a .7
umă� şi tel Far��n, ŞI sa_-1 spun : „Fraţii mei şi ' rinţ ilor mei, în tirn 

e
ui3�� o

r V�e\ii p;: 
fami lia tatălm _meu, �ari erau . în ţara " I'•·'"'· '"· Evr. 1 1 . 9, 13. "' Po, . . ,.„ „1���n�i lor:• 
Canaan, au ��nit la _mm.e. '·" ··�•. 47. t . 1 O. lacov a binecu\"Înfat • P:20·:::i.;.� 
.32. Oame_nn ac�şh'.1 s1nt păsto�1, că: Faraon, şi a plecat dinai t •ara.ş pe 

c1 .�re�c vite ; e1 ş1-au adus oile ş1 raon. n ea lui Fa. 
bon, ş� t�t ce este al lor." 1 1 . Iosif a aşezat pe t tăi " ' '·:·•.: 3�. Ş1, cmd vă va chema Faraon şi vă fra ţ i i săi, şi Ic-a dat 0 a .sa� ŞI pe 
va mtreba : „Cu ce vă îndeletniciţ i • ?" Egiptului, în cea mai b

oş.ie 1n lara 
. . ., „ . ·.�:P · '7: '.!, :i. ţării, în ţinutul lui Ram��:. Parte ,a 34. voi �a ra�pu�deţ1 : „ Robu tăi au I poruncise Faraon. ·• Ex„<l . 1.  1 1 ; 12.a; .i;:u.m ' 

crescut vite, .um t1_ne�eţa_•• no'.1st.�ă pi- 1 2. Iosif a hrănit cu inc · ' '"·� nă . �.cum, at1t noi cit ş1 p�rmţ1 1 . n?- său, �e fraţii săi, şi pe �oatlf t�tal 
s.tn. ln felul acesta, \"eţ1 locui m I tată lui său după numărul 

c . . 1amilia 
ţinutul Gosen, căci toţi păstori i sînt · 

' opu or. 
o uriciune ţ pentru Egipteni ." �v • .,. . : r2 .  Scumpetea î11 Ertipt. 
''"'' Cup.:11. :i:.; :i1 . c,; :;7 . 12. t t:•1•. i:1.:12. E•od .s . �'6. 1 3_. Nu mai era pîne în toată lara 

Gose11. /acol' înaintea tui Farao11 . căc_1 foai�;t�a era foarte mare ; \ar; E151ptu_h�1 ş1 ţara Canaanului tînjeau 47 1 .  Iosi f s'a dus . să înştiinţeze pe dm pr1cma foametei. ° Cap. 1 1 . 30. Fopi:.u'. Faraon, şi i-a spus : „Fraţi i mei 1 4. _Iosif." a strîns !ol argintul, care şi tatăl meu au sosit d in  ţara Canaan, se gasea ·� _tara ţ:g1ptului şi în lara 
cu o ile şi boii, şi cu tot avutul lor ; şi Canaanul�1, m sch1m�ul griului, pe ca· 
sînt în ţinutul Gosen ••." re-I cum parau oamen11, ş i astfel a fă. •cap. ·l6. 31 . '"''Cap . .: •. to; l6.2". cut ca tot argintul acesta să intre în 2. A luat pe cinci din fraţii lui, şi i-a casa lui Faraon. «cop.4!.• 

adus înaintea • lui Faraon. ' '  Fnpt.7• i:•. I �- Cîn<;f s:a �fîrşit argintul din ţara 
. 

3 .. Faraon � î
_
nt�ebat pe . f��ţi!, lui. Io- Eg�ptul1:1.1 ş1 dm ţara Canaanului, to\i 

s1_f .  „Cu c� \ a  m�eletnic_•.I!? V E1 .au Eg1pten1 1 .  au venit la Iosif, şi au zis: 
ravspun� lui Faraon ·. „�0�11 .. tai s ��! I „Da-ne pme ! Pentruce • să murim în 
paston, cum erau ŞI pannţ11 noştri . faţa ta ? Căci argint nu mai avem." "'C1ap. ·t6. :1.:i. ·· · Cnp.4'i. :�. ·:'Yers. 1�1. 

4. Şi au m ai z is lui Faraon : „Noi 1 6. Iosif a zis : „Daţi vitele voas· 
am venit ca să locuim • o vreme aici tre, şi vă voi da pîne în schimbul vite· 
în ţară, pentrucă nu mai .este păşune lor voastre, dacă nu mai aveţi ar· 
pentru oile robilor t ăi, şi este o mare gint." 
foamete •• în ţara Canaanului ; îngă- 1 7. Şi-au adus vitele la Iosif, şi Io· 
duie dar robilor tăi să locuiască în ţi- s if le-a dat pîne în schimbul cailor, 
nutui t Gosen." " cnp. "'· 1�. 1i„111. c•;. "· în schimbul turmelor de oi şi de boi, 
o.<>Cap . c. 1. Fopt. 1. 1 1 .  tCap. 46. :u. şi în schimbul măgarilor. Le-a dat ast· 

5. Faraon a zis lui Iosi f :  „Tatăl tău fel pîne în anul acela în schimbul tu· 
şi fraţii tă i  au venit la tine. turor turmelor lor. 
6. Ţara Egiptului • este deschisă îna- 1 8. Dupăce a trecut anul acel� •. au 

intea ta ; aşează pe tatăl tău şi pe fra- venit la Iosif în anul următor, ş1 1-au 
ţii tăi în cea ma i  bună parte a ţări i . zis : „Nu putem să ascu�dem domn.u· 
Să l ocuiască în ţ inutul •• Gosen ; şi da- lui nostru faptul că argmtul s'� sfi�· 
că găseşti printre ei oameni destoinici, şit, şi turmele de vite au trecut m. st�· 
pune-i în fruntea tur�c��o�-�-�.����:re . {. �t�rÎ�a��:

n
�
l
����i5�[u;o�t�u

md� ��; 
7. Iosif a adus pe tatăl său lacov, ş� trupurile şi pămînturile noastre ... •. 

l-a înfăţişat îna intea lui Faraon. Şt 1 9. Pentruce să murim subt ochii ta2, 
lacov a binecuvîntat pe Faraon. noi şi pămînturile noastre ? Cumpăr�· 

8. Faraon a întrebat pe Iacov : „c;ar� ne împreună cu pămînturile. noastre1
in 

este numărul z i lelor anilor v1eţ11 schimbul pinii, şi vom fi a1 domnu �1 
tale ?" . . nostru, noi şi păminturile noas!re. I:?a· 

9. Iacov a răspuns IUi Faraon : „Z1- ne sămînţă să sămănăm, ca sa tr�1"! 

lel e •  ani lor călătoriei mele sînt o su- şi să nu murim, şi să nu ne rămina 

tă treizeci de ani . Zilele anilor vieţii pămînturile pustii." 
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20. los"i f  _a cui:npărat. pent�u F"a�aon ' i · 31 .. lacov a zis : „Jură-mi." Şi Iosif tc�ate r.a�mtun�e Eg1p_tulu1 ; cac1 E- , 1-a iurat. Ap::ii Israel • s'a plecat cu g1pten11" ş!�a� vmdut fiecare _ogorul, faţa pe căpfttîiul patului. pentruca 11 silea foametea. Ş1 ţara a ''"1' · ·"· '·  ' '"·<. t . ·1' . Evr. 1 1 . ,1•  ajuns în stăpînirea lui Faraon. 

- �1". _Cit despre p�p::>r, 1-a mutat în I laco l' înfiazâ pe fiii lui Iosif. 
L�tat1, �el� ? margine � hotarelor E- 48 t. După aceea, au venit şi au g1ptulm p1�; I� c_ealal�a. . , spus lui Iosif : „Tatăl tău este 

22. Num�! pammtun�e preoţilor nu I bo!na_v." . Ş� _  Iosif a lu1t cu ci pe rei le:a cumparat, pe_ntruca era o le�e a doi fu a1 sat, ManJse şi Efraim. Im _Far,'.l_on, data 111 fol::isul preoţil�r, 2. Au dat de ştire lui Iacov, şi i-au ca"n tratau d111 venitul pe_ care . h-1 sous : „ lată că fiul tău Iosif vine Ia <l_adea F�ra_on :  de aceea e1 ":u. şi:� u  ti_ne." Şi Israel şi-a adunat puterile, Vll1dUt eam1�tun(e. . " Ezrn '· 'l. Şl s'a aşezat pe pat. ?3. Ios1_f a z1s"p�porulm : „V'am cum- 3. Iacov a zis lui Iosif : „Dumnezeul parat azi cu (Ja� 111t�nle vo�st�e, "pen- �el Atotputernic mi S'a arătat la Luz", t�u fara.on .! t�ta, V_'.I �au sam111ţa, ca 111 ţua Canaan, şi m'a binecuvîntat. sa puteţi samana pam111tul. ,, C•p.c>i<. ta, rn; 3".G,o, etc. 

24. La vremea roadelor, veţi da a 4. El mi-a zis :  „Te voi face să creşti, 
cincea parte lui Faraon ; iar celelalte te voi înmnlţi, şi voi face din tine o 
patru părţi vă vor răminea vouă, ca ' ceat� de pop:>are ; v�i da ţara aceasta 
să sămănaţi ogoarele, şi să vă hră- sem111ţe1 tale după tine, ca s'o stăpî
niţi împreună cu copiii voşri si cu cei nească pentru totdeauna •. •cnp. 1 ' . " .  

ce sînt în casele voastre." · 5. Acnm, cei doi fii, cari ţi s'au năs-
25. Ei au zis :  „Tu ne-ai scăpat via- cut în ţara Eg:iptu_lui, în_ainte de v�ni: 

ta ! Să căpătăm • trecere înaintea dom- rea mea la tme m Egipt, vor f1 a1 
nului nostru, şi vom fi robi ai lui Fa- mei � ; Efraim ?i �fanase vor fi ai mei. 
raon." ''Cup.33. 15. ca ŞI Ruben ŞI S1meon. 

26. Iosif a făcut din aceasta o lege, .. :" Cnp . H . w: '? · �· ro�. rn. 1; 1<.1 .  
care a rămas în picioare pînă în ziua �- J?ar cop_m,_ P� .�ar� 1-a1 nascut du-
de a:ti, şi după care, a cincea parte pa et, vo� f1 at t�1 , e1 vor purta nu
din venitul pămînturilor Egiptului es- mel� f

.
raţilor lor 111 partea lor de ma-

te a lui Faraon ; numai • pămîn turile ştemrc: . . ) reotilor nu sînt ale lui Faraon. •:•vel'<. 2"2. 
7. La 111toar�crea mea dm ! a(�an, _Ra-p · hcla • a munt pe drum l 1nga mme, 

Sfîrşitul lui /acov se apropie. 

27. Israel a locuit • în ţara Egiptului, 
în ţinutul Gosen. Ei s'au înstărit, au 
crescut •• şi s'au înmulţit foarte mult. �, YcnL 11. ::.=:< Cop. -&13. 3. 

28. lacov a trăit şaptesprezece ani în 
ţara Egiptului ; ş i zilele anilor vieţii 
lni Iacov au fost de o sută patruzeci şi 
şapte de ani. 

29. Cînd s'a apropiat • Israel de clipa 
morţii, a chemat pe fiul său Iosif, şi 
i-a zis :  „Dacă am căpătat trecere îna
intea ta, pune ••, rogu-te, mina subt 
coapsa mea, şi poartă-te ţ cu bunătate 
şi credincioşie faţă de mine : să  nu mă  
îngropi ţţ î n  Egipt. <-Deut.31 . H. ! Reg.2.1.  
·�""L.:ap.i.1.2. ţCop.21.-U:I. ttCnp.U0.25. 

30. Ci cînd mă voi • culca lingă pă
rinţii mei, să mă scoţi afară din E
gipt, şi să nu mă  îngropi •• în mor
mîntul lor." Iosif a răspuns : „Voi 
face după cuvîntul tău." 

··· ':! �:l m . 19.3.. •:"�Cap . t9 . 29; 50.!:i,ta. 

în ţara Canaan, la o depărtare buni
cică de Efrata ; şi am îngropat-o aco
lo, pe drumul care duce la Efrata, 
sau Betleem." ·:· cnp.30.9, w, '"· 

Binec11vî11tarea 
celor doi fii ai lui Iosif. 

8. Israel s'a uitat la fiii lui Iosif, şi 
a zis : „Cine sînt aceşti l ?" 

9. Iosif a răspuns tatălui său : „Sînt • 
fiii mei, pe cari mi i-a dat Dumnezeu 
aici." Israel a zis : „Apropie-i, te rog, 
de mine, ca să-i binecuvintez ••." 

•:•cnp . 33. 5. ��':' Cap . Zi . -& .  

1 O. Ochii • lui Israel erau îngreuiaţi 
de bătrîneţă, aşa că nu mai putea să 
vadă. Iosif i-a apropiat de el ; şi Is
rael i-a sărutat ••, şi i-a îmbrătişat. 

"' Cnp.27 . I .  *(' Cap.21.2:-. 1 1 . Israel a zis lui Iosif : „Nu cre
deam• că am să-ţi mai văd faţa, şi iată 
că Dumnezeu m'a făcut să-ţi văd şi 
sămînţa." •Cap.<5.:lti. 

1 2. Iosif i-a dat Ia o parte de lingă 
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genunchii tatălui său, şi s'a aruncat I Binecuvîntarca data de 1 cu faţa la pămînt înaintea lui.  fiilor săi. 

acov 1 3  . . Apoi lo�i f i-a luat pe amîndoi, pe 49 1 1 E fra1m �u mina dreaptă, la stînga lui · .a�ov a. chem at pe fiii Săi . f a I M · C " a zis . „Stnngq 1-vă şi V" .• 11 
,:r

d�e��t
1
a �� i rs:a�Î�e

ş{�a ���s �p
1��=� sti � ce vi se va inlîmpla' în v�cv�:1ve. 

pe de el. can vor veni. .,. Drut 33 1 
e " 

1 4. Israel şi-a întins mina dreaptă şi ;;'����.'�·:.· ����2.2117.1�.;·7:;.· 2:·39: s·. t�.0��;, 
a rus-o pe capul lui E fraim, care era 

lu
'.!
1: la"c

S0tr
v
în
! 
geţi-vă, şi ascultaţi, fii a·, ce mai tin ăr, iar mina stingă a pus-o. pe capul lui ,\\Jnase ; înad ins şi-a în- Ascultaţi • pe tatăl vostru Israel '· crucişat • minile astfel, căci Manase 

era cel dintii n ăscut. '' 1···• . 19. 3. Ruben, tu, întîiul • meu n ă��t" " 1 5. A bin ecuvintat • pe Iosif, şi a zis : I Puterea mea ş1 pîrga •• tăriei ' 1 „Dumnezeul, înaintea •• căruia au um- l ntîiul în vrednicie şi întîiul î
me e, 

blat părinţii mei, Avraam şi Isaac, ' tere, ' cap. :!! „r.!. ' JJcu1.21 . 17 . p�.P� Dumn ezeul, care m'a călăuzit de cînd � 4. Năvalnic ca apele - tu n�
''·'': 

m'am născut, pînă în ziua aceasta, : mai avea intîietatea • ! 
' vei 

• 
• Kvr. 1 1; 2 1 .. ,.,.,.„,'.. 1 7 . 1 ;  2u�. 1 C�ci .te-ai suit •• în patul tatălui tău 1 6. lngerul. , car� m a 1zbăv1t �� o n- 1 M1-a1 spurcat patul,  suindu-te în ei' ce. rău, �ă �mecuvmteze pe cop1 1 1  ace� .'· 1 ci:oo.o. 1 .  •"c�P·""· "-': JJ;111.21.20. l l'roo.;.;, ştia ! Ei sa poarte numele •• meu ş1 :>. S1meon • ş1 Levi smt fraţi •• . 

numele p ărinţilor mei, Avraam şi Isa- . �ăbiile lor sînt nişte unelte ţ de
' sîi. ac, şi să se înmulţească foarte mult în mc1e. • Cap. 29 . 33,  34. "'' Prov. 1s .9. tcnp.:i..io. 

mijlocul ţ ării !"  " Cnp .2'<. 10: 31 . 11, 13, 21. 6. N� vreau • să intre sufletul meu Ia l's. :W . :l"l; m . 7 .  ""Amos . 9 . 12.  Fapt. 16.17. Sfatun(e (or, 
1 7. Lui Iosif nu i-a venit bine cînd Nu vreau să se unească duhul " 

a văzut că tatăl său îşi pune • mina meu cu adunarea ţ lor ! 
drea ptă pe capul lui Efraim ; deaceea C�ci, în minia ţţ lor, au ucis oa· 
a a pucat mina tatălui său, ca s'o ia de meni, 
pe capul lui Efraim, şi s'o îndrepte pe Şi! în răutatea lor, au tăiat vinele 
al lui Manase. •' ''•"· "· taunlor. '' Prov. 1 . 1;, 10. 

1 8. Şi Iosif a zis tatălui său : „Nu ""Ps. 26. 9. Efes.6. 11 . tl's.16. 9; 30.12:;1. s. ttCap.3'.?>. 

aşa, tată, căci acela este cel întîi năs- 7. Blestemată să fie minia lor, pen· 
cut ; pune-ţi mina dreaptă pe capul trucă a fost prea turbată, 
lui." Şi furia lor, căci a fost prea săi· 

1 9. Tatăl său n'a vrut, ci a zis : batică ! 
„Ştiu •, fiule, ştiu ; şi el va ajunge · l i  voi împărţi • în lacov, 
un popor, ş i  el va f i  mare ; dar fratele Şi-i voi risipi în Israel. 
lu i  cel mai mic „ va fi mai mare decit 8. ludo •, t� 1��'t" �:;;:;t" l��d�l�4·f��: el  ; şi sămî_n,ţa lui va  ajunge o ceată ţilor tăi ; ��. 2��!�,��\. 

A
poc

.
;

.
�� · 14 · <•Num . 1 . 3."l, 3.'.>; Mina •• ta va apuca de ceafă pe 

20. El i-a binecuvîntat în ziua aceea, vrMIT��i/ăţ�i{ tău se vor închina ţ pînă şi a zis : „Numele tău îl vor întrebuin-. la pămînt înaintea ta. "C•p.2'l.:u. ţa  Israeliţii cînd vor binecuvînta •, zi-
D<ut. 31! . 7 .  "" Ps. lS.40. tCap.27.29. 1 ero0.0.2. 

cînd : „ Dumnezeu să Se poarte cu tine 
9. luda este un pui • de leu. . ' cum S'a purtat cu Efraim şi cu �a- Tu te-ai întors dela m ăcel, fwle .  nase ! "  Ş i  a pus astfel p e  E f ra1m m a- l uda îşi pleacă •• genunchii, se cul-

intea lu i  Manase. " Rut 4. 1 1 .  12. 

că întocmai ca un leu, 
21 . Israel a zis lui Iosif : „Iată că în Ca 0 leoaică : cine-l va scula ? 

curînd am să mor ! Dar Dumnezeu • • O••u6. 14. Ap•w.h. 6. "* N u m . 23.24;24. 9. 

va fi cu voi, şi vă va aduce înapo_i în  
1 o. Toiagu l • de domnie nu se  va  de-

ţara părinţi lor voştri. '' l'�P · '"· ' :  '?·2'· părta din luda, . . ţ 
22. J ţi • dau, mai mult dec1t fr.aţ1Io.r Nici toiagul •• de cîrmuire dmtre 

tăi, o parte, pe care am !11at-o din. m i- picioarele lui, 
n a  Amoriţilor •• cu sabia mea ŞI cu Pînă ţţ va veni Şilo 1, 

���.15.'!.1•ec�;�15.16; 3-1.28. I;����·.��!�.l Cron. 6. 2. 1 .  Adie! Mesla. 
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Şi de El •ţ vor asculta popoarele. 

Q N'Ulll 24 . 1 7 .  ler.:I0.21.  Zn.h 10. ll . • ;,�·· P�. @. 7 ;  10:-!. 8 
Num 21. IS. t Deut.28.57. ttlsn. 1 1 .  I; 62. 1 1 .  Ezec. 2 1 .  

i ;- .  D i m  9 .  2 5 .  J\l n t .  2 1 . 9 .  L u c  1 .  3'1 ,  33 �'t lsu . 2 . 2 ;  l i .  
10, 42. 1, ·I :  „9.6, 7, 2'2,2J: 5.'"i . -1., 5; 60 . 1, 3, 4, 5. Hag . 2 . 7 .  
I.uc . 2 . RO, :U,32. 

1 1 . E l •  îşi leagă măgarul de viţă, 
Şi de cel mai bun butuc de viţă mîn

zul măgăriţei lui ; 
lşi spală haina în vin, 
Şi mantaua în sîngele strugurilor. 

� 2  Heg. 1 8 .32. 
I 2. Are ochii • roşi de vin, 
Şi dinţii albi de lapte. ·>Pco,·.o:i.29. 

1 3. Zabulon • va locui pe ţărmul mă
rilor, 

Ungă l imanul corăbiilor, 
Şi hotarul lui se va întinde înspre 

Sidon. "' Deul. 33. 18, 19 los.19. lO, t l .  

1 4. lsahar este un măgar osos, 
Care se culcă în grajduri. 

1 5 . Vede că locul unde se odihneşte 
este pi ăcu t, 

Şi că ţinutul lui este măreţ ; 
lşi pleacă umărul • subt povară, 
Şi se supune birului. 1 . sum 10. 9 .  

1 6. Dan • va judeca pe poporul său, 
Ca una din seminţiile lui Israel. 

·: Deut.33.?!. Judc. 18. 1, 2. 

1 7. Dan va fi • un şarpe pe drum, 
O năpîrcă pe cărare, 
Muşcînd călcîiele calului, 
Făcînd să cadă călăreţul pe spate. 

�Jude. 18 27. 

1 8 . ln ajutorul • Tău, nădăjduiesc, 
Doamne ! ·� Ps. 2�.5; 1 19 .  IGli, 114. lsa 2:-i 9. 

1 9. Peste Gad • vor da iuruş cete 
înarmate, 

Dar şi el va da iuruş peste ele şi 
Ie va urmări. (• Deut 33 . 20  1 Croo. o. 1s. 

20. Aşer • dă o hrană minunată ; 
El va da bucate alese împăraţilor. 

.;. oeut. 3::1.:!4. los. 19 .24. 
21. Neftali • este o cerboaică slo

bodă : 
Rosteşte cuvinte frumoase. • Ileu� 33. 23. 

22. Iosif este vlăstarul unui pom ro
ditor, 

Vlăstarul unui pom roditor sădit 
lingă un izvor ; 

Ramurile lui se înalţă deasupra zi-
dului. · 

23. Arcaşii l-au aţiţat •, au aruncat 
săgeţi, Ş i l-au urmărit cu ura lor. 

(•Cnp.37.41 24, 28; 39. 20; 42.21. Ps . 1 18. 13. 

24. Dar arcul • lui a rămas tare, 
Şi mînile lui au fost întărite 
De minile Puternicului •• lui Iacov : 

�-i a aj uns astfel i" piistorul "ţţ, stînca T lu i  Israel . :, l 11v. :...� • . :.!\l. P s . : l � . i.-•. „� Ps . IJ'..?. '.?, iJ. t C'11p. i.:.. 1 1 , .J-. 1"2: �.O. � i  l 's . ..::. 1. 1. .•+ 1�a .'..!").. ltJ 
25. Aceasta este hicran·a • Dumne

zeu lui tatălui tău, care te va aj uta ; 
Aceasta este lucrarea " Celui Atot

puternic, care ţ te va binccuvînta 

�� �!�=��:�!�:�;.;:� ���ll��'�re c]�,�us , 
Cu binecuvîntările ţi ţclor ş i  a l e  pîn-

tecelui mame i . .:· cup . � . 1:;, ::: 1 ;  :1-·, _ ; i ;  u.�·:  
Cup 1 ; . 1 ; 3:1. I l .  tDC'ut. :i.:.:. 1:;. 

26. Binecuvintările tatălui tău 
lntrec binecuvintările părintilor mei, 

şi se inal tă · 

Pînă în creştetul dealurilor veci
nice • :  

Ele •• s ă  \"ină peste capul lui Iosif, 
Peste creştetul capului domnului 

fraţilor săi ! ·:·oeut.33. 15. Hul.J.:-i.b. •:":' Ul·u1.:-1.'i.U> 

27. Beniamin • este un lup care sfă
şie ; 

Dimineaţa, mănîncă prada1 
Iar seara ••, împarte prada răpită." 

o.'IJudc 20. 21,25. Ezec. 2:!. :!.'1, :!i. =::�"t � u m . :?:L :?I.  Est.l!l.11. 
Ezec . ::19 . 10. Znh . 14 . 1, 7.  

28. Aceştia sini toţi ceice alcătuiesc 
cele douăsprezece seminţii ale lui Is
rael . Şi acestea sint lucrurile, pe cari 
li le-a spus tatăl lor, cind i-a bine
cuvîntat. 1-a binecuvîntat, pe fiecare 
cu o binecuvîntare deosebită. 

Moar/ea lui /aro1•.  

29. Apoi le-a dat porunca următoare : 
„Eu am să fiu adăugat • la poporul meu ; deci să mă îngropaţi •• 1mpreu
nă cu părinţii mei, în peştera ţ care 
este în ogorul Hetitului Efron, 
,,.,Cup 15. 15; :!!'",.S. ��-:·cup.-17 .JO. 2Snm . 19.37. tCap.!J0.13. 

30. în peştera din ogorul Macpela, 
care este f�ţă în faţă cu Mamre, în ţara 
Canaan. Acesta este ogorul, pe care • 
1-a cumpărat Avraam dela Hetitul E
fron, ca moşie de inmormintare. 

�� Cnp. 23. Hi. 
3 1 .  Acol o •  au îngropat pe Avraam 

şi pe Sara, nevasta lui ; acolo au în
gropat•• pe Isaac şi pe Rebeca, ne
vasta lui ; şi acolo am îngropat eu pe 
Lea. )('np.:!:1 . r n ; :.:!1 . u .  ("·' Cu p . &>. :..'9. 

32. Ogorul şi peştera care se află a
colo au fost cumpărate dela fiii lui 
Hei." 
33. Cînd a isprăvit lacov de dat po

runci fii lor săi, şi-a tras picioarele 
în pat, şi-a dat duhul, şi a fost adău· 
gat " la poporul său. •ven.2'J 
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lnf!rOpnrra lui laco 1 · .  s ă u ,  s ' a  înto rs î n  l g- i p t  i m  SQ L Iosi f  s ' a  aru n ca t • pc faţ:i f a .  fra ţ i i sj i ş i  CCJ tot 1 c�i /reuna cu 

tă l u 1 său,  1-a plins ••, si 1 -a 55.  sera cu el, ca sa in;.:roapc p/t ts� sui. 
r�tat. . ' " 1 · - •• . 1 .  · , J : , o i c  . .  1 1 . 

a al �au 
-· .A por.unei ! do ftori lor, cari e rau în _ . Runntntrn lui /o ii/. 

s lu1?a
. lu i , sâ  

.i
m b ;i �samczc • pe tata i  1 :i .  Cind au va1ut  fra ţ i i  l u i  1 . sau • ŞI d o ftoru au 1 mbâlsăm at pe ls- ta tai  lor  a. mur i t ,  a u • l is . [)osi_f ca 

����·1 .1 . �: K i . Lu>����·.:!'1�.�:�.: ·;�'-�·: 1::; _':!;.
�;'.t . :.>t-; . i::. prin de losi � ura pc noi ,  şi �e ��a .' a 

.3 .  Patruz_cci de zile au t recut ast fel 
toa rce lot raul ,  pc cart: i l-am fa�t��: 

�1
. 

au f.ost r n tri:buin ţ�te cu imbalsăma· 1 6. Şi au trimes s a spună 1'�'j ,,., ":'· 
re a  l.u 1 . Ş1 . Eg1ptcn 1 1  l:au pi ins •  şap- : ·Tatai  Iau a d at porunca aceast 'o.si f :  
leLec1 de

_ 
zi le . � „ , „ _ ._„_ c, , _  1 „.„„  " - ' - inie de moa rte :  a •na. 

- t .  Dup.ih:c . au treC'l:'t Lil� le de jale : . 1 7._ „Aşa sa_ rnrbi ţ i  lu i  Ios i f : , 
Iosi f  a \ o�b1t oa�cm lor d in casa • l u i 1arta neleg 1 11 1rea fr_ţ i Jor lăi 

!,Oh . 
�a raon, şi_ lc�a zis : „ Daca am căpa· ca tul lor, cac i  ţ i-au f:lcut • rău , ,� 1

1 pa. 1 .t t trecere 1 11a 1 11 tca ,-oastra,  spune ţ i , ni acum păcatul rob i lor Dumne�eut�'. 
r�g. hu faraon, ce ,-j spun cu. · Est. 1 . c. : tatălui tău I "  Ios i f a pl ins cind ui 

_ 

:i .  Ţa�al me�1 • m'a pus _:>ă j u r, z icînd :  · cuvintele �-cest_ca. · Prn.- ,, 11_ „�r��-�-1 
!, lata, 1_n. cu ri nd 

_
eu am sa mor ! Să ma 1 8. Fra ţu lui  au venit  şi s'au 

•�grop! 1n mon111ntul, pc care"' m� l-am _ ca t ' ci in şi şi cu fa ta J a  păm in t i�run
s�pat_ 1n . hra Canaan. '' Aş vrea dar 1 tea lui , şi i -au zis : „Sin tem robii 1::�: 
sa ma �u 1  acolo, ca să îngrop pe tatăl : _ · ""r 3,_ ,_ ;r. 
meu ; ş 1  d u pă aceea mă voi întoarce. " I 1 9. I osif le-a zis : „Fi l i  fără • teamă : 

6.· �=!�:�- � "�;�;����·=· i.���"i-��t;:·�t'
i�� i �!���\nt •• ��„��:_e, _ 

în
'�"���� ,�-��r.�u�'. 

groapa pe tatai tau, după jurămintul •0.�- 3-t . 29. ��n 12 19 Ev
_
r .  rn :<o. 

pe care te-a pus să-l faci." I -'O. yo_1 , negreşit, v'aţi gindit să-mi 
7. I osif s'a suit, ca să îngroape pe ta- � faceţi rau : dar Dumnezeu •• a schim· 

tăi său. l m preună cu el s'au suit toţi i bat răul în bine, ca să împlinească ce· 
slujitorii lu i  Fa raon, bătrinii casei lui i cace se vede azi, şi anume, să scape 
toţi bătr�nii  ţării ţ:gipţu l u i ,  „ ' , n� ta , u� u1  po_p�r în �-a�e număr. 

8. toata casa lui  Iosif, fraţu săi, şi : 18-·•· ."-.'"'· 10" · _ �·r-•-· 0• �- Fapt. �. 13,11, 0:. 

casa tatălui său ; n'au lăsat în ţinutul ; 2! · �1ţ! 0dar fa�a _teama, ��c1 eu yă 
Gosen decît pruncii, oile şi boii. I V«?I. hran.1 , pe vo! ş1 pe. co�m �oşt�L'.' 
9. l mpreună cu Iosif mai erau cară şi / Ş1_ 1-a m 1nga1at, ş1 le-a 1mb�rbatat mi-_ călăreţi, aşa că alaiul era foarte mare. mile. ·-" Cnr. ' • · 12· Mau.u 
1 O. Cînd �u ajuns la  aria lui Ata d, Moartea lui Iosif. 

care  este d incolo de Iordan, au făcut 22. Iosif a locuit în Egipt, el şi casa 
plingere • m a re şi jalnică ; şi Iosif a tatălui său ; şi a trăit o sută zece ani. 
ţ inut în cinstea tatălui său un bocet "" 23. Iosif a văzut pe fi i i  lui Efraim 
de şapte zile. pînă la  al treilea • neam ; şi fiii " lui 

'" 2 Sam. 1 .1;. Fapt . 5. 2. <•q sam . 31 . 13. Jov.�.13 . Machir, fiul lu i  Manase, s'au năs· 
1 1 . Locuitorii ţării, Cananiţii, au fost cut ţ pe genunchii lui. 

m a rtori la  bocetul acesta din aria lui ., 10.- . 12. 10. "'' Num.32.39. ;-cap.:io.:. 
Atad, şi  au zis : „lat ă  un mare bocet 24. Iosif a zis fraţilor săi : „Eu am 

printre Egipteni !" De aceea s'a dat să mor ! Dar Dumnezeu • vă va cer· 

acestei arii numele Abel-Miţraim (la- ceta, şi vă va face să vă suiţi din ţara 
lea Egiptenilor); ea este dincolo de aceasta în ţara, pe care a jurat •• �ă 0 
Iordan. va da lui  Avraam, lui Isaac şi lui la· 

1 2. Astfel au î mplinit fii i • lui lacov cov.". • Cap. 15. H; 46.4; 46.21. Exod.�.1s,i:. 

porunci le  tatălui  lor. ''Cap. •9. 29,30. Fapt. 7. 16. E •„. 11.  22. "° Cap. 15. 1s; 26. a; 35. 12; 46.4. • 
t 3. L-au dus în ţara Canaan şi l-au 25. Iosi f •  a pus pe fiii lui Israel sa 

îngropat în peştera d in ogorul Mac· jure, zicînd � „C1!1d. vă va cerceta 
pe'la pe care-) • cumpărase Avraam Dumnezeu, sa luaţi ş1 oasele mele. de 

d ela' Hetitul E fron, ca moşie de în- aici." ''Exod. 13. 19. Ios.�•.32- Fopt. • ·1�

mormîntare, şi care este faţă în faţă  26. Iosif a murit, în vîrstă � e  o suta 

cu' Mamre. '' Cap.23. is. zece ani. L-au îmbălsămat•, ŞI 1-au_ pu: 
t 4. Iosif, după ce a îngropat pe· tatăl . într'un sicriu în Egipt. • W•- ·· 
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S A U  A D O U A  C A R T E  A L U I M O I S E  

( P s a l m u l  103. 7 .  N e e m i a  9. 9-20.) 
P O P O R  U L I S R A E L  Î N  E O I P T. 

C A P I T O L E L E  1 - 15. 21. 
1Ge1L 1:,. 13, J.I, P�. lO�J. 2:;--3!'}: lllC.. „ · I:?: Fup. �\p. 7 .  ;'-::11.) 

lnmulţirea Israeliţilor în Egipt. � 1 5 . Impăratul Egiptului a poruncit 
1 1 .  Iată • numele fiilor lui Israel, in· 1 moaşelor_ Evreilor, numite una Şifra, 

Iraţi în Egipt ; au intrat cu lacov ŞI ceal�lta Pua! . . , . . fiecare cu familia lui : ''' Fnc. <6 2. Cno. 6. H. 1 6. ŞI Ie-a zis : „C1!1d _veţi 1mphni 
2. Ruben, Simeon, Levi, Iuda, I slui.ba de. moaşe. pe hnga femeile E· 
3. Isahar, Zabulon, Beniamin, vre1lor, Şt le. veţi ve��a pe„ scaunul_ �e 
4. Dan, Neftali, Oad ş i Aşer. !1aştere,_ daca este_ ba�at, �a� .orn_oriţ�; 5. Sufletele ieşite din 1 lacov erau �ar ��.ca este fata, s o Iasaţ1 sa tra-

şa ptezeci • de toate. Iosif era atunci iasca. 
, • în Egipt. <•Fa�. <6.2�, 21. S.tih. 20. �eut. �0.22: 

1 7 . Dar m?aş,ele ; au •• 
temut de 

6. Iosif • a munt, ş1 toţi fraţ11 lut, şt Dum.nez_eu, _şi n au f'.'cut . ce . le p�-toată vîrsta aceea de oameni. runctse •mJ?.aratul Eg1ptu_lu1 : ct ai: la· 
Fnc.00.26. Fnpt, ; . 1;. sat pe cop11 1 de parte barbăteasca să 7. fii i •  lui Israel s'au înmulţit, s'au trăiască. ·•·P•L 16. G. ••nan. 3.16.1s; s.13. Fapt.5.2!1. 

mărit, au crescut şi au ajuns foarte 1 8. lmpăratul Egiptului a chemat pe 
puternici. Şi s'a umplut ţ1ra de ei. moaşe, şi le-a zis : „Pentruce aţi făcut 

•· l'ac„IG. 3. Dout. 20. 5. Ps. 10c,.2,. Fnpt. 7. 11. lucrul acesta, şi aţi lăsat pe copiii de 
Suferinţele Israeliţilor. 

8. Peste Egipt s'a ridicat • un nou 
împărat, care nu cunoscuse pe Iosif. 

·:'Fapt. 7. 18. 9. El a zis poporului său : „Iată • că 
poporul copiilor lui Israel este mai 
mare ş i mai puternic decît noi. " Ps. 105. 2<. 

I O. Veniţ i să ne arătăm dibaci faţă de 
el, ca să nu crească, pentruca nu cum
va, dacă se va intim pia un război, să se 
unească şi el cu vrăjmaşii noştri, să 
ne bată şi să iasă apoi din ţară." " rs.10. 2; 

83.3,4., >:•i::tov.5.13. Ps.105.2.5.Pil.16.25;21.30. F�pt. 7 . 1 9 .  
1 1 .  Şi au pus peste ei isprăvnicei, 

ca • să-i asuprească prin •• munci gre
le. Astfel a zidit e l cetăţile Pitom şi 
Ramses ţ, ca să slujească de hambare 
lui faraon. ,, Fac. 1;;. 1s. cap. s. 1.  
Deut. 26. 6. ,;,�,Cap. 2. ll; 5. 4, O. Ps. 81. 6. t Fac. 47. 11. 

1 2. Dar cu cit î l  asupreau mai mult, 
cu atît se înmulţea şi creştea ; şi s'au 
scîrbit de copiii lui Israel. 
1 3. Atunci Egiptenii au adus pe co

piii lui Israel la o aspră robie. 
1 4. Le-au făcut viaţa amară • prin 

lucrări grele de lut •• şi cărămizi, şi 
prin tot felul de lucrări de pe cîmp : 
şi în toate muncile acestea pe cari-i si
leau să le facă, erau fără nici un pic 
de m ilă. 
._„  Cnp. 2. 23; 6. 9. Num. 20. fa. Fapt. 7. 19, 3.f. �(•Pe. 81.8. 

1. CoRp�ele lui. 

parte bărbătească să trăiască ?" 1 9. Moaşele • au răspuns lui faraon : 
„Pentrucă femeile Evreilor nu sînt ca 
Egiptencele ; ele sînt vînjoase şi nasc 
înainte de venirea moaşei." 

::fos . 2. 4, etc. 2. Snm.17. 19.20. 
20. Dumnezeu • a făcut bine moaşe

lor ; şi poporul s'a înmulţit şi a ajuns 
foarte mare la număr. 

Pi l . 11, JB. Ecl.S. 12. Tsa.. :-t 10.Evi . G. 10. 
21 . Pentrucă moaşele se temuseră de 

Dumnezeu, Dumnezeu a făcut să Ic 
meargă bine casele *, dindu-le belşug 
de copii i. • 1 sam. 2. ?:. 
2Snm . 7 . l l ,  13, 27, 29. l Reg. 2. 2.C; 1 1. 38. Ps. 12i. 1. 

22. Atunci faraon a dat următoarea 
poruncă la tot poporul lui : „Să arun
caţi în rîu pe orice băiat • care se va 
naşte, şi să lăsaţi pe toate fetele să 
trăiască." �·Fapt. i. 19. 

Naşterea lui Moise. 
2 1. Un om • din casa lui Levi luase 

de nevastă pe o fată a lui Levi. 
o;, Caµ. 6, 20. Sum. 26. 59. 1 Cron. 23. H. 

2. femeia aceasta a rămas însărcina
tă, şi a născut un fiu. A văzut • că este 
frumos, şi l-a ascuns trei luni. 

I) Fapt. 7. 20. Evr. 11. w. 
3. Ne mai putînd să-l ascundă, a luat 

un sicriaş de papură, pe care l-a uns . 
1. Snu: le-a racu' ce�. 
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cu lut şi cu smoală ; a pus copilu l  în 1 1 6. Preotul • din .• \l a d ian avea el, ş i  l-a aşezat între trestii, pe ma- fete ••. Ele au veni t  s. ă scoată a��Pte 
Iu l  rîului. au umplut jgh1"burde ca s:i acta ea, Ş1 4. Sora • copilului pîndea la o de păr- , ma tal ălui lor. ·• .„. ; 1 - Fac u �1 !ur. tar� �arecare, ca să vadă ce are să i 1 7. Dar au venit r.js torii , şi j,� 1 1 
se mt1mple .  

. 
0 l a10. 1:.. 21J !'u1 1„_20 w. luat la g-?ană. A:tunc1 ,\\oise s'a 5 �" 5. Fata • lui  Faraon s'a pogorit la lat, le-a a1utat, ş1 l e-a • adăpat tur cu. 

rîu, să se sclJe ; şi ce le ce o însoţeau 1 • F1c �m�. s� pli'!1b�u pe_ ma�ginea rîulu!: Ea a 1 8. <;înd s'au intors de la tatăl 1�' zant s1cnaşul m m11locu l tresuilor, ş1 Reuel , el a z is : „Pen tru ce Vă • r 
a trimes pe roab1 ei să-l ia. " Fa pL ; 2 1 toarceţi aşa de curînd azi ?" • Nam. 101�· 
6. L-a deschis şi a văzut copilul : era I Q. Ele au răspuns : „Un Egiptea un băieţaş care plîngea. l-a fost milă ne-a scăpat din m!na pastori!or, şi chia

n 
de el, şi a zis : „Este un copil de al ne-a scos apă, ş1 a adăpat turma." r 
Evreilor ! '.' . 

. . . . 20. Şi el a zis fetelor : „Unde este ;  7. Atunci sora cop1 lulu1  .a zis fetei 1�1 Pentruce aţi lăsat acolo pe omul ace·. Faraon : „Să mă duc să-ţ1 chem o doi- la ! Chemaţi-! • să mănince pine !" că d intre femeile Evreilor, ca să-ţi • rac. 31 . 01 ,  c.?. alăpteze copi lu l ?" 21 . Moise s'a hotărî! să locuiască la 8. „Du-te", i-a răspuns fata lui Fa- omul acela, care i-a dat de nevastă pe raon. Şi fata s'a d us şi a chemat pe fiică-sa • Se fora. ·· c.p. „ i;, " , mama copi��lui. . . . 22. Ea a născut un fiu, căruia el i-a 9. Fata lut  Faraon 1�a z1� :_  .„la  �opt- pus numele " Gherşom (S'nl s"răin ai. Iul acesta,_ alăptează-m1_-I, ŞI 1J 1 voi piă- ci) ; „căci", a zis el, „locuiesc ca" ti." Femeia a luat cop1lul, ŞI I-a a lăp- străin într'o ţară străină." tai. • Cap. 18. 3. • o t apL 7. 29. l':vr.ll.l� IL 1 O. Copilul a crescut, şi ea l�a adus 
fetei lui  Faraon ; şi el i-a fost fiu •. I-a Dumnezeu aude strigătul /sraelifi/or. 
pus numele Moise (Scos); „căci", a 
zis ea, „ l-am scos din ape." • l'apL 7. 21. 23. După • multă vreme, împăratul 

Egiptului a murit ; şi copiii lui lsra· 
Fuga lui Moise în Madian. ei•• gemeau incă din pricina robiei, şi 

scoteau ţ strigăte desnădăjduite. Stri· 1 1 . ln vremea aceea, Moise, crescînd gătele acestea, pe cari l i  le smulgea mare•, a ieşit pe la fraţii săi, şi a fost robia, s'au suit pînă la Dumnezeu. martor la muncile " lor grele. A vă- •Cap. 7•7• t"apt. 7• 30. o''!'ium. 20. 16. neu1. 21;.1. Ps lli zut pe un Egiptean, care bătea pe u n  t l'ac. 1s. 20. Cap. 3. 9; 22, 23,27. Deu1.2�. i:.. lac.H 
Evreu, unul dintre fraţii lui. 24. Dumnezeu a •  auzit gemetele !Jr, 

• Fapt. 7. 2:l. 24. E•·r. 1 1. :!<&, 25. 26· •>Cap . 1· 11• şi Şi-a adus •• aminte de ţ legămîntul 1 2. S'a uitat în toate părţile, şi, vă- Său făcut cu Avraam, Isaac, şi lacov. 
zînd că nu este nimeni, a omorit " pe ocop. 6. &. o>cap.6.&. Ps. 1o;. s, a; 1ue.<0. t F&<:. t:.  

Egiptean şi l-a ascuns inn isip. • FapL 1. 21. ·1 14. 46.4. . . . .. 1 3. A ieşit • şi în ziua următoare_ ;  , 2_5. Dumn�zeu, a pnv1t � �pre c�pm 
şi iată că doi Evrei se certau. A zis I lui Israel, ş1 I s a făcut mila 1 de e1. 
celui ce n'avea dreptate : „Pentru ce '°Cap.4.31 . 1 saw.1.11. 2.sam.16.12. Luc.1.20.•• Cap.17. 
loveşti pe semenul tău ?" • F11p� 1. 26; 1 4. Şi omul acela a răspuns : „Cme 
te-a pus pe tine mai mare şi judecător 
peste noi ? Nu cumva ai de. gmd s.ă mă  
omori şi pe mine, cum a t  omont pe  
Egipteanul  acela ?': Moise. s'a . temut 
ş i  a zis : „Nu mat mcape mdo1ală că 
faptul este cunoscut. • Fapt. 7· ";· � 1 5. Faraon a a flat ce se: petrecuse, �1 
căuta să omo:ire pe Mo1�t!. Dar Moi: 
se • a fugit d in1intt;a Ju1 Faraol!, ŞI 
a locuit în ţ:ira Mad1an. A şezut hngă 
o fînlînă "-. · · „ t"apL 7. 29. Evr. 11. 27. '""Fac. 24. 11:  29. 2. 

1. BluJltoBiele. 

Rugul aprins. 3 1 .  Moise păştea turma socrului .său 
letro, preotu�• M�dianului. Od�lă 

a minat turma pmă dincolo de pustie, 
şi a ajuns la m untele •• lui Dumne· 

zeu la H oreb. • C•P· 2. 16."° Cap. 1e.:.. 1 Reg. i:.a 2. 1(ngerul • DJmnului i S'a ar�tat 1.�· 
tr'o flacără de foc, _care, ieşt;a d�n r:!: locul unui rug. Moise s a ut.tat ' ş

i nu tă că ru"ul era tot un foc, ŞI rugu 
se· mistuia deloc. F pL 7 !li-• v..uL 33. 18. lsa. 63. 9. a__;.._ 

1. Sau: a luat cuno,llD\A de el. 
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3. Moise a zis : „Am sâ mă întorc s : i  1 3 . . \\oic;c a zis l u i  Dumnezeu : i ota văd ce este această \·ectenie • minuna- c!nd m� voi duce b copiii lu i 1'�rae1 : tă, şi pentru ce nu se mistuie rugul ." Ş I  le voi spune : „Dumnezeul părint:Ior 

;Ps. 1 1 1 . 2. Fnp1. 7 . 31 .  voştri m'a trimcs la \"OÎ" · şi mă ,·or 4. Domnul a văzut că el se întoarce întreba : , ,Care este Numeie Lui ?" cc să vadă ; şi Dumnezeu 1-a chemat • d in le voi răspunde ?" 
mijlocul rugului, şi a zis : „Moise ! 1 4. Dumnezeu a zis l u i  Moise : Eu Moise !" El a răspuns : „lată-mă !" sînt Cel ce sînt." Ş i  a ada<1gat : ,'.'Vei 

• r>eut.33. l6 .  răspunde cop iilor lui Israel astfe l :  5. Dumnezeu a zis : „Nu te apropia „Cel ce se numeşte „Eu • sînt", m ' a  de locul acesta ; scoate-ţi •  încălţămin- trimes la voi." tele din picioare, Căci locul pe Care *Cap.6. 3. JoanS.5<. 2 <'or. t .  20. En.13. 8. Apoc. l. <.  

calci este un pămînt sfînt." 1 5 . Dumnezeu a mai zis lui Moise : 
'" l'ap. rn. 12. Ios.5. 15. FnrL 7· 33. „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel : 

6. Şi a, a�ău�at : „Eu sînt • Dui:nne- „Domnul, Dumnezeul părinţilor rnzeul tatalu1 tau, D�mnezeu! lui A- ştri, Dumnezeul lui Auaam, Dumnevraam, �umnez�ul 1�1 lsa:ic ş1 Dumne- 1 zeul lui Isaac şi Dumnezeul lui lazeul Im lacov. Moise ş1-a ascuns fa- cav, m'a trimes la voi. Acesta este 
ta, căci se temea •• să privească pe Numele • Meu pentru vecinicie, aceDumnezeu. • Fac. 28.13. Vers. 15. sta este Numele Meu din neam în 
Cnp. -1. 5. �lat. 22 32. Marc. 12. 2C. Luc. 20. 37. Fapt. i. ::C. neam . �·Pe. 1 ?..-1• 13. O"e.'.l .  12. ;... 
** 1 Rf'_;. l�. 13. 1�o..6. 1 ,  5. 

7. Domnul a zis : „Am • văzut asupri- 1 6. Du-te, . strînge • pe bătrînii lui 
rea poporului Meu, care este în Egipt, Israel, şi spune-le : „Mi s'a arătat 
ş i am auzit strigătele pe care le scoa- Domnul, Dumnezeul părinţilor va
te d in pricina asupritorilor • lui ; căci ştri, Dumnezeul lui Avraam, lui lsa
îi .. cunosc durerile. •cap. 2_ 23_ 2,, 25_ �c şi lui lacov. El a zis „ : „V'am vă
N ... m 9.9. Ps. I06.«. Fapt. 7. 34. ""Cap.1. n. t Fac.ie.21. zut, şi am văzut ce vi se face în Egipt, 
Cap. 2. 20. .,.. Cap.4.. 29. •::;'= F.o.c. 50. 24. Cap. 2.25 ; 4. 31. Lnc. 1.68. 

8. M'am pogorît • ca să-l izbăvesc •• 1 7. şi am zis : „Vă • voi scoate din 
din mina Egiptenilor, şi să-l scot din suferinţa Egiptului, şi vă voi duce în 
ţJra aceasta şi să-l duc într'o ţară ţ ţara Cananiţilor, Hetiţilor, Amoriţi
bună şi întinsă, într'o ţară unde cur- lor, Fereziţilor, Heviţilor şi lebusi
ge ţţ lapte şi miere, şi anume, în Io- ţilor, într'o ţară unde curge lapte şi 
eurile, pe cari le locuiesc Canani- miere." • Fac. 15• 

1" 16· Vers.a. 

ţii •ţ, Hetiţii, Amoriţii, Fereziţii, He- · 1 8. Ei vor asculta • de glasul tău ; 
viţii şi lebusiţii . '• Fuc. 1 1. ;, 7; 1s.21 : ;n. 24• şi te vei duce, tu şi bătrînii lui ls
••C•p. 6.6, s; 12.;1. tDeuL 1. 2&; g, ;, s,s. ţt vm. 1;. rael, la împăratul Egip'.ului, şi îi veţi 
c.p. ia &; 33.3. Num. 13. 27. Deut. 26. 9. 15. l•r. u. 5; spune : „DJmnul, Dumnezeul Evreilor, 
32-�- E•ec. 20·6· '·tFnc. 15. is. s'a întîln it„ cu noi. Dă-ne voie să mer-

9. lată • că strigătele Israeliţilor au gem cale de trei zile în pustie, ca să ajuns pînă la Mine, şi am văzut chi- aducem jertfe Domnului, Dumnezeu-nul cu care îi chinuesc „ Egiptenii. lui nostru." " Cnp. � . 31. ''•Cap. &. 1,3. 
"(: Cap. 2· 23· c:* Cap. i. 11' ia, 1"' 22.. 1 9. Ştiu că împăratu] Egiptului 

t O. Acum •, vino, Eu te voi trimete n'are • să vă bse să plecaţi decît silit la Faraon, şi vei scoate din Egipt pe de 0 mină puternică. *Xum.23.3, 4• 1;, 16. poporul Meu, pe copiii* !�i1�������::
. 
4_ 20. Eu Imi voi întinde • mina, şi voi 

lovi Egiptul cu tot„ felul de minuni, 
pe cari le voi face în mijlocul lui. Du
pă aceea ţ, are să vă lase să ple-Trimeterea lui Moise. 

1 1 .  Moise a zis lui Dumnezeu : „Ci
ne • sînt eu, ca să mă duc la Faraon, 
ş i să scot din Egipt pe copiii lui Is
rael ?'' *Cap. 6. 12. 1 :51:1.w. lS. JS. hiu..6.5, 8. Ier. I. 6.  

1 2. Dumnezeu a zis : „Eu voi • fi ne
greşit cu tine ; şi iJtă c1re va fi pentru 
tine semnul că Eu te-am trimes : după 
ce vei scn1te pe popor din Egipt, veţi 
sluji lui 0.Jmnezeu pe muntele acesb." •Fac. :n. S. DeuL 31. 23. loa. 1. r.. Rom. 8. Sl .  

;*3ctip�;.G;7.6;9. 16. ţ Cnp.i. 3; 1 1 . 9. Den��nf� �;�· :·. 
10. Ps. 105. 27; 135. 9. Ier. 32. 20. Fupt. i. 36. (.'op. 7-13. 

21 . Voi face • chiar ca poporul ace
sta să capete trecere înaintea Egipte
nilor ; şi, cînd veţi pleca, nu veţi ple-
c
��

u 
�

î
;��� Î�!�i� • va cere.�cl-;�:� 

cina eL şi dela cea care locuieşte în 
casa ei, vase de argint, vase de aur, şi 
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h�ine, pc cari  Ic vct i pune pc f i i i  şi 
fucclc voastre. Ş i vcti j ă fu i  •• astfel 
pc Egipteni." •Cnp. 1 1 . 3;  '"·"'· ,„_11JC.'6. l'ru•.M.• ;::.�;·� 

.
. iio�4.Cllp. l i .� ;  l :.! .  ::.·.._ :Y.). tJov. 2;. 17. hov.13. tC. 

So i·direa lui Moise. 4 L �oise a răspu ns , Ji a_ zis : „ lată 
că n au să ma creada, nici n'au sa 

asculte de glasul meu. C i  vor zice : 
„Nu ti s'a arătat Domnu l !" 
2. Dom nul i-a zis : „Ce ai în mină ?" 

E l  a răspuns : „Un •  toiag." •vero. 11, :?11. 3. Domnul a zis : „Aruncă-l la pă
mint. " El l-a aruncat la pămin t, şi to
iagul s'a prefăcut intr'un şarpe. Moi
se fugea de el. 

•J. Uomnul a zis lui Moise : „ lntin
de-ti mina, şi apucă-l de coadă." El 
a întins mina şi 1-a apucat ; şi şarpele 
s'a prefăcut iarăş într'un toiag în mi
na lui. 5. „ lată", a zis Domnul, „ce vei fa
ce, ca să  creadă • că ţi s'a arătat Dom
nul · •, Dumnezeul părin ţilor lor : 
Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul 
lui Isaac şi Dumnezeul lui lacov." 

.;•  t ·ap. 19. \t • .;: Cap.3. 15. 

6. Domnul i-a mai zis : „Bagă-ti mina 
in sin." E l  şi-a băgat mina în sin ; 
apoi a scos-o, şi iată că mina i se aco
perise de lepră, şi se făcuse albă ca • 
zăpada. ._„ �um. 12. 10. 2J�g. ;;.27. 

7. Domnul a zis : „Bagă-ţi din nou 
mina în sin." E l  şi-a băgat din nou 
mina în  sîn ; apoi a scos-o din sîn ; şi 
iată că mîna se făcuse • iarăş cum 
era carnea lui. 

o N u m .  12. 13, 14. Deut. :12. 39. 2 Reg. 5 .  H .  lllat. S. 3.  

8. „Dacă nu te vor crede," a zis 
Domnul, „şi nu vor asculta de glasul 
celui dintîi semn, vor :::rede glasul 
celui  de al  doilea semn. 

9. Dacă nu vor crede nici aceste două 
semne, şi nu vor asculta de glasul tău, 
să iei apă din rîu, şi s'o torni pe pă
mânt ; şi apa•, pe care o vei lua din rîu, 
se va preface în sînge pe pă'!1�:: ;'. 19_ 1 O. Moise a zis Domnului : „Ah ! Doam
ne eu nu sînt un om cu vorbirea 
uş�ară ; şi cusurul acesta nu-i nici de 
ieri nici d e  alaltăeri, nici măcar de 
cînd vorbeşti Tu robului Tău ; căci 
vorba şi limba • mi-este încurcată." 

� Cap. 6.12. Ier. I. 6. 
1 1 . Domnul i-a zis : „Cine • a făcut 

gura omului ? Şi cine face pe om mut 
sau surd, cu vedere sau orb ? Oare nu 
Eu, Domnul ? �Po. 94.9. 

I 2. Du-te, dar ; E u n,j Fi cu ta ,  şi te voi im· a ţ a  ce vei a gura • sp
.
us." • •�L :JJ. .... J„r. 1_ "'· ,1. ... r .  11,_ 1, )Ivea de 

Lu• . I:.!. li, I�; 2 1 . l  t, 1.·,. :f. a.rc.1.11r 1 3. Moise a zis : „Ah ' !Joamne . . ·  mc tc pc  c i n e  v e i  v rea sa trimcti.:,
tri. 

. 1 .J. Atund Domnul S 'a miniat
" JonM.:

. isc, ŞI a ns : „ N u - i o a re acofoe f 0• tele t ă u  Aa ron , Lcvitu l ? Ştiu 
c. ra. 

�·o r_bcştc uşo�. I:ita ca el insuş v�ee! m a m tc� t� ;_ ş1, cmd te va vedea, se ra bu�ura ·� .  mu!la l u i  .. � Vt-�"- :.!�. 1 8.uu. in. :!, l :,.  � :> .  Tu 1 1  v e i  vorbi •, Ş I  v e i  pune ••  nntclc . in gura lui _; şi _Eu voi fi  cu �: ra ta �I  CU gura lu1 ; ŞI v a  mi ţ Învita cc v�ţa avea de făcut . o cup. 7. 1, 2. •"lium �. � ; 23 .  a, I:!, lG. lJt-Ul. I/'!. I"!. l.11u. . . jl.  Jlj_ l'"r. I .O. tl.JeiJL�:.;: 
1 6  .. �I va vo.�bi poporului  pentru ti. n_c, 1 ţ 1  va s l U J I  drept gura, şi tu vei tanea pentru el locu l lui • Dumnezeu. 

1 ·u11. 7 . -t ;  11':. Jg, 

1 7. la în min ă •  toia"' u l  acesta, cu 
care vei face semnele."

" 
" V'"· '· 

Moise în E[?ipt. 

1 8. Moise a plecat ; şi, cînd s'a în· 
tors la socrul său letro, i-a zis : „Lasă. 
mă, te rog, să plec şi să mă întorc la 
fraţ i i  mei, cari sînt în Egipt, ca să văd 
dacă mai trăiesc." letro a zis lui Moi· 
se : „Du-te în pace ! "  1 9. Domnul a zis l u i  Moise, în Ma· 
dian : „Du-te, întoarce-te în Egipt: 
căci toţi • ceice umblau să-ţi ia viaţa, 
au murit." " Cap. 2'. lu,23. M•L2. �J. 

20. Moise şi-a luat nevasta şi copiii, 
i-a pus călări pe mi!gari, şi s'a întors 
în ţara Egiptului. !;ii-a luat în mină 
toiagul • lui Dumnezeu. * Cnv. li. 9. Nom.3>.@,9. 

21 . Domnul a zis lui Moise : „Ple· 
cînd ca să te întorci în Egipt, vezi, to:· 
te minunile • pe cari ţi le pun m 
mînă, să le faci înaintea lui farao� . 
Eu •• îi voi împetri inima, şi nu va la· 
sa pe popor să plece. "Cap.3.20. 

�"Cnp. 7. 3, 13;9. 12, 35: 10. I; U.8. DeuL 2.30. ios.11.20. 
ha. 63. 17. Ioan. 12. 40. Rom. 9. 18. 

22 Tu vei zice lui faraon : „Aşa vor· 
beşte Domnul : „Israel • este fiul Meu, 
!�!��!.:�!o!.��- 4�:��:: 18. **Ier. 31. 9. Jac. I. I� 

23. Iţi spun : „Lasă pe fiul "
Meu sei 

plece, ca să-Mi slujea�că ; _dac
.
a nu '? 1 

să-l laşi să plece, voi ucide pe 
2
1� 

tău pe întîiul tău născut." * Cap. ll. &; 1 · · 

24. In timpul călătoriei, într'un 
11�� 

unde a rămas Moise peste noapte, 
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întîlnit • Domnul , şi a vrut sa-I •• o- ;Hiirirca muncilor. moare. .:• ;>; u w . ?L Z2. ,,."'i'ac.l7.J.1. 5 .  Faraon a 7 i s : „lată că popontl a-25. Sefora a luat o piatră ascuţită *, ' cesta s'a • înmulţit acum în ţară, şi a tăiat prepuţul fiului său, şi l-a arun- mi mai voiţi să-l faceţi să-şi înceteze cat la picioarele lui Moise, zicînd : „Tu lucrările !'" · · Cap. 1. 1. o. eşti un soţ de sînge pentru mine." . 6. Şi ch ia r  în ziua aceea. Faraon a 

'' ''" · : •• 2• "· dat următoarea poruncă isprăvnice i-26. Şi Domnul l-a lăsat. Atunci a zis lor • norodului şi logofeţilor : ·• cap. 1 . 1 i .  ea : „Soţ de sîngc ! " din pricina tăie- 7. „Să nu mai daţ i poporului paic rii împrejur. ca mai înainte pentru facerea cărămi
zilor ; ci să se ducă singuri să  strîn-

lntilnirca lui Mui�c ru Aaron. g�. ��i:�ş să le cereţi acelaş număr de 27. Domnul a zis IUi Aaron : „Du-to cărămizi pe cari le făceau mai înaînaintea • lui. �o i�e în pus�ie." Aaron I inte ; să' nu le scădeţi n imic din ele, a pl�;at : a mhlnit pe .. Mo1se" 
.
'
.
a 
.. 

mun- căci sînt nişte leneşi ; de aceea strigă tele IUi Dumnezeu, ş.1 1-a sarut.at. . mereu : „Haidem să aducem jertfe ·· Vers. 14 · ····· c'.'P· .i. 1 .  Dumnezeului nostru." 28. Moise a făcut • cunoscut lui Aa- 9. Să se dea mult de lucru oamenilor ron toate c.uvintele Domnului, car�-ţ acestora, ca să aibă de lucru, şi să trim(Sese, ş1 toate semnele „, pe can-1 nu mai umble după năluci." poruncise să le facă. ''·Vers. Io, rn . .  :.ver,. s, 9· 1 O. Isprăvniceii poporului şi logofeţii 29. Moise şi Aaron şi-au văzut de au venit si au spus poporului : „Aşa drum •, ş i au adunat pe toţi bătrînii vorbeşte 'Faraon : „Nu vă mai dau copiilor lui Israel. ··· cap. a. rn. paie ; 30. Aaron • a istorisit toate cuvin- 1 1 .  duceţi-vă singuri de vă luaţi paie 
tele pe cari Ie spusese Dom nul lui de unde veţi găsi ; dar nu vi se scade 
Moise ; şi Moise a făcut semnele îna- nimic din lucrul vostru." 
intea poporului. ·:·vera. 16. 1 2. Po_Porul . s'a r�spîn�it }n ��ată 
31 .  Poporul a crezut *. Astfel au a- ţara Eg1ptulm, ca sa strmga mmşte 

flat că Domnul cercetase „ pe copi i i lui în loc di:_ p�ie:. • . . . •  
Israel, că le văzuse ţ suferinţa ; ş i s'au 1 3  . . I�pravn1ce11 1 1 . silea�, z1c1�d : „Is: 
plecat ţţ şi s'au aruncat cu faţa la p_răv1ţ1-vă luc�ul,"z1 de z1, ca ş1 atunci fc����2rJ;. ttFa::;.�2!: :�P:'�;82�: �·u'·�:;,�P�:��: 

c'tt 1�a�ăfu�1�� iar pc logofeţii copii-
'Moise ,,i Aaron inainiea lui Faraon. 5 1. Moise şi Aaron s'au dus apoi Ia 

Faraon, ş i i-au zis : „Aşa vorbeşte 
Domnul, Dumnezeul lui Israel : „Lasă 
pe poporul Meu să plece, ca să prăz
nuiască • în pustie un praznic în cin
stea Mea." " Cap. 10.9. 

2 Faraon a răspuns : „Cine • este 
D�mnul, ca să ascult de glasul Lui, 
ş i să las pe Israel să plece ?" Eu nu. 
cunosc pe Domnul, şi nu voi •• lăsa pe 
Israel să plece." 

>:=2Reg. 18. 35. Iov. 21. 15. ;-:"·"Cap. S. 19. 
3. Ei au zis : „Ni S'a arătat • Dumne

zeul Evreilor. Dă-ne voie să facem un 
drum de trei zile în {>Ustie, ca să adu
cem jertfe Domnului, pentruca să nu 
ne bată cu ciumă sau cu sabie." "Cap. a .  1s. 

4. ş: împăratul Egiptului le-a . zis : 
Moise şi Aaron, pentruce abateţi poporul dela lucrul lui? Plecaţi la lucră

rile • voastre." ···cap. 1. 11. 

lor lui Israel, puşi peste ei de isprăv
nicei i lui Faraon . „Pentruce", l i se zi
cea, „n'aţi isprăvit ieri şi azi, ca mai 
înainte, numărul de cărămizi, care vă 
fusese hotărît ?" 

1 5. Logofeţii copiilor lui Israel s'au 
dus să se plîngă la Faraon, şi i-au zis : 
Pentruce te porţi aşa cu robii tăi ? " 16. Robilor tăi nu li se mai dau paic 

ca mai înainte, şi totuş ni se spune : 
Faceţi cărămizi !" Ba încă, robii tăi 

�înt ş i bătuţi, ca şi cînd poporul tău 
ar fi vinovat." 

1 7. Faraon a răspuns : „Sînteţi nişte 
leneşi şi nişte trîntori ! qe aceea zi
ceţi : „Haidem să aducem Jertfe Dom
nului !" 
1 8. Acum, duceţi-vă îndată de lu

craţi ; nu v i  se vor da paie, şi veţi face 
acelaş număr de cărămizi." 

Cîrtirea Israeliţilor. 
1 9. Logofeţii copiilor !ui Israel. au văzut în ce stare nenorocită erau, cmd 
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li se zicea : „Nu vi se scade nimic d i� 8. �u vă voi ad uce in \ ara, pe numărul de cărămizi ; ci în fiecare z1 am JUrat • că o voi d :i l ui  Avr care 
să faceţi lucrul cuvenit unei zile." lui Isaac şi lui lacov ; Lu vă voi �alti, 20. Cind au ieşit dela faraon, au în- în stăpînire ; Eu, 00m11 u l ."  a"ll 
tîlnit pe Moise şi pe Aaron, cari îi . • 1· •··· _,-, "· '" s: 211. 13

, 
""� 

aşteptau . 9. Ast rei a vorbi t M o1�c copi i lor lui ls 2 1 . Şi • le-au zis : „Să vă vadă Dom- �ael. DJr desna<lejdc:i şi robia aspr: 
nul şi să judece ! Voi ne-aţi făcut m care se a flau, 1-au 1m pcd icat • a 
uriti lui Faraon şi slujitori lor lui ; asculte pe Moise. . . • cap.;. :� 
ba încă le-aţi dat sabia în mină ca să z/s�· Domnu! a vorbit l u i  Moise, şi � 
n;2��f�is�"s•a întors la Dom��'t;i 1 1 .  „Du-te de vorbeşte lui Faraon 
a zis : „Doamne, pentruce ai făcut un împăra tu l Eg i p tu l u i ,  să � .isc pe copiii 
astfel de rău poporului acestuia ? lui Israel să iasă a fa ră d i n  tara h•i „ 
Pentruce m'ai tnmes ? 1_2. Moise a r�s_puns .i� faţa Dornn�. 23. De cind m'am dus la faraon ca I Ui : „lată că n ici co p iu lui I srael nu 
să-i vorbesc în Numele Tău, el face m'au • ascultat : cum an: sa m'asculte 
şi mai rău poporului acestuia ; şi n'ai F:iraon pe �.\ne ••, care n'a m  o vor. 
izbăvit pe poporul Tău." · bi re uşoar,�,: ..... 9. •• vm. "'" c„1,_ 1. 10. '"· L�  . . I 1 3. Domnul a vorbit lui Moise şi lzbilvirea fdgdduztil. lui Aaron, şi le-a dat porunci cu pri. 6 I .  Domnul a zis �ui Moise_: „\'ei ve- 1 v i re la cop!ii lui Israel �i cu _privire dea acum ce voi face lui Faraon : ' la Faraon, 1mpăratul Eg 1ptulu1, ca să o mină puternică • ii va sili să-i lase scoată din ţara Egiptului pc copiii 
să plece ; da, o mină puternică îl va lui Israel. 
sili să-i izgonească •• din tira lui." 

<- Cap. 3. 19. 0(• Cap. 1 1. I; 12. �l. !13, 39. 2. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise, 
şi i-a zis : „Eu sînt Do.mnul. . 3. Eu M'am arătat lui Avraam, lui 
Isaac şi l ui lacov, ca Dumnezeul • Cel 
Atotputernic ; dar n'am fost cunoscut 
de el subt Numele Meu ca „Dom
nul ••." O Fnc. 1;. 1 ; 36. 11 ;48. 8. M Cap.9. 1'. 

Po. 68. 4; 83. 18. Ioan. 8. !<!. Apoc. I. 4. 

4. De asemenea Mi-am • încheiat le
gămîntul Meu cu e i, ca să •• le dau 
ţara Canaan, ţara �ălătorii�?r _ lor sfin-
te, în care �t�.}?5��:,t 1��. �-t��:.�!: l7. 8, 28. '· 

5. Acum însă am • auzit /I�m.etele �.:>
piilor lui Israel, pe car1-1 ţm E�1p
tenii în robie, şi Mi-am adus aminte 
de legămîntul Meu. •cap 2. 24. 

6. De aceea spune copiilor lui Is
rael : „Eu • sint Domnul : �u vă voi •• 
izbăvi din muncile cu Carl vă apasă 
Egiptenii, vă voi izbăvi din r?bi_a lor! şi vă voi scăpa t cu braţ mtms ş1 
cu mari judecăti. •vera.2.8. 29. ••cap. 3.17; 1. '· 
Deul . 26. 8. 1 ·a. M. 6; 138. 11,  12. tCnp.15.13. Deut. 7.8. 
l Cron. 17. 21.  Net'rn. 1 . 10 

7. Vă voi • lua ca popor al M�u ;  E� 
voi •• fi Dumnezeul vostru, ş1 veţi 
cunoaşte că Eu, Domnul, Dumnezeul 
vostru, vă izbăvesc de muncile ţ cu 
cari vă apasă Egiptenii. • Deut. '· 20; 1. 6; 

u. 2; 26. 18. 2 tiaru. 7.  U. •• t"ac. 17. 7, 8. Cap.29. 46, 48. 
DeuL 29. 18. Apoc. 21. 7. t Cap. 6. 4, �. Pa. SL 6. 

Spiţa neamului lui Moise şi Aaron. 
1 4 . lată căpeteniile familiilor lor. 
Fiii • lui J<uben, înti iul născut al lui 

Israel : Enoh, Palu, Heţron şi Carmi. 
Acestea sint familiile lui Ruben. 

(I Jo"ta.c. "6.9. I Croo.6.l 
1 5. Fiii lui Simeon • : lemuel, lamin, 

Ohad, lachin şi Ţohar ; şi Saul, fiu 
născut dintr'o femeie Cananită. Ace· 
stea sînt fami l i ile lui Simeon. 

1:1 Fm·. ·Iii. 10. I Cron . .&.2-l 
1 6. lată numele fii lor • lui Levi, după 

spita neamului lor : Gherşon, Chehat 
ş1 Merari. Anii vieţii lui Levi au fost 
o sută treizeci şi şapte de ani. -

o:< Fac.46. l l .  Num 3. 17. I Cron.8.t, I(.. 

1 7. fiii • lui Gherşon : Lihn i şi Şi· 
mei, şi famil iile lor. - <• 1 cro11. 6. 17; 2!1 1. 

1 8. Fiii lui Chehat • :  Am ram, . lte: 
har Hebron şi Uziel. An ii vieţii lu� 
Ch�hat au fost o sutătreizeci şi trei 
de an i. _ <1 N um 26.07. 1 Cro11. 6.2, l�-

1 9  Fiii lui Merari • :  Mahli şi Muşi. 
- Ăcestea sînt familiile lui Levi, după 
spiţa neamului lor. • 1 cron. 6· '9' 23·�· 20. Amram • a luat de nevastă pe ma· 
tuşă-sa lochebed ; şi ea i-a �ăsc�t pe 
Aaron şi pe Moise. A�ii "'.ieţ_il lui Am· 
ram au fost o sutătre1zec1 ş1 ş1pte de 
ani - <o<.:yp. 2. t, 2. Num.26. fil: 

2i. fiii lui • lţehar : Co re, Nefe
_
g : 

Zicri. _ •Num. 16. 1. 1 Cron.6."7, 
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22. F ii i lui • Uzicl : '.'V\işael, Elţafan I a�upra Egiptului, şi cînd voi scoate şi Si tri . Lev.lO. ·� Xum.H. :iu._ dm m i j locul lor pe copiii lui Israel." 
23. Aaron a luat de nevasta pe Elt- . ·· Ym. 11. Cnp. R.22; 11. <, 10. l'e.o. rn. ''"'' Cap.3.20. 

şeba, fata lui Aminadab •, sora lui i 6. Moise şi Aaron au făcut * ce le Nahşon ; şi ea i-a născut pe Nadab ••, i poruncise Domnul : aşa au făcut. •:• vors. 2 .  

Abihu, Eleazar şi I tamar. '.'' Rut. •· r n ,  20. I 7. M_oi�e era în vîrstă de optzeci •  
l Cron. 2. 10. Mut. 1 .  1. L•"· 10. i .  :< um. 3. 2; 26. GO. ! d e  an i , tar Aaron de optezeci ş i  trei 
1 ��:· ,;��i�· i�i • Core : Asir, Elcana şi 

. de ani, cin� D��t. �,0��'.t 2�';! ,F.��1����3• 30 Abiasaf. Acestea sînt familiile Coriţi- · 

lor. ·•· xum. 20. 1 1 .  : Moise şi Aaron fac minuni. 
25. Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de 8. Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron : nevastă pe una din fetele lui Putiel ; 9. „Dacă vă va vorbi Faraon, şi vă 

şi ea • i-a născut pe Fineas. I va zice : • „Faceţi o minune !" să zici 
Aceştia sînt căpeten iile familiilor , lui Aaron : „Ia-ţi •• toiagul, şi arun-Leviţilor cu familiile lor. 1 că-l înaintea lui Faraon. Ş i toiagul 

·26. Aceştia sînt Aa;��"�:�{� 1�tM�i�� I se va pr.�.���7� }���:�.�";şGa�f.�-�,'.�ap. 1 .  2, 17. ace.la, _cărora • le-� zis I?omnul : '!�coa: 1 O. Moise şi Aaron s'au dus la Fateţ1 dm ţar.'.1 Eg_1�tul.�1 pe „copm IUI raon, şi au făcut cum • poruncise Domlsrael, dupa oştmle lor. _ nul . Aaron şi-a aruncat toiagul înain-
. 

' "."·„ 13. -_ cup.7. _•: 12· 17• 01. N.•rn;· 33·
1: tea lui faraon şi înaintea slt1jitorilor 27. Et s_mt �ce ta cart . au V<!rb1t ••

lu! lui ; şi toiagul s'a prefăcut•• într'un Fara�n, _1mpar.atul Eg1pt!!ţu1, .ca sa şarpe. ' ""''· "· ''"'' C•p. <.s. scoat� dt� Eg1pţ pe copm _ IUi Israel. 1 1 . Dar faraon a chemat pe nişte Aceştia smt Moise acela Ş I Aaron a- înţelepţi • şi pe nişte vrăjitori ••, şi cela. ,,, cnr. :„ 1. 3: : . 10. :- :·Y•·rs. rn. Cnp . 32. 7 ;  33. 1. vrăj itorii Egiptului au făcut ţ şi ei la 
l'•2�:2�înd a vorbit Domnul lui Moise fel ����-�r6ăi}.���:!!�. i.0{vers. 22. C•p. s 7, 1s .  
în ţara Egiptului, . . . 1 2. Toţi şi-au aruncat toiegele, şi s'au 29. Domnul a zis lui �01se : „i:;_u • prefăcut în şerpi. Dar toiagul lui Aasînt Domn�l. Sp'-!ne •• lui J'.'araon, 1m- 1 ron a înghiţit toiegele lor. păratul Eg1ptulu_1, tot �.�-ţ1 spu�." _ '1 3. Inima lui far�on �·a împietrit, şi ·· Vei-s. 2· · · Vers . li . <.;np. " 2• , n'a ascultat de Moise ŞI de Aaron, du-30. Şi Moise a răspuns înaintea Dom- i pă • cum spusese Domnul. nu lui : „ lată că eu • nu vorbesc uşor : •.• cu10 . •.21.  Yers. •. 

cum are să m'asculte Faraon ?" 1 Cea dintîi urgi e :  · """· 12· Cap. " 1"· '\ pre facerea apei în sînge. 
Cele zece urgii. . 1 4. Domnul a zis lui Moise : „faraon 

7 1. Domnul a zis lui Moise : „Ia

.

tă că 'I are inima •" împie

.

trită :_ n u  vrea să las� 
te fac Dumnezeu • pentru Faraon ; poporul sa plece. ''Cap. a. 1&; 10. 1, 20, 2„ 

şi fratele tău Aaron va fi proorocul •• 1 5 . Du-te la faraon dis de diminea
tău. ' '  ! 'np. 4. 16. Ier. 1. 10. •:":· cap. 4. 16 ţ ă, cînd are să iasă să se ducă la apă, 

2. Tu yei spune to"t • ce-ţi voi porun: I şi să. te înfă!iş�z.i !n.ainte.a !ui pe m�
ci Eu iar fratele tau Aaron va vorbi lui nulul. Sa-ţ1 1e1 m mma toiagul , 
lui f�raon, ca să lase pe copiii lui ls- 1 care a fost prefăcut în şarpe, 
rael să plece din ţara lui . ''' Cnp. '· '"· •:•cap. 4. 2, s. Ycr •. 10. 

3. Eu voi împietri • inima lui fa�ao� , 1 6. şi să zici lui . faraon : „qomnul, 
şi lmi voi înmul ţ i •• semnele ţ ŞI m1- I Dumnezeul • Evretlor, m'a tnmes la 
nunile în ţara Egiptului. tine, să-ţi spun : „L�să . pe _pop�r!'l " Cap. <. 21. ·:--:• ('ap. u. 9. ţ Cnp. 4. 7. Meu să plece, ca •• sa-M1 slu1easca ·� 4. Totuş faraon n'are să v'asculte. pustie. Dar iată că pînă acum n'a1 
Apoi lmi voi întinde • mîna asupra ascultat." <•Cap. :us. ''"'' C'np.3. 12, 1s; 5. 1,a. 
Egiptului, şi voi scoate din ţara Egip- 1 7. Acu�, aşa vorb�şt� Dom.nul : „la
tului oştile Mele, p� popor�l .Meu,"p� tă cum ve� cunoaşte ca i:;.u s1.nt Do�
copiii lui Israel, prm •• man 1udecaţ1. I nul. Am s� lovesc ap�le nulut cu tota· 

•:•cap.10. t; 11. 9. '"'.C•p. 6. 6. , gui din mrna mea ; ş1 ele se vor pre-
5. Egiytenii vor cunoaşte • că Eu sînt ' I face •• în sînge ţ. 

Domnu , cînd Imi \'Oi întinde „ mîna ·:·cnp. 6. 2. V•rs. 5. •ocap. 4 . 9. ţ Apoc.16.4,6. 

6 
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1 8. Peştii din riu vor pieri, riul se gui peste rîuri, peste pîraie i va împuţ i, aşa că le \'a fi greaţă • iazuri, şi scoate broaste din eÎe 

Peste 
Egiptenilor să bea din  apa rîului." ţara Egiptului ! " .. , . Pt_stt q·w. :i... 6. Aaron şi-a întins mina peste

·�· · . t-1 9. Domnul a zis lui Moise : „Spune Egiptului ; şi au ieşit • broaştele 
�ele 

lui  Aa ron : „ l a-ţi toiagul, şi întinde-ţ i • a�operit 0ţJra Egiptul.ui .  <· Po. 78.<j; �� mina peste apele Egipknilur, peste I .  Dar şi  HaJ itoru au făcut la f · rîurile lor, peste pîraiele lor, peste prin vrăjitor�le lor : au scos şi ei bro:'. iazurile lor, şi peste toate b ăl ţ ile lor. şte peste toata ţara Eg iptu lui . * C&M i1. E l e  se vor pre face în sînge ;  şi \'a fi 8. Farao_n a c�e.mat pc M?ise, şi Pt sînge în toată ţara Egiptului, atît în Aaron, ŞI a zis : „RugaţH'ă Dom vasele de lemn cît şi în \'asele de pia- nu lu!, să depărtez<o broaştele dela rni: tră." o eap. s . i., i;. 1s; B. Z!; tu. 12, 2 1 : 1 •. "1, 2ti. ne şt dela P<?porul meu ; şi am să las 20. Moise şi Aaron au făcut cum le pc popor sa plece sa aducă jertfe poruncise Domnul. Aaron a ridicat • Domnului . ..  
toiagul, şi a lovit apele rîului, subt o- ·> ca„.9.  :.. : 1 u .  1 : . .Sum . " 1 . 7. 1 P.•• · •3. 6 .  Fapt.,.� •. chii lui  Faraon şi subt ochii slujitori- 9. Moise a zis lu i  faraon : Hota. l o r  lui ; ş i  toate ape le •• riului s 'au răşte-mi, cînd să mă rog Do;;mului prefăcut în sînge. pentru tine, pentru sluj itorii tăi si • car. 17. 5. �· r,. ;,. i.: 10:„ 2!•. pentru poporul t ău, ca sâ îndepărtez, 2 1 .  Peştii din rîu au pierit, rîul s'a broaştele dela tine şi din casele tale: îm puţit, aşa că Egiptenii nu mai pu- Nu vor mai rămînea decît în rîu." teau • să bea apa rîului, şi a fost sînge 1 O. E l  a răspuns : „;\\îne". Şi  Moist în toată ţara Egiptului . , . .,,.. •�. a zis : „Aşa ,·a fi, ca să ştii că nimeni ' 22. Dar vrăjitorii • Egiptului au fă- nu este ca Domnul, Dumnezeul nostru. 
cut şi ei la fel prin vrăj itoriile lor. >Cap.9. u. Deut.33.26. 2�nm. :. 22. 1f'rnn . 1 :.'.!'l. P•. -< ·  
Inima lui Faraon s ' a  împietrit, ş i  n'a Isa .  46• � .  1"'· 1"· G, :. 

ascultat de M;:iise şi de Aaron, după 1 1 .  Broa ştele se \'Or depărta dela ti· 
cum •• spusese Dom nul. q· ...... 11. ""''•r-.::. ne şi din casele tale, dela slujitorii tăi 23. Faraon s'a întors dela rîu, şi s'a şi dela poporul tău ; nu \'Or mai ra· 
dus acasă ; dar nu şi-a pus la inimă mînea decît în rîu." 
aceste lucruri . 1 2. M oise şi Aaron au ieşit dela fa· 

24. Toţ i Egiptenii au săpat în îm- raon . Şi Moise a •  strigat către Dom· 
prejurimile rîului, ca să găsească apă nu l cu privire la broaştele cu cari Io· 

de băut ; căci nu puteau Să bea din \'iSe ,. e!... ��:;��„3'1; l0. l8; S'l. l l. Jac. :.. l6, 1;, 1' apa rîului. . � 1 3. Domnul a făcut cum cerea Moi· 25_. Au trecut Japte zile, dupa ce a se ; şi broaştele au p ierit în case, în tont Domnul nul. 
curţi şi în ogoare. . 

Broastele. I 1 4. Le-au strîns grămezi, ŞI ţara s'a 
I . · 1 . M . . D t 1 împuţit. . 8 1 . Domnu a ps u1 . oise . „ u- e l S. Faraon văzînd că are • răgaz. s_a la Faraon, ŞI sp.�me-1 : „Aşa vor- răsufle în �oie, şi-a •• împ!etrit . rni· 

beşte Domnul :  „L_a�a p� pop_?rul Meu ! ma, şi n'a ascultat de Moise ş1 de 
să plece, ca să-Mt slu1eas�-�

:
ap. 3_ 12. is. Aaron, după cum sp��„e1s� P�-�,���: 1, 

? Dacă nu • nei să-l laşi să plece, 
a� să aduc broaşte •• pe toată întin- ' Păduchii. 
derea ţări i  tale. ''l'•P· 7· u; 9· 2· *• Apoc. ts. u. 1 6. Domnul a zis lui Moise : „s�une 

3. Riul va mişuna de broaşte ; e}e se lui Aaron : „lnti�de-ţi . toi31gul,
, 
şt ��: 

,·or sui şi vor intra în casa ta, m 0- : veşte ţărîna pănu_ntulut,_ ş1 se ' a .P 
tu· daia • ta de dormit şi în patul tău, face în păduchi 1, m toata ţara Eg1p 

în casa slujitorilor tăi şi în .c�sele p�- • lui." . _ . . 
porului tău, î_n cupt�arele şi in

PP?!t�- 1 7. Aşa au făcut; Aaro� ş�a. 
mtm;. 

\'ile de frămmtat pmea. -· . · : mina cu toiagul, ş1 a l;:int ja�ma � . 
-1 • •  Ba încă broaştele _se \'?T SUI ş� I 

mîntului ; şi s'a e.re�ăcut m pă �
pe tine, pe poporul tau, ş1 pe toţi 

' chi pe toţi oamenii şt pe t_?ate
l 

�o 'a 
slujitorii tăi." . . . . . S , toacele. Toată ţărîna� 
- 5. · Domnu l  a zis IUi M m.se . „ pu!1e I . 
t u i  Aaron : • „lntinde-fi mma cu to1a- 1. San : 110\an. 
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prefăcut în păduchi, în toată ţara 2�. Faraa,n a zis : ?,Vă voi lăsa să pleEgiptului. *P•. ""'· 31• caţ1, ca sa �duceţi Jertfe Domnului, 1 8. Vrăjitorii • au căutat să facă şi Du!11n�zeulu1 vostru, în pustie ; nuei păduchi prin vrăjitoriile lor ; dar mai, sa nu vă depărtati prea mult dan'.a� •• putut.- Păduchii erau pe oame- că plecat1 •. Rugaţi-\ ă pentru mi'ne." m ŞI pe dobitoace. . . I · hr<. ' · cap . " · "" · 1 ne •. 10.6.  

• ·���p . ;.
_
� 1 . ·"''Ln�. 10· 1": 2Tiu1 . 3. 8, 9 . 29. Moise a răspuns : „Am să ies dela 1 �- . Ş1 vr�i1tom au z�s lui Faraon,; ! tine, şi am să mă rog Domnului. Mî„Am. �ste •• 

de�etul lui 9u'!1ne�eu ! . ne, muştele se vor depărta dela fa-1.?ar, 1mma IUi fara<;>n s .a 1mp1etr1t, ' raon, _dela slujitorii lui, şi dela popoş1 n _a ascultat de Moise ŞI de Aaron, 1 rul lu1. Dar, să nu ne • mai înşele fa�upa . cum spusese Domnul. ...• . . 1 raon, ne vrînd să �ase pe popor să ! !'a m . o. :i,9.  Ps. •. c. )lar.t2.2;'. Luc. l l . 2'l . . „ , , .„, _ i.,_ plece, ca să aducă Jertfe Domnului." 
Musca cînească. , ....... 1: •. 

20. Domnul a zis lui Moise • :  „Seca- i 30. Moise a ie�it dela Faraon, şi s'a • 
lă-te dis de dimineaţă, şi du-te înain- ' rugat Domnullll. _ :· '"••-.. 1: · 

tea lui Faraon, cînd are să iasă să se \ 3� . pom nul a facut cu_m cerea M01-
ducă la apă. Să-i spui : „Aşa vorbeşte I se • şi muştele„s al!-. depa�tat dela Fa
Domnul •• : „Lasă pe poporul Meu să raon, _de!� slui�to�1 1 illl ŞI dela popo-
plece, ca să-Mi slujească. , rul illl. N a mai ra�as una. 

« Cap. ; . 1". <"•Vers. l . • 32. Dar Faraon, ŞI de data aceasta, 
2 1 . Dacă nu vei lăsa pe poporul Meu · şi-a împjetrit ° inima, şi n'a !ăsat pe 

să plece, am să trimet muşte cîneşti popor sa plece. \ ers . 1. • .  ( av . u 1 .  

împotriva ta, împotriva slujitorilor . . 
tăi, împotrirn poporului tău şi îm- Cwma vitelor. 

potriva caselor tale ; casele Egipteni- 1 9 1. Domnul a zis lui Moise • :  „Du-te 
lor vor fi pline de muşte, şi pămîntul la Faraon, şi spune-i : „Aşa vor· 
va fi acoperit de ele. beşte Domnul, Dumnezeul fa·reilor : 
22. Dar •, în ziua aceea voi deosebi „Lasă pe poporul Meu să plece, ca 

ţinutul Gosen, unde locueşte poporul să-Mi slujească. •Cap. s. 1 .  

Meu, şi acolo nu vor fi muşte, pen- , 2. Dacă • nu vrei să-l laşi să plece, şi 
truca să cunoşti că Eu, Domnul, sînt i dacă-l mai opreşti, ·: Cap . •· "· 
în mijlocul ţinutului acestuia. 3. iată •, mina Domnului \·a fi peste 

:•cap.9. •. s, �; w.2:.: 1 1 . s,  ;; 12. rn. , turmele tale de pe cîmp ; peste cai, 23. Voi face o deosebire între ropo- peste măgari, peste cămile, peste boi 
rul Meu şi poporul tău. Semnu ace- şi peste oi ; şi anume va fi o ciumă 
sta va fi mine." foarte mare. 1 ·ap. ;. 1 

24. Domnul a făcut aşa . A \·enit • un 4. Dar Domnul va • face deosebire 
roi de muşte cîneşti în casa lui Fa- între turmele lui Israel şi turmele 
raon şi a slujitorilor lui, şi toată ţara Egiptenilor, aşa că nu va pieri nimic 
Egiptului a fost pustiită de muşte cî- din tot ce este al copiilor lui Israel." 
neşti. :.:'Ps. ;;-;_ .,aj; 105. 3 1 .  Cap.�.::!. 

25. Faraon a chemat pe Moise şi pe 5. Domnul a hotărît vremea, şi a 
Aaron, şi le-a zis : „Duceţi-vă de adu- zis : „Mine, va face Domnul lucrul 
ceţi jertfe Dumnezeului vostru aici în , acesta în ţară." 
ţară." ! 6. Şi Domnul a făcut aşa, chiar de a 

26. Moise a răspuns : „Nu este deloc I .doua zi •. Toate turmele Egiptenilor 
potrivit să facem aşa ; căci am aduce au perit, dar n'a perit nici o vită din 
Domnului, Dumnezeului nostru, jert- turmele copiilor lui Israel. <•Ps. :1' . :.o. 
fe, cari sînt o uriciune pentru Egipte- 7. Faraon a trimes să vadă ce se în
ni. Şi dacă am aduce, subt ochii lor, tîmplase : şi iată că nici o \'ită din tur
jertfe . cari sînt o• uriciune pentru mele lJ!i Israel nu pierise . Dar ini
Egipteni, nu ne vor ucide ei oare cu ma • lui faraon s'a împietrit, şi n'a lă
pietre ? " F•c. 1�.32; "6 . 3..1 . I><-"t. ; . '.?5,  2';: 12.n. sat pe popor să plece. 1·„P - � · '"  ' - "� ·  

27. Vom face mai bine un drum de • i 
trei zile în pustie, şi acolo vom aduce Vărsatul negru. 
jert�e Do"!�ului, _

Dumnez��lui nostru, 8. Domnul a zis lui Moise şi lui A�dupa cum ne \ a  s��P�3. t e  . ..., cap.].t2. ron : „empleţi-\'ă mînile cu cenuşă dm 
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cuptor, şi Moise s'o a runce spre cer, 2 1 .  Dar cei ce nu şi-au pus la · . subt ochii lui faraon. Cuvintul Domnului, şi-au lăsat ini�_ă 

9. Ea se va preface intr'o ţă�ină, c�- şi turmele pe cimp. ro li 
re va acoperi toată ţara Eg1pt1:1lu1 ; _22. I?om_nul a zis lui Moise :  ş i  v a  da naştere, î n  toată ţara Eg1pt_u- tmde-ţ1 mma spre cer ; ş i  are să"�"· lui, pe oameni şi pe do�itoace, _I� niş- tă • pi�tra în . toat� ţara Egiptului a. 
te bube • pncinuite de nişte beşm fer- oam_eni, _pe ntc, �1 pe toată iarba Pe binţi ." \ p<> c  16· 2. pe c1mp m ţara Egiptului "' • Al>Oc. i;_�e 1 0. Ei au luat cenuşă din cuptor, �· · 23. Moise şi-a întins biagul sprec ·' 
s'au înfăţişat înaintea lui fa�aon ; M01- 1 şi • Domnul a trimcs tunete şi piate�; se a aruncat-o spr� c�r, ş1 ea . a dat de cădea foc pc pămint. Domnu{a· naştere, pe oameni ş1 pe d?b1toac�, făcut să bată piatra peste ţara Egipa la nişte • bube pricinuite de nişte beşi- I tului. 

. 
· · ros. 10. 1 1 . Ps.i,.c· ci ferbinţi. ' •  Bt•Ut. �- 2i . ' iS . . f;"; IOC.. :::?; H.S .  � - l.!!R.  30. 50. F.zPC. :i.;;;. :!'2.  APoc. 8.7 1 1 .  Vră/" itorii • nu s'au putut arăta . 24. A bătut piatra, şi focul se ame. înaintea ui Moise, din pricina bube- steca cu piatra ; piatra era aşa de ma. lor ; căci bubele erau pe vrăjitmi, ca re incit nu mai b�tuse piatră ca aceea şi pe toţi Egiptenii." ." C• � · " :  1� I9. z .  T•�' - "·9 · în toat_ă ţara Eg1i:itulu1 de cind este 1 2. Domnul a imp1etnt mima lui f'."a- el locuit de oameni. 

racrn, şi faraon n 'a ascultat de Moise �5.  Piatra a nimicit, in toată tara şi de .�aro� •, după cum spuse�e Do�- I Egii:itu�ui, tot ce �ra pe cî�p, dela. oa. nul lut Moise. · <.:ap. <. .t. ! meni pmă la dobitoace ; piatra a •  ni-' micit şi toată iarba de pe cîmp, şi a Pirirra şi forul. frint toţ i  copacii de pe cimp. • P• . 11"- �  1 3. D:>mnul a zis lui Moise • : „Scoa- 26. Numai • în ţinutul Gosen, unde lă-te dis de d imineaţă, du-te înaintea erau copiii lui Israel, n'a bătut piatra. lui faraon, şi spune-i : „A�a vorbeşt� , · cnr . • . 22;�. •.6; 10.23: 1 1 .  '' 12. 13. rsa.32.i&i; Domnul Dumnezeul Evreilor : „Lasa 27. faraon a trimes să cheme pe pe pop�rul Meu să plece, ca să-Mi Moise şi pe Aaron, şi le-a zis : „De slujească. '' Cap.s. 20� data aceasta •, am păcătuit •• ; Dom-1 4. fiindcă, de data aceasta, am . sa nul are dreptate, iar eu şi poporul trimet toate. urgiil_e Mele . îm_potnv_� meu sîntem vinovaţi. -' Cnp. 10.i; inimii tal_e, 1mpotn\'a . S�Uj ttonl�� t�� '"' 2Cron . t2.6. Po. 1c'll.4; Ho. 17. Plln . 1 . 1s. Dan . P. 11 şi împotnva poporului t_au, ca sa ştu 28. Rugaţi-vă • Domnului, ca să nu că nimeni nu este ca Mme pe tot pă- mai fie tunete şi piatră ; şi vă rni lăsa miniul. • C•P · " · '0: să plecaţi, şi nu veţi mai fi opriţi." 
1 5. Dacă Mi-aş fi • întins _mîn�, ŞI •Cap.s.s,211; 10.11. Fap1.s.� 

te-aş fi lovit �u . ci�m �. pe tme, ŞI.  pe 29. Moise i-a zis : „Cînd voi eşi din poporul tău, a1 f1 p1ent de pe pammt. cetate, voi ridica mînile • spre Dom: 
* C•P · 3 · 20

· nul tunetele vor înceta şi nu va mai 1 6. Dar te-1m lăsat să rămîi în �icioa- bat� piatra, ca să •• ştii că al Domnu· 
re •, ca să ,-e�i put�re.a Mea,_ ş� Nu- lui este pămîntul ! . " . R<-g.8.Z?.il'
mele Meu să fie \esht m tot pammtul. Ps.1.a . o . 1sa. 1 . 1s.  „ P  • .  u . 1. 1 Lor.10.21�

.
2S .

. . . • Rom.9. 17.  Cop . 1< . 17.  Prov . 16. •. '. retr.2·9· ' 30. Dar ştiu • că tu şi slui1tor11 tăi 
1 7. Dacă te mai ridici împi:itr�va po- 1 tot nu vă veţi teme de Domnul Dum· 

porului Meu,_ şi dacă nu-l laşi sa plece! ]. nezeu." _ ",''":2'· 1� 
1 8. iată, mme, 13: ce�sul acesta, voi 3 1 .  Inul şi orzul • _se - prap�d1se�a, face să bat� o p1�tra a�a de. ma_re, ' pentrucă orzul tocmai daduse m spic, 

cum n�a �al _fo�t !n, Eg!pt, dm ziua I iar inul era în floare ; '·Rut.�-22·2·� 
întemeiem l_u1 ŞI pma a�1. 32. griul şi ovăzul nu se stncasera, 
1 9. Pune-ţi dar la a�apost tur!:"ele entru că erau tîrzii. . şi tot ce ai pe cî�p- !11atra ar� sa ba- p 

33 Moise a plecat dela far�o�, ş� tă pe toţi O!lmenu ş1 .t?ate v!tele d� a eŞit afară d in cetate ; şi-a �1d�cat 
pe cîmp, c.ar,i nu ,·or f1 mtrat m case ' mînile spre D;:imnul, tunetele ş1 �1atr: 
şi vor pen. . . .. . ·acetat şi n'a mai căzut ploaia P, 
20 Aceia dintre slui1tor11 lu i faraon, a� 1 • t ' ''V•"' · ""· C•P·'·'·· 

cari· s'au temut de Cuvîntul Domnu- pamm · 
• •  d că ploaia piatra 

lui,! şi-au adunat în case robii şi tur- i ş(��n':��Î�Î��e��1s
n
eră, n'a contenit să me e .  . 
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păcătuiască şi şi-a împietrit inima, el 
şi slujitorii lui. 

35. Lui Faraon i s'a împietrit • ini
ma şi n'a lăsat pe copiii lui Israel să 
plece, după cum spusese Domnul prin 
Moise. '·t '11p.t.21.  

ci avem să ţinem o sărbătoare • în cinstea Domnului ." ( 'ap . [  •. 1. 1 O. Faraon le-a zis : „Aşa să fie Domnul. cu voi, .cum vă voi lăsa eu să plecaţi, pe voi ŞI pe copiii voştri ! Luaţi seama, căci este rău ce aveţi de gînd să faceţi ! 
Lăcustele. 1 I. Nu, nu ; ci duceţi-vă, voi bărba-10 t. Domnul a zis lui Moise : „Du- ţii, şi slujiţi Domnului, căci aşa aţ i 

te Ia Faraon', căci i-am împietrit cerut." Şi i-au izgonit dinaintea lui 
inima lui şi a slujitorilor lui '', ca să Faraon. 
fac semnele Mele în mijlocul lor, 1 2. Domnul a zis lui Moise • : „lntin-

cnr.•.oi; 7 . H . ' cop.u. de-ţi mina peste ţara Egiptului, ca 2. şi ca • să istoriseşti fiului tău şi să vină lăcustele peste ţara Egiptu
fiului fiului tău cum M'am purtat cu lui, şi să " mănînce toată iarba pă
Egiptenii, şi ce semne am făcut în mîntului, tot ce a lăsat piatra ." 
mijlocul lor. Şi ,-eţi cunoaşte că Eu .,, "" " · ' · '"· ,. ,·m. 1„· .. 
sînt Domnul ." 1 3. Moise şi-a întins toiagul peste 

„„ Dl'ut . -1 . u. Ps. -1-1 . 1; 71. tS;is.o, etc.IoC' l l . 3. ţara Egiptului ; şi Domnul a făcut să 
3. Moise şi Aaron s'au dus la Faraon, sufle un vînt dinspre răsărit peste \a

şi i-au zis : „Aşa vorbeşte Domnul, ră toată ziua şi toată noaptea aceea. 
Dumnezeul Eneilor : „Pînă cînd ai Dimineaţa, vîntul dinspre răsărit adu
de gînd să nu -.;rei să • te smereşti sese lăcustele. 
înaintea Mea? Lasă pe poporul Meu 1 4. Lăcustele ' au venit peste ţara 
să plece, ca să-Mi slujească. Egiptului, şi s'au aşezat pe toată în-
�� 1 Rl'g.21.2!l. 2cron . 7 . l-& :  iu:.:!;.  10\· . �'.?.H. re1·. rn. 1s. tinderea Egiptului ; erau În număr atÎt 
IuC' . 4 . 10. 1 Pet.5.6.  de mare cum nu mai •• fusese şi nu 

4. Dacă nu vrei să laşi pe poporul va mai fi un astfel de roi de lăcuste. 
Meu să plece, iată, voi !rimele mine •' Ps.18.<6;100.3'. "*Ioel . 2 . 2  

nişte • lăcuste pe toată întinderea tă- 1 5. Au acoperit • toată faţa pămîn
rii tale. -'Pro,„ao.21. Apoc . o. 3. tutui, de nu se mai vedea pămîntul ; 
5. Ele vor acoperi faţa pămîntului, au" mîncat toată iarba depe pămînt 

de nu se va mai putea vedea pămîn- şi tot rodul pomilor, tot ce lăsase 
tul • ;  vor mînca ce a mai rămas ne- piatra ; şi n'a rămas nimic ,·erde în 
vătămat, vor mînca ce v'a lăsat pia- copaci, nici în iarba de pe cîmp, în 
tra, vor mînca toţi copacii, cari cresc toată tar a Egiptului. •\'eod. "" re . 10.-•. 3". 
pe cîmpiile voastre, -'Cnp.••.:�. 1oel . 1 . < o 2. 25 .  1 6. Faraon a chemat îndată pe Moise 
6. îţi vor • umplea casele tale, casc- şi pe Aaron, şi a zis : „Am ' păcătuit 

le tuturor slujitorilor tăi şi casele tu- împotrh·a Domnului, Dumnezeului \'O· 
turor Egiptenilor. Părinţii tăi şi pă- stru, şi împotriva voastră. 'C•p.9.2' 
rinţii părinţilor tăi n'au văzut aşa ce- 1 7. Dar iartă-mi păcatul numai de 
va de cînd sînt ei pe pămînt pînă în data aceasta ; şi rugaţi • pe Domnul, 
ziua de azi." Moise a plecat şi a ieşit Dumnezeul vostru, să depărteze dela 
dela Faraon. -'Cnp.8.3. 21. mine şi urgia aceasta de moarte !" 
7. Slujitorii lui Faraon i-au zis :  „Pi- "C•r.o.2S. 1 ll•g. i:u .  

nă cînd are să fie omul acesta o pa- 1 8. Moise a• ieşit dela Faraon, şi s'a 
coste • pentru noi ? Lasă pe oamenii rugat Domnului. '' C•p.s.30. 

aceştia să plece, şi să slujească Dom- 1 9. Domnul a făcut să sufle un ,·înt 
nului, Dumnezeului lor. Tot nu vezi 1 foarte puternic dinspre apus, care a 
că piere Egiptul?" "C•p. 23. !<I. io • .  23. 13. luat lăcustele, şi le-a aruncat • în ma-
1Sam.1s.21. Ecl.7.2". 1 cor. 1 . 1& .  rea Roşie ; n'a rămas o lăcustă pe 

8. Au întors la Faraon pe Moise şi I toată întinderea Egiptului. " loel.uo. 

Aaron. „Duceţi-vă," le-a zis el, „şi : 20. Domnul a •  împietrit inima lui 
slujiţi Domnului, Dumnezeului vo- Faraon, şi Faraon n'a lăsat pe copiii 
stru. Cari şi cine sini ceice \'or mer- lui Israel să plece. "C•p. c.21;11.10.  

ge?" 
9. Moise a răspuns : „Vom merge cu 
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lntunerec de trei zile. 
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peste ţara Egiptului, aşa d e  întunerec 5. �i toţi intli � • nascu1 1  d in \ar de să se poată pipăi." rop • 22 tulu1 \'Or muri, del a i n tî iul  năa Egip-

22. Moise fi-a întins mlna spre cer ; lui Farao.n, ca.re şad� pc scau��t al 
ş1 a fost • 1Dtunerec besnă ID toată de domme, p1nă la intîiul-năs�1 lu1 
ţara Egiptului, timp de trei zile. roa_b�1 ��re stă _la �işnita, şi pi . al 

. . 
„ q•, . 100.�. , toţi 1Dt111-născut1 a1 dubitoacelo�a la 

23. N 1c1 nu se \'edeau unu pe altu, .„ "' " "· ,, _,„_„: 
şi nimeni nu s'a sculat din locul lui 6. ln toată ţara Egipt u l ui vor  r ' ' timp de trei zile. Dar •, în locurile pete • i:nari, aşa cum n ' a u  fost şi

' ti. 
unde locuiau toţi copiii lui Israel, era I vor mai fi: . ' „ . " · :". An„,-."� 
lumină. . •cap .. " 22. 7. Dar J m ţre _to\1 • cu pi ii  l ui lsra 1 .  

24. Faraon a chemat P.e Moise, ŞI a• dela oameni pin a l a  dobitoace ntl! 
zis : „Ducet�-vă, _şi slujiţi D_?mn!J l u i  !; măcar un •• cine �u \'a chel ă l ăi � l i�� Să nu rămm ă  ID ţară dec1t oile ŞI ba lui, ca sa şt 1ţ 1  ce deosebire I 
boii voştri •• ; copiii voştri vor putea I Domnul între Egipteni şi Israel . 

ac, 
merge şi ei împreună cu voi." . . · · · r  ' 22 . „, ... 1,, .: " ,., .... _ , _ 8. Atunci tot• • ace şt i  slujitori ai 13 

25. Moise a răspuns : „Chiar să ne se rnr pogori la m ine şi se vor în'. 
dai tu însuţi jertfele şi arderile de tot, china pîna la pamînt î n a in tea mea zi
pe cari le vom aduce Domnului, Dum- : cînd : „ l eşi, tu şi tot pJporul car� lt nezeului nostru, I urmează !" Dupa aceea. ,-oi ieşi. .\loi-26. şi turmele noastre tot trebuie să se a ieşit dela Faraon, a p rins dt nii
meargă cu noi, şi să nu ramînă o un- nie. 'C•r. 1e .  , ,  
ghie d in ele ; căci din ele vom lua ca 9. Domnul a zis lui Moise : „Faraon '  
să  slujim Domnului, Dumnezeului no- n'are s'asculte d e  voi, pentru ca să 
stru ; iar pînă vom ajunge acolo, nu se înmulţească •• minunile Mele în la· 
ştim ce vom alege ca să aducem Dom- ra Egiptul ui. " '"' "•p. 3. '"' :. 1: 10. 1 .  , ••. c.1 •. :. 
nului." 1 0. Moise şi Aaron au făcut toate 

27. Domnul a împietrit • inima lui aceste minumi înaintea lui Faraon ' ;  
Faraon, ş i  Faraon n ' a  vrut să-i lase Domnul a împietrit inima l u i  Faraon, 
să plece. • \'m. :?ll. l"ap . < . 21 :  H . 4, B. şi Faraon n'a lăsat pe copi i i  lui  Israel 

28. Faraon a zis lui Moise : „ leşi de- să plece din tara lui. 
la mine ! Să nu cumva să te mai arăţi ·' l'ap.10. ai. 21 .  Rom.2.;,,.2,. 
înaintea mea, căci în ziua în care te 
vei arăta înaintea mea, vei muri." 
29. „Da !"  a răspuns Moise, „nu • mă 

voi mai arăta înaintea ta . " "lo:vr. 1 1 . ;r. .  

Ameninţarea cu urgia a zecea. 

1 1  I .  Domnul a zis lui Moise : „Voi 
mai aduce o urgie asupra lui Fa

raon şi asupra Egiptului. După aceea, 
vă va lăsa să plecaţi de aici •. Cînd vă 
va lăsa să plecaţi de tot, chiar vă va 
izgoni de aici. • Cap.12. 31, :<1, 39. 
2. Vorbeşte cu poporul, ca atunci fie

car.e .să ceară dela vecinul său şi fie
care dela vecina ei *, vase de argint 
şi vase de aur." :•<.;ap. 3. 22;12.:-.. 

3. Domnul • a făcut ca poporul să 
capete trecere înaintea Egiptenilor. 
Chiar Moise•• era foarte bine v.ăzut 
îri . ţara Egiptului, înaintea slujitori
lor lui Faraon şi înaintea poporului. 

Cap. 3.21 ; 12.36. Ps . lOJ.46. 0:<::< 2 Sem . i . !J. Est . 9 . 4 .  
-!. Moise a zis : „Aşa vorbeşte Dom

nul • :  „Pela miezul nopţii, voi trece 
prin Egipt ; " Cap. 12.12, 23, 29. Amos. 5.17. 

Aşezarea Paşte/or. 

12 I .  Domnul a zis lui Moise şi lui 
Aaron în ţara Egiptului : 

2. „Luna • aceasta va fi pentru voi 
cea dintâi lună ; ea va fi pentru voi cea 
dintîi lună a anului. '''Cap.13.<. Deut.1a. 1 
3. Vorbiţi întregei adunări a lui ls· 

rael, şi spuneţi-i : „ l n  ziua a zecea 
a acestei luni, fiecare om să ia un mi2I 
de fiecare familie, un miel de fiec�rc 
casă. 

4. Dacă sînt prea putini în casă pen
tru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel 
mai de aproape, după numărul sufle· 
telor ; să faceţi socoteala cit poate 
mînca fiecare din mielul acesta. 
5. Să fie un miel făr ă • cusur, de 

parte bărbătească, de.un an ; veţi pu
tea să luaţi un miel sau un ied. 

::<Le,·.22.19120,�l. llal . 1 .8, 14. En.9.14.. IP�ţ. t .19· 
6. Să-l păstraţi pînă în ziua a." pa· 

trusprezecea a lunii acesteia ; ş1_ t?a
tă adunarea lui Israel să-l jungh1e m· 
tre cele �-��!.:.e��m.9.3: �- w. Deut..16. 1,0. 
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7. Să ia din sîngele lui, şi să ungă } 8. ln �una întîi, din a palrusprczecea 

�cl��d��J!i\�ii
v�i

i�f�c��
agul uşii ca- �1 a lunn, se�ra, să mîncaţi azimi, pîna 

8. Carnea s'o mănînce chiar în noap- �7i ;_
eara ztlei a două����. 2;� :,���m�·.,}�� tea aceea, friptă la foc ; şi anume s'o � 9. Timp de ·. şapte zile, să nu se mănînce cu azimi • şi cu verdeţuri gasească aluat 1n casele voastre · căci amare. o�ic!n.e va _mînca pîne dospită, 'va fi 

�·Cnp. 34.25. Num . 9. I L .  neut. rn . :l . t Cor.5.8.  mm1c1t •• dm adunarea lui Israel fie 
a�·ă �ă

ci 
n
��

l 
fl:�

c
frt/pf'tact f��

u
: �\��

t 
c�� �!��i,��3 f:�...h�r!na�xum.9 1;.• •P· ':: ,/"' " 

pul, cit şi picioarele şi măruntaiele. 1 • 20. Să nu mîncaţi pîne dospită ; ci, 
1 0. Să • nu lăsaţi nimic din �'i'"�;·�� · ��ţi

to
a
a
z��i�

�cumţele rnastre, să min
a doua zi dimineaţa ; şi, dacă va rămî- 1 2 1 .  Moise a chemat pe toţi bătrînii 
nea ceva d in el pe a doua zi diminca- I lui Israel, şi le-a zis ; „Duceţi-\·ă de 
ţa, să-l ardeţi în foc. "Cnp.:<<. '" ' "' · '"· : luaţi • un miel pentru familiile voa-

l I. Cînd îl veţi mînca, să aveţi mij- � stre, şi junghiaţi Paştele. 
locul încins, încălţămintele în picioa- 1 ·:'v(·rs . a. N u m . IJ . 4 .  Ios:5.lO. 2Reµ-.2?.. 2 1 .  Ezre.r..�. 

re ŞÎ toÎaO"UJ În mină . ŞÎ Să-) mÎncaţi Mat.2G. IB, 19. Marc.14. 12-Hi. Luc.22.7, etc. 

în' grabă \� căci sînt P�ştele • Domnu- . 22. S� luaţi_• ap_oi ':!n mănunchi de 
lui. '''Dent. rn.5.  isop, sa-I mu1aţ1 in s1ngele dm stra-

1 2. ln noaptea aceea, Eu voi trece • c�in�, ş_i să _ _ unget_i •• prag.ul şi cei _d�i 
prin ţara Egiptului, şi voi lovi pe toţi · shlp1 �1 u_şu cu. s1�gele �m- str_achma; 
intîii-născuţi <lin ţara Egiptului, dela ! N_1�em. cţm voi sa n� 1asa . dm _cas'.' 
oameni pînă la dobitoace ;  şi voi fa. [ pma d1.mineaţa. ··Evr. I L . '8. · . , .,,„_; 
ce judecată împro�h·a tuturor zeilor " , 23. C1_nd • 

. 
va trece Domnul _ca sa 

Egiptului :  Eu ţ, Domnul. . loveasca E_g1ptul, _ş1 v� ve_de� s�nge_l_e 
* C1tp . 1 i . .i, o. Amos.:..1i. ,:··:= su m . 33 . L  tCap.6.2. ! pe prag Şl pe cei doi stilp1 a1 uş11, 
1 3. Sîngele vă va sluji ca semn pe . Doi;inl!_I v� tr.ec� _pe lîn�ă uş_ă._ şi nu:• 

casele unde veţi fi. Eu voi vedea sin- ' va mgadu1 N1m1C1t_?ru�u1 ţ sa 1�tre m 
gele, şi voi trece pe lingă voi, aşa I casele voast�e ca sa va _loveasca. 
că nu vă va nimici nici o urgie, atun„ ;0v�r��1r2·1�3•10Q�-���ec;t".!· .-\po(· . . . 3; 9.4.  r2sum . 2.t. 

ci cînd. voi lovi. tar.a Egipt!Jlu�. , 24. Să 0piÎ.ziţi
. 
luc;ul acesta ca o lege � 4. Ş! p_omemre.'.1 �c.este_1 zile � o , pentru voi şi pentru copiii vostri în p�strah,,0ş1 . s'o praznmţ1 pnntr'_o. sa,r- 1 veac. ' 

ba�oari: . m cmstea Doi:n1:rn]m • s o  1 25.  Cinci veţi intra în ţara, pe care prazn�!ţ1 ca � t lege vecinica pentru v'o va da Domnul •, după făgăduinţa urmaşu voştri. "Cap. 13.9. ''. -Le<.23.<, 6. Lui să ţineţi acestobiceisfint "'<'op.3.s, i : .  
ZR<g.23.21. t Vera.21, • � .  cap.13. IO. 26.' Şi cînd 

• 
vă vor înt;eba copiii 

1 _5. _Timp de şap�e :. zil_e, veţi mînca voştri : „Ce însemnează obiceiul aceaz1mi. Dm cea dmtn ZI veţi scoate sta ?" �'l'ap.rn. a,1.i . ueut.32. 1. Ioti . 4 . 6 . Ps . i � . 6 .  

aluatul di!:' case!e voast�e.; c�ci �ri- 27. să răspundeţi • :  „Este jertfa de �'"!". v:i !"!nea. pme dospita, d1_n �1u.a Paşte în cinstea Domnului, care a tremtu pma m ziua a şaptea, va f1 mm1- cut pe lînaă casele copiilor lui Israel 
��� �!�23�:.

r
0
a
;�m."8. l; �c."i.i�\aii\����: în Egipt, �înd a lovit Eţptul, şi ne-a 

< •Fac. u. "-_ Nuw .• 9 . 1:-_ . �l!�::, �f5s��e Î��ht���-�înăolao��lm��
a
t•• 1 6. In ziua dmtu veţi avea o adunare •ve,,, . 1 i .  '''"f°""· ' · '" 

de sărbăto.are • s fîntă ; şi în zi�a ! . 28. Şi copiii lui Israel au plecat, şi şaptea, �eţ� a\·:a o act,un�re. �e sarba- I au făcut • cum poruncise Domnul lui 
��

a
Î� �f(�1

t
:
. 
a�:1;�; 

f
��ttp�'t�a 0 n���j ' Moise şi lui Aaron ; aşa au fă;��",. " "' 

să pregătiţi mînc:�:.�.i��ă���-
i
�
s
;s,20 j ,J1oartea î11tiilnr-născ1ifi. 

1 7. Să ţineţi sărbătoarea azimilor, ' 29: La • �i�zu_l.-_nopţii, _Do_mnul a " 
căci chiar • în ziua aceea voi scoate , lovit pe toţi mtm nascuţ1 dm ţara E: 
oştile voastre din ţara Egiptului ; să [ giptului, dela ţ întîiul-născut al . lw 
ţineţi ziua aceea ca o lege vecinică Farao_n, c�re şed.ea •. Pe s�aunul lui de 
pentru urmaşii voştri . -'Cnp.13.a. I domme, pmă la mtuul-nascut al celui 
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i�.�hi: în .tel'!1niţă • . şi pînă la toţi în- . -12. Noaptea • aceea t rebuie r .  . 
.tm_-nascuţ1 a1 dobitoacelor. ''Cap. lu. � în cinstea Domnu lui t P _aznu11ă ���;.�:ii: 1;

1
'
.
;1· . _  Ps. ;s. ''" 105. 36; ia:;. s; 136. 10. I ci i-a scos din Jara fe0��ul��� n��n: 

3�. Faraon s'a sculat noaptea el şi tea aceea. trebuie . praz�.UJ tă . în c1nstra 
t<:>t• slujitorii lui, şi toţi Egiptenii ; �omnulu�. 1e toţi cop1 1 1  lu� Israel şi ŞI au fost m ari ţipete •  în Egipt, căci e urmaşu or .  " " "  IJeu1.io„ .. 
nu 

era ���� 1�n��,· -��- 1��,11�.��:„�;� 1.:!1���: Chipul cum să 'e pră211uiuscă Paştele. 
3 1 .  ln aceeaş noapte Faraon a che- 43. Domnul a zis lui .\\oise şi 1 . �at • pe Moise şi pe Aaron, şi le-a Aaron : •: l�tă porunca • priYitoare r zis : „Sculaţi-vă", ieşiţi din mijlocul P�şte : niciun străin să nu mănînc: 

poporului meu, voi şi •• copiii lui ls- dm ele. :sum 9 "  
rael. quc�ţi-vă de slujiţi Domnului, 44 . ?ă tai im p�eiur • pe orice rob 
CUm aţi  Z�S. 0··�l'a� . l l -_ I .  Ps-

_
1oc„:<�

„ 
""Cap. JO. O

: 
c1;1mparat CU bant, Şi apoi Să mănînce :32. Luaţ�-va ş.1 01 !� ş1 bou, cum aţi . din ele. . "Fac. 1:. 12, u  

zis, duceţi-vă, ş 1  • •  -�nnecudn_taţi-mă." 1 4"5 . • Veneticul • ş i  simbriaşul s ă  nu 
• Cap. 10. c;;. ·''Fac. 27 . 0l.I .  I manmce. q„, . . 22. JQ. 

33. Egiptenii • zoreau poporul, şi se I 46. Să nu Ie mănînce decît într'o sin· 
grăbeau să-i scoată din ţară, căci zi- gură casă ; să nu luaţi deloc carne 
ceau : „Altfel, toţi •• vom pieri." a.fară din casă, şi să nu 

zdrobiţi • ni-
·)ca11. 1 1 . s. Ps. H}.).3S. :;o::: F:lc.:!0.3. CIUTI OS. �um . 9. 12. loa.n.19.33,:?1; 

34. Poporul şi-a luat plămădeala (co- 47. Toată • adunarea lui Israel să fa. 
c.a ) ,  înainte de a se dospi . Şi-au înve- că Paştele. "Vers.s. Num.9 . 13. 
h.t postăvile cu plă�ădeala  în haine, 48._ Dacă un străin•, care va locui 
ş1 Ie-au pus pe umen. l a  tine, va vrea să facă Paştele Dom· 

35. Copiii lui  Israel au făcut ce spu- nului, orice parte bărbătească din ca· 
sese Moise, şi au cerut Egiptenilor • sa lui va tre�ui tăiată împrejur ; apoi 
\·ase de argint, vase de aur şi haine. · s� v� �propta să le  _f�că, şi v� fi ca 

'Cap.a.22; 11.2. ŞI baştmaşul ; dar mcmn netăiat îm· 
36. Domnul a •  făcut ca poporul să prejur să nu mănînce di� ele. 0Nom:9. 1� 

capete trecere înaintea Egiptenilor, 49. Ace.eaş lege • v�. f1 pentru başh· 
cari Ie-au împlinit cererea. Şi astfel na� .ca ş� ·Eentru stram,�1 ,  care va Io
au •• j ăfuit pe Egipteni. , cui m m1J ocul 

'�.;'!��·u; 15.15,16. Gat.a.2". 
::'Cap.3. 21; 11.3. ��Fac. 15. U.. Cap.3. 22. Ps . 105.3i. 

Plecarea din Egipt. 

37. Copii i • lui Israel au plecat din •• 
Ramses spre Sucot, în număr de a
proape ţ şase sute de m ii de oameni 
cari mergeau pe jos, afară de copii. 
'-"'Nuw.39.3, 5. *�Fac.47.ll. t Fac.12.2i 46.3. C&p.38. 
:..JG . :Sum. 1 . 46; 1 1 . 21 .  

3 8 .  O mulţime de oameni de tot so
iul s'au suit împreună cu ei ; aveau şi 
turme însemnate de oi şi boi. 

39. Cu plămădeala, pe care o lua
seră din Egipt şi care nu se dospise. 
încă, au făcut turte fără aluat ; căci 
fuseseră izgoniţi • de Egipteni, fără să 
mai poată zăbovi,' şi fără să-şi ia me
rinde CU ei. *Cap. 6. 1 ;  1 . 11.  Vero. 33. 

-W. Şederea copiilor lui Israel în 
Egipt a fost de patru sute treizeci • de 
ani. *Fac.lb.13. Fapt. 7 . 6. Gal . 9. 17 .  

4 1 .  Ş i ,  d u p ă  patru sute treizeci d e  
ani, tocmai în z i u a  aceea, toate oştile • 
Domnului au ieşit din ţara Egiptului. 

::
_
cap. 7.4. Yers.51. 

50. Toţi copiii lui Israel au făcutcum 
poruncise Domnul lui Moise şi lui Aa
ron ; aşa au făcut. 

5 1 .  Şi chiar în ziua aceea •, Domnul 
a scos din ţara Egiptului pe copiii lui 
Israel, după •• oştile lor. 

·\·ers. 41 .  =::�: Cap. 6 . :.»ti. 

Paştele şi inlîii 11ăsrufi. 13 1 : Domnul a ,·orbit lui Moise, şi a 
ZIS : 

2. „Pune-Mi deoparte ca sfînt ° pe 
orice întîi - născut, pe orice întîi 
născut dintre copiii lui Israel, atît 
dintre oameni cit şi dintre dobitoace :  
este a l  Meu." • \'ero. 12, 13, 15. Cap. 22 .  29, �\: 

3-f..19.Lev.T..26. :Xnm . 3. 13j8. 16, 17; 18.15. Deut.15. J�. 

Luc.2.23. 
3. Moise a zis .poporului : „Aduceti: 

vă • aminte de ziua aceasta, cînd aţ� 
ieşit din Egipt, din casa robiei ; căci 
cu mină •• puternică y'a scos Domnul 
de acolo. Să nu mincaţi ţ pî�e d��
pită. ..-.cap.12.42. lJeut. ltl.3. ::"·'Caţo.6 . 1 .  rCap.1-· · 
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4. Astăzi • ieşiţi, în luna spicelor 1 . nul • a omorît pe toţi întiii-născuţi "Cap. 2:1.1;; 3'-18. Deut . rn. t .  din ţara Egiptului, dela întîii-născuţi 5. Cînd te va duce • Domnul în ţara ai oamenilor pînă la întîii-născuţi ai Cananiţilor, Hetiţilor, Amoriţilor, He- dobitoacelor. lată de ce aduc jertfa viţilor şi lebusiţilor, pe care a •• ju- Domnului pe orice întîi-născut de parrat părinţilor tăi că ţi-o va da, ţară te bărbătească, şi răscumpăr pe orice unde cur�e lapte şi miere, să aduci ţ întîi-născut dintre fiii mei . . . , ."" ·"·"''· Domnului următoarea slujbă de închi- 1 6. Să-ţi fie ca un semn • pe mină şi nare în luna aceasta. · ca un semn de aducere aminte pe 

"Cap.3.8.  *"C�p.6.B. t;•P·':·2:· "": / frunte într.e _ochi ; căci prin mina L�i 6. Timp de şapte zile •, sa mamnc1 atotputernica ne-a scos Domnul dm azimi ; şi în �iua a şaptea, să _fie o săr- ! Egipt." _ _ . . · '""'· :• bătoare în cinstea Domnulu1. Calatrma spre pustie. 
• .

''' C•P·_'.2· 15: 15· 1 1 7. După ce a lăsat faraon pe po-7 . . In ţ•ll!pul_ celor ş�pte �le, s:i m•f!- por să plece, Dumnezeu n.u. 1-a . dus caţ1 aZlm! ; s� i:iu se vada la !•i:!e !11- pe drumul care dă în ţara f1hstembr. mic dosp�ţ, mei aluat, pe to��a mtm- măcar că era mai aproape ; căci a zis derea ţăru tale. . . . 
·· C•P·12· 19· 1 Dumnezeu : „S'ar putea să-i pară • rău 8. Să spu i •  atunci f1�lm tău : „Acea- j poporului Yăzînd războiul, şi să se însta este spre pomenirea. cel�r ce a I toarcă •• în Egipt." făcut Domnul pentru mme, cmd am ! ·:·cap. H. 11, 12. Kum.!4. 1-•. ""Deut . ll . 1•' ieşit din Egipt." .:•Yersu. '"�· '.," ·26: , 1 8. Ci Dumnezeu a pus • pe popor să 9. Să-ţi fie ca un • semn pe !11ma şi facă un ocol pe drumul c:ire duc.� ca un .semn de„ a<!1:1cere ammte pe spre pustie, spre marea Ro.şie„ Cop111 frunte mţre o�hn tai , penţruca lege� lui Israel au eşit înarmaţi dm (ara Do!'lnulu� s� fie tot<;te_auna m gura ta , Egiptului. ''Cap. 1u. Kum.:« .. G, •k căci cu mma puternica te-a scos Dom- 1 9. Moise a luat cu el oasele Im Ionul din Egipt. ''Ym.16.Cap. 12. a. Kum. i:„3'>. sif · căci Iosif pusese pe fiii lui Israel Deut.6. 6; 11.1s. PildH.9. Isa.4�.16. Ier.22.2-L l\lat.23.a. să Jure, zidnd : „Cînd vă va cerceta t O. Să ţii • porunca aceasta la vre- Dumnezeu•, să luaţi cu mi oasele me-mea hotărîtă, din an În an. ;�cap.�2-14•2' - I le de aici." �'Foc.oo.25. Ios.2L32 ..•. Fupt. ; . . h;. t t. Cînd te \·a aduce . Domn�) •i:t t�- 20. Au plecat • din Su cot, ş i a!--1 . tăra Cananiţilor, cum a jurat ţie ş1 pa- bărît la Etam, Ia marginea pushe1. rinţilor tăi, şi cînd ţi-o \"� da, . • . Kurn . . «. •' 

1 2. s ă •  închini Domnului pe once m- ! 21 . Domnul • mercrea înaintea lor, tii-născut, chiar pe orie� întî1-năs�ut 1 ziua într'un stîlp de "'nor, ca să-i călăudin vitele, pe cari le \·e1 a\·ea : O\ICe zească pe drum, iar noaptea într'un parte bărbătească este a D_omnu!.�· _ stîlp de foc, c� s.ă-i 11:1mineze, pentru 
�:r_i��r��;�;:;:·r�·:: 

· :� �:;e:-_1�;· -�� ��it„�„;;_;
r
;������:�r :E.1����.�r��:::o�i rice întîi-născut • al �ăgă�1ţe1 ;_ •a\ d�-

22. Stîlpul de nor nu se derărţa <;li: că nu-l vei răscum.para, sa-1 frmgt gi- naintea poporului în timpul .�ile1, mer 
��\�e

S
fntîf-

s
����t�:·p�:te

a
b����t��s�� stîlpul de foc în timpul nopţ11 . 

dintre fiii tăi. Trecerea mdrii Raşii. 
c.cap. 34.20. xum. 1s.1Zt.i 16. :··.:su111 . 3. 46, 4;; 1S.t5:_16. 14 1 .  f?omnul a vorbit lui Moise, şi 1 4. Şi cînd te va • întreba fiul tău m-

a zis : . tr'o zi : „Ce însea�nă ll!cru.� ace�ta ?" 2. „Spune copiilor lui l�rael să se. 111-să-i răspunzi : „Prm mma Lui c�a 
toarcă •, şi să tăbăr�scă ma1!1tea P1ha· atotputernică, Dom.n1;1I ne-a scos dm 
hirotului ••, între M1gdol ţ ş! mare, fa-Egipt

,"���- 1��-
a
n!'.::�·�.;10,_ •.s. 21. .... v .... . 3. ţă în faţă cu. Ba_al-J«:f<?n. : !n <;_lreptul 1 5. şi, fiindcă faraon se Î_!!Căpăţîna locului acest���"s�-��-�.���.�; �,n�� !;'!::�: şi nu voia să ne lase să plecam, Dom-

3. faraon va zice desere c�P"!. !u1 
1 Luna şpicelor (A.bi bl. numită ma.i Urziu N t r n n ,  Israel : „S'au • rătăcit prin ţara ;• I� lntn�pea cu lunn nouA care vine du� echlnocţlul de 

eh ide pustia.'.' . . . . � I �- . 1 .  l i prlm&varil (Martie-Aprilie); •ra lnthn lnnl • anului 
4. Eu • \"Oi 1mp1etn mima lui �ara-;::· c!01�10�:!:ce:; �!�U.:�11:�'!:�in����: on, şi-i va urmări ; dar Faraon ş1 toa-

toomnl (Septcmvrle-OC'fomn'le-1. , 
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�� ?.a.lu lui _w,r fa� &ă � ara te sla- 1 6  • ) _14_-

. 
Mra, �1 t Ell lplrnii vor · . · Tu · ridica-1 1  11„3 ,, I · 

t:u 1lnt Domnul n c . . . 1 . •11 CI mrna spre mare 5 1 1 _.., u • intinde 
:•.11 flcul afa . 

· opm 
. ,

u1 lsr�rl •i:i.i luael vor t;ece' c�f�ca-o ; şi er,p;:; '•" : •�-\·..-. 1:-. 1 111 . Rnrn 9 1 �. ;.2. ·�:. ��-�-�-: .: _· 3 ru c.a P� uscat . P _ v--r�.11��1 rn�. 
"j_ S a dat de şl ire î I I · ' '. I 7. Eu voi îm pietri • · · · · ' ""· ' :·. 

!ului �â J>nporu l a {:;f. ���
a 
UIA�g i p: �or, ca să intre în m��;'"Ju EgiP!tni. 

mima . lui Faraon •i in ima �l u · i��� araon _ _ ş1 Inata oa•;tea lu i  pă e1. ş, 
lor 1_u1 •'a schimbat faţâ de po �r E

. căl;1_rct11 lui, vor face sa se' ac.aralt s1 
au „. : „Ce am flcut dr am l�a

. I va Mea. • \'.,-. , ,  .,. , _:3..lt sla-

!;���! lâ plece •i sâ nu nr mai sl�jJ'a� Jo8�;�l ��
r dşf EJ.{iptenii că _Euv:n•t 

• 1„. 1 ..... '.?\ r · I . n araon , car a le ŞI căi t>2: F_ar_aon
l 

•i-a preg.ltit c:arul de răz� �ea �.' • 
vor face sa se arate sl�•,t· 

'· ş1 ş1-a uat oamenii de război cu el 19 · , . a 
7. A luat • şase sute de car.li de lu� 

. :ng.eru l lu i  Dumnezeu, care • " • ' 
ta _cu oameni aleşi, şi toate carăle 

gea. narntca taberei lui Israel Ş�•· 
E�1ptului ; în toa te erau lupt.ltori. . :fh!�1b

a�l 
locul, şi a mers in 1poia l��a 

,, ca� . ' "'· ' · I tea Io� _de no_r care mergea lnain
S. D�m nul a îm pietrit • inima lui Fa- I înapoia' l

ş1-a schimbat locul, şi a �tai 
raon, 1mpllratul Eo i�tu lui i F I " " or. 
a urm lrit /'f, . FI · 1 ' Ş araon ;ap. IJ. :?1 ; 2!1.:!l!: :t?. :1 1 . Snrn . :>1 10 1 . 

· •• 
cop1 11 w srael. Co iii 20 El • -

· · '"·"'·' 

lui  lsrae ieşiseră gata de luptă.
p 

leni
.

lor 
� � �şezat •!Jlre tabăra Egip-

. 
• v- . •· "° Cap.s. 1 ; 13.t. sum. :ti. J . . cesta • 

ş� o
a lira lui lsr.ael. Norul a-

":. Egiptenii • i-au urmărit ; şi toţi e cea l�lt 
pai:te era mtunec?s, i�r 

cai�, carll_e _lui F�raon, călăreţii lui  şi ' �oaptea c!l�
u
do�= t

no
be
aptea. Ş1 ' toată 

oştirea lui, 1-au ajuns t cm · • d . a re nu s au a-

tăbărifi lingă mare li�gă �i�Hah�raf I P��pMt !Ina �e �lt�. • iu . •. 1<. l <»r.u 

fată în fată cu Baal-Ţefon 
iro ' ş" . 

D
otse ş1

,
-a mtins • mina spre ma-

• · . • re.
. 

1 , omnu a pus marea în mişcare Cap. 1o.e. too . . u. printr un vini dinspre ră ă "t I �. �arao!1 _se aproP.ia .. �opiii l ui ls- .  suflat cu putere toatll n�a;��a�
a�l a 

rae„ ş1-au ridicat och!1, ş1 1a tâ ca E� ip- I uscat •• marea, şi apele s'au d�spă:. 
tenu �eneau _după ei. Şi copiii lu i_ ls- tit .t în . d�uă.  . , ....... . ,.,, - r" '"'· "· tl'•o• . u;.'. 
rai:I s �u spăunintat foarte tare, ş1 au 109 •. 1 . 1o; u:o. s ... m .• . 1 1 . P•.H.B;1"' ·" ; 1 u .s . .i.a.GJ.n 
strigat c1tr

0e Dwnn�I după ajutor. ��- Copiii • !.u i Israel au trecut prin 
loe. :u.1. Nerm . 9.t. Po.3'. 17; 101.0. , mijlocul măru ca pe uscat şi apele 

I 1 .  Ei au . zis • lui �foise : „Nu erau st�teau ca un zid •• la dre;pta şi la 
o_a re monmn_te ln Egipt, c� să nu mai stmga lor. •verw. 211. ear. I'. t9. s u m . :a.8.r..66. 

h fost nevoie să ne aduct să murim e; 78. 1:1. I•a.83.16. 1 .e«. 10. 1 .  En. 11 .:!l . •  ,•Hab.a.10 

i� pusti.e ?  Ce ne-ai făcut de ne-ai scos �3. Egiptenii i-au urmărit ; şi toţi caii 
chn Egipt ? "l'•.106. 1, 8. lut Faraon, carăle şi călăreţii lui au 

1 2. Nu-fi •  spuneam noi în Egipt : intrat după ei în mijlocul mării. 

„Lasă-n� să sluji"! c� robi Egipteni- �4. l n  straja d.imineţii, Domnul •, din 
lor, căci vrem mat bme să slujim ca , stilpul de foc: ş1 de nor, S'a u itat sp1 e 
robi Ef.Îptenilor decît să murim în i tabăra Egiptenilor, şi a aruncat învăl-
pustie ? ' •cap.5 .21;  o . 9 .  · m ăşala în tabăra Egiptenilor. 

1 3. Moise a răspuns poporului : „Nu ; •PB.n.11, ev. 

vă temeţi • de nimic, staţi pe loc:, şi 1 25. A scos roatele carălor şi le-a în

veţi vedea i�băv!rea, pe care v'C? va ' greu_iat m�rsul . Egi�tenii_ a!1 zis a: 

da Domnul  m ziua aceasta ; căCI pe tunet : „Ha�dem să fugim dmamtea lui 

Egi,Pten!i ac�ştia, pe ca_ri-i vedeţi azi, 1 Israel,. căci pomn�I Se_• Iugt� _pen

n u-1 veţi mal vedea nioodată. 1 tru el 1mpotr1va �g1pt_emlo_r. " ' "":"· 

$ 2 Croo. 20. 1r, 11. Ioa . 0 . 10,13, 14. 1 26. Domnul a zis lui Moise : „ lntin-

1 4. Domnul • Se va lupta pentru voi ; I de-ţi • .mina spre mare ; . şi apele au 

dar voi staţi " liniştiţi." • ve Z&. să se mtoarcă peste Eg1pten1, peste 

:ooa,.1.ao;�. 22; 20.,. 1oe . w . 14, 4l!; 28.8. 2eron.;:211. c:arăle lor şi peste călăreţii lor." 
!ieem. 4.20. 1"8.81.4 . ... ha.90.16. 

•Vere.16. 

1 5. Domnul a zis lui Moise : „Ce 27. Moise şi-a întins mina spre mare. 

rost au strigătele aceste a ?  Spune co- 1 Şi în spre dimineaţă, mar�a �i-a luat• 

piilor lui Israel să pornească înainte. · iarăş repeziciunea cursului, ş1 la apro-
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l!'.a�� �g��fe�\ lţ.i des.l ănţuie�ti minia, 
în m ij locul mării. ,, ''" • " ·  •ar.i·, 1 , , Şi ea:\„'::'i.s!u_!� : 01.�.';, �; !i,� .. 1�.��;i�; 28. Apele s'au • întors, şi au •• aco- 8 La suflarea • nărilor Tale s'au perit carăle, călăreţii şi toată oastea îngrămădit apele, ' 
lui faraon, cari intraseră în mare du- S'au ridicat talazurile • ·  ca un Zid p� copiii lui Israel ; niciu_nu! 

.
măcar ; }i . .  s'au închegat valurile în m1Jlocui n 3 SCapat . .. 

H a h  . .  L "', l. . . h . I06. l l .  marll. �("ap. l t . 2 1 .  ·� :-iam.22.u;.  fov . 1 . '"' ·'T•·„ . '' · "  2?. D�� copui • "lu.i Israel au trec�t 1 ••Pe.;s.n: Hab . 0 . 10. 
· - -

prm m11locul mam ca pe uscat, m : 9. Vrăjmaşul • zicea : li voi urmări timp ce apele stăteau ca un zid la ! îi voi ajunge, " ' 
dreapta şi la stînga lor. 1 Voi împărţi •• prada de război ; 
30. ln ziua aceea, '����·n:i 7���;ă��Î;,s� 1 ��� ���:t�z��b�a=�i�ii, voi nimici cu pe Israel din mina Egiptenilor ; şi Is- mina mea !" 

ţ;���' �ă:�r „ r.: ,.�t�t��:.:�0.�.ti,„��. :\ 1 o. "�:·; �:-a7::���� �·�:îf���� �:: 31 . Israel a ,-ăzut mina puternică, pe Şi marea•• i-a acoperit ; 

E3;i�t�nÎI���
e
gf

a
��p��ttl

n
�,� 

î
���

t
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i
�: �a a�����

I
a 
s
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dat 
Domnul, şi a crezut • în Domnul şi în C.11p. 1 1 . :!1 . l's . 117.us.  -��� vtril . 5 .  Cap. 1 1  
robul Său Moise . 1 1 .  Cine • este ca Tine între dumne-

"' L ep. 4 . :�1; 1••.if. p„ . 11'6 . 1 :! .  Ioan . '.!. 11; 1 1 . 4.J. zei, Doamne ? 
Cine este ca Tine minunat •• în sfin-

Cîmarea de laudă. ţenie, 
15 1 . Atunci � Moise ş i  cop.iii _lui ls- i �fft:ă!�/ţ�: ��n����ă, 

•28.w. ' · "' rael au cmtat Domnului Cintarea lP.•·•· 8. ""· Ps. 71. 19, &:. 8, 89. 6, "· Ier. io. 6, '"· "" aceasta. Ei au zis : <'-'is•.•.s. + Ps . n . u .  
„Voi cînta •• Domnului, căci Şi-a a- 1 2. Tu Ţi-ai întins mina • dreaptă :  

rătat slava : Şi i-a înghiţit pămîntul. -, v.,, _ ,;  
A năpustit în  mare p e  cal ş i  pe că- 1 3. Prin îndurarea Ta ,  Tu ai • că-lăreţ. ��Jude. 5. 1 .  2sarn. 2'!. I. P-..100.12. t.,�, VN�. 21. lăuzit, 2. Domnul este tăria mea şi temeiul Şi ai izbăvit pe poporul acesta ; 

cîntărilor mele de • laudă : Iar prin puterea Ta ii îndrepţi 
El m'a scăpat. Spre •• locaşul sfinţeniei Tale. 
El este Dumnezeul meu : pe El l i  <•Ps . ;; . i;,.o; ;s.;2; AA. 1 : ul6.9. I•a.o:<.r,. 1: : . le•·- " - "  

\"Oi lăuda ; **P'·'"·"'· 

El este Dumnezeul tatălui •• meu : 1 4. Popoarele • vor afla lucrul ace-
pe El II voi ţ preamări. •Deut.1o.21. sta, şi se vor cutremura :  
Pe.IB.2: 22.3;oo. 1;;62.0; 100.1; 11s.u:uo.1. Isa.12.2. Apucă groaza •• pe flisteni, 
Hab.3. 18, 19. ** Cap.3. 15, 16. ţ 2aam.22.47. Ps.99.5; „-' Num . 14.14. Deut. 2. 2·1. los.2.�. to. ···· 1•s. 18.•i.  

us.28. Isa.25. 1 .  1 5. Se înspăimîntă ' căpeteniile " E-3. Domnul este un războinic• viteaz :  domnului, Numele •• Lui este Domnul. Şi un tremur apucă pe t războin icii 
*Pe.24. B . Apoc. 1!? . 1 1 . .:'1J Cap. ti . 3. 1'6.S3.J..B. lui Moab ; .t El a aruncat în mare carăle • lui Toţi ţţ locuitorii Canaanului leşi-

faraon şi oastea lui ; nă dela inimă. •Fac.!16. 40. *"" Deut. 2 . ; .  
Luptătorii lui aleşi ••  au fost înghi- ţSum.22.3. Hab. 3.7. ttlos. s. 1 .  

ţi ţi în marea Roşie. ''C•1„_
1u s. *"Cap. u. 7· , 1 6. I i  va apuca• teama şi spaima ; 

5. I-au acoperit • valurile, Iar văzînd măreţia braţului Tău, 
Şi s'au pogorît „ în fundul apelor, Vor sta muţi ca „ o piatră, 

ca 0 piatră. ·'Cap. H . 28. '"' N"· m . 9 . 1 1 .  Pînă va trece poporul Tău, Doamne ! 
6. Dreapta • Ta, Doamne, şi-a făcut Pînă va trece 

Hslită tăria ; Poporul, pe care Ţi l-ai ţ răscum-
Mîna Ta cea dreaptă, Doamne, a păra!. •Deut.2.23; 11.25. Ioe.i.9. •"'Isam.25.s; 

zdrobit pe vrăjmaşi. •Pe. us. 1;, 16. ţCap.19. &. Deut.32. 9. 2Sam. 1 . 2:1 .  Pe.7'.2. 1„.<a.1, s: 

7. Prin mărimea măreţiei • Tale, : s1 . 10. 1er.31:�1. Ti�.2. H .  lPet.�·�· 21:'1.2. 1 .  • 

Tu trînteşti la pămînt pe vrăjmaşii · 1 7. Tu n vei a�u-�e Şl-1 vei aşeza pe 
Tăi ; muntele moştenim Tale, 
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ln locu l ,  pe care Ţi l-ai pregătit tczeci d . f . .  ca locaş, Doa"!�e, lingă apcă 

maci . Şi au t abărît _ acolo La . Temp�ul  • pe care mînile Talc 
· · S utn . :r1.� l-au mtemerat, Doamne ! Cirtirile în s · _ . 

... . 
.... „�. U . :! ; MI'· "' ·  ·.''J •·� . ;„ . . ·�1. i u1. Prepelt/dr şi man _I �- �· �omnul • va împărăţi în veac , 

Sabatul. a. 
�· m \'eca de veci. I· J 6 1. Toată adunarea co iilo 1 . • h. '"· '"' "'' · '" '  1;.;. ''' · 1 ••. :.:. 15. , rael a •  plecat d in l1 · � �· ls. 
_ 1 9. C_�ci _caii ·. lui F_araon, carăle şi � aj �ns �n pustia Sin ••, care 

1�t ş� au 
cala�eţ11  lui au mirat m marc, 1 Ehr_i:a şr Sin ai, în a cincisprezc:c�a intre Şr __ I_lomnul •• a adus peste ei apele ! lun_u a d�>Ua dupa ieşirea lor din t� a m arn , I Eg1ptulu1. <• s u m . :r1. 10 1 1 .  oo p:, . . ra 

Da r c<;>piii _ l_ui Israel au mers ca pe 2. Şi toată adunarea c�piilo; ·J.;:.ii'·, uscat prm mai locul mării." ! rael a cirtit • în pustia aceea im 1 s-
''

_
C•1• . 1 1 . z1 . Prov . " 1 . 3 1 .  '"' Cap. 11 . .,,, :!ll. 1' va lui Moise şi Aaron. potrr-

20. Maria •, proorocita •• sora Jui  ... „ c ·ap. 1:, . :!.1.  I ' '! .  l •„ . z:j .  1 Cor . io 1, 
Aaron, a t luat în mină o Îimpană şi I 3. Copiii lui Israel le-au zis : c�� 
t�ate fem�il_c �u venit după ea, C:.: ţţ : de • . n:am murit _ loviţi de mina 'bom. 
timpane ŞI JUcmd. •Judc.4. 4. l Bom. IO.G. I �ulua m ţara Egiptului, cind'• şedeam �· Num. x .  09. t 1 Ba�. ae. 8. tt Jude. n .  34 ;  21 . 21. 1 h�gă oal�le noastre cu carne, cînd 
-Bam.8.16. P�. aa. 1 1 ,  26, 1411. 3; ar.o.•. mmcam pme de ne săturam ? Că · . 

2 1 .  Maria răspundea • copiilor lui ls- aţi adus în pustia aceasta ca s� �:-
ra�} :  • . . . . c�ţi să moară de foame toată mul-

„Cmtaţ1 Domnulw, căci Ş1-a ară- ţ1mea aceasta." • Plln. 4 . 9 .  "" S um . 1 1 . � 5. 

tat sla_ya : . • . "!· �omnul a zis lui Moise : „lată 
A napusht m mare pe cal ş1 pe ca voi face să vă ploaie pîne • din ce-

călăreţ." • 1 sam . 1e. 7. ""Vers. 1 .  ruri. Poporul va ieşi afară, şi va strîn-
Apele dela Mara. 

g_e, cît îi treb_uie pentru _fie5are zi, ca 
. . sa-I pun la •• mcercare, ş1 sa văd dacă 

22. Moise. a pormt pe I_sracl dela va umbla sau nu după legea Mea. 
m�rea Roşie: Au :puc�t . .  _ms pre pu- 1 "Pe. 78 . 2-l,26; 105.·•·· Joon. 1).11,3"!. 1 Cor. 10.3. ""C•p.Ll. 

st1a • Şur ; ş1, dupa trei zale de mers 25. Deut. 8 . 2, 16 .  

în pustie, _n'au găsit apă. ··Vac . K < ; 25. 18. 5. ln ziua a şasea, cind vor pregăti 
23. Au ajuns la • Mara ; dar n'au pu- ce au adus acasă, vor avea • de două 

tut să bea apă din Mara, pentrucă era 1 ori mai mult de cit vor strînge în 

amară. De aceea locul acela a fost fiecare zi." <• Vers. 22. Lev.21" .. 21.  

numit M ara (Amdrăciune ). ' ' '  s u m . 33 . 8. 6. Moise şi Aaron au zis tuturor co-
24. Poporu a cîrtit • împotriva lui piilor lui Israel : „Astăseară •, veţi în

Moise, zicînd : „Ce avem să bem ?" ţelege că Domnul este Acela, care v'a 
„„.„p . 16. 2; 17. 3. scos din ţara Egiptului. 

25. Moise a strigat ° către Domnul ; ·:· \'ers . 12,13. cup . 6. 7 . Nu m . 16.28,2!1,:>J. 

şi. Domnul i-a arătat un lemn, pe care 7. Şi mine dimineaţă, veţi vedea sia-
l-a aruncat •• în apă. Şi apa s'a făcut I va • Domnului ; pentrucă v'a auzit cîr
dulce. Acolo a dat Domnul ţ poporu- tirile împotriva Domnului ; căci ce" 
lui le�i şi porunci, şi acolo l-a pus sîn!e� noi, ca să cîrtiţi împotriva noa-
�,�2t!g. !�2����4���·10 •. ��:;:_· ���p�7

l6�/�;:�t��: �t��?IO. Jea.:15. 2; 40.5. Joun . 1 1 .  4 ,  40. < <Num. 16.11. 
2, 16. J udc. 2, 22; 3 . l, 4. Pe. 00. 10; 81 . 7. 8. Moise a zis : „Domnul vă va da 

26. El a zis : ,Dacă • vei asculta cu astăseară carne de mincat, şi mine d�
luare aminte giasul Domnului, Dum- mineaţă vă va da pîne să vă săturaţi, 
nezeului tău dacă vei face ce este bine pentrucă a auzit Domnul cîrtir_ile, p� 

înaintea Lui' dacă vei asculta de po- cari le-aţi rostit împotriva Lm ; cacr 
runcile Lui 'şi dacă vei păzi toate le- ce sîntem noi ? Cîrtirile voastr� pu se 
gile Lui n� te voi lovi cu niciuna din îndreaptă împotriva noastră, cr 1mpo
bolile ••'cu cari am lovit pe Egipteni ; triva • Domnului." 

R 13 , 
căci_ �u sînt Domnul ţ, care te vin-

oise a 
';i:"''i:tl:���1

:
6. 

„S';;�� 
deca. "Deot. 7.12, 16. •� Deut. 28. 27, 60. ţCap.28.26 . • 9. M . d • . · ·1 r lui Israel : 
Pe. 4 1 . a,  4; 1oa.e; 147.9. mtrege1. a . un1!,n !.1 C!'Pll 

o D ului ; 
27. Au ajuns l a •  Elim, unde. erau „�f?rop1aţ1-".ă • 1��mt�a �:U� . 16. 16. 

dou ăsprezece izvoare de apă ŞI şap- cac1 v a auzit crrtmle. 
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1 �- Şi, pe. cînd. vorbea �aron. int�e- 23. Şi Moise le-a zis „Domnul a ge1 adun an a lui Israel, s au mtat m- poruncit aşa. Mine este ziua de • odihsp_rc , p�stieJ şi _iată că slava Domnu- 1 na, _  Sabatul . închinat Domnului ; coalu1 s a  arata! m nor. ceţi _ce av�ţ1 9e copt, fierbeţi ce aveţi •'•V<>rs. 7 . l "ap. 13.21 . Xum. K IH. t l :e::. s . 1 0. 1 1 . d� fiert, ş1 pastraţ1 pînă a c.loua zi di· 1 1 . Domnul, vorbind lui Moise, a mmea\a tot ce va râmînea ' "  zis : Lu:. 2. :1. Cap. :!fJ.8; :n. 1:,; :r,. :: . Le\·. 2:�.:1. 
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24. Au lăsat-o pînă a doua zi dimineaţa, cum poruncise Moise ; şi nu seri aveţi să mîncaţi carne, şi dimi- s'a • împuţit, şi n 'a făcut viermi .  
neaţa ţ vă veţi sătura de pîne ; şi veţi ,„„,_.,„ 
şti că Eu sînt Domnul, Dumnezeul vo- 25. Moise a zis : „Mîncaţi-o azi, căci 
stru." :·v„rs. s .  :·:· v'"''·';· + y,„ < - 7 .  este ziua Sabatului ; azi nu veţi găsi 1 3. Seara, au venit nişte • prepeliţe mană pe cîmp. 
şi au acoperit tabăra ; şi, dimineaţa, 26. Veţi strînge tim p •  de şase zile ; 
s'a aşezat un strat gros de rouă" în dar în ziua a şaptea, care este Saba
jurul taberii. tul, nu va fi." Ca1>.w.o,10.  

: •Num . 1 1 . :1 1 . Po. 78 . "'·28; 10:'"'0. :·:·:<um . 1 1 .9.  i 27. ln ziua a şaptea, unii din popor 
1 4. Cînd s'a luat roua aceasta, pe fa. au ieşit să strîngă mană, şi n'au găsit . 

ţa pustiei era cev a •  mărunt ca nişte I 28. Atunci Domnul a zis lui Moise : 
grăunţe, mărunt ca bobiţele de ghia- • „Pînă cînd aveţi de gînd să nu păziţi ' 
ţă albă pe pămînt. ·:·�um . 11 . 7 . Deut.B.3. I poruncile şi legile Mele ? 
Neem . !.1 . 15. l':-: . 7t-1 . '.! l ; 10:, . . 10. ':''.!llPg: . 1-; . u. Ps.i8. 10, 22;106.13. 

1 5 .  Copiii lui  Israel s'au uitat la  ea, , 29. Vedeţi că Domnul v'a dat Saba
şi au zis unul către altul : „Ce este tul ; de aceia vă dă în ziua a şasea 
aceasta ?" căci nu ştiau ce este . Moise hrană pentru două zile. fiecare să 
le-a zis : „Este • pînea, pe care v'o rămînă la locul lui, şi, în ziua a şar.
dă Domnul ca hrană. tea, nimeni să nu iasă din locul 1h 

f.• Io:111 . 1i.:11,4n,:>B. 1 Cor. 10.s. care se găseşte." 
1 6. lată ce a poruncit Domnul : „fie- 30. Şi poporul s'a odihnit în ziua a 

care din voi să strîngă cît îi trebuie şaptea. 
pentru hrană, ş i  anume un • omer de 31 . Casa lui Israel a numit hrana 
cap, după !"lum_ărul sufletelor. v�astre ; aceasta „mană". Ea semăna • cu bobul 
fiecare să ia  dm ea pentru cei dm. cor- de coriandru ; era albă, şi avea u.n 
tul lui." '

�"· 00· ,  gust de turtă cu miere. •:• xum.1u,e. 

1 7. lsra�liţii . au făcut . . aşa i. ŞI �u i 32 . Moise a zis : „ lată ce a porun
strîns unu mai mult, alţn mai puţm. cit Domnul : „Să se păstreze un omer 

1 8. ln urmă o măs_urau cu omeru!, plin cu mană pentru urmaşii voştri, 
şi cine • strînsese mai mult, n'avea m: ca să vadă şi ei pînea pe care v'am 
mic de prisos, iar cine strînses� mai dat-o s'o mîncaţi în pustie, după ce 
puţin, nu duce� l�ps� de Io�. fiecare v'am scos �în ţar� Eg_iptului.': 
strmgea tocmai cit 11 trebma_ pentru 33. Şi Moise a zis Im Aaron .= „la 
h rană. . . ·'·;' C0�· 8 · 1"· un vas, pune în el �n _omer plm cu 

1 9. Moise le-a zis : „N1mem s� nu ' mană ' , şi aşează-l mamtea Domnu: 
lase ceva din ea pînă a doua z1 d1- lui, ca să fie păstrat pentru Llr?1aş11 
mineaţă " voştri " ··Evr.9 . • 

20. N;au ascultat de Moise, şi_ s'au 34. După porunca dată _de. Domm�l 
găsit unii, cari au lăsat ceva . dm . C3: lui Moise, Aaron _!·a pus: m_amt�a ch1-
pînă dimineaţa ; dar a făcut v1erm1 ŞI votului mărturiei, ca sa fie pastrat. 
s'a im puţit. Moise s'a miniat pe oame- f.•Cnp.2S. 16,21

·
:
·
�· 1 . 20: Num . J'; . 10. Dcul� 10.:1. I Re�.8.U,; 

nii aceia. . 35. C-0p111 Im Israel au mmca_t mana 
21 . Astfel, î� ţ?ate dţmineţile, fie- 1 patruzeci '0de an�, pînă „ la.sostrea Io� 

care strîngea cit 11 trebuia pentru hr3:· I într' o ţara locuită ; au mmcat m�n.� 
nă ; şi, cînd venea căldura soare Im, pînă la s�sirea lor la hotar.ele

. 
ţar'.,

• 
se topea. • V Canaanulm. " ' N u m . 33 . 38 .  �eul. R . 2 ,  3 . .Neeru . • . 
22. Jn ziua a şasea, au �trms _hrana 20,21 . Ioon. 6. 31,<9. „loo.6.12 . .Neem .9.15. 

îndoit, Şi anu.me do� �!"erl de ţ1ec.are. 1 
1. M a n o 1 tnumltll qo pentrucil Ioraell\11, clnd "" 

Toţi fruntaşii adunar11 au vemt ŞI au i v4zut-o lottlo �·t.11, an •Irigat: „�lan hu = ce  „„ 

spus lui  Moise lucrul acesta. acea•ta"T <•Ub 1a). 
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I r�

�-
e
9;'crul este a zecea parte din- !"a� tare Israel ; şi c ind işi 1 .  . · tn JOS, �r:i mai. tare. Amalcc. 3��1.�,'�a 

Re/idim. - Sti11ca din Horeb. 
1 2j M

t
imle _Im _Moise fi ind trudit�

"
'. 17 1 T 

au ua o piatra au pus-o subt t' e1 
· oată • adunarea copiilor lui ls- 1 el a şezut pc ca. ' Aaron i H •. e • Şi ra�.1 a p_lec:at d in pusti!' Sin, dupli j ineau mintie, unul deo 

ş
arte

u� 11 sprj. 
călătornlc . z1lmce, pe _cart poruncise de alta ; şi mînile lui au

p 
ram' '3! a.hui 

Oomn_ul sa le facă ; ş1 au tăbărî! Ia pînă la asfinţitul soarelui 
as •n!tnse 

Ref1� 1m. Acolo poporul n'a găsit apă 1 3. Şi Iosua a biruit e
. 

A . de halii. . f np. l •: . 1 .  X n m . :r:. '"· 14 .  poporu( (ui CU tăisu( sat . maJec ŞI 
2. _..\tunet. poporu.I •  a căutat ceartă cu 1 4 . Domn�I a zis lui M�i�e . Se . Moise. Et au zis : „Dă-ne apă să lucrul acesta în carte ca să s� " - ne • 

hem �" M_oisc le:a răsp_uns : „Pentru- ze ad�cerea aminte, Şi spune lun�tre. �e .c��taţ1 cearta cu mine ? Pentruce , că \'01 •• şterge pomenirea lui A 
s1ua 

.'5,P�ttt_1 •• ,P� Domn�( ?" .:• Num . �"'-'·•· l de subt ceruri." <•Cap.:u.27, ,„,, Nun�·a ec rH 111 . t  •. 16. l H. • "' · 1 ..... � 1 .  I�u . , .  12 . Mut. '· 7: 1("�1-.10.9. , 111·11�. 2:1.HI. l0�nm.IU.3, 7; �. 1,17. 2 Sam . B. l2. Ez.:e.�::;, 
3. Poporul statea acolo, chinuit de 1 I :J. Moise a zidit un altar şi i-a sete,_ ş1 cîrt�a • împotriva lui Moise. 11umele „Domnul, steagul rr:eu '·

" pus 
E� zicea : �·' entruc:e ne-ai s_cos din E- 1_6. �I a zi� : „Pentrucă şi-a ridicat g!P,t, ca sa .�.e ţact să murim de sete mina 1mpotn\·a scaunului de domnie atei cu copm ş1 turmele noastre ?" al . i;>omnu�ui, Domnul va purta răz. 

. . " • ·np. 16.2. bot 1mpotnv� lui Amalec, din neam în 
4. _Moise a strigat • către DJmnul, şi I neam !" 

a zts : 11C:e să. fac cu poporul acesta ? 
lncă puţin, şt au să m ă •• ucidă cu letro la Moise. 

pietre." • cap. 1u:„ "''' l8Rm.�.11. 1onn8. i\11; 10.s1 . 18 I.  letro•, preotul Madianului, so· 
5. Domnul a zis lui  Moise : „Treci • crul lui Moise, a aflat tot ce fa. 

îna intea poporului, şi ia cu tine vreo cuse Dumnezeu •• pentru Moise şi po
cîţ iva din bătrînii l ui Israel ; ia-ţi în porul Său Israel ; a aflat că Domnul 
"!Înă  şi toiagul cu care ai •• lovit rîul, scosese pe Israel din Egipt. •Cap.2• 1G; a. J 
ŞI porneşte ! '· Ez"l· . :..-. n. , ..... cnp. i . 20. X u m .  :..„1 . :-\. .:ii:· Ps.44. 1 ; 77. 11, J�;  :'"1. 4; 10.: •. .:,, t.'l; 100. 2, e. 

b. lată •, Eu voi sta înaintea ta pe 2. Ietro, socrul lui Moise, a luat pe 
stînca Horebului ; vei lovi stînca, şi , S�fora, nevasta lui Moise, care fusese 
va ţîşni �pă din ea, şi poporul va : tnmeasă aca_să. . . „ . 
bea." Moise a făcut aşa, în faţa bă- · 3: A luat ş1 pe cet doi • fu at Sefo· 
trînilor lui Israel. , ret ; unul se numea Gherşom " 
« Nu m . 20. 10, 1 1 .  Pe. ;e.1,\"'-l: 10ă. < t ;  w . s. 1 eor.10.4. ! (Striiin), căci Moise zisese : „Locuiesc 
7. El a numit locul acela „Masa • şi ca străin într'o ţară _străină," 

Meriba" (Ispită şi cear.'ă), căci copii i . ·· Fupt. 7 .�'- •• • ·ap.2.c�. 

lui Israel se certaseră, şi ispitiseră pe 4. tar c�lalt se numea El�ezer ( A/11· 
Domnul zicînd : Este oare Domnul torul lut Dumnezeu}, cac1 zisese : 
în mijlo�ul nostru:' sau nu este ?" „!Jui;nnezeul tatălui . meu. mi-a aj�1tat, 

·· xum.�o. rn. P•.BI. 7; 9o.e. Ku.3.B.  ŞI m a scăpat de sabia lut Faraon. 
5. Ietro, socrul lui Moise, a venit Cit 

ln/rîngerea lui Amalec. fiii şi nevasta lui Moise în pustie unde 
8. Amalec • a \·enit să bată pe Israel tăbăra el, la muntele • lui Dumnezeu. 

la Refidim. q·„p.:1.1,12 

" Fac. >J0. 12. xuw . "uo. Deut. 2: • .  1 7 . 1 ,;a m . tă.2. 6. A trimes vorbă lui Moise să-i spu· 
9. Atunci Moise a zis lui • Iosua : nă : „Eu, socrul tău letro, vin la tine 

„Alege nişte bărhati, şi iesi de luptă cu nevastă-ta şi cu cei doi fii ai tăi.''. 
împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta 7. Moise a ieşit • înaintea socr�IUI 
mine pe vîrful dealului cu toiagul •• sâu, s'a aruncat cu faţa la pămmt, 
lui Dumnezeu în mină." şi 1-a sărutat ••. S'au întrebat unul pe 

''Fapt. 7 . <&. En-. 4 . �. <><· cnp . < . :ro.
' altul de sănătate, şi au intrat în cor· 

I O. Iosua a făcut ce-i spusese Moise, � tul lui Moise. 
şi a ieşit să lupte împotriva lui Ama- I '" Fuc.14. 1'. ; 18· 2; 1�- t .  1 �·�·2· 19· ''"'' Fac:29·!3; ��'i 
lec. Iar Moise, Aaron şi Hur s'au suit . 8. �oise a 1stons1! socr�lw sa!-' fa· 
pe vîrf.ul d:�tu�u!. 

• . • 
i _ce facuse Domnul tmpotrt� 

1 1 . Cmd 1ş1 ridica Moise mma, era , 1.  Eneleşt.e , Jehovo-ni•i. 



E X O D U L  (E Ş I R E A) 1 8, I CJ. 79 r:ion şi_ împotrirn Egiptulu_i, din pri: arată-le �alea ••, pe care trebuie s'o cm3; lu� Israel, ţoate suferinţele ca�� I urme Le ş1 ce ţ trebuie să facă." 
rz���l;ea• p���n

e�I PJin
dr

el�' Şt cum 11 1 ··· l;;· : 1�l;;�•;�i
1
:1';;�';- ��;�;��- ��·;'��;: , ··' PR. 7�- 42; �t. 7 ;  101:· io; 1°' · 2· destoinici 0, temători de Dumnezeu 9. letr� s a  bucurat pent�u tot bm�le, pe ! oameni de încredere ţ, vrăjmaşi ţţ ai care-� fa�s� Domr;iul l�t lsrae_l, ş1 pen- lăcomiei ; pune-i peste popor drept tru ca-! 1zbav1se c!-1� mma Eg�pten�lor� căpete_nii peste '?. mie, căp�te!'ii peste _I O. Şt letro a zis -, „�m�c�1v1�tat • sa o suta, capetenu peste cmct zeci si fte . Dom.nul, c:ire. v a 1_zbav1t_dm mma căpetenii peste zece. '''Vers . '°. Dcut. ur,,;i; �f ��ernetl�r 

i:�ă�jf p��"o�u1r1di�3�f�� ��:��·22c;��11\��9�ţ��!��::�: 3t+':�e�1��i��i��· �Saiu: 
Egiptenilor ' •:• '""· J.& . 20. "'"'" "· c'>< . L•w. t . 68. 22. Ei să judece poporul în tot tim-

1 1 . Cunosc acum că Domnul este • pul • ;  să aducă•• înaintea ta toate 
mai mare decît toţi dumnezeii ; căci•• pricinile însemnate, iar pricinile cele 
răutatea ţ Egiptenilor s'a întors asu- mai mici, să le judece ei înşişi. ln fe· 
pra 1 lor." •:•2cron. 2 . o .  Ps.95.a; 91.'1; '"'"'" 11;11 acesta îţi vei 1;1şu�a. sarcina, că
••Cop.1. 10, 1s, 22; 6.2, 7; 14.8, 18. t l Sam. 2. 3. Necru. c1 ţ o vor purta ŞI et 1mpreună cu 
n . J0, 16,2!1. lov.40.11, 12. Ps.31,23;l19.2t. Luc. 1 . 0L tine. :;: vers .26. •=·�' Vcrs.26. Lev.24.11 

1 2. letro, socrul lui Moise, a adus lui :s-um. 15 . :13; 27. 2; 36.t. Deut. 1 . 1;; 11.s. tNum.11.11. 
Dumnezeu o ardere de tot şi o jertfă 23. Dacă vei face lucrul acesta, şi de mîncare . Aaron şi toţi bătrînii lui dacă Dumnezeu îţi va p ;runci aşa, vei Israel au venit şi au luat parte la masă putea • face faţă lucrurilor, şi tot pocu socrul lui Moise, înaintea • lui Dum- porul acesta va ajunge fericit la •• lonezeu. ::. IJ(•ut .  12.  7. 1Cro11. '...lfl . ?2 .  1 Cnr. 10.18.21, 31. CU) )ui. u 

Judecăiorii. 1 3. A doua zi, Moise s'a aşezat să 
judece poporul ; şi poporul a stat îna
intea lui de dimineaţa pînă seara. 

14. Socrul lui Moise a văzut tot ce 
făcea el pentru popor, şi a zis : „Ce 
faci tu acolo cu poporul acela ? De ce 
stai sing·ur, şi tot poporul stă înain
tea ta, de dimineaţa pînă seara ?" 

1 5. Moise a răspuns socrului său : 
„Poporul vine • la mine ca 'să ceară 
sfat lui Dumnezeu. ·:·L""· 21.12. :S-um.i:„:.1 . 

•:<Vers.18. •:":'Fac.18.33;30.20. Cnp.16.29. 2Sarn.1�1.:�•. 
24. Moise a ascultat sfatul socrului 

său, şi a făcut tot ce spusese el. 25. Moise • a ales oameni destoinici 
din tot Israelul, şi i-a pus căpetenii 
ale poporului, căpetenii peste o mie, 
căpetenii peste o sută, căpetenii peste 
cincizeci şi căpetenii peste zece. 

Deul. 1 . 1:-i. Fnpt. 6„-•. 
26. Ei judecau • poporul în tot tim

pul ; aduceau înaintea lui Moise pri
cinile •• grele, iar toate pricinile mici 
le judecau ei înşişi. •:•Yers . ?2 . ''�'Io'·.29. Hl. 

27. Apoi Moise a trimes • pe socrul 
Săll În ţara )u i . . !ll'um . I O . ?.l. -� 1 -

1 6. Cînd au neo streabă •, vin la 
mine ; eu judec între ei, şi fac cunos
c1;1t „. P.o,�uncile lui Dumnezeu şi le-
f'�!,�.���\ov .s1. is. Fn;;�a:�&�; 12t.��'G.��·:\.'{��: Pustia şi muntele Sinai. 
24.16. Num.16.95; 27.Betc.;36.6, 7, 8, 9. 19 I. ln luna a ţreia �upă i�.? irea lor 

t 7. Socrul lui Moise i-a zis : „Ce fa- din ţara Eg1ptulm, copm 1111 ls-
ci tu nu este bine. rael au ajuns • în ziua aceea în pustia 

t 8. Te istoveşti singur, şi vei ist()vi Sinai. ' � nn»:l-"15. 
şi poporul acesta, care este cu tine ; 2. După�e au rlei:_�t �el� Refi?i!!! :. 
căci l ucrul este mai pe sus de pute- au aJuns m pustia S111a1, şt au tabarit rile tale şi nu-l vei putea face • sin- ' în pustie. Israel a tăbărît acolo, în 
gur. =:'Num . 11. u, 1 1 . Dt>111 . 1. 9, n  I faţa muntelui „ .  ��ce.p . ti. 1 , s. :·0:' ('''.'i.�:. 1, 12: t 9. Acum ascultă glasul meu ; am să- 3. Moise • s'a smt la Dumnezeu. �1 
ţi dau un sfat, şi Dumnezeu • va fi Domnul 1-a chemat •• d� pe munte, zt
cu tine ! Fii tîlmaciul poporu lui •• îna- cînd : „Aşa să vor��şt1 ca�e1 Im la
intea lui Dumnezeu, şi du ţ pricinile cav, şi să spui copulor lut Israel : 
.!�;���2� ��.��a?.��:��-��-ulleuu.&. 1· Num.21.r1. 4. „Aţi • vă:�1t"�:- ���0Piă��- ,�;1�1���;� 

20. lnvaţă-i • porunci le şi leg!� I ��it�� clmv'��m
ad�;t:lc:· 1�e Ml��'. de ro!t��.= 

��l���:
l
e!� 

l"':Ue � · a. u  purtAt Cii tTurte, El 3 i :·n('uf.�29 . '.?. ��>:: neut .  32. 11 . r�n.li:Ln . . ·\poc. I".!. H. 
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S. Acum •, tlua nt i  allcu lta glasul munte ; trimbi ta rasun a  -r cu Mr1 1 ,  ,i  tlua n� t i pa11 leg Amin tul Meu, ş i  tot poporul din tabara a 

�Utere, \'Cli fi ai Mei •• tlintre toate ropoa- apucat de spaima. �t h rele, e.llci tot pamintul t '"te a Meu ; •f'• '' '" •. „ ia •• •• A""' • · • � 1 1  f •J• . , :U 2 1  r1in ·, i I • � 1 .-W  1 .... '111 • I •1:'Y.:;\�� ; .!:'�.�1� 1; ,'.;": !;,!'i. � : �;, •;,.; ;: •�a'.�'. f.�\� I î. Moise •  a scos poporul di · "  •• Ma1 . 1 . 11 . Tu 1. 1 1. "··� ., "''· 1 .... i .  ·�· "· '"'· bara spre în t impinarea I · D q ta. u . 1 1 r. u . r : .'n. „ l f nr. 1<1. :111, 2"1. Lcu,
'
ş· , . .  t I Ul lllllnt. 6. lm i nti fi o lmpirălie • de preoti te.lui 
1 s au a�cza a poalele mun. t� un neam 9'int ••. �cestea slnt . . cu- 1 8. 

· Muntele • Sin ai era 10; 1"�'· 1 1'': va�tele P�, cari le Vei spune copulor fum, pentruca Domnul Se u'!1a1 hu Israel. ,..„u,. :n.:>, ·' • · 1 1··u .-, •· . pc ci in mij locul focului ••. 
Pf�0rr1se 

:O"';. ,�\� ','i. �/!;,.";. ��-· .�;.,;';.'"r, '"'u' :.-.: '11 '"' , a�csta se îna l ta ca fumul unu i cu��: 
7. Moise a venit de a chemat pe bă- ŞI tot ţţ muntele se cutremura cu pu'. 

trin ii f'Oporului, şi Ic-a pus.!nainte t<;>a- ,t!�:.· • .  Hab'.�1�0\' .����:r ��";�· ��;,,�j �·:·; te CU\' rntelc ac1·�tea, cum 1 1  poruncise t t·ac. '"· 17. P•. •�r. '" Apoe. 1.·, . � .  - ·  J'> . 6'1.'8,· ir\,: D om nul.  1 1 1 . 1 .  1 „  . • . 2� . .: „ . „ . :.f'„ · 
8. Tot • poporul a răsruns : ,�Vom 1 9. Trimbita rasuna • tot mai puterfaee tot ce a zis Domnu !" Moise a nic. Moise •• \'orbea, şi Dumnezeu t spus Domnului CU\'intele poporului . ii răspundea cu g las tare . • Cap. 14 . 3, 7. Dnll . fi. 2'7 ; '211 . 17 .  · · \·„r� . n . '.•· Kvr. 12. :.: 1 .  + :S,...1 1„t1.l:LP11 . 81 . � 11. ŞI Domnul a zis lui Moise : „la- j 20. Domnul S'a pogorit re muntele ta, voi veni la tine într' un nor • gros, Sinai, şi anume pe dr fu muntelui. pentruca •• să audă poporul cind iţi i Domnul a chemat pe Moise pc virful voi vorbi, şi să albă totdeauna incre- mwitelui. Şi Moise s'a suit sus. 

dere ţ in tine." Moise � spus Dom- 21 . D?mnul a zis lui Mo ise : _„Pogo•· nului cuvintele poporului. •ven.1e. ră-te ş1 porunceşte poporului cu tot. 
cap. :i0.21 ; 2'. 1&, 1e. l>oot . < . 1 1 . Pa. 11. 11, 12; 111. 2. Mu. dinadinsul să nu dea busna spre Dom. 
11.6. ••Deui. c. 12, 111. 1oan 12.Z1,oo. t Cap. u.:n. nul, ca • să se uite, pentru ca nu cum-

Pref(4tirea pentru primirea Ler?i;. \'a sa piara un mare număr dintre n 
1 O. Şi Domnul. a zis ·�� M�ise. : „Du- 22. Preoţii, ca ri se ap;��;�··J;"();�'. t� la popor, s_fmţeşte;� �1 ŞI mine, nul, sa se s finţcasca • şi c1, ca nu cumŞI pune-1 să-şi spel.e ham�le. . va să-i lovească •• Domnul cu moar· ciJ...ev. U . «, 47  •. Evr. 10. ZI. "'(l'hn . 14. Far .. 1?.2. �v.Ja.fi. tea " Le\· . 10. �; . . :· � 2!inm. fi.7'.�. _1 1 .  Să _fie gata pentru a

• 
treia ZI ; :�- 2i Moise a zis Domnului : „Poporul c1 a tre�a z1 Don:inul Se va pog ' nu  va putea să se suie pe muntele în faţa mtregulu1 popor, pe muntele Sinai căci ne-ai oprit cu totdinadin· Sinai. 0""':" · •6.1�· C•p.:u .. 36.Deui.:i:_i.2· sul �icind : Hotărăşte • anumite mar· 1 2. �� h�tl�ăşh �opor!llw an!l_mite in'i în jurui' muntelui, şi sfinţeşte-l." margm1 dejunmpr�J.Ur, ŞI să spui . „Să g 

''Ve1 o.12. 1os. a.1.  nu cumva să vă su1ţ1 pe �unţe . sau s� ; 24 Domnul i-a zis : „Du-te, pogoară· vă atingeţi de poalele lui_. Or1C1nt; se ' te Şi suie-te apoi iarăş cu Aaron ; dar va atiflge de munte, va fi pe�'l,;1�2-� . .  p;eoţii şi poporul să nu dea busna �� moarte�._ • , 
f ă d I se suie la Domnul, ca nu cumva sa-1 

1 3. N1c1 o .IT'! m a  să nu s.e a mg e lovească cu moartea." . . el ; ci pe oncmc se v� atinge, să-J 0- 25 Moise s'a pogorît la popor, ş1 1-a moare cu pietre, sau sa-I străpunfa • . c� I spu� aceste lucruri. săgeţi : dobitoc sau om, n u  va • ra�. 1 
Cind va suna trîmbiţa •, ei vor mam- . Cele JO porr.mci. 
ta spre munte." •i·ers. 16' 19 

I
' 20 1 .  Atunci Dumnezeu a ro�tit toa-

1 4. Moise s'a P.ogorît de pe �u.nt� la  te • aceste cuvinte, şi a zis : 
popor : a sfinţit • poporul , ŞI �1 . ş1-au " Dcot.6.22· 
spălat hainele. . . .  '' "'"· 1� 2 E u •  sint Domnul, Dumnez_eul tă�, 

1 5. Şi a zis poporulw : „F1ţ1_ g_ata ca��· te-a scos •• din ţara Eg1ptulw, 
în trei zile ; să nu vă apropiaţi de ' din casa robiei. "Lev.u.1, 1s. Deut.6.6· 
vreo •• femeie." • I P• e1 10. osea ia. '· "" Cap. 13.s. . · d •ven. 1 1 .  "'' l Bam.21 . 4,6. Zah.7.s. i eor„.6. j .

S ă " . alţi dumnezei afară e 
1 6. A treia zi dimineaţa, a.u fost • tu-

M: • D�u�.6��; u. u. 2ne11. ir.35. ter. :io.&;3.1.LI· 
nete, fulgere, şi un nor • gros pe ! me. 



E X O D LJ L  (E Ş l l< E A) 20 2 1  4. Să •  nu-ţi faci chip cioplit, nici ' l u i  nici bo�I lu� · · , . �I vreo înfăţişare a lucru rilor cari sint I vr�un alt lucru'' nici magar�I lui, nici 
�us în ceru�i, sau jos pe pămînt, sau lui tau. ,, l>euu •. ;„c:,:e. �sie a

., 
aproape_· 

'" apele !11.!!. ��1.J�,�Jt�� i�:î�.f����1����. Î . i ;f�fr�/�i.�.'r1rt;;\/�: i1��: �-.:��-�::��.-��:� IE�� 
11��.\ 

5. Să nu • te închini pinâ la pămint S · . 
înaintea lor, şi să nu le slujeşti ; căci patma popurulut ; legt·a altarului. 
Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sînt un ' _1 8. Tot • poporul auzea •• tunetele Dumn_ezeu gelos ••, care ţ pedepsesc ŞI sunet';ll trîmbiţei şi vedea flacărilc 
neleg1�irea părinţilor în copii pină Ia 1 muntelu i , care fumega ţ. La pri,·cl ial treilea ş1 la al patrulea neam al I ştea. aceast�, poporul tremura, şi stâ-
�!���/&�. 1�.����.�:��,�;ctip����:.�n2:;;t��a." i:;· �: j tea m depE������a·. ''';' Aprw. 1 . 1u. 12 .  +ca11 .  1!1. 1� 
;;,!::'.i�i����:;;,!·.�i.ti.c����,".7i,�.•;92<li>�'�:�·1� 1 n� �- 1�i 

î��uţ
zls l_u� Moise : „Vorbeşte-

u. Jea. u.w, 1 ; 66. 6, 7 . Ier.2 . 0 ; "2. 18. 1 • • �1 e vom asculta : dar 
6. ş i  Mă . îndur: . pînă I� al mii lea j' sa •• nu ne �al ,�orbească Dumnezeu, 

nean:i de cei ce Ma iubesc ş1 păzesc po- �a. s� nu munm. . runc1le Mele. l . Dcnt. o . 27 ,  ��- 16. Gal�3. 19,20. Evr. 12 . . rn. ::·�·Deut . :..2·, 
" ''""· :>1. '· I>•·ut.7. 9 . Ps. fsll.!!4. 1<0111. 1 1 .28. 20. Moise a zis poporului : Nu vă • 

î. Să • nu iei în deşert Numele sr;iăimînta�i ; căci •• Dumnez�� a ve
Domnului, Dumnezeului tău ; căci n_it toc�1"Ja1 ca să_ vă pună la încercare, 
Domnul •• nu va lăsa nepedepsit pe : ŞI ca sa a_veţ1 frica ţ Lui înaintea ochi
cel ce va lua în deşert Numele Lui. I lor voştri, pentru ca să nu păcătuiţi." ;.;.;:;��-�-1 �..ev. rn. 12. 11,�11t. i'"1. 11. l'I'>. ]."j.4. )lat. 5. :2. ,I· ;b���'-1:o�L���� :�;·:�: 11:,· 1;�1����ia�r,s����/;·. �; 
8. Adu-ţi • aminte de ziua de odih· rn.e. 1••· 8· 13· • • , . 

nă ca s'o sfinţeşti , 21 . Poporul statea m departare ; iar ' t.<Cap. �i. 1 :1. 14. r."M· . 19.3, :m; 26.2. l>eu t . .-•. 12. ! Moise s'a apropiat de norul • În care 
9. Să lucrezi • şase zile, şi să-ţi faci 1 e ra Dumneze11 . ·'<"•p: 19. 16 .. lleut.5: 5. 1 lh·g.,.1" 

lucrul tău. '''Cap. 23.12; 31.16; I �2. Dom�ul a .�s IUi . Moise : „A.ş� 
34.21. Lev.23.3. Ezec. 2<). 12. Luc.13.1'. I sa vorbeşti cop11lor lui Israel : „Aţi 

1 O. Dar ziua a •  şaptea este ziua de văzut că v'am vorbit din • ceruri . 
odihnă închinată Domnului, Dumne- '  ''Dent. 4 . ;,;_ S<·cln . 0 . 13 .  
zeului tău : să nu faci nicio lucrare în 1 23. Să nu faceţi dumnezei de argint 
ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, ' şi dumnezei de aur, ca să-i puneţi ală
nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ! furi • d e  Mine ; să nu vă faceţi alţi 
ta, nici străinul •• care este în casa ta. dumnezei. -r.•Cap. 3'i. 1,2,t. 1 �� m . 5 . 4,& . 2 Reg.t7.33 

(I Fe.c .2. 2,3. Cap.16.26; 31, i:,. :::f.< Nec:m. 13. 16, 17, tR, lfl. .EzPc.:W. :19; 43. 8. JJan.5. 1',2.�. Ţ1·r . 1 . :1 . 2 C 'or.6. lf. .16, 16. 
1 1 . Căci în şase zile • a făcut Domnul 24. Să-Mi ridici un altar de pămînt, 

cerurile, pămîntul şi marea, ş i  tot ce pe care să-li aduci arderi le-de-tot şi 
este în ele, iar în ziua a şaptea S'a jertfele de mulţămire, oile • şi boii. ln 
odihnit : de aceea a binecuvîntat Dom- orice •• loc în care lmi voi aduce a· 
nul ziua de odihnă ş i  a sfinţit-o. ''Fnc.2. 2. minte de Numele Meu,  voi veni la 

1 2. Cinsteşte • pe tatăl tău şi pe ma- t ine, şi te voi ţ binecuvinta. » J.cv . 1 . 2. 

l
m a
1 

t�, p
ţ
entruca să ţi 

ţ
�e lu
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i- ;·��0'�"-�_1;,·;:��;
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:iz'!!: :�;.

2
�.�;;-�·t�;:"+:.· ;: e e m a ra, pe care 1-0 a omnu , Ier. 7. 10,12. n·oc. 12.2. oeu1 . 1 . r n. 

Dumnezeul tău. ·:·cap.2a.26. 1.ev . 19 .a. 25 . Dacă-Mi • vei ridica un altar de ����-. 6i,:��-11':,'·,:.· �1��·-��Iat. t5. < ;  19· 19· Marc. 7"10; piatră, să nu-l zideşti din pietre cio-
1 3_ Să • nu ucizi. plite ; căci cum iţi vei pune dalta în 

(:Deut .G .17 . l\.fnt.0. 21.Rom . 18. 9. piatră, O vei pingări. (:J>eut.27. 6.lo!!.8.:�t . 

1 4. Să • nu preacurveşti. : 26. Să nu te sui la altarul Meu pe 
. '' Deut. 5. tB . liat.5.21. 11 trepte, ca să nu ţi se descopere go-

1 5 . Să •  nu fur1. liciunea înaintea lui." (IJ..ev.lfl. l t .  ]Jcut.0. 19. Mnt. l!•.lA.Rom. rn .9.1  Tee.L6. 

1 6. Să • nu mărturise-şti strimb îm- . . . . , 
potriva aproapelu i  tău. I 

Despre slobozenie şt viaţa. 
" <•cop.23. 1 . De�t.6.2<l;l9. l6.Ma1.19. 1s: 21 ! ·  „_Iată legile, pe cari Ic vei• pune 

1 7. Sa • nu pofteşti casa aproapelui mamtea lor. 0cap.2u, c. o.01.• .u ; 6.
1
. 

tău ; să •• nu pofteşti nevasta aproa- 2. Dacă • vei cumpă_ra un rob evre,!J, 
pelui tău, nici robul lui, nici roaba · să slujească şase ani ca rob.; dar m 



82 E X O D U L  (E Ş l l{ E A) 2 1 .  
al şaptelea, s a  iasă slobod, fără s ă  ! vinde sau i i  v a  ţ inea in mini! ţ plătească nimic ca despăgubire. ' să fie pedepsit cu moa rtea. e lui, 

IA?v . 26 . 39, .W. U . l>t�UL. JL. l�. Jer. '.M . 14. , �· 1J1·ut. 2' . 7 .  Fa• · . J � . �  T 3. Dacă a intr:it singur, s.ă iasă. sin- � 1 7. Cine • va blestema pe tat'ă"( �·•. gur ; dac_ă era msurat, să iasă ş1 ne- I sau pe mama sa, să fi e  pedepsit său 
\·astă-sa 1mpreună cu el. : moartea.>1 ... v . 20. & . Prov.� .c"· '••t . 15.•. >1 _cu 
-t Dacă stăpînul lui i-a dat o neva- . . . . . 

·"'··-10 

stă, şi a avut fii şi fiice cu ea, nevasta legt privitoare la vatamarea trupul . 
şi copiii să fie ai stăpînului lui, iar 1 8. Dacă se vor certa doi oameni 111: 
el să iasă singur. unul din ei va lovi pe celalt ciI şi 

5. Dacă robul • va zice : „Eu iubesc piatră sau cu pumnul, fără să-i 0 
pe stăpinul meu, pe nevastă-mea şi I cinuiască moartea, dar silindu-l săit�1· 
copiii mei, şi nu vreau să ies slobod," în pat, a 

• 
• • 1J<ou1. �0 . 1� 1 1 .  I _1 9. cel ce l-a lovit să nu fie pede . 

6. atunci stăpinul IUi să-l ducă mam- sit, dacă celalt se va scula şi se f-a tea • lui  Dumnezeu, să-l apropie de ! plimba afară, sprijinit pe un toiag •  
uşă sau d e  stilpul uşii, ş i  stăpînul lui 1 Numai să-l despăgubească pentru în: 
să-i " găurească urechea cu o sulă, I cetarea lucrului lui şi să-l îngrijească 
şi robul să rămină pentru totdeauna pînă la vindecare. " "•m . , . �. 

în slujba lui . ,„ .• p. 12. 12; 22. s, 28. ''0 P•. W . 6. 20. Dacă un om va lovi cu băţul pe 
7. Dacă un om îşi v a •  vinde fata ca robul său, fie bărbat fie femeie, şi 

roabă, ea să nu iasă cum •• ies robii. robul moare subt mina lui, stăpînul să 
„ Scem . 5.5.  <•«Vers. I,  3.  fie pedepsit. 

8. Dacă nu va plăcea stăpînului ei, 21 . Dar dacă mai trăieşte o zi sau 
care o luase de nevastă, el să-i înles- două, stăpînul să nu fie pedepsit ; că
nească răscumpărarea ; dar nu va a- ci este argintul • lui. •1 ... ,· . 20. •\16. 
vea dreptul s'o vîndă unor străini, da- 22. Dacă se ceartă doi oameni, şi 
că nu-şi va ţinea cuvîntul. lovesc pe o femeie însărcinată, şi o 

9. Dacă o dă de nevastă fiului său, fac doar să nască înainte de vreme, 
să se poarte cu ea după dreptul fii- fară altă nenorocire, să fie pedepsiţi 
celor. cu o gloabă •, pusă de bărbatul femeii, 

1 0. Dacă-i va lua o a ltă nevastă, nu şi pe care o vor plăti după hotărîrea 
va scădea nimic pentru cea dintii din ' judecătorilor. :• '·'"" · "'" JJeu t . \oUll, 19.  
hranli, din îmbrăcăminte, şi din drep- 23. Dar dacă se întîmplă o nenoro· 
tul •  ei de soţie. 0 H.:<>r. 1 .&. cire, vei da viaţă pentru viaţă, 

1 1 .  Dacă nu-i face aceste trei lu- 24. ochi • pentru ochi, dinte pentru 
cruri, ea va putea ieşi, fără nicio des- dinte, mină pentru mină, picior pentru 
pligubire fără să dea bani. picior, < Lev . :u . c>o. 1,..ut. 1 0 . 2 1 .  Mut.:..38. ' 

25. arsură pentru arsură, rană pentru 
legi in privinţa uciderii. rană, vînătaie pentru vînătaie. 

1 2. Cine va lov i • pe altul cu 0 lovi- 26. Dacă un om loveşte ochiul ro· 

tură de moarte, să fie pedepsit cu moar- bului său, fie bărbat fie femeie, şi-l 
tea. "Fac.D.6. Lev.M.17. Num. 35.ao. ?.J.MoL26.52. face să-şi piardă ochiul, să-i de.a dr�· 

1 3. Dacă nu • i-a întins laţuri, şi da- mul, ca despăgubire pentru oc�JUI Im. 
că Dumnezeu 1-a făcut•• să-i cadă în 27. Şi dacă face să cad� un drn�e ro· 

mină, îţi voi ţ hotărî un loc unde va bului său, fie bărbat fie femeie, ca 

putea să fugă. " N u m . :i&.22. Deut.19.4,6. despăgubire pentru dintele lui, să-1 
'·"'L i;am.2L4.IO,t8. t Nu m . 30 . 1 1 .  Deut.10.s. 100.20.2. dea drumul. . 

1 4. Dar dacă lucrează " cineva cu rău- 28. Dacă un bou va împunge ŞI_ v: 
tate împotriva aproapelui său, folo- omorî pe un bărbat sau pe o femeie ! 
sindu-se de viclenie ca să-l omoare, boul să fie ucis cu pietre, carnea sa 
chiar şi dela •• altarul Meu să-l smul- nu i se mănince, iar stăpînul bouh�1 

gi ca să fie omorît. • N um . 16.SO; ao . 20. să nu fie pedepsit. . '' �•0·9-": 
1„.:.1. rn. u,12.  En. J0.26. ''*l Reg.2.28-34 . 2 Reg.11.1&. 29. Dar dacă boul avea ob1ce1 mai 

Necinstirea pdrinfilor. 

1 5. Cine va lovi pe tatăl său sau pe 
mama sa, să fie pedepsit cu "!oarte!; 

1 6. Cine • va fura un om, ş1-I va 

înainte să împungă, şi stăpînu_I fusese 
înştiinţat de lucrul _acesta,_ ş1 nu I-� 
închis, boul să fie ucis cu pietre, .daci 
va ucide un bărbat sau o femeie, ş 
stăpînul lui  să fie pedepsit cu moartea. 
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10. IJacă i se pune stapînului un preţ 

pentru răscumpărarea • vieţii lui, va 
plăti tot ce i se va cere. � ... Vers .  2'2 .  Xum . :i:. . : H .  

J I . Cînd boul va împunge pe un bă
iat sau pe o fată, i se va face după 
legea aceasta ; 
J2. dar dacă boul împunge pe un 

rob, fie bărbat fie femeie, să se dea 
trei • siel i  de argint stăpînului robu
lui, şi boul •• să fie ucis cu pietre. 

"' Zuh . 11 . 12,t:J. Mnt.26.15. Filp . 2 . 7 .  f.n;• Yers.28. 
3J. Dacă un om descopere o groa

pă, sau dacă un om sapă o groapă 
şi n'o acopere, ş i  cade in ea un bou 
sau un măgar, 

34 . stăpînul grof i i  să plătească stă
pînului lor preţu vitei în argint, iar 
vita moartă să fie a lui . 
35. Dacă boul unui om împunge boul 

unui alt om, şi boul acesta moare, vor 
\'inde boul cel viu şi preţul lui îl vor 
împărţi ; vor împărţi şi boul mort. 

36. Dar dacă se ştia că boul avea 
obicei mai înainte să împungă, şi stă
pînul lui nu l-a închis, stăpînul acesta 
să dea bou pentru bou, iar boul cel 
mort să-l ia el . 

Legi privitoare la avere. 

22 1 .  Dacă un om fură un bou sau 
o oaie, şi-l taie sau îl vinde, să 

dea cinci boi pentru boul furat şi pa
tru • oi pentru oaia furată. 

•280111 . 12. 6 .  Pro\' . G . Jl . Lut'. 1!1.8. 

2. Dacă hoţul este prins spărgînd ', 
şi e lovit şi moare, cel ce l-a lovit 
nu •• va fi vinovat de omor faţă de el ; 

· Mat.24..ii3. ':":' Num.B5.2i. 

3. dar dacă a răsărit soarele, va fi 
vinovat de  omor faţă de e l .  Hoţul 
trebuie să dea înapoi ce este dator 
să dea ; dacă n'are nimic, să fie vîn
dut • rob, ca despăgubire pentru fur-

tu}_ 1�!�ă ceeace a furat, fie ��·�.-2�·i: 
măgar, sau oaie, se găseşte încă viu • 
în mînile lui, să dea îndoit •• înapoi. 

:•cap. 21 . lG. ·:,�·· Vcrs.l, 7 . Prov.6.31. 

5 .  Dacă cineva face stricăciune în
tr'un ogor sau într'o vie, şi îşi lasă 
vita să pască pe ogorul altuia, să dea 
ca despăgubire cel mai bun rod din 
ogorul şi via lui . 

6. Dacă izbucne.ştc un foc şi întîl
neşte mărăcini în cale, şi arde griul 
în snopi sau în picioare, sau cîmpul, 
cel ce a pus foc să fie silit să dea o 
despăgubire deplină. 

7. Dacă un om dă altuia bani sau u�1elte spre păstrare, şi le fură c ineva din c.asa „ a.cestuia �in urmă, hotul • tr.��u1e sa intoarcă mdoit, dacă va fi gas1t. '""'''" " 
8. Dac� �oţul_ nu �e găseşte, stăpînul casei sa se 1nfăţ 1şcze • în a intea lui D�mnezeu, ca să spună că n'a pus mina pe avutul aproapelui său . 

Cap . 21 . G. Vnr1 .:.!.'\. 
9. I� _orice pricină de înşelăciune cu . pr1v1re . la un bou, un măgar, o 

oaie, o haină, sau un lucru pierdut, 
despre care se va zice : „Uite-l !"  · 
pricina • amîndoror părţilor să mear
gă pînă la Dumnezeu ; acela, pe car�-1 
va osîndi Dumnezeu, trebuie să în
toarcă îndoit aproapelui său. 

HPut. 2!1. 1 .  2Uron . 19 .  to 
I O. Dacă un om dă altuia un măgar, 

un bou, o oaie, sau un dobitoc oare
care să i-1 păstreze, şi dobitocul 
moare, îşi strică un mădular, sau e 
luat cu sila dela el, fără să fi vărut 
cineva, 

1 1 . să se facă un jurămint • în Nu
mele Domnului între cele două păr
ţ i ; şi cel ce a păstrat dobitocul, \·a 
mărturisi că n'a pus mina pe avutul 
aproapelui său ; stăpînul dobitocului 
va primi jurămîntul acesta, şi celalt 
nu va fi dator să i-l înlocuiască. " E"'·"·  "' · 

1 2. Dar dacă dobitocul a fost furat ' 
dela ci, va fi dator faţă de stăpînul 
lui să i-1 înlocuiască. "'l'u<-.:11 . 39 .  

1 3. Dacă dobitocul a fost sfăşiat de 
fiare sălbatice, îl va aduce ca dovadă, 
şi nu va fi dator să-i înlocuiască do
bitocul sfăşiat . 

1 4. Dacă un om împrumută altuia o 
vită, şi vita îşi strică un mădular sau 
moare în lipsa stăpînului ei, \·a tre
bui s'o plătească . 

1 5 . Dacă stăpînul e de faţă, nu i-o 
va plăti . Dacă vita a fost dată cu chi
rie, preţul chiriei va fi deajuns . 

Neci11stirea u11ei fete. 

1 6. Dacă • un om înşală pe o fată 
nelogodită, şi se culcă cu ea, îi va 
plăti zestrea ş i  o va lua de nevastă . 

: =ueu1.2'l.2l'.l, :.!'.1 
1 7. Dacă tatăl nu vrea să i-o dea, el 

va plăti în argint preţul zestrei • cu
ventte fetelor. (•Fnr.34.12. UC"nl.22.�. I Aam.18.2!1 

1 8. Pe vrăjitoare • să n'o laşi să tră
iască. 
•:•J..ev. 

19. 26,Bl; 20. 27. Dent. 18. 10, 11. l �n rn .  28.3, 9. 



84 E X O D U L  (E Ş I R E A ) 22, 23. 1 9. Oricine • se culcă cu un dobitoc, I Legi privitoare ta dre 1 să fie pedepsit cu moartea. _ • P ate. • i....-. 1s . 23 ; 20. 1;,. 23 1 . Sa nu răspi ndeşti Z\"onuri • n 20. Cine • aduce jertfe altor dumne- adevăr�te ••._Să 11�1 �e uneşti cu "' 
zei decît Domnului singur, să fie ni- : rău, ca să faci o martuns1re mincino�el micit cu desăvîrşire I pentru el .  · • ·venu. Lev. 19. 1s. Ps.1.5 3. Să N„„_„2b .� 1

:
8. n.111. 1:u. � 1, s, 9'

.
"'· a. 1 „, 11 . z. a.�- I ff°It:�:

1
�}i:.�:�16��������·:..w2���:�i: J_e�1 pn 1·1toare la a �11pr1rea celor sa- 2 . . Sâ. • nu te iei după mulţime ca s· raci. faci rilu ; şi la judecată•• să nu mărtua 2 1 . Să nu chinuieşti pe străin •, şi să riseşti trecînd de partea celor mulţi c; nu-l asupreşti, căci şi voi aţi fost stră- să abaţi drepfatea. ·:·�·ac. 7. 1; 19'. ini în ţara Egiptu lui. q·11p.:!3. 9. 1, .•. r n . 33 ;  Cap. 32. 1, 2. Ios. 2•. 15. 1 ��m . 1b. 9. I Reg. 19\:: :!.· • .  :u,, l>f-ut. 10. ID. IPC . ; .  6. Zlll�. i. 10. Mal . S. :,. • • �=�e��!..3:6. [����� ��U,F��t.

1
� . i ;I�.:��; ��r!\�· 22. Să nu asupreşti pe văduvă , na- J.ev . „1 . 1: . . n.„,. 1 . 1 1. rs. 12.2. · · 

�!. �.i;,��/1��;. E:;.�·;,:,'·/."z�e� .2.'.·1
1
�.;t;.7,:_1�:];'. · 94

. 6. 
d��ai:. nu părtineşti pe sărac la ju. 

23. Dacă-i asupreşti, şi ei strigă • 4. Dacă • întîlneşti boul vrăjmaşului la Mine după ajutor, Eu le voi •• auzi tău sau măgarul lui rătăcit, să i-l adu. strigătele ; • Ileut.Jb.9;24.16. Jov.M.9. Loc . I•. ; .  ci acasă. 
•Dent. 22 . 1 .  IOV.31.29. M \'en.T..  loT. :i.. . 2F'. Pf'. JS, G :  140. ID. Io.c.0.4. 

Prov. 2-1 .  17; 25. 21 . MRt .5 .  -1-4. Rom. l � . 20 .  l Tes.6. IG. 24. minia • Mea se va aprinde, şi vă 5. Dacă vezi •  măgarul vrăjmaşului voi nim ici cu sabia ; nevestele voa- tău căzut subt povara lui, să nu treci stre •• vor rămînea văduve, şi copiii pe lingă el, ci să-i aj uţi să ia povara voştri vor rămînea orfani. de pe măgar. •Deut.22 .•. " lo•· . a1 . 21. r • .  ee.24 . •<· Ps. ioo. 9. rnn.b. 3. 6. La judecată, să nu te atingi de 25. Dacă • împrumuţi ban� vreunuia dreptul • săracului. •Ven.2.Deu1.21.11. din _Poporul Meu, săracului care este 10„. ,„ 1a, 21 .  EcI. r.. s. 1oa. 10. 1, 2. Ier. 5. 28; 7.6. cu t111e să nu fii faţă de el ca un că- Arn„, . ,-. . 12. �lal . 3 . 5 .  

m ătar 'şi să nu ceri  camătă dela el . 7. Fereşte-te de o î nv inuire • nedreap· „ ,  .... . 211'.:�•. 36, :i:. 1,..11 1 . 2: 1 . 1", 20. x.,..m . 5 . 1 .  „,_ , :  . . :„ tă şi să nu omori pe cel nevinovat" 
F.U, .. 1iJ���- iei . zălog haina aproapelui şi '  pe cel drept ; căci n u voi ierta t pe 
tău, să i-o dai înapoi înainte de apusul i�.�- �-i��v.�;eut.21.';:erţ,' "94Le;1·rnp;��-��

c
i��: soarelui i <•Deut. 24.6, 10,13, 17. lov .22.8; Ier.7.6. Mat.27. 4. tCap.94.7 . Rom. I . I�. :u. a, 9. l'ro•· . 20. 16 ; 22. 21. Ezec. IB. 7, 18. Amoo.2 . 9. 8. Să nu primeşti • daruri ; _ _ căci da�u: 

27. cllci este singura lui învelitoare, rile orbesc pe ceice au och11 d�sch1ş1, 
este haina cu care îşi înveleşt� tr�- şi sucesc hotărîrile celor drepţi. 

:�! :s��e
c���� dă

��� �%c
t�;! �a�V��i E:��f1f�i:.:EiiS:�::1;��"��·;::·:.·::: 

auzi căci Eu •• smt nuloshv. 9. Să nu asupreşti pe sţrăi� • ;  ştiţi �e ' ,, \'•rw. ICI. •• Cap.94. 6. 2Cron. so. o. Po.1<6. 

"'· simte străinul, căci �i voi aţi fost stra-
/ntîii 11dscuţi. 

28. Să nu hul eşti p� Dumnezeu •, şi 
să nu blestemi pe mai marele poporu
lui tllu. • Ecl. I0.2?. Fnpt. �J. b  . •  lndo B� 
29. Să nu prcgeţi să-Mi ad!-ic•. �irga 

secerişului  tău şi a culcsulu1 vie! tar: 
Sl-Mi dai pe întîiul născut •• d�� 111 
tlÎ •l'op.:!3.16, 19. Prov . S. 9 .  ••:• Cnp. IS.2, 12, 3-1 . 19. 

30. Să-Mi dai • şi întîiul născ�t _al va
cii tale şi al oii tale ; s� răTma. şap

•• zile cu mamă-sa, iar m zma a �e 
ta să Mi-l aduci. • 11eu1. 10· 19

· 
�·L.-:.2"!:2Z· � 1 . Să-Mi fiţi nişte o�n:ien1 sfm_t1 . 

Să n u •• mîncaţi carne. sf1ş!aţă de fiare 
• p ci  s'o aruncaţi la cm1. • cap. 19.8. P„�.���- {,..ut . 1' . 21 .  ><' L•·•· . 22.e.  Ezec. •. 1'; '4. 91. 

ini în ţara Egiptului. •cop.22.21. D_eut.10. 
19; 24. H, 1 7 :  '!7 .  ID. Ps.94 . G. Ezec.22. 7. Mal.3.::i. 

Dragostea de aproapele. 

1 O Timp de şase • ani, să sameni pă· 
mîntul, şi să-i strîngi rodul_. n�v.26.3,<. 

1 1 . Dar în al şaptel�a, să-1 _d_a1 �ăg:�: 
i să-l laşi să se od1hnea�_ca , dm 

lui �ul lui  să mănî�ce_ s�racu pop��fnce tău, iar ce va !'1a1 ram111ea, sa m 
fiarele depe c1mp. . 

· măsl inii tăi. Tot aşa să faci c� v�a şi _ . faci lu· 12. Timp de şase zile, sa-ţ! 
t 

odih· 
crarea. Dar în ziua a şa1;>t�;a

ar
�l tă� neşti, pentruca boul 

ŞI tful roabei 
să aibă odihnă, pentru ca 
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tale şi străinul să aibă răgaz şi să ră
sufle. •:.: Cnp. 20. 8, D.  Deut. !'1.13. Luc. ta. H. 

1 3. Să păziţi • tot ce v'am spus, şi să 
nu rostiţi numele•• altor dumnezei : 
numele lor să nu se audă ieşind din 
gura voastră. ·=· Deut . < . 9 .  Ios.:!2.o. Ps.39.1. 
Efes. 5. 10. t .  Ti1u. 4.. 16.  �·�" Num. � - 38. Deut. 12. 3.  
los. 29. 7.  Ps. 16. - L  Osea :?. 1':'. Zah. 13.  2. 

Păzir1•a sărbătorilor. 

1 4. De trei • ori pe an, să prăznuieşti 
sărbători în cinstea Mea. 

1=-- Cap.3.J..23. Lcv. 23 . 4 . Deut.16.16. 

1 5. Să ţii sărbătoarea • azimilor ; timp 
de şapte zile, la vremea hotărîtă, în lu
na spicelor, să mănînci azimi, cum ţi
am poruncit ; căci în luna aceasta ai 
ieşit din Egipt ; şi să nu •• vii cu mî
nile goale înaintea Mea. •=• cop.12.16; rn.6; 
34. 18. Lev. 23. 6. Deut. 16.8. �„.;.: Cnp. 34. 20. Deut. 16. 16. 

1 6. Să ţii sărbătoarea • secerişului 1, a 
celor dintîi roade d in munca ta, din 
ceeace vei sămăna pe cîmp ; ş i  să ţii 
sărbătoarea strîngerii •• roadelor 2, la 
sfîrşitul anului, cînd vei strînge depe 
cîmp rodul muncii tale. 

':' Cap. 34. 2'2. Le\•. :.!:i. 10. Deut.16.13. 

1 7. De trei ori • pe an toată partea 
bărbătească să se înfăţişeze înaintea 
Domnului, Dumnezeu. ·=·cap. 34.23. Deut.1a.16. 

1 8. Să n'aduci cu pîne • dospită sîn
gele dobitocului jertfit în cinstea Mea ; 
şi grăsimea lui să nu fie păstrată în 
timpul nopţii pînă dimineaţa. 

•:< Cnp. 12.8; 34.25. Le,· .2 . 11.  Dent. 16. 4. 

1 9. Să aduci în casa Domnului, Dum
nezeului tău, pîrga • celor dintîi roade 
ale pămîntului. ,,, cap. 22. 29; 34. 26. 
Lev.29. 10, 17. Num.18. 12, 13. DeuL 20.10. Nem.10.35. 

Să •• nu fierbi un ied în laptele ma-
mei )ui. ':<•:• Cap.�4.26. Dcut. 14.21. 

Dumnezeu izgone,>te pe Cananiţi. 

20. Iată•, Eu trimet un lnger înaintea 
ta, ca să te ocrotească pe drum, ş i  să 
te ducă în locul, pe care l-am pregătit. 
:.cnp.14. 19; 32 . 34 ;  33 . Z. H .  Xum.20. 16. Jos . 5 . 13; 6 . 2. 
Ps.91.U. Iea.63.9. 

21 .  fii  cu ochii în patru înaintea Lui, 
şi ascultă glasul Lui ; să nu te împo
triveşt i • Lui, pentrucă nu vă va •• ierta 
păcatele, căci Numele ţ Meu este în El. 
�·Num . H . 11.  Ps.78. 40, 56. Efes. 4. 30. Evr. 3. 10, 16. 
,.._,.._ Cap. 32. 3-1. �fom.14. 36. Deut. 18. 19. Ios. 24. 19. 
Ier. 6. 7. EYT.9. 11. lloe.n 6. 16. ţ lsa. 9.  6.  Ier. 23. o. 
Ioon .10.30, 38. 

22. Dar dacă vei asculta glasul Lui, 
şi dacă vei face tot ce-ţi voi spune, Eu 

1 .  Sau elrblltoarea sl.ptn:mtntlor, clnclzectmtJ. 2 Sao 
drbiltoarea corturilor. 

voi _fi _vrăjmaşul • vrăjmaşilor tăi şi protivnicul protivnicilor tăi. 
23. _ Ingerul • ;J.;'� ·��- ��·;g�· 'i�;l·n��� 

ta, ŞI .t� va •• du�e la Amori\i, Hetiji, 
�e.rez�ţ1„ �a_narnţ1, He\'iţi şi lebusiţi, 
Şi-l VOI nlmICI. "'\'ers. '.!U. Cap.:l:� . :! .  •:":' los.2".B,ll . 

24. Să nu • te închini aruncînclu-te cu faţa la pămînt înaintea clumnezeilor lor, şi să nu le slujeşti ; să nu te iei •• după popoarele acestea, în purtarea lor, ci să le ţ nimiceşti cu desăvîrsire 
şi să le dărîmi capiştele. ' ' 

•:• Cap. 20. !'i. ':":' Lev. lA. 3. Dent. 12. 30, 31 . ţ Co.p. 34. 13. 
Num . 33. f>2. Deut.7.li, '.!Tl; 12, 3.  

25. Voi să slujiţi • Domnului, Dumne
zeului vostru, şi El vă va binecuvîn
ta •• pînea şi apele, şi voi ţ depărta 
boala din mij locul tău. "Deut. 6.  rn; 10. 12, 20; 
11. 13, 14.; 13. 4.  Ios.2'2.5; 24.H, 15, 21,24. lSam. 7 . 3; 
12. 20, 2-L Mat. 4.10. 1:11:• Deut. i . 13; 28. 5, B. ţC11p. 16. 26. 
Deut. 7 . 10.  

26. Nu• va fi în ţara ta nici femeie 
care să-şi lepede copilul, nici femeie 
stearpă. Numărul zilelor tale îl voi 
face să fie •• deplin. 
'-"Dent. 7. 14; 28.4. Iov.21. tO. ::\lal . 3. 10, ll. 1:'�"' Fac.20. 

8; 35. 29 . J Cron . 23 . l .  Iov . 5 . 26; 42.17. Ps.60.23; 90. 10. 

27. Voi trimete groaza• Mea înaintea 
ta, voi pune pe •• fugă pe toate popoa-
t�if J:ăj��işiieM{�n3:� ��:�l î����t�: 
ta. >:<Fac.35.6. Cap.16. 14, 16. Deut.2.2&; 11 .25.  
los.2.9, 11.  lSam.14.15. 2Cron . 14 . H .  (t(< Deut. 7 .�.  

28. Voi trimete • viespile bondăreşti 
înaintea ta, şi vor izgoni dinaintea ta 
pe Heviţi, Cananiţi şi Heti\i. 

,� Deut. i. 20. Ios.2-1. 12. 

29. Nu-i • voi izgoni într'un singur an 
dinaintea ta, pentruca ţara să n'ajungă 
o pustie şi să nu se înmulţească îm
potriva ta fiarele de pe cîmp."Deut. 1 . c".! .  
30. Ci le voi izgoni încetul cu înce

tul dinaintea ta, pînă vei creşte la nu
măr şi vei putea să intri în stăpînirea 
ţării. 

3 1 .  Iţi voi întinde • hotarele dela 
marea Roşie pînă la marea Filisteni
lor, şi dela pustie pînă la Rîu (Euf
rat). Căci voi •• da în mînile voastre 
pe locuitorii ţării, şi-i vei izgoni dina
intea ta. "'Fac.1&.18. Num. 34. 3. Deut.11 .2,. Ios. u .  
lReg. 4.21,24. Ps.72.8. ��':' los .21. -H . Judc . l . 4 i  11.21 .  

32. Să • nu faci legămînt cu ei, nici 
cu dumnezeii lor. '' Cup.34. 12, 1;. Deut. ; . o  

33. Ei să nu locuiască în ţara ta, ca 
să nu te facă să păcătuieşti împotri\"a 
Mea ; căci atunci ai sluji dumnezeilor 

:i:� . . �i ac
.
e����.�;, �ut�7�16��;,s;, ro:.�.�U,. 

Judc.2.9.'lSam.18.21. Pl.106.98. 
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Mnl" p r  "llmlrle Sinai. Eu i ţ i  \"Ol da n.-tr l a b i e  „ 24 I .  l_>umnr1ru a 1is lu i Moise : I cu Legu şi porunci lr dr P!atr „�u1r-tc _ la Domnul, hi Ş I Aaron, scris pentru ln\ '1t a t ur� r:r �.ara 1,.a� Nad_ab . ti _Ab1hu, ş i •• şaptcLrci de b3· '' \ .... z "'  "' • .,. 1 " „ 1,., 1 lrini a1 lui l1rul, şi !I vi lnchinaţi I J. Moi•e s'a scu lat im • 

1'""1 q dr dcpartr, ;irunclndu-\·a cu faţa la pa- Iosua , carr-1 • sluj e a 'ş1 M�i�un1, ct min t. " ' •P � 1 fn "' • : • · �  1 � .  s„„, 11 1•  •urt  pc muntele lui Dumnrze� 5 a• 2. Numai Moise să se apropie • de • ••· " "' ·" 11 "· v Domnul ; ceila lţi sl nu se apropie şi 1 .J . . El a_ zis bătrin ilor : „Aşte � '  poporul s l  n u  se suie cu ci ." 1·,.,. 1.>,1:, ' '  ne  a 1c1, prna n e  vom în toarce 1 P 1h· 
3. Moise a venit şi a spus poporului lat.li ,  Aaron şi Hur vor rămin: voi 

toa te cuvintele Domnului şi Inate Ic- vor ; clacă va avea cineva vreo �ei� i,:ilc.  Tot poporul a rllspuns_ int r'un l elcgc rc, sll mea_rgă la cr " 
j!"las : „Vom face tot • cc a LIS Dom- 1 5. M o ise s'a suit pe munte şi no , 
nul ." "' _..,·,..,.. . ; _  • •p . io : ,„.,,L .-, . ·.:-; _  nea.� . 1u , :.:11 a acoperit muntelC' . .;o , .„ 19 �, 16 llat�.1� 

4. Moise a •  sens toate cuvintele 1 6. Sla\·a • Domnului s'a aşezat L>�11nnului .  A p�i s'a sculat dis de di- �untelr Sinai, _şi norul l-a acope�: mmea tll._ a �1d1t 1:1n. altar la poa lele I timp de şase Zi ie .  ln z!ua a şaptea, m_untelu1, fi a nd1cat doullsprrzrcc Domnul a �hemat pe _Morse din mijlop1etrc •• pentru a:le doulsprezece se- cui norului. „, .,,„ ";. 10 .  suno . 1 1.1 

minti i  ale lui Israel .  1 7. lnfăţişarea slavei Domnului era · r„u1 . :a . " . ' Fo.-. :111. „; 31 . c;, ca un foc • mistuitor pe vîr rul munte. 
5. A trimcs pe n işte tineri dintre lui, înaintea copiilor lui  Israel. 

copiii  lui Israel, să aducă Domnului  • <·•p. H .2 ; 10. 1s. Deut . • .  :„. •:vr.12.1!,a 
a rdcri-de-tot, şi să junghie tauri ca 1 8. Moise a intrat în mijlocul noru. 
jertfe de mulţămire. lui,  şi s'a suit pe munte. Moise • a ri· 
6. Moise a luat j umătate • din singc, mas pe . munte P.atruzeci de zile şi 

şi l-a pus ln străchini ,  iar ceala lt ă  patruzeci de nopţi . °Cap. M.2'1. Deno.'q 
J umătate a stropit-o pe altar. �:„. �. 1• .  1 • • 

.1·. A 1.uat • cartea legă'!lint�lui, şi_ a I Porunci pentru face�ea �ortu.IUl. 
c1t1t-o m fata poporului .  E1 au 1 1 s : 1. 25 I .  Domnu l  a rn�hrt l u i  Moise, ii 
„Vom face şi vom asculta tot •• ce a a zis : 
zis Domnul. " '' •:•·r.u. 1u. "" , .• „ . . , .  · 2. „Vorbeşte copiilor lui Israel : S!· 

El. Moise a luat singele, şi a stropit I M i aducă un dar ; să-l primiţi pentru 
poporul, zicînd : „lată • slngele legă- Mine dela orice • om care-l va da cu 
mintu!ui, pc c�re 1-a făcut Domnul i tragere de in imă. •cap.:io.\i1 �1 �·rou. 211_.:1,� 
cu voi pe teme111I tuturor acestor cu- 1 •. 14. Ezra 2 . 68; 3 . �; 7

:
tG. �""? ' ·u . . . - <.or.s.12,1 . .  

\"inte." " F.vr.o.ai: 1::. 211 . 1 Pe1. 1 . 2. • 3. lată ce veţi primi dela et ca dar: 
d l · D I aur, argint şi aramă ; Ve erea ut umnezeu. · 4. materii vopsite în albastru, purpu· 

9. M oise • s'a suit împreWJă cu Aa- riu cîrmiziu pînză de iD subţire şi 
ron, N'!d�b . ş i  _Abihu,  ş i  cu şa�t�zeci pă� de capră ; . 
de bătr.ml  a1 lui  Israel. · ţ•"'· ': 5 .  piei de berbeci vopsite în roş ş1 

1 O. E 1  au • văzut pe Dumnezeul l u i  piei d e  viţel d e  mare ; lemn d e  sal· 
Israel ; subt picio.arele Lui e�a �n fel cîm ; . . 
de lucrare de s:if1r •• st.răve�1u, mtoc- 6. untdelemn • pentru sfeşnic, m.1.ro: 
mai  t ca cerul m curăţia lui . <·•·ac . st . so. deni i •• pentru untdelemnul ungeru şr 
: ţr;�::.�:.rl�i!!��j_1�_-0�!·i��P1".�; �:.;1.· i:::;//:: pentru tă��:p:'"r..1!'.������:i':�'. ţCap.ll-"'· 
• ��: 1��- nu Şi-a întins • mina împotriva 7. pietre de onix şi 3:1te . pietre„pen· 
a leşilor copiilor lui  . Israel . Ei au •• tru efod • (umăra�L.�

�
-�.

1�_�,
�a�P-�.i;. 

văzuţ pe Dumnezeu, ŞI totuş au ţ mln- 8 Să-Mi facă un • locaş sfînt, şi Eu 
cat ş1 au băut. '' cap . 1v.21. •"Fac. tG.13;3:!. 30. : 0• I · î m ij" locul lor. Ven.10. Cap.118.211. Deot.4. 111. Judc.13. 22. ţFoc.91 . VOI OCUI n . . 21 12 Evr.e. 1, :. 
IM .  Olp. 18.12. l Cor. 10.18. 

:.�p.�.!6.��.i:.�ii.12�::.:.�: :?.E;,_.3:8.Apo<2l
l� 

Moise se suie iar4ş pe munte. Q. Să faceti cortul ş1 toaţe 
.
va�ea· 

1 2. Domnul a zis lui �foise:. „Suie- lui după • chipul pe care ţi-l ,_vv��-"· 
te • la M ine pe munte, ŞI răm11 acolo. răta." 



E X O D U L  (E Ş l R E A) 2s. 87 1,�ivofa.l/i capa'.11! ispă.'irii. ! l âţimea <le un cot, şi înălţimea <le u n  1 O; Sa fa ca. un ch.1vot < le lemn de cot ş 1 j umătate . 
salc1m ; lungimea lui să fie de două 4 'ap . :J7. 10. 1 H1·�. • . 4-H  . ..,.Cron . <1 . tt. E\'r.!) 'l coturi şi jumătate, lăţimea de un cot _24. S'o poleieşti cu aur curat, şi să-i 
:: j�.�:t��t

e
e
.' 

şi 
. :�.�.l:!i.��l�uld[� .• u�vr.��4t. r��'. un chenar de aur de jur împre-

1 1  . . Să:l pol�ieşti cu aur curat, să-l 25 . Să-i fac! î!11prejur un pervaz de pole1eşh pe dm lăuntru şi pe din afa- un lat <le mina ; peste el să pui un ră, şi să-i faci un chenar de aur de- chenar de �ur de jur împrejur. 
jur împrejur. ?6. Să faci .pentru masă patru veri-1 2. Să torni pentru el  patru verigi g1 de aur, ŞI să pui verigile în cele de aur, şi să le pui la cele patru col- patru colţuri, cari rnr fi la cele patru ţuri ale lui : două verigi deoparte şi picioare ale ei. 
două verigi de cealaltă parte. • 27. Verigile să fie lingă pervaz, şi 

1 3. Să faci nişte drui:-i de lemn de m ele se vor vîrî drugii ca să ducă 
salcîm, şi să-i poleieşti cu aur. masa. 1 4  . . Să vî�i drug.i i  în verigile de pe 28. Drugii să-i faci din lemn de sal-
laturile ch1votulu1, ca să slujească la cîm„. şi să-i acoperi cu aur ; şi e i  vor 
ducerea chivotului ; sluji la ducerea mesei . 

1 ?· drug;ii • . vor rămî�ea în verigile 29 .. Să-i fa_ci' farfurii, căţui, potire şi 
ch1votulu1, ş1 nu vor f1 scoşi din ele. ceşti, ca sa slujească la jertfele de 

'" 1 Reg.8. 8. băutură : să le faci de aur curat. 1 6. �ă pui. în chivot mărturia •, pe cap.37.16. Num . u .  

care ţ1-o voi  da. „•ca0.rn.:w;31.18. Dcut . 1o. 2, r.; 30, Să p�i '  pe masă pînile pentru 
31.20. 1 Reg. 8 . 9 .  2Reg. u . 12. Evr.•.• · punereaînamte, ca să fie necurmat îna-

1 7. Să faci un • capac al  ispăşirii intea Mea. '" Lev.2<.&, 6. 

de aur curat ; lungimea lui să fie de Sfe,<nicul. doi coţi şi jumătate, şi lăţimea lui 
de un cot şi jumătate. 31 . Să faci • un sfeşnic de aur cu-

• Cap.37.6. 11om . 3 . 2b. Evr.9.6. rat : sfeşnicul acesta să fie făcut de 1 8. Să faci doi heruvimi de aur să-i aur bătut : piciorul, fusul, potiraşele, 
faci de aur bătut, la cele două c�pete gămălioarele şi florile lui să fie din
ale capacului ispăşirii ; . tr'o bucată. ""C•p.37.17. 11i.g. 7 . 49. zuh . • . ,  

.1 9. să faci un heruvim la un capăt 1 "••· 9• 2· �pac.t.iz; :t.o. . . • 
ŞI 1;1n heruvim la celalt capăt ; să fa- 32. D1.n laturile Im să �asa �as� bra
ceţ1 heruvimii aceştia ieşind din ca- 1 te ; tre i . braţe ale sfeşmcul�1 d1�tr'.o 

fu��ul ispăşirii la cele două capete ale I �:;{:itr ���:
e
braţe ale sfeşmculu1 din 

20. Heruvimii • să fie cu aripile în- • 33.  �e un braţ să fie .trei potiraşe 
tinse pedeasupra, acoperind cu aripile m c.h1p de f.loare . de m1gd.al, cu gă
lor capacul ispăşirii, şi cu feţele în- măhoar�le ş1 . florii� lor„ ş1 pe celalt 
toarse una spre alta ; heruvimii să ai- braţ ţre1 pot1ra�e m. chip d� floa.re 
b� . .faţa întoarsă spre capacul ispă- de migdal, cu _ga.măl!oarele ş1 florile 
ş1r11. I I:•g . 8 . 7 .  1 cron . 2S. l8. Evr.9.fi. lor. ; .tot a.şa sa f1.e ŞI cele şase braţe 

21 . Să pui capacul • ispăşirii pe chi- cari ies dm sfeşmc. . . _ . 
vot ••, şi în chivot să pui mărturia, 34. P� fus�I sf�şmculm, sa fie J?a
pe care ţi-o voi da. ·:•cn0.20. :w .  •:•:•vcrs. rn. Iru pohra_şc !� clup de. floar.e de mig-

22. Acolo • Mă voi întîlni cu tine · dai, cu gamahoarele ş1 florile lor. 
şi dela înălţimea capacului ispăşirii: 35. Să fie o .g.ămăli.oară subt cel.e 
dintre •• cei doi heruvimi aşezaţi pc dou� braţe 5�ri 1�s dm fusul s�eşm
chivotul mărturiei, îţi voi da toate culm„ o gămal�oara �ubt alte doua bra: 
poruncile Mele pentru copiii lui Is- te, ş1 o gămali�ar� s1;1bt alte doua 
rael. "Cap . "9 . <2, 4a; oo. 6, 38. Lev . 16. z. N um . iu. braţe ; tot aş.a .sa f1� ŞI sub.t cele şa
,,. Nwn. 1. 89. 1 sem . • . •· 2 eam.6. 2. 2 Reg. 19. 15. se braţe, cari ies dm sfeşnic. 
Po.�.1; 00.1. 168.97.16. 36. Oămălioarele şi braţele sfeşni-
Masa cu pînile pentru punerea lnainte. �:�i :: f��e d�i�t��o 

b���'f�dăe ���a��'. 
23. Să faci • o masă de lemn de sal- rat. 

cîm ; lungimea ei să fie de doi coţi, 37. Să faci cele şapte candele, cari 
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v�r fi • puse ' deasupra, aşa ca să lu- şeşte . cca d_intii imprt:unare d 
�.ineLe •• ln fa Ja . . . I r�, ş1 cincizeci. de ch iotori e

lacovoa. · L11 r. r. . 7l ; S0. 8 . IAT .:U.ll,,,2C.roo. 13. 11. °"Sum. B . 2. I ginea COVOrUIUI  CU care S f rnar. 38. Mucllrile şi cenuşarele lui să fie a doua îmrr�una rc _de co\�a�:rşcşte de aur cur�t. . 1 1 . �a faci c_1nc1zec1 de copci d
. 39. Se va intrebuinţa un talant de aur mă, ş1 să pui copci le în chioto 
' ·ara

. 

curat pentru facerea sfeşnicului cu toa- împreuni astfe l acoperişul co r;· 1Sa te uneltei� lui. . . aşa încî_t sa a lcătuia�câ un într� u ui, 
40. Vezi • sA faci dupl chipul, care , 1 2. f 11 ndc;i va mai trece ccvag·d. ţi s'a arlltat pe munte. <•cap. 2111. YI  . . covoa rele acoperişului  cortului ju 1n 

Nom . •. ,. 1 eroa . 20. 11, 1u. J'ap1. 7. '6. En. B. &. 1 ta te din ce trec� din�r'un co�or,
rn� 

Cortul acopere partea d inapoi a cortului . a 
. - · . . I J. iar cc mai trece d in lungiltll!a' ct 26 I .  Cortul . să-l fa�1 d in zec� co: lorlalte covoare ale acoperişului cor

. 

. voar� de •!! s1;1bţ1re răsucit, ŞI tului, sl cadă cite un cot deopart� dm . ma!em V�J?S•te 1n albastr�, pur- şi un cot de cealaltă parte, peste Ct· p�m.u ş1 d�1z1u ; _pe i:I să faci heru- le două laturi ale cortului, aşa incit vun1 lucr�ţ1 cu mă�estne. • �p. Je.&. să le acopere. 
2. Lung!m�a unui cov�r . să f1� de _1 4 .  Să • ma! fa�i ap�i pentru a.cape. dou� zea ŞI OJ?t de coţ1, iar .lăţimea nşul cortului o mvehtoare de 

p
iei de unui covor să ţie de patru coţ1 ; toate berbeci văpsite în roş, şi reste ea o covoarele să aibă aceeaş măsură. învelitoare de piei de ,·iţe de mare 3. Cinci din aceste covoare să fie ' cap.);_"· 

prinse lmp�eună, iar celelalte �inci �o- 1 5. Apoi să faci nişte scinduri pe0• voare sl fie de asemenea prinse im- tru cort ; scindurile acestea să fie dt preunl. lemn de sakîm, puse ln picioare. 
4. La marginea covorului cu care se 1 6. Lungimea fiecărei scinduri sa fie sfîrşeşte cea dintîi împreunare de co- de zece coti, şi lăţimea fiecărei sciovoare, să faci nişte chiotori albastre ; duri să fie de un cot şi jumătate. 

tot aşa să faci şi la marg inea cuvo- , 1 7. fiecare srindură să aibă doua rului cu care se sfirşeşte a doua im- urech i  unite una cu a lta ; aşa sâ faci la 
preunare de covoare. toa t e  scînclurile cortului .  

5.  La cel clintii covor să faci cinci- 1 8. Sa faci  d ouâzeci de scînduri pen· 
zeci de chiotori, iar la marginea covo- Iru cort. înspre laturea de miazăz1. 
rului cu care se sfîrşeşte a _doua Î!"- 1 9. Supt cele �ouăze�i . de scînduri. 
preunare de covoare să fa.ca tot cin- să pui patruzeci de pmoare d.e ar· 
cizeci de chiotori. Chiotonle ace�te� gini, cite două picioare �ubt f1�cart 
să se potrivească unele cu altele ŞI sa scindură pentru cele doua urechi alt 
\'inl fată în faţă. ci. . 6. Apoi să faci cincizeci de copci de 20. Pentru a doua lature a cortului, 
aur şi cu corcile acestea să prinzi )aiurea de miază noapte, de asemenea 
cov�arele unu de altul, aşa lucit cor- să faci douăzeci de scinduri, . . tul să alcătuiască un întreg. 2 1 .  îm preună cu cele patr.uzec1 de p1· 

7. Să • mai faci nişte covoare de p�r cioare ele argint ale Io� : cite_ două pi· 
de ca pră, ca să slujească de acoperiş doa r e  subt fiecare scmdura: . 
peste cort ; să faci unsprezece covoa- 22. Pentru fund_ul  C?rtulu1, .mspr.e 
re de acestea. • cap. S8. 1', )aiurea de apus, sa faci şase s_cmdun. 

8. Lungimea fiecărui cornr să fie de 23. Să mai faci două scindura .pentru 
treizeci de coti, şi lăţi�ea fiecărui unghiurile d!n fundul cortului ; • . 
covor sl fie de patru cota ; toate cele 24. să fie cite două la un loc,

1
1fce 

unsprezece covoare să aibă aceeaş ml- pînd de jos, şi bine legate .Ia
d 

v � c� 
suri. un cerc ; amîndouă aceste sem �rij să 

9. Pe cinci din aceste covoare să le ri sînt puse în cele două unghiur • 
legi împreuni deosebit, şi pe celelalte fie la fel .. • . icioa· şase deosebit, iar pe al şasele� covor 25. Vor f1 astfel �pt sc1�dun, � �ezece să-l îndoieşti în faţa cortului. . rele lor de argmt, a��că şaisp

bt fie· 
1 o. SI pui apoi cinc�zeci de chiot�n picioare, cite_ doul p1C1oare su 

l a  m arginea covorului cu care se sf1r- care scindu�a. . . . d . de lemn 
1. Sau : aprtnee. 26. Sl faci apoi cmc1 rug• 



S9 
d� s:ilcim pent�u scîndurile uneia <lin I coarne c_ari să fie dintr'o bucată cu al-parţ1li; c_ortulu1, . . . tarul ; ş1 să·l acoperi cu aramă•. 27. cmc1 drugi pentru. sc_m�ur_1le dm ·•· ><nm . rn . :is .  a doua p�rte a. cort�lu1, ŞI cmc� drugi 3. Să faci pentru altar oale de scos 
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pentru scmdu�1le dm partea d1� tun- c�l!uşa, lopeţi, lighene, furculiţe şi tidul cortului dm spre -�pus. _ 
. 

g_a1 pent�u cărbuni ; toate uneltele lui 28. Drugul dela m1iloc sa aiungă sa le faci de aramă. 
dela un capăt pînă la celalt al scîndu- 4. Să faci altarului un grătar <le ararilor. _ . . . . mă,_ î� chip de reţea, şi să pui patru 29. Sa poleieşti scmdurile cu a11r, verigi de aramă la cele patru colţuri ş i verigile în cari Yor intra drugii, să ale reţelei. 
le faci de aur, iar drugii să-i poleieşti 5. Grătarul să-l pui subt straşina al-toi cu aur. !arului, începînd de jos, aşa că gră-30. Cortul să-l faci • <lupă chipul ca- tarul să vină pînă la jumătatea alta-re ţi s'a arătat pe munte. rului. 

••Cnp .2:>.o, <0; 21 . s . Fupt. 7 . J< .  EYr.s.r.. 6. Să faci apoi nişte drugi pentru altar, drugi de lemn de salcîm, şi să-i 
acoperi cu aramă. Cele două perdele. 

3 1 .  Să faci • apoi o perdea albastră, 
purpurie şi cărmizie, şi de in sub
ţire răsucit ; să fie lucrată cu măie
strie, şi să aibă pe ea heruvimi. 
,�<·np. 36. :i:,. Le\· . 16. 2. 2 Cron. ;ţ. 14.  :Mat. 27. f11. Evr.9.3. 

32. S'o prinzi de patru stîlpi de sal
cîm, poleiţi cu aur ; stîlpii aceştia 
să aibă nişte cîrlige de aur, şi să stea 

7. Să vîri drugii în verigi ; şi drugii 
să fie de amîndouă părţile altarului, 
cînd îl vor purta. 

8. Să-l faci din scînduri şi gol pe din 
lăuntru. Să fie făcut aşa • cum ţi s'a 
arătat pe munte. "'Cap,2:; . . m; ,,,;.:J(,_  

Curtea cortului. 
pe patru picioare de argint. 9. Curtea cortului • s'o faci astfel. ln 
33. Să atirni perdeaua de copci, şi spre partea de miazăzi, pentru alcătui

în dosul perdelei să vîri chivotul • rea curţii, să fie nişte pinze de in 
mărturiei : perdeaua să facă des păr- subţire răsucit, pe o lungime de o su
ţirea între Locul •• sfînt şi Locul prea tă de coti pentru această întîie la
sfînt. .:,co.p.20.16; 40.21 . <'<' Lev.16. i. Evr.n. 2, a. ture, .:.cap.�.9.  

,.�:�I 
S!/rr�;ieci:)�cL���r�:�� s'f�n��i- 1 o. cu douăzeci de stil pi, cari să stea 

·Cap.2:>. 21; 40. 20. EYr.9.6. fi�i1�us��1;:1�� �Îc�eat��ed�oa:3J'!ă ie��: 35. Masa • s'o pui dincoace de per- tură, să fie de argint. 
dea, şi sfeşnicul •• în faţa mesei, în 1 1 .  lnspre partea de miază noapte 
partea dinspre miazăzi a cortului ; iar să fie deasemenea nişte pînze, pe o 
masa s'o pui înspre partea de miază lungime de o sută de coti, cu douăzeci 
noapte. "'Cap .40. 22. EYr.9.2. *'''Cup . <0. "4. de stîlpi şi cu cele douăzeci de picio-

36. La intrarea cortului să • mai faci are ale lor de aramă ; cîrligile stilpi
o perdea albastră, purpurie şi cărmi- lor şi beţele lor de legătură, să fie de 
zie, şi de in subţire răsucit ; aceasta argint. 
să fie o lucrare de cusătură la gher- 1 2. ln spre partea de apus, să fie 
ghef. ·:ocap. 36. 37. pentru lăţimea curţii nişte pînze de 
37. Pentru perdeaua aceasta să faci cincizeci de coţi, cu zece stîlpi şi cele 

cinci: stîlpi • de salcîm şi să-i îmbra- zece picioare ale lor. 
ci cu aur ; stîlpii aceştia să aibă cir- 1 3. lnspre partea de răsărit, pe l_îngă 
lige de aur, şi să torni pentru ei cinci cei cincizeci de coţi pentru lăţimea 
picioare de aramă. *Cap.36. 38. c���ii�ă mai fie cincisprezece coti de 

Altarul pentru arderile de tot. pînză pentru o aripă, cu trei stîlpi şi 27 t. Altarul • să-l faci d in lemn de cele tri;i p�ci�are ale lor, . . _ 
salcîm ; lungimea lui să fie de 1 5 .  ş1 cmc1spr�z�ce coţ1 _de .fi1�z� 

cinci coţi, şţ l�ţimea lui de c_inc! �oji- pentru � cţo!-la aripa, cu trei sti p1 ŞI 
Altarul să fie m patru colţuri, ş1 mal- cele trei pmoare ale Io�.. . 
ţimea lui să fie de cinci coţi. 1 6. Pentru poarta curţ11 co�tulu1, s_ă 

<•Cop.38.1. Ezec.'3.13. fie o perdea lat� d� două_z�c1 d!! coţ1, 
2. In cele patru colţuri, să faci nişte I albastră, purpurie ş1 cărm1z1e, ŞI de m 
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subţire rasucit, lucrată ( a gher hef · . . 
cu patru stîlpi şi cele patru pic!foar� 

lf 1°�ut ş1 bnut. 
ale lor. . . 6. Efodul sa-� fa�ă de aur . ! 7 _Toţi sti lpi i curţii de jur împrejur alta�tru, _purpu_m� ş � cărmiziu: �� fir 
sa

1 
aibă beţe _de (eB"ăt_u�ă de argint, cir- :�ri�'.re rasuc1t , sa fie Iu_crat cu m:i�� hge de argint, ş1 p1c1oare de aramă. 1l. . • . . ''C"P.'9 ·. I 8. Lungm�ea curţi, să fie de o sută 

7. S a1ba doi umeran uniţi cu e··: 
de c_oţ1, lăţimea de cincizeci de coti :a c�I� d�uă capete ale lui, să fi : 
de fiecare parte, şi înălţimea de cinci , ega 

_
e e1 . 

. 

ic 
coţ� ; pînzele să fie de in subţire ră- : 8· Bnul să. fie. de aceeaş lucrătur 
sucit, iar picioa rele să fie de aramă. I ca eJod/

:11 ş
l
i
b 
prins pe el ;_ să fie d: 

1 9.  Toate uneltele rînduite pentru , a�r, � ir . a 1st�u, p�rpu�m şi cărmi. 
s�UJb�. cort� �ui, toţi ţăruşii lui, şi toti , z�, �� d_e . '" su�ţ1re �asuc1t. 
t aruş11 curţ11, să fie de aramă. . · .. a iei_ apoi doua pietre de onix 

i!r::i :
sapi pe ele numele fiilor lui U ntdefrn11111( sfi ni.  

20. S�ă •.  porunceşti copiilor lui Is
rael sa-ţ1 aducă pentru sfeşnic unt
delemn curat de măsline fără droj
dii, ca să ardă în candele necurmat. 

>:. J..e„· .2'.2. 

21 ; Aaron • şi fiii săi să-l pregăteas
că 1n cortul întî ln ir ii ", dincoace de 
perdeaua care este înaintea chivotului 
mărturiei, pentru ca să ardă de seara 
pînă dimineaţa înaintea Domnului. 
Aceasta ţ este o lege vecinică pentru 
urmaşii lor, şi pe care copiii lui Is
rael vor trebui s'o ţ ină. ''Cap.26. 31,  33. "°<'•v · 
30.8. J �am . n. :1. 2 Cron . 13. ll. t Cap.28. 43; 29 . 9, 21- .  
Lev . 3 . 17; 16. 34 ;  U.9.  '1um.18. Z\: 19.21 . 1 �um . R0 . 26 .  

/mbrdcdmintea preoţeascd. 

.1 O. şase din numele lor pc 0 piatră ş� alte şase_ pe a doua piatră, dup ' şirul naşteri lor. a 

1 1 .  Pe cele două pietre să sapi nu. m_ele fiilor l�i Isra�l, cum se face să-
le�r\�t�'� P/:;;�ăt

ş
�rf

e
d�

e��ţ:.; să le 
I 2. Amîndouă aceste pietre să Ie pui 

pe umerarii efodului, ca aducere 3• 
minte de fiii lui Israel ; şi Aaron • le 
va purta numele înaintea Domnului 
pe cei doi umeri ai lui, ca •• aducer; 
aminte de ei.  

(1 Ve1"8.:8.Cap.89.7. f,d,tJos. 4 . i .  Zab.G.14, 

1 3. Să faci apoi nişte ferecături de 
aur, 

1 4. şi două lănţişoare de aur curat, 
pe cari să le împleteşti în chip de sfo· 
ri ; şi lanţurile acestea, împletite ast· 
fel, să le pui în ferecături . 

28 1 .  Apropie de tine pe fratele tău 
Aaron • şi pe fiii săi, şi ia-i din

tre copiii lui Israel şi pune-i deoparte 
în slujba Mea ca preoţi : pe Aaron şi Pieptarul. 

pe fiii lui Aaron : Nadab, Abihu, Elea- 1 5. Să faci • apoi pieptarul judecă· 
zar şi !tamar. ''Num.1s.1. Evr. 0. 1 , f. ţii, lucrat cu măiestrie, să-l faci din 

l.. Fratelui • tău Aaron, să-i faci hai- aceeaş lucrătură ca efodul ; să-l faci 
ne sfinte, ca să-i slujească de cinste de aur, de fir albastru, purpuriu şi 
şi podoabă. *Cap.29.6, 29; 31.10; !19. 1, 2. cărmiziu, şi de in subţire răsucit. 
Lev . 8 . 7, �. Num . 20 . 26,  zi.i. �cap.eD.8. 

3. Vorbeşte • cu toţi cei destoinici, 1 6. Să fie în patru colţuri şi îndoit ; 

cărora •• le-am dat un duh de price- lung imea lui să fie de o palmă, şi lăii· 
pere, să facă veşmintele lui Aaron, mea tot de o palmă. 

ca să fie sfinţit, şi să-Mi împlinească 1 7. ln el să • ţeşi o ţesătură de pie· 
slujba de preot. tre, şi anume patru rînduri de pietre: 

*Cap.JJ.o;  00 . 1 .  »«Cap.a1.u; 86.BO,Bt. în rîndul întîi, un sardonix, un topaz, 
4. lată veşmintele pe cari le vor şi un smaragd ; '' C•P·�·1o,ek. 

face : un • pieptar ••, un efod, o ţ man- 1 8. în al doilea rînd, un rubin, un 
tie, o tunică ţţ lucrată la gherghef, o safir, şi un diamant ; 

mitră şi un brîu. Să facă fratelui tău 1 9. în al treilea rînd, un opal, un 
Aaron şi fiilor săi, veşminte sfinte, agat, şi un ametist ; . . 
ca să-Mi împlinească slujba de preot. 20. în al patrulea rînd, un �risoht! 

•Ven1. 10. <•• Vere.a. t Vera.st. t t Vero.!19. un onix, şi un iaspis. Aceste pietre sa 

5. Să întrebuinţeze aur, materii văp- fie legate !n fere�ătura lor �e a�\u
· 

site în albastru, în purpuriu, în căr- 2 1 .  s�. fie �ouasprezeoce, u� nişte 
miziu şi in subţire . 1 mele fuior lut Israel, sapate c 
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şoa�e de aur curat, 1mplet1te ca nişte rate cu clopoţei de aur : p 
sfon. _ . . _ 34. un clopoţel de aur şi o rodie, un 2�. Sa faci �entru p1epta! do�a. ve- clopo_tel de aur şi o rodie, pe toată ng1 de aur, _ş1 aceste do�a verigi de �argmea mantiei de jur împrejur. a�r să le pui la cele doua capete ale 35� Aaron se _va îmbrăca cu ea ca să p1eptarulu1 . _ . • fa�a s}ui�a ; cmd va intra în Iocasul 
_24. <?ele do_ua _lanţuri de au� 1mp)e: sf1!1t rnamtea Domnului, şi cînd Y a  

�!Ja s�el�e /;��z�a�:t�e�le �l::ta�e.:i�i'. t��Io�'.na;�· c�e ela n�u�� ����I clopo-
25. Iar celelalte două capete ale ce- Tabla de aur, tunica, mitra şi brîul. �o: �e��ă J��tuf�:�����ii�e şlă s�e feri��: 36. Să faci • şi o tablă de aur cu-

peste umerarii efodului, în partea di- ral, şi să sapi pe ea, cum se sapă pe 
nainte. o pecete : „Sfînt Domnului." 

26. Să mai faci două verigi de aur, :n .  S'o legi cu 0 sfo��ă39�JJ;·a�f��\:t�-ş.i să le pui la celelalte două capete de mitra, în partea dinainte a mitrei. jos ale pieptarului, pe marginea din _38. Ea să fie pe fruntea lui Aaron ; lăuntru care este îndreptată spre efod. şi Aaron ,.a • purta fărădelegile să-27. Şi să mai faci alte două verigi vîrşite de copiii lui Israel cînd îşi ade aur, pe cari să le pui jos la cei duc toate darurile lor sfinte ; ea va fi doi umărari a i efodului pe partea di- necurmat pe fruntea lui înaintea Domnainte a lui, tocmai acolo unde se îm- nului, pentruca ei să fie plăcuţi •• înabucă .efodul cu umărarii, deasupra brî- intea Lui. , '"°" "'· r.ev. to. i; , 22 . 0 .  ulu i efodU]UÎ. Num.lA. L Isa.63. 11. Ezec. 4. < 1 1 5, 6. lo11n . 1 .  20 .  E\"1 28. Pieptarul cu verigile lui, să-l lege 9.28. 1 Pct. 2 . u. ·••»Lev . 1 . < ;  22. 21 ;  2.1 . 1 1 .  '"" ''" ' de verigile efodului cu o sfoară alba- 39. Tunica s'o faci de in subţire ; să stră, pentruca pieptarul să stea ţapăn faci o m itră de in subţire, şi să faci deasupra brîului efodului, şi să nu un brîu lucrat la gherghef. poată să se mişte de pe efod. 40. Fiilor lui Aaron să le • faci tu-29. Cînd va intra Aaron în sfîntul nici, să l e  faci brîne, şi să le faci sculocaş, va purta pe inima lui numele fii, spre cinste şi podoabă. fiilor lui Israel, săpate pe pieptarul "\"er« L r·ap. 3'J . 27, 28, 29, " ·  Ezc'"' · "· " 

judecăţii, ca să păstreze totdeauna • a- 41 . Să îmbraci cu ele pe fratele tău ducerea aminte de ei înaintea Domnu- Aaron, şi pe fiii lui împreună cu el . lui. - Să-i ungi •, să-i închini •• în slujbă, 
30. Să pui •  în pieptarul judecăţii U- să-i sfinţeşti, şi-Mi vor sluj i ca preoţi. rim şi Tumim l, cari să fie pe inima lu i �',;��:S.29:Ev

7
/�2s�; 

-to. li"1 . LeY . 10. 7. **Cnp.2ru1,etc. 

Aaron, cînd se va înfăţişa el înaintea 42. Fă-le ismene • de in, ca să-şi aco-
�����I��· �l�:\u1aj��e�aatf���iil�� pere goliciunea, dela brîu pînă la 
lui Israel, cind se va înfăţişa înaintea g�e3�n�ar��ap�7-�-iiLei·��· 1�;eJ6:�;�z;��ţ� 2�.1.n��!ui; s.m. 28. •. Ez;���·:a\:.:�;;:.·�7· �,: cînd vor intra în cortul întîlnirii, sau 

Mantia albastră. 

31 . ,';\antia de supt efod s'o • faci întreagă de materie albastră.'" C•p.39.2',. 
32. La mij loc, să aibă o gură pentru intrarea capulu i ; şi gura aceasta să 

�!b;u�� ���l�r;.��: �a t!�i����ersuu;!: 
1. U r l m  t'I T u m l m ,  adicl. lumiuti; el desăvtrşlre. 

Prin Urlm i,l Tomlm lntreb& marele preot pe Dom· 
noi, "1 a.fla eatrel vola, bot.a:rtrea i,l judecata Iul Dum
nezeu, pe care o spunea poporului. Ce era tnsi\ acest 
Urim ip Tumlm şi cum dftdea Dumnezeu rilspnnsul, 
nn se is1le 

cînd se vor apropia de altar •, ca să facă slujba în locaşul sfînt ; astfel ei nu se vor face vinovaţi•-, şi nu vor muri . Aceasta ţ este o lege \'ecinică pentru Aaron şi pentru urmaşii lui du-
��t9,e!� 22 . 9 .  �um. 9 . 13; 1�.<�.tt��:.·1;���-eJ��: �;. ��'. 

Sfinţirea preoţilor, 

29 1. Iată ce vei face pentruca să-i sfinţeşti şi să-Mi împlinească slujba de preoţi. I a •  un \'iţei şi doi berbeci fără cusur. 
·::Le\' . S. :?. 



92 E X O D U L  (E Ş I R E  A) 29. �- ��' cu făină ale�să de griu, nişte tar ; aceasta este 0 arder az1m1 , turte . n�o�p1te, frămî.ntate cu 1 tru Domnul, este 0 jcrtfă
e-d�-toţ Pen 

�U�
d

��
e
�;t'd�

11��
a��nte �.��,�������'O.s2t1��� I foc, de un miros • plăcut 0:::;.��l�� d, 

. 3. Să le� pui Îf!tr'un coş, şi să le aduci 1 9. Să • iei apoi I 
<·•·a..�„, 1mpreuna cu. viţelul şi cei doi berbeci. şi Aaron şi fiii iut:ă_c� alt �erb.ece 

4: Să aduci apoi .P� �ar?!!. şi _re f�ii pe capul berbecelui. 
şi

, f..�.n� n11ni\1 lui ţa uşa cortului mtilmm, ş1 să-1 • 20. Să jurlghii berbecele . ; ��·s i  Speli �CI! �pă. ' �ap.40. J�. Lev.�. 6. Ev'· �0 .22.  sîngele Ju i ,  sa pu i  pe  VÎ;f�Î ICI di1 
5. Sa 1e1 veşmmtele ; să 1mbrac1 pe drepte a lui Aaron şi e . · f urechi Aaron cu !�ni�a, cu i:nantia efo�ul�i, chii drepte a fiilor lui, ge d��e��1ure �u . ef<;idul • ş1 cu p1qitarul, ŞI sa-I mare al mînii lor drepte şi pe de ct mcmg1 cu bnu_l ef�d�luL _ „„, ţul cel ma�e al piciorului lor ctrt · Cap.,i,; . . . Le\ . S. „ ·' Cnp . 28 . 8. iar celalt smge să-l stropcşf PI �· S�-i pui • �itra P«: cap, şi pe mitră de jur împrejur. 

1 pe aha 
sa pui tabla sfmţe01e1. " Lev . 8 . 9 .  21 . Să iei • din sîngele de pe lt 7. S�ă .  iei unt�elemnul •. p:ntru u�ge- ş� din untd�lemnul pentru unger�, � r�� sa 1-� to.'.:01 pe c�_p, �1 sa-I ung•: _ sa. strop�-�h pe . Aaron. şi veşminte\, 

C.•p. 2!! . 4 1 , oo. �„ r.." 8 . 1  •. 10 . •  ; 21 . 10. Nnm . 35. 20. IUi, pe f111 IU1 ş1 veşmmtele lor A 
. 8. Să . aduci • ��oi pe fiii lui, şi să-i fe_I vor fi. în_��in�ţi ••, Aaron şl v:� 1mbrac1 cu tumc1le. '' Lev . 8 . rn.  mmtele lui, f111 lui şi veşmintele Ior ii 9. Să încingi pe Aaron şi pe fiii slujba Domnului. 
lui cu un brîu, şi să pui scufiile pe • Cap. 90. 20,s1. Lev.s.so. '"''' Vm . 1 . EvT.9.� 

capetele fiilor lui Aaron . Preoţia • va 22. Să iei apoi grăsimea berbecel� 
fi a lor p rintr'o lege vecinică. Astfel coada, grăsimea care acopere mărun 
să închini pe •• Aaron şi pe fiii lui taiele, prapurul ficatului, cei doi ră în slujba Mea. runchi cu grăsimea care-i acopere s 

•:• Nn m . 16 . 7 .  ''"Cap . 28 . 4 1 . Le,·.8.22,etc. E„.7. 2!! . spata dreaptă, căci acesta este un ber 
1 O. Să aduci viţelul înaintea cortu- bece de închinare în slujba Domnu 

lui întîlnirii, şi Aaron • şi fiii lui să-şi lui ; 
pună mînile pe capul viţelului. 23. din • coş să iei din azimile, pusr 

·:·L<·v . t . 4; 8. 14. înaintea Domnului, o turtă de pîne, c 
1 1 . Să j unghii viţelul înaintea Dom- turtă cu untdelemn şi o plăcintă. 

oului, la uşa cortului întîlnirii. •Led.> 

1 2. Să iei • cu degetul tău din sîngele 24. Toate acestea să le pui în mi_· 
viţelului, să pui pe •• coarnele alta- oile lui Aaron şi în mînile fiilor Im. 
rului, iar celalt sînge să-l verşi la pi- şi să le legeni • într' o parte şi în· 
cioarele altarului. " Lev. 8. 1&. ""C•p. 27. 2; 90. 2. tr'alta, ca un dar legănat înainte' 
1 3. Să iei • toată grăsimea care aco- Domnului. '' Lev.u 

pere m ăruntaiele şi prapurul ficatu- 25. Să le • iei apoi din mînile lo_r, 
lui cei doi rărunchi cu grăsimea ca- şi să le arzi pe altar, deasupra arder11: 
re-'i acopere, şi să le arzi pe altar. de-tot ; aceasta este o jertfă mistu1h 

'' Lev . 3.s.  de foc înaintea Domnului, de un mi· 
1 4. Dar carnea • viţelului, pielea şi ros plăcut Domnului. '''Le":6·� 

balega lui să le arzi în foc, afară din 26. Să iei şi • pieptul ber�ecelui c�· 
tabără : aceasta este o jertfă pentru re va sluji la închinarea Im A�r5'n :n 
păcat. •Lev . 4 .

. 
11, 12, :;1

. Ev�. 13. 11. slujba Domnului, şi să-l lege_!ll rn!r ': 
1 5. Să iei • pe unul dm cel doi ber- parte şi în alta, ca un dar leganat ma 

beci ; şi Aaron şi fiii lui �ă-şi pună •• intea Domnului : aceasta va fi " P;1; 
mînile pe capul berbecelm. tea ta. "Le\" . S. 21l. ·:1'"j„ i 

" Lev. s. 18 .  ,,„,, Lev. u - o .  27. Să sfinţeşti pieptul • legana ş 
1 6. Să j unghii berb�cele ; să-i _iei spata ridicată din berbecele c�re r\� 

sîngele, şi să-l stropeşti pe altar de1ur sluji la închinarea lui Aa.ron. şi al 1� 
împrejur. . A " • lor lui în slujba Domnului, p1e

1�
tu

spa· 
1 7. Apoi să tai ber:becel� 11:1 _bucat1, gănîndu-1 într' o parte şi într' a 1 31 prin 

şi să-i speli măruntaiele ş1 pmo�r_e1e1 t� �nfăţişînd-o înaintea �01���0��1. 1• ' 
Ş I

• sa" le pui lî_ngă celelalte bucaţ1 ŞI r1d1care. '' Le'" · 7 · 31· 34· N•m
:

' · ' 
şi ale 

28. Ele vor fi ale lui Aarf:!n . •  pi 
l
îff 

ă 
B�

a
rb��e

l
l�

1.
să-I arzi de tot pe al- fiilor lui, printr' o •  lege vecinica, 



E X O D U L  (E Ş I R E A) 29, 30. 93 care o vor ţinea copiii lui Israel ; ciici este o jertfă adu.să prin ridicare " ; şi, în jertfele de mulţămire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare va fi a Dnmnu lu i. ·=· 1 .... \ . . w. 1; •. •:":' 1.t'v .-; .:1 1 .  

29.  Veşmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după • el ale fiilor lui, cari Ic vor pune cînd vor fi unşi şi cînd vor fi închinaţi în •• slujbă. 
•:1 Nu111.:.!0. 2ti, 28 .  •:":' !\urn . 18. 1' ; :!5.2:;. 

30. Vor fi purtate timp de • şapte zile de acela •• din fiii lui, care î i  va 
�;amî� 1;0�:�/��t�{nei�N.e�a ş!ăcf��ăv�1:.j: ba în sfîntul locaş. 

�· Lt•v . S . 3."'1; 9. 1, 8. 1:<1:>- N u m . 20 . 28 .  
31. Să iei apoi berbecele pentru închinarea în slujba Domnului, şi să pui să-i fiarbă • carnea într'un loc sfînt. 

�"' Lc\· . S . 31 .  

32 .  Aaron şi fiii l u i  să mănînce, la uşa cortului întîlnirii, carnea berbecului şi pînea • din coş. " M•t.12.•.  

33. Să mănînce • astfel tot ce a slujit la facerea ispăşirii, ca să fie închinaţi în slujbă şi sfinţiţi ; nimeni •• altul s� nu mănînce din ele, căci sînt lucruri sfinte. �·Lev . 10.14,  15, li. M Le v . 2".! . 10. 

34. Dacă va rămînea ceva din carnea întrebuinţată pentru închinarea în slujbă ş i din pîne pînă dimeneaţa, să arzi în foc ce va • rămînea ; să nu se mănînce, căci este un lucru sfîn!."INv.s.!12. 
35. Să urmezi, cu privire la Aaron şi la fiii lui, toate poruncile, pe cari ţi le-am dat. ln şapte zile • să-i înch ini În slujbă. �·  Exod.40.12.  Lev . 8 . 3.1, 9-1, :�1. 
36. ln fiecare zi • să mai aduci un viţel ca jert fă pentru păcat, pentru ispăşire ; să curăţeşti altarul, făcînd ispăşirea aceasta, şi să-l ungi •• ca să-l .�finţeşti . �„ Rvr . to. 1 1 . MC11p.:w:>.:.'6, 2S,�; 40.tO. 37. Timp de şapte zile, să faci ispăşire pentru altar, şi să-l sfinţeşti ; şi astfel • altarul va fi prea sfînt, şi oricine •• se va atinge de altar, va fi sfinţit. ""('ap. 40. to. �\..-. Cap. 30. 29. M1\t. Zl. 19. 

Jertfa necurmată. 
38. lată ce să jertfeşti pe altar : doi• miei de un an, în fiecare •• zi, necurmat. .,.. Num.28.!I. JCron.16.40. 

:?C'ron.2. 4 ;  13. 1 1 ;  St.3. Eznt.S.3. (n.'1 Dan.0. 27j l2.lt. 

39. Un miel să-l jertfeşti dimineaţa •, iar celalt miel între cele două seri. 
.;i2 Rrp: . l8.I�. K•ec. '8 . 13. 14, 16. 

40. lmpreună cu cel dintîi mici, să aduci a zecea parte dintr'o efă de floare de făină, frămîntată într'un sfert 

de hin 1 de untdelemn de măsline fără drojdii, şi o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin . 
î:t�� ��lca} l�i�\��e:te�i s,�-1aA�1rctif��'. preun{t cu el o jert fă de mîncare şi o Jertfă de băutură ca cele de dimineaţă ; aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului . 
>:•1 Hl'A' .lH.'....llJ.:1i;. :.? Ht·�.u:u� •. F. ... m �J..1.:1. l'S.\.ll .:!.lhm.9.:!I . 

42. Aceasta este • arderea de tot necurmată, care va fi adusă de urmaşii voştri, la uşa cortului întî lnirii, înaintea Domnului ; acolo • Mă voi întîlni cu voi, şi iţi voi vorbi . �·\'1•re . :18. t'np.:�1.s 
:S 1 m 1 .2.'\ Ji . l 11111.s . 1 1 . 1:!,l:t.':·.:,t·up .:!f1.?.!::10.fl,:\6.N11 m . t :' . I  

43. Acolo Mă voi întîlni cu copiii lui Israel, şi locul acela va fi sfinţit • de slava Mea. •:•cn1l . '10.:U. l Hf'� . B. 11. 
2 l'l'on . 5 . U ; 7 . 1 , 2,:I. Ezcc.43. 6. HnA" . 2.7, 0 .  l\lnl.:1 . 1 .  

44.  Voi sf inţ i cortul întîlnirii şi al tarul ; voi • sfinţi pe Aaron şi pe fiii lui, ca să fie în slujba Mea ca preo\i . 
•:•J.1•\' , :!l . I!',; ?!.9, Hi 

45. Eu voi locui • în mijlocul copiilor lui Israel, şi voi fi Dumnezeul lor. 
�· ExotJ. 25. 8. Lt>v. 26. I:!. Zuh. :.!. 10. luun. H .  li, 2:1. 
2Cor.6.16.  Apoc.21.S. 

46. Ei vor cunoaşte că Eu • sînt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din \ara Egiptului, ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sînt Domnul, Dumnezeul lor. 1·11p. :..'0 . 2  

Altarul /ămîicrii. 30 I . Să faci apoi un • altar •• pentru arderea tămîiei, şi anume să-l faci din lemn de salcîm. '''Cap . r. . 20; <0.5. 
�·.;<Yers . i . H, 10. Le\" . 4 . 7, 18. Apoc. !'l.3. 

2. Lungimea lui să fie de un cot, iar lăţimea tot de un cot ; să fie în patru colţuri, şi înălţimea lui să fie de doi coţi. Coarnele altarului să fie dintr'o bucată cu el. 
3. Să-i poleieşti cu aur curat, atît partea de sus, cit şi păre\ii lui de jur împrejur şi coarnele ; şi să-i faci o cunună de aur de jur împrejur. 
4. Dedesubtul cununii să-i faci două verigi de aur de amîndouă laturile, în cele două unghiuri, pentru punerea drugilor, cari vor sluji la ducerea lui. 
5. Drugii să-i faci din lemn de salcîm, şi să-i poleieşti cu aur. 
6. Să aşezi altarul în faţa perdelei dinlăuntru, care este înaintea chh·otului mărturiei, în faţa capacului •  is-
l .  O m.A!lllr:i -=- Nlhl � l llrl. 
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paş1rn, care este deasupra mărturiei şi I Li h u�de Mă voi întîlni cu tine. ''C•p.25. 21'. 22. g eanuf de a ramii. 
I . . 

Aaron va arde pe el tămîie • mi- i .1 7. Domnul a vorbit lui M · . 
ro.s1toa�e ; _va arde tămîie în fiecare di- I zis : - . • . 

oise. ş1 a 
.mmeaţa, cmd \'a •• pregăti candelele · ' 1 8· .„�a faci un lighean d 
• ven1 .:u. 1 sorn .2.2S . � C'.:"n.z:i.rn.Luc.1 .D. >•eop. Z7 . zi'. c1 u

 p•c!o rul lu_i _de aramă, pe�tr�ta111� 
8. va arde ş1 mtre cele două seri �t • sa-I aşezi intre cortul •• î . 5Pl· 

cînd va aşeza candelele. Astfel se v� ş1 altar, şi  să torni apă în el nttlnirii 
ar_�e !1ec.urmat din partea voastră tă- _ ''''.'"P ·"" · 8· ; 11• •. : . ::><. Lc„J>.>J . · 

m ne mamtea Domnului din neam în 1.9· �a .sa-ş•. spele m el Aaron • · · · �': 
neam. l ui m1mle ş1 picioa rele. , .  . şi 1111 
?· -�ă n 1:1 :iduceţi pe altar al tfel • de P•.26· 6· �···52· 1 1 .  i�an . t:i. �o. En. 10.·;;�1' " '° "'-� 

tamne, mei ardere de tot niCll jertfă 20. Cmd vor mtra m cortul înti l · .. 
de. mîncare, şi să nu turna'ţi pe el nici se vo! .sp_ăla cu apa �acea�ta, ca 5�1r�i, 
o Jertfă de băutură. '' Lev. 10 .i .  moara . • ŞI se vor spala ş1 cînd se ,.0u 

1 0. N umai odată pe fie care an aprnpia de_ altar, ca să facă slujba � 
Aaron • va face ispăşire pe coarnei� c

f
a sa aduca Domnului jertfe arse J1 

altarului. Ispăşirea aceasta 0 va face oe. . 
e 

odată pe. an _ cu sîngele dobitocului �1 ._ lşi vor si:ă1a mînile şi pi�ioarele 
adu� ca _Jertfa pent.�u ispă�irea păca- ca sa nu moara · Aceasta va f1 o lege 
t�lu1 , printre urmaşu voştri. Acesta va re.cu�m,1tă pentru A.�ron, pentru fiii 
f1 un l ucru prea sfînt înaintea Dom- Ul ŞI pentru urmaşu lor." · ''•P· "' "  

nului." · r.eY . 16 . 1Bi Zi. 21. Untdelemnul sfint şi tămlia. 
Darurile pentru locaş. 22 D J 

a Zl:s .· 
omnu a vorbit lui Moise, şi 1 1 : Domnul  a vorbit lui Moise, şi 

a zis : �3. '! la .· din cele mai bune mirode· 
1 2. „C:înd • .vei socoti pe copiii lui nu, cmc1 sute de sieli de smirnă" 

Is rael ş1 le vei face numărătoarea fie- foarte . cu.rat�, jum�t�te, adică două 
care din ei să dea Dom nului un d�r în su.te �mc1zec1 de s1cl1, de scorţişoară 
bani, pentru răscumpărarea • •  sufle- m1 ros1toare, două sute cincizeci de 
tului lui, ca să  nu fie loviţi de nici 0 sieli de trestie t mirositoare, •ciot. ' " ''· 
urgie ţ, cu p rilejul acestei numărători. Ezec . 27 . 22. '*P•-'5.8. Prov. 7.17.  tClnU.1<.Ier.,.,, 

''Cap.38.25. Num . 1. 2, ;;; 211. 2. 2 sam . '.!-l . 2. ,,• Num . 2-l. cincisute de sieli de • casia, după 
:n . oo. Iov.33.24; 36. 18. Pe. 411. 7. Mat.20.28. Marc.10. siclul sfîntului locaş, şi un hin •• de 
.o. l Tim.2.6. 1 . Pet. 1 . 1e, 1D. ţ2Sam.24.15. untdelemn de măslin. ''P;.<:;.s. •"Cnp.29.>• 

1 3. l ată ce • vor da toţi ceice vor fi 25. Cu ele să faci un untdelemn pe11· 

cuprinşi în n umărătoarea aceasta : o tru ungerea sfîntă, o amestecătură mi· 
jumătate de siclu, după siclul sfîntu- rositoare, făcută după meşteşugul 
lui locaş, care este • •  de douăzeci de făcătorului de mir ; acesta va fi unt· 

ghere ; o jumătate t de siclu va fi da- delemnul • pentru ungerea sfîntă. 
rul ridicat pentru Domnul. •Mat.17. 24. '' Cap. ITT. 29. !'ium . 35. 25. Ps.B9.20; rn.2. 

"-* Le•·. z; .  25. Num. 3. 47. Ezec. jii. 12. t Cap. ?JS. 26. 26. Cu el să ungi • cortul întilnirii 
1 4. Orice om cuprins în n umărătoare, ş i  chivotul mărturiei, 

dela vîrsta de douăzeci de ani în sus, '' Gap. -IQ.9.  Lev . s . 10. Nom.:.1. 

va p l ăti  darul ridicat pentru Domnul. 27. masa şi toate uneltele ei; sfe�· 
1 5. Bogatul • să nu plătească mai nicul şi uneltele lui, altarul tămîieru, 

mult, şi săracul să nu plătească mai 28. altarul arderilor de tot cu toate 
p uţin de o jumătate de siclu, ca dar uneltele lu i  şi l igheanul cu piciorul 
ridicat pentru Domnul, pentru răs- lui. 
cumpărarea •• sufletelor. 29. Să sfinţeşti aceste lucruri, şi ele 

"lo•·.34.19. Prov.?J. �. Efee . 6 . 9. Col . 3.25. '''" V�.12. ' vor fi prea sfinte ; oricine • Sf i·a 

1 6. Să ridici dela copiii lui Israel ar- i atinge de ele, va fi sfinţit. :•cap.29·::7· 

aintul pentru răscumpărare, şi să-l în- I 30. Să ungi • de asemene a p� Aaro� 

trebuinţezi • pentru slujba cortului în- ' şi pe fiii lu i, şi să-i sfinţ_eşti, ca sa 
tîlnirii ; aceasta va fi pentru copii i  l ui fie în slujba Mea ca preoţi. " 'll. 

Israel o aducere aminte „ înaintea . ,,Cnp.29. 7, etc. i:ev·•· 12·· , 

Domnului  pentru răscumpărarea su- 31 . Să vorbeşti copiilor. lui I.sr�:t: 
fletelor lor." * Cap. 18. 25. "*!'inm.t&.40. şi să le spui : „Acesta lmt va f1 1 
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delemnul pentru ungerea sfîntă, prin- 1 de aur curat cu toate uneltele lui, al-

. tre urmaşii voştri. tarul tămîieri i ; i:· c11p . 31 . w. � (l < 'up. :11 . 1 ;  
3 2 .  Să nu se ungă cu el trupul niciu- 9 .  altarul • arderilor de tot cu toate nui om, şi să nu faceţi ·  �n alt _untde- un_eltelc lui, ligheanu! •• cu piciorul lemn ca el după aceeaş mtocm1re ; el 1 111 ; ''"'"r . :>< . 1 .  "'' Cop . :� · ' ·  este • sfînt, şi voi să-l priviţi ca sfînt. 1 O. veşm intele • pentru slujbă, vcş-

, 1·."·""· "'· minte le sfinte ale preotului Aaron, veş-33. Oricine • va face un untdelemn miniele fiilor lui pentru slujbele preoca el sau va unge cu el pe altul , va fi \eşti ; '·'"""· :� . 1, < 1 .  """„ 1 . r, , 1 ; .e1e 

nimi�it •• din poporul lui." 1 1 . untdelemnul • pentru ungere, şi 
;'- Yers. 38. f."� Fac. Li . 14. Cup. 12. 1&. LeY . 7 . 20, 2 1 .  tămîia 0  mirositoare pentru sfântul 34, Domnul a zis lui Moise : „la • locaş. Le vor face după toate ponmmirodenii, stacte, onice mirositoare, cile, pe cari ţ i Ic-am dat." 

halvan, şi tămiie curată, în aceea ş mă- '·' C 'ap.30. '.!:'"•, a1::1;. :."(). :··:• cup.::io. ;J-1: :1;, ?.1. 

sură. '' C•p. :!5. o; 37 · 29· Ţinerea Sabatului. 35. Cu ele să faci tămîie, 0 ameste- 1 2. Domnu l a vorbit lui Moise, şi a cătură mirositoare, alcătuită• după zis : meşteşugul făcătorului de mir ; să fie 1 3. „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi sărată, curată şi sfîntă. · 1"""' · 25· spune-le : „Să • nu care cumva să nu 36. S'o pisezi mărunt, şi s'o pui ţ ineţi sabatclc Mele, căci acesta va fi 
�
n
n���

ea
M�

ă
��

ri
î�tîl

î
�i ���

tti���tg��;:� între Mine şi voi, şi urmaşii rnştri, 
va fi pentru voi un lucru •• prea sfînt. f:: ss��t" 8���ml�

r
�a�� �� ��?n°ţ���� ca .:: oip.29.42. Lev . 16 . 2 .  ':":' Vers.32. Cup . 29 . :ii .  Lev.2.3. .. J.u. l 9 . 0i . ;«): '.!IJ. '.! .  F.1.f•c. '.!O. 12, :!O; 4-i . '.? I .  37. Tămîie ca aceasta, în aceeaş întoc- 1 4. Să ţineţi • Sabatul, căci el va fi mire, să nu • vă faceţi, ci s'o priviţi pentru voi ceva sfînt. Cine " î l va ca sfîntă, şi păstrată pentru Domnul. călca, va fi pedepsit cu moartea ; cine ·:· vere. az. va face vreo lucrare în ziua aceasta, 38. Oricine • va face tămîie ca ea, ca va fi nimicit din mij locul poporului s'o miroase, va fi nimicit din poporul său. ,,c.1„ 20.8. nent .&.12,  Ez"··"'"'"·  lui." .:<Vers.3.3. 

O:O('IC!l. p . :-fi . 2. :Sum . 15 . 3'1. Rlnduirea meşterilor. 1 5. Să lucrezi şase • zile ; dar a •• şap-. tea este Sabatul, ziua de odihnă, în-JJ 1: Domnul a vorbit lui Moise, ŞI a chinată Domnului. Cine i·a face vreo 
2 . •  ���:. ştii că am ales pe Beţaleel, �rr��e �:::�

e
a
a.
Sabatului, va fi pedep-

fiul •• lui Uri, fiul lui Hur, dm se-
,· cap. 2fl . fl .  �-,:, Fui· . :! . :!. c·up. 1ti.Zi: 20. 111. mintia lui luda. · ·cop.:lf„:io; S6 . t .  ''"' 1 Cron,,.20, 1 6. Copiii lui Israel . să. păzeas:ă Sa-3. L-am umplut • cu Duhul lui Dum- hatul, prăznuindu-l, er ş1 urmaşii lor, nezeu i-am dat un duh de înţelep- ca un Jegămînt necurmat. . . 

„ ciune,' pricepere, şi ştiinţă pentru tot 1 7. Aceasta va fi între Mrne ŞI cop111 felul de lucrări, ''C•p.35•31. l Reg . 7 · 14· lui Israel un semn • vecinic ; căci în 4. i-am dat putere să llăscocească tot şaze •• zile a făcut Domnul cerurile şi felul ?e lucr�ri m�şteş�ri:;:ite, să _ lu- pămîntul, iar în ziua a şaptea S'a odih-creze rn aur� m _argint . şr _rn arama, _ nit şi a răsuflat." , 5. să sape m pietre ş1 sa le lege, sa n•en1.1:i. Kzec.ai. 1.!. 20. > r-nc. 1 . :a ; 2. e .  

lucreze în lemn, şi să facă tot felul ! Tablele legii. de lucrări. . I 1 8. Cind a isprăvit Domnul de vor-
6. Şi iată că i-am dat ca aJ_utor p_e • , bit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat Olioliab, fiul lui Ahisama:, dm s��1!1- I cele •  două table ale marturie1<' table ţia lui Dan. Am dat pri�epe�e . '� , de piatră, scrise cu degetul Jur Dum· mintea tuturor ce!or ce smt _1scus1ţ1, I nezeu. •C•p.21. "' :<?. 1:„ 16: "'" '"'" ''· 1>eut.<.rn: ca să facă tot ce ţ1-am poruncit : i s . 22 ;  0. 10, 11 . 2cor . ,. :i 

• lup.30. :;..t . '(lt:Cuv . 2S. 3; 30. IU, a;; 36 . 1 . , • 7. cortul·. întîlnirii „, chivotul _măr- ! Vi(elul _ _ d� aur. . e .  ză-turieiţ, cap1cul ispăşirii care va f1_dea- , J2 bl .  Pop
t
oru_l, \ azrnd că

e �:p
rs
e mun-ra lui şi toate uneltele cortului ; ! ove.ş e �a _se pog�ar . . sup ' ·· •'•p. 3S . S .  "*Cap . "7 . 1 . tC•p.37. o. 1 te, s'a stn�s rni�rul lur Aaron, ŞI 1-� 8. masa • cu uneltele ei ••, sfeşnicul . zis •• : „Haide ! fa-ne un dumnezeu ca 
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re �a t mearga înaintea noastră ; caci I faţa pă_m_in_tului �„ l nt"arce-T . . Moise, omul �cela care ne-a scos d m ; mea mm1c1  Talc şi •• l asă-Tee din 1u1: ţara Eg1ptulu1, nu ştim ce s'a făcut." acesta, pe care vre i sa-I faci de răwt 

c·ar1. :..- 1 . 1w . J>eut.D.!•.  '�·:• fo"apt . 7 .  „,_ t Ca11. 1:1. �1 . Tău. · �urn . u. i:a . IH-ut . •• . :,,, · :?!  J0Porulu 2_._ Aaron le-� rllspu�s : „Scoateţ i • cc_r· 1 I J. Adu-ţi am inte de Av.ra� · "'v.., ,,ce11 d_c a1:1r dm urechile n�vcstelo� • . fu. ac şi de Israel, robi i  Tai, c�' de lsa. lo_r ş�' fiicelor voastre, 0ş1 ad�c�!M -� spu�, j_urindu_-Te • . pc Tint 07 le.ai mtne.. . . 
Ju_�0 • 8· • 1• �. ·"'· �· · „Voi •• mmulţ1 sam111\a voastră 

nsu11: J. Ş1 toţi ş1-au scos cerce11 de aur din lele cerului voi da urmaşi i ca Sit: urechi� �i i-au a�us l_ui_ Aaron. . t-:iată ţara a'ceasta, de care a::: vvoşt_n .J. El 1-a luat �m mm 1le lor, _ a batut ŞI ei o vor stăpini în \·eac." . . orbit aurul �u _dalta, _ş1 a făcut un _v1ţ_el tur- t:.-r .6. 13 . . "''Fac.1�. :: 1 . 1 .�:, , 1.·. :. 1 . _  c>; . • : :.-. .1i�;::e.,, nat. Ş1  e1 au zis : „lsraele ! 1at_a d um- I .J. Ş1 Dom nul S'a • lasat de raui''l nez.eul t��: care te-a scos dtn tara ca.re spusese că vrea să-l facă pop��'. ���!����,_,0,''. i"�: 20P.��-!:'�.· ��6 -�1
.
1�\1���- ; : �.�\�_ăi_- Ier�,�:,\!\�·,� 8�·�-i ;•,�·-,���·j�t� 

4
1

S.Râ�d23
.
a văzut Aaron lucrul acesta, Jtlinia lui '�/oise. 

. 

a zidit un altar înaintea lui, şi a •  stri- 1 5 . Moise • s'a întors şi s'a pogori gat : „Mine, va fi o sllrbătoare în cin- de pe munte, cu cele două table ai' stea Domnului !" mărturiei în mină. Tablele erau ser�: 
" Lev . 23. 2, 4. 21,S7. 2 11eg. 10. :111. 2croo .ro. :„ pe amîndouă părţile, pe o parte şi 6. A doua zi, s'au sculat dis de di- pe alta. • Deuu.r 

mineaţll, şi au adus arderi de tot şi 1 6. Tablele • erau lucrarea lui Dum. jertfe de mulţămire •. Poporul a şezut nezeu, şi scrisul era scrisul l ui Dumnede a mîncat şi a băut ; apoi s'au sculat zeu, săpat pe table . •cup.:n.„ 

să joace. <• 1 eor. 10. 1.  1 7. Iosua a auzit glasul poporului 
Minia lui Dumnezeu. care scotea strigăte, şi a zis lui Moise : „ln  tabără este un strigăt de război ,„ 7. Domnul a zis l ui Moise • :  „Scoală 

�i  pogoară-te ; căci poporul tău, pe care 
l-ai scos din ţara Egiptului, s'a •• stri
cat. • V0r1!. l .  Cap . 33 . 1 .  Deut.9. 12. Dnn . 9 . 2-1 .  
1:='0IFac. 6.11, 12. Deut.

4
. 16; :t:.O. Judc . 2 . JD. n�ea9.9. 

8. foarte curind s'au abătut dela ca
lea, pe care le-o • poruncisem Eu ; şi
au făcut un viţel turnat, s'au închinat 
pină la  pămînt înaintea lui, i-au adus 
jertfe, şi au zis : „ lsraele •• ! iat_ă dum
nezeul tău, care te-a scos dtn ţara 
Egiptului !" 

*Cap. 20. 3, 4,  23. Deot. 9. 16. * "  1 Reg. 12. 28. 

9. Domnul a zis lui Moise : „Văd • 
că poporul acesta este un popor în· 
Căpăţinat. •Cap.38.3, 6; 34.9. Deut . 9 . 6,  13; 31.27. 2Croo.S0.8. Isa. 48 . 4 .  Fapt. 7 . 51 .  

1 O. Acum •, lasă-Mă ; minia•• �e.a ar� 
să se aprindă îmi;iotriva l<!r : ş1-1 vot 
mistui ; da� pe ţ tine t�, vot face stră· 
moşul unui neam mare. 

*Deut.9.14, 19. 0:0." Cap.22.24. tNum.14.12. 

1 1 . Moise • s'a rugat Domnului, D�m
nezeului său, ş i  a zis : „Pentru ce sa. se 
aprindă, Doamne, minia Ta _ împotri�a 
poporului Tău, pe care l-a1 scos . dm 
ţara Egiptului cu mare putere şt cu 
mină tare ? * Deot. 9 . 18, 26-29. Pa. 74.1, 2; 10&. 23. 

1 2.Pentruce • să zică Egiptenii : „Spre 
nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare 
prin m unţi, şi ca să-i şteargă de pe 

1 8. Moise a răspuns : „Stri�ătul acesta nu-i nici strigăt de biruitori. 
nici strigăt de biruiţi ; ce aud cu, este 
glasul unor oameni cari cîntă !" 

1 9. Şi, pe cînd se apropia de tabăr� 
a văzut • viţelul şi jocurile. Moise s'a 
aprins de minie, a aruncat tablele din 
mină, şi le-a sfărîmat de piciorul mun· 
telui. • Deut.9.1� 1: 

20. A luat • \'iţei ul, pe care-l făcu· 
seră ei, şi l-a ars în foc ; 1-a prefăcui 
în cenuşă, a presăr�.t cenu_şa pe fala 
apei, şi a dat-o copulor lut Israel s o  
bea. . '''!Jeut.9-_� 

21 . Moise a zis l ui Aaro.n • : „Ce t1·a 
făcut poporul acesta, de at adus asupra 
lui un păcat atît de mare ?,'�ac.20.D; i!6.io. 

22. Aaron a răspuns : „Să nu se . a· 
prindă de minie domnul meu ! Tu sin· 
gur • ştii că poporul acesta este poi· 

nit la rău. "Cap.14.11;  15.24; 16.2,20,2B;t7.�': 
23. Ei mi-au zis • :  „fă�ne un du��:

. 
zeu care să meargă înaintea noas ; 
căci Moise, omul �cela c�re ne-a,3

sf�· din ţara Egiptulm, nu ştim ce �Ver'-' cut !" să·I 24. Eu le-.am _zis : „Cin� are a�:�ncal scoată !". Ş! m1 l-a1;1 d_at :. l-a,
� cesta." în foc, ş1 dm el a• 1eş1t \ iţe u a •'V"'·' 
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Măcelul. A/oise se roa!f:ă pentru poporul amăr?I. 

25. Moise a văzut că poporul era ' 33 I. Dllmnul a zis lui Moise : Dufăr� frju,0 căci Aar�n îl făcu�e să . fie te, ş i  porneşte de aici cu • l;�pof��a fnu , spre batjocura ,-��J.maş1lor ru!, pe _care .l-a 1 scos clin ţ.ira Egiptusa1 ; - ··-lron . 2' . 10.  l u i ; suie-te m (ara , pe care am jurat 26. s'a aşezat la uşa taberi i ,  şi a zis : că o voi da lui Avraam, lu i Isaac şi „Cine este pentru Domnul, să vină la lui lacov, zicîncl : „Sem inţei •• ble 0 mine !" Şi toţi copiii lui Levi s'au voi da !" •· c a p . "2 .  ; . ,,,, Fnc. 12. : . Co>p.:'2. "· strîns la el .  2. Voi • trimite înaintea ta un înrrer 
27. El le-a zis : „Aşa vorbeşte Dom- şi voi •• izgoni pe Cananiţi, Amo�i ţi: 

nul, Dumnezeul lui Israel : „fiecare Hetiţi, fereziţi, Heviţi şi lebusiţi. 
din voi să se încingă cu sabia ; mer„ �'Cap . 3� . 3.i; 34. ll . ;�.:' Deu t . 7 . ?.:!. lo� . '.!-1 . 11 .  

geţi şi st�ă�ateţi tabăra dela o poartă 3. Sui�-t� în • ţara .�ceasta un�e c1!rg� 
la alta, ş1 fiecare să • omoare pe fra- lapte ş1 miere. Dar Eu nu Ma voi sm 
tele, pe prietenul şi pe ruda sa." în mijlocul tău, �a. să _nu te prăpă-

'' X u m . 25 . ; .  Deut. 33 . 9 .  ?es� t ee d�1um, cac1 eşh un popor ţţ 
28. Copiii lui Levi au făcut după po- mcapa(mat. "C'"p . 3. s. '"'Vers . 15, 1;.  tC•p. 3'.!. 9 ;  

runca lui Moise ; şi aproape trei mi i "' · " ·  ""ut.9. 6, rn. tt cnp . 23 . 21 ; 32 . 10 .  �um . 16 . 21, .0. 

de oameni au pierit în ziua aceea din 4. Cînd a auzit poporul aceste triste 
popor. cuvinte, toţ i s'au • întristat ; şi •• ni-

29. Moise • a zis : „Predaţi-vă azi meni nu şi-a pus podoabele pe el. 
în slujba Domnului, chiar cu jertfa �" Num .u . t , 39 . �,; ... Le\" . 10. s . 2 sa m . 19.:!-t. t ltt·g: . 2i . 21 .  
fiului şi fratelui vostru, pentruca bine- ii��t1i���-�:';'.-�i:: :!i'.it 1 · 4 · Iov. 1 .  20; 2· 12· 1'"· 
cu�î?,tarea Lui să vină astăzi peste 5. Şi Domnul a zis lui Moise : „Spune voi ! • Num . 25.11, 12,13.  Dcut. 13.6-11; 33.9, 10. copiilor lui Is rael : „Voi • sînteţi un 
1som.l6. 1s,22- Pro•-21· '· Z"h · 13 ·3· )fnt.rn.37. popor încăpăţinat ; numai o clipă dacă 

Moise se roagă pentru popor. 

30. A doua zi, Moise a zis poporu
lui • :  „Aţi făcut un păcat foarte mare. 
Am să mă sui acum la Domnul : poate •• 
că voi ţ căpăta iertare pentru păcatul 
VOStrU." "'I Sam.12. 20, 23. Luc.15.18. 
"'"" 2 Sum.16.12. Amoe6.16. ţNum. 2..�.13. 

31. Moise s'a • întors la Domnul, şi a 
zis : „Ah ! poporul acesta a făcut un 
păcat foarte mare ! Şi-au făcut un dum
nezeu •• de aur. .:• Deut.9. ts . .;,„� cap.20.2. 

32. Iartă-le acum păcatul ! Dacă nu, 
atunci, şterge-mă •  din •• cartea Ta, 
pe care ai scris-o !" 
ll'!Ps.69. 28. Rom . 9. 3 . .:'.;1 Ps. G6. S; 139. 16. Do.n.12.1 
Fillp . 4. 3. Apoc. 3.5; 13.8; 17.8; 20. 12, 15; 21.27; 22.19. 

33. Domnul a zis lui Moise : „Pe • 
cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe 
acela îl voi şterge din cartea Mea. 

:."<Lev. 23 . 30. Eze.c. 18.-4. 

34. Du-te dar, şi du poporul unde 
ţi-am spus. Iată •, lngerul Meu va 
merge înaintea ta, dar în ziua •• răz
bunării Mele, îi voi pedepsi pentru 
păcatul lor !" •Cop . 33 . 2, H, el<:. Num . 20.16. 
*"'Deut.32.35. Amos3.14. Rom.2.6, 6. 

35. Domnul a lovit cu urgie poporul, 
pentru că • făcuse viţelul făurit de 
Aaron. •2som.12.9. Fapt . 7 . 41.  

M'aş sui în •• mijlocul tău, te-aş pră
pădi. Aruncă-ţi acum podoabele depe 
tine, şi voi ţ vedea ce-ţi voi face." 

.:.vere.3. M Num. 16.40,46. ţDeut.S.2. Ps. 139.23. 

6. Copiii lui Israel şi-au scos de pe 
ei podoabele, şi au plecat dela mun
tele Horeb. 

Moise mergînd la cort. 

7. Moise a luat cortul lui şi l-a • în
tins afară din tabără, Ia o depărtare 
oare care ; 1-a numit cortul întîlnirii. 
Şi toţi ceice • •  întrebau pe Domnul, se 
duceau la cortul întîlnirii, care era 
afară din tabără. 

�-. Cnp. 29 .  42,43 . .;,.;. Deut. -1 .  29. 2Saru.21.I. 

8. Cînd se ducea Moise la cort, tot 
poporul se scula în picioare ; fiecare 
stătea la • uşa cortului său, şi urmă
rea cu ochii pe Moise, pînă intra el 
în cort. :."Num.1s.21. 

9. Şi cînd intra Moise în cort, stîl
pul de nor se pogora şi se oprea la 
uşa cortului, şi Domnul • vorbea cu 
Moise. „ ... Cup . 25 . 2'2; :n . 1s. Ps.99.7. 

1 O. Tot poporul vedea stîlpul de nor 
oprindu-se la uşa cortului ; tot popo
rul se scula şi se arunca • cu faţa Ia 
pămînt la uşa cortului lui. •' C"p.4.31. 

1 1 . Domnul • vorbea cu Moise faţă 
în faţă, cum vorbeşte un om cu prie
tenul lui. Apoi Moise se întorcea în 
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tabără_, dar. tînărul lu i  sluj itor, Io- 1 1apoi ; dar Faţa Mea su.�, hui lui Nun, nu ieşea deloc din vedea." m11 locul cortului .  

nu • se 1·,·ra.2fl. 1oP.01a:; •· F111•. :'.'.!. �lfJ. ".'l: u 111 . 12. 8. l>,! u t .  :1 1 .  10. 

Mnise cere sll vadd slava lui Dumnezeu. 
• 1 �- ��>isc a zis Domn ul ui : „ l ată", Tu 
1m1 z_1c1 : „ l?u pc poporul acesta ! "  Şi 
nu-m 1 arăţi pe cme vei trimete cu 
m ine, l nsă, Tu a i  zis : „Eu •• te cunosc 
pc nume, şi ai  căpătat trecere înain
tea Mea !" • cap. 32 . 34 .  •<•Vers . 1 7. 
Fac. 18. 1.9. Ps . 1 . 6 . ler. l .  6. Ioo.o . 10. 14 ,  10. 2 Ti m .  2. l!l. 
. 1 3 . Acum, dacă• am căpătat trecere îna
intea Ta, arată-m i • •  căile Ta le ; atun
ci Te voi cunoaşte, ş i  voi avea trecere 
înai ntea Ta. Şi gîndeşte-Te că neamul 
acesta este poporul ţ Tău !" * Cnp. 34 . 9 . 
**PI!. 26. 4; 'a . 1 1 ;  "6. 11; 1 19. 39. tDeut. 9. 2G, 29. loel 2. 17. 

1 4. Domnul a răspuns : „Voi merge 
E u  însumi • cu tine, şi îţi voi da •• 
odihnă." •Cap. 13. 21 ;  40. 34-38. Isa.89.9. 
..,.<-Dcnt.9.20. Ioe.21.4.f.; 22 . 4 ; 23 . J .  Ps.95 . 1 1 .  

1 5. Moise i-a zis : „Dacă • nu mergi 
Tu însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm 
de aici . • \"ers . 3. Cap . 34 . 9. 

1 6. Cum se va şti că am căpătat tre
cere înaintea Ta, eu  şi poporul Tău ? 
Oare n u •  cînd vei merge Tu cu noi,  
şi  cînd prin aceasta vom fi •• deosebiţi, 
eu  ş i  poporul Tău, de toate popoarele 
de pe faţa pămîntului ?" ,; Num . 14 . 14.  •<•ca1,_ 
84. 10. Deut. 4 . 7 , 94 .  2 Sam . 7 . 23. 1 Reg. B . 63. Ps.147.20. 

1 7. Domnul a zis lui  Moise : „Voi • 
face şi ceea ce-mi ceri acum, căci ai •• 
căpătat trecere înaintea Mea, şi te cu
nosc pe nume !" •Foc. 19 .  21 . lac.6.16. **Vers. 18. 

1 8. Moise a zis : „Arată-mi • slava 
Ta ! "  '''Yers.20. l Ti m . 6. 18. 

1 9. Domnul a răspuns : „Voi • face 
să treacă pe dinaintea ta toată fru
m useţea Mea, şi  voi chema Numele 
Dom n ului înaintea ta ; E u  Mă „ îndur 
de cin e  v reau să Mă îndur, şi am milă 
de cine v reau să am mi lă !" 

•:• Cnp.a.t . 6 , 6 , 7 .  Jer. 31. 14. •:•• Rom . 9. 16,18, 18. 

20. Domnul a zis : „ faţa nu vei putea 
s ă  Mi-o vezi, căci nu poate • omul să 
Mă vadă şi să trăiască !" •Fac.32.ao. 

Deut. 6. 24. Jude. G. 22; 13. 22. lsa. 8. 6. Apoc. l. 18, 17. 

Cnp.24.10. 

2 1 .  Domnul a zis : „ lată un loc lingă 
Mine ; vei sta pe stîncă. 
. 22. Şi cînd va trece sla"..a �ea? te 
voi p une �n • crăp�tura stmc1�, JI t� 
voi acoperi •• cu mma Mea, pma voi 
trece. *Ioa.2.21. *" Ps.91. 1 , 4. 

23. Iar cînd lmi voi t�age mina la ? 
parte dela tine, Mă vei vedea pe di-

Noile tahfr. 34 I . Dr,m n u l  a zis lui Moise . T .  • .  . dou� 0table de piatra ca c�i� ait' 
tu, ş1 Eu voi scrie pe ele c . din 
ca ri erau pe tab l ele d i ntî i pe cu''.1n1tel1 sfărîm at. 

an t·a1 
� Cap .

. 
::- . 1 r., I!l. D<'�t . 1n. 1 .  o'.!>:· \"�� - 2"!. Deut. io , 

2. t=:11  _gata. d 1sdedimincaţă şi su· ···' de d 1m meaţa pe muntele Sina/t-!t stai _acolo înaintea Mea, pe vîrful mu� telu1. •Cup.10. 20.� · ?· N!meni să nu se suie cu tin'e -� mmem
. 

să_ �u s_e a_r�tc . pe tot m'u�. tele ; ŞI mei boi ,  mei 01 să nu pas . pe ling� muntele acesta."•cap.1n.12,13,�1 
4. �oise a _tă��t două table de piatra ca ŞI cele d mt1 1 ; s'a sculat dis de dim ineaţă, şi s'a su i t  pe muntele Sinai după cum îi poruncise Domnul · şi ; 

luat în mină cele două table de piatră 5. Domnul S'a pogorît într'un nor. 
a stătut acolo lingă el, şi a rostit' 
Numele Domnului. ''Cap. 33. 19. Num.u. 1: 
6. Şi Domnul a trecut Le dinaintea 

lui, şi a strigat : „Domn u , Dumnem 
este un Dumnezeu • plin de îndurare 
şi milostiv, încet la minie, plin dt 
bunătate •• şi credincioşie ţ, 
« N um . 14 . 18. 2Cron.30. 9. Neem . 9 . 17. Ps.86.16;1R 
Si 111. 4 ;  112.  -& ;  116. 5; 146. S. Joel 2. 13. o:ioPa.91. \J. 
Rom . 2. 4 .  ţ Ps. 57 . 10; 108.4. 

7. care • Işi  ţine dragostea pînă în mii 
de neamuri de oameni, iartă •• fărăde· 
legea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu 

socoteşte ţ pe cel vinovat drept n�· 
vinovat, ş1 pedepseşte fărăd�lcge�_Pa" 
rinţilor în copi i  şi în copiii cop11lo1 

lor pînă la al treilea şi al patrulea 
neam !" •:•Cap . 20 . 6. Deut.5. tO. Ps. 86 . 16.Ier.i!l.I; 

��� t�a� .;;'. i,�i '.�!� �;:.Î94."1�:.�o� i:.· ift�"6.!i �.�'.� 
/noirea legămlntului. 

8. lndată Moise s'a plecat• pînă la 

pămînt şi s'a închinat. • C•P;i·�1 
9. El a zis : „Doamne, dacă am. 

ca�;: 
tat trecere înaintea Ta, Te rog sa.m o· gi în m ij locul • nostru, Doamne • P 
porul acesta este în adevăr u� p�P1�'. 
mcăpăţînat •• ,  dar iartă�n.e far.a �tă· 
gile şi păcatele noastre, ş1 1a-ne in 3 

pînirea ţ Ta !" • Cnp.33. 16,16. *0f�Pj�Î• . 

ţDeut. 32. 9, Ps. 28. 9; 33. 12; 78.62; 04.14· e . 

zah. 2. 12. 
• Eu fac' 

t O. Domnul a răspuns : „lata, .  
tregu

un legămînt. Voi _face, î� f�ţa 1" 
ut loc 

tui popor, mi nuni 0 cari n au av 



E X O D U L  (E Ş I R  E A) 34. 99 
în nicio ţară şi la niciun neam ; tot 2 1 .  Şase zi le • să l u c rezi, iar în ziua poporul care este în jurul tău, va i a şap tea să  te odihneşti ; să te odihvedea lucrarea Do�nului, şi prin tine neşti, .ci l iar în vremea aratului şi seccvoi face lucruri înfricoşate ţ. ratulu1."Cup.W. 0 ; ;3 .na.,.2. neut.&.12,13.Lnc.13.H. 
• Deut. o.2; 20 . 12 , 14. ""Deut.<.32. 2 su�1 . 7.23. Ps.77.  22. Să ţii • sărbătoarea săp tămînilor, 14; 1s. 12: H7. 20. t Deut. 10. 21. Ps .. 1<o. 6• Iea.  &l. 3· a celor dintîi roade din sece rişul grîu-1.1 . l a  "sea�'!.la. ceea. ce:ţ1 poruncesc • lui, �i �ărbătoarea strîngerii roadelor azi. lata, VOI izgoni dinaintea ta pe Ia sfi rş1tul anului. * C"'"""· 10. neut.1G.10,rn.  Amoriţi, Can?i:iiţi, Hetiţi, fereziţi, He- 23. De trei • ori pe an, toţi cei de viţi şi Iebus1ţ1. . parte bărbătească să se înfăţişeze îna-•Deut.6. 32; 5. 3,25; 12. 28, 32; 28. 1.  ,„:• cap. 33. 2• mtea Domnului Dumnezeu Dumne-1 2. Să nu cumva să • faci lcgămînt zeul lui Israel. «cnp.23.14, ;7 . Deut.1s.1G. cu locuitorii ţării unde ai să intri, ca 24. Căci voi •  iz�oni neamurile disă nu fie o cursă •• pentru tine, dacă naintea ta, şi-ţi voi • întinde hotarele ; vor locui în mijlocul tău. şi nimeni nu-ţi va ţ pofti ţara, în tim-

•Cap.23.32. Deut. 7 . 2 .  Judc.2.2.  -"' Cn�. 23. 33. pul cînd te vei sui de trei ori pe an, 
1 3. Dimpotrivă să le dărîmaţ1 • al- ca să te înfăţişezi înaintea Domnului, tarele, să le sfărîmaţi stîlpii idoleşti Dumnezeului tău. <•Cap. 33.2.  Lev.1s.24. şi să le trîntiţi la pămînt „ idolii. Deut. 7. 1. Ps. 78. ;.s ; so. s. oo Deut. 12. 20; 19. s. t Fnc. 35. 

""Cap. 23.24. Deut.12. a. Judc. 2 . 2 .  *.:' Deut.7. 6; 12.2. 5. 2Cron . t7. 10. Prov. 16.7. Fnpt. 18.10. 
Jude. 6. 26. 2 Reg. 18. • ;  23. 14. 2 Cron. 31. I; 34.3, •· 25. Să n'aduci • cu pîne dospită sîn-

1 4. Să nu te închini • înaintea unui gele  dobitocului jertfit în cinstea Mea ; alt dumnezeu ; căci Domnul se nu- şi carnea din •• jertfa praznicului Paş· meşte gelos ••, este un Dumnezeu t telor să nu fie ţinută în timpul nopgelos. <•Cap.20.s,6.  ·:·«J s a . 9. 6; 67 . 16. ţ Cap.20.6. ţii pînă dimineaţa. ·:• cep.23.IB. '''' Cnp.12.10. 

1 5 . fereşte-te • să faci legămînt cu 26. Să aduci în casa Domnului, Dumlocuitorii ţării, ca nu cumva, curvind "" nezeului tău, pîrga • celor dintîi roade înaintea dumnezeilcJ"r lor, şi, aducîndu- ale pămîntului. le jertfe, să te poftească t şi pe tine, Iedu l •• să nu-I fierbi în laptele ma-şi să mănînci ţţ din jertfele lor, mei lui." 
•Vers.12. <0:-<Deut. 31.16.Judc.2.17. Ier. 3.9. Ezec.6.0. � Cap. za. 19. Deut.26. 2,10 . .,...,.. Cap.  23.19. Deut.1-1. 21. 
tNum. 26.2. 1 cor.10.21. ttPe.106.28. l Cor. 8. 4, 7, 10. 27. Domnul a zis lui Moise : „Scrie· 1 6. ca nu cumva să iei din fetele • lor ţi cuvintele • acestea, căci pe temeiul neveste fiilor tăi, şi astfel, fetele lor, acestor cuvinte închei legămînt cu curvind„ înaintea dumneze1lor lor, să tine şi cu Israel !" ,:· vm.10. Deuu.13; a1 . 9 .  tîrască şi pe fiii tăi să curvească înain- 28. Moise • a stat acolo cu Domnul tea dumnezeilor lor. "Deut. 7 . 3. ! Reg. 11 . 2. patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. 
Ezra 9. 2. Neew. 13. 25. '"' Num. 26. 1, 2.  I Reg. U. 4. N'a mîncat deloc pîne, şi n'a băut de-

1 7. Să nu-ţi faci• un dumnuzeu tur- loc apă. Şi Domnul a •• scris pe table nat. -' Cap. 32. s. Lev. i9.•. cuvintele legămîntului, cele zece po-
Slirbătorile. 

1 8. „Să ţii să�bătoarea azimilor � :  
timp de  şapte zile, la  vremea hota
rîtă, în luna spicelor, să mănînci azimi, 
cum ţi-am poruncit, căci în luna spice
lor .. ai ieşit din Egipt. 

�· Co.p. 12. 16; 23 . 16 . .,...:t Cnp. 13. 4.  

1 9. Orice întîi • născut este al Meu, 
chiar orice întîi născut de parte băr
bătească din turmele de vaci sau de oi. 

.,.. Cap.19.2, 12; 22.29. Ezec.4-1..30. Luc. 2.23. 

20. Să răscumperi cu un miel pe 
întîiul născut • al măgăriţei ; iar dacă 
nu-I răscumperi, să-i frîngi gîtul. �.ă 
răscumperi pe orice î�tîi '!ăsc!lt al fi!· 
lor tăi ; şi să nu te mfăţ1şez1 cu m1-
nile „ goale înaintea Mea. 
.... Cap.13. 13. Num. tS. tă. '"Cap. 23. 16. Deut.18. 18. 
t Sam. 9 . 7 , 8. 2Sam.24.ZC. 

runci. « 68p . 24 . t8. Deut. 9 . 9 , 18. l)""Vere.1. Cap.31. 
18; 32 . 16. Deut.4.13i 10. 2 , 4 .  

Slava lui Moise. 

29. Moise s'a pogorît de pe muntele 
Sinai, cu cele două • table ale măr
turiei în mină. Cînd se pogora de p� 
munte, nu ştia că piele'.'•• feţei IUi 
strălucea, pentrucă vorbise cu Dom
nul. „„ Cap. 32. 16. �·„�Mnt. 17. 2. 2Cor.3.7,13. 

30. Aaron şi toţi copiii lui Israel s'a� 
uitat la Moise, şi iată că pielea feţei 
lui strălucea ; şi se temeau să se apro
pie de el. 

. . 31 .  Moise i-a chemat ; Aaron ş1 toţ� 
fruntaşii adunării s'au întors la el, ŞI 

el le-a vorbit. 
32. După aceea, toţi copiii lui Israel 

s'au apropiat, şi el • le-a dat toate pa· 
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. �llJ� a 

_ şi_ d �1,i�� 1 1  c1, cu toate l 1. Cind a incc ta t să Ic vorbcasca, ' inh:ac1lJ<��r:i�i�� .  pen tru punerea
u�1. 

' 1 · a  pu� o m ah rama •  flC fa ţ;l 0 21.:or . J . 13. . ; ' . a. 
H. Cind in tra • Moise in :ii�tea Dom- . 1 4 s rcsn i�j'� "� "'' ' , ·„�. 20 . :JJ. Le'-i..s , nu l�u, ca U- 1 v�'rbcasca, lşi scotea ; le le . lu i, 'şi •• untdu - l

u nc l tc/c lui, cand�. 
m .11 rama pl_na cc teşea ; iar cind ieţ.ea, n ic · �/'m.�u pentru sfe} !ipun_ea copu lor lui Israel ce i se po- ' 1 s'. al tarul • pentr�•· ·,-�· ";;ic. ·�c"P. :1J 1  r�ncas�·· . . . . • 2 eor. :u�. 1 lui, untdelemnul  e rn ue ŞI drugii 
I J5.MCop111 1.u1 I srael se uitau la faţa ! mîia •• rn i rositoarf ş�l�t� �ngere şi_ ta. 
1 U

l o1
l
se, ŞI vedca_u ca . pielea feţei afară dela intra re� cort�l u��ua uşu de Ul str.ii ucca ; ş1 Moise îşi punea iarăş . · . . ' 

mă�rama pc fa I.ii pină ce intra ca să 1 6. altarul • pentr�' "=����:i°"�P .:IJ.3( vor cască cu Dom nul. i grătarul lui de aram ă, dr�g�i l� iloti 
Sabatul. toate _un el tele lui, ligheanul cu pi�i; rul Im,_ •cap.z;. 1 35 1 .  i\\oise a_ strîns toat.ă adunarea 1 7. pinz�le • curţii, stilpii ei, picioa. cop 1 1 lor lu i  Israel, şi le-a zis : Ia- r�l e  e 1, ş 1  perdeaua dela poarta cur. tă • lucrurile, pe cari a poruncit D�m- tu ; •cap.r,,1 nul s<i Ic faceţi. • cnp . J.t . :<:i. 1 8: .  ţăruşii  cortului, ţliruşii curţii şi 2. Şase • zile să lucraţi , dar ziua a fonu le lor ; ' 

şaptea sll vă fie sfîntă ; acesta este 1 9. yeşrni�tele • preoţ�şti pentru sluj. Sabatul, ziua de odihnă, închinată ba sfmtulut locaş, veşmintele sfinte ale 
Domnului. Cine va face vreo lucrare p reotului Aaron, şi veşmintele fiilor 
în ziua aceea, sli fie pedepsit cu moar- l ui pentru slujbele preoţeşti." 
tea •Cap 20 9 81 1• 16 Lcn 29 8 N 16 (I Cep. 31. JO· :m. t, 4.l .  X um . � . 6,6,etc 

•1r. 0Deu,. &.12: L;.c;. 1.S."u.' · · · · um. · �. 20. Toată adunarea copiilor lui Israel 3. Să n 'aprinzi • foc, în niciuna din a ieşit dinaintea l ui Moise. 
locuinţele voastre, în ziua Sabatului." 21. Toţi cei cu tragere • de inimă şi 

'' C•p.IG . 23 .  bunăvoinţă au venit şi au adus un pri· 
nos Dom nului pentru lucrarea cortului 
înt i ln ir i i, pentru toată sl ujba lu i ,  şi peo· 
tru veşm in tele sfinte.  l'trs. o.22, 26,:!. 

Cap. ::!:1. 2;3G.2. 1 Cr011 .�.�.2,\J;29.9. Ezrn7.'27.2 Cor.8.12;9.7. 

Daruri pentru facerea cortu/cu. 

4. Moise a vorbit întregci adunări 
a copiilor lui Israel, şi a zis : „ lată • 
ce a poruncit Domnul. • cap.25. 1 , 2. 

5. Luaţi din ce aveţi şi aduceţi un 
prinos Domnului. - fiecare • să a
ducă prinos Domnului ce-l lasă inima : 
aur, argint, şi aramă ; ° Cap . 25.2.  

6. materii vopsite în albastru, în pur
puriu, în clirmiziu, in subţire şi păr 
de capră ; 

7. piei de berbeci vopsite în roş şi 
piei de viţel de mare ; lemn de salcîm, 

8. untdelemn pentru sfeşnic, miro
denii • pentru untdelemnul ungerii şi 
pentru tlimîia m irositoare ; *Cap.26.&. 

9. pietre de onix şi alte pietre pen
tru 1mpodobirea efodului şi a piepta
rului. 

1 O. Toţi •cei iscusiţi dintre. voi să vină 
şi să facli tot ce a poruncit Domnul : 

<•Cap. 31.6. 

1 1 . locaşul •, cortul şi acoperişul lui, 
copcile, scîndurile, drugii, stîlpii şi 
picioarele lui ; . . 

• c�p.26. 1,2, etc. 

1 2. chivotul • şi drugu lut, capacul 
ispăşirii şi perdeaua dinlăuntru pentru 
acoperirea chivotului ; *Cap.2D io,etc. 

22. Au venit  îndată bărbaţii şi fe. 
meile, toţi cei cu tragere de inimă, şi au adus belciuge de nas, inele, cercei, 
brăţări, salbe şi tot felul  de lucruri de 
aur ; fiecare a adus prinosul de aur, 
pe care-l închinase Domnului. 

23. Toţi • cei ce aveau ştofe (materii) 
văpsite în albastru, în purpuriu, în 
cărmiziu, în subţire şi păr de c_ap�ă! 
piei de berbeci văpsite în roş, ş1 p1e1 
de viţel de mare, le-au adus. * l Cron. 2!1

:
8. 

24. Toţi cei ce puteau aduce prin 
ridicare un prinos de argint şi �e ara: 
mă au adus prinosul Domnului. To!1 
cei ' ce aveau lemn de salcîm �u� 
r.entru lucrlirile rînduite pentru slujba, 

-��- Î-��te femeil e •  iscusite au tors c� 
mînile lor şi au adus lucml lor, şi 
anume : to�t văpsit în albast:u, în pur· 
puriu, în cărm iziu şi in subţire. 9 2'1, il· 

<•Cnp.28. 3; 31.6; 36. l .  2Reg. 23. 7. Prov.3l. l
.
'

. 
ă 

26. Toate femeile cu tragere de mim 
şi iscusite au tors păr de c_apră. adus 

27. fruntaşii • poporului au 
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pietre de onix şi alte pietre pentru 
efod şi pieptar ; ''J Cnm . 2'J . 6. farn 2. ti8 . 

28. mirodenii • şi untdelemn, pentru 
sfeşnic, pentru untdelemnul ungerii 
şi pentru tămîia mirositoare. ·: •cup.30. 23: 29. Toţi copiii lui Israel, bărbaţi ŞI 
femei, pe cari-i trăgea • inima să ajute 
la lucrul poruncit de Domnul prin 
Moise, au adus Domnului daruri de 
bună voie. •Vers.21. l Croo.29.0· 

Chemarea meşterilor. 

30. Moise a zis copiilor lui Israel : 
Să ştiţi că Domnul • a ales pe Betaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din 

seminţia lui luda. " Cop. 31.2, etc. 
31. L-a umplut cu Duhul lui Dumne-

zeu, duh de înţelepciune, pricepere, 
şi ştiinţă, pentru tot felul de lucrări. 
32. I-a dat putere să născocească pla

nuri, să lucreze în aur, în argint şi 
în aramă, 

33. să sape în pietre şi să le lege, să 
lucreze lemnul cu meşteşug, şi să fa
că tot felul de lucrări meşteşugite. 

34. I-a dat şi darul să înveţe pe alţii, 
atît lui cît şi lui Oholiab •, fiul lui 
Ahisamac, din seminţia lui D�i�p.31 .G. 

35. l-a umplut • cu pricepere, ca să 
facă toate lucrările de săpătură în 
piatră, de cioplitură meşteşugită, de 
lucrat la gherghef şi de ţesut materii 
vopsite în albastru, în purpuriu, în 
cărmiziu şi in subţire, să facă tot fe_
lul de lucrări şi născociri de planuri. 
*Vers .31 .Cap.31.3, 6. t Reg. i.1-l.2 Cron.2.1-1.lsn.�.2G. 

Dărnicia poporului. 36 1. Beţaleel, Oholiab, şi toţi băr
baţii iscusiţi • în cari pusese 

Domnul înţelepciune şi pricepere, ca 
să ştie să facă lucrările rînduite pentru 
slujba sfîntului locaş••, au făcut totul 
după cum poruncise Domnul. 

>:- Cap. 28. 3; 31. 6; 36. IO, 36 . .;:�'< Cnp. 26. 8. 
2. Moise a chemat pe Beţaleel, Oho

liab, şi pe toţi bărbaţii iscusiţi .în min
tea •  cărora pusese Domnul pncep�r�, 
şi anume pe toţi cei cu tragere de ini
mă l a  lucrul acesta ca să-l facă. 

CtCap.30.21,26. lCron.29.6. 
3. Ei au luat dinaintea lui Moise 

toate prinoasele, pe cari le aduse
seră • copiii .lui Israel ca �ă fac� lu
crările rîndu1te pentru slujba sfmtu
lui locaş. Chiar şi dupăce se încep�se 
lucrarea, tot se mai aduceau. lui Moise! în fiecare dimineaţă, daruri de buna 
voie. •Cap .so.27. 

4. Atunci toţi bărhaţii iscusi ţi , pri nş i  l a  !?arc htcr<\rile sfîntu lu i locaş, ş ia� la� at ftecare l ucrul pe care-l făceau, :i. ŞI  au venit  de au spus lui Moise : „Poporul • aduce mult mai mult <lecit treţ>uie pentru facerea lucrăr ilor, pe can a poruncit Domnul să Ic facem.' '  
* 2 Cnr. 8 .  :!, :�. 

6. Moise a pus să strige în tabără că 
nimeni, fie bărbat fie femeie, să nu 
mai aducă daruri pentru sfîntul locaş. 
Au oprit astfel pe popor să mai aducă 
daruri. 
7. Materialul adus era de ajuns pen

tru toate lucrările cari trebuiau făcute, 
ba încă mai şi trecea. 

Clădirea cortului. 

8. Toţ i • bărbaţii iscusiţi şi lucrătorii 
au făcut cortul din zece covoare de în 
subţire şi răsucit din fir albastru, pur
puriu şi cărmiziu ; pe ele au ţesut he
ruvimi lucraţi cu măiestrie. • cu1>. 26. 1.  

9. Lungimea unui covor era de două
zeci şi opt de coţi ; iar lăţimea unui 
covor era de patru coţi. Toate covoa
rele aveau aceeaş măsură. 
1 O. Cinci din aceste covoare au fost 

prinse la un loc ; celelalte cinci de a
semnea au fost prinse la un loc. 

1 1 . Au făcut chiotori albastre la mar
ginea covorului cu care se sfîrş"ea ce� dintîi împreunare ; tot aşa au facut ş1 
la marginea covorului cu care se sfîr
şea a doua împreunare de covoare. 

1 2. Au făcut cincizeci • de chiotori 
la cel dintîi covor, şi cincizeci de chio
tori la marginea covorului cu care se 
sfîrşea a doua împreunare de cov,1are ; 
chiotorile acestea erau una în faţa 
alteia. "Cnp.26.c„ 
1 3. Au făcut cincizeci de copci de 

aur şi au prins covoarele unul de al
tul ' cu copcile, aşa în cit cortul alcă
tuia un întreg. 
1 4. Au făcut • nişte covoare din p�r 

de capră, ca să slujească de acoperiş 
de patru coţi : cele unsprezece covoa
voare de acestea au făcut. •Cop.26.'.. 
1 5. Lungime� un1:1i covor �ra de trei

zeci de coţi, ş1 lăţimea unui covor era 
de patru coţi : cele" un�prezece covoa
re aveau aceeaş masura. . . 

1 6. Au prins împreună deoparte cmc1 
din aceste covoare, iar pe celalalte 
ş�ţ� l� 'f �:uf�r��·izeci de chioto_ri la 
marginea covorului cu care �e .sf1.rşe� 
o împreunare de covoare, ş1 cmc1zec1 
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de chiotori la marl.!'inea covo r u l u i  cu ����

a
s
r
�

.
sflrşea a doua îm preuna re de 

1 8. Au mai făcut şi cincizeci de copci de � ramă, cu c�ri să se împreune aco
pe nşul cortului,  ca să alcătuiască un 
lntreg. 19 .. Au. făcu_t • pentru acoperişul cor
tului. o mvehtoare de piei de berbeci 
văps_lle în roş, şi o înveli toare de piei 
de vitei de mare, care trebuia pusă pe
deasupra. " r ·av. ""· 1L 

20. Şcîndurile • pentru cort, Ic-au fâ
C!Jt din lemn de salcim, aşezate în p i 
cioare. � , . l,p.„;. 1.-•.  2 1 .  Lungimea unei scînduri era de 
zece coti, şi lăţ imea unei scînduri era 
de un cot şi jumătate. 

22. Fiecare scîndură avea două 
urechi,  unite una cu alta ; tot aşa au 
făcut la  toate scindurile cortului. 

23. A u  f�cut douăzeci de sci�duri pen
tru cort, anspre partea de miază-zi. 

24
: 

Au pus patruzeci de picioare de 
argint subt cele douăzeci de scinduri 
cite două picioare subt fiecare scîn� 
dură, pentru cele două urechi ale ei. 

25. Au făcut apoi douăzeci de scân
duri pentru a doua lature a cortului, 
laturea dinspre m iazănoapte, 

26. cu cele patruzeci de picioare de 
argint ale lor, cite dou ă picioare sub 
fiecare scîndură. 

27. Au făcut apoi şase scânduri pen-
tru fundul cortului, înspre apus. 

28. Au făcut două scanduri pentru 
cele două unghiuri ale cortului an par
tea din fund ; 

29. acestea erau făcute din două bu
căţi, incepind dela partea de jos, şi 
bine legate la vîrf printr'un cerc ; la 
fel au făcut pentru amîndouă scîndu
rile din cele două unghiuri. 

30. E rau astfel opt scinduri, cu pi
cioarele lor de argint, adică şasespre
zece picioare, cite două picioare subt 
fiecare scindură. 

3 1 .  A u  făcut cinci drugi • din lemn 
de salcim pentru scindurile uneia din 
laturile cortului, •cap. 26.26. 

32. cinci drugi pentru scîndurile ce
lei de a doua laturi a cortului, şi cinci 
drugi pentru scîndurile laturii cortu
lui din fundul dinsere apus ; 

33. drugul dela mijloc l-au făcut aşa 
ca să treacă prin mijlocul scindurilor, 
dela un capăt la celalt. . . 

34. Au poleit scîndur1le cu aur, ş1 
verigile lor de aur le-au făcut aşa ca 

·� se poatâ pet rece dru . . 
. 

ş1  drug i i  i-au pole it cu a��'. Prin ele 
Cele doud perdele: 35 . . Perdeaua • din lăuntru au d_e far_ albastru, purpuri u i făl:!li� ŞI _de an sub ţ i re răsucit ; auşlucărnu1i� 

ma 1estrae ;  şi au fâcut heru . c�at"il � v1m1 pe ea 
36. Au fac_uţ patru stîlpi d:c.P

.
'IF,:a 

pentru ea, ŞI 1-au po lei t  cu aur �alC!Jt 
!{ele lor erau de aur, şi au turn;t 

clrif 
tru . stilpii aceştia patru picioa pe� argint. re � 

37. Pentru uşa cortului au fă t perd�a.• de . fir albastru, purpurl� ! cărm mu, şa de in subţire răsu } 
aceasta era o lucrare făcută la g�� ghef. •cap.:l!.1 
_38_. Au făcut . cei c inci stil pi ai ei c. carhgele lor, iar căpătiiele şi be!el• lor d� l�găţu_ră le-au poleit cu aur. 

cele canea p1c1oare ale lor erau d, 
aramă. 

Facerea chivotului. 37 1. Apoi Beţaleel • a făcut chivott 
din lemn de salcîm ; lungimeak 

era de doi coţi şi jumătate, lătimeac 
un cot şi jumătate şi înălţimea tot � 
un cot şi  j u m ătate . • cap.21.t 

2. L-a poleit cu aur curat pe dinlău1 
tru şi pe d i n  afa ră, şi i-a făcut � 
chenar de j u r  împrejur. 

3. A turnat pentru el patru verigi d: 
aur, pe cari le-a pus la cele patru �: 
ţuri ale lu i : două verigi de o part; 
şi două verigi de cealaltă parte. 

4. A făcut nişte drugi de lemn � 
salcîm , şi i-a poleit cu aur. 

5. A vîrît drugii în verigile dela ce� 

două laturi ale chivotului, ca să duo 
chivotul. 

6. A făcut şi capacul ispăşirii• de au 
curat ;  lungimea lui era de doi coji ! 
jumătate, şi lăţimea de un cot ! 
jumătate. ocap.:!i.l 

7. A fă.cut doi heruvimi de aur .b�iu! 
la cele două capete ale capacuhu 15pa 
şirii ;  . 
8. un heruvim la un capăţ, �·- �n h�� 

vim la celalt capăt ; heruvimu 1-a !a 
pe capacul ispăşirii Ia cele doua ca 
pete ale lui. 

. . 
• tins1 

9. Heruvimii erau cu aripile. ană iri 
deasupra, acoperif!d capacul 15t1i � 
cu aripile lor, şi u1tîndu-s

f
e ţunfntoa�i 

tul. Heruvimii stăteau cu a a 
spre capacul ispăşirii. 
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Facerea mesei. 

1 O. A făcut masa • din lemn de sal
cîm ; lungimea ei era de doi coţi, lăţi
mea de un cot, şi înălţimea de un cot 
şi jumătate. '''_G�r. 2:„:_3. 
1 1 .  A poleit-o cu aur curat, ş1 1-a fa

cut un chenar de jur împrejur. 
1 2. I-a făcut împrejur un pervaz de 

un lat de mină, pe care a făcut un 
chenar de jur împrejur. 
1 3. A turnat pentru masă patru ve

rigi de aur, şi a pus verigile în cele 
patru colţuri, cari erau la cele patrn 
picioare ale ei. 
1 4. Verigile erau lingă pervaz, şi în 

ele erau vîrîţi drugii pentru ducerea 
mesei. 
1 5. A făcut drugii de lemn de salcîm, 

şi i-a poleit cu aur ; ei slujeau la du
cerea mesei. 
1 6. A făcut apoi uneltele, cari tre

buiau puse pe masă, farfuriile �' că
ţuile, potirele, şi ceştile ei, can slu
jeau la jertfele de băutură ; le-a făcut 
de aur curat. ···Cap.25.29. 

Facerea sfeşnicului. 
1 7. A făcut sfeşnicul • de aur c11rat ; 

a făcut sfeşnicul de. aur curat� b0ăţut ; 
piciorul, fusul, potiraşele, gamahoa
rele, şi florile lui erau dintr'o bucată CU el. " Cap.2D.31. Zah. 4. Ap. 1. 12-20; 4.6. 

1 8. Din amîndouă părţile lui ieşeau 
şase braţe : trei braţe dintr'o lature, 
şi trei braţe din cealaltă _ latu�e. _ 

1 9. Pe un braţ erau trei potiraşe m 
chip de floare de migdal, cu gămă
lioarele şi florile lor, ş 1  pe un alt braţ 
alte trei potiraşe în chip �e fl�are de 
migdal, cu gămălioarele ŞI florile lor i 
aşa era la toate cele şase braţe, cari 
ieşeau din sfeşnic. 

20. Pe fusul sfeşnicului erau patru 
potiraşe în chip de floare de migdal, 
cu gămălioarele şi florile lor. 
21 .  Era o gămălioară sub două braţe 

cari ieşeau din sfeşnic, o gămălioară 
subt alte două braţe, şi o gămălioară 
subt alte două braţe ; aşa era la toate 
cele şase braţe cari ieşeau din sfeşnic. 
22. Gămălioarele şi braţele sfeşnicu

lui erau dintr'o bucată cu el, bătut în 
întregime dintr'o bucată de aur curat. 

23. A făcut apoi cele şapte candel� 
ale lui, mucările şi cenuşarele IUi, 
toate de aur curat. 

24. A întrebuinţat un talant de. aur 
curat pentru facerea sfeşnicului cu 
toate uneltele lui. 

Altnr11/ pentru tămîie. 
25. Apoi a făcut • altarul pent ru 

tămîie din lemn de salcîm ; lungimea 
lui era de un cot, ş i  lăţimea de un 
cot ; era î n  patru muchi, şi îniilţimea 
lui era de do i coţi. Coarnele erau 
dintr'o bucată cu ci. · c.„ • .  :10. 1 .  .\ 1 • .  • . :: . 1 . 
26. L-a poleit cu aur curat, atît par

tea de sus cit şi laturile de jur îm
prejur şi coarnele. Şi i-a făcut o cu
nună de jur împrejur. 

27. Subt cunună a făcut două verigi 
de aur, pe cari le-a pus în cele două 
unghiuri din cele două laturi, ca să 
se vîre în ele drugii, cari slujeau la 
ducerea lui. 

28. A făcut nişte drugi din lemn de 
salcîm, şi i-a poleit cu aur. 
29. A făcut untdelemnul • pentru un

gerea sfîntă, şi tămîia mirositoare, cu
rată, alcătuită după meşteşugul fă
cătorului de mir. :·cap.30.2:1,:H. 

Altarul pentru arderile de tot şi li-
gheanul de aramă. 

38 1 .  A făcut • altarul pentru arde
rile de tot din lemn de salcîm ; 

lungimea lui era de cinci coţi, şi lă· 
ţimea de cinci coţi ; era în patru mu
chi, şi înălţimea lui era de trei coţi. 

�· Cnp.2i. t .  

2 .  La cele patru colţuri i-a făcut nişte 
coarne dintr'o bucată cu el, şi l-a po
leit cu aramă. 
3. A făcut toate uneltele altarului : 

oalele pentru cenuşă, lopeţile, lighea
nele, furculiţele şi tigăile pentru �ăr
buni ; toate uneltele acestea Ic-a facut 
de aramă. 
4. A făcut pentru altar un grătar de 

aramă ca o reţea, pe care a pus-o 
subt pervazul altarului, începînd de 
jos, aşa. că venea pînă la jumătatea 
altarul Ul. 
5. A turnat apoi patru verigi, pe cari 

le-a pus în cele patru colţu�i ale gr�: tarul ui de aramă, ca să vire drugu 
în ele. 
6. A făcut drugii din lemn de salcîm, 

şi i-a poleit cu aramă. 
7. A vîrît drugii în verigile de pe 

laturile altarului ca să-l ducă. L-a 
făcut din scînduri, gol pe dinlăuntru. 
8. A făcut ligheanul • d� aram_ă, _cu 

piciorul lui �e a�amă, dm oglinzii� 
femeilor, cari slujeau la  uşa cortului 
întîlnirii. " Cap. 30· 19· 
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. Fouua cur(li. 22. Be taleel  • f iul  . I). "IX>• a _f.icut curlc:a •. I ns pre partea H ur, din semi'n ţia I��· Uri, l1u1 d� � ·a

1
L.in, pen t_ru cu rte, erau n işte toi cc poruncise l u i M

1 _ luda, a h� puuc < e in subţ ire rhucit, pe 0 Iun- oise DOhlnul' "lme de o tut.1 _ de co t i, • cap. 2.'7 . t. _2J. El a avut ca a · ·· r:'l>.�., I O. cu . dou.iuc1 de stllpi a�za ti pe hui l ui AhisJm ac 
J�itor Pe �hoJj 

două1c�1 de p1c1oare de aramă ; clrli- [!an, meşter l a �ă at
n 

. 5'111!ntia � a-ele •l l l p1lo_r '' betele lor de legă tura c10plit cu meştcşwP · 'j P•etrc, 1 erau de arg int. gherghef în matcr'ii'i/\ a !ucrat P 1 1 . ln 1pre partea de miazănoapte, bastru, ln purpuri u  în cfps�t� ln ij erau o iută � e .  C?ţ i de pînl<i, cu in subtire. ' rrniz1u, Ii i două.z�cl de st1lp1 ş1 cu cele douăzeci 24. Tot aurul Jntrebuin a de P!Cloar� de aram ă ale lor ; clrligele pentru toa te l ucrări le sn�t' .  ·� lue: 
ttl lpalo_r ŞI betele lor de legltură erau a�r ieşi t din daruri, se suia I� �� lot;i de argin t. ş1 i:iouă de talanii  şi şapte uăzii I �- lntpre partea de apus, erau cinci zeci de s iel i, după siclul • co��� �� z�ca de roti de plnz4, cu zece s tl l pi • cap. �. 11, 2-1. u. •. r„ 1�; 2' . l, 20. Na llJ. 
tl ce.le  zece picioare ale lor ; ci rl igele 25. A r�intul  celor ieşiţi 1:·�;;1.1, 1tllp1lor ŞI betele lor de legltură erau toare, d 1'! adunare, se suia la 0mlr; 
de argint. de _tal_an�1 şi o mie şapte sute sr. 

_1 3  •. Jn�pre pa':°fea .de rlslrlt, pe cei zeci _ş1 cmca de siel i, după siclur� 
canc1zeca de coţ1 lătame, erau : tulu1 locaş : 5 1  1 4. pentru o ar_ipă, ci_nc!sprezece coli 2�. Cite • o  ju�ătate d e  siclu de � de plnză, cu trei stl lp1 ş1 cele trei pi- o Jumătate de saclu, după siclul sfi 
doare ale lor, tului locaş, pentru fiecare om cu � 

1 S. ,i, p�ntru a doua aripi, care era în !"Jmărăţoare, dela vîrsta de �Iii! 
ln fa.la  �a,

. 
de cealaltă parte a porţ i i zee1 de _am . . în .s�, adică . pentru 11 

curlh, cincisprezece cota de plnzl cu sute trea mu e1nc1 sute cmcizeci" r  
trei si l i  p i  ş i  cele tre i picioare a l e  lor. oameni. • c.p. ao. 111, u; .  „Nam.� 1 6. _ _ Toate plnz.e le de _jur împrejurul ,27. Din cei o. s_utl de talanti de argi 
cur11 1  era u  de an subţ ire răsucit . s au t u rna t  pac1oarele • sfintu lui loa 

1 7. Picioarele stil  pi lor erau de a ra- �i picioarele perdelei din lăuntru, I 
ml, clrligele stîlpilor şi beţele lor de ca o s_ută de p ic ioare la cei o sut.1 1  
Jegltură erau d e  argint, şi căpătîiele tal an ţi, ci te u 1 1  ta l:in t d e  picior. 
lor erau poleite cu argint. Tot1 st i lpii . . . • cop. 28.1B,21,1J 
curţii erau legali intre ei cu beţe de 28. _Ş 1 _ cu_ c�1 o m!e _şar.te sute şz 
argint. tezec1 ş1 cmc1 de s1c11 s au Ucul ci 

1 8. Perdeaua dela poarta curţii cor- l i�el� şi beţele �e leg
,
ă!�ră dinlreso 

tului era o lucrltură flcută la gher- pi,  ş1 le-au poleit _căpatnel�. 
ghef din fir albastru, purpuriu, căr- 29. A rama d_ăr�1tă s! s�_ia la şap! 
miziu, şi din in subţire răsuci t ; avea o zec i �e. talant• ş1 doua mu patru !li 
lungime de douăzeci de coti, şi inii· d� s1c11_. , . . , 
Umea era de cinci coti, ca lăţ imea pin· 30. Om e� au. f�c�.t p1c1oarele dr1 
zelar curţii  ; uş� cortul�• înt1ln i�11 ;_ altarul de ar. 

1 9. cei pat ru stll pi ai ei şi cele pat r�1 m a cu g-�atarul lui, ş1 toate uneltrl 
picioare ale lor erau de aramă ; cirh- altarul� •. ,  . .. .0 gele •i bete le lor de legătură erau . 3 1 . J:!ac1oar.ele . s_tl lp1 lor curt1_1, de �I 
de argint · iar  căp4tiiele erau poleite 1m preJur, ş_a_ p1�1oar.ele stî!.P•l�r _d 

cu ar int. ' poarta _cu�tu ,; ş1 t�ţ1 ţăruşu dm iun 
20. f oti ţlruşii din juru l cortului şi cortului ŞI al cu rţ11. 

curţii erau de araml ". • cap.:17. lt. Facerea veşmintelor preo/cşli. 
Socoteala Cortului. 39 1 .  Cu materiile văpsite în a_I� 

. . • • · · rmlll' 21 latl socoteala locaşului • cortului stru , m pu rpuriu şi î� d enhl 
lnttinirii flcutl dupl P.orunca lui . au făcut yeşmi!ltele •• p�eoţilf'IJi v� 
Moise prin îngrijirea Lev1tilor, subt •• 1 sl�Jba sf.mtulu 1 . locaş, Ş• au m ţ poflll 
cJnnuÎrea lui )tamar, fiul preotului �mte _sfmt� lua Aaro

1
n, cu 

A I c1se lua Moise Domnu · „, 
aron. • lilam. 1 . 00, 1111; t. 16; 10. 11; IJ.7,1; 18.2. 86 2ll •• Cap. 8l . IO;S6· 1D. tCnP· 

u.-. 24.A. •• l "ap. 6. :1'.I. lilum . 4. :111, 18. • Cop. · · 
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�ela cele drn1a c : trete ale piep-2. Au făcut efodul • de aur, de f i r  
albastru, purpuriu şi cărmiziu, şi de 
in subţire răsucit. cap.28.G.  

3. Au întins nişte plăci de aur, ş i  Ie
au tăiat în fire subţiri, pe cari le-au 
ţesut în materiile vopsite în albastru, 
în purpuriu şi în cărmiziu, şi în in 
subţire ; era lucrat cu măestrie. 

4. l-au făcut nişte umărari cari se îm
preunau cu el, aşa că la cele două ca
pete ale lui, efodul era legat cu ei. 
5. Brîul era de aceeaş lucrătură ca 

efodul şi prins de e l ; era de aur, de 
fir albastru, purpuriu şi cărmiziu, şi 
de in subţire răsucit, cum poruncise 
lui Moise Domnul. 
6. Au pregătit pietrele • de onix, Ie

au prins în legături de aur şi  au să
pat pe ele numele fiilor lui Israel, 
cum se sapă peceţile. •Cnp.28.9.  

7. Le-au pus pe umărarii efodului, ca 
pietre de aducere aminte ° pentru fiii 
lui Israel, cum poruncise lui  Moise 
Domnul. •Cap.28.12. 

Facerea pieptarului. 

8. Au făcut • apoi pieptarul, lucrat 
cu măestrie, din aceeaş lucrătură ca 
efodul : de aur, de fir albastru, pur
puriu ş i  cărmiziu, ş i  de in subţire ră
sucit. •cap.28.16. 

9. Era în patru colţuri. Pieptarul l-au 
făcut îndoit ; lungimea lui era de o 
palmă, şi lăţimea de o palmă ; era în
doit. 

1 O. Au pus în el patru şiruri • de 
pietre : în şirul întîi era : un sardonix, 
un topaz ş i  un smaragd ; •cup.28.17,etc. 

1 1 . în al doilea şir : un rubin, un 
safir ş i  un  diamant ; 

1 2. în al treilea şir : un opal, un agat 
ş i  un ametist ; 
1 3. iar în al patrulea şir : un hrisolit, 

un onix şi un iaspis. Pietrele acestea 
erau legate în ferecăturile lor de 
aur. 

1 4. Erau douăsprezece, după numele 
fiilor lu i  Israel ; erau săpate ca nişte 
peceţi, fiecare cu numele uneia din 
cele douăsprezece seminţii. 
1 5. Pe pieptar au făcut apoi nişte 

lănţişoare de aur curat, împletite ca 
nişte sfori. 
1 6. Au făcut două ferecături de aur 

şi 'două verigi de aur, ş i  au pus cele 
două veri�i la cele două capete ale 
pieptarului. 

1 7. Apoi cele douli lănţişoare îm
pletite, de aur, le-au vîrît în cele douli 

1 8.� iar, cc_lelaltc doua capct� ale cdor dou� lanţ 1ş_oar� k-au agăţat  de cele do�a ferecah!n. Ş I Ic-au pus pe umărarn efodulu1 in  partea dinainte.  _ 1 9. A_u mai făcut două verigi de aur, pe �an le-au pus la cele două capete de JOS ale p1eptarulu1 , pe marginea dinlăuntru dinspre efod. 
20. Apoi au făcut alte două verigi de 

aur, pe cari le-au pus la cei doi umă
rari ai efodului, jos, pe partea dinainte 
a lui, tocmai acolo unde se împreună 
efodul cu umărarii, deasupra brîului 
efodului. 

21 . Au legat pieptarul cu verigile lui 
de verigile efodului cu o sfoară al
bastră, aşa ca pieptarul să stea ţapăn 
deasupra brîului efodului, şi să nu se 
poată mişca de pe efod, cum porun
cise lui Moise Domnul. 

Facerea mantiei efodului. 

22. Au făcut • mantia de subt efod, 
ţesută toată cu meşteşug din materie 
albastră. •Cnp.21u1. 

23. La mij locul mantiei, sus, era o 
gură ca gura unei platoşe ; gura a
ceasta era tivită de jur împrejur, ca 
să nu se rupă. 
24. Pe marginea mantiei au făcut 

nişte rodii de coloare albastră, pur
purie şi cărmizie, din fir răsucit ; 

25. au făcut şi nişte clopoţei • de aur 
curat, şi clopoţeii i-au pus între rodii, 
de jur împrejurul mantiei : * Cup . 28 . 33. 

26. venea un clopoţel şi o rodie, un 
clopoţel şi o rodie pe toată marginea 
dimprejurul mantiei, pentru slujbă, cum 
poruncise lui Moise Domnul. 

Tunicile şi placa de aur. 

27. Au făcut • şi tunicile de in subţire 
ţesute cu măestrie, pentru Aaron _şi 
fiii lui ; •Cap.28.39,40. 

28. mitra • de in subţire, ş i  scufiile 
de in subţire cari slujeau ca podoabă ;  
ismenele •• de i n  subţire răsucit ; 

�Cap.28.4,89. Ezec. 44.18. l)('ICnp.28.4�. 

29. brîul • de in subţire răsucit, lucrat 
la gherghef, ş i  de coloare albastră, 
purpurie ş i  cărmizie, cum poruncise 
lui Moise Domnul. • Cap. 28.39. 

30. Au făcut apoi şi placa • de aur 
curat, cununa împărătească sfîntă, şi 
au săpat pe ea, cum se sapă pe o pe
cete : „Sfmt Domnului". •Cap.28. 58, 97. 

31 . Au legat-o de mitră sus, cu o 
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sfoară albastră, cum poruncise lui pe e.a cele r.indui te. !Jupă aceea Moise Domnul. aduct t sfc:şnicul, şt sa-i aşezi ca�d�'. ,, lele. ,, v„, 20 • L'tlcrarea este s/lrşitlJ. 

•• v ..... 2:1. Cup. 2.···'"· Lev. 2 . _ '"" · + v�"':�';;"'·� 
32. Astfel au fost isprăvite toate lu- 5. Altarul • de aur pentru tămiic . . , crările locaşului cortului întîlnirii . Co- aşezi înaintea chivo tu lu i mărturici

sa., 
piii lui Israel au făcut tot • ce porun- să atîrni perdeaua la u'ia cortulu i ' ii 
cise lui Moise Domnul : aşa au făcut. I ·- v·,� · • Vere . 42, "" Cap. 2'. <0. 6. Să aşezi altarul pentru ani "" 33. Au adus locaşul la Moise : cortul ' de tot înaintea uşii locaşului cor��l1' şi toate uneltele lui, copcile, scîndu- intîlnirii. ui 
rile, drugii, stîlpii şi picioarele lui ; · 7. Ligheanul • să-l a5ezi între cortul 
�4 . . îm:elitoari;,a d� piei de b�r�ece întîlnirii şi altar, ş1 sâ pui apă in el. vapstte tn roş, mvehtoarea de p1e1 de „ v..c.,.�,. cap. :ti.i• 

viţel de mare, şi perdeaua de despăr- 8. Să aşezi curtea de j ur împreju; ţire ; şi să pui perdeaua la poarta curţii. ' 35. chivotul mărturiei şi drugii lui, 9. Să iei untdelemnul pentru unger, 
şi capacul ispăşiri i ;  să ung i •  cu el cortul şi tot ce cu. 
36. masa cu toate uneltele ei, şi pî- prinde el, şi să-l sfinţeşti, cu toate nile pentru punerea înainteaDomnului ; uneltele lui ; şi va fi s fînt. • cap.:ti.1 37. sfeşnicul de aur curat, candelele I O. Să ungi altarul pentru arderile d: 

lui aşezate în rînd şi toate uneltele tot şi toate uneltele lui, şi să sfinţe11 
lui, şi untdelemnul pentru sfeşnic ; altarul ; şi altarul va fi • prea sfînt 38. altarul de aur, untdelemnul pen- • cap.29.3!,� 
tru ungere şi tămiia mir?sitoare, şi 1 1 . Să ungi ligheanul cu piciorul lui 
perdeaua dela uşa cortului ; şi să-l sfinţeşti. 

39. altarul de aramă, grătarul lui de 1 2. Apoi să aduci • pe Aaron şi pe 
aramă, drugii lui şi toate uneltele fiii lui la uşa cortului intîlnirii, şi să1 
lui ; li{l'heanul cu piciorul lui ; speli cu apă. "!,ov.,. 1-u 
40. pmzele curţii, stîlpii e i  şi picioa- 1 3. Să îmbraci pe Aaron cu veşmin· 

rele lor, perdeaua dela poarta curţii, tele sfinte, s ă-l ungi •, şi să-l sfinţeşt� 
funiile ei, ţăruşii ei, şi toate uneltele ca să-Mi facă s lujba de preot. •cap.is.u 

pentru slujba locaşului corlului întîl- 1 4. Să chemi şi pc fiii lui, să-i îmbrac 
nirii ; cu tunicile, 

41. veşmintele pentru slujbă, pentru 1 5. şi să-i ungi cum ai uns pe tatăl 
flicut slujba în Locul sfint, veşmintele lor, ca să-Mi facă slujba de preo\L 
sfinte pentru preotul Aaron, şi veş- ln puterea acestei ungeri, ei vor avei 
mintele fiilor lui pentru slujbele preo- pururea dreptul preoţiei printre ur· 
ţeşti. maşi i "  lor." •Num.21.: 

42. Copiii lui Israel au făcut • toate 1 6. Moise a făcut întocmai cum 11 
aceste lucrări după toate poruncile pe poruncise Domnul ; aşa a făcut. 
cari le dăduse lui Moise Domnul. 1 7. ln ziua întli a lunii întîi a anului 

• cap. 36. to. al doilea, cortul • era aşezat. 
43. Moise a cercetat toate lucrările ; • vere . i .  Num.i.c 

şi iată, le făcuseră cum poruncise 1 8. Moise a aşezat cortul ; i-a . pus 
Domnul, aşa le făcuseră. Şi Moise i-a picioarele, a aşezat scîndunle şt ve· 
binecuvîntat •. •Lev.u.22,2:1. Nnm.6.23. rigile, şi a ridicat stilpii. . 
100.22. 6. 2Sam.6.1s. 1 Beg.8. !4. 2eron.30.21. 1 9. A întins învelitoarea care sl�1ea 

Aşezarea şi s/infirea cortului. 40 1. f?omnul a vorbit lui Moise, şi 
a ZIS : 

2. „ln ziua întii a lunii • întîi, să în
tinzi locaşul•• cortului întilnirii. 

l) Cap.12.2;13.4. oo ven.17. Cap.26.1,SO. 
3. Să pui în el • chivotul mărturiei, 

şi înaintea chivotului să atîrni perdea
ua dinlăuntru. • v ...... 21. Cap. 28.113. l!l'um. 4. 6. 

4. Apoi să aduci masa •, şi să pui •• 

de acoperiş deasupra cortului, ş1 P.1 
deasupra a pus învelitoa�ea a�ope.ri; 
şului c;ortulu1, cum poruncise lui Mo1s 
Domnul. --0 

20. Apoi a luat mărturia •, şi � pus i 
în chivot · a pus drugii la ch1vo� i 
a _aşezat _

' 
capacul ispăşirii ���-i:f.�: 

ch1votulu1. tir· 
2 1 . A adus chivotul în cort, ; a .atea nat •  perdeaua despărţitoa!e înain ăr· 

lui, şi a acoperit astfel chivotul m 
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turiei, cum poruncise lui Moise Dom
nul. ...,ca11 .26.3'.;J ; aa . 12. 

22. A aşezat masa • în cortul întîl
nirii, în partea de miazănoapte a cor
tului, dincoace de perdeaua dinlăun-
tr
2
u3'. şi a pus • pe ea pîn ile, ·î�;l:t:;; Domnului, cum poruncise lui Moise 

Domnul. 
24. Apoi a aşezat • sfeşnicul în cor

tul întîlnirii, în faţa mesei, în partea de miazăzi a cortului ; "C•p.2G.35. 

25. şi i-a aşezat • candelele, înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise 
IJomnul. "Vers.<. Cap.2id7. 

26. Apoi a aşezat altarul • de aur în 
cortul întîlnirii în faţa perdelei din
lăuntru ; • Vers.&. Cap.30.6. 

27. a ars pe el • tămîie mirositoare, 
cum poruncise lui Moise Domnul. 

(oCnp. 30. 7. 

28. A aşezat • perdeaua la uşa cortu-
lui. •:• vere.6. Cap.26.30. 

29. A aşezat altarul • pentru arderile 
de tot la uşa locaşului cortului întîl
n irii ; şi a adus pe •• el arderea de tot 
şi jertfa de mîncare, cum poruncise lui Moise Domnul. •vm. a. "°C•p . 20 . "8 , etc. 

30. A aşezat ligheanul • între cortul 
întîlnirii şi altar, şi a pus în el apă pentru şpălat. •Vcrs.7. Cap.ao.1s. 

'.J I. Moise, Aaron ş i  fiii lui şi-au spă· lat mi1 1 i lc  şi p icioarele in el ; 32. cin� intrau în cortul întîlniri i şi se apropiau d e  oltar, se spalau, cum • poruncise lu i Moise Domnul.  
( 'ap. :!li. HJ , 21), 

33. ;\pai • a ridicat curtea împrej urul cortului şi altarului, şi a pus perdeaua 
la poarta curţ i i . Astfel a ispr;iv i t Moise 
I ucrarea. "-' V('rfl. FJ .  c.;,q • .  2i -�' • Hi. 

Slava Domnului. 
34. Atunci norul • a acoperit cortul 

întîlnirii, şi slava Domnului a umplut 
cortul. '-•Cnp. 2'J.43.  Lev.16.2.  N u m . 9 . 1r:.. J H<•g . 8  10, 1 1 .  2Cron. 5. 13; 7 . 2 .  Jea. 6 . 4 .  Hag.2. 7 , 0  . .Apoc. 10.B, 

35. Moise nu putea • să intre în cor
tul întîlnirii , pentrucă norul stătea deasupra lui, şi slava Domnului um
plea cortul. ·:·J.JC\' . I G . 2 .  1 H<·µ,-. 1'.1 . l l .  2CroP. . fi. H .  

36. Cît au ţinut călătoriile lor , copiii 
�l�i�:

r
;��uf������ra 

n
�o�:�luLî

nd • se 
N u r n . 9. J7; l0. I I .  Nr>m . 9 . rn 

37. Şi clnd• nu se ridica norul, nu por· neau, pînă ce nu se ridica. " � „ m . o .  rn-2'' 
38. Norul Domnului • era deasupra 

cortului ziua ; iar noaptea, era un toc, 
înaintea întregei case a lui Israel, în 
timpul tuturor călătoriilor lor. 

• Cap.19.21.  Num . 9 . 15. 

L E V I T I C U L  
S A U  A T R E I A  C A R T E  A L U I  M O I S E  

(Eze c h i e l  20. l i .  D e u t e r o n o m  33. 10.) 
Arderile de tot. fi primit • •  de Domnul, ca să facă ţ 

1 1 .  Domnul a •  chemat pe Moise ; i-a ispăşire pentru el. •Exod.20 . 10. 16, 19. 

vorbit din cortul •• intilnirii, şi a zis : ��-.3;�!:.1i�."i.15�i��4���6ţ26�;���;�;�!:�; !�;; 
!ill Exod. 19 . 8. Exod.40.34,BO. MNum . 12. 4 , 6 .  18.2-4. Num.11l. 2ii . 2Cron.29.23124. nom.6. l l .  

2. „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi 5. Să junghie °  viţelul înaintea Dom-
spune-le : nului ; şi preoţii••, fiii lui Aaron, să Cînd • cineva dintre voi va aduce aducă singele, şi să-l stropească ţ de 
un dar Domnului, să-l aducă din vite, , jur împrejur pe altarul dela uşa cor
fie din cireadă fie din turmă. tului întîlnirii. •Mlc.6.6.  •• 2 cron .86. u . 

""Cop.22.18,JO. Evr. 10. I I . ţCnp.9.8. Evr. 12.24. I Pcl.1.2.  

3. Dacă darul lui va fi o ardere de 6. Să jupoaie viţelul adus ca ardere tot din cireadă, să-l aducă din partea de tot, şi să-l taie în bucăţi. 
bărbătească fără • cusur ; şi anume 7. Fiii preotului Aaron să facă foc 
să-l aducă la uşa cortului întîlnirii, pe altar şi să pună •  lemne pe foc. 
înaintea Domnului, ca să fie plăcut •F•c.22.e. 

Domnului. •Exod.12.6.  cnp . a. 1 ; 22 . 20,21. 8. Preoţii, fiii lui Aaron, să aşeze 
Deut.16.21. Mnl . 1 . 14 .  mes.0.21. Evr. o . u .  1 ret. 1 . 19. bucăţile, capul şi grăsimea, pe lemnele 
t:�uruăi-

ş�cfu�n�; ���arep�e
cafo�� �i0�� P8_ssf�:cl�u�u

d��e ���a��taiele şi pi-
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cioarele ;  şi preotul sa le a rdl toa te I de m inca re, sa fie al lui Aaro . pe_ altJ r. A_ceasta este o ardere de t„ t, I f11.lor. l u 1 ; _aces t a  este un l ucru !'. şi 1 o Jertfa m1stu 1tâ de foc, de un m iros • s frn t  i n t re J e r t fe l e  de r n în care ni" Pre; plicul Domnului. '' For . < " ' ·  de foc îna in tea lJrm1 n 11 J ui. ' Istui� 
Eb•oe . 20. � , 4 1 .  2C.:or . 2 . I.'\. Y.f"" · '• . 2 .  Flii' _. _ l>ţ • c�1• . 7 . '• . 1'1. l .! , J :  -,„ l . ,Qt1 . �, . :n N J O. Daci darul l ui va fi o a rdere de 4. Oacâ vei aduce ca intră· d;"'· � ,  tot d i n  turmă, d e  miei s a u  capre, s â  ca re un  d a r  d i n  c e e ;i c e  s e  coa mi�. aduci o pa rte bărbătească fără • cu- cuptor, să ad 1 1ci r1 1 ; tc t u rte nedo�'. 11 sur. • v  .... .  s. facu le din fl1Ja rto de f a i na, frărni:illt 1 1 . Sll-J • junghie Jn p a rt e a  de mia- cu u�tde l emn , şi n i �k pl âcinte 

at, 
z.lnoapte a altarului, înaintea Domnu- dospite, stropite  cu u n tdc l ernn •. 

nt. 
lui ; ş1 preoţii, fi i i  lui Aaron, s�-i st.ro- • 1:,,.. � ·  pească sîngele p e  a l t a r  d e  JUr im- � - Dacă da11;1 I I a u ,  ;�d u s  c a  jertfă d; prejur. • Ven . 6  m rn�a re , va f1 o tur la  coaptă în tigat 1 2.  El să-I taie în bucăţi ; şi preotu l să fie făcută dm floare a fainii, ned� sli le pună, împreună cu capul şi gra- spita şi frăm întată cu u n tdelernn. simea, pe lemnele din focul de pe 6. S'o frîngi în bucă t i ,  ş i  să torni uni. altar. delemn pe ea ; acesta este un dar ad� 1 3. Sli spele cu apli mărunta iele şi ca jertfa de mincare. picioarele, şi preotul sli le  aducă pe 7. Oacă darul tău adus ca jertfa d, toate, şi să le ardli pe _altar. A�ea�ta mîncare va fi o turtă coaptă pe grătar este o ardere de tot, o Jertfli m1stu1 tă sli fie făcută din floa rea făinii, lra. de foc, de un miros plăcut Dom nului. mîntatli cu untdelemn. 

Arderea de tot din p4s4ri. 

1 4. Dacă darul adus de el Domnului 
va fi o ardere de tot din păsări, să-l 
aducă din turturele • sau din pui de 
porumbel. • cap. 6 . 7: 12. s.  Luc . 2 . 2-1 .  

1 5. Preotul să  aducă pasărea �e al: 
tar ; să-i despice capul 

.
cu unghia_, ş 1  

s'o ardă pe altar, iar smgc lc să 1 se 
scurgli pe un perete al altarului. . . 1 6. Să scoată guşa cu penele e1, .ş1 
s'o arunce lîngli • altar, spre rlisănt, 
în Jocul unde se stringe cenuşa. 

• Cap . 8. 10. 

1 7. Să-i frîn�ă aripile, fliră să Ie • 
deslipeascli ; ş1 preotul sli ardli pasă
rea pe altar, pe lemnele de Pi: foc. 
Aceasta „ este o ardere de tot, o Jertfă 
mistuitli de foc, de u n  miros pllicut 
Domn ul ui. • Fac. 10. 10. ""Vers. 9, 18. 

Jertfele de mlncare. 2 1 .  Cînd va aduce cineva Domnului 
un dar • ca jertfă de ���care, darul 

lui să fie din floarea fllm11 : să toarn� 
untdelemn peste ea, şi să adauge ş1 
tămîie. � Cop . 8. 14;

.�. 17. Nu".1 . 16. 4.  

2. S'o aducă preoţilor, fuior _ Im Aa· 
ron ; preotul să .ia .. un pum_n dm acea
stă floare a făm11, stropită , cu . unt: 
delemn, împreună C:U toată tamî1a, ŞJ 
s'o ardli pe altar ca Jertfă de aducere 
aminte. Acesta este un dar de n_iîncare 
de un miros pl ăcut Domnului. 

" Ve111 . 9 .  Cap . fi. 12;6. lfi;24.7. IBa.oo.a. Fapt.I0.4. 

3. Ce v a  rămînea • din darul acesta 

8. Darul de mîncare făcut din aces11 lucruri să-l aduci Domn u lu i ; şi anum1 
să fie dat preotului, care-l va aduce pt 
altar. 
9. Preotul va lua din darul de min· 

care partea care trebuie adusă ca adu. 
cere • amin te, şi o va arde pe altar 
Acesta e s te un d a r  adus ca •• Jertfăd! 
mincare, de un m

i
ros placut Domnu. 

l ui. ·:- v„r„ . � . (l(IE:1od.�.1� 

1 O. Ce va rămînea • d in darul aces� 
de mîncare, să fie al  

l
u i Aaron şi a! 

fiilor lui · acesta este un lucru pm 
sfînt într� darurile m istuite de foc îna· 
intea Domnului. • ven.i 

Totul fără aluat şi cu sare. 

1 1  Niciunul din darurile, pe cari 11 
veti aduce ca jertfă de mincare îna· 
intea Domnului, să nu fie făc

.
u l '. \:' 

aluat · căci nu trebuie să ardeţi nlj11 
cu al�at sau cu miere, ca Jertfă de m n· 

care mistuită de foc înaintea Domnu· 

l ui. �Cap.8.17. Mat . JO.ll 
Marc.8.16. Luc. 12. l.  l Cor.5.8. Gal . 6.9. • I 1 2. Ca jertfă • de mînc�re din cei'. 
dintii roade, veţi putea sa I� ad�c�e Domnului ; dar ca dar de. mmc�:

e e un miros plăcut, sli nu fie ad 23 io�1. altar. . ,,, Exod. 2"2. 29. Cop. �e 'să 
t 3. Toate darurile ta

,
le de mir� lip· 

le sărezi • cu sare ; sa nu laş 
·ie tale seasc� niciodată d;. 

pe dar��:
e sern· 

de mmcare sarea , care 1 . tău · la n ul Iegămîntului Dumnezeu ui ' 
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toate ţ darurile tale de mîncare să acll!c i  
sare. .;o Mnrc.9.49. Col . 4. 6 . *�· !'fo m . 1�. 1 0 .  
ţEzcc.13.24. 

P1rga. 

1 4. Dacă vei aduce Domnului un dar 
ca jertfă de mîncare din cele dintîi 
roade să aduci • ca dar de mîncare 
din c�le dintîi roade ale tale, spice •• 
coapte de curînd, prăjite la foc şi 
boabe noi pisate. ''"'"'" 2:1 . tO, " ·  """ 2 Heg. 4 . 42. 

1 5. Să torni untdelemn • pe ele, şi să d�a�'f�
c
�i
re
t
.
ămîie ; acesta este u.nv„?.�;. 

1 6. Preotul să ardă ca aducere amin
te • o parte din boabele pisate şi din 
untdelemn, cu toată tămîia. Acesta es
te un dar adus ca jertfă de mîncare, 
mistuită de foc înaintea Domnului. 

•:= Ven� . 2 .  

I ertfele de mulţămire. 3 1 .  Cînd cineva va aduce Domnului 
un dar ca jertfă • de mulţămire : 
Dacă îl va aduce din cireadă, fie 

parte bărbătească, fie parte femeias
că, s'o aducă fără •• cusur, înaintea 
Domnului. •:'Cap . 7 . 1 1 , 29 ; 2'2 . 21 . :":· cap. 1 . :1. 

2. Să pună • mina pe capul dobito
cului, să-l junghie la uşa cortului în
tîlniri i ; şi preoţii, fiii lui Aaron, să 
stropească sîngele pe altar de jur îm
prejur. • Exod. 211.10. l'up . 1 . 4 , o  
3. Din această jertfă de mulţămire, 

să aducă drept jertfă mistuită de foc 
înaintea Domnului : i?:răsimea • care 
acopere măruntaiele ş1 toată grăsimea 
care ţine de măruntae ; 

':' K...:od.2H. 13,2'2. Cap. 1 . 8. 9 .  

4. cei doi rărunchi, şi grăsimea de pe 
ei şi de pe coapse, şi prapurul de pe 
ficat, pe care-l va deslipi delîngă ră
runchi. 
5. fiii lui Aaron să le ard ă •  pe altar, 

deasupra arderii de tot care va fi pe 
lemnele de pe foc. Aceasta este o jert
fă mistuită de foc, de un miros plă
cut Domnului. ·••Exod . 2!1 . 13. Cup.6.12. 

6. Dacă darul pe care-l aduce ca 
jertfă de mulţămire Domnului, va fi 
din turmă, fie parte bărbătească fie 
parte femeiască, s'o aducă fără • cu
sur. •:• Vert L l, etc. 

7. Dacă va aduce jertfă un miel, să-l 
aducă înaintea Domnului. 
8. Să-şi pună mîna pe capul dobito

cului, şi să-l junghie înaintea cortului 
întîlnirii ; fiii lui Aaron să-i stropeas
că sîngele pe altar dejur împrejur. 
9. Din această jertfă de mulţămire, 

să aducă o jertfă mistuită de foc 

înaintea Domnului, şi anume : grasi
mea, coada întreag ă, pe care o va des· 
face de la osul  spinări i ,  . grăs imea care 

��f��cre Ti�rc"���" :�,1,fru��ai��at
ă gmi· 

1 O. cei doi rărunchi şi grăsimea de 
pe ei, de pe coa pse, şi prapurul  fica
tului, pe care-l va dcslipi de l ing ii 
rărunchi. 
1 1 . Preotul să le ardă pe altar. Acea

sta este mîncarea • unei je rtfe mis
tuite de foc înaintea Domnu lui . 
i:< Cap . 21 . �1 A , 1 7 , 21 , 2'2; 22.25. Ezcc . 4� . i .  )la l . 1 . 7 , 1'2 .  

1 2. Dacă darul lui va fi o capră, s'o 
aducă • îna intea Domnului. "'V•·•-, . 1 . ; , rt<-. 

1 3. Să-şi pună mina pe capul vitei, 
şi s'o jun�hie înaintea cortului întîl
nirii ; şi fi t i lui Aaron să-i stropească 
sîngele pe altar dejur împrejur. 

1 4 . Apoi din ea, să aducă drept jert
fă mistuită de foc înaintea Domnu
lui : grăsimea care acopere mărun
taiele şi toată grăsimea care ţine de 
ele, 
1 5 . cei doi rărunchi şi grăsimea de 

pe ei, de pe coapse_, şi prapurul fica
tului, pe care-l va deslipi de lingă ră
runchi. 

1 6. Preotul să le ardă pe altar. Acea
sta este mîncarea unei jertfe mis
tuite de foc, de un miros plăcut Dom
nului. Toată • grăsimea este a Dom
nului. �' Co.p. 1 . 2:� , 2:,. l Sarn . 2 . 15. 2 Crn11 . i . i .  

1 7. Aceasta este o lege • vecinică pen
tru urmaşii voştri, în toate locurile 
unde veţi locui : cu nici un chip să nu 
mîncaţi n ici grăsime ••, nici sînge ţ." 

>:•Cap.6. 18;  7 .  36j 17. 7 ;  2 8 .  1 4 .  O:<>:< Vcrs. lG;  Cup. 7 . 2�. 
Deut. 3'2.14.. Neem. 8 . 10. ţFuc. 9 . 4 .  Cnp. 7.26; 17.10,14. 
DeuL. 12.16. J Sam.14.3.3. Ezec. 44 . î , 111. 

Jertfele pentru ispăşire. 

4 1 : Domnul a vorbit lui Moise, şi a 
ZIS : 

2. „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi 
spune : 

„Cînd • va păcătui cineva fără v.:iie 
împotriva vreuneia din poruncile 
Domnului, făcînd lucruri cari nu tre
buiesc făcute ; şi anume : 

iOiCnp . 5. 15,17. Num . 16 . 22 , etc. lSnm. H.27. Ps. W . 12. 

3. Dacă a păcătuit preotul • care a 
primit ungerea, şi prin aceasta a adus 
vina asupra poporului, să  aducă Dom
nului un viţel •• fără cusur, ca jertfă 
de ispăşire pentru păcatul pe care l-a 
făcut. "'<.:ap . 8 . 12 .  ""Cap . 9 . 2 .  

4. Să aducă viţelul • la uşa cortului 
întîlnirii, înaintea Domnului, să-şi pu-
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nă mina pe capul viţelului, şi să-l jun
ghie înaintea Domnului . • cap. 1 . 3 , < . 

. 5. �reotul, care. a pri"! it 1;1 11gerea, să_• 1a din sln�el.e �·ţ�lulu1, ş1 să-l aducă 
În Cortu( infl(nirll : <•Cap . 16 . 1 1 .  Nuno . 19. < .  6. să-şi moaie degetul în sînge, şi să 
stropească de şapte ori  înaintea Dom
nului, în faţa perdelei dinl ăuntru a 
sfîntului locaş. 

7. Apoi preotul să ungă • cu sînge 
coarnele altarului pentru tămiia miro
sitoare, care este înaintea Domnului 
în cortul întîlnirii ; iar tot •• celalt sîn
ge al viţelului să-l verse la picioarele 
al tarului pentru arderile de tot, care 
este la  uşa cortului întîlnirii . 

(ll ('np . H .  F,; 9 . 0 ;  16. 1� . .:.._.. co.p . 6. 9 .  

8. Să ia toată grăsimea viţelului a
dus ca jertfă de ispăşire, ş i  anume : 
grăsimea care acopere măruntaiele şi 
toată grăsimea care ţine de ele, 
9. cei doi rărunchi, şi grăsimea de pe 

ei, de pe coapse, şi prapurul fica
tului, pe care-l va desl ip i  de lingă ră
runchi. Preotul să ia aceste părţi, 

1 O. cum • se iau de la viţelul adus 
ca jertfă de mulţămire, ş i  să le ardă 
pe altarul pentru arderile de tot. 

iOi Cap . 3. 9, 4 . 6. 

1 1 . Dar pielea • viţelului, toată car
nea l ui, cu capul, picioarele, mărun
taiele şi balega lui, • Exod . 29 . H . Nu m . 19 . o. 

1 2. adică tot viţelul care a mai ră
mas, să-l scoată afară din tabără, în
tr'un l oc curat, unde • se aruncă ce
nuşa, ş i  să-l ardă cu lemne pe foc ; 
să fie •• ars pe grămada de cenuşă. 

""' Cap.6.�11. '°'"' EH. 13. 11. 

Clnd toatil adanruea a pilcătuit. 

1 3. Dacă • toată adunarea lui Israel 
a păcătuit ftrt voie şi  fără să ştie, 
făcînd împotriva uneia din poruncile 
Domnului lucruri cari nu trebuiesc fă
cute, ş i  făcîndu-se astfel vinovată, 

„„ Num . 10 . 24. loA.7.11. 

1 4. şi dacă păcatul săvîrşit s'a • des
coperit, adunarea să aducă un viţel ca 
jertfă de ispăşire, ş i  anume să-l adu
că înaintea cortului întîlnirii. 

.,.. Cap. 6 .  2 , 9 ,  41 1 7 .  

1 5. Bătrînii adunării să-şi • pună mî
n i le  pe capul viţelului  înaintea Dom
nu lui, ş i  să junghie viţelul înaintea 
Domnului. "Cap. L <. 

1 6. Preotul • care a primit ungerea, 
să  aducă din sîngele viţelului în cor
tul întîlnirii ; •vcrs.6. Evr. 9 . 12,1s, H .  

1 7. să-şi moaie degetul în sînge, şi 

să stropească cu el d' şa p te ori l inica Domnului, în faţa pe rdelei dna . 
lăuntru. 1n. 

1 8. Sa ungă cu sîngele acesta c nele altarului care este îna in tea D
oar. 

nulu_i în cortul intilnirii ; şi să v�r�· 

tot singele care a mai rămas la pic · e 
rele altarului pentru arderi le de 

'�a. 
care este la uşa cortului în t îlnirii ot, 

1 9. Toată grăsimea viţelu lui s'� · şi s'o ardă pe altar. ia 
2�. Cu viţel ul • acesta să facă întoc. i:na1 cum _a făcut cu viţelul adus c i ertfă de ispăşire ; să facă la fel . Ast� f�l �ă _facă pr�otul •• ispăşire pentru e1, ş1 h se va ierta. 

;i�·��Îg� 1::· 1ţ_u�1-0t�;� �\./��;„ 9. U. Rnni . 6. 1 1 .  En.2 
2 1 .  V Viţelul r�n;as, . să-l scoată apoi afar� din t�ba.�a, ŞI să-l ard â ca şi 

pe viţelul dint11. Aceasta este o jert. 
fă de ispăşire pentru adunare. 

Cînd pilciltuieşte o căpetenie. 

22. Dacă o căpetenie a păcătuit, fă· 
cînd • fără voie împotriva uneia din 
poruncile Domnului, Dumnezeului 
său, lucruri cari nu trebuiesc făcute 
şi s'a făcut astfel vinovat, q·m 2,13. 
23. şi ajunge să descopere • păcatul 

pe care l-a făcut, să aducă jertfă un 
ţap fără cusur ! " \'m. " · 

24. Să-şi • eună mina pe capul ţapu· 
lui, şi să-l JUnghie în locul unde se junghie arderile de tot înaintea Dom· 
nului . Aceasta este o jertfă de ispă· 
şire. .,.,Vers.4,etc. 

25. Preotul • să  ia cu degetul din 
sîngele jertfei de ispăşire, să ungă 
cu el coarnele altarului pentru arde
rile de tot, iar celalt sînge să-l verse 
la picioarele altarului pentru arderile 
de tot. • vers.so. 

26. Toată grăsimea • s'o ardă pe al
tar, cum a ars grăsimea de la jertfa 
de mulţămire. Astfel va face preotul " 
pentru căpetenia aceea ispăşirea pă· 
catului lui, şi  i se va ierta. 

.,.. Cap.3. 6 . .:„.„ Vere. 20. Num. 16.26. 

27. Dacă cineva • din poporul de rî_nd 
a păcătuit fără voie, făcînd împotr1v� 
uneia din poruncile Domnului lucruri 
cari nu trebuiesc făcute şi s'a făcut 
astfel vinovat, « Vers.2. Num . 15. :0<· 

28. şi ajunge să descopere I?ăcat.!11 ' 
pe care l-a făcut, să aducă Jertfa o 
iadă fără cusur, pentru păcatul pe care 
l-a făcut. » V•�·23· 

29. Să-şi • pună mina pe capul iert· 
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fei d e  ispăşire, şi s'o junghie în Io- rin ţ ;i ,  jură câ are s ă •  facâ ceva râu eul unde se junghie arderile de tot. �a u  bi n e ", şi nebăgîncl de scamă la 

''Ve>·s .1 1 • 2·1• 1 1 1 c c p u t ,  bag;i de seamă mai tîrziu 30. Preotul să ia cu degetul din sîn- şi se va face astfel vinovat : ' 

gele jertfei, să ungă coarnele altaru- , .  " '""" "'· ?2 . Fapt . 21 .  10  , ,  Mnre. 6. 2'. 
lui pentru arderile de tot, iar tot ce- 5.  Cînd cineva, deci, se va face vilalt sînge să-l verse la picioarele al- novat de unul dm aceste lucruri tre-tarului. bu1e să-şi mârturiseasc<1 • păcatui. 
3 1 .  Preo�ul • :� ia t?ată grăsimea, I ·: ':'•1> ·�" ·2 1 ; 20"'�· K"

.
""''"· Ezrn10. 1 1 , 12 .  

cum •• se 1a gras1mea Jertfei de mul- 6. Apoi sa aclucit lui Dumnezeu ca 
ţămire, şi s'o ardă pe altar, şi ea va jertfă de vină, pentru păcatul pe care 
fi de un miros plăcut t Domnului. As!- l-a făcut, o parte femeiască din tur
fel va face preotul ispăşirea ţţ pentru mă, şi anume, o oaie sau o capră, ca 
omul acesta, şi i se va ierta. ·:·cop . s. u. jertfă ispăşitoare. Şi preotul să facă 
•• Cap. 3.3. ţExod. 2!l. 1B. Cap. l.9. ţţVcrs.26 . pentru el ispăşirea păcatului lui. 
32. Dacă va aduce ca jertfă de ispă- 7. Dacă nu va • putea să aducă o 

şire un miel, să aducă o parte fe- oaie sau o capră, să aducă Domnu
meiască • fără cusur. ''Vcrs.2H. lui ca jertfă de vină pentru păcatul 
33. Să-şi pună mîna pe capul jert- lui două turturele •• sau doi pui de 

fei, şi s'o junghie ca jertfă de ispă- porumbel, unul ca jertfă de ispăşire, 
şire în locul unde se junghie arderile iar celalt ca ardere de tot. 
de tot. : 'Cap.1:.! . S; U . 2 1 .  ':·�· Cnp . l . U . 

34. Preotul să ia cu degetul din sîn- 8. Să le aducă preotului, care va 
gele jertfei, să ungă cu el coarnele al- jertfi întîi pe cea care are să slujeas
tarului pentru arderile de tot, iar tot că drept jertfă de ispăşire. Preotul 
celalt smge să-l verse l a  picioarele să-i frîngă • cu unghia capul dela gru
altarului. maz, fără să-l despartă ; l'up.  1 .  i: • .  
35. Preotul să ia toată grăsimea, cum 9. să stropească un perete al alta

se ia grăsimea mielului adus ca jertfă rului cu sîngele jertfei de ispăşire, 
de mulţămire, şi s'o ardă pe altar•, iar cel alt • sînge să-l stoarcă la picioa
peste jertfele mistuite de foc înaintea rele altarului : aceasta este o jertfă 
Domnului. Astfel •• va face preotul de ispăşire. ·:· cnp . u , 1�.:io.34. 
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·:•cnp . 3. 5. • « Vers . 26, 31. ielile aşezate. Astfel va face preotul •• 
pentru omul acesta ispăşirea păcatu

Tot jertfele pentru ispăşirea păcate- lui pe care 1-a făcut, şi i se va ierta. 
lor. �·cap. i . 1 1 . :.:,cap . · L �ti .  

5 I. Cînd cineva, fiind pus subt jură
mînt ca martor, va păcătui, nespu

nînd • ce a văzut sau ce ştie, şi va 
cădea astfel subt vină ••, 
• l Reg . 8 . 3 1 .  Mal 26.63. -='�"Yers.17.  C11p. 7 . 18; 17.16; 
19.8; 20.17. Num . 9 . 13. 

2. sau cînd cineva, fără să ştie, se 
va • atinge de ceva necurat, fie de 
hoitul unei fiare sălbatice necurate, 
fie de hoitul unei vite de casă necu
rate, fie de hoitul unei tîrîtoare necu
rate, şi va băga apoi de seamă şi se 
va face astfe l •• vinovat ; 

• Cap.11.24,28,31,39. Nuw.10. 11113, 16. �'�"Vers.17. 

3. sau cînd cineva, fără să ia seama, 
se va atinge de vreo • spurcăciune o
menească, de orice spurcăciune care 
face pe cineva necurat, şi va băga 
de seamă mai tîrziu, şi se va face 
astfel vinovat ; ,, Cnp. 12; u. 15. 

4. sau cînd cineva, vorbind cu uşu-

1 1 .  Dacă nu poate să aducă nici două 
turturele sau doi pui de porumbel, să 
aducă pentru păcatul lui, ca dar, a 
zecea parte dintr'o efă de floarea făi
nii, şi anume ca dar de ispăşire ; să 
nu pună untdelemn • pe ea, şi să n'a
dauge nici tămîie, căci este un dar de 
ispăşire. ;� �um . :, . 1:1. 

1 2. S'o aducă la preot, şi preotul să 
ia din ea un pumn plin, ca aducere 
aminte ", şi s'o ardă pe altar, ca şi 
pe •• darurile de mîncare mistuite de 
foc înaintea Domnului : acesta este un 
d
:3. 
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omul acela ispăşirea păcatului pe care 
l-a făcut faţă de unul din aceste lu-
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sta, să fie a preotului, ca şi la darul 
de mincare." eoca.p.-4. 26. °Cap.2.!I. 
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Iert/ele pentru i•ind. / dea în mina stăpînu lu î  I · . 
I ·! · Omnnul a vorbit lui Moise, şi 1 ziua .ci�d îşi va aduce j e r�i� lhiar ln 

a z1� : I tru vina. (I '  ':ip. : • . 11; . �u111  . .-• .  �. '.! ... , 1 1 1  1., „ui Pen. 
! 5: „C_înd • cinev� va face o nelc- 6. Iar ca je�tf:i pentru \· i n

·
ă

-," �L"'·"·• 
g 1u1 rc . ŞI ya p_ăcătu1 fără voi_e faţă de că Dom.nul_u1 pentru paca tul r �du. 
lu�rurilc mch1!1atc . D')mnulu�, să adu- berbece f�ră cusur1 luat din t

ui u� 
că Dom�ulu1 ca Jertfa de vmă pentru d� pă preţuirea ta, ş1 sa-I dea p�rna, 
păcatul lui un berbece fără cusur din lut . . ' '"• �!�. 
turr:nă, după p�eţuirea �a, în _sieli de !· Ş1 pr�otul • va face pentru el ��'·" 

argint, după s1clul ţ shntulu1 locaş. �1rea m�tntea Domnului ,  şi i se pă. 
•cap . 22. 14. •• t:zno. 10. 10. t Exod . lll. 13. f'.ap . 27 . 2'\. ierta, on care ar fi greşeala de va 

1 6.  Să mai adaoge • a cincea parte se va fi făcut vinovat." ' • c•pc:_re 
la preţul lucrului, cu care a înşelat :o. 
s fintul locaş, şi să-l încredinţeze pre- Legea arderii de tot. 
olului. Şi preotul •• să facă ispăşire zi

�
s· .. 

Domnul a vorbit lui .'ii.oise, şi a 
pentru el cu berbecele adus ca jertfă 
pentru vină, şi i se va ierta. 9. „�ă .. următ_oar_ea. poruncă lui Aa. 
•Cnp. 6 . 6; %l . 1 4 ; 27. 13, lh, 27 , 31 . !'iom . 6. 7 . •<•Cap. 4 . 26. ron ŞI f1 tbr Săi, ŞI ZI : 

1 7. Cînd va păcătui cineva • făcînd, „lată legea arderii de tot . Arderea fără să •• ştie, împotriva uneia din de tot să rămînă pe vatra altarullli poruncile Domnului, lucruri cari nu toată noaptea pînă dimineaţa, şi în trebuiesc făcute, şi se va face vino- felul acesta focul să ardă pe altar. 
vat ţ, purtîndu-şi astfel vina, 1 O: Preotul • să se îmbrace cu tunica 
•Cap. 4. 2. •• V•rs. 1&. Cap . 4. 2, 19,%l,27. P1. 1e. 12. de m, să-şi acopere goliciunea cu isLuc. l2. "'· t V•n. 1,2. menele, să ia cenuşa făcută de focul 

1 8. să • aducă preotului ca jertfă care �a mistui arderea de tot de pe al'. pentru vină un berbece fără cusur, tar, ş1 s'o verse lingă •• altar. •E•od.:oi. luat din turmă, după preţuirea ta. Şi lll, 40, 41 , '3. Cap. 16.4. Ezec . 4' . 11,1s. ••cup. 1 . 16. 
preotul •• să facă pentru el ispăşirea 1 1 .  Apoi să se desbrace • de veşmin· greşelii pe care a făcut-o fără să ştie ; tele lui şi să se îmbra<:e cu altele ca 
şi i se va ierta. > \'en. 15. •• Yers . 1G. să scoată cenuşa afară din tabără,' în· 

1 9. Aceasta este o jertfă pentru vină. tr'un Ioc •• curat . <• t:zec . ·•1 . 10 . '"'C•p.•.1' 

Omul acesta se făcuse vinovat faţă de 1 2. Focul să ardă pe altar şi să nu se 
Domnul •." 0 Ezm.10. J. stingă deloc : . în fiecare dimineaţă, 6 1

: Domnul a vorbit lui Moise, şi a 
ZIS : 

2. „Cînd va păcătui cineva şi va • 
săvîrşi o nelegiuire faţă de Domnul, 
tăgăduind •• aproapelui său un lucru 
încredinţat lui, sau dat ţ în păstrarea 
lui, sau luat cu sila, sau va înşela ţţ 
pe aproapele lui, • Num . 6. 6 .  ••cnp . 19 . U .  
Fapt. 6. 4.  Col . 3. 9.  t Exod . 22 .  7,  1 0 .  +tProv. :U.28; 26. 19. 

3. tăgăduind că a găsit • un lucru 
perdut, sau făcînd •• un jurămint 
strîmb cu privire la un lucru oarecare 
pe care-l face omul şi păcătuieşte ; 
• Deut.2'.!. 1 , 2,  3. ••Esod . 22. 1 1 .  Cap . 19. 12. Ier . 7 . 9. 
Zah.6.4. 

4. cînd va păcătui astfel şi se va face 
vinovat, să dea înapoi lucrul luat cu 
sila sau luat prin înşelăciwie, sau în
credinţat lui, sau lucrul perdut pe ca
re l-a găsit, 

5. sau lucrul pentru care a făcut un 
jurămînt st.rîmb - ori care ar fi -
să-l dea înapoi • întreg, să mai adauge 
a cincea parte din preţul lui, şi  să-l 

preotul să aprindă lemne pe altar, să 
aşeze arderea de tot pe ele, şi să ardă 
deasupra grăsimea • jertfelor de mul· 
ţămire. • cap.J.3, e,1t 
1 3. Focul să ardă necurmat pe altar 

şi să nu se stingă deloc. 
Legea darului de mîncare. 

1 4. „lată legea • darului adus ca jerl· 
fă de mîncare. Fiii lui Aaron s'o a· ducă înaintea Domnului, înaintea al· tarului . <•Cap.2.1.  Nwn.1.1.•. 

1 5. Preotul să ia un pumn din floa· 
rea făinii şi din untdelemn, cu toată 
tămîia adăugată la darul de mînca�e, 
şi s'o ardă pe altar ca aducere amm· 
te • de un miros plăcut Domnului. 

r:•Cap. 2. 2, 9. 

1 6. Aaron şi fiii lui să mănînce ce va 
mai rămînea • din darul de mîncare i 
s'o mănînce fără aluat••, într'un Ioc 

sfînt, în curtea cortului întîlnirii. 
•Cap.2.3. Ezec.44.29. (l>')Vere.26.Cap.10.12.13.Num.18.10. 

1 7. Să • n'o coacă cu aluat. Aceasta 
este partea pe care le-am •• dat-o Eu 



L E \' I T  I C:  li L 6, 7. 1 1 '! 
din darurile Mele de mîncare mistuite I 28. Vasul de pămînt în care se va de f?c. Ea este _un" l';lcru _prea ţ _sfînt, !icrbe, să se • spargă ; dacă s'a fiert ca ş1 Jertfa de 1spaş1re ş1 ca ŞI Jertfa 1 11tr'un vas <le aramă, vasul să fie frepentru vină. •:'Cnp. 2. 11 . ,: Num.1s.o,10. cat ŞI spălat ru apă. '·' Cap. 1 1 . :u; 1ri .1:!.  
ţ Exod.29.37. Vers.25. Cnp . 2 . 3; 1 . 1 .  2 9 .  Toată partea • bărbătească <lin-

1 8. Toată • partea bărbătească dintre tre preoţ i  să m{111înce din ca : ca este 
copiii lui Aaron să mănînce din ea. A- un lucru •• prea s fînt. 
ceasta este o lege 0 vecinică pentru. �, \'�·.-" · 1s. )fu m .  t� . 10 . ·:1 „ Yo-1". ::::.-, . 
urmaşii voştri, cu privire la darurile 30. Dar să nu se mănînce nici o jert-
de mîncare mistuite de foc înaintea fă • de ispăşire din al cărei sînge se Domnului : oricine ţ se va atinge de va aduce m cortul întîlnirii pentru fa. 
ele va fi sfinţit." •vm.29. N u m . 1 8 . 10. cerea ispăşirii în sfîntul locaş : ci a-
*"<'np. 3 . 17.  t Exod.29.-37. Cup.22.:i-1. ceea să fie arsă în foc. 

Darul de mîncare al preotului. 

1 9. Domnul a vorbit lui Moise, şi 
a zis : 20. „Iată • darul pe care îl vor face 
Domnului Aaron şi fiii lui, în ziua 
�ii�t�i�r;!r:i��nlf���=� t ăi�ii��fci!� 
de mîncare vecinic, jumătate diminea
ţa şi jumătate seara. 

· Exod.29.2. MExod.16.36. 

2 1 . Să fie pregătită în tigaie cu unt
delemn, şi s'o aduci prăjită ; s'o aduci 
coaptă şi tăiată în bucăţi, ca un dar 
de mîncare de un miros plăcut Dom
nului. 

22. Preotul dintre fiii lui Aaron •, 
care va fi uns în locul lui, să aducă 
darul acesta ca jertfă de mîncare. A· 
ceasta este o lege vecinică înaintea 
Domnului : să fie arsă •• întreagă. 

:<-Cnp . 4 . 3 .  �'";' Exod.29.25. 

23. Orice dar de mîncare al unui pre
ot să fie ars în întregime : să nu se 
mănînce." 

Legea jertfei de ispăşire. 

24. Domnul a vorbit lui Moise, şi 
a zis : 
25. „Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui, 

şi zi : 
„ Iată • legea jertfei de ispăşire. Vi

ta pentru jertfa de ispăşire să fie 
junghiată înaintea Domnului în lo
cul •• unde se junghie arderea de tot : 
ea este ,un lucru prea ţ sfînt. • Cap . 4.2.  
••Cap . t . 3 , 6 , 1 1 ; 4 . 24,29,39. ţVere.17. Cap.21.2'2. 

26. Preotul • Gare va aduce jertfa de 
ispăşire, acela s'o mănînce ; şi anume 
să fie mîncată într'un •• loc sfînt, în 
curtea cortului întîlnirii. 
"'Cnp.10. 17, 18. Nu m . 18.9, 10. Ezec. 44 .  28,29. �·.:OVers.16. 

::.cap . 4. 7 , U, 12 , 1s, 21; 10.1e; 16.27. Evr.13.11. 

Legea jertfei pentru vină. 7 1. lată • legea jertfei pentru vină : 
ea este un lucru prea •• sfînt. 

.:, Cap. 5; 6. 1 -i .  �":' Ctlp. 6. 17, 2:'1i 21. 2'2. 

2. ln • locul unde se junghie arderea 
de tot, să se junghie şi vita care slu
jeşte ca jertfă pentru vină. Sîngele 
ei să se stropească pe altar dejur îm
prejur. .:•cap . 1 . 3, :J , l t ;  .J.21, 2!:1, 33. 

3. Să i se aducă toată grăsimea •, 
coada, grăsimea care acopere mărun
taiele, >:< Exod . 29 . 13. Cup . 3. 4, 9, 10, 14,  lf1, 11;; 4 . 8, \t .  
4. cei doi rărunchi şi grăsimea de pe 

��r�e
v�e 

fl0d�:1i?fl a;at��� :������:: 
5. Preotul să le ardă pe altar ca jert

fă mistuită de foc înaintea Domnu
lui. Aceasta este o jertfă pentru vină. 

6. Toată • partea bărbătească dintre 
preoţi să mănînce din ea ; şi anume 
s'o mănînce într'un loc sfînt, căci este 
un lucru •• prea sfînt. 

•:•cap. 6 . 16, 17, 18. Num. 18.9, 10. '°'"'Cap . 2 . 3. 

7. Cu jertfa pentru vină este ca şi 
cu jertfa • de ispăşire ; aceeaş lege 
este pentru amîndouă aceste jertfe : 
vita jertfită va fi a preotului care va 
face ispăşirea. ''C'np.6. 20, :ro; 14.13. 

8. Preotul care va aduce arderea de 
tot a cuiva, să aibă pentru el pielea 
arderii de tot pe care a adus-o. 
9. Orice jertfă de mîncare *, coaptă 

în cuptor, gătită pe grătar sau în ti
gaie, să fie a preotului care a adus-o. 

"'Cup . 2 , 3 ,  10. Num.18. !I.  Ezec.4-t .2'.I. 

1 O. Iar orice jertfă de mîncare, fră
mîntată cu untdelemn şi uscată, să fie 
a tuturor fiilor lui Aaron, a unuia ca 
şi a celuilalt. 

27. Oricine • se va atinge de carnea 
ei va fi sfinţit. Dacă va sări sînge din Legea jertfei de mulţămire. 
ea pe vre un veşmînt, locul stropit cu 1 1 . lată • legea jertfei de mulţămire, 
sînge să fie spălat într'un Ioc sfînt. care se va aduce Domnului. 

(I Exod·. 29. S2i 90. 29. • Ca11. S. 1 ;  22. lB,21. 
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I :l. Da'?i cinev� o aduce ca jertfă de , „Să nu mîncaţi a r ·· - · . • laudă, s_a adu_că, impreună cu j�rtfa de , miel sau de capra� 

a'1mc de bou, de m!llţămire, n işte turte nedospite, fră- • ca p . J . i ; ;  17 . 1.;. 1,•ut 1 1 . 1 . 1 mm ta te. cu untd.elemn, n işte plăcinte 24. U răsimca u n u i doh · ·:z,." · 1 · "; u.,1. n�dosp1te, stropite • cu untdelemn, şi sfîşiat de fiară va 110: mort sau i:i.işte .turte �in floarea de făină, pră- buintată la or ice a)tut�a . sa fie între. Jlte ŞI frămmtate cu untdelemn. n'o mîncaţi . e \a ,  numa i sa 
.1 3. Pe lingă aceste ;·�·;��'.!. -1��'\11���-��· 25 .. Caci cine va mi n ea din gr'" . 

ŞI pîne • dospită pentru d�ruJ lui de dob.1toacelor din cari Se aduc Q�llllea 
mîncare! împreună cu jertfa lui de 

IUi Jertfe mistuite de foc i·a fi n.lllnu. 
laudă ş1  de mulţămire. . ·'"'"·" · ' - '" 

din poporul sau. ' •micit 
1 4. Din toate acele daruri să aducă 26· Sâ _ n_u mînc? ti • sin�e. n ici de 

Domnului cite o bucată, ca dar ridi- ?are, .mci .de vi.ta, în toate locuI'i!: 
cat ; ea • să fie a preotului care stro- m cari veţi locu1 . Far.� · ' · ' ·"p.:: . 1 7 ; 1 7 . 1,,_1: 
peşte sîngele jertfei de mulţămire. 27· Cine va mînca vreun fel de sin 

:· � u „ „ 1 , . s . u , 1" . va fi nimicit din poporu l său !" ge, 
1 5. _C�rnea • jert�ei de laudă şi de mulţam1re să fie m mcată chiar în ziua Darul de mu/fămirP. 

în care este adusă ; să nu se lase n i- a
2
z
8
1
_.
s ·.

Domnul a vorbit lui Moise, şi mic din ea pînă d imine:ija . • Cap. z1. :io. 
1 6. Dacă aduce • cineva o jertfă pen- 29. „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi tru împlinirea unei juruinţe, sau ca spune-le : 

dar de bună voie, jertfa să fie mîn- „Cine • va aduce Domnului jertfa lui cată chiar în ziua cînd o va aduce · de mulţămire, să aducă Domnului da. 
iar ce va rămînea din ea, să se mă: ru_I lui, luat din jertfa lui de multă· 
nînce a doua zi. • cup. 19.6, 7 , ,. mire. ·• <.:ap."J. 

1 7. Ce va mai rămînea din carnea vi- 30. Să aducă cu mînile • lui ceea ce tei pănă a treia zi, să fie ars în foc. trebuie mistuit de foc înaintea Dom. 
1 8. Dacă s'ar întîmpla să mănînce ci- n�lui ; şi a_nume să aducă grăsimea cu 

neva a treia zi din carne a  jertfei lu i  pieptul, pieptul •• ca să-l legene în· 
de m ulţămire, jertfa l ui nu va fi pri- tr'o parte şi într'alta, ca dar legănat 
mită, şi nu se va ţinea • în seamă ce- înaintea Domnului. • cap.3.3, 4,9,u. 
lui  ce a adus-o : ci va fi un lucru urî- ''"Exod . 29 . 2 1, 21 .  Cnp . B . "7 ; 9 . 21 .  Num .6. 20. 

cios„, şi oricine va mînca din ea îşi va 31 . Preotul • să ardă grăsimea pe al· 
purta vina. • Nu m . 1e. 21. ••Cap.11.10, 11.41; 19.7. tar, iar pieptul •• să fie al lui Aaron 1 9. Nici carnea care s'a atins de ce- şi al fiilor lui. '' Cap. 3.5,11,1s. < n·ors.�. 
va necurat nu trebuie mîncată : ci tre- 32. Din jertfele voastre de multă· 
buie arsă în foc. Orice om curat poate mire, să daţi preotului şi spata dreap· 
să mănînce carne ; tă •, aducînd-o ca dar luat prin ridi-

20. dar acela care, găsindu-se în sta- care. • Yers.34.  Cup.9 .2 1 .  �um.c.1i. 
re de necurăţenie •, va mînca din car- 33. Spata aceea dreaptă să fie par· 
nea jertfei de mulţămire, care este a tea aceluia dintre fiii lui Aaron, care 
Domnului, să fie • •  nimicit din po- va aduce sîngele şi grăsimea jertfei 
porul său. • cap. 1 & . 3  . .... Fac. 17.14. de mulţămire. · 

2 1 . Şi cin e  se va atinge de ceva necu- 34. Căci Eu iau din jertfele de mul· 
rat, fie de vreo spurcăciune • omeneas- ţămire, aduse de copiii lui Israel, 
că, fie de •• un dobitoc necurat, fie pieptul • care va fi legănat într''? par· 
de o altă spurcăciune ţ, şi va mînca te şi într'alta, ca dar legănat, ş1 sp�· 
din carnea Jertfei de mulţămire care ta, care va fi adusă ca dar luat pri� 
este a Dof!:in �}ui, să  fie ţţ nimicit din ridicare, şi le  dau preotului A�ron şi 
poporul sau. • cap.12; 13; i;;. "" cap.11.24,28. fiilor l ui, printr' o lege vecini��! P� 

tEzec.4.14. ttVera.20. care o vor păzi totdeauna cop111 lu• 

S 
• • ă . . 1 l Israel. îi nu mamnce gr simea Şl s nge e. 1 „Exod. 2!J. 28. Cap.10.l4, lb. 1'um.1B.1B,l9. D•ut. t&;3· 

22. Domnul a vorbit lui Moise, şi a ! 35. Acesta este dreptul, _pe ��re \•-� 
zis : : va da ungerea lui Aaron ş1 a fuior. Ul 

23. Vorbeşte copiilor lui Israel, şi j asupra jertfelor mistuite de foc mf: 
spun�': intea Domnului, din ziua cînd vor 1 
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înfătişati ca s ă  fie î n  slujba Mea ca I 

a tur�na t pe capul lui Aarou, şi l-a uns, preot1. ca sa-I s h n \easci. 
36. lată ce porunceşte Domnul să le <•1 ·: ' "" · '""' ""·"'· 1·ap .i 1 . rn, 1,. 1·. . i'"·' · 

dea copiii lui Is�ael din • ziua_ u�nge_rii _ 1 3  .. Moise' a adus şi pe fiii l u i  Aaron ; lor ; aceasta va fi o lege vecinica prm- 1-a . . 1 1nbră.cat cu tu 1 1 1 e 1 le , i-a înc ins  cu tre urmaşii lor." '' Exod . <0.10, i:,,c·ap
:.

"·12, :JO. brne_lc, ş1 .k-a _legat scu f i i le, cum po-
37. Aceasta este legea ardem • de runc1se Im Moise Domnul . n;,„,1 ,"""·"· 

tot a darului •• de mîncare, a jert-
fei 'ţ de ispăşire, a jertfei ţţ pentru Viţr:lul ispă5itor şi anfrrPa dr lot. 
vină, a închinării •ţ în slujba Dom-

. 
1 4. A aprop iat • apoi viţelul  adus ca 

nului, şi a jertfei de multămire t•. J� rt fă de ispăşire ; şi Aaron şi fiii lui 
;.��:c6�::t:;.,c•ţ,;ţ�·_ t1�·P·�;. ttvm. 1 . •tExo.i . j�-r�d��s

c:· j��?�'�nsp�����. viţelu-
38. Domnul a dat-o lui Moise pe '' 'Exod . 2'> . 10. "''"c. <:1. 1<>. „ , .„p. 1 . 1 

muntele Sinai, în ziua cînd a ponm- _1 5 . Moise I-a junghiat, a lua t sîn ,ge •, cit copiilor lui Israel să-şi aducă • da- ŞI a uns cu degetul coarnele altaru rurile înaintea Domnului, în pustia Si- lui de jur împrejur, şi a curăţit al ta� nai. «cap.i. 2. ��U �lt1;��I�îi
n, gş� f:: !�i�"ţftt �:tfe\c,if�: Sfinţirea 

lui A�ron şi a fiilor lui. c
î,��0�1sp,,a1�:r,,� ,P,,�

1
�t�\7,1; "' ''" "' i:vc 0 "'· 8 1 : Domnul a vorbit lui Moise, şi a 1 6. A• luat apo i toată grăsimea care zis : acopere mărunta iele, prapurul f icatu-

2. „Ia • pe Aaron şi pe fiii lui im- lui, cei doi rărunchi cu grăsimea lor, preună cu el, veşmintele••, untdelem- şi Ie-a ars pe altar . · 1·:"a1 . 20 . 1:i. c"" · ' · ' ·  nul t pentru ungere, v iţelul pentru 1 7. Iar cealaltă parte care a mai răjertta de ispăşire, cei doi berbeci - şi mas din viţel şi anume : pielea, carcoşul cu azimile, nea şi balega, Ie-a ars în foc, afară •Exod.29.1, 2 ,a. ••E•od .28. 2, <. t Exod . 30 .24,2.'„ din tabără, cum • poruncise lui Moise 
3. şi cheamă toată adunarea Ia uşa Domnul. • •:xo,1 ,211 . 1 1 .  Cap.<. 1 1 , 12. 

cortului întîlnirii." 1 8. A apropiat • apoi berbecele pen-
4. Moise a făcut cum îi paruncise tru arderea de tot ; şi Aaron şi fi i i 

Domnul ; şi adunarea s'a strms Ia uşa lui şi-au pus mînile pe capul berbe-
cortului întîlnirii. celui. " E«»I. 2'J . 1:„ 

5. Moise a zis adunării : „Iată • ce a 1 9. Moise I-a junghiat, şi a stropit 
poruncit Domnul să se facă." " Exo<l .20. 1 .  sîngele pc altar de jur împrejur. 
6. Moise a adus pe Aaron şi pe fiii 20. A tăiat berbecele în bucăţi, şi a 

lui şi'i-a spălat • cu apă. '' Exod.29.4. ars capul, bucăţile şi grăsimea. 
7� A pus • tunica •• pe Aaron, l-a în- 21 .  A spălat cu apă măruntaiele şi 

cins cu brîul, l-a îmbrăcat cu mantia, picioarele, şi a ars tot berbecele pc 
ş.i a pus pe el efodul, pe care I-a altar : aceasta a fost arderea de tot, 
strîns cu brîul efodulul cu care l-a o jertfă mistuită de foc, de un miros 
îmbrăcat. • Exo<l.211.0. '''' Exo<l . 2!<.4 . plăcut Domnului, cum • poruncise lui 
8. I-a pus pieptarul •, şi a pus în Moise Domnul. •E•od.20. 18. 

pieptar Urim şi Tumim. . ''Exod . 28. 30. 
Sfinţirea în slujba preoţiei. 

t�� 
1ci�n��t: �it�ait�:i c=p

�;:;afepfa
a
;� 22. A adus • apoi celalt berbece, adi

de aur, cununa împărătească sfînt!a, că berbecele pentru închinarea în sluj
cum •• poruncise lui Moise Domnul. ba Domnului ; şi Aaron şi fiii lui şi-

'' Exod.20.G. ''"Exod . 2" . 37 , cl<:. au pus mînile pe capul berbecelui. 
1 O. Moise • a luat untdelemnul pen- " Ex<><! .  2!1 .  10, •1 . 

tru ungere, a uns sfîntul locaş şi toa- , 23. Moise a jun�hiat berbecele, a 
te lucrurile, cari erau în el, şi Ie-a ' luat din sîngele lui, şi a pus pe mar
sfinţit. "1-:xod . :"· ''' "''· ginea urechii drepte � _I_u i Aaron,_ pe 
1 1 .  A stropit cu el altarul de şapte degetul cel mare al mmu d�cpte ŞI pe 

ori şi a uns altarul şi toate unel- 1 degetul cel mare de la p1c10rul lui 
tel� lui, şi ligheanul cu piciorul lui, cel drept. . . .  . ca să le sfintească. 24. A adus pe fiu Im Aaron, a pus 
1 2. Din untdelemnul • pentru ungere ' sînge pe marginea urechii lor drepte, 
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pe degetul cel mare al minii drepte şi rund! să se facă şi dcacum înco) pe degetul _cel r:narc dela piciorul lor ispaşire pen.tru _voi . • t„0, l:l c�l drept, iar smge!e ră�as l-a stro- i 35. Să_ r_ăm.m�t� . dar şapte zile la · ''. p1t pe altar de JUr 1mprCJUr. ' cortului mt1lnm1, z1 ş i noapte .uş, 

25. A luat • grăsimea, coada, toată · păziţi • poruncile Domnului ca' sş� sa 
grăsimea �are a�opi:re .măruntai_cle, . muriţi ; căci _aşa mi s'a po:Uncit." nu 
prapurul f1catulu1, cei doi rărunchi cu ; " :< om . o . : ; <• . "' · P··u t . 1 1 . 1 . 1 11.  grăsimea lor, ş i  spata dreaptă ; 36. Aaron . ş i  fiii lu i  au făcut t�;ia · E •n� · "° · "" · 1 cele poruncite de Domnul prin M · e 

26. a luat de asemenea din coşul · 1 oise 
cu azimi, pus înaintea Domnului, o feri/ele lui Aaron şi fiilor lui turtă fără aluat, ? turtă de pine !ăcută , 9 I .  ln ziua • a o ta Moise 

. 
cu untdelem.n ş1 .o plăcintă, ŞI le-a pe Aaron şi p/ fiii lui şi 

a c\e.m'.1 pus pe grăsime ş1 pe spata. �.�a�t!� i nii lu! lsra.el. . ' .��cc.��-

1 · 1 • • I 2. Ş1 a zis lui Aaron : „ la • un vi(el 27. Toate aceste ucruri e-a pus m pentru jertfa de ispăsirc şi •• un b lf!Îni le lui Aaro.n şi, în mînilc. �i i lo; săi, bece pentru arderea 'ctc ' tot, amînJ�; ŞI le-a legănat 1�tr .° parte ŞI mir �Ita, fără cusur, şi adu-i îna intea Domnului ca dar legănat mamtea Domnului . · �:m1 .21>. 1 .  cor.<.:i ;  • · •·•. ••cap.a.�
· 

. . • ' ' F.'".'1 · 29· ='-�•c. 3. Să vorbeşti coi;>iilor lui Israel, şi 28. �pot Moise le-a luat dm mm1le să le spui : „Luat• • . un ţap, pentru lor, ŞI le-a ars pe altar, deasupra ar- jertfa de ispăşire un viţel şi un miel deri! de tot ; a�easta a fost _iert.fa d� : de un an ş1 fără ' cusur, pentru arde. inch mare în slujba Domnul_u1, o Jertfa rea de tot ; • cop. <. 23. Ezro.6. 11; 10.• 

mistuită �e foc, de un m1r?s pl�cu_t 
I 

4. un taur şi �n berbece_, i;>ent�u. j�rl· Domnul�•· . F.xo� · -· · 2': , fa de mulţămire, ca să-1 Jertf1ţ1 ina. 
29. Moise a luat pieptul berbecelui intea Domnului, şi un • dar de minde închinare în slujba Domnului şi l-a care frămîntat cu untdelemn . Căci azi legănat într'o parte şi într'alta ca dar vi s� „ va arăta Domnul." legănat înaintea Domnului ; aceasta a • c•P · '· ' ·  o•vere.6,23. Exod.31.'1 

fost partea • lui Moise, cum porun- 5. Ei au adus înaintea cortului întîl· ci se lui Moise Domnul. • Exu<l . ,..,_ 28• nirii tot ce poruncise Moise ; şi toată 
30. Moise • a luat din untdelemnul adunarea s'a apropiat, şi a stătut îna· 

pentru ungere şi din sîngele �e pe intea Domnului. . altar ; a stropit cu el pe Aaron ş1 veş- 6. Moise a zis : „Să facet1 ce a po
mintele lui, pe fiii lui Aaron şi veş- runcit Domnul ; şi vi se va arăta ' 
minte le lor ; şi a sfinţit astfel pe Aa- slava Domnului." •voro.23. E•od.2rn 
ron şi veşmintele lui, pe fiii lui Aa- 7 Moise a zis lui Aaron : „Apropie· 
ron şi veşmintele lor împreună _cu el. te 

·de altar ; adu-ţi • jertfa t� d� !sp�· •E•od.211.21 ; 30.30. i;um. 3. 3. . e şi arderea ta de tot, ş1 fa 1spa· 
3 1 .  Moise � zis lui Aaron şi fiilo� �:�e pentru tine şi pe�tr!;i I?OP"O� ; adu': 

lui : „Fierbeţi • carnea !a uş!l cortului şi jertfa poporului ş1 !a 1spaşire ,pen 
întîlnirii · acolo s'o mmcaţ1, impreu- tru el cum a poruncit Domnul. 
nă cu pî1nea care este în coş pentru • Cop.4 .;. i sum.a. 14. Evr.6.a; 7.27; 9 . 7 . •• C•P·4 
·ertfa de închinare în slujba Domnu- i11, 20. Evr. 6. 1 .  . . lui cum am poruncit, zicînd : „Aaron 8. Aaron s'a apropiat �e altar, _şid� şi 'rni lui s'o mănînce." •Exoo.20.31, s:i. junghiat viţelul pentru Jertfa lut 
32 Iar • partea care va mai rămînea ispăşire. . • ele din 

·carne şi din pîne, s'o ardeţi în foc. 9. Fiii • I1:1i Aarc;>n •
d
-au a

t
dl� si�î7ige, •Exod.29. :ii. la el ; el ş1-a muiat ege !1 .m 

1 11 
33 Timp de şapte zile •, să nu ieşiţi a uns •• coarnele alta.r1:1lu1, 1:r 

alt�:u· de ioc din uşa cortului întil.nirii, pînă sî�ge l-a turnat la P,�������&. oocap.4.1. 
se vor împlini zilele pentru mchmarea lui. " . • rărun· voastră în slujba Domnului ; căci şap- 1 O. A ars pe alta� grast!""e:

1; viţelul te zile • se vor întrebuinţa pentru î�- chii, şi prapurul f�ca!11!u1 d •• po· 
chinarea voastră în slujba Domnulw. pentru Je�tfa �e tspaşire,

1 
cum 

'"E•od-�.so,ao. Ezec. 43.20, 26. runcise lw Moise Do!';;��8·_ 16_ ••C•P· 4.1. 
34. Ce • s'a făcut azi, Domnul a po-
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f�� ·a::�ăcd����ă�� -pielea . �:�3..��:,.\� l Doi fii ai lui Aaron arşi. 
�-�· A _ junghiat _apoi arderea de t0t. 1Q 1 .  Fii! lui A.aron, Nadab • şi Abi

fm lui Aaron 1-au adus sîngele Ia hu, şi-au luat •• fiecare cădelni
�I, şi . el l�a stropit • pe altar dejur ţa, a_u pus foc în ea, �i �u pus tămîie pc 
1mpreiur. " """· 1. ''' '· '"· 

o� , ŞI au �adus astfel 111amtea Domnu-
1 3. l-au adus • şi arderea de tot tăia- lui foc stram ţ, l ucru pc care El nu li-I 

tă în bucăţi, cu cap cu tot, şi le-a ars pg,����ise;., ., " Cup. 1�. 1 ;_"·"· Nnn>.3. :1, 1;  2r..o1 .  

pe altar. 1:' Cap.�.20. . ' .  2 · -.� Cnp�16 .
. 
I�. 1'\ u m .  lll . rn .  tRxo(l. :I0.9. 

1 4. A . spălat • măruntaiele şi picioa- 2. Atun�1 .a 1eş_1t 1!n ţoc • dinaintea 
rele, JI Ie-a ars pe altar, deasupra �omnulu1, 1-a �1stuit ş1 au murit îna-
arder11 de tot. •>Cnp. a.21 . mtea Domnului. 

1 5. ln urmă, a adus • jertfa pentru . <·�np . • . ::<· Num . 16 ."5. 2snm . o . ; .  

po�o�. A luat ţapul pentru jertfa de 3. Moise a zis Im A.aron ; „Aceasta 
1spaş1re a poporului, l-a junghiat, i este . c� a . sp_us Don;mul, cmd a zis : 
1-a adus jertfă de ispăşire ca şi pe c:a „Voi _f1 sfll:iţ1t ?e . cei ce se aproprie • 
dintîi jertfă. <• Vers . 3. Isa.53. �o. Evr. 2. 17 . 5 3 ?e Mme, . ŞI v01 f1 proslăvit "• în faţa 
. 1 6. -� adus '!P.oi _ardere:i de tot, ;i .a. �:t;0�g1�.1��29���.��-·:: .• �7'.1ii01�.t� !�,�uz�. 
Jertfit o, du pa rmdu1ehle '!.şc:��1

t
_;: lO. 

��-:;_-{3io'."';•;�·:�:;: Ezcc. 2s. 22. 1oan 13.3l, "2; 14• 13. 

1 7. A adus şi jerţfa de r;nîncare •, a 4. Şi Moise a chemat pe Mişacl şi 
ujplut un,pumn dm ea, ŞI a ars-o pe Elţafan, fiii lui Uziel • unchiul lui Aa
a ţar, afara �,e •• arderea de_ tot de di- r01�, şi Ie-a z.i� : „Ap_;opiaţi-vă, scoa
mmeata : _vers. <. C�p. 2 . 1,2 .  '·'"�xod. 29.38. teţ1•• pe frat11 voştri din sfîntul Io-
1 8. A iungh�a! apoi taurul ŞI berbe- caş, şi duceţi-i afară din tabără." 

cele, ca ��.rtf� de mulţămire pentru •Exod . 6 . 1B, 2'i. Num.,.1•,ao. ""Luc. ; . 12. FapU. 
popor. _fm lui Aaro!l au adus sîngele 6• 9• 10; �-2·, . . . 
la el, ş1 el l-a stropit pe altar de jur 5. �1 s au apropiat, ş1 1-au scos afa
împrejur. " Cap . 3 . 1, etc. ră dm tabară, îmbrăcaţi în tunicile 

1 9. I-au adus apoi grăsimea taurului lor, cun:i zisese Moise. 
şi a berbe5elui, _coada, grăsimea care 6. �01s_e a zis lui . . .  Aar_on, lui Elea
acopere marunta1ele, rărunchii şi pra- zar ş1 Im !tamar, fm Im Aaron : , Să 
purul ficatului ; ' nu vă descoperiţi capetele •, şi să 'nu 
20. au pus grăsimile acestea de asu- v_ă . ru�eţi hainele, ca nu cumva să mu

pra piepturilor, şi el a ars • grăsimile riţ1, ş1 să Se mînie •• Domnul împo
pe altar. • cnp. 3. o, 16. tnva întregei adunări. Lăsaţi pe fraţii 
21 . Aaron a legănat într'o parte şi voştri, pe toată casa lui Israel, să 

într'alta, ca dar • legănat maintea plîngă arderea care a venit dela Dom
Domnului, piepturile şi spata dreaptă nul. •Exod.33.o .  Cap.13.<5; 21 .  1, JO . Num . 6. 6, 1. 

cum poruncise lui Moise Domnul ' Deut.33.o. Ezcc.24.lG, 17. •<•Num.16.22, 46. Ioa. 1.1 ;  

''Ex
�

d.29.24, u. Cap. î.OO-n<. 22:/s
·��;s;�n ·:�\eşiţi din • uşa cortului 

Foc dcn cer. întîlnirii, ca să nu muriţi ; căci unt-
22. Aa�on şi:a ridicat mînile spre delemnul •• ungerii Domnului este 

popor, ş1 l-a bmecuvîntat •. Apoi, du- peste voi." Ei au făcut cum zisese 
păce a ad1!s _jertfa de ispăşire, arde- Moise. •cop.21.12. ••Exod.28.41. Cap . e . ao. 
readet_?t ş1 Jertfa de mulţămire, s'a 
pogorit. • Num.6. 23. Deul. 21 . 5. Luc.24.50. 

23. Moise şi Aaron au intrat în cor
t1!1 întîl_nirii. Cînd au ieşit din el, au 
bmecuvmtat poporul. Şi slava • Dom
nului s'a arătat întregului popor. 

(I Vere.6. Nnm . 14.10; 16. 19,42. 
24. Un foc •  a eşit dinaintea Domnu

lui, şi a mistuit pe altar arderea de 
tot şi grăsimile. Tot poporul a văzut 
lucrul acesta ; au scos strigăte •• de 
bucurie, şi s'au aruncat cu faţa I a  pă-
����S. :;.a�!:�e:��c2�;�.1��-i�!:S��on.7.i. 

Pdrfile cuvenite lui Aaron şi fiilor lui. 
8. Domnul a vorbit lui Aaron, şi a zis : 
9. „Tu şi fiii tăi împreună cu tine, 

să nu beţi • vin, nici băutură ameti
toare, cînd veţi intra în cortul întil
nirii, ca să nu muriţi : aceasta va fi o 
lege vecinică printre urmaşii voştri, 

• Ezec. 44 . 21 .  Lac.1.15. lTtm.3.3. Tlt . t . 7. 
1 O. ca să puteţi deosebi • ce este sfînt 

de ce nu este sfînt, ce este necurat 
de ce este curat, 

'°' Cop. 11  .H; 20. 2-l. Jer. 15. 19. Ezec. 22. 26; 4-4 .  23. 

1 1 . şi să • puteţi învăţa pe copiii 
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lui Israel toate l egi le, pc cari l i le-a 
dat Domnul prin Moise." 
(I J>cuL. 2 1 .  M .  !'i'M'm . M .  2 ,  ·'°', �1. I ' ! .  Ier. lot.  I A . r.t a l .  2. 7.  

1 2. �oi.se a zis lui Aaron, lui Elca
zar ş1 lui !tamar, cei doi fii cari ma i 
rămăseseră lui Aaron : „Luaţi  partea 
din da�ul �e mîncarc • rămasă cl in jert· 
fele m 1stu1te de foc îna intea Domnu
lui, şi n:iîncaţi-o fară aluat lingă al
tar : căci este un lucru •• prea s fînt. 
•Eiod.29.2. ('np ,6. 18. Nnm . IM . 9, lll .  (IO: {_'llp . 2 1 . 22 .  

1 3. S'o mincaţi într'un loc sfînt ; a
ce�ta este drep!ul tău şi dreptul f i i l0r 
tăi ,  ca parte din darur i le  de mînca rc 
mistuite de foc înaintea Domnului · 
căci aşa m i-a •  fost poruncit . • ca p . 2 . 3 :  1;, .�. 

1 4. Să mîncaţ i  de asemenea într'un 
loc curat, tu, fi i i  tă i  şi fiicele tale 
împreună cu tine, pieptul • care a fost 
legănat  într'o parte şi alta, şi spata 
care a f�st adu

,
să. ca jertfă prin ridi

care ; .căc� el� va sini date, ca un drept 
cuvem_t ţ 1� ş! ca un drept cuvenit fii. 
lor tăi, dm Jertfele de mulţămire ale 
copiilor lui Israel. 

• Ezod.29.2-1, 26, 27. Cap . 7 . Sl , S-1 .  Num . 18. 1 1 .  
1 5. lmprcună cu grăsimi le rînduite 

să fie mistuite de foc, ei vor aduce 
spata adusă • ca jertfă prin ridicare · 
ş! piept.ul �are se leagănă. într'o part� 
ŞI alta mamtea Domnului ; ele vor fi 
ale tale şi ale fiilor tăi împreună cu 
tine, printr'o lege vecinică, aşa cum 
a poruncit Domnul." • cup. 1.211, BD,84. 

1 6. Moise a căutat ţapul • adus ca 
jertfă de ispăşire ; şi iată că fusese 
ars. Atunci s'a miniat pe Eleazar şi 
!tamar, fiii cari mai rămăseseră lui 
Aaron, şi a zis : • cap.9.s, 1&. 

1 7. „Pentru • ce n'aţi mîncat jertfa 
de ispăşire într'un loc sfîn t ?  Ea este 
un lucru prea sfîn t ; şi Domnul v'a 
dat-o, ca să purtaţi nelegiuirea adu
nării, şi să faceţi ispăşire pentru ea 
înaintea Domnului. *Cap.8.26,29. 

1 8. l ată că sîngele • jertfei n'a fost 
dus înlăuntrul sfîntului locaş ; trebu
iaţi s'o mîncaţi în sfîntul locaş, cum •• 
am poruncit." •Cap.s .ao. ,„:• cnp.6.26. 

1 9. Aaron a răspuns lui Moise : „la
tă •, ei şi-au adus azi jertfa de ispă
şire şi arderea lor de tot înaintea 
Domnului ; şi, după cele ce mi s'au 
întîmplat, dacă aş fi mîncat azi jertfa 
de ispăşire, ar  fi fost bine •• oare îna· 
intea Domnului ?" 
• Cap.9.8, 12. ••rer.6. 20; 14. 12. Osea9.4. Mol. I. to, 13. 

20. Moise a auzit şi a fost mulţămit 
cu aceste cuvinte. 

Dubitoaa/e rnrutr .'i necurate 11 1 .  O:imnul a vudi i t  l u i  Moise : 
Aaron, ş1 le-a zis : ŞI lu1 

2. _„Vorb i ţ i  copi i lor l u i  I s rael . 
neţ i - Ic : • ŞI spu. 

1, lat.!1 " . dohi toacclc fH· cari le . .  mm�a chntre toate d u h i t o accle 
dieţi 

pămmt . • l•··,1 1 . 1 1  '· Fo1•t •� epe 
3. s.a mînca_t i  orice d1Jh i toc  c�r�

·� " 
unghia desp icată , cop i t a  depărţ ita r'. 
rumeg li.  ŞI 

4. Dar să nu minca\ i  cl i n  ce le ce 
megll numai, sau car i  au numai �
gh ia. despicată. Astfel, sa nu mîncani căm1!a, care rumcB"ă, dar n'arc ungh.1 
despicată : s'o priviţi ca necurată 

i a  
5 .  Să nu mî ncaţ i iepurele  de c�să 

care rumegă,, �a.r n 'arc unghia despi'. 
cată : să-l pr1v1ţ1 ca necura t .  
6.  Să nu mîncaţi iepurele, care ru

m_egă , . d_a � n'are unghia despicată : 
sa- I pr1v1ţ1 ca necurat. 

7 .. Să nu n:iîncaţ i .porcu l, care are un. 
gh1a despicată ş1 copita despărţită 
dar nu rumegă ; să-l priviţ i  ca necu'. 
rat •. (l fsa. W . 4; 66.3, 17, � · Să nu mî.ncaţi . din carnea lor, şi 
sa nu vă atmgeţ1 de trupurile lor 
moarte : să le priviţi ca necurate •. 
;·���.r,�,t�� �! '.;� ·1 11� -1 � �· �::.n;��� ·(7����-8tt;r.ti�.�4.':�'. 

9. lată • vieţu itoare le, pe cari să le 
mîncaţi d in t re toate ce le ce sînt în ape. Să mîncaţi din toate cele ce au 
aripi (înotătoare) şi solzi, �i cari sini 
în ape, fie în mări, fie în rîun. *Deut.1u. 

1 O .• Dar să priviţi ca o uriciune • pe 
toate cele ce n'au aripi şi solzi, din 
tot ce mişună în ape ş1 tot ce trăieşte 
în ape, fie în mări, fie în rîuri. ie- cop . 7. 18. Deut.u.a. 
1 1 . Să le priviţi ca o uriciune, să nu 

mîncaţi d in carnea lor, şi trupurile 
lor moarte să le priviţi ca o uriciune. 
1 2. Să priviţ i ca o uriciune pe toate 

cele cari n'au aripi şi solzi în ape. . 
1 3. lată • dintre păsări, cele pe cari 

le veţi privi ca o uriciune, şi din ca· 
ri să nu mîncaţi : vulturul, gripsorul 
şi vulturul de mare ; • Dcut. u.12. 

1 4. şorecarul, şoimul ş i  tot ce este 
din neamul lu i ; 

1 5.- corbul şi toate soiurile lui ; 
1 6. struţul, bufniţa, pescărelul, caro· 

iul şi tot ce ţine de neamul lui ; , 
1 7. huhurezul, heretele şi coc0stir· 

cui ; 
1 8. lebăda, pelicanul şi corbul de 

mare ; 
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1 9. barza, bîtlanul, şi ce este <lin necurat ; ş i  orice băuturâ care se în-neamul lui_, P.':1Păza şi _li.liacul. . • , I treb_uin (cază la băut,  oricare ar fi va-
20. Să pr1v1ţ1 ca o 1:1r1c1un � orice t 1r1- sul 111 care se va găsi ,  va f i  necurată. 

toare care sboară ŞI umbla pe patru 35.  Orice lucru ,  pe care va cădea ce
picioare. . • , . va d in trupurile �or moarte, va fi ne-

2 1 .  Dar, dmtre toate tintoarele cart curat ; cuptorul ş1 vatra să se dărîme : 
sboară şi umblă pe patru picioare, să vor fi necurate, şi le veţi priv i ca nemîncaţi pe cele ce au fluerul picioa- curate. 
relor dinapoi mai lung, ca să poată 36. Numai izvoarele şi fintînile, cari 
sări pe pămînt. alcătuiesc grămezi de ape, vor ramî-

22. lată pe cari să le mîncaţi : lăcu- nea curate ; dar cine se va atinge de 
sta•, lăcusta soiam, lăcusta hargol şi trupurile lor moarte, va fi necurat. 
lăcusta hagab, după soiurile lor. 37. Dacă se întîmplă să cadă ceva 

•Mat. 3 . < .  Marc. t . 6. din trupurile lor moarte pe o sămînţă 
23. Pe toate celelalte tîrîtoare cari care trebuie sămănată, ea va rămînea 

sboară şi cari au patru picioare să le curată. 
priviţi ca o uriciune. 38. Dar dacă se pusese apă pe sămîn-
24. Ele vă vor face necuraţi : ori- (ă, şi cade pe ea ceva din trupurile lor 

cine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurată. 
moarte, va fi necurat pînă seara, 39. Dacă moare una din vitele cari 

25. şi oricine va purta trupurile lor vă slujesc ca hrană, cine se va atinge de 
moarte, să-şi spele • .  hainele, şi va fi trupul ei mort, va fi necurat pînă seara ; 
necurat pînă seara. 40. cine • va mînca din trupul ei 

• cap . 1< . s; 15.6. Num.19. 10, 22; st . :u. mort, îşi va spăla hainele şi va fi ne-
26. Să priviţi ca necurat orice <lobi- curat pînă seara ; şi cine va purta tru

toc cu unghia despicată, dar care n'a- pul ei mort, îşi va spăla hainele şi 
re copita despărţită şi nu rumegă : va fi necurat pînă seara. 
oricine se va atinge de el va fi ne- "Cap.11.1&;22.s. Deut.1-1.2t. Ezec. 4 . 14; 44. 81. 

curat. 4 1 .  Pe orice tîrîtoare care se tîrăşte 
27. Să priviţi ca necurate toate acele pe pămînt, s'o priviţi ca necurată ; 

dobitoace cu patru picioare, cari um- să nu se mănince. 
blă pe labele lor :  ori cine s e  v a  atinge 42. Din toate tîrîtoarele cari se tîrăsc 
de trupurile lor moarte, va fi necurat pe pămînt, din toate cele ce se tîrăsc 
pînă seara ; pe pîntece, să nu mîncaţi ; nici din toa-

28. şi ori cine le va purta trupurile te cele ce umblă pe patru picioare 
moarte, îşi va spăla hainele şi va fi sau pe un mare număr de picioare ; ci 
necurat pînă seara. să le priviţi ca o uriciune. 
29. Iată, din vietăţile cari se tirăsc 43. Să nu vă faceţi uricioşi• prin toa

pe pămînt, cele pe cari le veţi privi te aceste tîrîtoare cari se tîrăsc ; · să 
c� necura�e :  �îrt�ta, şoarecele .· ş1 şo- n� vă face_ţi n�curaţi prin ele, să nu 
p1rla, dupa sornnle lor ; '-' Isa. 66. 17. va spurcaţi prm ele. •Cap. 20. 25. 

30. ariciul, broasca, broasca ţestoasă, 44. Căci Eu sînt Domnul, Dumne-
melcul şi cameleonul. zeul vostru ; voi să vă sfinţiţi, şi fiţi 
3 1 .  Să le priviţi ca necurate dintre sfinţi •, căci Eu sînt sfînt ; să nu vă 

toate tîrîtoarele : oricine se va atinge faceţi necuraţi prin toate aceste tîrî
de ele moarte, va fi necurat pînă seara. toare cari se tirăsc pe pămînt. 
32. Orice lucru pe care va cădea ce- • Exod.19.6. Cap.19.2;20.1,26. 1Tes. 4 . 1 . 1 Pet.t. l6,16. 

va din trupurile lor moarte, va fi ne- 45. Căci • Eu sînt Domnul, care v'am 
curat, fie vas de lemn, fie haină, fie scos din ţara Egiptului, ca să fiu 
piele, fie sac, fie orice alt lucru care Dumnezeul vostru, şi să fiţi sfinţi •• ; 
se întrebuinţează Ia ceva ; să fie pus • căci Eu sînt sfînt. <•Exod.6.7.  ""Vers.4-1. 
în apă, şi va rămînea necurat pînă sea- 46. Aceasta este legea privitoare la 
ra ; după aceea va fi curat. •cap.16. 12. dobitoacele, păsările, toate vieţuitoa-
33. Tot ce se va găsi într'un vas de rele cari se mişcă în ape, ş i  toate 

pămînt în care va cădea ceva din a- vietăţile cari se tîrăsc pe pămînt, 
ceste trupuri moarte, va fi necurat, 47. ca să • faceţi deosebire între ce 
şi veţi sparge • vasul. •cap.6.28; 16. 12, este necurat şi ce este curat, între do-
34. Orice lucru de mîncare, pe care bitocul care se mănîncă şi dobitocul 

va cădea ceva din apa aceasta, va fi care nu se mănîncă." •cap. 10.10. 
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Curăţirea ft·mrilor dupa 11a,<ll're. ccrcdarl'a, sa dl'cbrc pl' omul 12 I; Domnul a vorbit lui Moise, şi a . necura t . . . acela 

zis : „ . I .J. Daca. pe pielea t ru p u l ui va fi 2. „Vorbeşte copulor lu t Israel, şi pată a!ba, .care nu se a r:i t a  mai 0. o 
spun�-le : că dec1t p1ell':i, şi c.J ac:i parul 

a 1�· 
. „Cmd .o femeie • va rămînea însăr- i făcut alb, preotul să i nchic.Jă şap�� ,i1a cr!1at�, ş1 va naşi� un copil de parte 1 P� cel cu rana. . · e 

b.arbate0as�ă, să fte necurată•• şapte I ::> . � şaptea �· . preotul  să-l terce. 
zile ; sa fie necurată ca ţ în vremea 1 teze 1arăş . D�ca 1 se parc că rana sorocul':1i ei. •f'np.15. 10. ••1,uc. 2. ?!. trnr. 1 .·„ 10. ' stat pe loc �· n1:' s'a întins pe pici a 
• 3. ln .ziua a opta •, copilul să fie tăiat � preotul. să-l mchtdâ a doua oară în:ă 1mpreJUr. (1 Fnc. li. 12.Luc. l . .:,o; 2.21 . loa n 7. 22, 23. Şapte Ziie. 
4 .

. f�mei.a să !""ai rămînă încă tre i- . 6. !1reotul să-l cerce�eLc a doua oară zeci ş1 trei de zile, ca să se curăţe de m zn�a a şaptea . Daca rana a mai scă 
singele ei ; să nu se atingă de nici un zut ŞI nu s'a întins pe piele preotuÎ 
lucru sfînt, şi să nu se ducă Ia sfin- va spune ciţ omul acesta este curat : 
tul lo.c�_ş, i;>înă nu se vor împlini zi lele este o .pecm!;!'me ; el să-şi spele • haj. curăţ1r11 et . nele, ŞI va f1 curat. • c"r. 11 . 2io;1<„. 

5. Dacă naşte o fată, să fie necurată !· Dar dacă pecinginea s'a întins pe 
două săptămîni, ca pe vremea cînd i-a P.1ele, dupăce s'a arătat el preotului 
venit sorocul ; şi să rămînă şase zeci Ş� după c.e acesta l-a declarat curat 
şi şase de zile ca să se curăţească de s� .�e mar supună încă odată cerce'. 
sîngele ei. tam preotului. 

6. Cînd se vor împlini • zilele cură- �- Preotul_ îl. va cerceta. Dacă pecin· 
ţirii ei, pentru un fiu sau pentru 0 fii- ginea s'a mtms pe piele, preotul îl 
că, să aducă preotului Ia uşa cortu- va de.clara necura! : este lepră. 
lui întîlnirii, un miel d� un an pentru 9. Cmd se" va arata o rană de lepră 
arderea de tot, şi un pui de porumbel pe un om, sa-I _'.ld�că la preot. . 
sau o turturea pentru jertfa de ispă- 1 O. Pre�tul sa-I cerceteze. Ş1 daci 
�ire. ,. Luc . 2 . 2'2. 

are pe piele o umflătură albă, dacă 
7. Preotul să le jertfească înaintea umflătu"ra �ce_asta a f�cut_ ca părul. si 

Domnului, şi să facă ispăşire pentru albe�sca, ŞI m 1:1mflatura este ş1 o 
ea ; şi astfel, ea va fi curăţită de cur- urma de carne vie, •Num. 12.10,�. 

gerea sîngelui ei. Aceasta este legea ZReg.6·27· 2 c'.00· 26 · 20: • . 
pentru femeia care naşte un băiat sau 1 1 .  aţunc1 pe pielea trupului omulw 
0 fată. acestuia este o lepră învechită : preo-

8. Dacă • nu poate să aducă un miel tuţ �ă-1 _d�clare necurat ; să nu-l în· 
să ia două turturele sau doi pul ch;�a, cac� este necurat. , 
de porumbel, unul pentru arderea de . . Daca _lepra va fa�e o �pu�eala 
tot, altul  pentru jertfa de is ă ire pe i;>tele, ŞI v� acope�l }c;_iata. i;>•elea 

Preotul •• să facă ispăşire pentr� : " celui c!-1 ran�, dm cap pma m p1c10are, 
va r1· curata" " • c  . 7 L c a, şi pretutmdem pe unde-şi va arunca 

• ap.o . .  uc.Z. 2" • •• •P· '· 26· preotul privirile, 
Lepra de oameni. 

13 1 .  Domnul a vorbit lui Moise şi 
lui Aaron, şi a zis : 

2. „Cînd un om va avea pe pielea 
trupului o umflătură, o pecingine •, 
sau o pată albă, care va semăna cu o 
rană de lepră pe pielea trupului lui, 
trebuie adus •• la  preotul Aaron, sau 
la unul din fiii lui, cari sînt preoţi. 

.;. neut.28.27. (114Deut. 17.8,9;24.8. Luc.17.14. 

3. Preotul să cerceteze rana de pe 
pielea trupului. Dacă părul din rană 
s'a făcut alb, şi dacă rana se arată 
mai adîncă decît pielea trupului, este 
o rană de lepră : preotul care va face 

1 3. preotul să-l cerceteze ; şi dacă va 
vedea că lepra a acoperit tot tru· 
pul, să declare curat pe cel cu rana: 
fiindcă s'a făcut toată albă, el este 
curat. 

1 4. Dar în ziua cînd se va vedea în 
el carne vie, va fi necurat ; . 

1 5. cînd preotul va vedea carnea vie, 
să-I declare necurat : carnea vie este 
necurată, este lepră. . . 

1 6. Dacă se schimbă carnea vie şi 
se face albă, să se ducă Ia preot ;  

1 7. preotul să-I cerceteze, şi dacă 

rana s'a făcut albă, preotul să declare 
curat pe cel cu rana : el este c�rat. 

1 8. Cînd un om va avea pe pielea 
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trupului său o bubă • care a fost tâ- 32. Preotul să cerceteze rana a şap
m
1
ă
9
d_uş

it
1
_ă
p
, 
e locul unde era bub· ar.:xsoe<l. <vo .ao

. tea z1. Dacă rîia nu s'a în t ins, dacă 
n ' a r c  _păr gâlbui, şi dacâ nu parc mai arăta o umflătură albă sau o pată de adînca <lecit pielea, 

un alb roşietic, omul acela sa se arate 3'3. cel cll rî îa la cap să se radă, dar 
preotului. să nu radă locul unde este rîia ; şi 
20. Preotul să-l cerceteze. Dacă pata preotul să-l înch idâ a doua oara sapte 

pare mai adîncă decît pielea, şi daci! zile. ' 
părul s'a făcut alb, preotul să-l de- 34. Preotul să cerceteze rîia a şap
clare necurat : este o rană de lepră. tea zi . Dacă rîia nu s'a întins pe pie le, 
care a dat în bubă. şi nu pare mai adîncă decît pielea, 

21 . Dacă preotul vede că nu este păr preotu l să-l declare curat ; e l  să-şi 
alb în pată, că ea nu este mai adîncă spele hainele, şi va fi curat. 
decît pielea, şi că a mai scăzut, să în- 35. Dar dacă rîia s'a întins pe piele, 
chidă pe omul acela şapte zile . dupăce a fost declarat cura t, 

22. Dacă s'a întins pata pe piele, 36. preotul să-l cerceteze. Şi dacă 
preotul să-l declare necurat : este o rîia s'a întins pe piele, preotul n'are 
rană de lepră. să mai caute să vadă dacă are păr găl-

23. Dar dacă pata a rămas pe loc şi bui : este necurat. 
nu s'a întins, este semnul rănii uscate 37. Dacă i se pare că rîia a stătut 
unde a fost buba ; preotul să-l de- pe loc, şi că din ea a crescut păr ne
clare curat. gru, rî ia este vindecată : este curat, şi 
24. Cînd un om va avea pe pielea preotul să-l declare curat. 

trupului o arsură pricinuită de foc, 38. Cînd un bărbat sau o femeie va 
şi se va arăta pe urma arsurii o pată avea pete pe pielea trupului, şi anu-
albă sau de un alb roşietic, me pete albe, 

25. preotul să-l cerceteze. Dacă pă- 39. preotul să-l cerceteze. Dacă pe 
rul dm pată s'a făcut alb, şi ea pare pielea trupului lui sînt pete de un alb 
mai adîncă decît pielea, este lepră, gălbui, acestea nu sînt decît nişte pete 
care a dat în arsură ; preotul să de- cari au făcut spuzeală pe piele : este 
clare pe omul acela necurat : este o curat. 
rană de lepră. 40. Cînd unui· om îi va cădea părul 

26. Dacă preotul vede că nu este păr de pe cap, este pleşuv : este curat. 
alb în pată, că ea nu este mai adîncă 4 1 .  Dacă i-a căzut părul de pe cap 
decît pielea, şi că a mai scăzut, să în- numai în partea dinainte, este pleşuv 
chidă pe omul acela şapte zile. î�:f.3g�� �i;c�nf � :  p�sr\�a

c
u;Î:Şuvă di-27. Preotul să-l cerceteze a şaptea zi. nainte sau dinapoi este 0 rană de un r�1 

d:�-t ���Îas:: �:��:af� ��f�e� p;:�;; alb roşietic, este lepră, care a făcut 
de lepră. ���

l
��a��

u
��

l
ifttea pleşuvă dinainte 

28. Dar dacă pata a rămas pe loc, nu 43. Preotul să-l cerceteze. Dacă în s'a întins pe piele, şi a mai scăzut, partea pleşuvă dinapoi sau dinainte este o rană pricinuită de umflătura este 0 umflătură de rană de un alb 
���r��fe �;�o��f r��i� v1�d

l
e
a
::te 

c�r:;: roşietic, asemănătoare cu lepra de pe 
surii. P1�.

e
!s��

u
fe�

1
��. este necurat : preotul 

29. Cînd un bărbat sau o femeie va să-l declare necurat ; rana lui este pe avea o rană pe cap sau la barbă, cap. 
30. preotul să cerceteze rana. Dacă 45. Leprosul, atins de această rană, 

pare mai adîncă decît pielea şi are să-şi poarte hainele sfîşiate, şi să um
păr gălbui şi subţire, preotul să de- ble cu capul gol ; să-şi acopere • bar
clare pe omul acela necurat : este rîie ba, şi să strige : „Necurat •• ! Necu
de cap, este lepră de C'!P sau de rat ! " •Ezcc . 2-1 . n.zz. M;c.3.7.  •><· Plln.u&. 
barbă. 46. Cită vreme va avea rana, va fi 

3 1 .  Dacă preotul vede că rana rîici necurat : este necurat. Să locuiască 
nu pare mai adîncă decît pielea, şi sino-ur ; locuinţa lui să fie afară • din 
n'are păr negru, să închidă şapte zile I tabără. '' Num.5.2; 12. 1<. 2Reg.7.a;  "· '· 
pe cel cu rana de rîie la cap. 2crou . 26 . 2 1 . Luc.1u2. 
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Semnele leprei de pe haine. Curăţirea leprei rlc pe om. 47. Cînd se va arăta o rană de lepră 14 I .  Domnul a vorbit l u i  Moise pc o haină, fie haină de lină, fie hai- a zis : ' şi 

na de in, 2. „lată care �a fi. legea cu r:irivir 48. în urzeală sau în bătătură de in la cel lepros, rn ziua cur,iţini luie 
sau de lină, pe o piele sau pe vreun Să-l • aduca înaintea preotului. · 

lucru de piele, . '')lat. • . 2 , 4 .  )lare. 1 . ...,, 1 1 . Lur. 5. 12, u;i;, 14. 49. şi rana va fi verzuie sau roşie- 3. Preotul să iasă afară din tabără tică pe haină sau pe piele, în urzeală · şi sa cerceteze pe cel lepros. Dacă sau m bătătură, sau pe vreun lucru leprosul este tămăduit de rana leprei de piele, este o rană de lepră, şi tre- 4. preotul să poruncească să se ia' buie arătată preotului. pentru cel ce trebuie curăţit, două pă'. 50. Preotul să cerceteze rana, şi să sâri vii şi curate, lemn de cedru • închidă şapte zile lucrul cu rl!-na. cărmîz •• şi isop ţ. ' 
5 1 .  Să cerceteze a şaptea ZI rana. • Smn. 10. a.  •• Evr.". "'· tps,5u. Dacă rana s'a întins pe haină, în ur- 5. Preotul să poruncească sa se jun. zeală sau în bătătură, pe piele sau ghie una din aceste păsări intr'un vas pe lucrul acela de piele, este o rană de pămînt, în apă curgătoare. de lepră • învechită : lucrul acela este 6. Să ia pasărea cea vie, lemnul de necurat. • C•p. u . ... . cedru, cărmîzul şi isopul, şi să le moa-52. Să ardă haina, urzeala sau bătă- ie, împreună cu pasărea cea vie, în tura de lină sau de in, sau lucrul de sîngele păsării junghiate în apa cur· piele pe care se găseşte rana, căci gătoare. este o lepră învechită : să fie ars în 7. Să stropească • de şapte ori •• pe foc. cel ce trebuie curăţit de lepră. Apoi 53. Dar dacă preotul vede că rana să-l declare curat, şi să dea drumul nu s'a întins pe haină, pe urzeală sau păsării celei vii pe cîmp. pe bătătură, sau pe lucrul acela de * E>"r . o . rn. •• 2 R•g.o.10,u. piele, 8. Cel ce se cură\eşte, trebuie să-şi ' 54. să poruncească să se spele par- spele hainele, să-şi radă tot părul, şi tea atinsă de rană, şi să-l închidă a să se scalde •• în apă ;  şi va fi curat. doua oară şapte zile. Jn urmă va putea să intre în tabără, 55. Preotul să cerceteze rana, după dar să rămînă ţ şapte zile afară din ce se va spăla. Şi dacă rana nu şi-a· cort. • cup. 1 a . o .  «•cap. 1 1 . zr  •. t :>n m . 12.1;. schimbat înfăţişarea şi nu s'a întins, 9. ln ziua a şaptea, să-şi radă toi lucrul acela este necurat : să fie ars părul, capul, barba şi srrîncenele .= tot în foc, căci o parte din faţă sau din părul să şi-l radă ; să-şr spele �amele dos a fost roasă. şi să-şi scalde trupul în apă, ş1 va !1 56. Dacă preotul vede că rana a mai curat scăzut, după ce a f�st �pălat�, s'o ru- I o. 0A opta zi •, să ia doi miei fără pă d in hamă sau dm piele, dm urzea- cusur, şi o oaie de un an fără cus��· lă sau din bătătură. trei zecimi dintr'o efă de floarea fa1· 
57. Şi dacă se mai iveşte pe haină, nii ca dar 00 de mîncare frămîntat cu 

în urzeală sau în bătătură, sau pe lu- untdelemn, şi un log (pahar) de unt
crul de piele, înseamnă că este o spu- delemn. •:•Mnt.H 

zeală de lepră : lucrul atins de rană MIU'c. t . « .  Luc. 6.14. ••cop.2. 1 .  Nnm.15.4,15. 

să fie ars în foc. t t . Preotul care face curăţirea să a-
58. Haina, urzeala sau bătătura, sau ducă înaintea _Domnului pe . omul �::: 

vreun lucru de piele, care a fost spă- se curăţeşte şi_ t?a�e l_u�_rurrle ace ' 
htt şi de unde a pierit rana, să se la uşa cortului 1�ttln1m. . . . i ma'i spele a doua oară, şi va fi cu- t 2. Preotul · să 1a unul dm .m!e1·.�-rat să-l " aducă jertfă pentru vma, } 1 
59. Aceasta este legea privitoare la preună .;u. lo�ul de unţd;l�n,in

lfa
sÎna� rana leprei cind loveşte hainele de !egene 

. 
mtr o. parte ŞI m r a t lină sau d� in, urzeala sa� bătă!urn, mtea D0mnu�,��r�5�2.

���)��!,nE
a
x;d.29.:u. sau un lucru oarecare de piele, ŞI du- , S. . h . . 1 1 • locul •  unde pă care vor fi declarate curate sau I 1 3: a J!Jn� ie

f
m
1
1e

d
u �n "şire şi ar-necurate." se JUngh1e Jert e e e 1spa 
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derile de tot, adică în locul sfînt ; că
ci, Ia jertfa pentru vină, ca şi la jert
fa de ispăşire„, dobitocul pentru jert
fă va fi al preotului : el este un Iu
cru ţ prea sfînt. '' Exod . 2!l . u .  Cnp.1.0111; 4..4,24. "''' Cap. 7 .  7. tCnp. 2 . 3; 7 . G ; 21 . 2'2. 

1 4. Preotul să ia din singele jertfei 
de ispăşire ; să pună pe marginea • 
urechii drepte a celui ce se curăţeşte, 
pe degetul cel mare dela mina dreap
tă a lui, şi pe degetul cel mare dela 
piciorul drept. • Exod. 2!l. 20. Cop. s. 23. 

1 5 .  Preotul să ia untdelemn din log, 
şi să toarne în palma mînii stingi. 

1 6. Preotul să-şi moaie degetul mi
nii drepte în untdelemnul din palma 
mînii stingi, şi să stropească din unt
delemn de şapte ori cu degetul îna
intea Domnului. 
1 7. Din untdelemnul care-i mai ră

mîne în mină, preotul să pună pe 
(moalele) marginea urechii drepte a 
celui ce se curăţeşte, pe degetul cel 
mare al mînii drepte şi pe degetul cel 

;eÎ�Î �el�cj��W�\:!����· �i���upra sîn-

1 8. Iar untdelemnul care-i mai ră
mîne în mină, preotul să-l pună pe ca
pul celui ce se curăţeşte ; şi preotul 
să facă • ispăşire pentru el înaintea 
Domnului. •cap.4.26. 

1 9. Apoi preotul să aducă jertfa de 
ispăşire • ;  şi să facă ispăşire pentru 
cel ce se curăţeşte de întinăciunea lui. 
In urmă să junghie arderea de tot. 

>:=Cap . 5. 1 ; 12 . i .  
20.  Preotul să aducă pe altar arde

rea de tot şi darul de mîncare ; şi să 
facă ispăşire pentru omul acesta, şi 
va fi curat. 

21 . Dacă • este sărac şi nu poate să 
aducă toate aceste lucruri, atunci să 
ia un singur miel, care să fie adus 
ca jertfă pentru vină, după ce a fost 
legănat într'o parte şi într'alta, ca dar 
legănat, şi să facă ispăşire pentru el. 
Să ia o zecime din floarea făinii, fră
mîntată cu untdelemn, pentru darul 
de mîncare, şi un log de untddemn. 

i(l:Ce.p. 6. 7; 12.8. 
22. Să ia şi două turturele • sau doi 

pui de porumbel, după mijloacele lui, 
unul ca jertfă de ispăşire, celalt ca 
ardere de tot. • Cap. 12. s; rn. 1<, 16. 

23. In ziua a opta, să aducă• pentru 
curăţirea lui toate aceste lucruri Ia 
preot, la uşa cortului întîlnirii, înain
tea Domnului. • vers. 10,11. 

24. Preotul • să ia mielul pentru jert-

fa de vină, şi lo<'ul CLI untdelemn · si să le legene înt�o parte şi într'alt�, ca dar leganat, înaintea Domnului. 
�· Vcrs.12. �5.: Să j unghie mielul jertfei pentru v11.1 a. Preotu.I �ă i� • din sîngcle jertfei pe_ntru vma ; sa pună pe marginea urechu drepte a celui ce se curiiţeşte, pe degetul cel mare al mînii drepte � i  pe degetul cel mare al piciorului drept. ··· vecs . 1 1 .  

26. Preotul să toarne untdelemn în 
palma mînii stingi. 

27. Preotul să stropescă de şapte 
ori cu degetul de Ia mina dreaptă îna
intea Domnului din untdelemnul care 
este în mina stingă a lui. 

28. Iar din untdelemnul din mina lui, 
preotul să pună pe marginea urechii 
drepte a celui ce se curăţeşte, pe de
getul cel mare al mînii drepte, şi pe 
degetul cel mare al piciorului drept, 
în locul unde a pus din sîngele jert
fei pentru vină. 

29. Ce mai rămîne din untdelemn în 
mină, preotul să-I pună pe capul celui 
ce se curăţeşte, ca să facă ispăşire 
pentru el înaintea Domnului. 

30. Apoi să aducă una •  din turturele 
sau un pui de porumbel, cum va putea, 

"Vers.22. Cnp.1�.l!i. 
31 .  unul ca jertfă de ispăşire, şi altul 

ca ardere de tot, împreună cu darul 
de mîncare ; şi preotul să facă ispă
şire înaintea Domnului pentru cel ce 
se curăţeşte. 

32. Aceasta este legea pentru curăţi
rea celui ce are o rană de lepră, şi nu 
poate să aducă tot ce este rinduit 
pentru . curăţirea lui ." ,, vcre.10. 

Curitţirea leprei de pe case. 
33. Domnul a vorbit lui Moise şi 

lui Aaron, şi a zis : 
34. „După ce veţi intra în ţara Ca

naanului, pe care v'o dau în • stăpînire, 
dacă voi trimete o rană de lepră pe 
vreo casă din ţara pe care o veţi stă-
p;�i

.
, 

cel ·c:F�:��\=";�32d��:·;�7����·�· 
preotului, şi să zică : „Mi se pare că 
este ceva ca o rană • în casa mea." 

.:< frov. H. 33. 1.nh. 6 • .t .  
36. Preotul, înainte de a intra ca să 

cerceteze rana, să poruncească să se 
deşerte casa, ca nu cumva tot ce este 
în ea să se facă necurat. După aceea 
să intre preotul şi să cerceteze casa. 
37. Preotul să cerceteze rana. Dacă 
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vede . că pe zidurile casei sînt nişte fel ispăşire pentru casa şi g.rop1şo�re .ve�zui �au . roşietice, pă- curată. ' e:v�� li 
rmd mat . ad!nct_ dec1t zidul, . I 54. Aceasta este leg-ea pentru 0 :li . 
. 38. să tasa din casă, ş1, cmd va a- rană de lepră şi pentru rîia • d rice 

1unge l_a uşă, să pună să încuie casa .1 _ • c.� . �ap, şapte zile. 5:i. pentru lepra' de pe haine · /'1· 
39. ln ziua a şaptea, preotul să se în- pe case, -· c.p. i:u;_ •• 

ş� e_" 

t?ar.că _în ea. Ş� da�ă va ve�ea că rana : ?6: �entru • umflături, pentru p��;"· s a  mtms pe zidurile casei, I gm1 ş1 pentru pete : •cap_ 13n· 40. să poruncească să se scoată pie- 57. ea arată • cînd un lucru este n.i, trele atinse de rană, şi să le arunce a- curat, şi cînd este curat. Aceasta es�· fară din cetate într'un loc necurat. legea pentru lepră." •Deut.2< . s. Ezet. ;i_; 
4 1 .  Să pună să răzăluiască toată par- . . 

· 

tea din lăuntru a casei, şi tencuiala ră- Necurăţule bărbatului. 
zăluită să se arunce afară din cetate, 15 I. Domnul a vorbit lui Moise · într'un l<;>c necur�t. lui Aaron, şi a zis : şi 

42. Să ta alte pietre şi să le pună în 2. „Vorbiţi copiilor lui Israel şi spu. locul celor dintîi ; şi să se ia altă neţi-le : ' 
tencuială ca să se tencuiască din nou „Orice • om care are o scurgere din casa. trupul lui, prin chiar faptul acesta 43. Dacă rana se va întoarce şi va iz- este necurat. •cap.22. 1 .  Num.&.i qucni din nou în casă, după ce au scos 2�nm. 3.29. Mat.9.20. Mnrc.ă. 25. Luc . b . -13. 

• 
pietrele, după ce au răzăluit şi tencuit 3. Din pricina scurgerii lui este ne. din nou casa, · 

curat : fie că trupul lui Iasă să se facă 
44. preotul să se întoarcă în ea. Şi scurgerea, fie că o opreşte, este ne· 

dacă vede că rana s'a întins în casă, curat. 
este o lepră învechită• în casă : casa 4. Orice pat în care se va culca, va 
este necurată. <•cop. 13. &1. Zuh.6. 4. fi necurat ; şi orice lucru pe care va 

45. Să dărîme casa, lemnele, şi toată şedea, va fi necurat. 
tencuiala casei ; şi să scoată aceste lu- 5. Cine se va atinge de patul lui, să-şi 
cruri afară din cetate, într'un loc ne- spele hainele, să se scalde • în apă, 
curat. şi va fi necurat pînă seara. '' Cnp. 11.20; 11.11. 

46. Cine va intra în casă în tot timpul 6. Cine va şedea pe lucrul pe care a 
cînd era închisă, va fi necurat pînă şezut el, să-şi spele hainele, să se scalde 
seara. în apă, şi să fie necurat pînă seara. 

47. Cine se va culca în casă, să-şi 7. Cine se va atinge de trupul lui, 
spele hainele. Cine va mînca în casă, să-şi spele hainele, să se scalde în apă, 
deasemenea să-şi spele hainele. şi va fi necurat pînă seara. 

48. Dacă preotul, care s'a întors în 8. Dacă omul acela scuipă pe un om 
casă, vede că rana nu s'a întins, du- curat, acesta să-şi spele hainele, să se 
păce a fost tencuită din nou casa, să scalde în apă, şi va fi necurat pînă 
declare casa curată, căci rana este vin- seara. 
decată. 9. Ori ce şea pe care va călări el, va 
49. Pentru curăţirea casei să ia• două fi necurată. 

păsări, lemn de cedru, cărmîz şi isop. 1 O. Cine se va atinge de vreun lucru 
• vers . 4. care a fost subt el, va fi necurat pînă 

50. Să junghie una din păsări într'un seara ; şi cine va ridica lucrul acel�, 
vas de pămînt, într'o apă curgătoare. să-şi spele hainele, să se scalde în apa, 
5 1 .  Să ia lemnul de cedru, isopul, şi va fi necurat pînă seara. 

cărmîzul şi pasărea cea vie ; să le moa- 1 1 .  Cine va fi atins de cel cu scurge· 

ie în sîngele păsării junghiate şi în rea, ş i  nu-şi va spăla mînile în ap�, 
apa curgătoare, şi să stropească de să-şi spele hainele, să se scalde în apa, 
şapte ori casa. şi va fi necurat pînă seara. . 
52. Să curăţe casa cu sîngele pasării, 1 2. Orice vas • de pămînt care va fi 

cu apa curgătoare, cu pasărea cea vie, atins de el, să fie spart, şi orice vas 
cu lemnul de cedru, cu isopul şi cărmî- de lemn să fie spălat î

n0�fP��-28; 11.S2.Iizul. 5 3. Să dea drumul pasării celei vii 1 3. După ce va fi curăţit de scurge· 

afară din cetate, pe cîmp. Să facă' ast- rea lui, omu l  acela să numere •  şapte 
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zil� penti:_u _

curăţirea lui ; �ă-şi "spele i timpul cit _va ţinea scurgerea aceasta, h�mele, S<i;-ŞI sc�lde trupul m apa cur- I va ft ca ş1 patul din timpul cînd ea 
gatoare, ŞI va fi cura!· . ···Vers.�. C•P· 14·8· este la scurgerea dela soroc ; şi orice 
1 4. In ziua a opta, sa 1a doua • turtu- lucru pe care va şedea va fi necurat 

rele sau doi pui de P<;>rumbel, să se ca atunci cind este e a  ta' scurgerea dela 
ducă înaintea Domnului, la uşa cortu- soroc. 
lui întîlnirii, şi să-i dea preotului. _27. Oricine "se . va atinge de ele, va 

" . " 
• Cup . H.22 ,_:;s. f1 necu�at ; sa-ş1 . spele hainele, să se 

1 5. Preotul sa-1 aduca, unul ca Jertfa• scalde m apă, ş 1 va fi necurat pînă 
de ispăşire, şi celalt ca ardere de tot ; seara. 
şi preotul să facă ispăşire •• pentru el 28. După• ce va fi curăţită de scur
înaintea Domnului, pentru scurgerea gerea ei, să numere şapte zile, şi apoi 
lui. "°' Cnp . 14..30, 31. o.:.cap.H.I!),31.  Va fi curată. >::Yers.13. 

1 6. Omul care va avea o scurgere" a 29. A opta zi, să ia două turturele 
seminţei în somn să-ş1 scalde tot tru- sau doi pui de porumbel, şi să-i ducă 
pul în apă, şi va fi necurat pînă seara. preotului, la uşa cortului întîlnirii. 

. . " . •c:rp. 22. 4. 
_
neut.2s. 10: 30. Preotul să aducă unul ca jertfă 

1 7. �n�e hama ŞI ori ce p�ele cari de ispăşire, şi altul ca ardere de tot ; vor f1 atinse de scurgere.a lui, vor f1 şi preotul să facă ispăşire pentru ea spălate cu apă, şi vor fi necurate pînă înaintea Domnului, pentru scurgerea 
seara. care o făcea necurată. 
1 8. Dacă o fe"meie s'a culca! cu . 1:!n 31 .  Aşa să depărtaţi • pe copiii lui 

astfel de om, sa se scalde ammdo1 m Israel de necurăţiile lor ca să nu 
apă, şi vor fi necuraţi• pînă seara. moară din pricina necurăţi'ilor lor, da•1sam.21. 4. că pîngăresc •• cortul Meu, care este în 

Necurăţia femeii. mijlocul lor. <•Cop . lt.47. Dcut.2•.S. Ezcc.'4.23. 
1 9. femeia • care va avea 0 scurgere, �·':'�urn . 5. 3; 19 . ta,20. Ezec. &. 11 ; 23. 38. 

şi anume o scurgere de sînge din tru- 32. Aceasta• este legea pentru cel ce 
pul ei, să rămînă şapte zile în necu- are o scurgere sau este întinat•• 
răţia ei. Oricine se va atinge de ea, printr'o lepădare de sămînţă în somn, 
va fi necurat pînă seara. >iii Cnp.12.2. o:< Vers.2. *"'Vers.16. 
20. Orice pat în care se va culca ea 33. pentru cea• care este la curgerea 

în timpul necurăţiei ei, va fi necurat ; dela soroc, pentru bărbatul sau •• te
şi orice lucru pe care va şedea ea, va meia care are o scurgere, şi pentru 
fi necurat. bărbatul ţ care se culcă cu o temeie 
21 . Oricine se va atinge de patul ei, necurată." =· vm . 19 .  ·=«· vecs. 25. tVm.24. 

�f-�� she����:�tet;insl ::a���lde în apă, 
22. Oricine se va atinge de un lucru 

pe care a şezut ea, să-şi spele hainele, 
să se scalde în apă, şi va fi necurat 
pînă seara. 
23. Dacă este ceva pe patul sau pe 

lucrul pe care a şezut ea, cine se va 
atinge de lucrul acela, va fi necurat 
pînă seara. 
24. Dacă • se culcă cineva cu ea, şi 

vine peste el necurăţia femeii aceleia, 
el va fi necurat timp de şapte zile, şi 
orice pat în care se va culca, va fi ne
curat. ·=• cnp.20.18. 

25. femeia care" va avea o scurgere 
de sînge timp de mai multe zile, afară 
de soroacele ei obicinuite, sau a cărei 
scurgere va ţinea mai mult ca deobicei, 
va fi necurată tot timpul scurgerii ei, 
ca pe vremea cînd îi vine sorocul. ,,..Mat.9.20. Mo.rc . 0 . 2:1. Luc.9 . .t3, 

26. Orice pat în care se va culca în 

Legea pentru sărbătoarea de peste an 
a ispăşirii. 

16 1 .  Domnul a vorbit lui Moise, du
pă moartea • celor doi fii ai lui 

Aaron, morţi cînd s'au înfăţişat îna
intea Domnului. ·=·cnp. 10. 1 , 2. 

2. Domnul a zis lui Moise : „Vorbeşte 
fratelui tău Aaron, şi spune-i să nu 
intre • în tot timpul în sfîntul locaş, 
dincolo de perdeaua din lăuntru, îna
intea capacului ispăşirii, care este pe 
chivot, ca să nu moară ; căci deasupra 
capacului ispăşirii Mă voi arăta•• în 
nor. '" Exod.80.10. Cap.23.2i. 
Evr. 9. 7; l0. 19. '"�" Exod. 25.22; -10. 3.f.. lRt>g. 8. 10, 11, 12. 

3. Iată cum să intre • Aaron în sfîn
tul locaş. Să ia un viţe l •• pentru jertfa 
de ispăşire şi un berbece pentru arde
rea de tot. ""Evr. 9. i,12,2-',25. „„„„ Ca1L4.3. 
4. Să se îmbrace cu tunica• sfinţită 

de în, şi să-şi pună pe trup ismenele 
de în ; să se încingă cu brîul de în, şi 
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să-şi acopere Caf?ul cu mit�a de în ! s�r?p�ască cu el s1ir.c _c1 p;1cul is ă . acestea s111t veşmrntelc sf11 1ţ 1te, cu cari ş1 111a111tea capacu u1 1 spa� i ri i . p Şirii 
se va !zi�răca _el dupăce îşi va spăla > En . 2. !7; & . 2 ; 0 . 1 , c„ ,  *'· �··�" · '  1:' ".';· 19:9.3,,, 11 trupul rn apa. • E.xo.i . 2iuo, 42„

.1� . 1_6. Astfel să faca 1s paş 1�� Pentr Cnp.0. 10. _Ezcc.44. 17 , 18. •• Exod . 00.20. �op. 8.h": sf111tu ţ locaş, p�ntru necuraţule co .u 
5. Să ia, dela • adunarea copulor lui lor IUi Israel ŞI pentru toate căklli· 

Israel, doi ţapi pentru jertfa de ispă- de lege, prin cari au pi1catuit ei. Sărite şire. şi un berbece pentru arderea de 1 că la fel . �entr�. cortul înt î ln irii, ca� tot. • Cop .4 .  u .  Num. 20. 11. 1 este cu e1 1 11 
.
m11 locul necurăţii lor lor 2Cro1i.02.21. Ezrn.6 . 17. Ezec . ..(5 . 22 , 29 .  O. E xod . 20 . 30. EzPc . 1 ·, _ l 'l .  Evr. o.22 

6. �aron să-�i ad�că v_itelul l�i _pen- ! ?: S_ă • nu �ie nimeni în cortul înt�. t�u 1ert_fa de 1spăs1re, ş1 să faca 1spă- n_im c!nd �a 111tra Aaro� să facă is ăş1re •, ŞI Un berbece pentru arderea de Şlrea
_ 

III Sfl�tu! locaş, p1 11a \'a _ieşi ain tot. " Cop. 9 .7 .  EH.6.2; 7. 27,21!; 9. 7. el. Sa facă 1spaşlte pentn1 ci ş1 pent 
• 7 . . Să ia cei do! ţapi, şi să-i �u_nă casa lui, şi pentru toatâ ad unarea {u� rna111tea Domnului, la uşa cortului 111- Israel. • E"„ 1 . '�"· Luc.1. 1,; 
tîlnirii. 1 8. După ce va ieşi, să se ducă la aJ. 

8. Aaron să arunce sorţi pentru cei, !arul care este înaintea Domnului si doi ţapi : un sorţ pentru Domnul, şi să facă • ispăşire pentru altar ; să ia 
un sorţ pentru Azazel i. din sîngele viţelului şi ţapului, şi sa 
9. Aaron să ia ţapul care a ieşit Ia pun.ă pe coarnele altarului Jc jur im. 

sorti pentru Domnul, şi să-l aducă pre1ur. • E.xod.00.10. Cop.4. 1 ,  1s. En.9.22,� 
jertfă de ispăşire. 1 _9. Să strope�sc� p� altar _cu degetul 

1 O. Iar ţapul care a ieşit la sorţi IUI de �ap_te on d11;i s111ge,_ ş 1  astfe l Să·I 
pentru Azazel, să fie pus viu înaintea C�!răte .� 1 să-l . sf111ţeasca de _necura· 
Domnului, ca să slujească pentru fa- tule copulor lui Israel. " Ezec.<J.� 
cerea ispăşirii•, şi să i se dea drumul 
în pustie pentru Azazel. • 1 Ionn.2.2. 

1 1 . Aaron să-şi aducă viţelul lui pen
tru jertfa de isi;>ăşire, şi să facă ispă
şire pentru ci ş1 pentru casa lui. Să-şi 
jun�hie viţelul pentru jertfa lui de is
păşire. 

1 2. Să ia o cădelniţă • plină cu căr
buni aprinşi de pe altarul dinaintea 
Domnului, şi doi pumni de tămîie •• 
mirositoare pisată mărunt ; să ducă a
ceste lucruri dincolo de perdeaua din
lăuntru ; 
„„ Cop. 10.1. Nom.16.18,-16. Apoc.8.6 . ...,.,,.. Exod.00. SI. 

1 3. să pună tămîia • pe foc înaintea 
Domnului, pentru ca norul de fum de 
tămîic să acopere capacul ispăşirii•• 
depe chivotul mărturiei, şi  astfel nu va 
muri. '" Exotl .30. 1 , 7 , B. 
Num. 16. 7, 18, "40. Apoc. S .9, 4 .  *•Exod.26.21. 

1 4. Să ia • din sîngele vitei ului şi să 
stropească •• cu degetul pe partea di
nainte a capacului ispăşirii spre răsă
rit ; să stropească din sînge de şapte 
ori cu degetul lui înaintea capacului 
ispăşirii. • Cop.4.6. Evr. 0. 13, 20: 10. 4 .  -'"Cnp . 4 . G. 

1 5. Să junghie° ţapul adus ca jertfă 
de ispăşire pentru popor, ş i  să-i ducă 
sîngele dincolo•• de perdeaua dinlăun
tru. Cu sîngele acesta să facă întocmai 
cum a făcut cu sîngele viţelului, să 

1 .  Numele uuul duh necu1'8.t din pu!!iUe. 

Ţapul pentru Azazel. 

20. Cînd va isprăvi de făcut ispăşi· 
rea • pentru sfîntul locaş, pentru cor· 
tul întîlnirii şi pentru altar, să aduca fa pul cel viu. • Yors. t6. Ezcc. fal 

2 1 .  Aaron să-şi pună amîndouă mi· 
nile pe capul ţapului celui viu, şi sl 
mărturisească peste el toate fărădel� 
gilc copiilor lui Israel şi toate călcă
rile lor de lege cu cari au păcătuit ci; 
să le pună • pe capul ţapului, apoi să·I 
izgonească în pustie, pnntr'un om care 
va avea însărcinarea aceasta. " lsn.iU 

22. Ţapul acela va duce • asupra lui 
toate fărădelegile lor într'un pămînt 
pustiit ; în pustie, să-i dea drumul. 

'" l:m. 63. 11 , 12. JoM. 1 .29. EH.9.2S. 1Pd.:?JI 
23. Aaron să intre în cortul întîlnirii ; 

să-şi lepede° veşmintele de in, pe cari 
le îmbrăcase la intrarea în sfîntul I� 
caş, şi să Ic pună acolo. "Ezoc.22. u; •u; 

24. Să-şi spele trupul cu apă într'un 
loc sfînt, şi să-şi ia din nou veş�llln· 
tele. Apoi să iasă afară, să-şi aduca t' 
derea • lui de tot şi arderea de to 3 
poporului, şi să facă ispăşire �cntr� 
el şi pentru popor. � ' '�·'." 

25. Iar grăsimea • jertfei de 1spaş1:; 
s'o ardă pe altar. •cop.•· 

26. Cel ce va izgoni . ţapul peni'.� 
Azazel, să-şi spele ham ele, ş1 sA • 
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scalde" trupul în apă ; după aceea, să 
intre iarăş în tabără. • Cnp. 1r„ o. 

':!.7. Să scoată afară din tabără viţe
lu) •  ispăşitor şi ţapul }spăş}tor, a l  că
ror singe a fost dus 111 sfrntul locaş 
pentru fa�erea ispăşirii, şi să le ardă 
în toc pieile, carnea ş 1  balcga. 

'-" Cnp • .f. 1 2 , 2 1 ; ti. ::O. E\'l'. 13.11.  

28. Cel ce le va arde, să-şi spele 
hainele şi să-şi scalde trupul în apă ; 
după aceea, să intre iarăş în tabără. 

Sărbătoarea isp<l,>irii. 
29. Aceasta să vă fie o lege vecinică : 

în • luna a şaptea, în a zecea zi a lunii, 
să vă smeriţi su fletele, să nu faceţi 
nici o lucrare, nici băştinaşul, nici stră
inul care locuieşte în mijlocul vostru. 

"" Exod.HO. IO. Cnp . 23. 2i. Num . 29. 7 .  Isn.68. 9. 5. 
Dnn . 10 . S,  12. 

30. Căci în ziua aceasta se va face 
ispăşire pentru voi, ca să vă curăţiţ i : 
veţi fi curăţiţ i • de toate păcatele voa
stre înaintea Domnului. '' Ps.01.2. 

Ier.S3.B. Efes . 5 . 20. Evr.9.rn,H;I0. 1 , 2. t loan l . 7 , 9. 

3 1 .  Aceasta să fie pentru voi o zi de 
Sabat•, o zi  de odihnă, în care să vă 
smeriţi sufletele. Aceasta să fie o lege 
vecinică. -

,, cnp. 2.'I. a2. 

32. Ispăşirea• să fie făcută de preo
tul care a primit ungerea şi  care a fost 
închinat•• în slujba Domnului, ca să 
urmeze tatălui său în slujba preoţiei ; 
să se ţ îmbrace cu veşmintele de in, cu 
veşmintele sfinţite. '' Cnp.-1 . 9 , &, 16. 
..,.. Exod . 20 . 20 , 30 .  Num.:!il.:?t>,:?R. t Yers . - L  

33.  Să facă• ispăşire pentru Locul 
prea sfînt, să facă ispăşire pentru cor
tul întîlnirii ş i  pentru altar, ş i  să facă 
ispăşire pentru preoţi şi  pentru tot 
poporul adunării. '-'Vers. 6, lG, li, tB, 2.a. 

3.t. Aceasta • să fie pentru voi o lege 
vecinică : odată•• l?e an să se facă 
ispăşire pentru copiii lui Israel, pentru 
păcatele lor." Aaron a făcut întocmai 
cum poruncise lui Moise Domnul. 

•Cap.23.91. Num.20.7. """Exod . 30 . 10. En. 9 . i , 25. 

Locul pentru jertfe. 

nir i i ,  ca să-l aducă dar Domnului înain
tea cortului  Domnulu i  sînuele acesta 
va fi pus în socoteala �mufui  aceluia : 
a viirsat sînge ; omul acela va fi•• ni
micit din mij locul poporului său. 

:, D<·ut. 12. r., G, 13, H . � "' Fac.17. H. 
5. De aceea copi i i  lui Israel în loc 

să-şi junghie • jertfele pc cîmp, trebu
ie să le aducă la preot, înaintea De>m
nului, la uşa cortului întîlnirii, şi să le 
aducă Domnului ca jertfe de mulţă
mire. ':' Fnc.21.'1.:l; 2'l . 2 ;  :U .5-1. Drut. 12.2.1  Ueg. 14. 
23 .  2HC'g. IG. 4 ;  17.10. 2Cron . 28. 4 .  EZC'C.20.�: 2'2 . 9 .  

6. Preotul să Ie stropescă • sîngele pe 
altarul Domnului, la uşa cortului î11-
tîlnirii ; şi să ardă•• grăsimea, care va 
fi de un miros plăcut Domnului. 
('C'a11.:l.2. ·='�'Kxod.29.18. Cap.3.fi,11,16; 4. 31. �um.18.17. 

7. Să nu-şi mai aducă jertfele lor la 
idol i i •  cu cari curvesc'". Aceasta va fi 
o lege vecinică pentru ei şi  pentru ur
maşii )or. "" Deut. 3:! . 1 7 .  2Cron . 1 1 . 1&. Pf:..lOG.37, 
1 Cor. 10. 20. Apoc. 9 .  20. �,>:t Exod. 34. 15. Cap. 20. 6, Deut.31.IG. Ez('c.W.8. 

8. Să le spui dar : Dacă un om din 
casa lui Israel sau dintre străinii cari 
locuiesc în mijlocul lor, aduce" o ar
dere de tot sau vreo altă jertfă, 

�· Cnp. 1 . 2,  3, 

9. şi  n'o aduce • la uşa cortului întîl
nirii, ca s'o aducă jertfă Domnului, 
omul acela să fie nimicit din poporul 
lui. •Vers . 4 . 

Să nu mănînce sînge. 
1 O. Dacă un om • din casa lui Israel 

sau clin străinii cari locuiesc în mijlo
cul lor, mănîncă sînge de orice tel, 
lmi voi •• întoarce faţa împotriva ce· 
lui ce mănincă sîngele, şi-l voi nimici 
din mijlocul poporului său. • Fac. o. '· 
Cnp. n. 17; 7 .  26, 27; 19. 26. Deut. 12. 16. 23; 16. 23 l Snm.14.33. Ezec.44.7 . .... ,,.. Cnp.20.S. 0,6; 26. 17. ler.4-I 
11. Ezec. 1 4 . S ; l&.7. 

1 1 . Căci • viaţa t trupului este în 
sînge. Vi I-am dat ca să-l puneţi pe al
tar, ca să slujeaseă de ispăşire•• pen
tru sufletele voastre, căci ţ prin viaţa 
din e! tace sîngele ispăşire. • Vers.u. 

*'-":Mnt.:?fi.29. Mllrc. 14. :?.J. Rom.3.25j5.  9. Efes. I. 7, 

17 1 . D_ omnul a vorbit lui Moise, şi Col . 1 . 1', 20.EVT.IS. 12. I Pel. 1 . 2. l ionn . 1 . 7 . Apoc. l . 5, 

ţEvr.9.22. a zis : 1 2. De aceea am zis copiilor lui ls-2. „Vorbeşte lui  Aaron şi fiilor lui, şi  rael : „Nimeni dintre voi să nu mătuturor copiilor lui Israel, şi spune-le : nînce sînge, şi nici străinul care Io-„��tă
[)��lt �����ci� i�o��1�\1i Israel cuicştc în mijlocul vostru să nu mă

j��ghie " în tabără_ sau afară din ta- nţ��en5��f�reunul din copiii lui lsr_ael lla1 a un bou, un miel sa�,g•u�.���'
ă;,,21 .

1 
sau din străinii cari locuiesc în miJ I�: 

4. ş i •  nu-l aduce la uşa cortului întîl- ;_ �"' rnnernt. 
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cui lor vînează • o fiară sau o pasăre 
care se mănîncă, să-i verse „ sîngele 
şi să-l acopere ţ cu ţărînă. 

.:, Cep. i .  26. :;,:;, Dent. 12. JG, 2-1; 15. z:J. t Ezec. 24. 7. 
1 4. Căci viaţa• oricărui trup stă în 

sîngele lui, care este în el. De aceea 
am zis copiilor lui Israel : „Să nu mîn
caţi sîngele niciunui trup ; căci viaţa 
oricărui trup este sîngele lui : oricine 
va mînca din el, va fi nimicit. 

""' Yers.11 , 12. Fac.9.4. .  Deot. 12.23. 1 5. Oricine •,  fie băştinaş, fie străin, 
care va mînca dintr'o fiară moartă sau 
sfîşiată, să-şi •• spele hainele, să se ţ 
scalde în apă, şi va fi necurat pînă 
seara ; apoi va fi curat. •Exod.22.a1.cup.22.8. 
Deut. 14.21. Ezec.4. I4; 44 .31 .  t:(I Cnp. 11.25. t Cap. 15. 5. 

1 6. Dacă nu-şi spală hainele, şi nu-şi 
scaldă trupul, îşi va purta• fărădele
gea lui." '(oCop. O.lj 7. 18; 19.S. Num.19.20. 

Oprirea însoţirilor nelegiuite. 

_t O. _Să_ nu descoperi_ goliciunea fet . 
f1ulu1 Iau sau a fetei fetei tale C"ei 
este goliciunea ta. · aci 1 1 . Să_ nu _de�coyeri �olici_unea fetei �
ă
e
1
�e��

-
1
e
:::a���

ă
�au, nascuta din tatăl 1 2. Să nu descoperi goliciunea • sore· tatălui tău. Este rudă de aproape c� tatăl tău. •cop.20.19 

1 3. Să nu descoperi goliciunea sorei mamei tale. Este rudă de aproape cu mama ta. 1 4. Să nu descoperi goliciunea• frate
lui tatălui tău. Să nu te apropii de ne. 
vasta lui. Ţi-este„ mătuşă. 
O Cap.20.20. •)n;i:Foc.38.18, 26. Cap.:...'fl . 1 2 . Ezec.22.u. 1 5. Să nu descoperi goliciunea nu. 
rorei tale. Este nevasta fiului tău : să 
nu-i descoperi goliciunea. 
1 6. Să nu descoperi goliciunea• ne

vestei fratelui tău. Este goliciunea fra. 
telui tău. :;'Cap.2JJ. 21 .  Me.t.J.1 . -1 .  Deul.25.0, 
Mat.2'2.24.. Mnrc.12.19. 18 1 .  J?omnul a vorbit lui Moise, şi 1 7. Să n.u descoperi goliciunea• unei 

a zis : femei şi a fetei ei. Să nu iei pe fata 2 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi fiului ei, nici pe fata fetei ei, ca să Ie 
spune-le : „Eu • sînt Domnul, Dumne- descoperi gohciunea. Iţi sînt rude de 
zeul vostru. •vere. 4. Exod.6. 7 .  Cap.11 .«;19.4, aproape : este o nelegiuire. •cap.20.u. 
10, :u; 20. 1. Ezec.20. 0. 1, 19,20. 1 8. Să nu iei pe sora nevestei tale, 

3. Să nu faceţi ce • se face în ţara ca să-i faci în necaz•, descopef"indu-i 
Egiptului unde aţi locuit, şi să nu ta- goliciunea alături de nevastă-ta, cit 
ceţi ce se•• face în ţara Canaanului timp ea este încă în viaţă. :· 1 sam. 1.�s. 
unde vă duc Eu : să nu vă luaţi după 1 9. Să nu te apropii de o femeie' în 
obiceiurile lor. •E7.ec.20. 7,8; za.8. timpul necurăţiei ei, cînd este la soroc, ••Exod.23.24. Cap.20.29. Deut. 12.4,ao, :n. ca să-i descoperi goliciunea. 
4. Să împliniţi poruncile • Mele, şi ''Cnp. 20.18. Ezec. 1s.0;22.10. 

să ţineţi legile Mele : să le urmaţi. Eu 20. Să nu te împreuni cu nevasta• se· 
sînt Domnul, Dumnezeul vostru. menului tău, ca să te pîngăreşti cu ea. 

O:Deut.4.1, 2; 6. 1 .  Ezec.20.10. O: Cap.20.10. Exod.20.14. Deut.5.18;22.2'2. Prov.6.Zi, 
5. Să păziţi legile şi  poruncile Me- 32. Mnl . a. 5. Mat. 6. 27. Rom.2 .22. 1 cor. 6.9. EH.13.<. 

le : omul care " le va împlini, va trăi 21 .  Să nu• dai pe nici unul din ca-
prin ele. Eu sînt Domnul ! piii tăi ca să fie adus jertfă lui •• Mo· 

loh 1, şi să nu pîngăreşti t Numele ·��·N��i
11���� -

d��·-����ăR
on°;/�:·a;·:�sp:: Dumnezeului tău. Eu sînt Domnul. 

de ruda lui de sînge, ca să-i descopere ;1��:�;ii. 2.�0fit'.,�_3{1��.6:h�i�P/�·4�_. 5ca��:�:�: 
goliciunea. E u •  sînt Domnul. 20.a; 21. 6; 22.2, 32. tEzec . as . 2o, etc. Ma1 . 1 . 12. 

<•Exod. 6.2 ,6,29. Mal.3. 6. 22. Să nu te culci cu un bărbat • cum 
7. Să nu descoperi goliciunea• tatălui se culcă cineva cu o femeie. Este o urî· 

tău, nici goliciunea mamei tale. Ţi-este ciune. • Cap.20.ia. Rom.1.21. 1 Cor.6. 9. 1 Tim.1.1o. 
mamă : să nu-i descoperi goliciunea. 23. Să nu te culci• cu o vită, ca să te 

• cap.20.11. pîngăreşti cu ea. femeia să nu seapro-8. Să nu descoperi goliciunea• neve- pie de o vită, ca să curvească cu ea. 
slei tatălui tău. Este goliciunea tatălui Este o mare mişelie„. 
tău. .,,.. Fac.49.-4.  Cap.20.11.  Deat.22.30; 27.20. .:.cap.20. 15, 16. Exod.22.19. <•o:<Cap.20. 12j 
Ezec.22.10. Amos.2.7. 1cor.6.1. 24. Să nu vă spurcaţi cu nici• unu 

9. Să nu descoperi goliciunea• sorei din aceste lucruri, căci prin•• to�:e 
tale, fata tatălui tău, sau fata mamei aceste lucruri s'au spurcat neamuri e 
tale, născută în casă sau afară din I 1 .  Zeitate . Amoniţilor, ln clnsten.direio se jertJc•U 
casă. *Cap.20.17. 2Sam.13.12. Ezec. 22.11 .  prunci . 
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l . Cor.3.17. o:<1>Co.p.20.�. Deul.18.12.  7 D ..... „ 
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Ţa�a • a fo?!. s�u�cată prin _ele� ; tr�ia zl�
a 
fa
v
p�uŢ'a���t�

i
:�v�i �� l��r� Eu 11 vot ped�ps1 �aradelege�, ş1 pa- urît : jertfa nu va fi · r mî_ntu� . va ţ varsa ��n gura lut ·pe Io- 8. Cine va mînca dp;•;:• ��i va urta 

�7���0:e
1.1����· 1s:���i�i";�-5��-�·;7b�:;;�·. i�c��'. vina p�cat�Iui său, căci �ecinste�e ce 

osea2. 1s; s.13;9.9. t Vm . 28 .  a fo_st _m�hmaţ Domnului : omul acela 
26. Păziţi • dar legile şi poruncile va f1 mm1c1t dm poporul lui. 

Mele, şi nu faceţi niciuna din aceste 9 . . Cînd • veţi secera holdele ţării, să 
spurcăciuni, nici băştinaşul, nici străi- l�ş1 nesecerat un colţ din cîmpul tău 
nul care locuieşte în mijlocul vostru. ŞI să nu �trîngi spicele rămase pe ur: 

(•vers.5,30. cap. 20. 2'2, 23. ma seceratonlor. 
27. Căci toate aceste spurcăciuni Ie- " Cap . 23. ZZ. neot.24. 19, 20,21. Rut 2 . 10, 16. 

au făcut oamenii din ţara aceasta, cari 1 O. Nici să nu culegi strugurii rămaşi 
au fost înain-tea voastră în ea ; şi astfel după cules în via ta, şi să nu strîngi 
ţara a fost pîngărită. boabele cari vor cădea din ei. Să le 
28. Luaţi seama ca nu cumva să vă laşi săracului şi străinului. Eu sînt 

verse şi pe voi ţara • din gura ei, dacă Domnul, Dumnezeul vostru. 
o spurcaţi, cum a vărsat pe neamu- 1 1 . Să nu • furaţi, şi să nu minţiţi, ni-
rile cari erau în ea înaintea voastră. ci să nu vă •• înşelaţi unii pe alţii. 

· Cnp.2Q.22. Ier.9.19. Ezec.36. 13, 17. o:<Exod. 20. 15; 22. 1 ,  71 10-12. Dcut.5.  19,  1:·:� Cap. 8. 2, 

29. Căci toţi cei ce vor face vreuna Efes. < . 20- Col.3.9. 
din aceste spurcăciuni, vor fi nimiciţi 1 2. Să• nu juraţi strîmb pe Numele 
din mijlocul poporului lor. ��:!:n����l�i-�ă��
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�i�� Ş�;ît�UC��l •;•Exod . 20.7. Cap. 6. 3. Deut. 6. 11. Mat.Co.33. foc. 5. 12. 

se făceau înaintea voastră, ca să nu 0 ·:'�' Cnp. lR. 21. 
vă spurcaţi cu ele. Eu ţ sînt Domnul 1 3. Să nu asupreşti pe aproapele '  
Dumnezeul vostru." !fii. şi să nu storci nimic dela el prin 
�"Vers.3,26. Cap.20.29.Deut.18.9. •:•*Vers .2·1. tVers.2,4. Să nu opreşti pînă a doua zi plata •• 
Felurite legi ca fîlcuire a poruncilor. cel

.�fa,�0�":,'.
t 

1 �� •. :
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a. 

Dcut. 2 1 .  u,trdbU. ,, 
19 1: Domnul a vorbit lui Moise, şi a 1 -l. Să nu vorbeşti de rău pe un surd, 

zis : şi să nu pui înaintea unui orb • nimic 2. „Vorbeşte întregei adunări a copii- care să-l poată face să cadă ; ci să te 
lor lui Israel, şi spune-le : temi•• de Dumnezeul tău. Eu sîn1 

fiţi • sfinţi, căci Eu sînt sfînt, Eu, Domnul. > Deu1. 21.1s. R-Om.1<.13.  °""'"'"' 
Domnul, Dumnezeul vostru. Fac.J2.1s. Cap.20.1;. Ecl .5 . ; .  1Pet. 2.1< . 

. ;·cnp.11.-u; 20.1,26. 1 Pet.i.rn. 1 5. Să ' nu faceţi nedreptate la jude· 
3. fiecare• din voi să cinstească pe cată : să nu cauţi la faţa săracului, şi 

mamă-sa şi pe tatăl său, şi să păzeas- să nu părtineşti pe nimeni din cei ma, 
că Sabatele„ Mele. Eu sînt Domnul, ri, ci să judeci pe aproapele tău după 
Dumnezeul vostru. dreptate. "Exod .29. 2, 3. Deut. 1 . 1 < ; rn.10; 2'.rn, 

.:OExod. :..lQ.12. *�"Exod.20.8; 31.13. Ps.S'2.2. 1">1'0 \' . 2-1.23. fac.2.9. 

4. Să• nu vă întoarceţi spre idoli"", 1 6. Să • nu umbli cu bîrfeli în popo-
��n
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"' Exod. 20. 4. Cap. 26. 1. 1 Cor. 10. H. 1 Ioo.n 6. 21. �'Exod. 2.�. 1 .  Ps.15.3; j(), :..'O. Pnw. 1 1 .  J:-l; ::'O. 19. Ezec. 
"'�'EJ:od . 34 . 17 .  Deut.27.n. 22.9. *�Exod.29.1, 7. tReJ.?.21. 13. l\lat.2G.60, Gl ; 27. -I  

Porunci prh•itoare la jertfa de 
mulţămire. 

5. Cînd • veţi aduce Domnului o jert
fă de mulţămire, s'o aduceţi aşa ca să 
fie primită. '' Cap.7. IS. 6. jertfa să fie mîncată în ziua cînd o 
veţi jertfi, sau a doua zi ; ce va mai 
9 

1 7. Să nu• urăşti pe fratele tău în 
inima ta ; să mustri•• pe aproapele 
tău, dar să nu te încarci cu un păcat 
din pricina lui. >:t t Tonn2.9,n; 3. t:.. 
._�• Mai. 18. 15. Luc.17 .3 .Gnl.6.t. Efes.O. l l . l  Tlm.0.20. 
2Tim. 4 . 2 . Tit . 1 . 13; 2 . 15. 1 8. Să nu• te răsbuni, şi să nu ţi i 
necaz pe copiii poporului tău. Să •• iu-



1 30 L E  V I T l  C U L 1 9, 20. beş.ti ţ_e aproapele tliu ca pe tine în- nu-1 întrebaţi ca să nu v suţ1. u smt DJmnul. •2snm. '"- 'Z"l. ei. Eu sînt D�mnul Du ă spurcaţi cu !j,�;. 2�'. �'.:�;;;;••,:.',\ � •. ·�� 'i;�::,�oE�:i .'o.��·. ii':.:·.�::: : ::;��rt -,�'·,�"·1 ,�'.'�. ;;'.': ��.;f; .�·:7 ?.e��.u� s��s�� 1 9� Să păziţi le�il� Mele. .32. Să te scoli înaint
.
ea·· perilor · .· Sa nu 11npreum vite �e. două soiuri ş1 să cinsteşti pe bătrîn. Să te " alb\ 

deosebite ; _să nu • s :imem m ogorul tău de Dumnezeul tău. Eu sînt D tenu două . feluri de seminţe ; şi să nu porţi • Prnv.20.21J. 1 Tun. r.. 1 .��nu1. 
o. haină '' ţesută din două feluri de . 33. Dac� un ' st_ră_in vine să locui�·'� fire. ·:· Hl'11t.  ?.?.u, io. ('''l>eut. 22 . 1 1 .  1mprcuna cu voi m tara voastră 5� 

20. Cînd un om �e va culca cu o fe- nu-l as!lp�iţi. . '''Exod.z..,,;„s; n!e 1e, roabă logod1tă cu un alt bărbat, 34. Sa . va purt�ţ1 cu străinul care 1� ŞI ea n'a fost răscumpărată de tot sau rn 1eşt�. intre voi ca şi cu un băştin , slobozită, să fie pedepsiţi amîndoi, dar d11! _!TIIJ.locul vostru ; să-l " iubiţi ca aş nu pedepsiţi cu moartea, pentrucă ea voi mş11'.ă, căc_i şi vo� aţi fost străini!: nu era slobodă. ţara Eg1ptulm. Eu smt Domnul, Dum. 
�I .  El. ' să aducă Domnului pentru nezeul vostru. ·!�•od . „. <B,  '"· •• n.ui.io. 11. vina Im, la uşa cortului întîlnirii, un 35. S� !11:.1 fac�ţ1 .nedreptate la jud� berbece ca jertfă pentru vină. �ală, n!CI 1!1 �a�u.rile de l�ngime, nici 

<• C•p . 5. 15 ; 6. 6. m greutăţi, mc1 m măsurile de încă. 
22. Preotul să facă ispăşire pentru el pere. . • ven.u. 

înaintea Domnului pentru păcatul pe 36. Să aveţi cumpene '  drepte, greu. 
care l-a făcut, cu' berbecele adus ca lăţi d!epte, efet drepte, şi hine drepte. jertfă pentru vină ; şi păcatul pe care Eu si�t Domnul! Dumnez�ul vo.strl\ 1-a făc�t, ii va. f.i ierta_t. . . care v am .s;.��.��� ,t���}ff1�t1�.'�'.",,_„ 23: Cmd veţi mira 1.n ţar.ă, �1 veţi 37. Să păziţi • toate legile Mele li sădi tot felul de . P.0�1 rod1t�r1, r_?a- toate poruncile Mele, şi să le împlf del� lor �ă le pr1V1ţ1 ca. neta 1.ate 1�- niţi. Eu sînt Domnul." preiur ; timp de trei am să fie neta- "Cnp.1•.<. 5. Deuu . 5, 6; 6.1; &.>. 1ate împrejur pentru voi ; să nu mîn
caţi din ele. 
24. ln al patrulea an, toate roadele să fie închinate Domnului, spre lauda • 

Lui. ,,.. Deut . 12. 11, 18.  l�ov.3.9. 

25. ln al cincilea an, să mîncaţi roadele, ca ele să vi se înmulţească din 
cc în ce mai mult : Eu sini Domnul, 
Dumnezeul vostru. 
26. Să• nu mîncaţi nimic cu sînge. 

Să n u  ghiciţ i" după vîrcolaci, nici du
pă nori. <oCop.17.10,clc. Deul.12.Zi . <o �.,,D�ul.1�.IO, li , 
U . 1  �am. lh.  23 . 2 Heg. 1 7 . 17; 21 . 0 . 2 Cron . 3.1.ll.  !\fol.S. 5. 

27. Să nu vă tăiaţi rotund colţurile • 
b��ului, şi s�c!�

u��\.r1��\,��l}��J.'�; ?a�;� 
28. Să nu vă faceţi tăieturi • în carne 

pentru un mort, şi să nu vă faceţi 
slove săpate pe voi. Eu sînt Domnul. 

..-. ce.p .21 . li . Ut•nl.  U .  t .  Ier. Iii. O; 48.37. 

29. Să • nu-ţi necinsteşti fata, dind-o 
să fie curvă, pentruca nu cumva ţ 1ra 
să aj"ungă un 

loc de curvie, ş i să se 
ump e de fărădelegi. • l>cuu:i.11. 

30. Să păziţi Sabatele • �ele, şi s�" 
cinstiţi locaşul Meu cel sfmt. Eu smt 
Domnul. �"' Vt•n1 . s .  Cap.20.2. �"�" F.cl.r1. 1 .  

3 t . Să nu vă duceţi la ceice cheamă• 
duhurile morţilor, nic i la vrăjitori : să 

Pedepse. 20 I .  J?omnul a vorbit lui Moise. ii a ZIS : 
2. „Spune • copiilor lui Israel : „D1că un" om dintre copiii lui lsracl sau dintre străinii cari locuiesc în lsml, dă lui Moloh pe unul din copiii lui, omul acela să fie pedepsit cu moartea: 

poporul din ţ1ră să-l ucidă cu pietrt 
�.,, Cop. IB • .;:i« Cop. 18,21.  Deul. 12. H I ;  18. 10. 2Reg.11.I� 
23.10. 2Cron.�i.ll. Jt.or. 7 . 3 1 ; 32.3.".o. EZC'C.20.26,31. 
3. Şi Eu • Imi voi întoarce Fata im: 
potriva omului aceluia, şi-l voi mm10 
din mijlocul poporului său, pentrua 
a dat lui Moloh pe unul din copin 
săi, a spurcat" locaşul Meu cel sf�nl 
şi a necinstit ţ Numele Meu cel shnl 

OCe.p.17. IO. OOEzec. U. 1 1 ;  23.38., 39. ţCap. 18.� 
4. Dacă poporul ţării închide ochn 
faţă de omul acela, care dă lui Moloh 
copii de ai săi, şi nu-l ' °'!1::.�1

•
7.z :• 

5. Imi • voi întoarce Eu Fata î_m· 
potriva " omului aceluia şi îm�?tr1•1 
familiei lui, şi-l voi nimici din �1Jl�c� 
poporului lui, împreună cu tol1 cel 

curvescţ c�c��-��1��„l��o�.20.6_ t� 
t. Mllsun1 pentru„ceree.le = com 20 JltrL 



L E V I T I C U L 20. 1 31 
6. Dacă• cineva se duce la cei ce coperit goliciunea sorei lui, îşi va lua cheamă pe morţi şi Ia ghicitori, ca să pedeapsa pentru păcatul lui. curvească după ei, lmi voi Întoarce (•cop.18.9. Deul.21.22. Fac.20.12. Faţa împotriva omului aceluia! şi-! voi 1 8. Dacă un• om se culcă cu o fe-nimici din mijlocul poporului IUi. meie care este_ I.a sorocul femeilor, şi-i 

(t euµ .  to. fit. descopere gol1c1unea, dacă-i descopere 7. Voi•, să vă sfinţiţi, şi să fiţi sfinţi, scurgerea, şi ea îşi descopere scurgecăci Eu sînt Domnul, Dumnezeul vo- rea sîngelui ei, amîndoi să fie nimiciţi stru. <cop. n . 4-4 ;  10.2. 1 ret. l . 1 6. din mij locul poporului lor. 
î�·

p1T;iţră
��i;in�e�����16u%n��e�� 1 9. Să nu• descope;fa;·��i�9i����

1
5��� 

vostru. Să păziţi legile Mele, şi să le rei mamei tale, nici a sorei tatălui tău, 
împliniţi. Eu „ sînt Domnul, care vă căci înseamnă să descoperi „ pe ruda 
sfinţesc. ta de aproape : amîndoi aceştia îşi vor 

(•('up. 19 . :-t7 . MExod.31. 13. C<\.p. 21 . e. Ezec. <17 . 28. lua pedeapsa păcatului. 
9. 0Jcă • un om oarecare bla.;;tămă pe «cnp.Hu2, 1:1. �·  .... cap. 18.6. 

tatăl său sau pe mama sa, ,,;1 fie pe- 20. D.:că'un om se culcă cu mătu;ă-sa, depsit cu moartea ; a blestemat pe ta: a descoperit goliciunea unchiului său ; tăi său sau pe mama sa : sî i :gele „ lu i i :s1 vor lua pedeapsa păcatului lor : ��O\'�:o�!. �!���� },�-�0rs����c�ii,1J61,� -1�����-�·. :�: V�� , mo;�ăf*ăr�n C��ii.Îa pe nev��;:· I;��� 
I O. Dacă• un om preacurveşte cu o telui ,,ău, este o necurăţie ; a descopefemeic măritată, dacă preacurveşte cu rit croliciunea fratelui său : nu vor avea nevasta aproapelui său, omul acela şi copii. •cnp.18.rn. femeia aceea să fie pedepsiţi cu moar- 22. S:i păziţi toate• legile Mele şi tea. �·cnp.18.20. Di·ut.22.?2. Ioan s. 1, <J .  to.1tc poruncile Mele, şi să le împli-1 I . Dacă un• om se culcă cu nevast.a niţi, pentruca ţara în care vă duc să tatălui său, �i descopere astfel !!oh- 1 1·ă aşC7, să nu vă verse „ din gura ei. ciunea tatălm său, omul acela ŞI fe- \� cnr.1s.2G; 19.a7. "'.:ocnp.ts.25,28. 

meia aceea să fie pedepsiţi cu moar- 23. Să nu trăiţi• după obiceiurile nea
tea ; sîngele lor să cadă asupra lor. murilor, pe cari le voi izgoni dinain-•C•P·18·8· tea voastră · căci ele au făcut toate t 2. Dacă• un om se culcă cu noru-sa, aceste Jucru'ri şi Mi-este scîrbă ·• de am îndoi să fie pedepsiţi cu moa!tea ; ele. �=cap. :s.3. 24, 30. ,...„,Cap.1s.21. neut.9.o. au făcut o„ amestecătură de smge : 2.\. V'am • spus : „Voi le veţi stăpîni sîngele lor să cadă .asupra lor. ţara ; Eu vă voi da-o în stăpînire : este 

\'Ca11 . 1s.rn.  �·\• cnp. 1s.23. 0 ţară în care curge lapte şi miere." 1 3. Dacă• un om se culcă c':' un <?m Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru, cum se culcă cineva cu o �eme1e, avml�- care „ v'am pus de o parte dintre podoi au . f�cut un lucru s�1rbos ; sa f1� poare. ..... Exo11.a. 1 i ;  s. s. :t::..vere.26. Exod . 19. 5; pcdeps1ţ1 cu moartea, smgele lor sa auo. Deuu.s; 1u. 1Reg.s.�•. cadă asupra lor. 25. Să • faceţi deosebire între debi-
t �· ·�·���·� ?'��·��·· 'j� F;{� rn�·���:ţă'�-:� �f1�ce��r��;a;j �e�����te�a î��e 

n�
ăsJă fata ş1 �e .mama e1, este C! nelegiuire · spurcaţi•• prin dobitoacele, prin păsă-1 ardă. m foc, pe el ŞI . P: ele? . ca să rile prin toate tîrîtoarele de pe pănelegiuirea aceasta să nu fie m m11lo- mint 'pe cari v'am învăţat să le deo-cul vostru.... \\ cnp.1s� 11. Deut.21:::· sebiţ'i ca necurate. 1 5._ Dacă ll!1 om se culca c� f:! v1t�, \\ Cnp. l l .H. DenL. H . 4. MCap. 1 1 . 48. să fie. f;ledeps1t cu m�,

artea ;_ }1 vita s o  26. Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu • sînt omont1. ..... . � c:\p.tS.'.!3. �eut. 27·21· sfînt, Eu, Domnul ; Eu v'am„ Pl:fS_ d� .1 �. Daca" o femeie "se apropi� de _ �  I 0 parte dintre popoare, ca să f1ţ1 at v_1ta, ca sa . cur_veasca. �u e�, �a UCIZI I Mei."'Vere.7. Cnp.19. 2 . 1Pet . 1 . 16.�·� ... \"e1"s.24.Tlt. 2.�� ş1 pe femeie ŞI pe vita ; sa fie orna- 27. Dar dacă un om • sau o femeie rîte : singelc lor s� cadă asupra lor. cheamă duhul unui mort, sau se în-1 7. DJcă • un om ia pe �or�-sa, f:it;1 I deletniceşte cu ghicirea, să fie petatălui să_u . sau fat.a '!'ame_i. lui, daca 11 depsiti cu moartea ; să-i ucideţi cu pieve_de gohc1u�ea . ei Ş! e:i "· v�d.e. pe a tre : sîngele •• lor să cadă asupra lor." Im, este o m1şehe ; sa f�e nim1c1ţ1 subt •Exod.22. 18. cap. 19. a1. neu1. 1s. 10.11. 1 sam. 28. ochii copiilor poporu!UI lor ; el a des- 1, 8. „ven.e. 
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/'orunci privitoare la preoţi. 

21 I .  Domnul a zis lui Moise : Vor
. beşte preoţilor, fiilor lui A;ron 

ş1 spune-Ic : ' 
„Un preot• să nu se ating.!! de un 

mort d in poporul du, ca să nu se fa. 
că necurat ; ,, ri:,,-,; , « . 225 .  

2. afara de rudele lui cele mai dea-
fi�Î

a
Fu�: �� Tr�':!ie ' r�·i 

de tatăl lui, de 
3. şi de soru-sa care�i încă fecioar<i 

stă lingă el. şi nu este măritau, afa'. 
�ru�

e
a1�

c
�:::t. să nu se ati11gă de ni-

4. Ca ':'nul care este fruntaş ln po
porul lui, să nu  se facă necurat, atin 
gindu-se de un mort. 
_5. PrcotiJ• să nu-şi facă un loc pleşuv 

.m cap, pentru un mort, să nu-şi radă 
coltu rile biirbii, şi să nu-şi facă tăieturi 
în carne. '' CnJI. rn. v, zi.t. I>f!'ut. u. i . Y.zi·1·. 4'4.  a-1. 

6. Să fie sfinţi pentru Dumnezeul lor 
şi să nu necinstească • Numele Dumne'. 
zeului lor ; căci ei aduc Domnului jert· 
fele mistuite de foc, mlncarea Dum· 
nezeului lor : de aceea să fie sfinţi. 

•Cmp.JA. 'l1 ; Ul. J2, 7. Să nu-şi ia de nevastll o curvă • sau 
o spurcată, nici o fermeie lăsată •• de 
bărbatul ei, căci ei  sini sfinţi pentru 
Dumnezeul lor. "' Y.z.ec. u . �t.  '''J JJ1:11L.�t. 1 , 2. 

8. Să-l socoteşti ca sfint, căci el aduce 
mlncarea Dumnezeului tău ; el să fie 
1f!nt pentru tine, căci Eu • slnt sf!nt 
Eu, Domnul, care vă sfinţesc. • C•p. :<J. ,,;, 

9. Dacă fata • unui preot se necin· 
stcşte curvind, necinsteşte pe tatăl ei : 
s/i fie arsă în foc. • t-..c. ""· :w. 

Marele preot. 

I O. Preotul • care este mare preot 
intre fraţii lui, pe capul căruia a fost 
����! aufr��tel�di���I ��

n!J�j�a
n
�';:���'. 

lui şi îmbrăcat în veşminte sfinţite, 
sli. nu-şi descopere ţ capul, şi să nu-şi 
sflşie veşmintele. " y,1„.i. „, , 21>, „,, 
Car•· H. 12; Ul. 92 • .Nuru. ar,, 2.-• . 1.·r,· ...:xo11. :oi. 2. t::1r• . UL 
;a, tC•v.IU.6. 

1 1 .  Să n u  se ducă la niciun • mort ; 
lă nu se facli. necurat, şi sit nu se atin· 
gă nici chiar de tatll .său sau de ma· 
ma la. "> Num.Ul.H. Verit . 1, 2. 

1 2. Să nu iasă • din sf!ntul locaş, fi 
să nu necinstească sfintul locaş al 
Dumnezeului său ; căci untdelemnul 
ungerii Dumnezeului slu este o •• cu· 
11un.ii. pe i:I. Eu slnt Domnul. 

'' <:n11 . 11). 7. '>'-• Ji;xmJ . � . :ill. C•r•.8.D,12,eo. 

I 3. Femeia • pc care 0 va 1 nevaat�, sa fi� feci.''�ră. „, . ..,, _ 1.�! ... '' d• 1 4„sa nu 1a nici 0 văduv .„., 
fel'l!eie despărţita de b<!rbat, � _nici r, 
me1e spurcata sau curvă ; ci fc� � f,,, 
�:�� �ă vfte

luf�c1�a�:.v
a,ta clin pr�;�� 

I 'i. Sa nu-şi necin�tească sămin . poporul lui ; caci Eu . <;int D la I� 
care-l sfinţesc." �����· 

ln�uşirile preotului. 
I 6. Oomnul a vorbit lu i  Moise şi a . 
1 7„ '?Vorbeşte _lui Aaron, şi 'spun��: 
„N 1c1':'n '?m din neamul tau şi din urmaşii U1 care va avea 0 metcah 1 !rupeasd.. eă nu se apropie • ca �i 

aducă mmcarea Dumnezeului lui. 
1 8. Niciun om :��� '�-�\:1��-�-�;;�r:h� 

n� tru.peasca nu. �a putea să se apr� 
r�e �aŞ;ui

n
c��

e 
S��C���noi;;d�,a��h��I 

lung ; 'J Cap.2".!.ti, 
1 9. nici un om cu piciorul frlnt 1at 

cu mlna frlntă ; 
.20. nici un o"! gheb_os sau pipcrnf 

cit, cu albeaţă m ochi, care arc riie 
pecingi.n� sau • bo�it. • r,.,,, •.  �; 

2 1 .  N1c1un om din neamul preotului Aaron, care va avea vreo meteahnl 
�ru

u&c•aso�O:;ul
n� l�rtfe)�P�is��it�c3 J; 

foc ; are o meteahnă trupeasca : sa nu 
se apropie ca să aducă mincarca Dum· 
nezeului lui. '' V"" 

22. Din mincarea Dumnezeului luc 
fie lucrur i prea • sfinte, fie lucruri 
sfinte ••, va putea să mănincc. 
� ... Cur• . 2. a, HJi fi. J7, :!J; i .  J; 24 .  �- Xum. Jţj,9, '''�Cap.� 
JtJ, 1 1 , 12. Snrn.l�.rn. 

2'3. Dar să nu se ducă la perdeaua 
dinl ăuntru, şi să nu se apropie de 
altar, căci are o meteahn<i trur.easd; 
să nu-Mi necinstească • locaşurile Melc 
cele sfinte, căci Eu sini Domnul, care 
ii sfinţesc." Hot•.� 
24. Astfel a vorbit Moise lui Aaron 

şi fiilor săi, şi tuturor copiilor lui h· 
rael. 

Clnd s4 m4nlnce din jertfe. 

22 I .  J?omnul a vorbit lui Moise, 1i 

2. V�rb�
s
ş�e lui Aaron şi fiilor lu� 

ca să • se ferească de lucrurile �fini� 
cari Imi slnt închinate•• de copiii lui 
Israel, şi să nu ţ necinstească Numele 

�Zt.
c1��:.�1��.:.�!��� ��:,�e��. ;;!��1�! 
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3. Spune-le : 
„Orice om dintre urmaşii voştri şi 

din neamul vostru, care se va apro· 
pia de lucrurile sfinte pc cari le inchi· 
nă Domnului copiii lui Israel, şi care 
va avea pc el o necurăţie •, omul ace
la să fie nimicit dinaintea Mea. Eu eînt 
Domnul. •Cap . i .�1. 4. Orice om din neamul lni Aaron, 
care va avea lepră sau scurgere • de 
săminţll, să nu mănince din lucrurile 
sfinte plnă n u •• va fi curat. Tot aşa 

�tc
e
��n

ce
a:i�;:r:!

in
Je

e 
�r���

nc
��r��u,f� 

cel ţţ cc va avea o lepadare de să
mlntă în somn, '-"Ce.11 . 10.2. 
"'*Cap.1'.2;16.13. tNam.111.11,22. ttCnp.1r;.1r,. 

5.  cel• ce se va atinge de o tîritoare 
şi se va spurca, eau un•• om atins de 
vreo necurăţie oarecare şi care se va 
fi făcut necurat prin ea. 

1• rap , l l . 2' , f.1t, H .  '-""' Cap.16.7,19, 

6. Cine se va atinge de aceste lucruri, 
va fi necurat pîna seara ; să nu mă
nince din lucrurile sfinte, declt du-
păce • îşi va scălda tr�g�! . • �� •. 't.�. io. "'-7. după asfinl_itul soarelui, va fi cu
rat ; ş1 în urmă va minca din lucru· 
rile sfinte, căci aceasta este hrana • 
!ui. oCup.21 . 2'l. Nu111 . tB. U , IB. 

8. Sll nu mllnince dlntr'o vitll 0 moar
tă sau sfişiatll, ca să nu se spurce cu 
ea. Eu sint Domnul. 

'" Exr1d . :r� . :l f .  Cap. 17. Ui. R7 .. .ec . « . R I .  

9. Sâ păzeasca poruncile Mele, ca să 
nu-şi ia • pedeapsa pentru păcatul lor 

f�c��rll� �?�[:· ��";f�tb��;�t���
i
! 

li sfinţesc. •E•od.2". <11. Nuw.ie.22,ll'.I. 

cl_nd •• era fată, va putea •a mănince 
drn hrana tatălui ei. Dar niciun străin 
să nu mănincc din ea. 

" Yw:.:�. 1 1 .  '"' ' afi. l'>. 1 1. l'ium. l>.1. 11, l'J. 

1 4. Dacă un ' r,m manincă dintr' un 
��

c
�a 

s
�
l
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adăugind încă o ciocime la el. ' 
, (:111 • .  • •• J.i, HJ. 1 5. Preoţii să nu •  necinstească lucru

rile sfinte aduse de copiii lui Israel, 
pc cari Ic-au adus ei Domnului ca jcrt-
f
� 6.'�7 ���ic

f".:°c�; să apese• .'s��l :��� 
pra lor păcatul de care s'ar face vino· 
vaţi mîncind din lucrurile sfinte : căci 
Eu sint Domnul, care ii sfinţesc." •Vm.•. 

Iert/ele s/J /ie /ărd cusur. 
1 7. Domnul a vorbit lui Moise, şi a 

zis : 
1 8. „Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui, 

şi tuturor copiilor 1.ui Israel, şi spu
ne-Ie : 

„Orice • .om din casa lui Israel sau 
dintre străinii din Israel, care va aduce o ardere de tot Domnului, fie pentru 
împlinirea unei juruinţe, fie ca dar de 
bună voie, 'JC:.11.p .J .2 , :�10. Num. lli.u. 

1 9. să ia • o parte bărbătească fără 
cusur din boi, miei sau capre, pentruca 
jertfa să fie primită. '• C•p. u. 

20. Să nu aduceţi niciuna • care sâ 
aiba vreun cusur, căci n'ar fi primita. 
..,. l>•�ut. ir •. ::! 1 ; 17. 1 .  Mal . 1 .!i, H. Efe-11 . r... 21 .  Evr.'J. 1 1. 
1 l'r�t, t. lU. 
21 .  Daca un • om aduce Domnului din 

boi sau din oi o jertfâ de mulţămire, 
fie pentru împlinirea •• unei juruinţe, 
fie ca dar de bună voie, vita pentru 

Cine jertfă să fie fără cusur, ca să fie pri-
sll 11u m/J11lnce din lucrurile sfinle. ?.'.���j 1�� .�·i��-�- 1�'.���-�:�ro.��.!�;1 ,...,_ 10. Nici • un străin să nu mănînce 1• • .  r.u;o1;.i. Y.cU.<,io. 

din lucrurile sfinte ; cel ce locuieşte 22. Să n'aduceţi niciuna• care să fie 
la un preot ca oaspe, şi cel tocmit cu oarbă, slută, sau ciuntită, care să aibă 
ziua, să nu mănînce din lucrurile sfinte. bube, riie sau pecingine ; din acestea 

să n'aduccţi pe altar ca jertfă mistui· 
1 1 .  Dar robul cumpărat de preot cu tă •• de foc înaintea Domnului. 
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să mănînce din hrana lui. • Num . 1u1 , 1>. jertfeşti un bou sau un mici cu un 
1 2. fata unui preot, măr iţa tă după !'n mădular • prea lunll' sau _ prea sc!'�t ; 

străin, să nu mlinîncc din lucrurile dar, ca dar pentru 1mphnirea unei JU· 
sfinte aduse jertfă prin ridicare. I ruin\c, nu va fi primit. 0c., .. 21 . 1<. I 3. Dar fata unui preot, care va fi 24. Să n'aduccţ1 Don:inului un dobitoc 
rămas văduvă sau des_plrţită de biir- cu boaşele frinte, stricate, smulse sau 
bat, fără sl aibă copÎI, şi care se v� tăiate ; să nu-l aduceţi ca jertfă în tara 
întoarce• in casa tatălui său, ca atunci voastră. 
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25. Nici să nu luaţi dela străin•  vreu
nul din aceste dobitoace, ca să-l adu
ceţi ca mîncare •• Dumnezeului vostru ; 
căci sînt sluţite ţ, au metehne : şi n'ar 
fi primite." 

oNum.l&. 16,16. „Cap.21.6,17. t�Ial. 1 .H. 
26. Domnul a zis lui Moise : 
27. „Viţelul •, mielul sau iedul, după 

naştere, să mai rămînă şapte zile cu 
mamă-sa, şi apoi, dela a opta zi îna
inte, va fi primit să fie adus Domnului 
ca jertfă mistuită de foc. • E>od.22. oo. 

28. Vaca, oaia sau capra, să n'o jun
ghiaţi ca jertfă în aceeaş zi • cu fătul 
]or. oneul.22.6. 

29. Cînd veţi aduce Domnului o jert
fă • de mulţămire, s'o aduceţi aşa ca 
să fie primită. 

"' t'up. 7. 12. Ps.107.22;116.17. Amos.4..5. 
30. Vita să se mănînce în aceeaş zi ; 

să nu lăsaţi nimic • din ea pînă a doua 
zi dimineaţa. Eu sînt Domnul. •Cap.7. 11>. 

3 1 .  Să păziţi • poruncile Mele, şi să 
le împliniţi. Eu sînt Domnul. 

"°'Cap.19.3i. Num.16.CO. Deut.4.40. 

32. Să nu necinstiţi • Numele Meu 
cel sfînt, ca să •• fiu sfinţit în mij
locul copiilor lui Israel. Eu sînt Dom
nul, care vă ţ sfinţesc, •cap.1s.21. 
"Cep.10.S. Mnt.6.9. Luc.11.2. tCap.20.8. 

33. şi care • v'am scos din ţara Egip
tului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu 
sînt Domnul." 

•E:iod.6.7. Cap. 11.46;18.36;25.38. Nwn.16.4.1. 

Siirbiitorile. Sabatul. 23 !· 
z
?s�mnul a vorbit lui Moise, şi 

2. „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi 
spune-le : 

„lată sărbătorile • Domnului, pe cari 
le veţi vesti ca adunări•• sfinte, iată 
sărbătorile Mele : 

*Ven:i.4,37. 00E.1.od.S2.6. 2Reg. 10.20. Pa.81.9. 
3. Şase • zile să lucraţi ; dar ziua a 

şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu 
o adunare sfîntă. Să nu faceţi nici o 
lucrare în timpul ei : este Sabatul 
Domnului, în toate locuinţele voastre. 
OE�od.20.9;23.12;31 . l!>; Sol .21. Cap.19.S. Deut.5.JS. 
Luc.19.H. 

Paştele. 
4. Iată sărbătorile • Domnului, cu a

dunări sfinte, pe cari le veţi vesti Ia 
vremile lor hotărîte. • ve .... 2, 37.E•od.23.14. 

5. Jn luna • întîia, în a patruspreze
cea zi a lunii, între cele două seri, vor 
fi Paştele Domnului. •E•od.12.0,u, 1s: 
19.S,10;23. 11'>; 84 . 18.Num.9,2,9;213. 18.,17. Deut. 16. 1-8. 
lOS.6,10. 

6. Şţ în• a . ci_nsprezecea zi 3 acesteia, va f1 sarbătoarea azim·i 
lun, 

cinstea Domnului ; şapte zile s� 0'.1· 
caţi azif!'i. „ „. "Exod . 12. 16. Xuro..�-�.l�. 7. In ziua mina, să aveţi o ad · sfîntă : atunci să nu faceţi nici una1r1 
crare de slugă. 0 � 

. 8. Şapte z.ile să aduceţi Domnul · iert�e m1stmte de fo_c. In ziua a Şapt" 
să fie o adunare sfmtă : atunci Să e 
faceţi nici o lucrare. de �lugă." "' 

z
�·

: 
Domnul a vorbit lui Moise, şi , 

1 0. „Vorbeşte copiilor lui Israel , spune·le : � 1 
„Cîn.d •. veţi intra în lara_ pe carn•, 

dau, ş1 cmd veţi secera samănăturili 
să aduceţi preotului un snop, ca pii 
gă •• a secerişului vostru. T;IEiod.Zl.iiii 
!!·:�!\1�1��Î �r:l����-::�. 1���-t

.
!�. ���·-3· ' 

1 1 . El să legene • snopul într' o pan 
şi într'alta înaintea Domnului, ca , 
fie primit : preotul să-l legene într' 
parte şi într' alta, a doua zi după Saba 

"- E1oo:.J..� .. 
1 2. ln ziua cînd veţi legăna snopu 

să aduceţi, ca ardere de tot Domnulu 
un miel de un an fără cusur ; 

1 3. să adăugaţi la el două zecimi d 
efă din floarea făinii, frămîntală c 
untdelemn, ca dar • de mîncare mistu 
de foc, de un mi ros plăcut Domnului 
şi să aduceţi o jertfă de băutură de u 
sfert de hin de vin. "C•p.2.u, r 

1 4. Să nu mincati nici pîne, nici spi1 
prăjite sau pisate, pînă în ziua aceast 
cînd veţi aduce un dar de mînc01 
Dumnezeului vostru. Aceasta este 
lege vecinică pentru urmaşii voştri, i 
toate locurile în cari veţi locui. 

Rusaliile. 
1 5. De a doua zi • după Sabat, ci 

ziua cînd veţi aduce snopul ca să f 
legănat intr'o parte şi într'alta, să n 
măraţi şapte săptămîni întregi. 

t<Exod . 3' . 22. C11p.:!.'i.�. Deutl6 
1 6. Să număraţi cincizeci de zile pin 

în ziua care vine după al şaptelea.S 
bat ; şi atunci să aduceţi Domnului 1 

nou•• dar de mîncare. o;.Fupt. 2. l .  �Num.:zil. 
1 7. Să aduceţi din locuinţele v�ast 

două pini, ca să fie legănate mtr 
parte şi într'alta ; să fie făcute cu_doi 
zecimi de efă din floarea fă1011, . 
coapte cu aluat: acestea sini cele di 

tîi roade• pentru Domnul. •E•od-23· 
19;22.29;&&.22,26. Num.10.17-21;28.2.6. Deut.2fi.I. 
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1 8. Afară de aceste pini, să aduceţi 30. Pe oricine va face în ziua aceea d� a��e
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berbeci ; să adăugaţi la e i darul de 3 1 .  Să nu faceţi nici o lucrare atunci. 
mincare şi jertfa de băutură obi- Aceasta este o lege vecinică pentru 
cinuite, ca dar de mîncare mistuit de urmaşii voştri, în toate locurile în cari 
foc, de un miros plăcut Domnului. veţi locui. 
1 9. Să aducţţi şi un ţap • ca jertfă de 32. Aceasta să fie pentru voi o zi de 

işpăşire, şi d'?i miei de un an ca jertfă Sabat, o z! de _odihnă, şi să vă smeriţi 
de •• mulţămire. sufletele m zrna aceasta ; dm scara 

�' Cnp.4..23,28. Num.28.30. �'(ICap. 3 . 1. zilei a noua pînă în seara următoare, 
20. Preotul să legene aceste dobi- să prăznuiţi Sabatul vostru." 

toace intr'o parte şi intr'alta ca dar 
legănat înaintea Domnului, împreună 
cu pinea adusă ca pîrgă şi cu cei doi 
mie i :  ele să fie închinate' Domnului, 
şi să fie ale preotului. (1Num.1e.12. Dl'ut.1e.o1. 

21. ln aceeaş zi, să vestiţi >ărbă· 
toarea, şi s·ă aveţi o adunare stîntă : 
atunci să nu faceţi nici o lucrare de 
slugă. Aceasta este o lege vecinică 
pentru urmaşii voştri, în toate locurile 
în cari veţi locui. 
22. Cînd • veţi secera sămănăturile 

din ţara voastră, să laşi nesecerat un 
colţ din cîmpul tău, şi să nu strîngi ce 

si
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spice. Eu sînt Domnul, Dumnezeul 
VOStru.'' �' Cnp.19.9 . ......., Deut.24.19. 

Anul nou. 
23. Domnul a vorbit lui Moise, şi a 

zis : 
24. „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi 

spune-le : 
„ln luna a şaptea•, în cea dintîi zi 

a lunii, să aveţi o zi de odihnă••, 
vestită cu sunet de trîmbi ţe, şi o a· 
dunare sfîntă. "'Num.29.1. ,,,..,... Ce.p.25.9. 

25. Atunci să nu faceţi nici o lucrare 
de slugă, şi să aduceji Domnului jertfe 
mistui te de foc." 

Corturile. 

33. Domnul a vorbit lui Moise, şi a 
zis : 
34. „Vorbeşte copiilor lui Israel şi 

spune-le : 
„ ln • a cincisprezecea zi a acestei a 

şaptea luni, va fi sărbătoarea cortu
rilor, în cinstea Domnului, timp de 

i�fn��- '��;·rn�: ���� "z2:b��4 .�:.n;���-
1i."2�eut. 16.13. 

35. ln ziua întîi să fie o adunare 
sfîntă : să nu faceţi nici o lucrare de 
slugă în timpul ei. 
36. Timp de şapte zile, să aduceţi 

Domnului jertfe mistuite de foc. A 
opta• zi, să aveţi o adunare sfîntă, şi 
să aduceţi Domnului jertfe mistuite 
de foc ; aceasta să fie o adunare•• de 
sărbătoare : să nu faceţi nici o lucrare 
de slugă în timpul ei. ' Nu m . 20 . s.; .  
Neem. 8. 18. Ioan . i .  3i . ..:-.;;. neut. 16. S. 2 Cron . 7. 9. 
Neem.S.lS. loel l . 14 ; '2 . lJ. 

37. Acestea• sînt sărbătorile Dom
nului, în cari veţi vesti adunări sfinte, 
ca să se aducă Domnului jertfe mi
stuite de foc, arderi de tot, daruri de 
mîncare, jertfe de vite şi jertfe de 
băutură, fiecare lucru la ziua hotărîtă. 

\� vers . 2 , 4 .  

38. Afară de aceasta• să păziţi Saba
tele Domnului, şi să vă aduceţi daru-Ziua ispăşirii. rile voastre Domnului, să aduceţi toate 

26. Domnul a vorbit lui Moise, şi a jertfele făcute pentru împlinirea unei 
zis : juruinţe şi toate darurile voastre fă-
27. „ ln ziua • a zecea a acestei a cute de bună voie. �·Num.29. 39. 

şaptea luni, va fi ziua ispăşirii : atunci 39. ln a cincisprezecea zi a lunii a· 
să aveţi 0 adunare sfîntă, să vă sme- cesteia a şaptea, cînd veji strîngc ro
riţi sufletele, şi să aduceţi Domnului du ril e •  ţării, să prăznuiţi o sărbătoa
jertfe mistuite de foc. •cop.1uo. Num.:.i.7. r� în cinstea _Do!"'"!_ul�i, ti'!'P de ppte 
28. Să nu faceţi nici o lucrare în ziua Z!le : cea dmtn ZI sa fie '? ZI de c;idt�nă, 

aceea, căci este ziua ispăşirii, cînd tre- şt a opta să fte tot o z1 de odihna. 
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29. Oricine nu se va smeri în ziua pomu . cet frumo4'1, ram1.m . de f1�1c!� 
aceea, va fi nimicit• din pop�!!!�.�-�!: d�
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Domnului, Dumnezeului vostru, şapte ei un lucru prea sfint, o_ parte din d· zile. ""Neem.1u.o . .v�1.1reuu6. u, l5. �urale de manca.re m1stu1te de foc . �  
.t I .  ln fiecare an să prăznuiţi •  sărb�- 1Dt�a . �'."nu lui. Aceasta este 0 I��; toarea aceasta în cinstea Domnului„ ! vecinică. • 1 swn.21.c. !'dat. 1:t. -1. ?tlar .· timp de şapte zile. Aceasta este o lege I Luc . o . • .  ••>:•od.21ua. �"" ·' · "1 :2 1 .,.,. "'·• 

vecinică pentru urmaşii voştri. ln luna I . . a şaptea s'o prăznuiţi. ""''."'.·";'· 12.s..-m.B. �·· Pedeapsa lmp�tru·a lzu/1 torilor 
42. Şapte zile să locu1ţ1 ID • corturi ; I uc1gaş1/or. 

toţi băştinaşii din Israel �ă locu1a_scă 1 O. Fiul unei femei israelite şi al u ln corturi, .. •seem;•· 1�· 1"- '.6· . bărbat ef.iptean, venind în mijlo: 
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locuiască în �ortur!, după_ce i-am scos I 1 1 .  Fiul femeii israelite a hulit • şi , din ţara Eg1ptulu1. Eu s1Dt Domnul, · blestemat • •  Numele lui Dumneze : Dumnezeul vostru." "�"'·"' · 13· .. 1·•· 7•. o. •; 1 L-au ţ adus la Moise. Mamă-sa se n� 4 4. Aşa . a _spus: �01s� copul or 1�1 mea Şelomit, fata lui Dibri, din 5,. Israel cari s1Dt sarbatonle Domnului. minţia lui Dan. ,„„_. (I VE.!rs.2• „IOT. 1 . 5, U, 2'2 ; 2 . [,, 9,10. l.11a . lil.21 . ţEiod. 1�.�.:. 
Rînduieli privitoare la sfeşnic. 
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:
mnul a vorbit lui Moise, şi • xum . ls. 3' . ""E•od.1". lS. l6. Xum.r..o;».o•. 

2 . •• Porunceşte • copiilor lui Israel zi��
- Domnul a vorbit lui Moise, şi ' 

să-ţi aducă pentru sfeş_nic untd�le�� 1 4. „Scoate din tabără pe cel ce , curat de măsline tescuite, ca sa \IDa hulit ; toţi ceice l-au auzit, să-şi puo' candelele aprinse neîncet��xod.2î.20,2L mînile • pe capul lui, şi toată adum. 
3. Aaron să-� pregătească dinco_ace rÎ�.

să
S� 

u
����e��i 

p
���i�Îo; 1J1:: ��,;�;; �e perde_aua �J!11ă!1ntru, care .esţe �n�- şi să le spui : „Oricine va blestema � mtea mart.�me1, ID .cortul IDhlmm, Dumnezeul lui, îşi va lua • pedeap> p�n�ru�a _sa ard} ne1Dcetat de �eara I pentru păcatul lui. •cap. o.1 ;20. 11. ""'"·'-' pma d1m1Deaja ID faţ? _D_?mnulu1. A-

1 6. Cine va blestema •  Numele Dom· ceas_t_a este . o lege vecm1ca pentru ur- nu lui, va fi pedepsit cu moartea : toau maşu vqştn. • . adunarea să-l ucidă cu pietre. Fii .t. Să a�eze candelele .in sfes�•c':'l de străin, fie băştinaş, să moară, penin· aur curat, ca să ardă ne1Dce_tat 1Da1Dtea că a hulit Numele lui Dumnezeu. Domnului. :'.l l::xod. 31 . a;m.37. • I Reg.21.10, 19. Pa.i-4. IO, ie. Mo.t.12.si. M:m.a.1 
Pînile pentru punerea lnainle. 

5. Să iei floare de făină, şi să faci 
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de efă. •E•od.25.00. 

6. Să le pui ln două şiruri, cite şase 
în fiecare şir, pe masa• de aur curaţ, 
înaintea Domnului. 

,.,. J Reg.7.48. 2Cron . 4 . 19 ; 1a.11. Evr.D.2. 

7. Peste fiecare şir să pui tămlie cu
rată, care să fie pe pîn_e ca ad�cer.e aminte, ca un dar de m1Dcare m1stu1t 
de foc înaintea Domnului. 

8. ln • fiecare zi de Sabat să se pună 
aceste pini înaintea Domnului, neînce
tat : acesta este un legămînt vecinic pe 
care-l vor ţinea copiii lui Israel. 

9Num.,.7, tCroD.D.32. 2Cron.2.4. 

9. Pînile acestea • să fie ale lui Aaron 
şi ale fiilor lui, ş i •• să le mănînce 
într'un loc sfînt ; căci ele sînt pentru 

lac.2.7. 1 7. Cine• va da unui om o lovituri 
de moart

�F:;!.��l�'!;�!'.;1��.���-r�� 
1 8. Cine • va da unui dobitoc o )Ol� 

tură de moarte, să-l înlocuiască : viaµ 
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�r�eva răneşte pe ap;ov;;;ti 

lui, .să i se facă aşa cum a făcut • ş1 .�I.: 
o:<Exod.21.24. Deut.19.21. Mat.5.�,i.� 

20. frîntură pentru frîntură, ocl1 
pentru ochi, dinte pentru dinte i sa 1 
se facă aceeaş rană pe care a faCJJl-O 
e
�f PCi�

el
�! .

s
�
u
�ide un dobitoc, s�I 

înlo0cuiască ; dar cine •• va ucide ur 
om, să fie pe��P.:.i�. i�od".1����:!·v.,,.i: 

22. Să aveţi aceeaş • 
. 
lege p�nr. 

străin ca şi pentru băştinaş ; ca�� 
sînt Domnu!Ex���.'!.�z�.� "'������ � "  
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23. Moise a vorbit copiilor lui Israel ; 

au scos• afară din tabără pe cel ce 
hulise, şi l-au ucis cu pietre. Copiii lui 
Israel au făcut după porunca pe care 
o dăduse lui Moise Domnul. "'"'"'·"· 

Anal sabatic. 

25 �u�t�ie
n
s\n�i��i

b
l
t 
z��: 

Moise pe 

2. „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi 
spune-le : 

Cînd veţi intra în ţara pe care v'o 
da'� pămîntul să se odihnească, să 
ţină' un Sabat• in cinstea Domnului. 

�„ Exod . ZJ . 10. Cap . 2G . 34, 35. 2Cron . 36.21.  

3. Şase ani să-ţi semeni ogorul, şase 
ani să-ţi tai via, şi să strîng1 roadele. 

4. Dar anul al şaP.telea să fie un _sa
bat o vreme de odihnă pentru pămmt, 
un 'sabat ţinut în cinstea Domnului : în 
anul acela să nu-ţi semeni ogorul, şi 
să nu-ţi tai via. 5. Să nu seceri ce • va ieşi din grăun
tele căzute dela seceriş, şi să nu cu
legi strugurii din via ta netăiată : 
acesta să fie un an de odihnă pentru 
pămînt. •2Rcg.10.20. 

6. Ceeace va ieşi dela sine din pă
mînt în timpul Sabatului lui, să vă 
slujească de �rană, ţie, rob.ului şi r?a
bei tale, celui tocrmt de tme cu zma 
şi străinului care locuieşte cu tine, 

7. vitelor tale şi fiarelor din ţara ta ; 
tot venitul pămîntului să slujească de 
hrană. 

Anal de veselie. 
Rllscampiirarea averilor şi robilor. 

8. Să numeri şapte săptămîni ele ani, 
de şapte ori şapte ani, şi zilele acestor 
şapte săptămîm de ani vor face patru
zeci şi nouă de ani. 9. ln a zecea zi a lunii a şaptea. să pui 
să sune cu trîmbiţa răsunătoare ; în 
ziua • ispăşirii, să sunaţi cu trîmbiţa 
în toată ţara voastră. • C•p.ZJ.u, 21. 

1 O. Şi să sfinţiţi astfel anul al cinci
zecilea, să vestiţi • slobozenia în ţară 
pentru toţi locuitorii ei : acesta să fie 
pentru voi anul de veselie ; fiecare •• 
din voi să se întoarcă la moşia lui, 
şi fiecare din voi să se întoarcă în fa
milia lui. •IAa..61.a;63.•. ler. s.1.s,u;, 11. 
Lue. 4.Le. •""Ven. 18. Num..88.4-. 

1 I. Anul al cincizecilea să fie pen
tru voi anul de veselie ; atunci să nu 
sămănaţi ', să nu seceraţi ce vor aduce 
ogoarele dela ele, şi să nu culegeţi via 
netăiată. '" Vera. O. 

1 2. Căci este anul de veselie : să-l 
priviţi ca ceva sfînt. Să mîncaţi ce vă 
vor da ogoarele •  voastre. ·:•ven>.11, 1 . 1 3. ln anul " acesta de veselie, fiecare 
clin voi să se întoarcă la llJOşia lui. 

YVem.10. Cap.'l7.2". Num,'.\.1:1,4. 
1 4. Dacă vindeţi ceva aproapelui 

vostru, sau dacă cumpăraţi ceva cicla 
aproapele vostru, niciunul din voi să 
nu • înşele pe fratele lui. "V"' · 17. 
Cap.l9.1'.i. t :fam . 12 . 3 , 4 .  Mlc.2.2. lCnr.6.i;i,  

1 5. Să cumperi dela aproapele tău, 
socotind • anii dela anul de veselie, şi 
el să-ţi vîn<lă socotind anii de roci. 

'" Cap.Z'l.18,23. 

1 6. Cu cit vor fi mai mulţi ani, cu 
atît să ridici preţul ; şi cu cit vor fi 
mai puţini ani, cu atît să-l scazi ; căci 
el îţi vinde numai numărul secerişuri
lor. 

1 7. Niciunul clin voi să nu înşele • 
deci pe aproapele lui, şi să te • •  temi 
de Dumnezeul tău ; căci Eu slnt Dom
nul, Dumnezeul vostru. 

-C<VerA.14 • ..,...,.Vere.43. Ce.p.19.11,:n. 

1 8. Im pliniţi • legile Mele, păziti po
runcile Mele şi împliniţi-le ; şi veţi 
locui fără frică " în ţară. ;•C•p.rn.n. 
OO Ce.p.26.5. Deut..12.10. Pe.4.8. Prov . l.38. Ier.29.6. 

1 9. Ţara îşi va da rodurile, veţi mîn
ca din ele şi vă veţi sătura•, şi veţi 
locui fără frică în ea. 

�· Cap.26.5. F.zec . 3.J . 25,27 ,28. 

20. Dacă veţi zice : „Ce vom • mînca 
în anul al şaptelea, fiindcă nu •• vom 
sămăna şi nu vom strînge rodurile ?" 

<•Mat.6.20, :-t l .  l•t• Ver11 . -t , 6. 
2 1 .  Eu vă voi • da binecuvîntarea Mea 

în anul al şaselea, şi pămîntul va da 
roade pentru trei ani. (IExod.16. 29. ncuL. 21'1 . 8 .  

22. Cînd • veţi sămăna în anul a l op
tulea, veţi mînca tot din vechile " ro
duri ; pînă la al nouălea an, pînă la 
noile roduri, veţi mînca tot din cele 
vechi. «2Heg.W.2D. <•<•Io11 . 5 . 1 1 , 12. 

23. Pămînturile să nu se vîndă <le 
veci ; căci ţara• este a Mea, iar voi 
sînteti la Mine ca nişte " străini şi 
Venetici. ODcuL.32."3. 2Cron.7.20. P!l.85. t .  loel::!. 
18; 3. 2. OO J Cron.29.15. Ps.3'.l.12;119.HI. I Pet. 2 . 1 1 .  

24. De aceea în toată ţara pe care o 
veţi stăpîni, să daţi dreptul de răscum
părare pentru pămînluri. 25. Dacă fratele' tău sărăceşte şi vin
de o bucată din moşia lui, cel ce are 
dreptul de răscumpărare, ruda " lui 
cea mai deaproape, să vină şi să răs
cumpere ce a vlndut fratele său. 

o;..Rot2.20;4.4,e. OCiRuLJ.2,9,12. lcr. 32.7,.'l. 
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stă în putinţă lui singur să facă răs- 38. Eu • sini Domnul, Dumn . cumpărarea, tău, care v'am scos din \ara E Cztt 
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40 .. Ci să fie la tin_e ca un om locm, I: cu ziua, ca un venetic ; sa 'lca 1n sl la moşia lui, şi cumpărătorul să iasă ba ta pînă la anul de veselie. "I 
din ea. • Ven!.la. �-� .  A_tunc� să ias_ă dela line, ci şi c•, 29. Dacă un om vinde o casă de Io- p111 lui cari vor f1• cu ci ,  şi să se in cuit într'o cetate înconjurată cu zi- !?arcă î� famil ia lui, la mo5ia •• pări• d
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30. Dar dacă această casă, aşezată " V•7• . r,„ H"m · • · "'· ""''· "  

într'o cetate înconjurată cu ziduri, nu 43. Să nu-l sUpineşti • cu asprime• 
este răscumpărată înainte de împlini- şi să te temi_ f qc Qumnczeul făy. ' 
���i ";u�p3:rJ;:!;�fJi 
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��·'1. 1 . rn. tVm.r 
iar în anul de veselie să nu iasă din ea. 44. Dacă vrei să ai robi şi roabe, il· 

31 . Casele din sate, cari nu sini în- iei dela neamurile • cari vă 1netJ& 
conjurate cu ziduri, să fie privite ca ��:b�.; dela ele să cum.răra\�, 
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�!Î:;/Jî� 45. Veţi putea să-i cumparati şi din 

ele în anul de veselie. tre copiii străinilor cari vor locui i. 
32. Cit priveşte cetăţile Leviţilor • tine, şi din familiile lor, pc cari 11 

şi casele pe cari le vor avea ei în ���r::��a��ră�
ara voastră ; ei vor f 

:��t:m':i:lăJ� �;;��i���r:��� 
un drept 46. Ii puteţi lăsa moştenire • copiii� 

•Num.ar;.2. 1„.2!.2, ele. voştri după voi, ca pe o moşie ;  I 
33. Cine va cumpăra dela Levi li o &��ej�ît
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e:�e c��� Israel, niciunul •• din voi sa nu 1ti 
o avea ; căci casele din cetăţile Levi- plnească pe fratele să� i.

�
„a;��i:�:. 

J�
1
�r:/n1�:a�y

ea lor în mijlocu� Ş��� 47. Dacă un străin, sau un vcnetic M  
34. Ogoarele aşezate în • jurul celă- îmbogăţeşte, şi fratele • Iau sarace111 

ţilor Levijilor nu se vor putea vinde ; lingă el, 'i se vinde strainului cari 
căci ei le vor staplni de veci. locuieşte la tine aau vreunuia din fa 

t.tPavt. •. ao. fli. rnilia străinului, '} v1:11.Zi1,i: 
35. Dacă fratele tău sărăceşte, şi nu 48. el sa aibă dreptul de rascum 

mai poate munci lînga tine, să-l spriji- părare, după ce se va fi vlndut: unu 
neşti •, fi_e ca străin, fie ca venetic, ���/rajii lui să poată să-l • /J�.u� 
ca să trăiască împreună cu tine. 49. Unchiul lui, sau fiul unchiului lui ;:.::��-:�.�·:· :,��i�.;1��2J ::,:�:.';�:· u. :$

1
. sau una din rudele lui de aproape, Vi ��- Să nu • iei dela el nici doblndă 1 Pl!ţca să-l ră!cumperc ; sau, d�că ar� 

ma camătă: eă te temi •• de Dumne- m•Jloace, să se rucumpere singur 
zeul tău, şi fratele tău •li trăiască Im- • v.n.> 
preună cu tine. 50. Să facă socoteala cu cel ce I·• 
• &  ... .s.22.a.i-t.zi.„. lll....,.6.1.P1. lll.6.l'r<„.2>.1. cumpărat, din anul clnd s'a vindu 
8. ET.ec. 10. 11, u, 11;22.12. „v .... 11. •oern.6.•. plnă în anul de veselie · Îi pret

ul di 

37. Să nu-i împrumuţi banii tăi cu plătit va atîrna de numă;u anilor, car 



L E  V I T  I C U  L 'l5, 26. 1 31) 
vor fi preţuiţi ca ai unui • om tocmit 
cu plaU. 0 Iov. 1 . 1 .  r1a.rn.1-t;21.rn. 

5 1 .  Dacă mai slnt încă mulii ani pănă 
la anul de veselie, lşi va plati răscum
părarea după preţul anilor acelora şi 
să-l scadă din preţul cu care a fost 
cumpărat ; 
52. dad mai rllmln puţini ani plnll 

la anul de veselie, sll le facll socc;. 
leala, şi să-•i plătească răscumpărarea 
după aceşti ani. 

53. Să fie la el ca unul tocmit cu 
anul ; şi acela la care va fi, să nu se 
poarte cu asprime cu el subt ochii tăi. 
54. Iar dacă nu este răscumpărat ln 

niciunul din aceste feluri, să • ia�ă de
la el ln anul de veselie, el şi copiii 
lui cari vor fi lmpreună cu el. 

'' Ven.41 .  K.111111 .21 . 2, 8, 

55. Căci copiii lui Israel slnt • robii 
Mei ; ci sini robii Mei, pe cari i-am 
scos din jara Egiptului. Eu slnt Dom
nul, Dumnezeul vostru. •v.,,. •. „. 

Bl11ecuvlntareo. 
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podobitll cu chipuri, ca ell vil închi
naţi lnaintea ei ; clici Eu sini Domnul, 
Dumnezeul vostru. 

*EHd.2'J.4,ti. DeuUi.8j tl.2:2; 27. Jli. l""."7.7. 
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Oomnul. '1 C11J1. U1.w1. 

v:ji ���1 ·p���n�ll���f:1�i re
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phm, "'Dl!Ut. 1 1 . 1?.1 1-',1li;2H.1-J.C. 

4. vă voi !rimele• ploi la vreme, pă
mlntul •• lşi va da roadele, 'i pomii 
de pe clmp lşi vor da rodur1Jc. 
•J•:i.ffJ.Zl. P.7.l'-'! .M.2'J. lr.1"'!1 2.Zt, 24. ••1'1.rn.n;111.12. 
E1n:.a.t.27;atl.WJ. Zall . lf. I:.!. 

5. Abea veţi treiera • griul, şi vcji 
lncepe culesul viei, şi cuJeguJ viei va 
ţinea plnă la lllmllnătură ; ve!i avea 
plne „ din ţ belşug, veţi mlnca ,; vil 
veţi dtura ti veţi locui flră frică ln 
ţara voaetr�. • Am,,.11.n1. ""'C•J1.z.. 1r1. rn11t. 11. 
16.fo�l 2. lfl, :.11. tC11p. �. IH. foY . 1 1 .  IJ!. Y,7;r,, rU. '111171 ;JA. 

6. Voi • da pace în ţară, •i nimeni 
nu v� va turbura •• aomnul ; voi face d piară din jarll fiarele f aălbaticc, 'i 
11bia ff nu va trece prin jara voa,tra. 
• 1 1;,,,n.22. fl. 1'1.:ifl. li ;  147. u. i... 4A. 7. u.„. 2. � 
„Jof'. 1 1 . Uf. 1"1.3.fi;-4.'J. h&.ll'dl, Jn.:JJ.l/J, K1'„�:. ff4 ,  
2& .  l.-.3. IJl.Ţid.l.11.t2"8s.17.Z.&UJC.1.17;U.16. 
+f" Y.7AC. 14.17, 

!· Vc\i urmări f1C. vrăjmaşii voştri, şi 
e1 vor cti<.lca uc1ş1 <.Ic sabie 1naintca 
vo:istră. 8. Cinci • din voi vor 11rm:Jri o RUt:l 
şi o suU din voi vor urm:tr i i  zece mii' 
şi �răim.aşi i voştri .vor c�tlca ur:i�i d� gabie înarntca voastr:J . .... 1umt. :12.:„1. 1•111.:t.:1, '"· 9: Eu Mă voi lntoarcc • •pc voi, vă 
V?I •• .face. să. crcşlc(i, va voi lnmul\i , 
ş1 lm1 voi ţinea lcgămlntul Meu cu 
��!,,;.,O.Zl. ]':.�:����-�- 2 "'11. l:t . � .  H Jfiu: . 1 7 . r., 7. 

1 O. Vcti mlnca • din roadele cele ve
chi, . şi vcti scoate afară pe cele vechi, 
ca să faceţi loc celor noi. "t:u„.:u,, :a. 

1 1 . Jmi voi • aşeza locaşul Meu ln 
mij locul vostru, şi sufletul Meu n u •• 
va va urî. •K••.tfl . �.ij; ::.11. Ui. 11>11 .?.t.11. 

���.;.���: ,!�?'MC. rn. 2fl, 'ZT, 1'1. A1mo.21 . 9. ••ca11.�J. 2I. 

1 2. Voi • umbla ln mi j lr,cul V<>'lru ; 
Eu •• voi fi Dumnezeul vostru, şi voi 
veji fi poporul M�u. .,„"· "·'"· 
•"" Y.uid.6.7.  for, 7 . Z:t; l l . 4; WJ.22. P'4')C. l l .21J;Wl,::IJI. 

1 3. Eu• slnt Domnul, Dumnezeul 
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'' t:ap.?li.lll,421 1'.li. •nlJ'l'.2.7'. K?Aa.IU.27, 

Blestemul. 

1 4. Dar • dacă nu Mă ascultaţi ti nu 
lmplini\i !oale acc•lc porunci, 

''IJ•·11t. zii . I '•· l' lln. ·.i . 17. Mnl.2,2.  

d��� �::�1�1�1:�����!.
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Melc, aşa Incit ·� nu lmplin i \ i  !<>al' 
poruncile Melc şi 8� rupeţi lcg�mln
tul Meu, '1 V•·r11 . .ct. 2 1l<·ic. 11. 1r,. 

1 6. iată cc v� voi face alunei. Voi trimetc peste V<>i groaza•, lingoarea•• 
şi fri!(urile, cari vor face 8� vi ac 
slini;� ţ ochii, şi ·� piara viata din voi. 
s.am1nţa tt o veţi dmăna ln z�rlar, 
răci o vor mlnca vrăjma,ii voştri. 
•JJ1•ut.2H. llf1, 'A,M; lrl, '/h. 111!1'. 16. lt, ......., Htt11l. 2Jt. 2'2. f l MHm,2,&I. ţţ1Jti1.1t.:i!H.ISl,&J. J11Y,i!l .„.  fl!'f,f1. J7; 12. 
La. Mlr,,„,lli. 

1 7. lmi • voi întoarce fala lmpotriva 
vo„tr�. 'i veţi fi •• blltuti ,i vc\i fugi 
dinaintea vr�jma5ilor vo�tri ; rei cc 
f�gt{ţ'Urll 

v
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v
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• t;u11. 17. I{), •• J1„1l. 2Jl. '/h. J1111':. 2. J4. llfl'. IU. 7, 
fl••.lf.IJ.41. ţţ Vf!Tll .�. 1'1.t.i:t.b. J•rt1Y . 2fl . I .  

1 8. Dad, cu l<>ale ac"lea, nu M4 
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• J Ma,,, .:.1, r... 1•1.JJU.Jf).4, J•rtJY,2'.ln. 
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1 9. Voi frînge mîndria • puterii 

voastre, vui face •• ca deasupra voastră 
cerul să fie de fier, şi pămîntul de 
aramli, �·J11u.2r •• 1 1 ;  :.!ll.r1. E7.oc. 7 .�; BO.ti. �·•H4!ul.� . 2:1. 

20. Vi se va istovi puterea • fără fo. 
los : pămîntul •• vostru nu-şi va da 
roadele, şi pomii de pe pămînt nu-şi 
vor da rodurilc. 

O ('t1. l�i. I. lfin.-40,4.  �·C• Ut•uL. IJ . 17j 2H.IH. Hna-. 1 . 10. 
2 1 .  Oacă şi după aceasta vă veţi îm

potrivi, şi nu veţi voi să Mă ascul
taţi , vă voi lovi de şapte ori mai mult 
pentru păcatele voastre. 

:n. Vui trimetc • împotriva \'oastră 
fiarele de pc cîmp, cari vă vor lăsa 
fllră copii, vă vor nimici vitele, şi vă 
vor împuţina ; aşa că vă vor răminca 
drumurile •• pustii. • Jh·ut. :ri. 2-ţ, 2 n"ll'· 11. 21"·. Kr.rc.ri.17; u . rn • .,..� ... Judr. ri . fl .  2Cron . l�.fl. IMn. �.8. 
l'lln . 1 . 4 .  Znh . 7 . U .  

23. Dacă pedepsele acestea nu vă 
vor • îndrepta, ş1 dacă vă veţi împo
trivi Mic, '' ln. 2 . a0; 6 . H .  Amot1,4.U-12. 

24. Mă voi • împotrivi şi Eu vouă, 
şi vă voi lovi de şapte ori mai mult 
pentru păcatele voastre. 

�' 2Ham.2'J.27. J>s.18.26. 
25. Voi face • să vină împotriva voastră sabie, care va răsbuna călcarea 

legămîntului Meu ; şi cînd vă veţi 
strîng-c în cetăţile voastre, voi tri
mete •• ciuma în mijlocul vostru, şi 
veţi fi daţi în mînile vrăjmaşului. 
• lr.zt'(' . r1. 17j U.8; H.. 17; 29. H; ll:J, 2. '''" Num . U. 12. 
lklut.2S.2l. lor.U..Ul; 24.10; 2D . 1 7 , 18. Amoit.4. 10. 
26. Cînd vă voi • trimete lipsă de 

r�f��nzcsl�g��r
m
��p�!r, 
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pînca cu cintarul ; veţi mînca ••, dar nu 
vli veţi sătura. "' r& . 10C1 . 10. INn. a. 1 . 1�1.eu.·1.toi 
l•.lllj U.19. '".,.. lso..0.20. Mlo.ll.1". Hng . t . O. 

27. Dacli, cu • toate acestea, nu Mă 
veţ i asculta, şi dacă vă veţi împotrivi 
Mic, �' Y•·r11 .2 11 2..1. 
28. Mă voi împotrivi şi Eu vouă • 

cu minie, şi vă voi pedepsi de şapte 
ori mai mult pentru păcatele voastre. 

'' lllabO.ltl; IJJ. 9 ;  Ocl, tr,, ler. 21 . r1 .  l\1t>c.r„1s, 15j 8.18. 
2CJ. Veţi mînca • pănă şi carnea fiilor 

voştri, veţi mînca plină şi carnea fii-celor voastre. • lJ1•ut.21.u.a. :.! lll!iJ.O.�. Pltn .4 . to. Er.cc.C>.10. 
30. Vă voi nimici• inAliimile pentru 

jertfii, vă voi dărîma stîlpii închinaţi 
soarelui, voi arunca•• trupurile voa
stre moarte peste trupurile moarte ale 
idolilor voştri, şi sufletul Meu ţ vă 
va uri. • 2 cron. su1 ,  " 1. It1D.2t.v. E1('C.6.s-o,u1. 
•• ni.,. as. 20. 2eron.M.a. ţLev. 20. 118. Pe.78. r.o; eo. 118. Ier.H.. 10. 

3 1 .  Vă voi l ăsa cetăţ i le • pustii voi pustii locaşurile •• sfinte şi nu �i 
mai mirosi mirosul plăcut ' al tă�ui �l';i?.����· �!��ij�-��·- ��· " ·' ·  Jtzec.o.o.  (••p�.ii.1. 

32. Voi pusti i •  ţara, aşa cil vrăjrn 
�ii voştri . c.a:,i o "vc;r locui vor ri!Jnin� mcremcmţ1 vatmd-o. •Jer. o.u;  2L . u  i:-.:.ucut.. �.a;. l llt•f< . ll . 1-i. kr. tfo:l. l O i  ID.B.  Eze.c � 1:11· 33„ V� vo� • împrăştia . printre· ·��!· muri, ş1 v01 scoate sabia după voi Ţara voastră va fi pustiită, şi cetăţile 
���,

st
1r,
c
11
v
�;-�-��n:.:�.�a1f���

i
i
.
2,,�,f��\��!.� 

34. Atunci ţara . SC va bucura de sa: 
bale le ci, tot timpul cit va fi pustiit! şi cit veţi fi în lara vrăjmaşilor voştri · 
atunci lara se va odihni, şi se va bu'. cura de Sabatclc ci. ·:•2 cron.S1J.21. 

J5. Tot timpul cit va fi pustiită, va avea odihna pc care n'o avusese io anii • voştri de Sabat, cînd o locuia\i, 
•:•c_;l\)1,26.2, 36. ln inima acelora dintre \"Oi cari vor mai rămînea în viaţă, în ţara vrăj· maşilor lor, voi băga • frica ; şi ii va urmări pănli şi foşnetul •• unei frunze suflate de vînt ; vor fugi ca de sabi� 

şi vor cădea fără să fie urmăriţi. 
"" Ji:zi•c. 21 .  7, 12,Hi. �'�' Vere. 17 . Jov.l&. 21. l'rm·.28.l. 
37. Se vor prăvăli unii • peste alţii 

ca înaintea săbiei, fără să fie urmăriţi. Nu veţ i " putea sli staţi în picioare in 
faţa vrăjmaşilor voştri ; "l„. 10.1. 

Judc.7.22. J Snm.14.lU, 16. ,....,.. loR.7.12,19 . .Judc.2.U. 

38. veţi pieri printre neamuri, şi vi 
va mînca ţara vrăjmaşilor voştri. 
39. Iar pe aceia dintre voi carl vor 

mai rămînea în viaţă, îi va apuca du· rerea • pentru fărădelegile lor, în ţar� 
vrlljmaşilor lor ; îi va apuca durerea ş1 pentru fărădelegile părinţilor lor. 
;c?.cec��-. �7�7J. o�2o�4s;N�.0�;1S:: 1�rS::e�; o�;;;.� 
Znh.10.0. 

Primirea din 11011. 
40. lşi • vor mărturisi fărădelegile l_or 

şi fărădelegile părinţilor lor, călcările 
de lege pe can le-au săvîrşit faţll de 
Mine, şi împotrivirea cu care M1 s'au împotrivit, păcate din pricina cărora 

"'Num.&.7. l lle� . t:ţ. M,Hb,47.  Neem.9.2. Pro,._29, l3. 
Dnn.ll .tJ.. 4 .  J,ut-. lC1. 19. llonn . 1 . 0 .  

41.  şi Eu M'am împotrivit lor, şi i-� adus în ţara vră
j'maşilor lor. Şi atunci inima lor netă ată împrejur • se va 

smeri••, şi vor plăti datoria tlrăde· 
legilor lor. • 1er. 6. IO; 0.211.116. 111ec;; 
)'ap,. 7. 111 . Rom. 2. 211. COI. 9. 11. „ 1 lleW· . 2crou.12. o,7, l2j82.26iR:l. 12,19. 
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L E  V I T I C U L 26• 27· . de zece siel i 

. . • aduce am inte de I pen tru u�cn��r�
at, ş1 

. . . .  42. Atunci Im• voi 
[acov, [mi voi a- pentruac� cel ce a fa.cut juruinţa �·!� 

legămînt1;1l Mdu J�gămîntul Meu cu 8. Dsărac ca să pl ătcas�ă p�ţu�rla duce aminte e
. tul Meu cu Avraam, prea făcută de t ine, sa-I a uca 

Isaac şi d� Jegămin 
inte de ,, ţară. aceasta 

--I rc ţui ască ; şi p reotul i.ă 
şi lmi VOI aduc�.:� Ezec . r n . oo. •• Ps.IJ!8.29. p

f
re?t, s

p
a
retiTi re pot rivit cu mij loace le 

•�"xod 2.24; e . r  •. P•· 
t b i - fie pără- aca o 

I . 43 .
. 

Ţar� î�săe 
v:a

• 
b��u�a d� Sabat.�!� omului 

c�ce
e�::· vorba de dob itoacei� sil� de. e1, şl 

s. d va rămînea pust11ţa 9 . . Da
t f aduse ca jertfă Domnulu 1, 

ei m timpu .c!n . ei vor plăti datoria ca�• p
d
o 

b"�oc care se va da Domnulu i ,  departe de e1 , ş1 
t - au neso· orice o I • 

fărădelegilor �or, pen ruc� 
entrucă va fi ceva sfmt. . · - u ună 

cotit " poruncile Me\(� Mi
eii. 1 O. Să '!u-1 schimbe! ş�u� �ic i �nul  sufletul lor a urlt le�•Yere. •·•, 36 .  '" vere . 10 unul rău tn locul . unu

ă
1a . d �ă s'a r  în-. • ă · b n în Jocul un ma r u , a . 44. Dar, şi cln� vo_r 

l�p�d;!
r
dev�ot tî':npla să se înl?cuiasoă un 

f
�o�!��c cu 

�aşilo_r Io�, :rJ"1p��� acolo încît să-i altul, şi unul ş1 celbalt Ja 
d��i:oa�ele ş1 nu-1 vot . ă u legărnîn tul 1 1  Dacă este vor a e . f nimicesc _de toţ,E

ş1 � /D�mnul Dum- nec�rate cari nu pot fi �duse ca Jert ă Meu cu e1 ; c.ă,�!ut.� 3�'.� Reg. 13. 23. �m. 11. 2 . Domnul�i, să aducă dob�tocul la preot, n��cub10[;...i voi aduce aminte • �pre 1 2. care-i va face pre_ţmrea tupă cu;:: 
bin�le [or de vechiul legăn:iînt, �r1!1 •• va fi . bun sau ră�, ŞI va r m rnea 
care i-am scos din ţara Eg1&tulu1, m J preţmrea preotulm. _ 
faţa neamuri lor, ca să fiu umnezeu 1 3. Dacă • vrea �ă-1 răscump_cre, s�  
lor. Eu sînt Domnul ." 0 11om . 11 . 28. mai  adauge o cincime la prcţu�rea �Ul . 
.,...;. Cnp. 2'2 . 33 i  2U.98. t Ps.fl8.2. l�zec.2Q.9, H, 2"2. f.. \ ers. J .,, 1�. 

46. Acestea • sînt rînduielile, por�1_1-
Predarea lucrurilor. cite şi legile, pe c�ri le:

.� st�torn1c1t 
Domnul între El ş1 copm Im Israel, 1 4. Dacă cineva îşi închină Domnu-
pe muntele Sinai ••, prin Moise. lui casa hărăzind-o Domnului ca un 
•Cap. 27 . 94 . Dcut.e. 1;12.1;33.·l .lonn.t.17. "''C•p .26.I. dar sfî�t, preotul să-i facă preţuirea 

după cum va fi bună sau rea, şi sa 
rămînă la  preţuirea făcută de preot. Juruinlele. 27 t. f?omnul a vorbit lui Moise, şi 

a ZIS : 
„Vorbeşte copiilor lui Israel. şi spu

ne-le : 
2. „Cînd se • vor face juruinţe Dom

nului, dacă e vorba de oameni, ei să 
fie ai Domnului, după preţuirea ta. �� :Nmn. 0 . 2 .  Judc. 1 1 . 80,  811 39. l Snm . 1. 11, 28 .  3. Iar preţuirea pe care o vei face unui bărbat dela douăzeci pînă la şasezeci de ani, să fie de cincizeci de sielii de argint, după • sielul sfîntului locaş : 

�„ Exod. 30 . t:J .  4. dacă este femeie, preţuirea să fie de treizeci de sieli. 5. D_ela cinci pînă la douăzeci de ani preţuirea să fie de douăzeci de sielÎ �c�!��- un băiat,şi de zece sieli pentru 
6: Dela o �11nă pî�ă �a �inci ani, preţuirea să fie ?e c1�c1 sieli de argint pen�ru un băiat, ŞI de trei sieli de argmt pentru o fată. 
7_. Dela ş8:sezeci de ani în sus, preţuirea să fie de cincisprezece sieli 

t 5. Dacă • cel ce şi-a închinat Dom
nului casa, vrea s'o răscumpere, să 
adauge o cincime la  preţul preţuirii 
ei, şi va fi a lui. • vere. i a .  

1 6. Dacă cineva închină Domnului un 
ogor din moşia lui, preţuirea ta să 
fie după cîtimea de sămînţă pe  care 
o dă, şi anume cincizeci de sieli de argint pentru un omer de sămînţă de orz. 
1 7. Dacă îşi închină Domnului ogorul, cu începere chiar din anul de veselie, să rămînă la  preţuirea ta ; 1 8. dar dacă îşi închină Domnului ogorul după anul de veselie atunci preo!ul să-� socot�ască • preţ�! după numarul aml�r ca:• mai rămîn pînă la  an.ul de  veselie, ş1 să-l scadă din preţuirea ta. ''' Cnp.2; . 1u,1G.  19 . . Dacă • cel ce şi-a închinat Domnului . og�rul, . vrea să-l răscumpere, atu�ct sa mai. adauge 0 cincime la  arg1ptul preţuit de tine, ş i  ·ogorul să rămmă al lut. * \'ers. 13. 20. Dacă nu-_şi răsculTIJlără ogorul, 



1 4 2 L E V I T I C U L 27. N U M E  R I 1 .  şi-l -�indc al tui om, n u  v a  mai putea 
fi rascumpa rat. 

2 1 .  Şi cind va ieşi cumpărătorul din el la a� 1 1 l  _de veselie •, ogorul acela să f1� rnch rnat •• Domnului, ca O"Or hărăllt Lui ; să fie moşia ţ prcotuÎui. 
• ( ·a11 •  2:-•. I0,21ţ:11.  •�· V nit. 2't. -+ S u ni .  IR. 1 4 .  Ezec. 44. :..'D. 

2_8. Tot • ce va dărui un om D lu i prm_ făgâduinţă, din ce are 0111nu. pu tea n ici s_ă se vîndă, nici să 's
�u Va 

cumpere : fie om, fie dobitoc f răs. 
ogor din moşia lui ; tot ce va fi 

�e u_n 
Domnului prin făgăduinţă va tuu 
lucru prea sfînt pentru Do�inu]. 1 un 22. Dacă cineva închină Domnului un ogor cumpărat de ci, care nu face 

parte din moşia • lui ,  • cnp . 2b. 10, :!5. 
23. preotul • să-i socotească preţul după cit face preţu irc a piuă la anul 

de veselie, şi omul acela să plătească în aceeaş zi preţul hotărî! de tine ca 
lucru închinat Dumnului . • v • ..:.. 1s. 

6 Ven. 21. I<»i. e.17 18, 29. Niciun • om închinat Dom� 1": prin făgăduinţă nu va putea fi răsC:: ui 
păra!, ci va fi omorî!. • Num.21.� 

24: ln anul de • veselie, ogorul să 
se rntoarcă la acela dela care fusese 
cumpărat şi din moşia căruia făcea 
parte. • Cap. 2.,. 211. 

25. Toate preţuirile să se facă în si
elii sfîntului locaş : siclul are două
zeci de ghere •. 

"'Kxod.80.JJ. Num.3. 47; 18.16. Ezec.46.12. 

Ce nu se poate închina. 
26. Nimeni nu va putea să închine 

Domnului pe întiiul • născut din vita 
lui, care chiar este al Domnului ca 
întii născut ; fie bou, fie miel, este 
al Domnului. 

� Exod. 13. 2, 12; 22.SO. Num. Ul.17. Deut.15. 19. 

27. Dacă este vorba însă de un dobi
toc necurat, să-l răscumpere cu preţul 
preţuit de tine, mai adăugînd • rncă o 
cincime ; dacă nu este răscumpărat, să 
fie vîndut după preţuirea ta. • vera. 11, 12, 1s. 

Zeciuielile. 

?O. Orice • zeciuială din pămint f' drn roadele pămîntului, fie din r�d�i 
Fu0c��,��chi��� 00�0n�lui�

ui ; este un 
::t";�.-::���S.�.u1i;..

1s. 21, 2.c. 2 croo.ai.&, s. 12, Neein, 
3 1 .  D_acă v�e� cine�a s_ă răscumpere ce0va . d 1_n zec1u1ala lui, sa mai adauge o cmc1me. o veni. 13. 

32. Orice zeciuială din cirezi şi din 
w:n:,

e
·z���i

t
�� cin�h���;ă 

s[f����îfa.să 
,� ler.33. 13. Ezec.20.37. Mic.7.U, 

33. Să nu se cerceteze dacă dobitocul 
este bun sau rău, şi să nu • se schimbe · 
dacă se înlocuieşte un dobitoc cu u� 
altul, şi unul şi celalt va fi sfînt, şi 
nu vor putea fi răscumpăraţi". • ver..10. 

34. Acestea • sînt _poruncile, pe cari 
le-a dat lui Moise Domnul pentru co
piii lui Israel, pe muntele Sinai. 

•Cap.26.41. 

N U M E R I  
S A U  A P A T R A  C A R T E  A L U I  M O I S E  

(D eute ronom 8. 15 ;  32. 9-14. N e e m i a  9 .  19-21.) 

NumiJriltoarea lsraelifilor. 

1 1 . Domnul a vorbit lu i Moise în pu
stia • Sinai, în cortul întilnirii ••, în 

cea dintîi zi a lunii a doua, în al doi
lea an după ieşirea lor din ţara Egip
tului. El a zis : 

"" Exod. IO. I. Cop. 10. 11, 12. cu,„ Exod. 20. 22. 

2. „Faceţi numărătoarea • întregei 
adunări a copiilor lui Israel, d:.ipă fa
m i liile lor, după casele părinţilor lor, 
numărînd pe cap numele tuturor băr
baţilor, •Exod.00.12;!18.28. Cap. 28.2, 611, 6' 

281llll . 24 . 2. l CJoD.21.2.  

�I. dela vîrsta de douăzeci de ani în 

sus, pe toţi cei din Israel cari sînt î� 
stare să poarte armele ; să le facet! 
numărătoarea după cetele lor, tu ŞI 

Aaron. 
4. Să fie cu voi cîte un bărbat de fie

care seminţie, căpetenie a casei pă-
r��ţill�t� ���ele bărbaţilor cari for fi 
imp���:�

ă 
R
u
ub�� : Eliţur,• fiul lui Şe

d
��

r
ientru Simeon ; Şelumiel, fiul lui 

Ţ
�

ri
���::� luda : Nahşoq, fiul lui 

Aminadab ; 
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N U M E R I  1 .  . i în stare s a po:i r tc 
. . an i în sus, pc toil ce . 

. Netaneel , fiul Im 

I rmc l c : . . . - , in\ iJ lui (Jad 

B entru lsahar .  . . a
25 . bâ rb: . \ 1 1 _ d in ,cm

au {ost p:i t r u -
Ţ�af ; Zabulon : Eliab, flu\ \u1 ieşi.ti _la . n."n<l�r�;�t�ci',c s t1 lc c i 1 1� 1 1 c L

P
I� 

9. pentru . tru zeci ş1 Cllh l ·n c cir \ i lc n c .11n t1 u1  . 
He\on ; · · · lui Iosif, - pen . 26. Au t rec ut 1 • hrn i l i i k  1 „ r ,  d lll' ·' 

1 0. pentru . flii a fiul lui Am1�u
P
d
e'. fiii lui h1�a •. du p

\�r ' nur11 ă r i 1 1 d numel e 
Efraim : Ehşa� Oamliel, fiul \Ul casele pănn\1\or 

. 'ta de du t 1 ci rc:c1 de 
pentru Manase . 

. f I lui bărbaţi lor dela �irli cei în , 1 .1 rc sa 
dah\ur ; B niamin : Ab1dan, iu ani în sus, pe 0 

l 1 pentrll e . oarte armele : . ia l u i  lud ci ic-Ohideoni ; D n : Ahiczer, fiul \u1 p 27. bărb<. ţ ii d in scm 1ni fost şa pte tec i 1 2: pd�
i
t �u a 

fiul lui şi\i la numărat�ar��e
a�utc . . . Am1şa t'ru Aşer :  Paguiel,  ş i  patru de m 

_ 
ş .- rţilc neamului  P� 1 3._ p�n . fiu\ lui 28. Au trecut i n  �afamil iile \or, du pa 

Ocran , ntru Oad : E\lasaf, «Car.•· "· fiii tui l�ahar_, dura numărînd nu�c le \ ii. �e · · casele pannţi\or ?r, 
douăzeCJ de 

Dl
e
5
uel �ntru Neftali : Ahira, hui \u1

, bărbaţilor dela  
ţ�

1rs��n
d
s�are să poa rte . p . ani în sus, pe to I cei 

Enan. . • • · ce au fost ale�1 I . . . . 1 I 1 6. Aceştia sm_t cei .. seminţ iJor pa- a rme e: baţii d in sem inţia lut . sa_ iar? 
de adunare, m�1 �ar��le •• miilor lui . 29 . . �ar 

numărătoare, au fost c111c 1zcc1 
rin\i\or lor, cape

ro�n� _ 16. ""Exod. 1s.21, 2b. i�şiţi 
t

a 
de mii patru sute. . 

Israel, •_cop. 1._2.l�ron au luat pe �ăr- ş13ga l� trecut în cârţi!e nea111�lu\ pe 

b�{ii �c�1;tla 
ş�ari fuseseră chemaţi pe fiii

. 
lui Zabulo_n? 

ţ
d�pa 

l
��m��1�

ârî�J 
• după casele pann I or • 

' 
d 

<l -. n��e�i au strî�� toată adrarei3, ��te�� numele bă�b.aţilor dela 
t�t�s��i fn s��:e 

d" tîi zi a !unu a doua. -au re zeci de am m sus, pe 
m . 1  i cuprindeau spiţa neamu- " poarte armele :  . b fă_r\1 âu��r 

familiile lor, după casele s; I .  bărbaţii din sem inţia lu/ Za _u
u��inţi\or lor, numărîn.d pe cap n�- Ion ieşiţi la numără�?are, au ost cm
�ele bărbaţilor dela virsta de doua- cizeci şi şapte ?-e �11 .patru su tr . 

d
"
n-

zeci de ani în sus. • 32. Au trecut m car�_1_le �eam u  m 1 
l9 Moise a făcut numă_rătoarea m tre fiii lui Iosif, pe hn lut Efr�'1!' • du

pustia Sinai, cum îi poruncise Dom.nul. pă ta
.
mil iile lor, d11pă ca�ele p_armţ1l�r 

20. Au trecut în cărţile neamulu! pe lor, numărînd nu"!ele bar_b�ţ1lor de a 

fiii lui Ruben, întîiul născut a! Im ls- vîrsta de douăzec� de am m sus,
_ 

pe 

rael după familiile lor, dupa casele toţi cei în stare sa p�arţe armele · . 
părinţilor lor, num_ărînd pe i;ap nu- 33. bărbaţii din seminţ ia \Ul Efratm 

mele tuturor bărbaţilor, dela v�rsta. �e ieşiţi la numărătoare, au fost patru-
douăzeci de ani în sus, pe toţi cei m zeci de mii cinci sute. . 
stare să poarte armele : 34. Au trecut în cărţile neamului pe  

2 1 .  bărbaţii din seminţia lu i  Ruben fiii IUi Manase, după familiile I.or, du

ieşiţi la numărătoare, au fost patru- pă casele părinţilor lor, numănnd nu
zeci şi şase de mii cinci sute. mele bărbaţilor dela vîrsta de două-

22. Au trecut în cărţile neamului pe zeci de ani în sus, pe toţi cei în stare 
fiii lui Simeon, după familiile lor, du- să poarte armele : 
pă casele părinţilor lor ; le-au făcut 35. bărbaţii din seminţia lui Manase 
numărătoarea, num_ărînd pe �ap nu- ieşiţi  la numărătoare, au fost treizeci 
mele tuturor bărbaţilor dela v1rsta de şi două de mii două sute. 
douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare 36. Au trecut î n  cărţile neamului pe 
să poarte armele : fiii lui Beniamin, după familiile lor, 23. bărbaţii din seminţia lui Simeon după casele părinţ ilor lor, numărînd 
ieşiţi la numărătoare, au fost cinci- numele bărbaţ ilor dela vîrsta de două
zeci şi nouă de mii trei sute. zeci de ani în sus, pe toţi cei î n  stare 

.2�. �u trecut în cărţile neamului pe să poarte armele : 
f111 lui G�d. _ după familiile lor, după 37. bărbaţii din seminţia lui Benia
cascle pănnţ1lor l?r, numărînd numele min ieşiţi la  numărătoare, au fost trei· bărba\1lor dela virsta de douăzeci de zeci şi cinci de mii patru sute. 



1 44 ------...... 
·111 .  Au trecut în . N U M E R I  1 ,  2. 1 

fi u  lu i 1 > 1 1 1  d u ă 
cfrl 1 le _ _ neamului pe d�sfacă ; şi cînd se . �asc- 1 1· fJ;i� int i lo/lor 

a
:::i��lel �r, după v1ţ 1 1  să-l întindă . i 

v
\op_ri cortul l ar ha ţ i lor dela vlr�t d � n nu'"!lele va apropia de e.'1, 

a�ă
s fr1.ae1nuJ•• Ca�e !: a r1 1  în sus p t ţ

a e ouazcci de moartea. • cap.io.17 21 •• Pedepsit � fl<,a rte arm�le :
e o I cei în stare să �2. Copiii lui Is�a�I · Cap.s.1�"'•u.� 

s 1· tl 1Q.la
bă

n
r
u
b
m
a!ii� dt 

in sem inţia lui Dan ie- fiecare în tabăra lui t· Să tăbărasq 
· ara o f gu i  lui, după cetele '1d�care lîngăstea. două de m ii şar��e�u��- ost şasezeci şi 5 3. Dar Leviţii • să tăbă •c•P.2.�� -��- Au trecut in cărţile neamului e cortului lntilnirii, pentru

rască în iunii 
fu i l t 1 1  A5cr, dur<t famili i le lor d u pă 

bucnească'• minia M lc
a să nu iz. 

casele _r;trin ţilor lor, numărînd �um!ie 
dun�rii copiilor lui Is�!e1 '."

P.otriva .a· barh'.i ţ i lor de la virsta de douăzeci de !! aibă paza cortului întîlnÎrÎi'.Î. 
�ev1lii 

��� r;�
1 

a�:1n'�· lc�c toţ i ce i  ln stare să ���:�it�,1�:��!"�;i':.'a,1::s����.�?. :���1:� 
. 4 1 . _ bărbaţii din seminţia lui Aşer 5�. Copiii lui Israel au făcut l 

. ,  
1c.�_1.t 1 I . 1 1 1 1 1mără

_tuarc, au fost patru: d
ma1 după toate poruncile pe can��zc s 1  �1 una de mu cmci sute. cu

ă
t
d. use lui Moise Domnu( aşa a�' i,' . 1 .2· Au trecu_t ln cărţile neamului pe f 1 1 1 l u i  Nc fta l_1, <;!up;t familiile lor, dup;t casele părinţilor lor, numărind numele bărbaţilor dela vîrsta de două

�ec1 de am ln sus, pc toţi cei în stare s;t poarte armele : 
. 4?· . blrbaţii din seminlia lui Neftal i 
1eş1t1 la numărltoare, au fost cinci
zeci şi  trei de mii patru sute. 

44. Aceştia • sînt aceia a căror numă
rătoare a fost făcută de M oise şi Aa
ron, ş i  de cei doisprezece bărbaţi, mai 
mari a i  lui Israel ; era cite un bărbat 
rcntru fiecare din casele părintilorlor. �· f:ap . 28. fW .  

45. Toţi aceia d intre copiii lui Israel 
ieşiţi la numlrătoare, dupl casele pl
rintilor lor, dela vlrsta de douăzeci ele 
ani  în sus, toţi aceia din Israel cari 
erau în stare să poarte armele, 

46. toţi cei ieşiţi la număriltoare, au 
fost şase • sute trei mii cincisute cinci 
zeci. ) Jo: „ od . fm . 26 ;  12.97. Cap. 2. 32; 20.61. 

Deosebirea Leviţilor. ,17_ Leviţii ', dupl seminţia părinţilor 
lor, n'au intrat în numărătoarea acea
sta. o Cap. 2. BB. Cap. 9; Ci 2t1. c,;. I (.'ron. 6; 2.l .  8. 

48. Domnul a vorbit lui Moise, şi a 
zis : 

49. „Să n u •  fac_i numă�ătoarea. se-
minţiei lu i  Levi, ş1 sl nu-1. nu��rt. ca: 
petele în mij locul celorlalţ1 copu a1 Im 

Israel .  . 
•cap.2.89; 26.62. 

50. Dă • în grija Leviţilor cortul _in
tî lnirii, toate uneltele lui ş_i tot ce ţine 
de ci. Ei vor duce cortul ş1 toa_te unel
tele l ui, vor face slujb� în  el, ş1 vor tl
blrî •• în jurul cortului. •Ezod.BS.21. 

CR(l. 3 .  7, 8; 4 .  lf':\ 26, 36, '11, 83 . .o• Cap.S. 28,·�'. 8E\ 38. 
5 1 .  Cînd va• porni cortul, Lev1ţ11 si-i 

Aşezarea taberi/or. 2 I .  Domn�[ a �orbit lui Moise şi 1 . 
Aaron, ŞI a zis : u1 

_2. „C�pi!i lui Israel au să tăbărascl fiecare �ingă_ st.eagul lui, subt sem
?ele ca!�• 1?ăr1nţ1l�r lui ; să tăbărascl in .�aţa ŞI împrejurul cortului întil-mru. '°'Cap. 1 . 52. '°'•108.a.1 

3. L� r�sărit, t�băra lui luda, cu stea: gui ei,_ ş1 cu . oştirile sal�_. Acolo să tă· 
bărasca mai marele fuior lui lud� 
Nahşon •, fiul lui Aminadab, oc,p.10.1, 
Rut & . :..•o. l ('ron.2.10. Mat. 1 . 4. Luc.3.32,39. 

4. cu oştirea lui, alcătuită din şapte· zeci şi patru de mii şase sute de oame
ni, ie]iţi la numărătoare. 

5. Lingă el să tăbărască seminţia lui 
Isahar, şi mai marele fiilor lui lsahar, 
Netaneel, fiul lui Ţuar, 

6. cu oştirea lui, alcătuită din cine� 
zeci şi patru de mii patru sute de oa· 
meni, ieşiţi la numărătoare ; 

m7�rife0ifi�j;i•Wt i��u����1�Îia6'. ��I 
lui  Helon, 

8. cu oştirea lui, alcătuită din cinci· 
zeci şi şapte de mii patru sute de oa· 
meni, ieşiţi la numărătoar.e. . . . 
9. Toţi cei din tabăra Im luda, 1e�1t! 

la numărătoare, sînt o sută optz�ci şi 

şase de mii patru sute de bărba\1, du: 
pi oştirea lor. Ei să • pornească c�1 
dintîi. . •Cap.10.1 . 

t o. La miaz.ăzi, tab�r� Im. Ruben, �: 
steagul ei, ş1 cu oştm�� e1. �colo n 
tăbărască mai marele fuior Im Rube ' 
Eliţur, fiul !ui  Şed_eur,

I t ·c din pa· 
1 I. cu oştirea lu•i . a.că.Ul a 

de băr· 
truzeci şi şase de mu cmc1 sute 
baţi, ieşiţi la numărătoare. 
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N U M E R I 2, 3. 

. 
. ' uzeci i unu de mii cinci sute de oa· 

, -bărască seminţ1� lui I tr . ·
ş 

iţi la numărătoare ; . . . � 2. Ung!! el fămt:rele fii.lor 11;1i S1me· mem,
a 
i:şi seminţia l u i  Neft_ah, �1 ma i  

S1meon ş1 _ mi
a 
fiul lui Ţunşadat, . . 29. le

p
fiilor lui Ncftali, Ah1ra, fml Im 

on, Şelumte_, lui alcătuită din cin· mare . 1 3. _cu. oşhr;a
de �ii trei sute de oa· Enan, 

o tirea lui, alcătu ită d in cm· 
c1ze�1 �1 !l'?�a numărătoare ; . . • _30. _cu. t;ei de mii patru sute de oa· mt�1·a�

e;;t�eminţia lui Oad, şi ��: ��i ����1 f�şiţi ta numărătoare . . . 

rele. fiilor lui Oad, Ehsa, 
3 1 .  'Toţi c;i, din tab�ra �u�uEa�,in�ei: Dle�e�� oştirea lui! .alcătuitătdi�igcl���l ş��i \

a
i ��;�raJ�a�li 

s
;�!e �ut� de o�

zeci şi cin�i fee 
i�

1jt����r�toare. . �eni� Ei să pornească • cei d!1� „����.' 
di 6�Tutf�:i di� tabă�a /�i ���e�in��: dJ�.

ă Ă��;�l !i�t copiii_ lui lsrae� ic· 
şiţi_ la. numarltoar�! s1:tru sute cinci· iţi la numărătoare._ d_up:i _casele pa� 1'.1: 
zeci ş1 unu d� mu 

,P o tirile lor. Ei • Îi lor lor. Toţi • cei 1eş1ţ1 la n_umara 
zeci de oa�e_ni, dup_a

ea�înd • cop.to. ia. toare şi cari au alcătuit tabenle, du: 
să �orReas;a !� 3����[ cortui întîlnirii, pă 0Ştiri. le lor, �u _fosţ şase sute trei 
• 1 · p�I cu tabăra Leviţilor, aşezată mii cinci sute cmc1zec1. • 
!
m
pr�_una rla]te tabere. Pe drum • E,od . l'l . 20. Cap. 1. -111: 1 1 . .1 .  

1�;1ţ/���u!i��\0în care au tăbărlt, fie· 33. Leviţii ", dupâ porunca pc care 0 
�are la rîndul lui, după steagul lui. dăduse lui Mo:s_e D<?mnul, n au _ int rat 

<•cap.10.17, 21, la numărătoare in m 11 locul cop1 1lor lu1 
1 8  La apus tabăra lui Efraim, cu Israel. . 

• cup. 1 ; "  

stea
.
gui său, Şi cu oştirile .�ale. A�olo 34. �i copj ii lui Israel au făcut 111: 

să tăbărască mai marele fu�or Im E· tocmai du pa !oa te . poruncile, pe rar! 
fraim Elişama fiul lui Am1hud, le dăduse lui Moise Domnul. �şa 

1 9. �u oştirea 'lui, alcătuită din. p:itr:u: tăbărau ei, după steagu.rile lor ; ş1 ast
�eci de mii cinci sute de oameni, 1eş1ţ1 fel porneau la drum, f1e�ar_e dup� fa. 
Ia numărătoare. milia lui, după casa pănnţ1lor lui. 
20. Lingă el să tăbărască �.eminţi� • """· .„. '· � . •. 

lui Manase şi mai marele fuior lui 
Manase, Oamliel, fiul lui Pedahţur, 

21 . cu oştirea lui, alcătuită din trei· 
zeci şi două de mii două sute de oa· 
meni, ieşiţi la numărătoare ; 22. apoi seminţia lui Beniamin şi mai 
marele fiilor lui Beniamin, Abidan, fi
ul lui Ohideoni, 23. cu oştirea lui, alcătuită din trei· 
zeci şi cinci de mii patru sute de oa
meni, ieşiţi la numărătoare. 24. Toţi cei din tabăra lui Efraim, 
ieşiţi la numărătoare, sînt o sută opt mii o sută de oameni, după oştirile lor. Ei• să pornească în al treilea rînd. 

(1Cap.10.22. 25. La miază noapte, tabăra lui Dan cu steagul ei, şi cu oştirile ei. Acol� să tăbărască mai marele fiilor lui Dan Ahiezer, fiul lui Amişadai, ' 
2�. c_u oştirea lui, alcătuită din şasezec1 _şi_ dc;>1;1ă de mii şapte sute de oameni, 1eş1ţ1 la numărătoare. 2.7· Ling� el să tăbărască seminţia Im Aşer ş1 mai marele fiilor lui Aşer Paguiel, fiul lui Ocran · 
28. cu oştirea lui, al�ătuită din pa· 10 

Familia lui Aaron. 31 .  lată sămînţa lui Aaron şi a lu i 
Moise, pe vremea cînd a vorbit 

Domnul cu Moise, pe muntele Sinai. 
2. lată numele fiilor lu i Aaron : Na

dab •, întîiul născut, Abihu, Eleazar ş i 
Itamar. I) E.1•,J . e . Z"1. 

3. Acestea sînt numele fiilor lui Aa
ron, cari au primit ungerea • preo· 
ţească, şi cari au fost închinaţi în sluj
ba preoţiei. • Exod. :lll . 41 . Lev. <. 4. Nadab• şi Abihu au murit lnain· tea Domnului, cînd au adus înaintea Domnului foc străin, în pustia Sinai · ei n'aveau fii. Eleazar şi !tamar au im'. plinit slujba preoţiei, în faţa tatălui lor Aaron. („ J..ev . 10. t .  Cu.p.26.et. 1 cron .2a .2 .  

Slujba Levifilor. 

z�·: Domnul a vorbit lui Moise, ş i a 
6. „Apr?pie• seminţia lui Levi, şi pun�-o înam_tea preotului Aaron, ca să fie în slujba lui. • cap.8.r.; 18.,. 

• 7· Ei să a_ib� grijă de tot ce este dat 10 paza lui ŞI de tot ce este poruncit 
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l � r r�1ţ 1 1  aclunar i , ina in 

N _u_M E R I 3. 1 
ll l n 1 r 1 i : ,;1 faca slujba�

e�"����� :u1 in· 22. Cei ieşiţi la numa 
k. "a •  a ih:i 'ri · • c•p. 1 . :""· "· ;°' ,., 211 �� �u

l��ra.t pe toţi bărbaa�,a{'· .ciJ>J 
Cf >r f 1 1 l 1 1 i  int i l n i�i i  J ă. �e toate uneltele ci sute. 

ă •n sus, au fost şapte �Y.1% r i1 11 t  1t ' · · 1  ' Ş I  e tot cc  este po- 2 . u cin. '�I J�� �,;��I��- lu i
. 
I srael : "  �!p.�:11/��� ina

)
pota��i/�T�i ?ah����ilîlor ,tăbărau 1,, . . dai_ pe Lcv1ţ1 hu Aaron şi fii· 24: Căpetenia casei · . c„_,_, c1 ·r lu i ' e1 sa- 1 _  fie daţi lu i  în totul I şon 1ţ1lor era Elisaf ��f•rteş(• aGh,,. 111 pa rtea copulor l u i fHac l .  ' 25 .  fn ce prive t ' u! .ael. 1 ?· Pc A:min 5 i  pc fiii lui s:i-i pui gr ija fi ilor lu i •  bhe

c
r���

1 •nhlnirii, in s;1 , p:ii��'c:i sl ujba preoţ iei_ lor ; iar t u( •• şi acoperişul ţ cor:ra �a� : Cor. !lr ,; 1 11 1 1 1 care se va apropia, să fie loarea ft acoperişului cort�ll
u1! '."vei> pc< c· p, 1 1 c,u _ moa�tca . " clcaua •ţ de la uşa cortului . W1 �1 .Per. 1 11 1  •. 1.-.. , _ c-.. �·"' - � ·  Cap_ t . •d; lf,. VI. �Cap. 4 .24,2_\ 21ţ,OO F.Ir1d. 2:J,D. ţ K10�� n1r11; _I I . Domnul a vorbit lu i Moise şi a ""· '· 1 1. 't E„„1 .""·"'· .•1. 1 . l'v.., zis. : • ' 26. apoi pinzele curţii• şi perde l_ :l. „ lată �ă am _luat pc Lcviţi din de la poarta curţii cortului cte ·u�U!' m 1J loc!1 I �op1 i lor lui _Israel, în locul lu· pre1.urul cortu lu i şi altarului, �i toim. turur_ 1n t 1 1 lor �1.ascu_ţ1, cari. se nasc în- fu1111le ţ �entru slujba cortului. alt 

lă i  d 1_1 1 t rc cop11 1 lui  Israel ; şi Lcvi ! i i . " "'•0•1 . 27.9. 0" E•od.27. 1•. t EiOd.�.1. vo� f1 . a 1 . �c1. . • ::•n: · 1 1 .  '""P· '· '"' 18 .8. 27. Din_ Chehat•. se pogoară famili; I J .
. 
<�aci_ . orice lnt11 născu.I este al Ai:n�am1ţ1lor, _f�m1ha_ lţeh_ariţilor, fa. !'\o.:u ,  1 11 z1u_a ••. clnd am lovit pe toţi m1ha Heb�omţ1lor. �· familia Uzielili· 1 11 1 1 1 1  nasc11ţ1 d tn lara Eg iptului, Mi· lor, alcătuind famtlnle Chehatiţilor. a� închinat Mie pc toţi lntiii nascuţi • . 0 1 c„n.� .• dm Israel, atlt dm oameni cit şi d in �8. Numărind l?e toţi bărbaţii deh 

dobitoace : ci vor fi ai Mei. Eu sini Vt�_sta de o lună m sus, s'au găsit 0� 
Domnul . " ' E"•l . 1' . i. Lev. 27_ 28_ Cap.•. rn. mu şase sute de bărbaţi, însărcina11 
„„ ... 2. ;c1 . • .. i.:10<1. 1:1. '"' "'· cap."· 17 . cu ingrij irea sfîntului locaş. 29. Familiil e • fiilor lu i Chehat Ubf rau în partea de miazăzi a cortului. °Cap.1.J 

Fam/liilr Ln•ifilor. 

I ·I. Domnul a vorbit lu i  Moise, în pus· 
tia Siua i ,  şi a zis : 

1 5. „Fă numărătoarea copiilor lui 
Levi, după casele părinţi lor lor, după 
famil i i le lor ; şi anume, fă numără· 
toarea tuturor celor de parte bărbă· 
tească •, dela vîrsta de o lună în sus. 

o vus.al. Cup.26.62. 
1 6. Moise le·a făcut numărătoarea, 

după porunca Domnului, întocmai cum 
poruncise. 1 7. lată • car i  sini fiii lui Levi, _după 
numele lor : Gherşon, Chehat ŞI Me· 

!�-�!� '6�1 .  E:iod . 8 . 18. Cap. 28.67. 1 eron.o .  t , 16;29.6. 

1 8. lată numele fiilo.r l_ui .<;ihe�şo�, 
după fam il iile lor : L1bm ş� t:•���-��-. 

1 9  lată fiii lui Chehat, după fam ilii: 
le ior : Amram •, lţehar, He�ron ş 1  
Uziel ; • E••d: e:.'s. 

20. şi fiii lui • M�rari, după _f amtlul.� 
lor . Mahli şi Muşi. Acestea stnt. fa_m• 
!iii� lui Levi, după casele ��„.�����[. 
lo{j Din Gherşon se. p<;>go�ră fam�lid 
lui Î.ibni şi famil ia. 1.u1 Ş1me1, alcătum 
fami l iile Gherşomţ1lor. 

30. Căpetenia casei părinteşti a !am> 
l ii lor Chehatiţilor era Eliţafan, fiul 
lui Uziel. 
3 1 .  ln grija• lor au dat chivotul", 

masa ţ, sfeşnicul ţţ, altarele'ţ, unei· 
tele sfîntului locaş, cu cari lşi făceau 
slujba, perdeaua ţ• dinlăuntru, şi I� 
ce ţine de ea. •cop . u•. ••E••d.26. IO. tE•od.i 
23. ţţ Esotl.25,31. OţE.od. 27.l; BO. t. ţO J::xod.11.:f. 

3 2. Căpetenia căpeteniilor Levi\ilor 
era Eleazar, fiul preotului Aaron ;_el 
avea privigherea asupra celor insar· 
cinaţi să îngrijească de sfîntul locaş_. _ 
33. Din Merari se pogoară .ramii� 

lui Mahli şi familia . l�i Muşi, alea· 
tuind familiile Meranţ1lor. • 

34. Cei ieşiţi la număr�.toare, cin� au 
numărat pe toţi bărbaţii de la vrsJ: 
de o lună în sus, au fost şase su e 
mii două sute. . ram> 
35. Căpetenia c�s.ei părint_eşlt Îiul lu 

l iilor lui Merari era Tunel, ia 
Abihail. Ei tăbărau," Jn partea '��pm,.� 
zănoapte a cortulu!·. . . 1 · Merar 
36 ln paza• şi gr1Ja ful<;>r u1 

.. stil 
au dat :  scîndurile cortului, drugu, 
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. ar intui pentru ra<· 
eltele şi , 49. Moise a luat g u este nu-

pii şi picioarele l�r, 
toate ��•P"·"· 32. \ cumpărarea c�lor 

�
e :����de Levi l i ; 

tot ce ţi�e 1��if
1:Jrţii de jur îm.l?rejur, • m5

ă�u; 
����r 

a�����u l�ntîi lor născu ţ i  �i� 
37. apo• s 1 ţ" ii lor şi funule lor. [ 

:„ 1 . 1 ael . 0 mie trei • sute şa,c· 
picioarele lor, aruş şi fiii lui tăbărau • copn• . 

ui. 
s
� de · siel i  dupâ siclul sfîn· 

38. Moise, Aar�n I "sărit înaintea zeci ş1 cmc1 ' • y .. ,.., . "' " 

inainr .c�;1t�il�:· s:r:�ăsăritul soa�e- tu
5
1fi ��ca

M�ise a dat " arg intul de răs· 

co�tu �· m 
'u să 'îndeplinească la sfm- · _ re lui Aaron şi fiilor l u i, d u pă 

lui ; e1 a��at t ce fusese ţ poruncit co- cumpara Domnului cum porunc ise l u i  

tul locaş. ' o 
I . . străinul ţţ care se por�mca 

I 
' " ,·,.� ,. 

piilor lu'
;
�s��e fie ·��depsit cu moartea. Mo1Se Domnu . . . 

va ·���;'„�. ••C•P· '"·"· ţvm. 7 , B. tt_:•"'·'°· Slujbele Chehalt/ilor'
. . . 

39 Toţi Leviţii • a căror număra!oare 4 I Domnul a vorbit l ui Moise ŞI Ju1 

au făcut-o Moise şi Aaron, �!lpa po- Aaron şi a zis : . 
Domnului, după fam1lule !0!'• 2 N 'ă ă pe fiii lui Chehat dmtrc 

��Vcţ,ărba\ii, de!a v!rs�a de 
d�u�fi 

i
n copiii l��L�vi,după famil iile Jor, după 

sus, au fost douazeci şi două 
• C•P 21;.62. casele părinţilor lor, . . . -

· 
3. dela virsta • de tre�ze�1 d� ani 111 

Răscump/Jrarea lntiilor născuţi. sus, pină Ia vîrsta . d_e cmc1zec1 de an�· 
f" pe toţi cei dest�m1c1 . să facă vreo sluJ-

40 Domnul a zis lui Moise : " � bă la cortul intiln irn. 
nu�ărătoarea • tuturor intiilor "�-�cu\! • C•P· 8. u. 1 Cron. 23. "' :u. n. 

de parte bărbătească dintre �opm lu! 4. lată sluj bele " fiilo.r lui Chehat, în 
Israel dela virsta de o Jună m sus, ŞI 

cortul intîln irii : ele privesc Locul prea 
numă;ă-i după numel.e . lor. ,.,.ve�. 1&. 

sfînt ••. � vm. 1: •. ·� v��- 1�: 
4 1 .  Să• iei pe Lev1ţ1 p�nt;_u M 1�e, 5. La pornirea taberii, Aaron Ş! f111 lu1 

Domnul, în Jocul tuturor i�h�lor nas- să vină să dea i'os • perdeaua d m l ăun-

cu\i din copiii lui Israel, ş• vitele Le: h · t 1 •• ă 
vi\ilor în locul tuturor inhilor născu\1 ţ��\;ii.să acoper0eE�.':!.� . ���.1!.i.'.lli�O. ;.� 
din vitele copiilor lui Israel !','. vere. 12, ••· 6. să pună deasupra ei o _înve_Iit<;>are 

42. Moise a făcut numărătoarea tutu- de piele de viţel de mare, ŞI să mtmdă 

ror întîilor născuţi dintre copiii lui pe deasupra un  covor făcut în Îl"!trc
lsrael, după porunca pe care i-o dă- gime din materie albastră ; apoi să 
duse Domnul. pună drugii • chivotului. • E•od. "''· 13. 

43. Toţi intiii născuţi de parte bărbă- 7. Să întindă un covor albastru peste 
tească, a căror numărătoare au făcut-o, masa • pinilor pentru punerea înainte, 
numărindu-le numele, dela vîrsta de o şi deasupra să pună străchinile, că
Jună în sus, au fost douăzeci şi două ţuile, ceştile şi potirele pentru jertfele 
de mii două sute şapte zeci şi trei. de băutură ; deasupra să fie şi pînca 

44. Domnul a vorbit lui Moise, şi a care se pune necurmat înaintea Dom-
zis : nului ; 0Exod . 2li . 23,  211, 30. Lev.24.11. 8. 

45. „la • pe Leviţi în locul tuturor 8. peste toate aceste l ucruri să în
intiilor născuţi din copiii lui Israel, şi tindă un covor cărmiziu, ş i să-I aco
vitele Leviţilor în locul vitelor lor ; şi pere cu o învelitoare de piele de viţel 
Levi\ii vor fi ai Mei. Eu sint Domnul. de mare ; apoi să pună drugii mesei. 

• vcrs.12,41. 9. Să ia un covor albastru, şi să aco-
46. Pentru răscumpărarea• celor două P.ere s�eşnicul •, candelele •• lui, mucă

sute şaptezeci şi trei, cari•• trec peste nl_e lui, cenuşarele lui şi toate vasele 
numărul Lcviţilor, dintre întîii născuţi lut pentru untdelemn, cari se între-
ai copiilor.���}��.��·

l'cap. is.•6• 
••vero.S9,<S. buinţează pentru slujba lu i ; 

47. să iei cite cinci sieli de cap 
*Exod.25.31. ·�"-'Exod.2U.37,r>8. 

după siclu.1 sfintului locaş, care este' 
• 1 0; s�-1 p_ună cu toate uneltele lui 

d d . d 
mtr o mvel_itoare de piele de viţel de 

••eE.��.":ie�,'. :;.���.r;�·c:p1:"i.�:�o.\�::: !�:!�: mare ; apoi să-l pună pe targă. 
�8: . Să da_i argintul acesta lui Aaron 

l 1. Peste altaru l • de aur să întindă 
ş1 fuior lui, pentru răscumpărarea ce-

u� co"'.or albastf'!J, şi să-l acopere cu 
lor ce trec peste numărul Leviţilor." 

o m':'ehtt;iarc de piele de viţel de mare . apoi să-1 pună drugii. •Exod .ao. 1, a'. 



1 -1 8 N U M E R I  4. 
1 2. Sa ia apoi toate uneltele între- să împlinească vreo I bumjatc pcnt�u. slujbă în sfîntul locaş, întîlmrii. s ujbă ln ;<irluJ 

ŞI s� Ic pun a mtr un covor albastru, 2-1. lata slujbele familiilor G v.., 1 ŞI sa Ic ac()pere cu o invel itoar«:_ de \ 1lor, slujba pe care vor trebui 
h�rşon� piele de viţel de mare ; apoi sa le ş1 ce vor trebui să ducă. 
5 0 iae1 puna pc !argă. . . 25. Să ducă• covoarele cor . . _1 3._ Să ia cenuşa d1 11 a l tar, ş1 să în- cortul întîlnirii, învelitoarea 

1.!r1�1 _11 tinda . peste altar un covor de pur- , velitoarea de piele de \•iţei de �ain. pură , care se pune deasupra perdeaua d rt, 1 -1. să pu_nă de�supr�. toate uneltele i u�a cor_tului întîlnirii ;' •cop.•.� la pen!ru slujba 1111, t1ga1le pentru căr- 1 26. pmzele ��rţii şi perdeaua d: bum, furculi ţele, lope.t il", ligheanele, uşa po�ţ11 curţu, .de jur împrejurul cor'. !oa.te �nel!ele �ltarulu1, ş1 _deasupra să 1 tulu1 ş1 altarulu1, funiile lor şi toat mhnd a o 1nveht�a�e de _ piele c:J:e viţel ! unel!ele .cari ţin_ de ele. Şi ei să la� de
. 
marc ; . apoi sa-1 p1�na. _dru1p1. . , toata slujba. privitoare la aceste lucruri. I :>  • . Dupace Aar�n ş1 fm lui vor 1s: I �7 . . ln slujbele Io�, fiii Gherşonitilor pran <le acoperit sfîntul loca� ŞI sa fie subt poruncile lui Aaron şi fii. toak un�ltde sfîntului locaş, fiii lui lor lui, pentru tot ce vor duce şi pen. Chehat • să vină. la pornirea taberii, tru toată slujba pe care vor trebui s'o ca să le ducă ; dar să nu se atingă •• facă ; în grija lor să daţi tot ce au de de lucrurile sfinte, ca să nu moară. dus. 
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nirii. •cap. �. 9; 10.2i. Deut.!11 .9. 2som.6.13. I şi ce au �i de păzit s�bt cîrmuirea lui 
l erou. lb. li, 15. � 2 Sam. 6. 6, ; . l Crou. 13. 9, JO. i I tamar, fiul preotulw Aaron. 
+ \,-..,ap,J.3.10 I 

1 6. Eleaz.ar, fiul preotului Aaron, să I Slujbele fiilor lui Merari. 
aibă subt privigherea lui untdelemnul• 29. Să faci numărătoarea fiilor lui pentru sfeşJ?iC. tămîia •• �irosi�oare, I Merari, după familiile lor, după casele. darul ţ de pme de toate Ziieie ş� im_t- părinţilor lor ; 
delemnul ţţ pentru ungere ; să a1ba m 30. şi anume, să faci numărătoarea. 
grija lui tot cortul şi tot ce cuprinde I lncepind dela Yîrsta de treizeci• de an: 
el, sfîntul locaş şi uneltele lui." în sus pină la virsta d4:_ ciJ?ci zeci � • E•od.z:„s. 1..ev.2<.2. -'• E.,oo1.so. 3'. tE.Jtod.29.<0. ani a tuturor celor ce smt m stare sa 
++1�.odD�

-
;;:�ul a vorbit lui Moise şi lui facă neo slujbă în cortul intîl�i��-

' 
Aaron, şi a zis : i 3 1 .  lată• ce este dat în grija lorsi 

1 S. „Să nu cumva să pun�ţi �e�u} I ce au ei de dus, pentru toate slnjbele 
famil.iilor. Ch.ehati.t_ilor în pr�.IT!eJdie sa din cortul !.ntil!IÎrii.: �?od.uril.e� CDI" 
fie mm1c1t dm m11lo�ul LeHţil?r· " tului, drugu lui, stilpu lui, pmoarde 

t 9. lată ce să faceţi pentru e1, ca sa lui . 1 oeap.S.36, 37. „�od.:S.':' 
trăiască şi să nu moară cînd se vor I 32_ stîlpii curţii de jur impr�1ur, li' 
apropia de Lo�! p�ea "sfint �: Aar?n cioarele lor, ţăru.şii. lor, �n':1le lor. 
şi fiii lui să vma, ŞI �a pu!1a pe. fie- toate uneltele can ţm .de ei ŞI !01 a 
care din ei la slujba ş1 sarcina lu�. este rinduit pentru sl1;1jba l�r . •  sa s(ll' 

= \ ers . •. neţi pe•  nume lucrurile. can smt �au 
20. Să n_u • intre �i să invel���că lu- în grija lor şi pe can le ;!,!_1�� crurile sfinte, ca sa_1!1:100�,���aiSsJn.6. 19. purtat 1 f iliiki � 33. Acestea sini slujbe � aJll ari 

Slui'/Jele Qherşoni/ilor. . fiilor lui Merari, toate sluJbel
_
e fuDÎri 

au să le facă ei în cortul_ m bi' 21 .  Domnul a ,-orbit lui Moise, ş1 a 
subt cînnuirea lui ltamar, fiul pre<> 

z�� Numără şi pe fiii lui Ghe!şon, 
duP°ă "casele părinţilor lor, dupa fa-
miliile lor : . 

- ·t area 23. şi anume,_ să faa nu_ma�� de ani 
incepind dela vars� de �. . 

d 
în sus pină la v1rsta de .°f!:?Z�tac: 
ani. a tuturor celor ce san an 

lui AaroIL" . · · · adll' 
34. Moise•, Aaron şi_ �a1 ma:u fiii« 

nării au fă01t nWDa!'�� · dl' 
Cbehatiţilor, după familule lor !!-. 
pă casele părinţilor lor, 

acelora ori. 35. şi anume a �tm:m' · în sas. 
dela virsta de treiZCC de am 
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N U M E R I 4• 5· 

d - porunca •• 
au făcut nul_!lărătoa�e�oriea 

Domnul. d cincizeci de ani, era ul pe care o daduse },��-- '' "• "'" „ vm.1, 2 1 .  pînă la vî�sta e 
vreo slujbă în cortu . coc � � în stare sa facă _ întîlnirii: . T la numărătoare, dupa 

f;!·ilS�' 1':i,' �u fost două mi i şapte 
sute cinci . ze�;�t cei ieşiţi ta numără: 37. A�ştif i!iile Chehatiţilor, t?ţ 1  toare dUl �reo slujbă în cortul mcei ce făcea:i . A.aron le-au făcut nu-
�1�:���;a��.

1s�J�ă porunca Domnului 
dată pr�!1 �oise.

er on ieşiţi la numă-38. fllld 
IUi_ ��miÎiile lor şi după ca-��f�a�elri�ll�r lor, . . de ani în 39. �e�a 1;î�����e

d:r�:�:eci de ani, s�s pma 
t r cei ce erau în stare �� f��e

vre� 1 slujbă în cortul întil-

"f ji, cei ieşiţi la numărătoare, după fa
miliile lor, după casele părinţ1l_or �or, 
au fost două mii şas� �ut_e . tre12eci. -

41 Aceştia • sînt cei 1eş1ţ1 la. numa
răt�are din familiile fiilor IUi .o�e!
şon toţi cei ce făce�u vreo slu1ba m 
cortul întîlniri i ; Moise ş1 �aron le-au 
făcut numărătoarea dupa porunca 
Domnului. "V"."'·22· 

42 Cei ieşiţi la numărătoare dmtr� 
familiile fiilor lui Merari, după fam1-
1iile lor, după casele păr!nţilor �o!, 

43. dela vîrsta de tre�e�1 d_e am '!1 
sus pînă la vîrs� de cmc1�eci �e am, 
toţi cei ce erau _m.  st�r.e sa faca vreo slujbă în cortul mtilmrn, _ -14. cei ieşiţi la numărăţoar�! dup� 
familiile lor, au fost trei mu doua sute. 

Izgonirea celor necuraţi. . 
1. Domnul a vorbit lu i Mo ise, ş1 a 5 zis : 

te copiilor lui Israel să . 2. „Poru_nd
c�ş tabără pe or ice lepros�· 1zgoneas�a. m 

0 le ădare •• de sa-şi. pţ� o;��n:st�rÎntinaf prin atingerea min a, t o.Lev 13 3 � - Cnp. 12. H .  de ţ un mor · 2l l.  cap.9.� 1o; U.. 11, 13; 31 . 19: ••;--f��2j,�;;;ţi · f ie femei, să-i _scoţte!1 
f
. 

- din tabără ; să-i sco�ţeţ1 a .ar�, �aa;; nu spurce tabăra. în �IJ locul ca-
reia !mi am Eu 10�:'.!�.\::

1
1
, 12_ zeor.6.16. 

4. Copiii lui l�rael �u, �ăcut a�.:U�� i-au scos afară dm tabara • cum p r t cise lui Moise Domnul, aşa au acu 
copiii lui Israel. 

Despăgubirea pentru furt: . 
5. Domnul a vo�bit lui. Moise, 

_
ş i a_ zis ; 

6_ „Spune copi1lor 1�1 lsra�l : C_11!d 
un bărbat sau o fe_me!e va_p_acatm 1�
potriva aproapelUI sau, facmd . o cal
care de lege faţă de Domnul, ş1 se va 
face astfel vinovat, • Lev · 5;Z 3� 
7. să-şi• mărturisească păcatul, ŞI sa 

dea înapoi în întregime•• preţul _lu
crului cîştigat prin mijloace necmsbte, 
adăugind a cincea parte ; să-! dea ace
luia faţă de care s'a făcut vmovat. 

" LeY . 5. 5; 2tl.40. Ios.7.1.D. *"='I.tv.6.5. 

8. Dacă nu este nimeni care să aibă 

45. Aceştia sînt cei ieşiţi la număr�toare din familiile fiilor lui Meran ; Moise şi Aaron le-au făcut numărătoarea după• porunca Domnului dată prin Moise. •Yers."9. 

drept să ia î_nap?i lucrul ciştigat prin 
mijloace necmshte, lucrul acela Sf! se 
întoarcă la Domnul, la preot, afara de 
berbecele • adus ca jertfă de ispăşire cu care se va face ispăşire pentru cel vinovat. • Lev.6.6, 7; 7. 7. 9. Orice dar• ridicat din lucrurile închinate Domnului de copiii lui Israel, să fie al preotului, căruia îi sînt aduse. 
•Esod.29.28. Lev.6.17,18, 26: 7.6, 7.9, 10, U. Cap.18. 
11,9, 19. Deai. 18. S, -1 .  Ezec . -M . � 1 90. 

46. Toţi aceia dintre Leviti a căror numărătoare au făcut-o Moise, Aaron şi mai marii lui Israel, după familiile lor şi după casele părinţilor lor, 
1 O. Lucrurile închinate Domnului vor fi ale preotului :  tot ce i se va da preotului, al 0 lui să fie." •Le•. 10.1a. 

47. dela vîrsta• de treizeci de ani în sus pînă la virsta de cinci zeci de ani, toţi cei ce erau în stare să facă vreo slujbă şi să ducă cortul întilnirii, 
•Yen. a, 2", oo. Apa de gelozie. 48. toţi cei ieşiţi la numărătoare, au 1 1 . Domnul a vorbit lui Moise, şi a fost opt mii ciocisute optzeci. zis : 49. Le-au făcut !1umă�ătoa_rea d�pă 1 2  „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi por�ca _Domn��' d�ta pnn Moise. spune-Ie : Dacă păcătuieşte nevasta cuiar�hnd fiecăr�a slujba pe care tre- va faţă de bărbatul ei, şi-i este nebu1a s'o facă ŞI ce trebuia să ducă ; Ie- , credincioasă ; 



I SO � 
1 3. dacă a ltul se • 

N U M E R I 5, 6. 
crul este ascuns d 

culcă cu ea, şi lu- 24 Şi să ca s'a ping a ri t în e bărbatul ei ; dacă am�re aduc 
dea femeii să bea 

�rceun rn�1 rtor împo::���ns�i 
f!�ăf::ă 

f�� a�ucătoare ��
a
bie��!1��:n:i ;1 şi :�:\: 

I r�lilS d;�ă
upb:r�

aptulu i ; .'._ • Le•. IA.20. 
ş��.v'Prla��;n� �măr.ăciu1!e1: ra ln ea 

un duh de i;elozie 
a
;il

ar�
s�ă��i�Was�

e ct;r(I de mîncare l!d��np�\�e lelrneii pra nevestei lui care s'a în . - s egene • darul într' o ge ozi� d.acă este cuprin's de un dtfh dg
ănti s�u tr'alta înaintea Domnului �.ariei şi ln. ŞI arc bănuie Ii asu ra n .e g� ozie pe altar. • 1 s - adut! 

nu s'a pingărit . 
p eveste 1 l ui, care 26. Apoi• preotul să ia un 

•i..v.s.�. 
1 5. omul licela' s'ă=şi aducă nevasta la 

d
�ul acesta, ca aducere ami��rn� din 

preot, şi, ca dar de rnîncare pentru ea �ei� 
p
ă
e 
b
altar. După aceea, să d:asl·I să aducă a zecea parte dintr'o efă d� 27 5 ea a��le. •i..v.2.2; floare de făină de orz ; Să nu toarne dacă J;!

U
f.

ăce_ li "V� �a să bea apel ' untdelemn pc ca, şi să nu pună tămîie cioasă bă 
a pmg�nţ ş1 a fost necredi� pc ca, căci acesta este un dar de mîn- de bleste�
batul�i t• _apele �d.ucătoare care adu� pentru gelozie, un dar de cinui amără
v
c����a�

a 11! ea, Şi-l �or pri. d�scopcnre, care descopere• 0 fără- umfla, coapsa i se' v�·���
ele . '  se �a 

ddegc. • 1 1i.g. 11. 1e. Ezec. :!l . 1&. aceasta va fi de blestem• ! 
ŞI �eme� 

I b. Pr�otu! s'o a!;?ropie, şi s'o pună poporului ei. m.�IJlocul 
sll stea tn p1c1oar� tnamtea_ Dor:inului. P• . RJ.o, 11. Jer.24. D; 21l. 1s,22;42.18• Zab.e. 1;�u�.� 1 7. Preotul să 1a apă sfmtă mtr'un 28. Dar dacă femeia nu s'a pin ă .1 vas de pămln� ; �ă ia ţărlnă _de pe po- şi este curată, va rămînea neatins\ 

ni deala cortului ş1 s'o pună in apă. va avea copii. ' ş 
_ 1 8  .

. 
Preotul s� pună pe femc.ie să stea 2?. Aceasta . este !egea asupra gel� m p1cmarc îna intea Domnului ; să des- z1e1, pentru 1mpre1urarea cînd 0 r� coperc capul femeii, şi să-i pună în meie, care este subt puterea bărbatu. 

mini darul de mîncare adus pentru lui ei, se abate • şi se plngăreşte, 
descoperire, darul de mincare adus •ven.o. 
pentru gelozie ; preotul sll aibă în mină 30. şi pentru împrejurarea cînd un 
apele amare aducătoare de blestem. bărbat, apucat de uri duh de gelozi� 

1 9. Preotul sll pună pe femeie să are bănuieli asupra nevestei lui :  pre� 
jure, şi să-i zică : „Dacă nici�� om nu tul s'o pună �ă s!ea 1� picioa�e înain: 
s'a culcat cu tine, şi dacă, fund subt tea Domnului, ş1 să-1 facă mtocma1 
puterea bărbatului tău, nu te-ai abătut după legea aceasta: . . 
dela el ca să te plngăreşti cu altul, să 31 .  _Bărbatul_v.a f1 scu�t de vmă, dar 
nu-ţi facă niciun rău aceste ape amare fe�e�a .. ac��� 1ş1 va lua ��ve;!f�7a�n�· 
aducătoare de blestem ! leg1um1 e1. · · · ' 

20. Dar dacă, fiind subt putere� băr: legea Naz/realului. 
hatului tău te-ai abătut dela el ş1 te-a1 . . . . 
îngărit, sf dacă un alt om dec1t băr- 6 1: Domnul a vorbit lui Moise, ş1 a 

� t I tău s'a culcat cu tine, - zis : . 1 · �l� şi preotul • să pună pe feme�e s� 2. „Vo�beşt� copiilb�r��� 
::�a�, 1� 

J· ure cu un jurămlnt de blestem, ş1 să-1 sp�ne-le . „
d
Cmd

ă 
u
ţ_1
n
• de ceilalţi făcînd 

· D I ă •• te facă să a- me1e se va esp r • . 
zică =. dr ble���

u 
şi 

s
de urgie în mijlo- o juruinţă de !lazireafl, ca să se m· 

JUngi · fă • d să ţi se usu- chme Domnulm, 1 cui poporulu i tău: cm 
fi • t cele •Lev.27•2. Judc. 1s.& . .Fap1.21.�. Dom.I. · 

cc coapsa şi să ţ1 se um ; ���e� 29 'P.'. 3 să se • ferească de vin ş1 �e. blu· 
• lo•. 0. 2'1. ! Hnm . H. ''- Ncc1u. IO. . 

, .d .ă • bătătoare · să nu bea OICI oţel 
b�;�tc% :f

e
i1�tr��

e
��
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m:�:n\���j���I� t��i�nî��ătft�!r�

ţ
�
t
st1��� �i;sifc;� 

ca să facă să ţi se u� f
�i 

f.1
{ !�eia :ă băutură stoarsă �in strugţjrrii:/ usca\i. 

să ţi se usuce coa.ps,�.- I mănînce struguri proaspe 2 12 Luc.1.u. 

zică : „Amin ! Amm ; P1. 11J11.18. •• Deut. 21. 1&. tim ul naz�;;:.o;uÎ� 
I ă scrie blestemurile ace- 4. ln tot p 

• •  d oaplr\I d• "1' 
23. f'r

t
e?o

tu
ca�te apoi să le şteargă cu 1. Naz lrea!P1;�:':':�:1r1 nu1. 

stea m r • 1 a 1 11 , a •• • 

apele cele amare. 



N U M E R I  6, 7. . tf , 
1 7. să pregătească ber�ec;_ele ca ie_: � 

nu mănînce nimic ca�e _vin�ri
i�r�Î��'. de mulţăm ire Domnulu1, 1mpreun� . 

dcb sîmbur_i pînăl 
l
n
a
a
p
z!�;�

ţ:urui triciul • coşul cu azimi, şi să pregateasc� ş 1  

1 5 1  

5 .  I n  tot timpu ul lui . î:iă la îm- darul lui de mîncare ş 1 Jertfa lui de 
să nu tread pe cap t u c;rf s'a închi- bf ��uN�zireul • să-şi �adă,_ la uşa cor
�;

i
t"
ifi�m�,����.

r �enf{ �fînt ; să-şi lase tului întîlnirii, capul mchm_at �)omnu
părul să crească;J�d�-���,;,10_ 17• i som . 1 . u . 1 i . să ia părul capulu i  sau i nch inat 

D �o:imului, şi să-l pun� pe foc.ul �arc 
6 ln tot timpul cit s'a făgăduit on_i-

este subt jertfa de mulţam1re. • !• apt. -! ·"' · 
nuÎui prin jtrămînt� i!!.:..�„s�.:�.��t::. 1 9. Preotul să ia • spa!a dreapt_ă ,f1a�
de7.• s

u
a„
n
n
1
u
no

s
re 'p·1ngăre_ a_scă nici Ia .moar- tă a berbecelui, o turta n.e�osp1ta, dm 

I Coş' Şi 0 plăcintă nedo_ sp1ta_; Ş I s� le 
tea tatălui • său, mei. � mame� sa e, N I du pa ce 
nici a fratelui său,_ mc�. a sorei sale, pună •• în mînile az1r�u u_1, D 
Ca-c1· poartă pe cap inchmarea Dumne- acesta şi-a ras capul mchmat om-

nului. (•1Se.rn.2.10. "'�Exod, .29. 23,:u. 
zeului lui. •Le�·21· 1• 2• 1 '. · C•P· •·.•· 20. Preotul să le legene mt_r o part� 8 ln tot timpul nazireatulm, să fie 

şi într' alta înaintea Domnului : acesta î��h;)::ă 0::��
l
�:�eva de m?�rte . nă- este un lucru sfînt, care este a� preo: 

praznică lîngă el, şi cap�I !u1 m��mat tului, împreună cu piept�l. leganat �1 
se face astfel necurat, sa-ş1 rada, c:i- spata adusă jertfă prin ridicare. Apoi, 
pul în ziua curăţirii, şi anume sa ş1-I nazireul va putea să bea vi��xod .29. 270

28• 
r
�i� În 

ş
�f��

a 
a
zi
�pta,• să

«:d��� 18����� 21. Aceasta este legea pentru cel ce 
tu lui două turturele sau doi pui de a făcut juruinţa de nazireat : acesta 
porumbel, Ia uşa cortului întîln�rii. este darul lui, care trebuie adus Dom-

•Lev.u. 7; 1'.22; 10. 1<,29. nutui pentru nazireatul lui, afară de 1 1 . Preotul să jertfească pe unul ca ce-i vor îngădui m ij loacele l�i. Să îmjertfă de ispăşire, iar pe celalt c� ar- plinească tot ce este poruncit ,pentru dere de tot, şi să facă pentru el 1spă- J
n
.u
a
r
z
u
i·r
i
e
n
a
ţa
tul�i.

�'are a făcut-o, dupa legea 
����ufu�������e��

i
;ă!;i

c
�:intea�:�1:��\ 

capul chiar în ziua aceea. 1 2. Să închine din nou Domnului zi
lele nazireatului lui dinainte, şi să adu
că un miel de un an ca • jertfă pentru 
vină ; zilele dinainte nu vor fi socotite, pentrucă nazireatul lui a fost pîngărit. 

�' Lev. 6. 6. 
Dupd isprdvirea nazireatului. 

1 3. lată legea nazireului. ln ziua • cînd se va împlini vremea nazireatului lui, să fie adus la uşa cortului întîlnirii. ,� Fapt.21. 20. 1 4. Ca dar, să aducă Domnului : un miel de un an fără cusur, pentru arderea de tot, o. oaie de un an şi fără cusur pentru Jertfa• de ispăşire, şi un berbece. fără cusur, pentru jertfa•• de mulţămire ; •Lev.<. 2, 27, "2. ••Lev.s.6. 

Binecuvîntarea. 
22. Domnul a vorbit lui Moise, şi a 

zis : 
23. „Vorbeşte lu i Aaron şi fiilor lu� 

şi spune-le : „Aşa să binecuvîntaţi • pe copiii lui Israel, şi să le ziceţi : 
O:. J.ev . 9 . 2'2. l Cron.23.13, 

24. „Domnul să te binecuvinteze, şi s�S
t
.
e 
8�������!facă s;���

1
i
·
����·�-;�ţ� Lui peste tine, şi să Se îndure •• de tine ! "'Ps.31.16;67.I;SO. s1 71 lOi 119.135. Dao.9.17. 

.,..„,Fnc.43.29. 

26. Domnul să-Şi înalţe • Fata peste tine, şi-să-ţi dea •• pacea ! .:OPs . 4, 6. �·*Iono. 14. 27, 2Tes.3.16. 27:.�st�el să pun�• Numele Meu peste cop111 lui Israel, ş1 Eu •• îi voi binecu-
�����;'.'Dan.9. 1e, 19, ••P:. �!���:,�· 10. 2 Cron. 7. 1<. 

1 5. un coş cu azimi, turte făcute din floarea� făin_ii, frămîntată •• cu untdelemn, ş1 plă�mte fără aluat, stropite cu untdel�mn, 1mpreună cu darul de mîn- Darurile clJpeteniilor seminţiilor. care ŞI J0ertfa de t băutură obicinuite. 7 I. Cînd a isprăvit Moise de aşezat • 1 6. Pre�t�i2.�ita�·��t·:�;�i:· 16�" '- 10: cortul, 1-a uns şi 1-a sf1nţ1t împreu-inaintea Domnului şi să aducă 1 .�r�{1 nă cu toate uneltele lui, precum şi allu1 de ispăşire şi arderea de tci1t r a I f���1sfi�tt1_t
o
.
ate uneltele lu i ; le-a uns şi 

„� Exod 40 18. Lev.B.10, ll, 
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N U M E R I ?  2· .:\ lunci mai • marii lui Is " 

· 
tenule caselor părinţilor Io 

ra.el, cape- 1 !· şi! pentru jertfa • de darurile lor : aceştia era 
r, ş1-au adu.s d�t .bot, cinci berbeci cinci 

m
ţ

ullărnire se��1ţ i i lor, cari luaseră 
u
p 

m
t
at I mar11 m

N
1e
h1 de ul! an. A. cest; a fost adp

1, cin� maratoare ar e a nu- a şon f ] ] A arui I 3 E . · · 
. r,p 1 " etc 1 8. A 'do

tu
ua z

u
1_1 1!11_ inadab. „.,.,u.1i 

nu·1 . 
� şi-au adus ca dar înaintea . 60' m� ş a d � 

u1 şase ca " htaneel, fiul lui Tuar c:pe
u
t
s
en�ar,ul Ne: zece boi d

. !a acoperite şi doispre- ar. • ta ui lsa. t 
„ . • a 1ca un car la două căpe- 1 9 E l �n

l
11, ŞI un bou de fiecare căpetenie . 

. a adus : o farfurie de . ş1 e-au adus înaintea cortului. 
, g:reutate de o sută treizeci d 

ar.g1�t în 4 Domnul b"t  1 · 
lighean de argint de a t 

e. sieli, un zis
.
: a vor • u 1 Moise, şi a d�pă siclul sfintului 

ş
lgc:zec1 d_e sieli, 

- 5. „ la . dela. ci aceste lucruri, şi să le 
phne cu floare de făină f 

ş� a_m1ndouă 
·�tre�.u111ţez1 pentru s lujba cortului  în-

untdele�n, .Pentru dar�! d�m���tă cu � 1111!11 ; să le dai Leviţilor, fiecăruia nio
�u

o
t��W�� <le aur de zece sicli��k upa c�m cere slujba lu i ."  • 6. Mo ise a luat carăle şi boii şi le-a 

2 1 .  un viţel, un berbece un mi 1 dat Lev1ţ1lor. ' un an, pentru arderea de 'tot . e de 7. A . dat• două cară şi patru boi fii-
22. ul! ţap, pentru jertfa de Îs ă . . 

lor lu i Oherşon, după cum cereau sluJ·- 2�· ş�, �en�ru jertfa de mu!fă�i: · beie lor ; • cnp . < . 20. 
doi _b01, cmc1 berbeci, cinci ţapi . e! 8: a dat •. patru cară şi opt boi fiilor N1e1 de un an. Acesta a fost da;uî•1c1 lut Merari, după cum cereau slujbele 

etaneel, fiul lui Ţuar. u1 
lor, subt cîrmuirea •• lui I tamar fiul 

24 . A tr�ia zi,. căpetenia fiilor lui Za. preotului Aaron. • cap. < . 31.  '''' Cap. : .2S,:l3. 
bu!on, Ehab, ftul lui Helon, 

9. Dar n'a dat niciunul fiilor lui Che-
2:.. a adus : o farfurie de argint în 

h t t g:reutate de o s. ută treizeci de sieli", un a , .pen ru�ă, duf?ă cum cereau sluj- I h d bt;le lor, e1 trebmau să ducă lucrurile 
ig ean e argint de şaptezeci de sieli 

sfmte pe umeri. d�pă siclul sfîntului locaş, amîndouă 
''' Cap. u;;. Cnp. 1 . 6 , .;, 10. 1", "· 2 Snm . G . t3. 

plme cu floare de făină, frămîntată cu untdelemn, pentru darul de mîncare · 
Darurile pentru tlmosirea altarului. 
1 O. Căpeteniile şi-au adus darurile p_entru tîrnosirea • altarului, în ziua cmd l-au uns ; căpeteniile şi-au adus darurile înaintea altarului. «Deut.20.5• 

1 He�. B. 63. 2 Cron. 7. 5, 0. Ezra6. 16. Neem. 12. ?:/. P!". 30. 1 .  
1 1

_
.. Do�n.ul a z i s  l!Ji Moise : „Căpetennle sa  vmă unul cite unul, şi anume 

fiecare în cîte o zi deosebitll, ca să-şi 
aducă darul pentru tîrnosirea altaru
lui." 
1 2. Cel ce şi-a adus darul în ziua 

întîi, a fost Nahşon •, fiul lui Amina
dab, din seminţia lui Iuda. •cap.2.3.  

1 3. El a adus : o farfurie de argint 
în greutate de o sută treizeci de sieli, 
un l ighean de argint de şaptezeci de 
sieli, după siclul • sfîntului locaş, amîn
două pline cu floare de făină, frămîn
tată cu untdelemn, pentru darul•• de 
mîncare ; (I Exod. 30. u1. .o:•* Lev. 2. t .  

1 4. o căţuie de aur de zece sieli, pli-
nă• CU tămîie, "Exod.30.34. 

1 5. un viţel•, un berbece, un miel de 
un an, pentru arderea de tot ; • Lev . t . 2. 

1 6. un ţap •, pentru jertfa de tspa-
şire ; • Lev . < . 23. 

c
��·

ă
�f

i
!ţ�ie de aur de zece sieli, plini 

27. un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot · 
28. ul! ţap, pent�u jertfa de ispăşire; 2?. ş1, pentru Jertfa de mulţămire, 

�i�i
b<l� ��n��.

br���� �if��tt��Si� Eliab, fiul lui Helon. 
30. A patra zi, căpetenia fiilor lui 

Ruben, Eliţur, fiul lui Şedeur, 31 .  a adus : o farfurie de argint în 
greutate de o sută treizeci de sieli, un 
I ighean de argint de şaptezeci de sieli, 
după siclul sfîntului locaş, amîndouă 
pline cu floare de făină, frămîntată cu 
untdelemn, pentru darul de mîncare ; 32. o căţuie de aur de zece sieli plină 
cu tămîie ; 33. un viţel, un berbece, un miel de 
un an, pentru arderea de tot ; . 
34. un ţap pentru jertfa de ispăşire; 
35. şi, pentru jertfa de mulţăm.ire: 

�l�i
bd� ��n��.

bAge��� �if��tţ��u�1l�: 
E��uA f���c��i Ii�d���tenia fiil?r lui 
Simeon, Şelumiel, fiul lui Ţun�ad�•· 
37. a adus : o farfurie de argint in 
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- . ci de sieli, un 56. o c�ţt�ic de aur de zece siel i, pl1-greutate de o �uta treize · de sieli, nă cu tam11e ; . 
l ighean de arg!nt de. şaptezec�mîndouă 5 7. un viţel, un berbece, un miel de 
după sielul sfmtului !?c�ş, f ă întată un an, pentru arderea de tot ;_ • .  
pline cu floare de fa:i

d
na, { 

d
m mîn- 5 8. un ţap pentru jertfa de 1spaşire ; 

cu untdelemn, pentru aru e 
59. şi, pentru jert�a de . mulţăm_1re! 

c�r; ;o căţuie de aur de zece sieli, plină ���i
bd!· ��n��

-
bX"���� �1���t

ţd�1;uf!�: 
cu tămîie ; · I de Oamliel fiul lui Pedahţur. 
39. un vitei, un berbece, un. mie 60. A ' noua zi, căpetc�ia f_ii lor _lui 

un an, pentru arder�a ?t !jt 
lspăşire ; Beniamin, Abidan, fiul _lui Oh1dc�rn1, _ 40. ur_i ţap, pent�u /;r J �ulţămire, 6 1 .  a adus : o farfu�1e c;Ie aqpnt m 4 1 .  ş1, pentru ier . a . e . . cinci reutate de 0 sută tre1zec1 de s1cl1, un doi _boi, cinci berbe�i, �11}�

'
sl':f��ul de fighean de argint de _şapte zeci d_e sicl� m1e1 de un a�. Ş

AJes � 1 f" 1 lui Ţuri- după siclul sfîntului locaş, ammdoua mincare al Im e umie ' iu pline cu floare de făină, frămîntată cu ş��ai.A şasea zi căpetenia fiilor lui untdelemn, _pentru darul de �îl_car�_
; 

Gad, Eliasaf, fiui lui Deuel, . _ �2. o c�ţ'!ie _de aur de zece sic 1, p 1-
-13. a adus : o farfurie c;Ie ar�i�t m na cu ta�11e , . 

utate de 0 sută treizeci de s1ch, un 63. un viţel, un berbece, un miel de TI��ean de argint de şaptezeci d_e sicl� un an , pentru arder�a de tot_; _ . . 
după sielul sfintului locaş, ammdoua 64. un ţap, pent�u Jertfa de 1sp�ş1:e , 
pline cu floare de făină frămîn_tată cu 6?. ş�, �enţru iertţa de . mulţam_1re: 
untdelemn, pentru darul de _mmca�e .! d�i _b01, cmci berbeci, cmc1 ţapi, cine� 
44. 0 căţuie de aur de zece stch, plma mi�t de ur_i an. Acest'.1 a fost darul lui 

cu tămiie ; Ab1dan, ftul lui. 0�1deon�. . . . 45. un viţel, un berbece, un miel de 66. A �ecea �1, capeten_1a f1�lor lut 
un an pentru arderea de tot ; Dan, Ah1ezer, fiul IUi Am1şada1, 

46. �n ţap, pentru jertfa de ispăşire ; 67. a adus : o farfurie de argint în 
d�{-b6:; ���frbej�;�!,a c��i t��ţ��f��i Îi�hue

t:!ed�
e
a�gl��

ă
d!

r;�z;t�z��i ��l�i�?, 
miei de un an. Acesta a fost darul lui după siclul sfîntului locaş, amîndouă Eliasaf, fiul lui Deuel. pline cu floare de făină, frămîntată cu 48. A şaptea zi, căpetenia fiilor lu i untdelemn, pentru darul de mîncare ; Efraim, Elişama, fiul lui Amihud, 68. o căţuie de aur, plină cu tămîie ; 49. a adus : o farfurie de argint în 69. un viţel, un berbece un m ie l de g:reutate de o �ută treizeci de_ sieli,_ u� un an , pentru arderea de 'tot ; hgh:an_ de arg!nt de. şaptezeci d_e s1cl� 70. u_n ţap, p�ntru jertfa de ispăşire ; du_Pa s1clul sfmtulu1 !'?c�ş, a!!11'.1dou� 7� .  ş_1 p�ntru ie:tfa de mulţămire, do i plmc cu floare de fama, frammt�ta boi, cmc1 berbeci, cinci ţapi, cinci miei cu untdelemn, pentru darul de mm- de un an. Acesta a fost darul lu i Ahie-care ; _ . . zer, fiul lui Amişadai. 50. o �aţ�1e de aur de zece sieli, plină 7_2. A unsprezecea zi, căpetenia fiilor cu tăm11e ! lui Aşer, Paguiel, fiul lui Ocran 5 1 .  un viţel, un berbece, un miel de 73. a adus : o farfurie de argint în un an, pentru arder�a de tot : greutate de o sută treizeci de siel i �5· un ţap, pentru Jertfa de ispăşire : lighean de argint de şaptezeci de ;ic

'ji . · ş1, �enţru iert�a �e . mulţămire, după siclul sfîntului loca amînd � ��1 .bg1• cmc1 bAbec1, cmc1 ţapi, cinci pline cu floare de făină f:ămîntată
0�� 

E;�ş'am�,
ufluÎ

nÎui A�fh�d�
ost darul lui untdele�n, _ pentru dar�! d e  _mîncare ; 

54. A opta _zi, �ăpetenia fiilor lui c�4tă����1e de aur de zece sieli, plină Manase, Gamhel, ftul lui Pedahţur 75 !ţ 55. a adus : o farfurie de argint în un 
. un v1 

t
el, un

d 
berbece, un miel de g:reutate de o sută treizeci de sieli un 76 

an, pen ru ar er�a de tot ; lighean. de argint de şaptezeci de ;icli I 77
· ui;i ţap, pent�u Jertfa de  ispăşire ; după s1clul sfîntului locaş amîndou� d . ·b 
ş�, �enţru Jertfa de mulţămire pline cu floare de făină, trămîntată c� � i  . ct'' cmc1 berbeci, cinci ţ�i, cinel untdelemn, pentru darul de. mîncare ; l p���iet ��uÎ

n
iu�O���:. 

fost arul lui 



1 5 4 N U M E R I  7, s. 78. � douăsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Ne ft:i l i ,  Ah ira, fiul lui Enan, 79.  a adus : o farfurie de argint în r� L�tate de O sută treizeci de sieli Un Jg 1 1."11 .de argint de şaptezeci de ;icli upa siclul sfintului locaş, amîndouă ��\�eefu floare de făină, frămin_tată cu emn, pentru darul de mmcare · 30. 0 �ăţuie de aur de zece sieli plină 
cu tăm11e ; ' 

8 1 .  un viţel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot · 
82. ui:i ţap, pent�u jertfa de 'ispăşire ; 
8J. ş�, rientru Jertfa de mulţămire, d�1 .boi, c111c1 berbeci, cinci ţapi, cinci m 1�1 de .un an. Acesta a fost darul lui Ah 1ra, fiul lui Enan. 
84. Acestea au fost darurile aduse de căpeten i i le  lui Israel pentru tîrnosirea 

alta rului ,  în ziua cînd l-au uns. Au fost 
douasprezece farfurii de argint, două
sprezece l igheane de argint, douăspre
zece căţuii de aur ; 

85. fiecare farfurie de argint cîntărea 
o sută treizeci de sieli, ş i  fiecare li
ghi�n cîntărea şaptezeci de si:li, aşa că 
argintul acestor unelte se ridica în to
tul la  două mi i  patru sute de sieli, du
pă sielul sfintului locaş. 
86. Au fost douăsprezece căţui de 

aur pl ine cu tămiie, cite zece sieli că
ţuia, după sielul sfintului locaş ; aurul 
căţuiilor se ridica în totul la o sută 
douăzeci de sieli. 87. Toate dobitoacele pentru arderea 
de tot au  fost doisprezece viţei, doi
sprezece berbeci, doisprezece m ie i  de 
un an, cu darurile de mincare obici
nuite, doisprezece ţipi, pentru jertfa 
de ispăşire. 

88. Toate dobitoacele pentru jertfa 
de m ulţămire : douăzeci ş i  patru de boi, 
şasezeci de berbeci, şasezeci de ţapi, 
şasezeci de miei de un an.  Ac;este3: au 
fost darurile aduse pentru tirnos1rea 
altarului, dapă ce 1-_au 1:ms •. ·�··•; t .  
89. Cînd intra Moise m cortul mtil

n ir i i  ca să vorbească• cu Domnul, au
zea glasul •• care-i vorbea de pe C3;pa
cul ispăşirii care era aşeza_! pe ch�v�
tul mănuriei, între cei doi heruv1m1. 
Ş i  vorbea cu Domnul. 

(I Cnp.12.8. Exod.3.1.9, ll. (llQIEsod . 25. 22 .  

Aşezarea candelelor. 

8 1 : Domnul a vorbit lui  Moise, şi a 

2 z1tf orbeşte lui Aaron, şi spune-.i :  
Cî�d vei aşeza • candelele în sfeşmc, 

cele �apte candele vor treb . 
neze m partea dinainte a 

fui s� lurn;. 
.:,.�Ş�cu.lui." 3. A_aron a făcut aşa ; a aşezat .s:„o.„ lele m partea dinainte a sf �nde. cum poruncise lui Moise 

0 eşn icului 
�· . Sfeşnjcul. " era de aur b�Ţn�I. . 

p1c10rul cit şi florile lui era dut 
• atit bătut. Moise făcuse sfeşni�I 

ed�ur." 
chipul, pe car_e i-l arătase D.imnulPaţ Exod.25.Sl. ICl°'Exod.2.ă. 18. tExOd..�.c, 

lnchinarea Levifilor. 

z
�·

: 
Domnul a vorbit lui Moise, şi a 

6: „la pe L�viţi din mijlocul copi"I lui Israel, ş1 curăţeşte-i. 1 or 
7. la!ă �u� �ă-i curăţeşti : Stropeşte-i' c� ap� _1spaş1toare ; să lase•• să trea. ca bricn.�I peste tot trupul lor, să. i spele hainele, şi să se curăţească. ş 

"'Cap. Hl.9, li, 18. t.•oi.ev.u.u �· Să ia a_p?i �n viţel, cu darul' de �1.nc"are ob�cmu1t, făcut din floare de fa1�a! !rămmtată cu untdelemn ; şi să i;na� 1_e1 un alt viţel pentru jertfa de 1spaş1re. • Lev.2.L 
9. Să apropii • pe Leviţi înaintea cor· tului întîlnirii, şi să strîngi •• toată 

adunarea copiilor lui Israel. 
(JIExod.29.4;40.12. o-oLev.8.l 

1 0. Săapropii peleviţi înainteaDom· 
nului ; şi copiii lui Israel să-şi pună' 
mînile pe Leviţi. •Lev.1.1. 1 1 .  Aaron să legene pe Leviţi într'o 
parte şi într'alta înaintea Domnului, 
ca un dar legănat din partea copiilor 
lui Israel ; şi să fie închinaţi astfel în 
slujba Domnului. 

1 2. Lev iţi i •  să-şi pună mînile pe ca· 
pul viţeilor, şi să aduci unul ca jerl· 
fă de ispăşire, şi altul ca arderede toţ 
ca să faci ispăşire pentru Leviţi. 

(•J!,xod.29.10. 

1 3. Să pui pe Leviţi în picioare înain: 
tea lui Aaron şi înaintea fiilor lui, ŞI 
să-i legeni într'o p1rte ş_i într'alta, ca 
un dar legănat DJ�nulu1. . . . .. 

1 4. Aşa să despart• pe Ley1ţ1 d_i�.mlJ' 
locul copiilor lui Israel ; ş1 Lev1ţn vor 
fi a i •  Mei. •C•P·':'".:"·� 
1 5  După aceea, Leviţii să vma sa 

facă slujba în cortul întîlnirii. Astfel 
să-i curăţeşti şi să-i legeni •  într'o par· 
te şi într'alta, ca un dar legăn0

a;�„.u.!!. 

t 6. Căci ei !.mi sînţ daţi c� t�tul
i-
�� 

mijlocul cop11_lor _lui lsr
,�

e} ·n�r năs· 
luat pentru Mme m locu m 11 
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2. „Copiii lui Israel _s� yrăznuiască 

cuţi, din toţi întîii născu
ţi �ic.�

�f.
i
1�'.� 

tui Israel_. . • f" născut al copiilo� 
1 7. Căci orice ID 11 • atît din oameDI 

tui Israel este .al Me� Mie Mi i-am in
cit. şi d}n d?b1t�Î�d • am lovit. pe toţ i 
chmat ID ZI!!� ţara Egiptului. 

Paştete • la vremea _ho.ta
nta

,
� 

Deu1 . 10 . 1 , 2. 

i:t }':xotl . 12 . 1 , e Lc .  Lc\· . 2.1 . u .  Cnp.2S. . 
;- • � 

3 Să le prăznuiţi la vreme�. hotanta, 
• ·a patrusprczecea zi a lun1 1  ac_este 1aţ

„. 
�
n 
tre cele două seri ; să le praznu1 I 

după toate legile, şi d,�Pă toate 
porun-

·1 rivitoare la ele. întîÎI născuţi ID 
2, 12 13 15 Cap.:J. 13. Luc. 2.28. 

. • i,;�·�;· 1u�t pe. Levi ţ i �� locu\ 
t�t�r;: fnmtor născuţi ai cop11lor lui 

ci4� Moise a vorbit copiilor I ui Israel, 
ă răznuiască Paştele. • \ PŞ . au• prăznuit Paştele ID a pa-. 1 zi a lunii intîi, între cele Israel. d t• pe Leviţi în totul l�i 

19. Afl! . . a 1 · din mijlocul copuAaron. ş1 fuior u
;ă facă slujbă pentru lor .1.�'t�n:���Î în cortul întîl_niri i, s1

ă COP!11. _ . entru copiii IUi lsrac , 

���r:��nn pustia Sin�i ; copiii lui 
Israel au făcut întocmai dup� �

oale 
poruncile, pe cari le dăduse lu� 10,�

1�; 
D
is?�\·ntîmplat că nişte oame�i, fiin� 

ne�uraţi • din pricină că �e a� 1Dsesera 
de un mort nu puteau praznUI Paştele 
în ziua ace�a. Ei s'au •• în�ă� işa_t în ace� 
eaş zi înaintea lui Moise ŞI  mamtea lui 
Aaron. o cnp . 5 . 2; 19 . 1 1 ,  ts. Joan lS.'Z8. 

ftc:sNfi
a��;ii; lui .Isra.el să nu fie Io: 

iiţi cu ni�i •• o urgie;, c1Dd se 
vor a pro 

pia ?�.�f��t�� J�P
c�ş;,; 16. 4"; IB.6. 2Croo.26. l6. 

20 M�l��. Aaron şi toată aduna�e� 
copiilor lui Israel, a1;1 făc�t cu D 

Lev1j1l tot ce poruncise lui �oise ��nu . 
despre Leviţi ; aşa au facut copili lui 
Is;r_

e
L��iţl:·. s'au cur.ăţit, şi_ Şi-au. sp�lat hainele. Aaron •• 1-a lega nat ID_tr o 

arte şi într'alta, ca un dar �ega�at 
fnaintea Domnului, şi a făcut ispăşire 
pentru ei, ca să-i cură!���s��„ .;c;"< Vers. n, 12. 

22. După aceea•, Lev}ti� a� �.en}t să-şi 
facă slujba în cortul 1Dhl01ru, 1� faţa 
lui Aaron şi a fiilor lui. Intocma1 cu� 
poruncise„ lui Moise Domnul <:11 pri
vire la Leviţi, aşa s'a făcut cu e1. 

•�'Exod . 18 . 16,19,26. Ce.p.27.2. . 

7. Şi oamenii aceia au. zis l!-'i. Moise '. 
Noi sîntem necur;i ţ i  d10 pnc10a unui 

�ort ; de ce să fim ne_v�i!i să nu ne 
aducem la vremea hotanta da_rul cu� 
venit Domnului în mijlocul cop11lor lui 
ts;a��::e le-a răspuns : „Aşteptaţi • să 
văd ce vă porunceşte Domm.1 1." �C•P·�· ·· 
9. Şi Domnul a vorbit IUi Moise, ŞI  a 

z
;
s
�. „Vorbeşte co_Piilor lui lsra�l, şi 

i:t Vers.15. r;.:.;. Vers . 6 , etc. <l��t��
-
I���·a�ri

c
�o

c
;�rr:s�1

0���u��� <l�� 
pricina unui mort, sau este într'o călă

Timpul cit trebuie să slujească Leviţii. torie lungă, totuş să prăznuiască Pa-
23. Domnul a vorbit lui Moise, şi a ştele în cinstea Domnului. 

1 1 . Şi anume ,să le prăznui"scă în lu
na a doua•, în ziua a patrusprezccea, . 
între cele două seri ; să le mănînce •• 
cu azimi şi ierburi amare. 

zis : 
24. „lată legea privitoare la Leviţi. 

Dela vîrsta de douăzeci• şi cinci de ani 
în sus, orice Levit va intra în slujba 
cortului întîlnirii ca să îndeplinească o 
slujbă acolo. <·Cnp. <.a. 1 cron . 23. a.24,27. 

25. Dela vîrsta de cincizeci• de ani 
încolo, să iasă din slujbă, şi să nu mai 
slujească. 26. Va putea să ajute pe fraţii lui în 
cortul întîlnirii, să păzească• ce le este 
dat în grijă ; dar să nu mai facă sluj
bă. Aşa să faci cu Leviţii în ce priveşte slujbele lor." •Cap.1.r.a. 

Paştele ln pustia Sinai. 

9 ��s?i�
m
S���i� i�0[��� \��îiMa

oi
:��I�� al doilea, după ieşirea lor din tara Egiptului. Şi a zis : 

(' 2 Cron.30.2, 15, t1.0EJ1od.12.8. 

1 2. Să nu lase din• ele nimic pînă a 
doua zi dimineaţ1, şi să nu frîngă „ ni
ciun os din ele. Să le prăznuiască după 
toate ţ poruncile privitoare la Paşte. 
�„ Exod. 12. 10. M E:xod. 12. 46. Ioan 19. 36. t Exod. 1:.!. 43. 

1 3. Dacă cineva nu este necurat, n ici 
nn este în călătorie, şi totuş nu prăz
nuieşte Paştele, acela să fie nimicit • 
din poporul lui ; pentru că n'a adus •• darul cuvenit Domnului Ia vremea hotărîtă, omul acela să-şi ia ţ pedeapsa pentru păcatul lui. 

O:Fac.17.H. E:aod.12.16. oovers. 7 .  tCo.p.&.31. 
1 �· D�că u� străin, care locuieşte între v01, praznu1eşte Paştele Domnului, să 
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��,
}�nt dia

'��ile
A 

şi po:uncile priv!- i biţă, să se strîngă la tine • între voi, p:nt�u �:r�i� c�
e;� �!n/:� : mai mari i' peste miile lui 

l:ra�\eniile, 
b�ştinaş." •Exod. 12. <o.

' 5. Cînd veţi sun
'�Exc� . 1�i���•p.1'.""·' 

_ . Noru(. 
· nească ceice tăbărăsc • la rlÎs:r�t�or: 1 "· ln ziua ' c�nd a fost aşezat cortul , • . •c,;., norul a .acoperit locaşul cortului întîl- i �· ci�d veţi sun� a <!oua oară cu vi:· 11 1rn ; ŞI, de seara •• pînă dimineaţa ! va_, � • .  �orneasca ce1ce tăbărăsc• · 

dea�upra cortului era ca înfăţişarea I �·�!ac�
1 �îfv

e
ă
ntru plecarea lor: să :: u.nu1 foc. •Exotl . ·IO.�t . :Scem.0. 12, 10. P,,;;, 1<, . 7 Cînd va ' f1' V b d � C.p.o,,,, �·�· E..�ot1 . 1J.21 ; -10.3.':I. i • ... •• or a e strîngerea 1 6. Totdeauna era aşa : ziua, norul adui:r�·· să sunaţi', dar să nu" sunati acoperea cortul, iar noaptea avea înfă- 1 c� vb�a . • b"ţ 

•v•"'·3• '*Ioo1>.1. ţişarea unui foc. I · ��1 trim 1 e' să �une fiii lui Aaro� 
l 7. Cînd se • ridica norul de pe cort, preoţu. A�ea_sta să fie o le&",e vecinica porneau şi copiii lui Israel ; şi acolo i penti;i voi ŞI pentru urmaşu voştri. unde se oprea norul, tăbărau şi copiii I 9 î

cup. 31. 6'. 10'· 0· '· 1;'""· 1•�2.1. 2�·�··"· '' lui Israel. '''' Exod.�J. 86.:cap. 10. 1 1 , 33 , 3' .  Ps.so.1. 
· � �d .veţi ��rge !� razbo1, 1n !ara 

1 8. Copiii lui Israel porneau după po- �oal r7 i�po �·�a vraima�ului" care 
runca Domnul�i. ş� t�bărau_ după po: c� vD�ăadl����bite��fo��n

s
u�,sD��'. r�nc� �omnulu1 , tabarau ahta vre'!le nezeul vostru, lşi va aduce ami cit ramrnea norul deasupra co::�!�:�. i . ! de v�i, şi veţi fi izbăviţi de vrăj�:;i 

1 9  c d I • • . 1t · l voştri. • Cap.31.6. Ios.6.6. 2Crou l! U . tn noru ramrne� mai . !'!lu � 1 �":1Judc . 2. 1e;.t.3;6.9;10. a, 12. 1 sa.m.10.1e.Ps.i�·c: vreme deasupra cortulu1, copm lui I tFac. 8. 1 .  Pe. 100. < . · 
Israel ascultau ' de porunca Domnului, l O. ln zilele• voastre de bucurie la şi nu porneau. •Cnp. t . r.3; 3. 8. sărbătorile voastre, şi la lunile noi'aie 

20. Cînd norul rămînea mai puţine voastre, să sunaţi din trîmbiţe, cînd zile deasupra cortului, ei tăbărau după vă veţi aduce arderile de tot şi jert. 
porunca Domnului, şi porneau după I fele de mulţămire ; şi ele vor face ca porunca Domnului. Dumnezeul vostru să-Şi aducă" aminte 
21 . Dacă norul se oprea de seara de voi. Eu sînt Domnul, Dumnezeul 

pînă dimineaţa, şi se ridica dimineaţa, vostru." •Cap.29.t. Lev.23.24. 1eron.15.o. 
atunci porneau şi ei. Dacă norul s� �.��;,��9'.2; 7.6 ;2!1.,n. Ezro. 3. 10.N„m.12.35.Ps.&.1 

ridica după o zi şi o noapte, atunci 
porneau şi ei. 

22. Dacă norul se oprea deasupra 
cortului două zile, sau o lună, sau un 
an, copiii lui • Israel . ră!'1îneau �ă�ă
rîti şi nu porneau ; ş1 cmd se nd1ca, 
po;neau şi ei. •Exod.<0.sa,�. 
23. Tăbărau după porunca Domnul�1, 

şi porneau după porunca Dor:nnulu1 ;  
ascultau• d e  porunca Do!Ilnulu.1, d e  po
runca Domnului dată pnn Moise. 

* \�en. 19. 

Trlmbifele de argint. 

} Q 1 : Domnul a vorbit lui Moise, şi a 

2. „���ti două trîmbiţe de arl§i�t ; să 
le faci de argint bătut. Ele sa-ţ1 .�lu: 
jească pentru chemarea • adunam ŞI 

entru pornirea taberilor. •1�•· 1• 13• 
P 3. Cînd se va suna• cu. ele, toata adu· 
narea să se strîngă la tme, la uşa cor
tului întîlnirii. •I�.u. JoelZ.t&. 

4. Cînd se va suna numai cu o trîm· 

Plecarea din Sinai. 

1 1 . ln ziua a douăzecea a lunii a doua 
a anului al doilea, s'a ridicat • norul de 
pe cortul întîlnirii. ''C"•·'· "· 

1 2. Şi copiii lui Israel au pornit' din 
pustia Sinai" după taberile lor. Norul 
s'a oprit în pustia ţ Paran. •Eiod.<0.•. 

';tPC!�r\;�, 1�4; i3a�·;;::�:���i�i�np. 1.1;9.0. ţFac.21. 

1 3. Această întîie plecare au făcui:° 
după porunca • Domnului dată prm 
M · �·Yere ;, G Cnp.'?.31. 

1 �·.s��tăi • a pornit steagul„ta��rii fii· 
lor lui luda, împreună cu oşbr!le 1�� 
Peste oştirea lui luda era ma• ma 
Nahşon ", fiul lui A���P��.��! "cap.I.' 

15. peste oştirea seminţie! fiilor. lui 
lsahar era Netaneel, fi�! lu� Ţuar ' 

lui 
1 6. peste oştirea sei:nmt•e.1 flilor 

Zabulon, era Eliab, fiul lui He 0�· au 1 7. Cînd a fost desfăcut cortul ' 
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legămîntulu i Domnului a pornit înain: 

tea lor „, şi a făcut un drum de. tr�I 

zile, ca să le caute un loc de odihna. 

«Exod. 3. J. · l){'UI . l. :.i:J. fo:l. 3. 3, .&., 6. Ps. 132. 9. ornit întăi fiii lui Oherşon şi fiii lui 

Merari, duci��u:�1������np. -1.U,3l ;  1.6,7,�: 
18 A oi a pornit steagul �  .taben.1 

lui 
. 
RuCen, împreună cu oştm!e !tu. Jer.31 . 2 .  Ezec. 20 . 0 .  

34. Norul • Domnului  era deasupra 

Pe�te ot!i\ej l.uh���� era .�.a;.:,��;. 
Ef �u�es�� 0�;irea seminţiei fiilor .lui 

Sim�on, era Şelumiel, fiul Im Ţunşa-

)or în timpul zilei, cînd porneau dm 

tabără. ::ci�:xOll . 13 . 2 1 . !\et·m . 9 . 12, 19. 

35. Cînd pornea chivotul, Moise zi

cea : „Scoală-Te*, .�oa�ne" ca" să s� 
împr.ăştie vră�maş11 T�1, ş1 sa fu!f� 
dinamtea feţei Tale cei ce Te urăsc .  

: 'Ps.GS .  t . � : 13".!.8. d��'. peste oştirea .semin_tiei fiilor lui 

Oad era Eliasaf, �iul lui De�el. • 
21 .  Apoi au pornit Chehaţ1ţu, ducm� 

sfîntul • locaş ; pănă· la venirea lor cei

lalţi întinseseră cortul. ''�•P·'- '·1�' 7:?· 

22. Apoi a pornit steagul tabern. f.11-

lor lui Efraif!I, împreună . cu oştml� 

lui. Peste oştirea lui Efra1m era mai 

mare Elişama, fiul lui Amihud ; 

36 Jar cînd îl aşezau, zicea :  „lntoar

ce-Te, Doamne, la zecile de mii ale 

miilor lui Israel !" 
Focul Domnului. 

>:•Cap.2.18,24. 11 :�:���r
a
ul �����/�i:n ��î�d m��-� 

merge rău. Cînd a auzit Domnul, S'a 
miniat„. S'a aprins ţ între ei focul 
Domnului şi a mistuit o parte din mar
ginea taberii.. ,.,.Deut.9.2"!. (•c• Pl!l.i8.2l. 

tLev.10.2. Co.p.16.35. 2 Reg . 1 . 12. Ps.106.18. 

23. peste oştirea seminţiei fiilor lui 
Manase era Oamliel, fiul lui Pedah-

ţ��'. peste oştirea seminţiei fiilor lui 
Beniamin era Abidan, fiul lui Ohideoni. 
25. Apoi a pornit steagul • taberii fii

lor lui Dan, împreună cu oştirile lui : 
ei erau coada tuturor taberilor. Peste 
oştirea lui Dan era mai mare Ahiezer, 
fiul lui Amişadai ; <•Cap.2.25, 31. Ioa.6.9. 

26. peste oştirea seminţiei fiilor lui 
Aşer era Paguiel, fiul lui Ocran ; 

N
2
e7it}lfs:�a °1�\��� fi�j\�ţNn

f��J.or lui 

28. Acesta• a fost şirul în care au 
pornit copiii lui Israel, după oştirile 
lor ; aşa au plecat. «·•r. •· "· 

Jt/oise şi socrul să.u. 

29. Moise a zis lui Hobab fiul lui 
Reuel *, Madianitul, socrul l�i Moise : 
„Noi plecăm spre Jocul despre care 
D?mnul a zis : „Eu vi-l ** voi da." 
Vm? cu noi, şi îţi vom face ţ bine 
c�c1 D�mnul jt a făgăduit că va fac� 

���:. ��t
1
d: ���!��::ne. �-�2�����--��8;"�� �nB�· 12· 7 · 

30. Hobab _ i-a .răspuns : „Nu pot să 

Î::et;c�t1m�� J�1
n��t��e'.?, ţara mea şi 

3 1 .  Şi �ois� a zis: „Nu ne părăsi, 
te rog ; fundca tu cunoşti locurile unde p�1tem .�ă tăbărîm în pustie . deci tu 
sa ne fu• călăuză. ' . r _ 

32. Şi da�ă vii cu noi, te vo:·���� 

2. Poporul a strigat către Moise. 

Moise s'a rugat• Domnului, şi focul 
s' a stins. .:. Iac. o. 16. 

3. Locului aceluia i-au pus numele 
Tabeera (Ardere), pentrucă se aprin
sese focul Domnului printre ei. 

Prepelifele. 
4. Adunăturii •  de oameni, cari se aflau 

în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă 
ba chiar şi copiii lui Israel au început 
să plîngă, şi să zică :  „Cine„ ne va 
da carne să mîncăm ? 

;� Ex.od .12.3S. ::'�'Ps.78.l8j l06 . U . 1 Cor.10.6. 

5 . . Ne _aduce"! • aminte de peştii pe 
car1-1 m1!1C?m 111 Egipt, şi cari nu  ne 
costau �1m1c, de c_ast.raveţi, de pepeni, 
de praji, de ceapa ŞI de usturoi. 

6 . . Acum !1i . s'a uscat• suf�e��f; 10�� 
mai. este 111m1c ! Ochii noştri nu văd 
dec1t mana aceasta." " c.p. 21. 5. 

!· Mana·. semăna cu grăuntele de co
nan�;u, ŞI la vedere era ca bedeliu
mul . "\ Exod.16. 14, 31.  •::i:' Ft\c.2.12. 

8� �oporul se risipea şi o strîngea 0 
m.ac)�a I� rîşnită, sa� o pisa înt�'o 
p�ua , o fierbea 111 oala, şi făcea turte 
dm ea. Mana avea gustul • unei tu t 
făcute cu untdelemn • E  d 

r e 
��

c
�e �����1

d
,� 

binele*, pe care ni-l va 
3?· .Ei .au piecat dela munte;::��:� nu u1, ŞI au mers trei zile ; chivotul 

btăC��d căd.ea rou� • noapte;o
î�1°ţ�� 

1 O 'M 
a<ţea ŞI m�na. • Exod.16. 13, 14. · 01se a auzit pe popor pi· • d 

fiecare în familia lui şi la uşa c��Jul  
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tărie. Moise s'a întristat, aprins cu de oameni cari mer . I I . şi a zis • Dom I - • Pa. 78· 21• poporul în mijlocul� �;r�?8 a_lcătui .... mîhneşti Tu pe rob�� �d „Pentru ce Tu z1c1 : „le voi da carne � sint eu'' 
�e n '�m căpătat eu trecere ��a1�t�:n.ţr;:i o lună întreagă !" ' ŞI Vor mi�� 
P�p

a
olr J?lnUtSre

p
g
e?ste mine Sarcina acestu i •Fac.12. 2. E•od. 12  87·118 .22. f'.utem !ăia • oare ;tîte;20·.C•�·'·• 

a 1 2. O
?
are eu

. 
am zămisli t pe ·;�;�,��2j ţ1a bot, ca sa le ajungă? S o1 ş1 an. �e.sta . Oare eu l-am născut ca să-mi 

va avem să prindem toti au �u CU�. z1c1 : '?Po
.�rtă-1 ' la sinul tău,  �um poar-

ca să le ajungă?" peştu măr� tă do1�a pe copil ," pină în ţara pe 
• 2 11<-g. 7. 2. Mot.16. 1<1. Ma..., s • care a1 u t ţ ă · I 23. Domnul a răspuns lui 

·M · -10"� '·' 
da , 

J ra • p nnţi or l u i ca i-o vei ci u!"va •. s'a scurtat oare mînaoDe :„Nu 
t Fa1·. :?6. :i; :.o . �  . .::;:;;: ·:�� : �.i .  0 1 ... · "0 · 23· l 'fe� . 2. 7 .  u1 ? Vei vedea acum dacă ce 0�nu. 

I J. De unde •  să iau carne, ca să dau 
spus se va •• întîmpla sau n���e 11-ain 

la tot po I t ? C • Isa. �. 2; �  .• l. o..o cap. 23. 19. Ezec 
•. 12 . 1 . po�u accs a .  ăci ei plîng 24: Moise a teşit, şi a s us ·"·�·'' n':î

n
���c,,„ncind : „lJa���"'-��-r,:;_\,�� 

8
s: cuvmtele Domnului. A Ictu/f,P0rului 1 4. Eu • s ingur nu pot să port pe 

.
to
. 
t
. zec_1 de bărbaţi din bătrînii P�poşaplte. I şi 1-a pus in jurul cortului . �u u1, poporu acesta, căci este prea greu 25. _Dom. nul S'a pogorît • -1

·
n nor"':" pen tru mmc . ti J-::rnd . 1.„. 18  b t I ŞI 1 5. Dccît să Te porţi aşa cu m1"ne

. vor t Ul Moise ; a luat din duhul a . b. , era_ peste el, şi 1-a pus peste cei cari mai tne omoară-mă•, Te rog, dacă zeci de bătrîni. Şi de îndată ce �a�t� �a111 1�_r;:. i  v�e
al 

!��c�_re
n
��������

e
J> ca s'a aşezat•• peste ei, au început Să� u 

• 1 a.,.. t•. •· '°"" <. " · •• T•I. :1 . 1r. . oroceas�ă f ; dar după aceea n'au �� 
1 6  O proorocit. • Vet11 .11. Cap.12 6 ••2 · . omnul a zi_s l u i  Moise : „Adună t 1 Sam . 10 . o , s, 10;10.20, 21, 23• 1oe12. ·28·. Fap�·,;·• la� �in.r şaptclec1 • de bărbaţi, dintre t cor.tu, etc. · · •'· batr 1 1 1 1 1 l u t Israel, d in cei pe cari-i cu- _26. Doi oameni, unul numit Elda� n
t;:rşc

t!.c:�s
b
u
ă
p
t
r
raîml

·
o
a
r
i ·

,
p
a
opuo-

r1.ul
l
a
u i

c
ş
o
i
rt
c
u
u
l !?t

u
n-
- ş1 altul Medad, rămăseseră în tabăr� , � d1 ş1 duhul s'a �şezat . şi peste ei ; căa tîl11 irii, şi să se înfaj işeLe acolo im- erau dmtrc cei scrişi, măcar că nu• 51 prcună cu tine. • �:„.1. 2 1. 1 ,0. 00 r>eur .  rn. 10. duseseră la cort. Şi au început � 

1 7. Eu •  Mă voi pogori, şi îţi voi proorocească şi ei în tabără. 
vorbi acolo ; voi lua d in duhul •• care • 1 sllDl. 20.26. ler.�.1 

este peste tine, şi-l voi pune peste ei 27. Un tînăr a alergat şi a dat dt 
ca să poarte împreună cu tine sarcina ştire lui Moise, zicînd : „Eldad şi Mt· poporului, şi să n'o porţi tu singur. dad proorocesc în tabără." 

• ,.,.,.,_ :.-. .  Foc . 1 t . r.; 1s.21. Exo<l. 19.20. •• 1 Sam.10.0. 2_8. Şi _ I osu�, fi�I lui Nun, care slujea , .�„. 0. 1:,. :s .... m.o .:.u. 1 ... . „„. 1001 2. 28. lui Moise dm tinereţa lui, a luat cu· 1 8. Să spui poporului : „Sfinţili-vă • vîntul, şi a zis : „Domnule Moise', � 
pentru mine, ŞI aveţi să mîncaţi carne, prcşte-i." •ltarc.9.38. Luc.9.<9. Ioon.H 
fii11dcă aţi pi ins în •• auzul Domnului, 29. Moise i-a răspuns : „Eşti rrelo1 
şi aţi Lis : „Cine ne va da carne să pentru mine ? Să dea Dumnc·;eu' ca mi 11cam ? Căci noi ţ o duceam bine în tot poporul Domnului să fie alcătuii Egipt !" Domnul vă va da carne, şi din prooroci, şi Domnul să-Şi pună veti mînca. Duhul lui peste ei !" •1cor.1t< 

• t:xod . 1".10. •• Exod . 16.7. t Vero.o. Fopt. 7.39. 30. Apoi Moise s'a întors în tabăr� 1 9. Aveţi să mîncaţi carne, nu o zi, el şi bătrînii lui Israel. 
nici două zile, nici cinci zile, nici zece 3 1 .  Domnul a făcut să sufle de peste 
zile, nici două zeci de zile, mare un vînt•, care a adus prepelije, 

20. ci o lună • întreagă, pînă vă va şi le-a răspîndit peste tabără cale cam 
ieşi pe nări, şi vă veţi sc1rbi de ea, de o zi într'o parte şi cale cam de o 11 

pentrucă n'aţi ascultat de Domnul ca- de cealaltă parte în jurul taberii. Avea� 
re este în mijlocul vostru, şi pentrucă o înălţime de aproape doi coji dela fala 
aţi plins înaintea lui, ziclnd : „Pentru- pământului. • Exod.te.13. Ps.78.26,27,�;ioo.• 

ce „ am ieşit noi oare din Egipt?" 32. ln tot timpul zilei aceleia ŞI toaU 
• Po.1e.211; 100.1•. ••cap.21.6. noaptea şi toată ziua următoare, r 

2 1 .  Moise a zis : „Şase sute de mii porul s1a sculat şi a strîns prepeh e, 
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. ·n avea zece I albă ca zăpada. Aaron s'a înto�s spre 

cel ce strînsese cel "?ai.puţ! . I ta- Maria ; şi iată că ea avea _ie.pra_. . 
omeri. Ei şi le-au mtms m JUrll 

* Dl'nt.:H.9. �":' 2 Bci.:. ri . :.!7 ; 1�
„

&. 2 C�o n . 21o. J
.
9, 2(): 

berii. • • - • dinţii t I. Atunci Aaron a zis lui �oise · 
33 Pe cînd carnea er� mea m ' Ah domnul meu, nu ne face sa pur-

lor · fără să fie mestecat.a, Domnu1 15.� tăm 'pedeapsa• păcatului pe care l-am 
ap;ins de minie împotriva poporu u� ' făcut ca nişte nech ibzuiţi, şi de care 
şi Domnul a lovit poporul c,�1'�7���!� ne-am făcut vinovaţi !" . . . , 
f33.{te,:u

ar
p
e�s locului ac_eluia numel� 1 2  Să nu  fie �:;7'�1�·�'''�� '�«;��; -�ă�� 

Chibrot-Hataava (Mormintele lăcon11-
cut; mort a cărui carne este pe j umă

eiJ pentrucă acolo au îngropat pe po
- t te putr�<lă cîn<l iese din pîntecele 

0;u1 apucat de poftă. a
. 

. 1 ·u 1 • 1». 88. 1 .  p
35. Dela Chibrot-H�taava, P�P1°r� a mif%o�s1e � strigat către Domnul, zi

plecat• la Haţerot, ş1 s'a opr�· ca!. 33. �7� cînd :  „Dumnezeule, Te rog, v inde-ţerot. că-o !" 
Lepra Mariei. 1 4. Şi Domnul a zis lui �o!se : „Da-

12 l . Maria şi Aaron. au v.o�bit împ�: că • ar fi scuipat-o tatăl e1 m obraz, 
triva lui Moise din pricina femeu n 'ar fi fost ea oare de ocară t imp de 

etiopiane • pe care o lu.ase _el _de _ne- şapte zile ? Să fie Jn_chisă „ _deci şapt� 
vastă . căci luase 0 femeie ehop1ana. zile afară din tabara ; dupa aceea, sa 

' 
''' Exod.2.21. fie primită în tabără." . 2. Şi au zis : „Oare numai prin Mois� * Evr. 12.n. "'"'Lev.13. ·16. Cap. �1 .2,3. 

vorbeşte Domnul ? Nu vorbeşte o�re 1 5. Maria • a fost închisă şapte zile 
şi prin noi ?" Şi Domnul•• a auzit-o. afară din tabără. Şi poporul n'a por
('IRxod. 1r •.  20. Mic. G. 4. M J<'nc. 29. 33. Cnp. ll . 1 . nit, pănă ce a intrat din nou Maria în 
2Reg. Hl.·1. lsn97.4. Ezec.35.12, 13. tabără. * neut. 24.tl. 2Crou. '.!6. 20, 21. 
m
3
�i�Î:�� îd��î�

r�r�;e 
0:m

f�a:t�:
1i�1� 1 6. După aceea, poporul a plecat d i n  

pămîntului. Haţerot•, şi a tăbărît în r�::.
i� -�����: 4. Deodată Domnul• a zis lui Moise, 

lui Aaron şi Marie i : „Duceţi-vă, cîteşi 
trei la cortul întîlnirii." Şi s'au dus cî
teşi trei. "P•.7•.•. 
5. Domnul S'a pogorît• în stîlpul de 

nor, şi a stătut la uşa cortului. A che
mat pe Aaron şi pe Maria, şi ei s'au 
arog:a� a�i�

n:d�.iÂscultaţi·;
·�·r��l.2��1"-�� 

spun ! Cînd va fi printre voi un proo
roc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi 
lui într' o vedenie • sau îi voi vorbi într' un •• ViS. �'Fnc. 15. l ; 46.2.lov.3.'l. 10.EZl.'C. 1 . 1 . 
Dnn.8.2;JO.B, I6, 17. Luc. l . 1 1 122. F11.Jlt. IO. l l , J 7 ; 22 . 171 
18. ')(• Fac.:il. 10, 11. l lleg. :i.b. Mnt.l.20. 

7. Nu• tot aşa este însă cu robul Meu Moise. El este•• credincios în toată casa ţ Mea. 
·� Pr1. I05.26 • .:O(• Evr.:i. 2. 6. tl Tlm.3.l&, 8. Eu !i vor_besc gură _către• gură, Mă des�opar lu� nu •• prin lucruri grele de_ m(eles, c1 el vede chipul ţ Domnului. Cum de ţţ nu v'aţi temut deci să v�rbiţi _împo_triv� robului Meu, împotnva lui Moise ? '  '°' Exod.38. tl. Deut.3".IO. ili(•JC11r.ia.12. tK:irod.38.19. ţţ 2 Pet.2.10.ludn8. 

t���lo�_
n
Ş\ ;·�1�����s de minie împo-

. 1 0. Norul s:a depărtat de pe cort. Şi iată că Mana• era pl ină de„ lepră, 

Cele doudsprezece iscoade trimese ln 
Canaan. 

13 I .. Domnul a vorbit lui Mo ise, şi a 
ZIS : 

2. „Trimete • n işte oameni să i,;co
dească (ara Canaanului, pe care o dau 
copiilor lui Israel. Să trimeţi cite un om pentru fiecare din seminţiile 
părinţilor lor, toţi să fie dintre fruntaşii lor." * Cnp.3'J.8. J>euL. 1 . 22. 

3. Moise i-a trimes din pustia • Paran, după porunca Domnului ; toţi oamenii aceştia erau căpetenii ale copiilor lui Israel . i:i cnp. 12.16; 32 . a .  Deut. 1 . rn; n . �. 

4. lată numele lor : pentru seminţia lui Ruben : Şamua, fiul lui Zacur ; 5. pentru seminţia lu i  Simeon : Şafat, fiul lu i Hori ; 
6. pentru seminţia lui luda • :  Caleb „ fiul lui lefune ; " Cnp.34.19. 1 cron . < . 1;'. �· ... ;. Vers .30. Cop. U.6, 30. los.14.0, 7, 13, H . Jullc. l . 12. 
7. pentru seminţia lui lsahar : lgual fiul lui Iosif ; ' 
8. pentru seminţia lui Efraim : Ho-sea •, fiul lui Nun ; • Ve1"11.t6 • 
9. rentru seminţia lui Beniamin : Palii, fiul lui Rafu ; 
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� 
� O. pentru seminţ " . M E R I J 3, 1 -t. 

d tel, fiul lui Sodi 
1
.
a lu i Zabulon :  Oa- lui I 

_I I .  pentru sem . '· . 
srael , la Cades • • 

t ra  l ui Manase . gţi� 11!1 Iosif, semin- ���-"L�-a!-' adus ştiri, '1�� ��stia•• p 

f /u�· 1�i1gh��e�1 . '.nt?:i' {�Y1 ri�� ���iei ! "';7�a,;,�,.l.� .• 
'�-�.�.,3!���-����e\:tl��[i: 

1 3 a I ' , . ată ce au . . . •••.1 ."·!o 

fiul · ,ei
e���:tninţia lu i Aşcr :  Setur ��=-ac dus î� ţa��t��s�rlui Al��· 

1 4  ' 
' · u adevarat e t e ne-ai · 

bi, fi��nl�r ţe0�!n!ia lu i Neftal i :  Nah- ��r�.e lapte • şi �ie:e� ş� l:;v� �� 
1 5 

I '  ''E•od 3 8· I l 

fiul · l�7��h�
.
minţia l u i  Gad : Gheuel, i t;r� a�e':i'"st�

o!�rui • ��r.�
""'j���� �� 

c 
I �- _Acestea sint numele bărbajilo ' întărite şi foa�t� ��t�rnBc, �etăţiti:: 

r�
rilt·� H

trimes Moise să iscodeascI'1�� I zut acolo şi pe fiii•• iui \•ncă allJ v� 
. u1 osea, fiul lui  N M . . ·> n  . nac. 

pus numele losu ·1 un, oise i-a 29 
Ama! ·1 · · · 

••• .
. 
I. 28; 0. 1, 2. " v.,, 

I 7 M · · ' · . · ec1 1 1 locu1esc ţ· -� 
. c" ' OISC l·a trimes să iscocleasc" ţ !Jllază-zi ; Iebusiţii şi A 

m�tul deh ra . �naanului. El le-a · . a a: iese muntele · i c . . . mi:intu Io : 

fi�.a1a spre miazăzi •, şi :�
s
o
.
i �·t've;���� cui

1
es.c„lîngă ',Jare 

a;ad��;i�g��ti1tii � 
pe mun_te. nu Ul. «Exod 1• 8 c ord; 

I _ "·"\"e1'.2J. ••Fac.H. 10. Judc. 1 . 9, 19. 
1' . 4'; JO.:J, e!c . 

. ' · . op.J<.Q. Judc.6.3. ts"-
8. Vedeţi lara, vedeţi cum este ea 

30: Caleb• a potolit 0 
c�m este poporul care o locuieşte da'. tea impotriva lui Moif'e 

�lrul, _carecir. 
c estc

l · 
tare s_a u  slab, dacă este mi� sau 

dem să I!e su im, şi să pune�z1s ;„Ha, 
mare .1 nu�ar ; ţară, căci vom fi biruitori '" 

mina � 
1 9. vedeţi cum este !ara în care Io- < c  ••. ; •. G 2' 

C!lleşte : d_acă .este bună sau rea ; cum 
3 1 .  [)ar •  bărbaţii cari fu�es��"·1!·' 

s!nt cetaţde rn c;_ari !ocuieştc : dacă pr�un_a cu el_ au zis : „Nu putem ă_rm. 
srnt deschise sau rntărite . suim 1mpotnva poporului ac t .sa nr 

20. 
•
cum este pămîntui: dacă este ci este mai tare decît noi." 

es u1a, c;. 
gras sau ste_rp, dacă sînt sau nu co- . • '·.Cap. "2. 9. D•at.I.28. tou1• 
pa�t pe el. �1ţ1 •• cu inimă, şi luaţi cu 1 32. Şt au rnegnt• înaintea copiilor lu� 
v.01 r_?ade d!n ţară." Era pe vremea �r�cl 1ara pe care o iscodiseră. Ei 1; 
crnd incep sa se coacă strugurii zis · ." Ţara pe care am străbătut-o 

• s„m . 9 . 20, ,,.-• .  F.zec.„1. u . ••o.nt.3;.s,1, 2:1. s'o isco�im! . es�e o tară care mănln� 2 1 . E 1 .s'au su it, şi au iscodit ţara de- pe locu1torn e1 ; toţi aceia •• pe cari 
la pustia • Ţin pînă la Rehob 

.� pe 1-�1!1 văi:_ut acolo sînt oameni de sial� 
drumul care duce la Hamat. ' ra tnalta.. • cnp.U.36,37. "''ÂlnOl.l>. 

•Cap.34.8. ros. 16. 1 .  <•roo. 19. :es. ?3. Apoi am mai văzut în ea pe uria· 

�2. S'a u  suit pe la miazăzi, şi au mer� şi, pe copi i_i l �i An'!c\ cari se trag din 
prnă la Hebron, und e  se aflau Ahi- nea!11ul uria�1lor : tnarntea noastră ,, 

m an •, Şeşai  şi Talmai, cop iii lui  A- faţa ·.: de e1 parcă eram nişte lăci:, 

nac•:. �ebronul ţ fusese zidit cu şapte steţ. <•Dout.1.20; 2.t0;0.2. ••1sa.<0.22.ţ1sam.1;.,, 

ani. :namte de cetatea Ţoan ţţ din 
Eg ipt. (, Io� . 1 1 . 21, Z!; Jil.J:l, J .t1 .  Jujc.l. lQ.O(•Vers. 33. 
� lo!l.21 . 1 1 .  ţţ PR . i8. 12. ]fln . 19. 1 1 ;  30.4 .  23. Au ajuns • pînă la valea Eşcol ; 
acolo au tăiat o ramură de viţă cu u n  
strugur, ş i  l-au dus cite d o i  cu ajutorul 
unei prăj ini, au luat ş i  rodii şi smo
chine. •Deut. 1 . 24, 20. 

24. Locul acela l-au numit valea Eş· 
col (Strugure}, din pricina strugure
lui p e  care l-au tăiat de acolo copiii lui 
Israel. 

25. S'au întors dela iscodirea ţării 
după patruzeci de zile împlinite, 

26. Au plecat şi au ajuns la Moise şi 
la Aaron, ş i la toată adunarea copiilor 

Patruzeci de ani ln pustie. 
14 I .  T?ată adunarea a ridicat gla

sul ş1 a început să ţipe. Şi popo
rul • a plîns în noaptea aceea. •cap.u.1 

2. Toţi copii i •  lui Israel au cîrtit im· 

potriva lui Moise şi Aaroo, şi toali 
adunarea le-a zis : „De„ ce o'om fi 
murit noi în ţara Egiptului, sau de ct 
n'om fi murit în pustia aceasta? 
i;.Exod.16.2; 17.3. Cap. 16. 41 .  Ps.106.25. ţVers.��. 

3. Pentruce ne duce Domnul în fan 
aceasta, în care vom cădea ucişi de sa: 
bie, iar nevestele noastre şi .copilaşu. 
noştri vor fi de jaf ? Nu este oare mar 

bine să ne întoarcem în Egipt?" 
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. . " •  ne ale- 1 5 . Dacă omori pc poporul acest:i ca 4. Şi au zis u�ul �]�ta · �,.s�ntoarcem pe un singur om, neai:n urtle, c�n _au 

gem o căpetenie, ŞI sa ne •, F ' 7 39 auzit vorbindu-se ele Tine, vor z ice . 
în Egipt. ">11 Nt'_cm. o. 11. ** Pl'ut.�1 . 1

t
. 
c� f�ţa. 1 6. „Domnul n'av�a ·  putere să du.că 5. Moise • ş1 Aaro!:I au cazu dunări a e poporul acesta '" ţ ira pe care J�-

Ia pămînt, în faţ1 mtrege1 t. să la o �ase că i-o va da : de aceea l-a omorit copiilor lui Israel care era s ""r::�,_ 16. -1,22. în pustie !" ' ·  JJr· 1 1 r . '.1_z..;_ rr.„ . 1 . 9 . 
!altă. . . . . d' ă ţara to- 1 7. Acum, să se arate pukrca DC!m-

6. Ş1,f�Ttre.c��� ·��
o 
c'=f;b fiui lui nului în mărimea ei, cum a1 spus cmd sua •, m. a�·ru t hainele, ' ai zis : * - . . lefune, ş1- p ('Vers;i-1, ;io, :lS._Cap.l!l. !, a: 1 8. „Domnul este î_nce! I_? �mmtc ŞI 

7 şi au vorbit astfel mtrege1 a�unari bogat în bunătate, 1arta faradelegc.a a �o ii(or lui Israel : „T�ra P.e care şi răsvrătirea ; dar nu ţ_me pe cel v!: 
am sfrăbătut-o noi"ca s'.o 1sco5lim, este novat drept nev�novat, _ş• ped�ps�ş�e . 
0 ţară foarte buna, mmun_ata. . fărădelegea părm\1lor m copu p111a la  

<•C•r·'"·"7· n_eu1. 1.2.5. al treilea şi Ia al patrulea neam. 
8 Dacă Domnul• va fi -binevo1t_or cu * Exod . 3 1 . 6, i. Ps . 100. a; i-&0.a. Ion:i4. 2 .  Q�·Exo•I . :!'• .  ·. ne va duce în ţara aceasta, ş1 ne-o 5; ,„ 1.  

. ��1'da : este 0 ţarii„ în care curge 1 9. l�rt� • dar !ărăd�l�gea p_opon�lu1 la te şi miere„oeut.10. 1&.2Snm.1&.2.5,26;22. 20. acestuia•_ , <lupa ţ marimea _mdurar.11 lll�g. i o . a .  Ps.22.e; i.ii.10,11 . Ifie.. n2.�. �"' ... Ce.p. 13.2?· Tale, cum ai iertat poporului acestuia 9. Numai, nu vă• răzvrătiţi 1.mpotri- din Egipt pînă aici." va Domnului, şi nu „ v� ţe ... '!1eţ1 de '?a- Exmi.:;1.!1 .  '.:'�' P�.HJ1i. <1."1. t l'�.•8·�� menii din ţara aceea, ca�1 _ 1 1 vom �m� 20. Şi Domnul a zis : „ I e rt cum a 1  ca ţ .  Ei nu ma i  au _n1c1un �spnjtn : cerut. o:w.P�. tfjj_:;.:. l:i<".:,. u.;.  1 1o a n . :,. 1 1 , 1 � •• 1G .  Domnul ţţ este cu noi, nu va temeţi 21 . Dar cit este de adevărat că Eu �;ap��-';. tt·����B�Zi�' :X·��-3.'J���e��·:i. ;;: 1�·
. !; si1nt vt

iu
t �

i c
ă
ă �l�vj Domnulu i �;��- .��; 

3.1.6,8. Ios. 1 . 6. Judc.1. 2'2. 2Cron.13.12; 15.2; 20.17j p ea o p m m  u I ·� • • 92.R. Ps.46. 7,11. Isa.•1. 10. Amoe.5. a. Znb.8.23. 22. atît este de adevărat ca toţi 1 O. Toată' adunarea vorbea să-i uci- ceice au văzut cu ochii lor slava Mea, dă cu pietre, cînd sla�a :• ��m.nu�ui şi minunile pe car� le-am făcut _în .�s'a arătat peste .�ortul �nhlmru, mam- gipt şi în pustie, ş1 totuş M'au 1sp1tit tea tuturor copnlor lui Israel. de zece„ ori acum, şi n'au ascultat �!"����::�_;:2;�;,�;_od. 16.lOi .24 . 10, �7;40. � - Lev.9.�. ��:���. ���Fac. 3
�
„
��ut. l . 3S. Ps. 9r1• 11 ;  tl)J. '._)\; 

n!!· c��d
D
��

n
:� �e:����

1 
p���

s
r�I ·���= 23. toţi �ceia • n"u _vo_r vedea ţa_ra pe 

sta ? Pînă cînd nu•• va crede el în ca�e am . )Urat parmţi l?r lor, ca le-o 
M" u toate minunile pe cari le fac v01_da, ş1 anume, toţi cei ce M au neso
în 

1
��jl�cul tui ? �� vef!'l. Z:l. Dcut. 9_ 7, s, 2'2. cotit, n'o vor ve�ea. Y Ca p . 32 . u .  EzPc. :..�. t .-, 

P•.95.•. Eb,.8.8,JG. „Deut. l . 32; 9. 23. Ps.78.2', , 32 ,  24. Iar pentruca robul Meu Caleb a „, 100. 21. 1000. 12.81. Ev,.a.18. fost însufleţit de un alt duh, ş i a ur-1 2. De aceea, îl voi lovi cu ciumă, şi-l mat în•• totul calea Mea, îl voi face să voi nimici, dar pe tine • te voi face un intre în ţara în care s'a dus, şi urmaneam mai mare şi mai puternic decît şii lui o vor stăpîni. el." ..., Exod.32. 10. * Deut. 1 . 3G . Ios. U. 6 , B,9, 14. ••Cap.92.12. !.3. Moise� a zis Domnului : „Egipte- 25. Amaleciţii ş i Canaaniţii locuiesc nn vor auzi ll!crul acesta, ei, din mij- valea aceasta : deci mîne, întoarceţi-vă, lo�ul cărora a1 scos pe poporul acesta şi plecaţi• în _pustie, pe calea care duce prin puterea Ta. •E•od.92.12. Po.100.23. spre Marea Roşie." • Deut. 1 . 40. Deur .9.�,27,28; 32. 27• Ezec.20; 9• 14; 26. Domnul a vorbit lui M · · 1 · 1
.
4. Şi_ vo� sl!un� locu1tonlor ţării ace- Aaron şi a zis : 

oise ŞI U l  

�:JÎo��! 
ş
�·��or�ÎJ��e��7a

n
·
u�ă 

e�! �� 27. ,,'Pînă cînd • voi lăsa această rea rătai în chip văzut Tu D�mnul . ă adunare. să c!rtească împotriva Mea ? norul „ Tău stă peste el'; că Tu m�r�i Am_ a�mt cî�tirile�� copiilor lui Israel, înaintea lui ziua într'un stîlp de' no can c1rteau 1mpotnva Mea. şi noaptea într'u_n stîlp de ·foc. 
r, ' • vera. 11. Exod.16.2l!. Mal._''-"· •• Ezod . rn.12. •Exod.LO. 14. Ios.2. e,10; 6. 1 .  „Exod. u. 21; 40• 38. 28. Spune-le : „Pe • viaţa Mea !" zice cap.10.B4. Neem.e. 12.Ps.78.14;1o.;.se. · Domnul, „că vă voi face întocmai„ 11 



cum a t i  vorb ' t  . N U M E R I  1 -!, l j . 
i\lde. · , ·····» . . , ' , „  "! . �uzu l urech ilor ' doua zi ·i s' . E�;( .�. i: . *"" v •. ,� -�: 1p _ _ 1,. ''·•; :t! .  i 1 .  n,·u r .  J. :1-.. t�J u Î, zlci�1d : �,�a���e �� v„irfuJ rnu d - �._ Tru pu.rile voastre moarte vor .· sa ne su im în locul de . s1ntein ga;· ea '" pust ia aceast V . . ca- Dom n u l  " . care a .a n umiir;itoarc s'a f_

a. 
t
oi totz : • .  a câro

.r -! I . Mo'is�aci _ a� păcătuit." • n.��tb� de la vîrsta de d �c� '· 
n um a �1 !1du-\·a runca • O a "i5 ·. �, Pen truce călcaţ:l.<r. ş i  cari aţi c· ft _ouazcci de ani 1 11 sus, om nu u 1 ? Nu veţi izb t! Po. 

•r ' 1 11,Jpotriva Mea, 4 .- . . * '"•"-25. •c� '· 30 . . * r ·„r . 1 .  "'; '"· r.1 . • 2. )\lu \ a  su1ţ1 ', căci Dom '·"-� . . n_u veţi intra în lara pe care · u ra- zn m 1) locul vostru !  Nu c nul. nu este ��ne cj bă voi d:i-o s 'o locui ţ i, afară •  ba tu t 1  �c. vrăjmaşii voştrf
uta!'n să fiii I . a e ' fiu l IUI lefune, şi I osua fi u l  . .  -!�. Cac1 Amalcci ţii şi C . '.•'·'·•. ·-�•) N�n . ..,* \'1·r'l._:"'. '·:�P- 21;, ,�-,; :-:-.:. I� . lkut. I� ar,, n.-i. / 1 11a1_ntea voastră, şi veţi că��:nih� _sin[ „ : ţ"e . copi laşu voştri însă, despre r�b ie ; odată ce v'ati abătut�c:r de c�r! a 1 z!s ca vo r  fi de jaf, î i  voi  face ! omnul, Domnul nu va fi cu . � la sa rntr� m ea, ca să cunoască ţara . . ,voi. 

care aţi •• nesocotit-o voi. 
pe --14 . • E1 s'au îndă rătnicit • şi /;"·""· 

. • * '"·n t .  i . "" ** P<. 100. 2< .  p� v 1rfu_I �untelui ; dar chivotulu su!t 32. Iar cit despre voi, trupuri l e '  \"Oa- j mntulu 1  Ş• . . Moise n'au ieşit din 
leg_a. 

stre moarte vor cădea în pustie. oc:_ul taben� •n.ui�'J_· . . „ .  • 1 r;o,. 10,c.. Eu. 8. 17. 4::>. At�nc1 s'au pogorît Amaleci 
·
.:': :J�. Ş1 copu1 voştri vor rătăci• patru- Ca11a11 1j 1 1, cari locuiau pe munt 1 l11 ş1 zeci •• de ani în pustie, şi vor ispăşi ţ I�, !-au„bătu t, şi i-au tăiat în 

\e a�e: 
a�tfel _păcatele voastre, pînă ce toate p1na �a .  Horma. Uca!1 
h up�nlc voastre moarte vor cădea în h n- . . 1.:1. l>cut. 1 . H. ** Cap.21 .a. Judl'.1.1; p�sJ!�:"2.i:: . P•.107.4'>. on„ut. 2. 1<. t Ezec. 21. 35. 

Legi asupra jertfelor. 

. 

34. Du pa cum • în patruzeci de zi le „ J 5 I .  Domnul a vorbit lu i  Mo ise . 
aţi_ isca:ct i t  (ara, tot aşa, patruzeci de a zis : 

• . .  
' şi �III veţi pu�t� pedeapsa  fărădelegilor s 

2· "Vo�beşte copulor lui Israel, şi \ oa.str� ; ad 1ca un an de fiecare z i :  şi  pun_�-le .
. . . • veţi ş.ti atunci ce înseamnă să-Mi trag d 

„Cmd � ej� mtra "! lara pe care v'o Eu mrna de la voi. au ca sa va aşezaţ i locuinţele în ea 
*Cup.rn. :L"" •. * * P!'l .0.i. 10. EzC"C 4 6 * Yl·r>l.18. Lev.23.10. Deur ; /  

�5. Eu •, I?omnul, a m  vorbit ! fn a
·
d�: �- şi_ ' veţi  aduce . Domnului o jertiă var, aşa voi face acestei rele" adunări � istmtă d� foc, fie o ardere de tot, c�re. �'.a . unit împotriva Mea ; vor fi fie ? _Jertţa adusă pentru împlinirea" nim1c1ţ1 m pustia aceasta şi în ea vor unei JUr�rnt_e sau ca dar de bunăvoie, muri." sau_ la. sar�at�nle voastreţ, ca să fa. 

* Cap. 2:1 . rn. * " Yc>ni . 27 , 2!1. Cap.2G. i•;. 1 cor. w. r.. ceţi din cirezile sau turmele voastre 
36. Bărbaţii • pe cari îi trimesesc un miros tt plăcut Domnului, -!V'oise să iscodc�scă ţara, şi cari, la ��-v��2i;; ;� �-v2,78�61��D��t�1j6_t1�v:�:8��·�

· 
rntoarcerea lor, facuseră ca toată adu- Exod.2tl.1A. tt · · · 
na;ea să cîrtească împotriva lui, îne- 4. cel • ce îşi va aduce darul său gnnd lara ; • Cnp. 13.31,32. Domnului să aducă Domnului ca" dar 

37. oameni! aceştia,. Cll:ri înegriseră de mîncare a zecea parte ţ dintr' o efă lara, au munt •  acolo rnamtea Domnu- de floare de făină frămîntată într'un l ui, loviţi de o moarte năpraznică. sfert de hin de untdelemn ; •Le'-2.1; 
"' l  Cor. 10. 10. En. 3. Ii. ludu&. 6. U. **Exod.29. 40. Le\· .23. 13. ţLev. 14. lO. Cnp.28.f•. 

38. Numai Iosua, fiu l • lui Nun, şi 5. iar• vin pentru jertfa de băutură 
Caleb, fiul lui lefune, au rămas cu la arderea de tot sau la jertfă, să adu· 
viaţă dintre oamenii aceia cari se du- că un sfert de hin de fiecare mici. 
seseră să iscodească ţara. •c•r·"'·."'1• 

• Gnp. 21;. 60. Ioe.14. s, 10. 6. Pentru un berbece', să aduci ca 

Neascultarea poporului pedepsit. 
39 . •  \foise a spus aceste lucruri tu

turor copiilor lui Israe l ; şi poporul a 
fost într'o mare • jale. • Exod. a.1. i. 
40. S'au sculat dis de dimineaţă a 

dar de mîncare două zecimi de efă din 
floarea făinii frămîntată într'o treime 
de hin de untdelemn • Cop.28. 1',"· 

7. şi să faci o jertfă de băutură ?e 
o treime de hin de vin, ca dar de "!m· 
care de un miros plăcut Domnului. 
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. . dere 23. tot cc v'a poruncit Domnul prin 
s. Dacă aduc� un _viţel, fie _ca fi�irea Moise, din  ziua dnd _a d at Do_mnul ro: 

de tot, fie ca 1ertfa p�nt[t 1;FeP mulţă- runci şi mai ti u 1 u  dm „eam �n �cf.in , 
unei juruinţe, s�u ca 1er a 

•Lev.1. 1 1 . 1 24. dacă • pacotul _ a fost facu ar� 
mire • Domnulu1, „ îm- 1 voie şi fără S<1 şt ie acl ! 1 11J.rea, toata 

9. să • aduc! ca dar �e m�nc_ad
e
� efă I adu�area să aducă un ;· i ţe i ca ardere 

reună cu viţelul, t!e1. zec1_m_1 ' ·u- de tot de un miros p l act;t ()om_nulu1 , 
fiin floarea făinii, frammtata mt��2J" , împreună cu darul • • sau de ITi l !IG�rc 
mătate de hin de u�tdel�mn, 

* '.'.""· ·- d� I i cu jertfa sa de băutu rCI, d u ru n n-1 0. şi să faci � 1ertfa_ d� bauturaeste I �uielile aşezate ; s_ă �a i  adur : 1 . . �. '. " "

. 
0 jumătate de hm de vm · aceasta . s ţa ţ ca jertfă de 1spaş1re. · r,.  
O jertfă mistuită. de foc, de un m1rO of.ers. S,9, 10. tLe„

·
. I  :cl. <':1p.:."". t.'• . E�r • . •· - : � · -- .  ' . 

plăcut Domnului. _ . b 25 Preotul• să facă ispăşire pcn!ru 
1 1 .  Aşa să se faca pentru f;

ecaf
e 0�� toaiă adunarea copiilor lui Israel � 1 h 

pentru fi�care berbece, pen ru ICCil. I se. va ierta ; căci au păcătuit fără voie, miel sau ied. _ . • fa- i i-au adus darul lor, o jertfă m 1st11 1-
1 2. După n1:1marul vitelor, ����t lor. fă �e foc în cinstea Domnulu i şi ? jcrtce\1 pentr� f1�cf

re,
ă 
d
l�:r;rlle acestea ! fă de ispăşire înaintea Dom_n';llu_1, p�n: 1_3. Aşa . sa _

ad a aduce o jertfă tru păcatul pe care l-au sa,·irş1t fara or_1ce .b�ştmaş, cm v 
un miros lăcui voie. • �v .  uo. 

�����L�e to;E,�d�tz. <9. Cop.D.14. �m.29. 26. Se va ierta întrcge_i. adm:iăn a co-
1 4 Daci un străin care locuieşte la piilor lui Israel, ş1 stramulm care lo

,·oi, · sau �arc se va găsi în viitor _în cuieşte }n_ mijlo�u! Io�, căci tot popo
mijlocul \"astru, aduce o jertfă m1s- rul a pacatu 1t fara voie. _ _ 

. 
. . 

tuită de foc de un miros plăcut Dom- 27. Dacă• unul singur a pacatu1t fara 
nului s'o aducă în acelaş fel ca voi. voie, să aducă o capră de un an ca 1 5. Să fie o singură lege pentru toa- jertfă pentru păcat. � Lcv. u; , 2'!. 

!:u
a
������Î' c�

t
:� ������ş��

i
î�

î
��jl���j c;,3· c�

r
�
o
�!:ă��it

fa
t:Cd

s
����

e
îria��!�� vostru ; aceasta să fie o lege necur- Domnului ; cînd va face ispăşire penmată printre urmaşii voştri : cu străi- tru el, i se va ierta. • Lev . < . a-•. nul să fie ca şi cu voi, înaintea Dom- 29. Atît pentru băştinaşul dintre conului. piii lui Israel, cit şi pentru stră inul 1 6. O singură lege şi o singură po- care locuieşte în mij locul lor , să fie 

r�:���r�fn�\
e 
c:�� Fo��\��t��rf��r�

i
v���; aceeaş lege „ cinci \'a păcătu i fă��-�;�.\�: • _ • . . 30. Dar •  clacă cineva, fie băştinaş fie Pirga plamadelu. străin, 

r
ăcătuieşte cu voie, huleşte pc 1 7. Domnul a vorbit lui Moise, şi � zis : Domnu : acela va fi nimicit din mij-1 8. „Vorbeşte • copiilor lui Israel, şi locul poporului său, spune·fe :  * Drut. 17. 12. Ps. 19.13. Evr.10. �1�. 2Pet.:!.10.  „Cînd veţi intra în ţara în care vă 31 . căci a nesocotit• cuvîntul Domnu-voi duce, • vers. i. lleut. 2s.1. lui, şi a călcat porunca Lui ; va fi ni-1 9. şi cînd veţi mînca pîne• din ţara micit şi îşi va lua astfel pedeapsa •• aceea, să luaţi întîi un dar ridicat pen- pentru nelegiuirea lui. tru Domnul. *los.o.u, 12. *2Sam.12.9.  Prov.13. 13, * * Le v . !i . 1 .  Ezec .ls.20. 20. Ca dar ridicat să aduceţi o turtă 

��ti ���
a :J'�:tji

ă����l
�a

��
r
r�

; 
s
s:oi:��: 

Pedepsirea o�U::/afu�
.
ntra crUcarea 

!�iL�:.�. �4�i;. IO,l6. "' Deut. 26. 2, 10. Prov.3. 9, 10. 
21 . Din pîrga plămădelii voastre să 

:1
1�Îţ�f�t�e�� 1�r

n��%�at pentru Dom-

Pticatele fără voie. 
�2

: 
_Dacă• păcătuiţi fără voie, şi nu paziţi toate poruncile pe cari Ie-a făcut cunoscut lui Moise Domnul, •r.ev.• . 2 .  

32. Cînd erau copiii lui Israel în pustie, au găsit • pe un om strîngînd lemne în ziua Sabatului. 
' 

"'Exod . 31 . J.l , 16; 35. 2 , :l .  33. Cei ce-l gă�iseră strîngînd lemne, I:au adus la Moise, la Aaron şi la toata adunarea. 
34. L-au aruncat în temniţă • căci nu se spusese ce trebuiau să-i fa�ă. *Lev.2-1.12. 



1 �� N U M E R I E i, I 6. 
3:>. Domnu l a zis lui Moise . 0 1 acesta •  să fie edc · · " mu i ! asa să se apropie de El 

toatâ adunarea .P să-l
s
�� - c:1 moa�tca, care-l \"a t a l ege. * \"co·, 3 Le;e acela Pe =����-�-

i
�."

t
��.���·::3. Fapt. ;„�a

E��.3�.\�'.�: . : �;�7:;,�'�'.� .'�::i;;�-��ft�i: ;-��;�·�:� 
t b �  

Ţo�tÎ adu�area l_-a scos afară din I Core şi toată ceata lui li cădelniţe 

c
�;ra ŞI -a. ucis �u pietre ; şi a murit, 7. Mine, puneţi foc in ele . ' 

poruncise lu i Mo ise Domnul. tămîic pe el înaintea Domn�l�i Puneţi 
c · . . pc care-l va alege Domnul i· Acela 

tucuru dela veşminte. Destul, copii i lu i  Levi." • va 1 sfînt. 

37. Domnul a zis I1;1_i Moise : 8. Moi?.� a . zis I_ui Core : „Ascul . 38. „Vorbeşte copulor lui Israel şi dar, cop111 Im Lev1 ! tati 

spun_e-le să-şi facă*, din neam în ne�m, 1 9: P!ea puţin ' lucru este oare pent 
u_n c!ucure" la colţurile Yeşm intelor lor, V?1 ca Dumneze1;1I lu i Israel v'a ales

'
•� 

ş 1  sa puna un �1r albJstru peste .:iu- ��11 adun a re.a lui Israel, lăsindu-vă s· 
curele acesta dm colţuri le veşm inte-

� a  apropiaţi . de El, ca să fiţi întreb a lor. • . * '"·nt.:!"2. 1,.  Mat . n c..  11:,lat� I� s�u)ba . c?rtului Domnului, ui 39. Cm_d \:et1 a\•ea ciucurele acesta, s�_ .
va ��f�_!işa(I mamtea adunării ia să _vă U1!aţ1 la el, şi să vă aduceţi ;: 1 sluj iţi:. • 1 sam.1B.23. r.a.i 

am mtc de toate poruncile Domnu l u i 
Cap.�. < 1 , .,,'. " · " · �eut.10.a. -�. 

ca să le împliniţi şi să nu urmaţi ; 1 o . . \, 'a !asa! sa .  vă apropia li de El 
după poftele inimilor voastre şi după re- tn�� ŞI_ pe toţi f�aţii . t�i, _ pe copiii 
poftele ochilor voştri ca să vă lăsaţi ui " 1• şi acum mai vo1ţ1 ş1 preoţia r  
tîrîţi•• la curvie. �Deut.20. I•. Jov.31.7 . • 1 1 .  D.e. aceea te ad_uni t!-1 _şi _ceata (� 
Ier. 9. 14.. Ezec.6. 9. *"' Ps. rn.21; ioo.3'J. foc.4. 4 .  impotr.l\ a D�mn.,ul�1. ! ... Cac1 cme este 

40. Să Yă aduceţi astfel aminte de Aarou • ca sa c1rtiţ1 im potriva lui?" 
p_o!·uncile Mele, să le împ l in iţ i, şi să . . •"Exod. 16.B. 1 cou.6. 

frţ1 sfinţ i •  pentru Dumnezeul vostru 
1 2. !"orse a _tnmcs sa cheme pe Da. 

•Lev. 11.44 ,40. Rom . tu. Col . 1 .22. l l'et.1. io,!6: t�n ŞI pe_ Abiram, fiii lui Eliab. Dar 
41 .  Eu sînt Domnul Dumnezeul vo- e1 au zis : „Nu ne suim. 

st�u, care v'am scos d in ţ3ra Egiptu- 1 3: N 'aJ,unge " că ne-a� sc_os dintr'o 
l ui, ca să fiu Dumnezeul vostru." ţara, �nd"e curge �apte ŞI miere, ca să 

Core, Datan şi Abiram. 

16 1 .  Co re ', fiul lui lţehar, fiul lui 
Chehat, fiul lui Levi, s'a răsculat 

împreună cu Datan şi Abiram, fiii lui 
E liab, şi On, fiul lui Pelet, cîteşi trei 
fiii lui Ruben. *Exod .6. 21. Cop.2ti.9; 27.3. Judall. 

2. S'au răsculat împotriva lui Moise, 
împreună cu două sute cincizeci de 
oameni din copiii lui Israel, din frun
taşii adunării, din ceice erau chemaţi • 
la sfat, şi cari erau oameni cu nume. 

* Cnp.26. 9. 
3. Ei s'au adunat • împotriva lui 

Moise şi Aaron, şi Ie-au zis : „Destul ! 
căci toată •• adunarea, toţi sînt sfinţ i, 
şi Domnul t este în mijlocul lor. Pen
truce vă ridicaţi voi mai pesus de adu
narea Domnului ?" • Ps . 106.16. ••Exod.19.6. 
ţF.xod . 29 . 40. Cep.14.14; 35 . 34 .  

4. Cînd a auzit Moise lucrul acesta, 
a căzut• cu faţa la pămînt. •cap. u . 6; 20.6. 

5. A vorbit lui Core şi la toată ceata 
lui, şi a zis : „Mine, Domnul va arăta 
cine este al Lui şi cine este sfînt •, 
şi-l va lăsa să se apropie •• de El ; va 

ne faci sa murim 111 pustie de vrei să 
mai şi•• stăpineşti peste n�i ? 

• Vt!rs.O. *• Exod .2 . 14. Fapi.7.2i,ll. 

1 4. Ce bine ne-ai mai dus într'o ţară' 
unde curge lapte şi miere, şi ce bine 
ne-ai mai dat în stăpînire ogoare şi 
vii ! Crezi că poţi să iei ochii oameni· lor ? Nu ne suim ! " • Exod.3.B. ** Le•.20.2<. 

1 5. Moise s'a miniat foarte tare, şi a 
zis Domnului : „Nu căuta• la darul lor. 
Nu le-am luat nici"" măcar un măgar, 
şi n'am făcut rău niciunuia din ei." 

•Fac.4.4,&.  * • I Som.12.3. Fe.pt, 20.38. 2 Cor.7.2. 

1 6. Moise a zis lui Core : „Tu ' şi 
toată ceata ta, mine să fiţi •• înaintea 
Domnulu� tu şi ei, împreună cu Aaron. 

* Yers.6,7. ** l Sam.12.3,7. 
1 7. Luaţi-vă fiecare cădelniţa lui, pu· 

neţi tămiie în ea, şi aduceţi fiecare 
înaintea Domnului cădelniţa lui : două 
sute cincizeci de că:.lelniţe ; tu şi Aa· 
ron, să vă luaţi şi voi fiecare cădelni(a 
lui. " 

1 8. Şi-au luat fiecare cădelniţa, au 
pus foc în ea, au pus tă.�îie. în. ��'1 ŞI 
au stătut la uşa cortulm mtilmru, 1m· 
preună cu Moise şi Aaron. 
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_ ea cu toţi • oameni i lui Care şi toate 3.� 
1 9  Şi Corc a chemat. toata aduna� a verile lor. "<- Yvr,< . 1 7 ;  C11p.2u. 1 i .  t Cro�: �·22 ,J. 

• p
.
otriva lui Moise şr ;\aron • • 

10 ş _ 33. Ş i s'au pogorî t  ast fel de v11 rn 1<?· 
:;;;'rtului întîlnirij. Atun.c1 slav"a . om 

cuinta morţilor, d ş i  tot cc a_veau ; p�
nului s'a arătat rntreg�va��1�:r��p.H.lO. mîntul i-a acoperit_ de tot, ŞI au peni 
20_*Şi' D����i'·; ·�0�rbiÎ. i� i Moise şi d�n4.��i01��cÎ�t,"�;:� era î n j u ru l  lor'. lui Aaron, şi � _zis_:• . „1 eul ace- cînd au ţipat ci, a fug i� ; cac� Zicca.u · 
'>I Dcspăr\1\l·Va din !11.1l 

i°• •• cli Să fugim ca să nu ne rngluta pamrn-
sÎci , �dunări, ş i - i voi topi '.n r o 

2 ,; t'ul !" . pă." •Vcrt;.<1&. Fnc.1.9: 17 ·2';; · i:r·.01;,G· Fnpt. · · JS. Un foc * a ieşit dela D?m!'lul, 71 a Apoc. 18. �. u :crs�·i5. 
t:�- Jf�Î�i�.„a pămint, mistuit pe �ei două •• s_,utt;, .cmc1 ZCCl de 

22. Er au cazu l Dumnezeul oameni can aduceau tamua. 
şi au zis : „D_umn�zeu 

c, I Un singur *Lcv.10.2. Cap.11 .1 .  Ps.100.18. �• Vers: t7. 
duhurilor„ oncă�ur t�p · •

. .  - po- 36 Domnul a vorbit lui Morse, Ş I a 
om a păcătuit, ŞI - s� " e mum rm 

·s : triva întregei ?du�a�1.; ,_;���i.�i ��r,::;:�: z37_ „Spune lui Eleazar, ţiul p�eo
f
tu

••Cnp.2us. 1ov. 12.10 . .  r .  . 
lui Aaron să scoată cădelnrţele din oe E2'3'z.oomnul a vorbit lui Moise, şi a şi să lep�de focul din ele, căci sînt • 

zis : · s f
3
i
8
n.( itC

e
u
. 

ca"del r11"ţele acestor ·0��:�7� 2.j_ „Vorbeşte adun�rii, ş i . spune-1 : 
„Daţi-vă la o parte drn _ pre�ima 

i
1,?cu- cari au păcătuit ş i au is�ăşit p�c_a!ul 

· ţ · 
I · Care Datan ş1 Abrram cu viaţa lor, să se facă nrşte placi rnrn2�1 ,.f�ise s•a' sculat, şi s'a dus I� Da- tinse cu cari să .se acopere altarul. 

tan ·şi Abiram ; şi bătrînii lui Israel au fiintlcă au fost aduse înaintea Domnu-
m2e6r_s Adu

v
p
o
ă
rb
el1_.1 adunări· r·, şi· a z"rs .· ,,De- lui şi sînt sfinţite, să slujească de adu-

cere „ aminte copiilor lui Israel. 
părtaţi-vă • de coduril_e ace�t�r o�me- •Prnv . 20.2. Hab.2. 10.••cnp . 1 1 . 10; 26.10. Ezec. u . s. 

ni răi, şi nu vă atmgeţ 1 �e nrmr� drn ce 39. Preotul Eleazar a luat cădelniţele este al lor, ca să nu penţ1 odaia cu re,� de aramă, pe cari le aduseseră cei ardcpsirea lor pentru toate păcatele lor. şi, şi a făcut din el� nişte plăci pentru 
* Fac.rn.12,u. I�u.s2.11. 2eor.6.17. Apoc.18.4.. acoperirea altarului. 2î. Ei s'au depărtat din preajma Io- 40. Acesta este un semn de aducere cuinţei lui Care, Datan şi �bir.am. D�- aminte pentru copiii lui Israel, pentan şi Abiram au 1eş1t afara, şi au sta- tru • ca niciun străin, care nu este din tul la uşa corturilor lor, cu nevestele, neamul lui Aaron, să nu se apropie să c

��'.\,��ir;u;c;/s �o:."iată cum. veţi cu- aducă tămîie înaintea Domnului, şi să 
noaşte că Domnul m'a trimes să fac nu i se jntîmple ca lui Care şi cetei 
toate aceste lucruri, şi că nu lucrez ��is��

pă cum spus���P-��0'."2nc�!n.Par:�. din„ capul meu. *Exod . 3. 12. Deut.1A.22. 
Znh.2.9 , 11 ;  -1.�. lnun r •. 36. ••Cap.2-i . 13. Icr.21. 16. 
Ezec.13. 17 . Ju;1115.3U; G.3.S. 
29. Dacă oamenii aceştia vor muri 

cum mor toţi oamenii ş i dacă vor avea 
aceeaş soartă ca tuli oamenii, nu m'a 
1rimes Domnul ; 
30. dar dacă Domnul va face un lucru ne mai auzit•, dacă pămîntul îşi va deschide gura ca să-i îngh ită cu tot ce au, aşa incit se vor pogorî de •• v ii în locuinţa morţilor, - atunci veţi şti că <>amenii aceştia au hulit pe Domnul." 

•lov.31. 3. Isn.28.21. •*Vers.9:1. Ps.w.u,. 31 . Pe cînd • isprăvea el de spus toate aceste vorbe, pămîntul de subt ei s'a despicat în două. * Cap.26.I0;27 . 3 DeuL.11. 6. Pe.106.17. • 32 . . �ămîntu! ş!-a deschis gura, şi i-a mgh1ţ1t, pe e1 ş1 casele lor, împreună 

O noui'i ri'izvrătire a poporului. 
4 1 .  A doua zi, toată adunarea • copii

lor lui Israel a cîr: i t  împotriva lui Moi
se şi împotriva lui Aaron, zicînd : „Voi 
aţi omorît pe poporul Domnului !" 

* Cnp. U .2. Ps.106.25. 

42. Pe cînd se strîn�ea adunarea împotriva lui Moise ş i  1mpotriva lui Aaron, şi pe cînd îşi îndreptau privirile spre cortul întîlnirii, iată că l-a acoperit• norul, şi s'a arătat slava Domnului. * Exod."40.3-1. 43. Atunci Moise şi Aaron • au venit înaintea cortului întîlnirii. 
* Vers.19. Co.p.20.6. 44: Şi Domnul a vorbit lui Moise, şi a ZIS :  45. „Daţi-vă • l a  o parte din mijlocul 



I (J(J 
. " „ ., . . N U M E I{ ! l h, l 7, 1 s . . 1ccsk 1 adu n ari  s1-i voi to i • t ' . pii !" E i " au 'c�zut cu 

/' u1 r o eh- I 9. flloisc a l uat dina ·  
m int ; . . . ,  ""'' · "' · 2 1 .  • q·�.'.eLc r�.� . . },;.':;- toate _ loicgcfe, ş i le-a ���a Domnu 

·1 6. şi Moise a z is l u i  A - . . . .. · 1 p1do1 l u i Israel ,  ca să 1 tuturor , < Id n i t a, pune foc în L"t de·';,"!' ·u'.' Lt ca- '" l 1 cca 1 e toiagul  lui. 
e Vadă şi s; 

l lC lăm! ic � Î':J ca, du-t� repc�h� 1::' ·a)!;:: 1.0 ;, D�m11 u l a zis lui Moise · "·bC, �1 fa. !�păşire pentru c i ; căci a '  i'"-a":ul - · l w_ A�ron înapoi înaini „Pu 
iz t�cmt m 1 11 1a  Do111 11 ul u i, si a început 

u 1 1� 1, ş 1 sa fie pâstrat ca un •�am, ::;;:�a�:",'.o;;:;:··;;:, 5 r� ă1�1·�; :; 1�,a�· �';,,� . �;;s�:se f ��:'. �11

:���� {��1: ����! ::c,�����.f.o{,t_�;:'
: 

M
_o 1sc_, ş1 a a k rgat '" m 1 1 locul adun ă- ma i d

�o�se a facut aşa ; a făcut în rn ;  ş 1 1ata c'.� i�1.ccp•!sc urgia pri_ntrc D�mnufa porunca pe care i-o dăd� popor. El a ta111 1 1at st a facut ispasirc · 
pc1� tr�1

, 
norod . 

. 
· 

. . 
- ' fa�·

ă 
�'?pii i  l �1 i  lsrad au zis

_ lu i Moi; 
4_t> .

. 
s a 

_
aşua( 1 11 tr e  cei morţi şi între "1 3  O

a niun
.
m, pcnm, penm cu foii 

cei v 1 1, ş1 urgia a încetat. · r t�me se apropie de co 
. .J�. Patrus1nczccc m

.
i i şapte sute de ����ul'.1 1• t m�;��- Va t�ebui oare� 

lllŞl �u mun
_t de urgia aceasta afară I cu oţ11 . • cap. 1 .;i,„„," 

de cc 1ce munseră din pricina lu1i Corc. 50. Aarun s'a întors la Moise la uşa f'reofii şi Lt•1•ifii. 
cortului intîlnirii. Urgia inceta;c . ]8 1 : Domnul a zis lui Aaron · l 

Toing11l lui Anro11. 
17 I. Domnul a vorbit lui Moise, şi 

a ZIS : 

2. „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi ia 
dela ei u n  toiag, după casele părinţi
l o r  lor, adică douăsprezece toiege din 
partea căpeteniilor lor, după casele 
părinţilor lor. Să scrii numele fiecă
ruia pe toiagul lu i ; 3. şi să scrii numele lui Aaron pe toia
g-ul lui Levi ; căci va f i  cite un toiag 
de fiecare căpetenie a caselor părinţi
lor lor. 
4. Să le pui în cortul întîlnirii, înain

tea mărturiei, unde Mă* întîlnesc cu VOÎ. .Exod. 25. ?.!; '.!!I. ·I:!, 1:t; 30. 36. 
5.  Bărbatul pc care-) • voi alege, va fi 

acela al cărui toiag va înflori, şi voi 
pune capăt dinaintea Mea cirtirilor pe 
cari le ridică •• împotriva voastră co
piii lui Israel." * Cap. lG . ă. *T.C'np.u;. 1 1 .  

6. Moise a vorbit copiilor lui  Israel ; 
şi toate căpeteniile lor i-au dat ·cite un 
toiag, fiecare căpetenie cite un toiag, 
după casele părinţilor lor, adică două
sprezece toiege. Toiagul lui Aaron era 
în m ijlocul toicgelor lor. 

7. Moise a pus toiegele înaintea Dom
nului, în cortul • mărturiei. 

:li Exod.39.21. Cnp.18.2. J.t'npt. 7.44. 

8. A doua zi, cind a intrat Moise în 
cortul mărturiei, iatăcă toiagul lui  Aa
ron, care era pentru c�sa }u i  Le_vi, în: 
verzise, făcuse muguri, rnflonse, ş1 

copsese migdale. 

. 
ŞI fiii tăi, şi casa tatălui iă:, · t i�e. să purtaţ i •• pedeapsa fărăde� �-do; făcute Jn sfin.tul locaş ; tu şi 1 tai 1mprcuna cu tme, să purtaţi deapsa _făr_ădelegilor făcuti! în împll rea slu1be1 voastre preoţeşti. 

"'Cup. 17.13. HExod.?.-. 
2. �P�<?pic d� �sem�nea �e tine, 1 fraţu tai, sem 111ţ 1a lui Levi semin' tatălui tău, ca să fie legaţi• de 1; 

ş i •• să-ţi slujească, atunci cind lu i 
fiii tăi im prcună cu tine, veţi fi j;,l 
tea cortului întilnirii. 

* Fn<'.2!.1. 3..1. **Cap.3.6,i.ţCap,; 

3. Ei să păzească• ce le vei porun 
tu şi cele privitoare la tot cortul ; d, 
să •• nu se apropie nici de unelli sfintului locaş, nici de altar, ca să ţ r  
muriţi, şi ei şi voi. 

* Vup.:l. :!i1, :il1:l6. ** t:np.16. JO.ţ('up.l 

4. Ei să se alipească de tine, şi să � 
zească tot ce priveşte cortul infîlnir 
pentru toată slujba cortului. Nici� 
străin să nu se apropie de voi. •C.p.i 
5. Să păziţi cele privitoare� I� sfi�r. 

locaş şi altar, ca •• să nu mat fie mm 
împotriva copiilor lui Israel. 
* Exod . :!7 . 21 ; 30 . 7 .  Lcv.24.3. Cnp.8.2. OCRp.ll.1 
6. lată că am luat pe fraţii .voştri L1 

viţii, din mijlocul copiilor Im .lsrad'. 
unii cari sunt daţi • Domnului :  ei _11. 

sînt încredinţaţi vouă în dar, ca· sa 1 
că slujba cortu�ud„:.��:!���i!�c''"' ' '  

7. Tu, şi  fii i •  tăi, împ�e�nă c u  fin 
să păziţi slujbele preof1�1 voas:r�. 
tot ce priveşte altarul ş1 tot c 
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„ dcaua din lăuntru : a- 1 cinci 
sieli de arp;i11t, după sicl_ul s_fîn-

<lincolo dc l
p�b c care 0 veţi face. tului locaş, care este „ de douazec1 <le ���·���,c!�c������f �{ft���[!t:.:.ăo
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/ntreţinerea preo(ilor. 
8. Domnul a zis lui A�ron_ : „!�tă, �i� 

to.tic lucrurile r.e: _cari M1 le 111ch m� 
��fi

i
��n\

1
1�d11��:

e
p
,
ri�ţ

1
ri�l��r�� m� J:�: 

ţie şi fiilor tăi, c.a _drept•• al ungem, 
printr'o lege vecinică. • L" " · " · '"· 1s,20; 

7,ff, :.c?. CA(l.6.!J, O Exotl,:.'!J.29;-AO.l:l,l!j,  

9. Iată ce va fi al tău dintre lucru
rile prea sfinte cari nu sini mistuite de 
foc: toate <larurile din jertfele lor• d_e 
mîncarc, toate jertfele „ lor de. ispăşi
re, şi toate jertfclcţ pentru v_ma, pe 
cari Mi Ic vor aduce ; lucrur1le ace
stea prea sfinte să fie ale tale şi ale 
fi i lor tăi. * LC'\·. 2.:.-, :1:10. 12,1:1. ·'l<*Le,•„1,22,2;; 

,;, :.-�._ :!G. t Ll•\·.r,. 1 ;  7 .  7 ;  I0. 12; 1.- . 1:1. 

l O. Să le mîncati într'un• loc prea 
sfînt ; orice bărbat să mănînce din ele ; 
să le priviţi ca sfinte. * 1.1�v.lUt.\, 1s, w, ?.l : 7 . o. 

1 1 . lată cc va mai fi al tău : toate darurile pc cari le vor aduce copii i lu i 
:���·� 0pir��1 şt�

c
:r:a, 

şţii .!efeă'd;�ţi�� fiilor tăi şi fiicelor tale împreună cu 
tine, printr'o lege vecinică. Oricine ţ va fi curat în casa ta să mănînce din ele. "' E\1111.20.27, :.'X. l.1·\• . 7 .30, '.li .  •� ... IA'Y,10.H. 
l>Nll. I�.  :l. t l.1•v. 2'.!. :!, ;l, 1 1, I:.!,  1:1. 

I 2. Iţi dau cele clintii roade pc cari 
le vor aduce Domnului : tot• ce va fi 
mai bun din untdelemn, tot ce va fi 
mai bun din must şi griu. 

• Exod.:!:l.IU. I>eut. IFl. -t . Neem .10.35, :-J(J. I J. Cele dintîi • roade ale pămîntu lu i  lor, pe••  cari le vor aduce Domnului să fie ale tale. Oricine ţ va fi curat î� casa ta să mănînce din ele. 
;.!����:�:�u:.����·,���it�i. 19; 3-1. 211. Lev.2, H .  

1 4. Tot ce • va fi închinat Domnului prin făgădu inţă în Israel, să fie al tău. 
1 5. Orice întîi născut• din orÎ�vt��;· pc care-I .vor. aduce Domnulu i, atît di� oameni cit. ş1 din �obitoace, să fie al !ă� .. Numai, să laşi să se răscumpere mtuul născut •• al omului şi să laşi să se r�scumpere şi întîiul născut al unui ���!��'6� �R����:t�• Exod rn 1a��x�I. rn. 2:22·

29· 
1 6· S_ă !aşi să se �ă-�c�.:npe.re intăii răscuţ1 a1 oamenilor, dela vîrsta de o un�. după • preţu irea ta, cu preţul de 

întîiul născut al vac11, 111c1 mt11ul nas
cut al oii nici întîiul născut a l  caprei : 
acestea �înt lucntri s finte. Sîng;ck 
lor„ să-l stropeşti pe altar, şi să le 
arzi grăsimea : aceasta va _fi o j e:tfa 
mistuită de foc, de un miros placu! 
Domnului. .:.Deu1 .1:1.l9. ':":' Lcv . � . 2. :-. 

1 8. Carnea lor să fi� a ta, ca şi pi_ep
tul • care se leagănă mtr'o parte ş1 1n 
a lta şi ca şi spata dreaptă. 

•:<Exod. 20.:ro, 28. Lev.7.311 :ll, 3-J. 

1 9. Iţi <lau ţie, fiilor tăi şi fiicelor tale împreună cu tine, printr'o lege ve-
���

c
=d���

te
D�';;;:��

i
l�i 

s��n;h� r�i cl�r:a�l 
prin ridicare. Acesta este un•• legă
mînt de necălcat şi pe vecie înaintea Domnului, pentru tine şi pentru să
mînţa ta împreună cu tine." >:•\"pre . 1 1 .  •:0:' .LcV. 2. 13. 2Cron .  t:i,i'"1.  

llltrefi11erea Levi(ilor. 
20. Domnul a zis lui Aaron : „Tu să n'ai nici o moştenire în ţara lor, şi să 

n'ai nici o parte de moşie în mijlocul lor. Eu • sînt moştenirea şi partea ta de moşie, în mijlocul copiilor lui Israel . 
;����};81_0i1�:f>�2i;!,;��!.j����9; tS .  1 , 2. lo!!. 13. u, 33; 1 1 . ;:; 

21 .  Fiilor lui * Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel, pentru 
slujba pe care o fac ei, pentru •• slujba cortului inHl nirii. '" Lev. 21.�o.s2. vers . 2

1
, 26. Ncl'ln. t0.!J7; 12 .-U. Evr. 7.&, 8 , 9 .  >:o�· Cap.a. 7, s. 22. Copii i *  lui Israel să nu se mai a· propie de. corh.�I întîlnirii, ca să nu •• se ta:ă v1novaţ1 de vreun păcat ş i să moara. '" Cap . t . 61 .  , ... ,...Lev.2"!.t1. 23. Ci* Leviţii să facă slujba cortului întîlniri!, şi ·să r�mînă încărcaţi cu fă: rădeleg1le lor. E1 să n'aibă nici o moştenire în m!jlocul copiilor lu i Israel : aceast�. să f1� o lege vecinică printre urmaşu voştri. '" Cap . 3 . i .  _24. _Leviţilor• le dau de moştenire ze, ciuehle pe cari le vor aduce copiii lu i lsrae_l Domm�l�i prin ridicare ; de ace· e� _zic cu pn-.:1re la e i : „Să n'aibă •• 11:�1 l�ra'cl�

·�temre în mijlocul copiilor 
�� \'1.•rs. 2 1 .  •h� Yers.20. Deut. 10. 9; 1-4 .  27, 29; 18. I .  

Darul Levifilor din ce primesc. 
zi��- Domnul a vorbit lui Moise, şi a 



1 68 N U M E R I 1 8, 1 9. 26: „Să_ \'Orbeşti Leviţilor şi să le ' 7 Preotul • - . 
�pu 1 ·:I , ,_C 1 n<l. vi

et! prim i de I� copii i  lui I şi 'scalde tru;�jşjns�el� .hainele, li · s D c . zcc1u1a a pe care \''o dau d in iarăş în t b- ă . pa_ , apoi Să . " f,artc.� I?.'• �a moştenire a \'oastră, să . scara. 
a ar ' Şt să fte 

�ecurat �, uaţ1 mtu dm ea un <lar pentru Dom- 1 8. Celcc va arde vaca s" 
1:'v.u.zf� ?�� .ş • anume : a zecea parte <l in zeciu- nele în apa, şi să-şi �caiJ1 5Pele h, ta a ' . • . 

, :'.'"''" · to . as .  apă ; şi  să fie necurat î -e trupul 27. Şt darul . \'?st�� \• se ya s.ocot i ca 9. Un om curat să strfu n� seara. griul care se_ ta. m.
tu <l111 arte ş1 ca mu- : cii, şi s'o pună într'un 1�c

cenuşa' 1 stul care se ·� 1 11 t 1 1 .<l1!1 te��c. „ "\'""·'°· I ră <l in tabără ; s'o păstreze curat a[ 28. Astfel sa luaţi_ ş1 \'Ot mtu �n d.ar dunarea copiilor lui Israel Pen�u pentru . Domnul, �m. toate zec11:1.1eltle apa de curăţire„. Aceasta e�t�o
sa li pc cart _Ie _ veţi . prtmt <l e _  la cop111 lui ispăşire. ''' En.o. 13. ""Vers. 13,20,21. c�a Israel, şt sa <laţi preotului Aaron darul 1 O. Celcc va _strînge cenuş .:�' pc care-l nţi lua întîi <lin ele pentru şi spele hainele, şi să fie ne���!'' .' Domnul. seara. Aceasta să fie o lege .P': 29. ?in t?a,tc .�arurile cari .v i se vor atît pentru copiii lui Israel cîtve�ni <la, sa luaţ i mtu toate darurile pentru tru străinul care locuieşte în m�}' Domnul ; <l in tot ce va fi mai bun, să I lor. ' J  � luaţi î11tîi partea închinată Domnului.  1 1 . C ine • se va atinge de vreun m -30. Să le spui : „După ce veţi lua <lin de vreun trup omenesc mort să\ ele part�a_ cea m� i bună •, ze_ciuiala \'a necurat timp <le şapte zile. :i...� ft socotita Lev1ţ1lor ca vemtul <le la Cap . & . 2 ; 0 . G, 10; 3 1 . 19. \'ers. 16. Plla.1.1<. Hog.: arie şi ca venitul de la teasc. \'ers . 27 .  1 2. Să" se curăţe cu apa aceasta 3 1 .  Să-l mîncaţi într'un loc oarecare, treia zi şi a şaptea zi, şi va fi cur; voi şi casa \'Oastră ; căci aceasta este dar, dacă nu se curăţeşte a treia ri plata • Yoastră pentru slujba pe care o a şaptea zi, nu va fi curat. •cop.> 

faceţi în cortul întîlnirii. 1 3. Cine s.e va atinge �e un mort,, 
�''.\ht . 10 . 10. LuC'. 10 . -: . 1 cor.o. u . 1 Ti111 . :i.1s. trupul unui om mort, ş1 nu se va c  32. N u  vă veţ i • face vinovaţi pentru ră\i, pîngăreşte• cortul Domnului ;io  aceasta de niciun păcat, dacă veţi lua la să fie nimicit din Israel. Fiindcă: din ele pentru 0Jmnul ce _ este �ai s'a stropit pes.te el ay�·· de. cură� bun nici nu veţ i •• pîngăn <larunle este necurat, ŞI necuraţ1a t lui estei; 

sfinte ale copiilor lui Israel, şi nu veţi peste el. 
muri." 1:' Lc\".19.8; 22. 16. 1:'�' 1.,.p,· . 22 . 2, ti1. " ' LM·. 1�. :1 1 .  ::c�P- �· ; .  Y c rs . 9 .  tu�. Ul;� 

Vaca roşie, apa de curăţire. 19 1 .  Domnul � v�rbit lui Moise şi 
lu i Aaron, ş1 a zis : 

2. „ Iată ce poru�c�şte legea pe care a dat-o Domnul, zmnd : „Vorbeşte co
p iilor lui Israel să·ti aducă o vacă ro· 
ş ie, fără pată, fără vr�un cusur _tru-
l?esc, şi care să nu ' "�eu!��\. f�.s,!\';. J��-S'o daţi preotul�i �le�z�r ;  el .s''? 
scoată • d in tabără, ş 1 sa fie 1ungh1ata 
înaintea lui. "'1.cv . < . 1:,2�;1s.21. F.vr. 13 . 11. 

4 Preotul Elcazar sa ia cu deg_etul 
di� sîngele vacii, şi să• st.r�pe.as�a„<le şapte ori înainte�, �?..r,��;1�1 1 �,��'.1:::�1•13_ 

5 Vaca să fie arsă subt ochii lui ; �ă-i d.- pielea • carnea şi sîngele, 1ma
�e�nă cti b;liga. • Exod . 29 . 14- Lev.<. �t, 12. 

p 6 Preotul să ia• lemn de !=edri!i iso) 
si 'Cîrmîz" şi . �ă le arun�e tn m11locu 
fJai:ărilor cari vor m 1stm v!���. 14. 4, •,••· 

1 4. Iată legea cmd va mun un 1 
într'un cort : oricine va intra în co: 
si oricine se va afla în cort, va fi o 
�urat şapte zile. 
1 5. De asemenea, orice • vas descof' 
rit care nu va avea un capac he 
st;îns pe el, va fi nec�•;!�'.u .'2. C•P-' 
1 6. Oricine• se va ati.nge, pe CÎI 

de un om ucis de sabie, sau de 1 
mort, san de oase o.meneşti, sa� de'. 
un mormînt, va f1 necurat h�l„ 
ş
���e p�i���u cel necura.t, �ă. se ia' 1 nuşă dela jertfa de 1spaş1re ca� 
fost arsă, şi să toarne peste ea :�� 
izvor într' un vas. • . • . i 5 1 8. Un om curat sa ia tsoy, ş oi moaie' în apă ; să stropeasca ��i c el cortul, toate uneltele, o�mede G sînt acolo, pe cel ce s'a abnsucis 1 
omeneşti, sau de vreud o�reun 'ro 
de vreun mort, sa.u . e ,..,,, 
mint. · '  



N U M E R I 1 9, 20. 1 69 

n�.;;r�ela ��:i�t z�;i �
tr;:f P���c!i, �� s��l / n!��/"\��i�1t�� �f{n°c7i. aşi c%�i�� al��; 

curăţe În ziua• a şapti:;a. Să-ş
. 
i spele 1' zi; : „A�cultaţi *,_ răs_Hă:iţ i lor ! V. or:n P11-

hainele, şi să se scalde m apă ; ŞI sea- te:i noi oare s a ,.a scoatem apa din 
r'io�aJ� c��at�are va fi necura't';i'�� I sţ;i�aA��ias�fo';�'e a rid ic:it m;11P;,· ';i·: 
se va curăji, va fi nimicit cl�n mijlocul 1 1°''.it _stînc� de _două ori cu toi;i;;ul; Şi adunării căci a spurcat• sfmtul locaş a 1eş1t apa • dm belşug, aşa 1 n cit a 
al Dom;rnlui ; fiindcă n'a fost stro- hăut şi adunarea, şi au băut ş i vite le. 
pită pesfe eJ apa de curăţire, este ne- ... Exod . 17 .6 .  Dc·111 .  8. 1 .·,, I rnr. t1). 1 .  

curat. "'' Vm.13. 1 2. Atunci Domnul a zis lui Moise : 
2 1 .  Aceasta să fie o lege vecinică „Pentrucă n'aţi • crezut în Mine, ca să 

pentru ei. Cel ce va stropi pe altul Mă sfinţiţi •• înaintea copu lor lui Israel, 
cu apa de curăţire, să-şi spele hai- 11u voi veţi duce adunarea aceasta în 
nele, şi cel ce se va atinge de apa de ţara pe care i-o dau." < cap . Z7 . It.  l!cut. t . :r.; 

curăţire, să fie necurat pînă seara. s. 20; :.12 . . ·,1. .){:Le\·. 10. a. Ezec. 20. 41 ; 36. 2a; 3:ft .  16. 
'.!2. Orice" lucru de care se va atinge • Peu. 10· 

tel necurat, va fi necurat ; şi cine se •• i 1 3. Acestea sîn
.
t • apele Meriba (Cearva atinge de el, să fie necurat pînă tă), unde s'au certat copiii lu i Israel 

seara." •Hag.2. 13. <«·Lev.15. 5. cu Domnul care a fost sfinţit între ei. 
�-Dent. :t1 . 8 .  Ps.05.t!; JOG.32, f'!lc. 

'frloartea 
/;/';;�J�e�1Zf

e
M����

-
Meriba. Edomiţii şi Israeliţii. 

20 I . Toată adunarea copiilor •  lui 1 �- Del.'.1 C�des, Moise" a tr!mes nişte 
Israel a ajuns în pustia Ţin în soh !a 1mparatul Edomulu1, ca să-i 

luna întîi. Şi poporul s'a oprit la Ca- spuna : „Aşa �-· vorbeşte fratele tău 
�ă
e
M�r���o ,.�n�.�I.'.�.·:}L!/��!/��:�:,� ������ Tr�ctt'.1 toate suferinţele prin 

2. Adunarea• n'avea apă. Ş i s'au "'„ ('Judc.11. 16,11. '""Deut.2.4,etc.;23. 7. 0bad.to, 12_ 

ră.sculat. împotriva lui Moise şi împo- I �. Pă�inţii; noşt�i s'au pogorît în 
tnva Im Aaron. ··· Exod.u.i .  "''Cop. 16.19,'2. Egipt, ŞI am • locmt acolo mult ă vre
�· Pop<;>rul a căut.at • cearţă cu Moise. me_. parţ _ E_gif)_tenii i;ie-au chinuit, pe 

• E1 �u ZI� : l'ec;. bme ar . f1 fost să fi �o,'.,ş_1 pe parmţ11 noştri . • Foc. 46. 6 . Fopt.7. 
!f1 LI�1t noi, cmd au murit fraţii noştri fo. · E.xod. I2. 40. E.xod. J . 1 1 ,etc.Dcut.2t>.6. Fapt. 7 . J9. 111amtea. Domnului ! ''Exod 17 2 

1 6. Am • strigat către Domnul i El 
Cu1> . H . 2  . . „ .  cnp.;i . 1  • •  aa:i.t.a1; 16.32,35, ..i9.' · · · f n.e-a auzit glasuJ. A trimes„ un ' t� er 
n�i i:'e!'truce _aţi adus adunarea Dom- 1 ŞI ne-a scos din Egipt. Şi iată că �în'. • u1 m .P�sh_a aceasta, ca să murim I tem l_a Ca�es, cetate care se află la in ea, noi ş1 vitele noastre ? '' Exod. 11.a. I marginea ţinutulu i tău. 
5. ţf'.entruce. ne-aţi scos din Egipt şi "•Exo<1. 2. 2a; 3. 7. "'''Exo<l.a .2· 14. 19· 23 20·sa 2 ne-a 1 _a_dus m ac�st_ loc rău, unde ' nu 1 7. Lasă-ne • să trecem ' rin 't · ' · ." e�t� 111�1 l�c. de samanat, nici smochin nu vom trece nici rin po ara t:i ! 

n:tM1ja, 11 1�1 rodiu, nici apă de băut ?': WiI! vii, şi nici nu eom b��areă �I.CI · �is� ŞI Aaron au plecat dela adu- fmtmi ; vom merge e d ap. �n 
�r�� �us au d�s la uşa cortului întîl- rătesc, fără să ne a6ateU:-ul'.:u�r�mpa-
l i s'� ară�!�u!la�� .!agomla plămînt, şi ��I tlăa �Fnga, pînă vom trece de t���� nu u1. u. "'Cap 21 22 D 

7. Domnul :c��u.�; 16.�,22, "'.· ""C�p.a.10. ! 8. E�om i-a răspuns : ,,Să. n� ���- 2;. 
tus. ş;'�· \oii3g�1/�r�h�!�1s:cit��:;�: f�/i��inf:1�u �!b��. '�ăci altfel îţ i v�� 
stîncii a��s�e�a î�u fa�arlon. �ă vorbitl 1 9. Copiii lu i Israel i-au zis . Vo 
apă. Să le scoţi•• as:f r· ŞI e� va ?a merge pe drumul cel mare . Şi „d � 
că şi să ad- . e apă din stin- vom bea dm apa ta eu ? ' aca 
•E�od. 17.6. M��„adu_narea şi vitele lor." mele, îţi voi • lăti ' �1 tur�ele 
h•.<a. "'""· 21. 

. 9. Io. l'o. 78.16. lB: ioo. u :  rn.s. altceva decît s p t preţul ? .nu-ţi cer 
9. Moise a II . a rec cu p1c10arele !"  

Dvmnului cum i�ţ toiagu� dinaintea • 20. EI a răs u . " Deut.2.0, 28 .  
' li poruncise Domnul. treci !" Şi E!J.o�s . . „Să �u �umva • s ă  

•cnp.11. 10. multă gloată ş i  c u  r:i·Înă?;�e.1��!�!.'11 .�� 
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Israel să treacă prin ţinutuÎ ts.e 1�e ca sa " ocolească !ara Ed 
I srael s'a abătut" dela el. u 1 . Ş 1 porul şi-a perdut răbdareaOlliului. 11, 

. Jh·ut. 2.27, 29 . •  :„:· ncut. 2 . .i, o, � • .Tudc. 1 1 . 1 R . 5 şi ' b'�-�C1�p. :..>o. 22; a.-=t. u. ��J��Uni 
Moartea lui Aarou. Efcazar. �e� şi ��;�tr\va 

1J::f1.\r�Ys� �ui D��'n; 
22. Toată ad unarea copi i lor l u i  Israel �c ne-aţi scos din Egipt c� "�en1ni„ 

a plecat dela Cades •, şi a ajuns„ Ia in pustie_? �ăci nu este 'nici 
s 

î 
mur;� 

m1�ntele Hor. •:· cup.:n "'· , ., ."""· zu. I aP_a, ŞI 11 1 s a  scîrbit ţ su fletutdne, ni� 
23. Do_mn u l a zis lui Moise şi l u i  

s t a  h ra1�_
a

. 
p

_
roasU. " 

e ace1. 
Aa�?"• l 1 11gă munte le Hor, la hotarele 6 

I �· •• . w . '·"''Exotl. ta.a; n . a. tca 
tărn l u i  Edom : " . . tri�-/tunc1 Do_mnul • .: trimes î�''' 

24. Aar_on �r� s a  fie adauga t •  la po- . . poporu lu i nişte şerpi in fo P. 
porul lu i ; eac1 1 1u  \'a intra în ţara pe cari . au m�şcat poporul, aşa înc'ica!i 
care" o , d��. _copii lo_r _ lui Israel, pen-

murit mulţi oamen i }n . Israel. 1 it 

tru ca v aţi 1 mpotriv1t porunci i Mele 7 p . icor.10. 0. ""Deu1 ,  
I a. apele Meriba. ' · �po�u! • a vei:i.it_ I a  Moise, şi a

·
1,:· �·fac.'.!.· •. �. Ca p . 27 . l:J; Hl . ::?. lll'Ul.:r2 . .-11. :;:o:'\"er�. 12 .  "�� pacatu1ţ, c�c ... 1 .am Vorbit îin 

25. la pe Aaron Şi pe fiul său Elea- tr!\a Domnului, _ş1 1mpotriva ta. RIX· 
zar, şi suie-i pe muntele Hor ta-te ţ Domnu Im, ca să depărteze� 

-=· cop . 33. �.
· n�u1 . 32 . .-i0. a noi aceşti şer�i." Mo�se s'a rurr;i� 

26. Desbracă pe Aaron de veşmintele pentru popor. '·' P,.78.:11 .  '·"'' V"'·'· H'. 
lu i, şi îmbracă pe fiul său Eleazar cu 

• . •. z• u s.ru . 12.10. 1 �·•· '�· •· l'•rt.a.:u. ' 

ele. Acolo va fi adăugat Aaron Ia po- B. Do_m�ul � zi_s lu� Mo1�e :  „Fă-li u: 
porul lui şi va muri." prp� m.  �ca • şi spmzura-1 �e o pri 

27. �oise a_ făcut ce-i poruncise. Dom- ���� · el,n��n�r:i��� muşcat, ŞI va proi 
nul .  S au suit pe muntele Hor, In faţa 9 Moise" a f" t el întregei adunări . . · • , acu _u� �arp_e � aram, 

28. Moise " a desbrăcat pe Aaron de 
şi I-a �u� mtr 0 praJina ;_ ŞI o_ncine eri 

veş�intel� l ui, şi a îmbrăcat cu el_e ����Îe c1: a�1�m:a��:ia.
şi pmea spr, 

pe fiul sau Elcazar. Aaron •• a murit ' • n 8 
acolo, pe vîrful muntelui. Moise şi 

- "•·1 · 1· 1o"""1"' 

Eleazar s'au pogorît de pe munte. Alte călătorii ale /srae/ifilor. 
* E x o d . � . :.9 , 30 . >:•<- Cnp.�. :JS . DeuL I0. 6; 32.UO. 1 0 C · · · 1 · f I 

29. Toată adunarea a văzut că Aaron tăbărît0fa11ob�t. srae au plec�,
t�.�'.�

u
,
' 

murise, şi toată casa lui  Israel a plîns 1 1 . Au plecat• din Obot, şi au tăbf 
pe Aaron treizeci • de zile. ·:•oeut. 34. •. rît „ la l ie-Abarim, în pustia din fali 

/sraelifii în luptă cu Canani(ii. Moabului, spre răs
.���.��� - �,o:�;���:' "  

21 1 .  lmpăratul Aradului, un Cana
nit, care locuia Ia mia·zăzi, a au

zit • că Israel vine pe drumul Atarim. EI s'a luptat împotriva lui Israel, şi 
a luat mai mulţi pr inşi de război. 

.;: Cap. 33. 40. Jude. 1. 16. 
2. Atunci • Israel a făcut Domnului 

o juruinţă, ş i  a zis : „Dacă vei da pe 
poporul acesta în mînile mele, îi voi 
nimici cu desăvîrşire cetăţile." 

�� Fuc. 2-!l. 20. Judc. 11. 30. 
3. Domnul a auzit glasul lui Israel, 

şi a dat pe Cananiţi în mînile lui. 
Israeliţii i-au nimicit cu desăvîrşire, pe 
ei şi  cetăţile lor ; şi locul acela l-au nu
m it Horma (Nimicire deplină). 

Şerpii înfocaţi. 
4. Au• plecat de la muntele Hor pe 

<lrumul care duce spre Marea Roşie, 

1 2. De acolo au plecat, şi au tăbări: 
în valea Zered. 

1 3. De acolo au plecat şi au tăblril 
dincolo de Arnon, care curge prin pu· 
stie, ieşind din ţinutul Amoriţilor ; ca· 
ci Arnonul • face hotarul Moabului, în· 

tre Moab şi Amoriţi. «Cnp.Zt.96. JodoJu· 

1 4. De aceea se zice în cartea Râz· 
boaielor Domnului : 

1 5 . „ Vaheb în Su fa, 
Şivoaiele Arnonului, 
�i scuri:erile şivoaielor, . , 
c
a�i

h�����in�{"tt��iJ.r 
şJ;,�1�211�f, 

1 6. De acolo s'au dus• Ia Beer (Fir.: 
tînă). La această fîntînă Domn�! a w 

lui Moise : „Strînge poporul, ş1 le v:1 
da apă." • •Jude.";. 

1 7. Atunci a cîntat• Israel crntarea 
ceasta : 
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• · t Şi pc fetele lu i  Ic-a dat roa�� 
,:prneşte, fî11tî��;0f:��a!.�.11�,.�:��-�; Lui Sihon, împăratul Amonţ1lor._ . 

1 8�1 fintîna, pc care au săpat-o că- �'�'.'dN�i2��:i·�·;:;�·��:f :! ��; · �:����4i'i�1�;�:/� 
rfe

e
����1�'u săpat-o mai marii popo- l;';� 1��sbon pînă la • Dibon totul 

(!,
u
, 
l
t
u
o
i
1'agul de cîrmuire •, cu toiegele este n imicit ; 

- Am pustiit pînă la Nofah, 

r�f: '�'ustia aceasta s'au dus,.1.'! ,��;,� Care se în1 inde p'î'�'�- ��-,:�"2M�·�',�.b1a, -�' 
1 9�

a
d�

; 
Maiana, la Nahaliel ; din Na- 3 1 .  Israel s'a aşezat astfel în ţara 

h��-eld/: ����l,; la valea di� cîmpia 
A
n

or
���� a trimes să iscodească lac· 

Moabului în vîrful muntelui P1sga, zer�)·. Au luat satele cari ţineau de 
care caută spre • pustie. ··C•P·""-'" f,:• e1�,"u isgonit pe Am.?,�f.�i�-���!,-�;.·,:�• 

Si/w11 şi Og. 33. Au• sch imbat - apoi drumul, şi 
2 1 .  Israel • a trimes soli la Sihon, s'-au suit pe drumul care duce la . B�

împăratul Amoriţilor, ca să-i spună : san. Og, împăratul Basa11ul 111, Ic-a 1eş1t 
JJcuu.20, 21.Jutlc. u.10. înainte, cu tot poporul lui, ca să lupte 

22. Lasă-mă •  să trec prin ţara' ta ; împotriva lor la •• Edrei. 
nu v�� intra nici în ogoare, nici în , .. Vc>11t.:1. 1 ; :.>!i. i .  ·:'qo1'1 . 1:1. 1:t. 

vii, şi uu vom .bea apă din �în!în i ;  vom I 34. Domnul a zis . l!-li Moi�e : ".Nu • 
jinea drumul 1mpărătesc, pma vom tre- te teme de el ; căci 1 1 dau rn mimic 
c
�3�

e
st���

t
!'
l
):11·��ăduit lui ·;��·���-�� t:��· r� ;e1sl!i !?\f�P��� ��\:�u\0Î�� 

treacă prin ţinutul lui. Sihon a strîns Sihon, împăratul Amoriţilor, care lo
to! poporul, şi a ieşit înaintea lui ls· cuia la Hesbon." 

��:11u�taf��;�t�v�
e
i�! l:r�:r

aţ
•
•, 

�
i 

35. Şi '':t;����,·��;·�t'��-�- �� '�;";i�i 
"lleuL.2'1. ;.  '''"Deut.2. 31!. Judc. ll . W, Jui, Şi tot roporu) Jui

 de n'aU lăsat Să 2�. I_s�ae]• 1-a _bătut cu ascuţişul s�- scape unu măcar, ş i '  au pus mina pe 

��CiaŞiab�C�����l�a
ţ
h��a��\

a
c:;n1�� rt:; I ţara Jui . ' Ileul. ' - ' < , 1 · 1 1· . 

Am�n ; căci hotarul copiilor lui Amo11 1 Balac trimete după Balaam. 
era mU:rit. =:•Deut ., ·r1·20 7 101-1 12 2 „ .  
1, :!; 24. B. �et!m.0.22. I'l'l.t:r:-;. 10, 1 1 ; i:iG.in. A.;110�i.o: 2 J. C�p�1 1.: I ... u i  Israe� au pornit, �i 

_25. Israel a luat toate cetăţile acelea, . au taban! 1 11 .şesunle Moabulu !, 
ş1 s'a aşezat în toate cetăţile Amorifi- dmcolo de Iordan, rn faţa Ienhonulu1 . ���� î

î
'
:n�:j��;':ni�

i în toate satele de 2. Balac, fiul lui Ţipor•, a :�,=�'t''i�t 
26. �ăci Hesbonul era cetatea lui Si- ce fă�use Israel Amoriţilor. '''Judc. 11 . "'-" 

hon, 1mpăr�tul Amorifilor. El pornise • 3. Ş1 Moa� • a răma._s foarte îngrozit 
cu război 1mgotriva împăratului di- m__faţa unm popor aht de ·mare la nu-
�:·�i�ă

al
1a
M��n���

i, şi-i luase toată ta· ��riul
-�s���t

cat groaza în f�t;.;.�f:�.� 27. De _aceea zic poeţii : 4. M-:iab a zis bătrînilor• lui Madian : „Vemj1 _la He_sb�n ! „Mulţu'!.1ea. aceasta are să înghită tot Să. se z1deasca dm nou şi să se în- ce este m Jllrul nostru, cum paşte boul , tareas_că �et�tea lui Sihon. v�rdeaţa de pe cîmp." BJlac, fiul lui 2�. ijkt a 1eş1t • un foc d_in �esbon, Ţ1po_r, era pe atunci împărat a l Moa-
. acără _dtn cetatea lut Sthon, bulu1. '''<.:np. a1.e. 1oe.l3.21 Ş1 a m1stu1t _p.e •• Ar-Moab, 5_. El a trimis • soli Ia Salaam fiui Pe locu1toru mălţi_milor Arnonului lui Beor, la •• Petor pe Rîu (Eui t) 

29 V . d•te't·'"·
•r.. ••. "•Dout. 2.D, 1s. 1„. 10. 1: în ţara fiilor poporulu i  său ca raă l E . . ai e 1ne, Moab ! cheme, şi să-i spu ă . I t- ' 

s -
Er� Prrd1ut, Pf'_J??ru! lui Chemoş • 1 ! a ieşit din Egipt ; �c�p�r! 'f·a�

n �oi:or ---�� 1 1 1  lu t fugari, !ului, şi s 'a aşezat în faţa 
pamm-

1. O zeltalc n Moa!J�- - - --- �·�;,�ţ-�;.\u��·i:.sA��c��!.�4.N:;��:��t1;!:�.':i\'.�: 
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6. Vino, te rog, să-mi blastămi • pe p0�orul_ acesta, căci este mai putern ic <lecit '!line ; _  p_oate că aşa, îl voi putea b.'.lte ş1:l voi izgoni din ţJră, căci ştiu ca pe cine bmecuvintczi tu este binccuvintat, ş i  pe cine blastămi tu este blă

stămat." (• cap . z�. ; .  
7. Bătrinii l u i  Moab ş i  bătrînii lu i  

Mad1an au plecat, avind cu ei daruri • 
P.e'!tru ghicitor. Au ajuns la Balaam, 
ş1 1-au spus cuvintele lui  Balac. 

\' l �a m . !1 . i', S. 
8. Balaam le-a zis : „Rămîncţi • aici 

peste noapte, şi vă voi da răspuns, du
pă cum 1mi va spune Domnul." Şi 
căpeteniile Moabului  au rămas la Sa
laam. ''V<rs . 19.  

9. Dumnezeu • a venit la Balaam, şi a 
zis : „Cine sint oamenii aceştia pe ca
ri-i ai la  tine ?" �·Fnc . 20 . 3 .  Vcrs.20. 

1 O. Bala am a răspuns lui  Dumnezeu : 
„Balac, fiul lu i  Ţipor, împăratul Moa
bului, i-a trimes să-mi spună : 

1 1 .  „Iată, un popor a ieşit din  Egipt, 
ş i  acopere faţa pămîntului ; vino dar, 
ş i  blastămă-1 ; poate că aşa îl voi pu
tea bate, şi-l voi izgoni. " 1 2. Dumnezeu a zis lui Balaam : „Să 
nu te duci cu ei ; ş i  nici să nu blastă
m i  poporul acela, căci • este binecuvîn
tat. '' >:'Cap. 23.20. Rom . 11 . 29 .  

1 3. Balaam s'a sculat dimineaţa, şi  
a zis căpeteniilor lui  BJlac : „Duceţi
vă înapoi în ţara voastră, căci Domnul 
nu vrea să m ă  lase să merg cu voi ." 
1 4. Ş i  mai marii  Moabului s'au··scu

Iat, s'au întors l a  Balac, ş i  i-au spus : 
„Balaam n'a vrut să vină cu noi." 

Măgăriţa lui Balaam vorbeşte. 
1 5 . Ba lac a trimes din non mai multe 

căpetenii mai cu vază decît cele di
nainte. 

1 6. Au ajuns la Balaam, şi i-au zis : 
„Aşa vorbeşte 8Jlac, fiul lui Ţipor : 
„Nu mai pune piedici, şi vino la mine ; 

1 7. căci îţi voi da multă cinste, ş i  
voi face tot ce-mi vei spune ; numai 
vino •, te rog, şi blastămă-mi poporul 
acesta !" f.= Vere . 6. 

1 8. Balaam a răspuns şi a zis sluji
torilor lui Ba lac : „Să-mi • dea Bal ac 
chiar şi casa lui plină de argint şi de 
aur, ş i  tot •• n'aş putea să fac niciun 
lucru, fie mic fie mare, împotriva po
runcii Domnului, Dumnezeului meu. 

""Cup.24.13. �.;·! Rl'g.22. 14.. 2Cron.18.13. 
1 9. Totuş vă rog, rămîneţi • aici la 

11��af)�;n;ii
ut�

} Ycdea ce-mi va mai spu. 
_20. Dumnezeu • a venit la B 1 •v„„ tunp.�il 11 0 11 \

.
i i ,  şi  i-a zis : „ Fii�tlall! in me11 11v aceşţ1a au venit să te �ă oa. scoala-te, ş1 du-te cu ei · dar •• _ e1111, 

numai cc-ţi voi spune." ' sa fa� 
'•\"crs . 9 .  -:, :•vers.:r;, Cnp.2a. t2,�-

21 .  Bab.am s' a .sculat dimineai
�
.u pus şau:i pe măgi1riţă, şi a pleca�' a căpeteniile lui Moab. cu 

22. Dumnezeu S'a aprins de m· · pent�uc� plecase._ Şi lngerul . n'��: 
!:'ulU1 S a aşezat m drum, ca să i 5 '"'.P�.tnveas�ă . . Bal_aam. era călare e 
magariţa lt11, ŞI cei doi slujitori ai I� erau cu �I .� 

. �·Exod.u1 
23. Magar!ţa *_ a văzut pe lngerol Domnu lu i st ind m drum, cu sabiasc03. să din teacă în mină, s'a abătut din drum, şi a luat-o pe cîmp. Balaam şi-a bătut măgăriţa ca s'o aducă Ia drum. �,� R<'g. IJ .  1 ; .  JJ:in. IO. ; .  Fnpt. 22. 9. 2Pet. 2.16. Judau 

24. lngerul Domnului S'a aşezat în
tr'o cărare dintre vii, şi de fiecare parte a cărării era cîtc un zid. 

25. Măgăriţa a văzut pe Ingerul 
Domnulu i ; s'a strîns spre zid, şi a 
strîns piciorul lui B:ilaam de zid. Ba. 
laam a bătut-o din nou. 

26. lngerul Domnului a trecut mai 
departe, şi S'a aşezat într'un loc untle 
T\.U era chip să te întorci nici la dreap· 
ta nici la stînga. 

27. Măgăriţa a văzut pe lngerul 
Domnului, şi s'a culcat subt Balaarn. 
Balaam s'a aprins de mînie, şi a bătui 
măgăriţa cu un băţ. 

28. Domnul a •  deschis gura măgări· 
ţei, şi ea a zis lui 8 Jlaam : „Ce ţi-am 
făcut, de m'ai bătut de trei ori?" 

�·2Pel.2.1i. 

29. Bala am a răspuns măgăriţei : „Pen· 

trucă ţi-ai bătut joc de mine ; dacă ai 
avea o sabie în mină, te-aş ucide' pe 
loc." �· rro\·.12. 1\1 

30. Măgăriţa• a zis lui Balaam : „Nu 
sînt eu oare măgăriţa ta, pe c_are ai 
călărit în tot timpul pînă m ziua d� 
azi ? Am eu oare obicei să-ţi fac aşa?' 
Şi  el  a răspuns : Nu." •2P•t.2· 1'· 

3 1 .  Domnul a d'eschis • ochii lui Baj 
Iaam, şi Balaam a văzut pe _Ingeru 
Domnului stînd în drum, cu sabia scoa· 
să în mină. Şi s'a plecat„, şi s'a a· 
runcat cu faţa la pămînt. 111_,. 

.;c Fe.c. 21. 19. 2Reg.G, 17. Luc.24.16,31. !Clio)EJod-

32. lngerul Domnului i-a zis : len; 
tru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei 011 
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depărta de ca ; p�ate că. Domnul îm i ".' va ieşi înainte ; ş1 ce-mt va descoperi'. iţi voi spune." Şi s'a ;ius .P�„ un loc 
înalt. . .= : i'n': la. ·"·· C .1� . u . i. 

lată Eu am ieşit ca să-ţi stau îml_ poe�ti� • . d ul pe care merg , ��· dc:i�� c��� duce la perza.,�;;:,.�n1�.i�5-. t�a3 �;găriţa M'a văzut, şi s'_a abă!ut 
de trei ori dinaintea Mea ; daca nu s ar 
fi abătut dinaintea Mea,_ p� tine t�-a.� 
fi omorît iar pe ea aş f1 la3_at-o vie. 

34 Bal�am a zis lngerulu1 �:imnu: 
lui :. „Am• păc�tuit, căci �u ştiam. c� te-ai aşezat înaintea �e_a rn _drum • şi 
acum, dacă. �u găseş�t, ca e bine ce fac eu, .... ��m�l�.·�.·�������2�am. 12. ia .• 1ov. n.l„ 3t . S'2. 

35. lngerul Domnulu� . a zis _ lui Ba; 
laam : „Du-te cu oamenii aceştia _; d_ar 
să spui numai cuvintele pe cart ţ1 le 
voi spune Eu." Şi B1l8am a plecat 
înainte cu căpeteniile lui Balac. •Vere.•o. 

/ntîmpinarea lui Balaam. 
36. Balac a auzit că vine Balaam, şi 

i-a ieşit• înainte pînă la cetatea . Moa: bului, care „ este b hotarul Arnonulu1, la hotarul cel mai depărtat. 
;� Fnc. 14. J7. >::::<Cap.21.13. 

37. Balac a zis lui Balaam : „N'am trimes eu oare la tine să te cheme? Pentru ce n'a i venit la mine ? Cum, nu pot eu oare să-ţi• dau cinste ?" 
>:tVCMJ.17. Co.p.2'.11. 38. Balaam a răspuns lui Bala·c : „ lată că am venit la tine ; acum, im i va fi 

�1���n��r:?��t �!r�r;r 1�e�= 7p��� 6�;� nezeu în gură." 
�� Cuµ. i3.26j Z... l:l. l RC'g. 22.14. 2Cron.18. l3. 39. Balaam a mers cu Balac, ş i au ajuns la Chiriat-Huţ:it. 40. Balac a jertfit b:ii şi oi, şi a trimes din ei lui Balaam şi căpeteniilor cari erau cu el. 4 1 .  Dimineaţi, B1lac a luat pe Balaam, şi 1-a suit • pe B1mot-Baal, de unde Bala am putea să vadă o patte din popor. .;, Deut. 12. 2. 

4. Dumnezeu• a venit ma1 11 tea l u i  Ba
Iaam ; şi Bala�m l-a. zis : „Am ridicat 
şapte altare, şi pe _f1e�are altar  am �� 
dus cite un viţel ş1 cite un be��:;,e;o. 

S. Domnul a pus • cuvinte în gura lu i 
Balaam, ş i a _zis : „lnt?�rce-te l a  Ba-
lac, şi aş,� c:pă�. ����,;:1�1." D•ut. 18. 18. Ier. 1 . 0. 
6. Salaam s'a întors la Balac ; şi _iată 

că Balac stătea lingă a.�tlerea Im de 
tot, el ş i toate căpeten11le Mo�bul?t· 

7. Salaam şi-a • rostit proorocia, ş 1 a zis : Balac m 'a adus din Aram (Meso-"
potamia). . . Impăratul Moabulu1 m'a chemat dm 

munţii Răsăritului, zicînd : „Vino • • ,  şi blastămă-mi pe 1.acov ! Vino, şi defaimă-mi pe Israel !" 
.:< \'ers. J8. Cup. u. 3 ,  1 !J ,  Zi. Iov. 2 i .  l ;  29 .  I .  Ps .  78. 2. 
Ezec. li.2. �fic,2.4. Hab. 2.6. ,;c,;• Co.p.22. 6, 11 , 17. 
8. Curri • să blastăm eu pe cel ce nu-l blastămă Dumnezeu ? Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Domnul ? »Isa.<1. 12, 13. 9. l i văd din vîrful stîncilor, II privesc de pe înălţimea dealurilor : Este • un popor care locuieşte deoparte, Ş i nu • •  face parte dintre neamuri . 

•:'Dl'UL.33.28. >:":' E:rntl.3a. 16. Ezra9 . 2 . Efl'S. 2 . t.J. 1 O. Cine • poate să numere pulberea lu i lacov, Şi să spună numărul unui sfert din Israel ? O, de aş muri de moartea •• celor după voia lui Dumnezei.\, Şi sfirşitul meu să fie ca al lor !" 
1:·· F11c . 13.16; 2'!. 17. *':'Ps. 116.10. 

Balaam binecuvintează a doua oară. 
Balaam binecuvinteaztl. � 1 ." Balac a zis l ui Balaam : „Ce m i-23 1. B1laam a zis lui Balac : z ·d _ a t _f.acut ? Te-am •. l_u1t sii blestem i  pe . ţie-mi • aici ş p'.e altare Ş'i �r:- v�aJm�şul meu, Ş I  lată. că tu-I binecug?1teşte-mi aici şapte viţei şi ş�pte bcr- vmtez1 ! '·' " , ·•c'.'p.2"J. 11, 11; 2uo. beci." •' V•rs 29 1 �- El a raspuns, ş1 a zis : „Nu • tre-

2. B�lac a făcut cum spusese BaÎa� fme 0���' să spun ce-mi pune Domnul am ; .ş1 Bi.lac şi Balaam au adus cite' n gura · . , . 
''Cnp. 22.as. un viţel ş1 cite un berbece pe fiecare I 1_3. !3alalct 11-a zis : „Vino, te rog, cu altar. '''Vers. H, ao. 

�t�e 1_n ,a oe, �e u�de îl poţi vedea ; 3. Balaam a zis lui Bal ac . St . r cacl aici . n,u vezi dec1t o p1rte din el gă ' arderea ta de tot, şi �1�' ma� ��i . i:r;st;.�:„�ntreg. Ş i de acolo să m i-I 



1 74 N U M E R I 23, 2-1. _1 4. L-a dus !n �impui Ţofim, spre j 26. Balaam a răspuns, şi a . \' 1 r ful muntelu i  P1sga ; a zidit " şapte Balac : „Nu ţi-Jm spus că voi /1s lu; altare, şi a adus cite un viţel şi un ber- cc va • spune D()mnul ?" ace lot 
bccc pe fiecare altar. .:. v<'re . 1 ,  2. �'<"u.p. :..>2.  ;t'). Y<'re.12. 11\e 1 5 . Balaam a zis l ui Balac : „Stai a i- 27. Balac a zis lui Balaam :  v·-�·11· ci, lingă arderea ta de tot, şi eu mă voi te rog, _te voi duce într'un ;it 1�0', 
duce înaintea lui Dumnezeu." poate ca Dumnezeu va găsi cu OC;  1 6. Domnul a venit  înaintea lui Ba- să-mi bkstemi de acolo pe pop 

cale 
la am ; i-a pus • cuvinte în gurâ, şi a acesta 1 "  •y�ruJ 
z is :  „Intoarce-te la Balac, şi aşa să-i 28. Bal.ac a dus pe Balaam pe vîrr" 
vorbeşti." ' Cn p . 22 . :« •. """· "· munlclu1 Peor, care este cu faţa ul 1 7. Balaam s'a întors la el ; ş_i iată că pus t i e ". . . •c ••. �r.�: 
Ba lac stăt�� lingă ard�rea lui  �c t? t . 2�. �a.laam a zis 1111 B!llac : „ZideşJe. 
cu căpetenule Moabulu 1. Balac 1-a zis : �1 . a1c1 şap_tc _alt.are, ş1 pregăteşte-lll i „Ce ţi-a spus Domnul ?" a1c1 şapte nţe1 şi şapte berbeci !" 1 8� �

i�
l
:
aam şi-a rostit proorocia, ş i  ?O .  Balac � făcut �um z!se�e B;��: 

„Scoală-te •, Bal ac, şi ascul ţă ! şi a adus . cite un :iţei şi cite un ber. 
Ia aminte la m ine, fiul lu i  Ţipar ! bece pc fiecare altar. 

o:< J mk . 3 . 20. 24 I . Balaam a văzut că Domnul 1 9. Dumnezeu • nu este un om ca să găseşte cu cale să binecuvinteze mintă, pe Israel, şi n'a mai alergat ca în ct· Nici un fiu al omului, ca să-l pară felalte rinduri • la de_scîntece ; ci şi-a rău. întors faţa spre pustie. •tap.2'1.�!i. Ce a spus, o�re nu va face '. . . 2. Balaam a ridicat ochii, şi a văzut Ce a făgăduit oare, nu va 1mplm 1 ? pc Israel tăbărî! în corturi", după se. 
• t sam.15. 2!l. Mnl . :< . r.. Rmu. 1 1 .29. Tll. 1 · 2· luc. 1 .  

" · miuţiile lui. Atunci Duhul lui Dumne. 20. Iată că am primit poruncă să bine- zeu a venit•• peste el. •Cap. q &  cu\·intez. i;i.:· , ·:, 11 . 1 1 . 2; •. 1 f'.um.10.10; rn. :!O, 23. 2cron. 15.1. 
Da, El • a binecuvîntat, şi eu nu pot 3. Balaam ş i-a • rostit proorocia, şi 
intoarce. q.·IU·. l :.! . 2 ;  2".! . • 7 •  ('.up.'!.!.I'.!. a zis : 2 1 . El nu vede • nici o fărădelege în Iată ce zice Balaarn, fiul lui Beor, 
lacov, Omul cu ochii deschişi, ·�·•-23.7,i< 

Nu vede nici o răutate în Israel . 4. Celce aude cuvintele lui Dumne· Domnul • • Dumnezeul lui, este cu el, 
El este J�păratul lu i, veselia lui. c���� rcclc vedenia Celui Atotpu· 

('i Rom . 4 . 7, tt.  >::<- Exod.rn. 21 ; �. -t.i, 4G; !t1 .u.  ternic, . 
22. Dumnezeu • i-a scos din Egip�. Celcc cade • cu faţa la părnînt, şi ai 
Tăria Lui este pentru e l • • ca a bivo- cărui och i sini deschişi : • t Bam.19.21 
I ului. -<oCap.24.8 . .;.9Dent.!tl. ti. lov.39. �o, 1.1 .  Ezec. l . 2li .  Dnn.R. lH; 10. 15, 1 6 .  2Cor. 12.2, J.4.. Apoc.l. 

23. Descîntccul nu poate face nimic 1
0
5
, i
_
1· ,,Ce frumoase sînt corturile tale, împotriva lui lacov, . . 

Nici vrăjitoria împotnva lui Israel ; lacove ! 
Acum se poate spune despre lacov Locuinţele tale, Is�aele ! . I 6 Ele se întind ca nişte văi, cş� ��c

a
r�:i .  mari a făcut Dumne- Ca n işte grădini lingă un riu, . 

zeu ! ., P•. :.1 . 19� •·L 1. Ca nişte copaci • de aloe pe cari 
24. Da, poporul acesta se scoala ca i-a •• sădit Domnul, 

o • leoaică, Ca nişte cedr�, .��„·!�1�r�11�r.
e
:.r1. 11)1.1•. Şi se ridică întocmai ca un leu ; .1 1 · 

Nu se culcă • •  pînă cc n 'a mîncat 7. Apa curge din găleţi e u_i, 
Şi sămînţa lui este udata de ape prada, 1 . .  

, .  
. 
• Şi n'a băut sînge��.�-�9�9� .��!;'.\,�c'7. 1:;:���atul lu i  se înalţă mai pe iUS 

- b "  
d e  Agag ••, - · uternică. Balaam prooroceşte iariiş ine. Şi împărăţia t I�,'., aJ0'!,�Th�9-�2sam.6.u. 

25 Balac a zis lui Balaam : „Nu-l 1 • ier.r,1. 1a. Apoc. 11 . 1, 1r.. i s  
ble�tema, dar  măcar nici nu-l binecu- ·�··���nezeu • 1-a scos din Egipt, 
dnta !" -
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El străpunge laturile Mo:iţ>ult! i,

5 �fr��!��gt� ��a :e�����:� ifa�?t� �:: 
dică împ"otriva l luţ1, şi le prăpădcLe sfarma oase .e ' . . 

, ,,,., 
c.�pt.e,Jt .;'.1„�ăfp�t�.�. 1��„ "'· "„';�!;: ·�: i; · 

P�:-�·j1���1:�;�g0�nunchii •1 se culcă întoc-
mai ca un leu, Ca o leoaică : 

�:���ltl\�l�t���l.a :ă fie oricine te va 
�ibf��;����' să fie oricine te va ble-Şstema !" 1:•Fnc.4D.9. �·�·l'·�c .• 12. �; 27.29. 

1 0 Balac s'a aprins de mm1e �mpo� 
triv� lui Balaam ; a bătut din " mini, ş: 
a zis lui BJlaam : „Eu ��-a�.„ "ch:ma 
să-mi blestemi vrăjmaşu, ŞI tata ca de 
�-�.eli7;��.i t:�.u,:.}�:�.��1����!t���-t.: u .  Io:.����:i�: 
"]t° 'f;�·gi acum, şi du-te acasă ! Spusesem • că-ţi voi da cinste, dar Dom· ;iul te-a împedecat s'o primeşti." 

: 'Cnp.'.n.17,37 . 1 2. Balaam a răspuns lui Ba lac : ".Eh � n'am spus eu oare solilor pe can m1 i-ai trimes, . . 1 3. că dacă• mi-ar da Bal ac chiar ŞI casa lui plină cu argint şi �u a!1r, toţ n'aş putea să fac dela '!1me msu�� nici bine nici rău împotriva poruncii Domnului, ci voi spune întocmai ce va zice Domnul ? t.• Cap . 22 . 1e. 1 4. Şi acum iată că mă duc la poporul meu. Vino, şi-ţi voi vesti • ce va fa· ce poporul acesta poporului tău în vremile•• cari vor urma." 
':' Mie.r . .r1 .  Apol".2. H .  • ' F11t · .·m.1.  Dun.2.'.!8; 10. 1.J .  

Steaua din /acov. 

Şi prăpădeşte pe toţi copm Im ct. 
�� ,\poc. 1 .  7.  ,;.,;. :-,1:t1 . '.! .  '..! • .  \ l 'o''· '-".! . 11\ .  t Fac.'10- 10. l'H. 

110.12. 

1 �� ��c�a�fă�\��ne pScei�?
d
��j0�1aşii lu i . 

· Israel face fapte .�',�,;,'. : 8 _ 11 _ 1 „ . co . R, •, "· 
1 9. Cel ce se n�şte din lacov dom-

neşte • ca stăp.m1tor, „ . • " 
. 
" 

Şi pierde pe cei ce scapa dm, ��'t
·
��

'
1 .
'"· 20. Balaam a văzut pe Ama�ec, şi a 

rostit următoarea .rr?.or'?c1e : . Amalec este cel dmtn dmtre nea· „ . .  
D".:�Î1�tr'o zi va f i  nimicit." . . . 2 1 .  Balaam a văzut pe Chcn.1ţ1, ş1 a rostit următoarea proorocie : „Locuinţa ta este tare de tot� „ Şi cuibul tau es�e pu�. pc stmca. 
2ii�rc;��n v�a I�� P;:i��t, Asu r ." 23. Balaam a rostit următoarea proo-
"�ac/f �inc va ma i putea trăi cînd va face Dumnezeu acest lucru ? 24. Dar nişte corăbii vor veni din 
Chitim ", . Vor smeri pe Asur, vor smeri pc 
Eber"", Şi l a  urmă vor fi nimicite şi ele." 

>:• Fuc.10.4. De.n . J l . 30. *<:"·l"ac. 10.271 2.",. 25. Balaam s'a sculat, a plecat, ş i 
s 'a  • întors acasă. Ba lac a plecat 
şi el acasă . «cnp.:u.•. 

lnchinarea la idoli. 25 1. Israel locuia în Sitim • ;  şi po
porul •• a început să se dea la  curvie cu fetele lui Moab. 1 5 . Balaam şi-a rostit • proorocia, ş i  ·�Cap.33. 49.Joa. 2 . t . Mlc. 6 . f>. +t) Cnp. 31 . 10 . 1Cor. 10.s. a zis : 2. Ele au poftit • poporul la jertfe-„Aşa zice Balaam, fiul lui Beor, Je •• dumnezeilor lor ; şi poporul a Aşa zice omul care are ochii de- mîncat, şi s'a închinatţ pînă la pămînt schişi, «vne. ""· înaintea dumnezeilor or. "Ios. 22 . 1 1 .  1 6. Aşa zice cel ce aude cuvintele lui P s .  1 06 .  ""· O••• • ·  1 0 .  "*Exod. J-1. lf, 16. 1 cor.10.20. Dumnezeu, tExod.20.r.. Cel ce cunoaşte planurile Celui Prea 3. Israel s'a alipit de Baal-Peor, şi !nalt, Domnul S'a • aprins de minie împo-Cel ce vede vedenia Celui Atotpu- triva lui Israel. <•Ps.106.29. tern ic, 4. Domnul a zis lui Moise : „Strînge • Cel ce cade cu faţa la pămînt şi ai pe toate căpeteniile poporului, şi spîn-cărui ochi sînt deschişi : zură pe cei vinovaţi înaintea Domnu-17. l i văd ", dar nu acum, lui în faţa soarelui, pentru ca să se in-i i  privesc, dar nu de aproape. toarcă dela Israel mînia aprinsă •• a O stea răsare din lacov, Domnului." Un toiag •• de cîrmuire se ridică din J •D•ut. 4 . 9. Ios.22.11. •'<Vere.11 . Deut.13. 17. Israel. 5. Moise a zis judecătorilor • lui ls-



1 76 N U M E R I 25, 26. rae� : " � ic care •• din \'oi sa ucic..la c [ amă . d " . 
. 

ace i a  d i n tre ai lu i cari s'au l ip it �c in  f
g1�· ("vapprin y1�leşugurUe• B�a_l - l'cor." fata a�n�i �� e���\i ş1 ln .fapta Coz��r, 

1-• • •  „_1 · � " · .!1 , �:-•. i-:.,1„1 . :r2 . 2: . 111 · 1 1L. n. r., 1>, 1:?, 1� • .  Jur, ucisa ig ziua � ·�• .Madian, so�� 
I 
6_. 1Şi •a1ta că un bărba t d intre copi i i loc cu prilejul faptel!\�-1 �are a avu� 
Ul srac _a vemt ş 1  a aci n' fa fra ţ i i  f u i  • 1 eor. 

pe 0 Mat!!a !1 1 tă, s1�bt och i i  lu i M oise ş i Cop.31.16· A110<.1.1l su�t och 11 1 11 t rcg-11  ac..l un;i r i  a cop i i lor A doua numilrlUoare h1 1 Israel, pc c inel plîng-cau • la u,a 26 1 ln urma acest · . . ' C( 1rt11lui î n t î ln i r i i  " lw· I "  i1 a· zis 1 . M . ei ur/iu, Domn� 
_7. �a V�<lerca a

.
cestu i •  lucru, fh1��s : f iul prcotulu�

1 
Aar�

1
�� 

şi ui Eleazai, fiul ,lu i  L lc:11.1 r, fiul. prc11t u l u 1  A�- 2. „faceţi • numărătoarea l . r'.'"• s _a scul.1 ! cf 1!1 m�J locul adunăm, adunari a copiilor lui I srael d ntre�t1 ş1 a l u.1! o sul i ţa 111 nuna. sta de „ douâzeci de · • ' ela V1r. 
, . 

''I'• · 1"'· "' « r-:„�1 . 6.;,;; c�sclc părinţilor lor, 
a
;\��u��� d?,1 8. S � lu :i_t d 1 1 p:1 0111 1 1 � a.cela d in  ls- dm I srael cari si n! în stare să « or 

ra� I P!na m cortu� lu i! 1-.1 străpuns armele." " Exo<1.ao. 1,;:11.Y,28. Cap.1.2. „�:� 
�nn prntece _pc amindo1 : atît pe băr- 3. Moise şi preotul Eleazar le- · '  

ah�I ac�la d.in Israel, cit şi pe. f�mcca �it în cîmp_ia • Mo�bului, lîn�ă j���r�ccca .
. 

Ş1 a �ncctat as�ţe l � rg1a care in faţa kr1honulu1. Şi au zis : n, 
1zbucn1sc printre cop11 1 lu i  Israel. " \'m.n 1·np.22. 1 ;  3 1 . 12; a:1. 411; � L  

• P•. 1 00 .  :io .  4 .  „Să se facă numărătoarea, dela vir 9. _[?ouă zeci şi patru de mii au murit • sta de douăzeci de ani în sus, cum 
· 

lov1ţ1 de urg ia aceea.' Dru t .  •· '· 1 c:or. ro. 8. runc isc • lui Moise şi copiilor lui ls!°i .1 U. Domnul a vorbit lui Moise, ş i a Do"!':,ul, cînd au ieşit din ţara Egl� 
ZIS : tulul. •Cap.1.1. 1 1 . „Fi neas •, fiul lui Elca zar, fiul 5. Ruben •, întîiul născut al lui Israel preotului„".'arc:�u, a abătut_ mî�ia Mea fiii lui Ruben au f�t: Enoh, d� 
dela cop111 l u i  Israel , pr1 11 rivna pe care se coboară familia Enohi!ilor· 
care a a•u t-o pentru Mine in m ij lorn l Palu, d in care se coboară familia Pa'. 
lor ; şi n'am nim icit, în min ia •• Mea, pc Iuiţilor ; " Fuc. 16 . 8. faud.o.u. t eroo.1.1. 
copiii lui l sraeL • !'' · "'""" '" E•ml . :!O. r„ 6. Hcţron, din care se coboară fami· 
n.ut.:12. 111, c't . l �K. u.22. Po . 78.r'". En-c. 16. :Jlj. Tef. l ia Heţroniţilor ; Carmi, din care se 
1 . 1•; a.s. pogoară fam ilia Carmiţ ilor. 

1 2. De aceea să spui că închei • cu ci 7. Acestea sini familiile Rubeniţilor: 
un lcgărnînt de pace. • Nal . 3. 4, 6; 3. 1 . cei ieşiţi la numărătoare au fost pairu· 

1 3. Acesta va fi pentru ci şi pentru zeci şi trei de mii şapte sute treizcci-
sămînţ:1 • lu i după el legămîntul unei 8. fiii lui Palu au fost : Eliab. 
preot i i •• vecinice, pcntrucă a fost plin 9. fiii lui El iab au fost : Nemuel, Da· 
de rîvnă f pentru Dumnezeul lui şi lan şi Abiram. D 1tan acesta şi Abiram 
a fli cut ispăşire ff pentru copiii lu i  acesta au fost din ceire erau che"!al1 

Israel ." " I Cmn.r.. 4, •tc. „ Exod.<0.1&. la adunare •, şi cari s'au răsculat im· 
n·„1.1 . ?! . :. norn . 10 . 2 .  t > E.-r. 2. 11. potriva lui Moise şi Aaron, în adu�a· 

1 4. Bărbatul acela din Israel, care a rea lui Care, cînd cu răscoala lor im· 
fost ucis împreună cu, Madianita, se potriva D?mnului„ . •Cap.is.i,L 
numea Zimr1, fiul lui SJlu ; el era I O. Pămmtul • ş1-a deschis g�ra, şi 
căpetenia unei case părinteşti a Simeo- i-a înghiţit împreună cu Core,, ci�dt 
u iţ i lor. murit ceice se adu�aseră, ŞI cin . � 

1 5. femeia care a fost ucisă, se nu- mistuit focul .Pe .cei do�� sute cil�: 
mea Cozbi, fata lui Ţur•, căpete�ia zeci d� o�mem : e1 au sluJit poporu 
seminţi ilor ieşite d intr' o casă părm· ca •• pilda. C-O 10 6 2fel.2.6. 

tească din Matlian. "Cop. 31 . B. loe.1a.21. 
1 ��·

Fi
'ti·!'2'l�l ·��;�1·���� ��rit: 

Omorlrea Madianiţilor. •Exod.6.:u. 1 cro•·6•21 

1 6. Domnul a vorbit lu i Moise, şi a l�r
2
:
. ��i ���u�

i{'!e�:· p���:r�
f�ra��:. 

z�s-7. ,,Priviţi pe • Madianiţi ca vrăj- Nemuel iti lor ; d i� Iamm, ţtm\h�hiniti· • c 31 2 niţi lor ; din lachm ••, fa1m_ 1�.1� •.• .11. maşi, şi ucideţi-i i � �P· · 
.
' 

lor ,1 • Fac.'6.10. E•od.6.Jo. 

t•S. căci şi ei vi s'au arătat vraJmaş1, 



N U M E R I 26. 1 7 7  
l 31 .  Asriel , famil ia Asrieliţilor ; Si-

13 din Zerah •, fami_Ha Zera�iţi or ; 
hem familia Sihemiţilor ; din ·saul, familia Sauli�i_l_or. :··Fac. ••: 1�· 32.' Şemida, famil ia Şcm ida iţ ilor ; Hc-

14 Acestea sî-nt familul� . Sim:omţi- fer familia Heferiţ i lor. 
lor ; douazeci şi două de mu �oua sute: 3:J. Ţelo fhad •, f iu l  lu i Hcfer, n'a avut t 5. Fiii lui Gad, după fa�_ilnle lor_ . fii dar a avut fete. Iată numele fetelor 
din Ţefon• se pogoară. �am1lia T.efo111: lui Ţel?fhad : Mahla, Noa, Hog.�a,_ 0il
ţilor · din Haghi, familia Hag�1ţ1lor , . Ti ţi ' ' " 1„ _ • . 1 • .  „ . 11 ,  

din Ş uni, familia Ş��1ţilor ; . :·'"0:'°· '.0• c�J.1 Ac�st�a sînt fam ili ile lu i �\ an ase? 
1 6, din Ozni, famil ia Ozmt1Ior • dm după num�rătoarea lor : cmc1zcc1 ş1 

Eri familia Eriţilor ; . . două de m11 şapte sute. . . . 1 7. din Arod •, fami� ia Arod1ţ1lor ; 35. Iată fiii lui Efraim, după fam 1l 1 1 lc 
din Are li, familia Arel i_ţ�lor. -�Fuc.<•. rn: lor : din Şutelah se pogoară _familia 
1 8. Acestea s'înt fam1l11le flilor l ll l Şutelahiţilor ; din Becher, fa�1lia Be

Gad, după cei _i_eşi�i �a nu�ărătoare : cheriţilor ; din Tahan, fam 1ha Taha-
patruzeci de m11 cmc1.;.�!.i:...'2, etc. ; •o. 12. n��l

-
o��tă fiii lui Şutelah : din Eran se 1 9. F iii lui Iuda : Er şi Onan ; dar E_r pogoară familia Eran iţilor. . şi Onan au murit în t1ra Canaanul� 1· 37. Acestea sînt famili ile fiilor h.�1 20. Iată fii i • lui luda, după f_am1l11Je Efraim, după numărătoarea lor : tre1-lor : din Şela se pogoară familia_ Şela- zeci şi două de mii cinci sute. . niţilor ; din Pereţ, familia Pereţ1ţ1lor ; Aceştia sînt fii i lui Iosif, după fam 1-din Zerah, familia Zerahijilor. ncro•-2 · 3• liile lor. 21. Fiii lui Peret au fost : Heţron, 38. Fii i •  lui Beniamin, după familiile din care se pogoară familia Heţ�oni- lor : din Bela se poi;oa�ă familia -�elaiţilor ; Hamul, dm care se pogoara fa- ţilor ; din Aşbel? _tamd1a A.şbcliţ1lor ; milia Hamuliţilor. din Ahiram, familia Ah iram 1ţ 1lor ; 22. Acestea sînt familiile lui luda, •Fuc. 46.21. 1 cron. 7.o. după numărătoarea lor : şaptezeci ş i  39. din Şufam, fami l ia Şufam iţilor ; şase de mii cinci sute. din Hufam, famil ia Hufam iţilor. -23. Fiii• lui Isahar, după familiile 40. Fi i i lui Bela au fost : Ard şi N aaIor : din Tola se pogoară familia Tola- man. Din Ard se pogoară fami l ia Ariţilor ; din Puva, fam����c���j_tf���},. 1. diţilor ; din Naaman, familia Naamam-

24. din Iaşub, familia laşubiţilor ; din ţi!<��-Aceştia sînt fiii lui Beniam in, du-Şimron, familia Şimroniţilor. pă fam iliile lor şi după numărătoarea 25. Acestea sînt familiile lui lsahar, lor : patruzeci şi cinci de mi i şase sute. 
f:if�e

n�iă�:!f��et�.
lor : şasezeci ş i pa- 42. Iată fi i i • lui Dan, după famili i le 

26. Fiii • lui Zabulon, după familiile ���iW1�J.u1}..ac�s::/�f�arFa�w\l�a 1�i 
���:ţ��nr (âr�dEi�n�f���li� �Î��1i\�1;:; Dan, după familiile lor. •Fac.46.23. 

din Jahleel, familia Iahleeliţilor. 43. Toate familiile Şuham iţilor, du
•Fac.46.14. pă numărătoarea lor : şasezeci ş i patru 

27. Acestea sînt familiile Zabuloniţi- de mii patru sute. 
lor, după numărătoarea lor : şasezeci 44. Fi i i • lui Aşer, după famili i le lor : 
de mii cinci sute. d in Imna se pogoară familia Imnitilor ; 
28. Fii i •  lui Iosif, după familiile lor : din lşvi, famil ia Işviţilor ; din Beri a, 

Manase şi Efraim. •Fac. ••.zo. familia Beriiţilor. - <•Fac. <6. 11 . 1 cron.1.so. 
29. Fiii lui Manase : din Machir • se 45. Din fiii lui Beria se pogoară : din pogoară familia Machiriţilor. _ Ma- Hebcr, familia Heberiţilor ; din Malchir a născut pe Galaad. Din Galaad chici, familia Malchieliţilor. se pogoară familia Galaadiţilor. 46. Numele fetei lui Aşer era Serah. 

"los.11. 1 . 1 croo . 7 . 14, 16. : 47. Acestea sînt familiile fiilor lui 30. lată fiii lu� Gala_a? :  Ieze r •, d in

. I �şer, d'-!pă numărătoarea lor : cinci zecare se p�g:oara fam il ia Iezeriţilor ; CI de mu patru sute. Helec, fam1ha Helechiţilor ; 48. F_iii • lui Neftali, după familiile 
12 

· " 10'· 17 ·2 - Judc.6. 11,24,94. lor : dm lahţeel se pogoară familia 
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N U ,\,\ E �I I 2r,, 27. 
l a h tcc' 1 1 1 lor  · d in U u n · f T . ţ i lor ; 

' ·:· /�. 
��1

1
. 
:�'r,��L;ni

�: d_a_
t i· moş�cn ire În m ijlocul 

1 

49. tl in Icter fam T  I ţ · .  · · ·· ' l s i Jc l. ·· c:nr..:. ""  <••c copiilo 
S ilem f T- ' ş · 1

•
1� e cr i ţ i lor ; <.J in 1 :t 1 . 1 1•·11 1 . J o J . 11. 1oe . 1:1:u,":13. 8P-1.t9.ţe,:8 ti. 

' 
- ' am1 ia . i lem1ţ r l or. : GJ. Aceştia sînt a

, '� · ·· . 
'· "·�, 

d�i�·ii ���!J.�1 s1lt fa!71 i l i i l� l u i  Ne fta l i , I srael a căror num
c::�1�1ntre copiii I 

r 1 . 1 11 c o� ŞI tlu[Ja n umă rătoa- Moise şi  preotul El 
are au fă ' 

e� or · patruzeci ş1 c1nc1 tlc m i i  patru Moabul u i, l ingă lord 
eazjr în ci111t\i1: s� r . • . . . . . . r 1 1 i lu i . an, n Lta le!�'. 

· Ac_eşt ia s 1n t  cei 1eş 1ţ 1  Io  n umara- 1 6_-1. Intre ci • nu era · . •t,· toare drnt.�c copi i i  l ui Israel : şase sute I pi 1 i  l ui Israel' a căror 
niciunul din � 

u�a de m 1 1 ş a pte suk tre izec i . ,., .. ,„. 1 . 1o, .  · fa.cuse. M_oise şi  preotui°Ămărăt�ait' 
=> 2. Domnu l a \"orbit lu i  Moise şi i -a I st1a Srna 1. 

'' C aron 1n � 
Zis : . 

' ' I . 65. Căci Domn ul  z ises;': 1 • �"1.2.11: 
?3 •. „ Ţara sa se împartă între • e i, ca 1 rn pu�t ie •, şi nu va rămi��� or .111� 

sa fie moştenirea lor, după numaru l  d r n  e1, . afară •• tle Caleb, fiul
n1,c1un'. 

n umelor. 1„. _ 1 1 . �• : r 1 . 1 . 
fune, ş1 Iosua, fiul lui Nun " u1 1. 

_:>4. Ccl_or • ce sînt în număr mai mare 
(·f'ap. 1 1 . ·.!J'(, :.xJ . i cor. 10.r„ u� ...,,1cfl�.11 

sa le da1 o parte m a i  mare şi celor cc L 
, 

sinţ în 
.
n�1mă� mai mic să le' dai o parte 

eJ[ea asup�a moş/eniri/or. 
m�1  mica ; sa se dea fiecăruia partea 27 1 .  fetele l ui Ţelofhad • f' 1 lui după cei ieşiţi la numărătoare Hefer, fiul lui Galaad ' fiul 

I: 
,. , .• p. :r::C.1 . Mach ir, fiul lui Manase, din' 1a

1u/ 
55. Dar împărţirea ţării să se facă Im Manase, fiul lui Iosif, şi ale�� 

prin • sorţi ; s'o ia în stăpîn i re după ş
nt�frţ

e;,
au : Mah l!'�.���3ll

-
,
H
36
o_ g1.

l1a1 ,1
Mij

_
t 

numele seminţiilor părinţilor (or. r � I  
o rnr."i..-.1 : '" · "· •. „ . 1 1 .  "" '  1 1 . 2. • 2 .  s'au. apr?pia_t ş� s'au înfăţiŞat ·J;, 

• 56. T�ra s� fi� împărţită prin sorti rntea �u i  �Oise, m_a rnte� preotului Ei 
111tre cei cc smt m mare număr şi între �zar, •�arntea, mai marilor şi înainlt 
cei ce sînt în mic număr. �����g�•1ea��n�f�': la uşa cortului lnl 

Numărăfoarra Levifilor. 3. „Tatai nostru a murit • în pusli e� nu -��a !n mijl?cul cetei celorce s'i. 
57. lată • Leviţii a căror numărătoare rasvra. 1t  1mpotriva Domnului în mi s'a făcut după fam iliile lor : din Gher- locul cete i •• lui Care, ci a m�rit pi'. 

şon se pogoară famil ia Gherşoniţilor ; tru păcatul lui, şi n'a avut fii. 
d in Chehat, familia Chehatiţ]or ; din • cap. u . :i.;; 26. 64,66. ••ca,. iu: 
Merari, familia Merariţilor. - 4. Pentru ce să se stingă numele tao 

•Foc.<0.11.  Exod.G. 10, 17, lH, 19. 1 cron . 6 . 1, rn. lui nostru din mijlocul familiei 1� 
58. lată familiile lui Levi : familia pentru că n'a avut fii ? Dă-ne • şi n111> 

Libniţilor, famil ia Hebronitilor, fami- deci o moştenire între fraţii tal�: 
l ia Mahl iţ ilor, familia Muşiţilor, fami- nostru." •1�.1;, 
lia Coriţilor. Chehat a născut pe Am- 5, Moise a adus • pricina lor înaintr. 
ram. Domnului. • Exod.18.�,, 

59. Numele nevestei lui Amram era 6. Şi Domnul a zis lui Moise: 
lochebed ', fata lui Levi, care i s'a năs- 7. „fetele lui Ţelofhad au dreplae 

cut lui  Levi, în Egipt ; ea a născut lui Să le • dai de moştenire o moşie în� 
Am ram : pe Aaron, pe Moise, şi pe fraţii tatălui lor{ şi să treci asupra IY 
Maria, sora lor. " Exo<1 . 2. 1, 2; 6. :io. moştenirea tată ui lor. •eap.•. 

60. Lui Aaron • i s'au născut : Nadab 8. Iar copiilor lui Israel, să le vor· 

şi Abihu, Eleazar şi !tamar. •cap. a.2. beşii şi să le spui : „Cînd un. om 1.• 

6 1 .  Nadab • şi Abihu au murit, cînd muri fără să lase fii, să treceţi moşi' 
au adus înaintea Domnului foc străin. nirea lui asupra fetei lui. . 

•Lev. 10.1, 2. Cap. 3. 4 . l Croo.24.2. 9. Dacă n'are nici o fată, moştemm 

62. Cei ieşiţi • la numărătoare, toţi lui s'o daţi fraţilor lui. . 

bărbaţii dela vîrsta de o lună în sus, 1 O. Dacă n'are nici fraţi, moştenim 

au fost de douăzeci şi trei de m ii. Ei lui s'o daţi fraţilor tatălui său. 

n'au •• fost cuprinşi în numărătoarea 1 1 . Şi dacă nici tatăl lui �'are !�� 
copiilor lui Israel, pentrucă nu li s'a moştenirea lui s'o daţi rudei celei ' 



J 7 1) N U M E R I  ·n, 28. 
. . . lui i ea s'o stă- i Jrrtfa zilni':d. - . . 

- -apropia.te dlll fam•!�a fie '0ş lege •  şi un 28 t. Dr>mnul  a vo
.
rh 1t lu• Moise , �· pinească. Aceasta "i lui Israel, cum a a zis : - - -drept pentru copu D I "  ''C•P-"'"20. 2 Porunceşte cop1 1 lor h i l  _ l"�el , ş1 poruncit lui Moise o'.1'nu : sp���-le : „Sa ave\•. v, r i j ;i sa-Mt ''.du: 

Iosua arma,< lat Moise. . ceţi la vremea h?lartla, d • ntl .'Acu d'.  
I 

. lui Moise : „Suie- • are hrana Jertfelor Melc m"tu1tc I '!- Domn� 1: ;��sta Abarim, şi _pri- d�nfoc, 'cari Imi sînt de _un _ plac�•� � 1 1 1_t�, pe ��n � care am dat·O cop1�lor ros." . 
•d.#,v.�.� 1 ; .:ti . t„ ;.. . :'ila._. • . • .  _ 1 � I c_şte ţa p '-Cap. :<'-''- Dcnt.a.27; :r.i.w; 'H - ' - 3 Să le spui : „Iată Jertfa m 1s t 1 1 1 L i  lu131s5?el. riveşti, dar şi tu vei fi ada,u- de

. 
foc pe care o veţi �duc_c pomnul� 1 :  

g�t � Iao toporul tău, c�m a fost adao- în !iecare zi, cî�erie�� 'd�' t�� ��c�;'. gat fratele tău �;:P��-'z.1, 28; :u.2.  u�ut. 10.ri.  I f a r:� c u s u r ,  c a  .:, E:t:•111 .  �'-'.'-". 
14 entntcă v'aţi" împotrivit porun- m

4� Să aduci un miel dimineaţa„ ş1 cc
„ rl1e în ustia Ţin, cînd cu cearta !alt miel între cele două seri 1 ; -c� :rii' şi �u M'aţi sfinţit înaintea lor 5 iar ca dar de mîncarc •, să aduct �u unrile]ul apelor." (Acestea sînt •• '.'- a �ece� parte •• dintr'o efă de floa_rca 

pc!� de ceartă, la Cades, în pustia ' făinii, frămîntată într'�n sfe!t. d� hm t 
,Ţi1�;J(1. i/"r11r.'.l0. 12, z.1. neut. t .3i; 32. 5t. i

·�-
106

·.
3'.!. de „����-c�.��-�;r.�E�,1���1:::.Z::.�.f1��:���-:·. -� 1 

1 5. Moise a vorbit Domnului, ŞI a �·s : 6 Aceasta este arderea• de tot necur-1 6. „Domnul, D':!mne.zeul • duhurilor m�tă care a fost adusa la muntele S1-oricărui trup, să rindtuască pest� a�u- nai . � jertfă mistuită de foc, de un nunare un om . � <'llp. l l i .2'.! .  �„vr. 1�.o. ' lăcut Domnului . f. Ex1„1:�1. 12 . .\m•i'l c.:.!. • 1 7� care să iasă• înainte'.' lor, ş! să m- 1 "!/ /ertfa de băutură sa �ie de_ un sfert tre inaintea lor, care să-1 scoata afară I de hin pentru fiecare m iel ; Jertfa de şi să-i vîre în�untru, pentru c'.1 adu��� băutură de vin s'o faci Domnului în rea Domnului să nu fle ca mşte 01 locul sfînt. cari n'au păstor." '-Deuu1.2. 1Bnm.s.20; 8 Al doilea miel să-l aduci între cele ��;1��:i.��n. 1 . 10. ,,q l«!g.22.11. Zab.10.2.�1at.u.oo. do
.
uă seri •, cu un dar de minca_re _ şi o 1 B Domnul a zis lui Moise : „la-ţi pe jertfă de băutură �a ce!.e de d_1n_imea

los�a. fiul lui Nun, bărbat în • c�re ţă ; aceasta e�te o J4:_rtfa m 1stu1ta prin 
este Duhul Meu, şi să-ţi pui •• mma foc, de un miros placut Domnulu1. r.c,;��._e},;Dcut.�t�dL :•l.Judc.uo; I L 2'J. l Sam. Jertfele de Sabat şi de lună nouă. 

1 9. Să-l aşezi înaintea preotului Elea- 9. ln ziua Sabatului, să �duceţi doi zar şi înain.tea întregii„adunări, şi să-i m!ei de un a� făr� c�sur, ş� ca. dar de dai porunci• subt ochn lor. " Ucau1.1. mmcare, doua zec1m1 de efa dm floa-20. Să-l faci părtaş• la dregătoria ta, rea făinii, frămîntatâ cu untdelemn, pentruca toată adunarea copiilor lui împreună cu jertfa de băutură. Israel să-l "" asculte. <•cup . 11 . 11, 2". I Som. 1 0. Aceasta este arderea • de tot pen-10.o, o . 2 Rcg.2.1;. '"' lo•. LI•, 11. tru fiecare zi de Sabat, afară de ar-21. Să • se înfăţişeze înaintea preotu- derea de tot necurmată şi jertfa e i de lui Eleazar, care să întrebe pentru el băutură. '' E7�"'-"'- • ju�ec�ta lui Uri� •• !�.1inţea Dom�u- 1 1 . La începutul• lunilor voastre, sa lui ; ş1 Iosua, toţi copili lui Israel, 1m- , aduceţi ca ardere de tot Domnului : preună_ cu el, şi to�tă adunarea, s� ia- I doi viţei, un berbece, şi şapte miei de ��g�p
p
a
o����t l�i1. Ele��=;9

ş:4_s;":;!�� I �io=�Zl�!��c�;-��.'. Ezr.:;�,�����: :���·: i�: ;: 211. 18, Z:l, 26. 1 8nm.Z\,9; J0. 7. '>1>Exod.28.30. ţioe. U. I 13, U. Ezec.45. 17; 46. 6. 0eea2. l l . (�,J .2 . 11J. 11- 1 Sam,""-
.
'"· 13• 15- • . . 1 2. şi, ca dar de mîncare pentru fie-22. Moise a făcut cum 11 i:iorunc1se \ care viţel, trei zecimi •  de efă din floa�o�nul. A luat pe Iosua, ŞI l-a pus rea făinii frămîntată cu untdelemn · !namt�a preotu.lui Eleazar şi înaintea I ca dar de' mîncare pentru berbece să '".Jie�'

i
' :��nări: .1 t 1 . . d aduceţi două zecimi de efă din flo�rea por�nci •, c�mm·���srse: n�:O��·-a pr�� făinii, frămîntată cu untdel���- :5 . ._„_ Moise. ,.,. Deut. 3. 28;31. 7. 1 . Adică: seara _______ _:__ __ 
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1 _3 .  c:1 d a r  de m i n ca rc p e n t ru fiecare ' care .  I� . sărbăt '!' 'e l , sa ad t_1�eţ1 o zecime • de e fă din I mîn ilor (G11ciz�ca.rea incheier;; s t loare.'. fa rn r r ,  frămînbtă c11 untddcm11 . .  nare sfintă · să n

"11{aJ • . să .a�eti01P< .-\ ceas_t.1_ este o ardere de tot, o jertfo ' de s lugă ir; ea 
u aceţ1 nrc1 o lu�a: 

�1stu1tl �e foc, de un _m iros plăcut I 27. Sa aduce ţ i ca arder d •1.o •. �.,:1• om nu ur. . . �·' �-"·;·2· ' "1' · 1'•·
.
" 1 . · ,  miros plăcut Domnului .e � t�t, de 1 4. Jertfele de ba utura sa fie de o JU· berbece şi şapte 

. .  d doi Vriei• l mătate d� hin de vin pentru un \"i- ' ' mrei e un an. • t  
tel, a tre ia parte  dintr'11n h in pentru 28. Să mai adăugaţi daru •v„, un bc_rbece, ş r  un s fert de h r n  pentru care d in floarea făinii f�-10� de�h un m ici: �ceasta este ,:irdcrea de t�t 11ntclelemn� cîte trei z�cim��int�li t pentru mce�ut11 l l u 1 1 1 1 , 111 fiecare luna, nţel, clo11;1 zecimi pentru be� frec,; 111 �oat� l u n ile :rn u l u 1. 29. şi o zecime pentru fiec he�, I ": Sa se ad11ca_ Dom nul 1 1 i  u n ţap •, şa pte miei. are drn Q 
ca Jert fa de 1spaş1rc, afara de arderea 30. Să aduceţi ş · ţ de _tot nccurma t;i şi j ertfa ci de bău- ispăşire pentru v�i.un ap, ca sl 1,, !:1;,r;<.;_ ;,Exo•l.1""' 1s. Le,·.:?.1. c  •. cap.9.3. 1Jeu1.10. 1 .  3 1 .  Să aduceţ i aceste jertfe, afară , Jertfcfe de Paşte. arder�a de tot. n.ec�rmată şi daruf . 1 6 1 1 • •  1•. • . de mrncare. M1e11  sa fre fără cus . n una �� li, m

. 
ziua a patru- să adăugaţi şi jertfele Io d b_ ur, , sprezecea a lumr, vor f1 Paştele Dom- r e au�,, 

nului. � I.ev. :::; . G .  

1 7. Ziua • a cincisprezecea a acestei 
luni  să fie o zi de sărbătoare. Timp de 
şapte zile să se mănînce azimi. 

o:< f: ll:Ofl . )2. 1�. ),1'\" . � . 7 . 1 8. ln z iua • dintîi ,  să fie o aduna re 
sfîntă : să nu faceţi nici o lucrare de 
slugă în ea . 

(' \'1·r� . :n . f.r-\-. 22.:.!1).  Cnp. :..� 1 .!'I .  llPut. 1: •. '..!I .  

1 9. Să aduceţi ca ardere de tot Dom
nului o jertfa mistuită de foc :  doi vi
ţei, un berbece, ş i  şapte miei de un an 
fără • cusur. "Vw. �;. 

20. Să mai adăugaţi şi darul lor de 
mîncare din floarea făin ii, frămîntată 
cu untdelemn, trei zecimi de efă pen
tru un viţel, două zecimi pentru un 
berbece, 

21. ş i  o zecime pentru fiecare din cei 
şapte miei. . . , 

22. Să aduceţ i•  un ţap ca Jertfa de 
ispăşire, ca să facă ispăşire pentru voi. 

�Exo<l . 12.16; 13.8. l.ev.23.8. 

23. Să aduceţi aceste jertfe, afară de 
arderea de tot de dimineaţă, care este 
o ardere de tot necurmată. 

24. Să le aduceţi în fiecare zi, timp 
de şapte zile, ca hrana unei jert fe mis
tuite de foc, de un miros plăcut Dom
nului .  Să fie aduse afară de arderea de 
tot necurmată şi  jertfa ei de băutură. 

25. l n  ziua • a şaptea să ��eţr o adu
nare sfîntă : să  nu  faceţi 111c1 o lucrare 
de s lugă în ea. • Exod. zi. 1o; :u.22. Lev.23.IO, 

Jtj, DPt1t . l8. I0. 1''RJ1t .2. l .  

Jertfele de Rusalii. 

26. l n  ziua • celor dintîi roade, CÎ!1d 
veţi aduce Domnului un dar de mm-

Jertfe în ziua trlmbi/ei. 29 I: ln Iun�. a ş_aptea„în cea din: • _ z1 a h.m�, sa aveţi .o. adun� s fmta : a_tunc_1 sa nu faceţi mer� lucrt de s luga. Ziua aceasta să fie vesk 
între voi • cu sunet de trîmbiţă. 

9Lev.21i 2. Să aduceţi ca ardere de tot, de c 
miros plăcut Domn�I�i, un vitei, 1 
berbece, ş1 şapte m1e1 de un an f� 
cusur-
3. Să mai adăugaţi şi darul lor fr 

mîncare din floarea făinii, frămînla: 
cu untdelemn, trei zecimi pentru vil: 
două zecimi pentru berbece, 

4. şi o zecime pentru fiecare din� 
şapte miei. 

5. Să aduceţi şi un ţap �a jertfă d 
ispăşire, ca să facă ispăşire' pentru li 
6. Să aduceţi aceste jertfe, afară d 

arderea • de tot şi darul ei de minor 
din fiecare l ună, afară de arderea"d  
tot necurmată, darul ei de mincar� 
jertfele de băutură, cari se adiugă I 
ele, după t rînduie.I i le. aşezate. Amh 
sînt nişte Jertfe m1stu1�e de foc, de u 
miros plăcut Domnului. 

�Cep.21!1.ll .  •:u:< Cap.28.9. ţCap.15.ll,I 
Jertfe pentru ziua lmpăcdrii. 

7 ln ziua • a zecea a acestei luni 
şaptea, să aveţi o adunare s�intă, şi; 
vă smeriţi •• sufletele ; atunci sli nu 
ceţi nicio lucrare. 

19 1,.,� 
•:i.Lev. 18 . 29; 2::1.27. �Pe. 36 • . d 1 

s_ Să aduceţi ca arder� de t0\1
e 1 

miros plăcut Domnulu r :  un vi ' 



1 8 1  N U M E R I  29. 
. . i de un an fără • curmată,  danti c i de mîncare şi jertfa 

berbece, ş1 şapte mie "c"r w. '"· de băutura. . - 1 · viţe i cusur. . . 1 lor de 23. A patra ZI, sa aduce 1 zece . . • 9. Să mai adăuga\• ,
ş• �a��ămîntată doi berbeci, şi ratrusrrezcce m1e1 de 

mincare din floarea f�·� ' 
iţei un an fără cusur, • cu untdelemn, trei zec1m1 pentru v ' 24. împreună cu clarul hi r ele m 1 11care două zecimi pentru berbecf! clin şi jertfele tor ele  biiutura pentru v1(c •, 1 0. şi o zecime pentru iecare 

berbeci şi  m iei, după numarul lor, du· 
cei şapte miei .  

. . · t fă • pă rînduielile aşezate. . l 1. Să atluce\1 ş1 un .tap cd Je� ă- 25 Să aduceţi şi un ţap ca icrtfa de 
de ispăşire, afară de J ertfa e isp . ă. ire afară de arderea de .t�t ncşire� afară de ardJ:e�Î�l�ar�t 

Ş?e
j��';: �Stfr.�arn', '!_arul e i  de mîncare Ş I  J C rt fa mata cu �arul _e 

b" . ·t „ 1„v. rn. :i,5. de băutura. _ . .-fete de bautura o acmu1 e. 
26. ln  ziua a cincea, sa atluce\1 nou,1 

1 ·tf 1 enlru sărbătoarea Colibelor. viţei, doi berb!!c!, şi patrusprezece �12. �.� :iua • a cincisprezecea a _Iu�i '. m��i � ��u�� ��r�a;��u
l�r de mîn�ar� a şartca, să ave\1 .o a�ttnare sfant�

� şi j�rtf�e tor de băutură pentru valet, atun�i s�'i n�_1
_ 

faceţi n!c�'?.t luc!Î�e 
cin· berbeci ş i  miei, după numărul lor, du-sluga. Sa rrazi:im\.1 0 sar a oar 

zile pi rînduielile aşezate. . _ stea Domnului, timp de şapte 
; 2, 28 Să adiiceţi şi un tap ca i ertfa de �,1,('_c2:i. :1 . n1·11t. rn. 1:1.Ez<'c. o1,1. ;), is ă·�dre, afără de arde�ea de tot necur-1 3. Să aduce\1 ca ardere de toţ, 0 

m�tă darul e i  de mîncare şi jertfa je�tfă mistuită _de f_oc, de un. II!1d0� 
de băut�ră. pi acut Dom11ulu 1 :  treisprezece ':'1�1• 01 29 l n  ziua a şasea să atluceti opt vi��r�;��· 

c
�

s
if.·�trusprezece mae• ,. Ez�u3u� ţei, . doi be_;b_e

ci şi patrusprez.ece m ie i  
1 4  s- m a i  adăugaţi ş i  darul l o r  de de un an fara cusur, • 

mîn�ar: din floarea fă in i i, frămîntatr1 30. împreună cu d�rul lor de mm�ar� 
cu u�tdelemn, trei zecimi pentru fie· şi jert�el� lo_r _de ba�tură pentru v1ţe1, 
care clin cei treisprezece viţei, două b�rb�c1 ş.' ra:i1e1, dupa numarul lor, du-
zecimi pentru fiecare din cei doi ber· pa rmdu1elale �şezate. . _ 
beci, . . 31; �ă aduceJ1 ş1 un ţap ca i e rtfa de 

1 5. şi 0 zecime pentru fiecare din 1spaş1r�, afara d� ardcr.ea de t?t .  ne-
cei patrusprezece miei. curmata, _darul. e1 de m111care ş1 i ert-1 6. Să aduceţi şi un tap ca jertfă de fele de b�utura. „ . ispăşire, afară de arderea de tot ne- 32 .. In z1.ua a şapţea, ?a aduceţi şapte curmată, darul ei de mincare şi jertfa viţe!, doi berb!!c!, Ş I patrusrrezece sa de băutură. m1e1 de un an fara cusur, 1 7. A doua zi, să aduceţi doisprezece 3?. imrreună cu d_'.lrul l_or  de mîn�ar� viţei, doi berbeci, şi patrusprezece şa iert�el� lo_r _de ba�tura pentru v1ţe1, miei de un an fără cusur, berbeci ş 1  m 1e1, dupa numarul lor, du-1 8. îmrreună cu darul lor de min- pă rîntluielile aşezate. care şi jertfele lor de băutură pentru 34. Să aduceţi ş i un ţap ca jertfă de viţei, berbeci şi miei, după numărul ispăşire, afară de arderea de tot nelor, după rînduielile • aşezate. curmată, darul e i  de mîncare ş i  jertfă ·�  \"1•1-s.:i, . 1 ,  !l, rn. cn11. t:i. 1:!: '!A. 7, u .  de băutură. 1 9. Să aduceţi şi  un ţap ca jertfă de 35. ln  ziua a opta, să aveţi o aduispăşire, afară de arderea de tot ne· nare • de sărbătoare : atunci să n u  facurmată, darul ei  de mîncare şi  jert- ceţi nici o lucrare de slugă. -' Lev . 23.3G . fele de băutură. 36. Să aduceţi ca ardere de tot o 20: A freia zi, să. aduceţi unsprezece jertfă mistuită de foc, de un m iros viţe.', tlo1 berbeci, ş a  patrusprezece rlăcut Domnului :  un viţel, un berm1e1 �e un an fără cusur, bece, şi şapte m iei  de un an fără cusur 21 . '!11preună cu darul lor de mîn- 37, împreună cu darul lor de mîncar� c�re. ş a  iert f�le _lor _d7 băutură pentru şi jertfele lor de băutură pentru viţel v1\c1, be�bc�1 ş1_ n:i1e1, după numărul berbece şi m iei, după numărul lor du: lor, d�pa r1 11d!-11e_hle • aşezate. ''' ,., .... is. pă rînduielile aşezate. ' . 2�. Sa aduceJ1 ŞI un ţap ca jertfă de 38. Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispaş1re, afara de arderea de tot ne- ispăşire, afară de arderea de tot neet1�-
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I ci de m i 11cJre şi J· ert fa I 
._ 1.1 

ll' c t.: i ,  cu. ci rc s'a lt.: . 
JCJ. Acrs t ca sint j t f · I  . "ii i " >;1 1nb. g.it ea ; ş.i _ Do�. 

ad uceţi D . 1m11ul 
. r • c .'· pc ci n sa 1„ J. J 1.1 ru 1 1 1 ţ ' u n e i  femei  v · • „. , ,. 'Irc a f· . I u 1 a s.i rhator i le \'(J:i· spar 1 1 t e de ha rb a t, f'rrădăud,.uvc sau d·.· 

el. c c1' ar 1'1'r
r
1.al 'l \C" arder i le u 1 a_ s t rc d e lot , . I 

d" nta ' 

c oa t el se '°" 11 cg;it ca, \·a răm' � care 
jcrHc le . t s re e m111carc şi de c1rJare . . pentru ca. mea •n "1. 

fc l c  \ oas re de bfo tu ra , ş i <le j e r l - I ( < ,. 

I I I. re 
voas t _rc <le_ m u l ţ a m ire, c.i i m p i i-

I . •  1 11d o feme ie f i ind • ă .  
a unei J U  ţ •• 

harh.i t u l u i  ci ,  n rdcc i·u ·�c 1n cas1 
bună voie " 

.„ru 1.n c sau ca d a rur i  <.k va k:.;a cu ncun jurămin:mţe sau st 
E1m1.r,.  � • ..._„; . ,„ ,:;:·;;,;1': t„1 .'. '';�./; ii.�.'. '�;".,,'.'., 1 1 . ş1 barbatul ei va a�l� d 
• 4,0. Mo ise a spus cop i i lor  lu i  lsrad acesta , - · cl aca nu- i zice nim·

e lucrul 
i o 1  ce· 1 poru11risc Dom nu l . o p re�tc, toak juru in ţele e· Ic ş1 n'o 

nea 1 11 pi cioa re, şi toate f� ;ă� .rărn;. 
pr111 car i se \'a fi legat c 

g' u1n\elt 
nea în picioare ; a, \ or rarn;. Lege a'uprn i11r11in(dor. 

30 1 · �toisc a vorbit căpeten iilor • . scm111 ţ 1 1lor copiilor lui Israel şi 
a zis :  „ l ată cc porunceşte Domnul. 

2 c· d 
'' ('up. 1. 4, 16; 1. 2 .  

· 111 _un • om va face . o juruinţa •• 
!Jomnulu1, sau un Jllrăm111t prin care 
�e va lega J?rintr'o lagăduială, să nu
�·  calce c1_1v111_tul„ ci să facă ţ potr ivit 
���ttot .ce 1-a 1eş1t din gură. " L< v . 27. 2. 

: :,,�; t��l2��'...:'.ct.\�:�:.i;.J''./";!; "?,\·�·;,1;";;,'•;.:·,����: 

Juruinţa femeilor. 
]. Cind _o _femeie va face o j uruinţă 

Do_m�ul�1 ş! sc va lega printr'o făgă
du_1ala, 111 t111ereta ei şi în casa tată· 
lui ei, 
4. şi ta�ăl ei va aţla de juruinţa pe 

care a facut-o ea ş1 de făgăduiala cu 
�are. s'a !egal, - dacă nu-i zice nimic 
�n z1_ua c111d . află de juruinţa ei, toate 
J�ru111ţ�le .. e1 vor fi primite, şi orice 
fag-ă�l!_•ala cu care s'a legat ea, va fi 
primita ; 5. dar dacă tatăl ei nu-i dă voie în 
ziua cî_

nd i_a cunoş.tinţă de juruinţa ei, 
toate iuru111ţele e1 ş 1  toate făgăduielile 
C'f .cari se va fi legat ea, nu vor avea 
111c1 o tărie ; şi Domnul o va ierta 
pentrucă nu i-a dat \'oic tatăl ei. ' 
. 6. �înd se va mărita, după ce a făcut 
J Uru111ţe sau după ce s'a legat prin
tr'un. cuvînt ieşit. de pe buzele ei, 

7. ş 1  bărbatul e1 va lua cunoştinţă de 
lucrul acesta, şi nu-i va zice nimic în 
ziua cînd va lua cunoştinţă de ele, 
j uruinţele ei vor rămînea în picioare ; 
şi făgăduielile cu cari se va fi legat ea 
v
�� J;;"���� i�r���

i
�t�� ;nu-i • dă voie 

în ziua cînd ia cunoştinţă de juruinţa 
ci, el va desfiinţa juruinţa pe care a 
făcut-o şi cuvîntul scăpat de pe bu-

I 2. <l�r dacă barhatul c i  nu 1 . i:neşt_c 111 1iua . cinel afla de ele e pn. 
JUru 1nta ş1 orice fagâduială · 

' . 0nct 
pe buzele ci nu vor · avea nic' 

ieşile de 
ba rha tu l ci nu Ic-a p r im it . ş

j in pre\ 
o va ierta. 

' 0mnul 
I J. Harbatul ei P.oate întări şi bărb . 

tul c 1 .  poat� desf1 1nja orice juruim: 
����� �\�jn��·��ă 

c�i�f���uf.
e leagă ea ·� 

I � - . Şi anume, dacă nu-i zice nimic �e zi, după ce a flă de lucrul acesta 1: 111tăr.eş�e a_st�el toate juruinţele şi to:. te _fagadu 1el i le cu cari s'a Jei:at ea · 
�e 1�târe�lc pentru că nu i-a zis nimi; 
111 ziua c111d a aflat de ele. 

1 5. Dar dacă nu le primeşte du· 
hă ce a trecut ziua în care le:a ai· 1��'. ,.va fi vinovat de păcatul nevestei 

1 _6. Ac_estea sînt legile pc cari le·a dat 
!ut Moise Domnul, ca să aibă puim 
111tre un bărbat şi nevasta lui între 
un tată şi fata lui, cînd ea este in tinr· 
retă şi acasă la tatăl ei. 

Biruinţa ausupra Madiani/ilor. 
31 1 .  I?omnul a vorbit lui Moise, şi 

a ZIS : 
2. „Răsbună • pe copiii lui Israel im: 

potriva Madianiţilor, apoi vei" li 
adăugat la poporul tău." 

·:,cn11. 2U . 17. NCRp.Zi.11 

3. Moise a vorbit poporului şi a zis: 
„Inarmaţi dintre voi nişte bărbaţi pcn· 
tru oştire, şi să meargă împotriva.�a· 
dianului, ca să aducă la indephn1rt 
răzbunarea Domnului împotriva Ma· 

dianului. 
4. Să trimeteti la oaste cite o mie 

de oameni de seminţie, din toate se· 
m
J���

e
l��� �

s
i�t��·�iile lui Israel cîle 
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Curiif!rcrt (( /  pdcniilor 5i o s  f a  ,j/ur. 
. oameni ele sem inţ ie,  a<l ic� 

�o�d�p�e�ece mii de oameni înarma\ !  

peni� _oas�e.trimes la oaste pe aceşti 6. . oise oameni de seminţie, şi a 
J CJ. I a r  mi, tahari \ i " şapte zile _a fa r.i 

c..l i n  tabâra ; to' i ac\· i :l  l� l l l t�c vo! c.i� � 
au ucis pc cine\· a ,  71 tnţ 1 �c� ce s au a_ 
tins •• de vrc un 11_1nr!, �a s� c�răţc a 

tre_ia şi a şaptea L �_,4 :l:11. t�.n:i. �.�!'�-��. ��v�� Să curăţiţi dcascmcnca "' icc hai 

nă, �rice lucru. de _piele , ori.cc l,t 1c�u ci�, păr de capră ş i orice unc.t l la  <le l e m n .  

o . mie de . fiul preotului Eleazar! tnmes cu ei Pducea uneltele sfinte ŞI 
F�ne��'el�a;erăsunătoare. · ·.cap. to. �· tnm ţ • . tal împotriva Mad 1anulu1! 7. Au 111am care 0 dăduse lui 
���e Pi)�i:i:'��l f �i au • omorî! pe? 

to
ţ i •• ��b1aJ!!� 11 . ir, io.  •'.:��1:��:�/�:�.fk. _t. tt. 
'�'"i�p.reună c� toţi cei.lalţi, �u Em.�-

21 Preotul Elcazar a z is u,;\aş i lur .  
cari. se duseseră la războ i :  „ l ata cc· 

este poruncii prin legea pe ca re ,, 
dat-o lui Moise Domnul. 

22. Aurul, argintul, arama, ferul, co-
·1· şi pe împăraţii Madianulu1 ' · v 1 ! 

n h Ţur Hur şi Reba, cei c111c1 sitorul şi plumbul, . 
23. orice lucru care poate suferi fo

cul , să-l treceţi prin foc ca să se cu� 
răţească. Dar tot ce nu poate suferi 
focul să fie curăţit cu apa • de cura
ţire ; 'să-1 treceţi pri.n a [.'ă. '· ;""·'�· "· ' '. · 

��ă��·i ai Madianuluţ ; au 1;1cg cu sa

bia şi pe Balaam ••, .;�1'0�l13l �1'. , „ ,���;s.2'l. 

9. Copii i lui Israel au luat prir:i.se pe femeile Madianiţilor �u pruncii lor'. şi le-au jăfuit to�t�. vitele, toate tur 
mele şi toate bogaţ11le. . 

1 o. Le-au ars toate cetăţile pe cart Ic 
locuiau şi toate ocoalcle lor. . . 

1 1 .  Au • luat toată prada_ ş1 toate 1afurile de oameni ş i dob1toa
.;��.

:
,,. 20. li .  

1 2. şi pe cei .Prin�i, prada şi j�furile, 
le-au adus lui Moise, preotului Elea: 
zar, şi adu��r!i co_riilc;>r lui Israel_, c�rt 
erau tăbănţ1 m c1mp1.a Moa�ulm, lin
gă Iordan, în faţa ler1honulu1. . . 

1 3. Moise, preotul Ele�za�, y . toţi mai marii adunării, le-au 1eş1t mamte, 
afară din tabără. 

1 4. Şi Moise s'a "!!niat pe căpete_niil� 
oştirii, pe căpeten11le pes"te o .m IC . Şl 

pe căpeteniile peste o suta, can se m· 
torceau dela război. 

1 5. El le-a zis : „Cum ? Aţi lăsat cu 
,· iaţă pe toate " femeile ? 

>:•Dent. 20 . 1 4 .  lSurn. ir,.:{. 
1 6. lată •, ele sini acelea cari, după cuvîntul •• lui Balaam, au tîrît pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului, în fapta lui Peor ; ş1 atunci 

a izbucnit urgia ţ în adunarea Domnului. o;•Co.p.25.2. •:u:• cnp.24.H. 2Pet.2. lf1, 
.\poc.2. 14. ţCnp.25.9. 

1 7. Acum, dar, omorî\i • pe orice prunc de parte bărbătească, şi omorîţi pe orice femeie care a cunoscut pe un bărbat culcîndu-se cu el ; ·:·Jutlc.21. u. 
1 S. dar lăsaţi cu viaţă pentru voi pe toţi pruncii de parte femeiască şi pe toate fetele cari n'au cunoscut împreunarea cu un bărbat. 

24. Să • vă spălaţi hainele . m z1_ua a 
şaptea şi ve\i fi curaţi ; a poi, veţi pu_
tea intra în tabără." ·· 1"''· · 1 1 ·'  '· 

lmpăr(irea prăzii. 
25. Domnul a zis lui Moise : 
26. „ F ă, împreună cu preotul Ele!': 

zar şi cu căpeteniile cas�lor aduf!ăr1_1, 
socoteala prăzii luate, fie oamem fie 
dobitoace. 

27. lmparte prada • între luptătorii cari s'au dus l a  oaste ş i între toată ad unare a. �, 108. '.!.!. I'.!. 1 S:tm. 30. '..!�. 
28. Să iei intîi din partea ostaşilor cari s'au dus la oaste o dare pentru Domnul, şi anume : unul • d in cinci 

sute, atît din oameni cit ş i  din boi, 
măgari ŞÎ oi. ,;· ·vers . ::U1 , 1i . Cnp . lS . 21; , 

29. Să le luaţi din jumătatea cuve· nită lor, şi să Ic dai preotului Eleazar ca un dar ridicat pentru Domnul. 
30. Şi din jumătatea care se cuvine copiilor lui Israel să • iei unul d in cincizeci, atît d in oameni ci t ş i  d in boi, măgari şi oi, din orice dobitoc ; şi să le dai Leviţilor, cari •• păzesc cortul Domnului ţ." n·ero.42-47 • • ;„;• cnp . 3 .  1, 

8, 2:1, 311 30; 18.8, 4. tCnp.18.FI, 19. 
c: 1j,�����s�i l'uT�1�1is';1o�:1r':n�l. făcut 
32 .  Prada de război, rămasă d in jaful celor ce făcuseră parte din oaste, era de şase sute şaptezeci şi cinci de mii de oi, 
33. şaptezeci şi două de mii de boi, 
34. şasezeci ş i una de mii de măgari 
35. şi treizeci şi două de mii de su'. 
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!lcte, adică femei cari nu cunoscuseră 1 care pentru sine pr ;ida • pe c 1mpreuna�ea cu �n bărb_at. . cnse. 

. . "a�;u,o,,/a-36. J umatalea ca!'e alcatu1a partea ce· 5 4. Moise ş1 preotul E leazar au ·I<. lor_ ce se du_sesera la oaste, a fost de auru l de la cărctcnii le peste 0 _luat 
trei sute trc1zec1 şi şapte de m'ii cinci dda capelcni 1k peste 0 sută '!11j şi sute de 01, 

. . . . adus în cortu l  întî ln irii ,  ca ad�c::e:au �7. dm can şase sute şaptezeci ş1 cm· m mie pentru copiii lu i  Israel în · i3" c1 au f�st I_uaJi ca dare pomnuI:i i ; . Domnului .  ''Exo� 1� ea 
38. tre1zec1 ş 1 şase de m11 de bot, din I . . 

· "· 

cari �aptczeci şi doi luaţ i ca dare nJm· Oalaadul dat lui Oad 5i R.uben. nulu1 ; · . 
. „ . 

. _ , 32 I .  f" ii i  lu i Rubcn şi fi i i  lui Ga 39: tr�1zec1 .de mu c_11K1 sute de ma- ' aveau o marc mulţ ime de vite d gan, dm can şasezec1 ş1 unu luaţi ca au văzut că ţlra lu i laezer • şi l�rş� dare Domnului ; „ . . . Oalaadului erau un  loc bun pentru 4�. ŞI
. 
şus_esl?rez�ce "'!11 de m ş 1 ,  din vite. 1 ·ur . � 1 . :J:!. f o� . 1 :-i. 2! • . 2sarn . 21 .5. can �re1zcc1 ş1 doi l uaţ i  ca dare Dom- 2. Atunci fi i i  lui Gad, şi fiii lui Runulu1. . . bcn a_u ven it la Mo.i_se, la preotul Elea. 

r:l ·/�'!i��
s
�: â!� ��âf���I

u
�e����

z
00�: �rs

r
: 

ş1 la mai m a rn  adunării, şi le-au 
nul, după cum • îi poruncise Domnul. . 3. „Atarot, Dibon, l aczer, Nimra '  

_ . 
_ 

.. 
' """· "o: I Hcsbon, Eleale, Sebam *', Nebo şi Be'. 

42. Jumatatea cm·emta copulor lut I on ţ, q-.„,. :•;. ' ·' \'n""" · t Vcrs. :JJ. 
Israel, pe care a despărţit-o Moise de 4. ţara aceasta pe care • a lovit-o a băr�aţilor cari merseseră !a 

.
?aste, Dom n u l  înaintea adunării lui Israel, 43. ş1 care era partea adunam, a fost este un loc bun pentru vite, şi robii de trei sute treizeci şi şapte de mii  cin- tăi au vite." " "•"·"'· 2'.3t 

ci sute de oi, 5 .  Apoi au adăugat: „Dacă am căpă-44. treizeci şi şase de mii  de boi, tat trecere înaintea ta , să se dea tm 45. treizeci de mii cinci sute de mă- aceasta în stăpînirca robilor tăi, şi să 
gari, nu  ne treci peste Iordan." 

46. ş i  şasesprezece mii  de suflete. 6. Moise a răspuns fii lor lui Oad şi 47. Din această jumătate care se cu- fiilor lui Ruben : „Fraţii voştri să mear· 
venea copiilor lu i  Israel, Moise a luat gă oare la război, şi voi să rămîneţi 
unul din cincizeci, atît din oameni cit aici ? 
şi din dobitoace ; şi Ie-a dat Leviţilor, 7. Pentru ce voiţi să muiaţi inima co· 
cari păzesc cortul Domnului, după cum piilor lu i  Israel şi să-i faceţi să nu trea· 
îi poruncise Domnul. că în ţara pe care Ie-o dă Domnul ? 48. Căpeteniile oş.irii, căpeteniile pc- 8. Aşa au făcut şi părinţii voştri 
ste o mie ş i  căpeteniile peste o sută, cînd i-am • trimes din Cades-Barnea 
s'au apropiat de Moise, să •• iscodească ţara. •:·cap. rn.3,26. •''DeuLt.2'!. 

49. şi i-au zis : „Robii tăi au făcut so- 9. S'au suit • pînă la valea Eşcol, şi, 
coteala ostaşilor cari erau subt porun- după ce au iscodit ţara, au muiat ini· 
cile noastre, şi nu lipseşte niciun om m ile copiilor lui Israel, şi i-au făcut 
dintre noi. să nu intre în ţara pe care Ie-o dădea 

50. Noi aducem deci, ca dar Domnu- Domnul. " Cnp. !3.2•, 31 . Deut.1.2<,'8. 

lui, fiecare ce a găsit ca scule de aur, 1 O. Şi Domnul • S'a aprins de minie 
şi anume : lănţişoare, brăţări, inele, în ziua aceea, şi a jurat zicînd : 
cercei şi salbe, ca să se facă ispăşire • "Cnp . 1 1 . 1 1 ,  21. Deut. 1.�.  

pentru sufletele noastre înaintea Dom- 1 1 . „Oamenii aceştia cari s'.'.1u �uit 

nului." ···Exod.:io. 12,rn . din Egipt, de la  vîrsta • de douazec1 de 
5 1 .  Moise şi preotul Eleazar au pri· ani  în sus, nu vor vedea tira pe care 

mit de la ei toate aceste scule lucrate am jurat că o voi da lui Avraam, lu; 
în aur. Isaac ş i  lui  Iacov, căci n'au •• urma 

52. Tot aurul, pe care l-au adus Dom- în totul calea Mea, 
nului  căpeteniile peste o mie ş i . c�pE:- <• C�p . 14.28, 29 . Deut.l'.35. •• C�p. H 2l,ro. 

teniile peste o sută, ca dar nd1cat, 1 2. afara de Caleb„ fml . Im Iefun�l 
cîntărea şasesprezece mi i  şapte sute I Chenizitul� şi Iosua, fiul lui N

. 
uni �ari 

cincizeci de sieli. au  urmat m totul calea Domnu ui. 9 

53. Oamenii d in  oaste au păstrat fie- 1 q ;ap . u . u . Deu1 . 1 . oo . 1os.14-� · 
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• . • ' zis lui Moise :  „Robii tăi vor face to 
1 S' aprins de mm1c im· 

I nccşk domnul nostru. 
13 . . Dom�lsraeÎ şi i-a făcut să r�tă· ' c�lor�uncii • nostr i, nc\"estelc, turmele 

potn'.'.� \�1 pustie 'timp de patruze�1 -�� \ noa�tre şi toate 'vite le noJsl re, .
. 
v,or

,
r�.ce�sca . 

_ la stingerea mtreg� u� I . ea în cetă ţ ile G:ibadulu 1 ;  · 1_''· · 
alfl, pma ni

_·. 
care făcuse rău mam_- m

�� ·ar robii • tă i ,  toţ i inarrna\ 1 f!en
lcat de oame 

i ·:· cnp. 14. 3.1,34,:1� •. ::·.;:('ar-�u-;„1, 1. ... _.. - • ! boi vor merge să se lu pte ma
tea Dşo.�n��ucă voi luaţi locul părm\ 1: I tr� raoo�nului cum zice domnul no-

1 4. i I'.' 
�a nişte odrasle de oan:ieni . m ea„ ' '""

. 
' : '2. 

lo_r ,
voştn�a să faceţi pe Dol!l�ul .sa Se li sţ�· Moise a dat • porunci cu pr i\_1rc 

pac'.'td�1l. şi mai tare de mm1e impo- I e
.
i preotului Eleazar, lu i . l?sua, t 1 u l  

���� lui Israel� .- • :·!''"'�i .r� l� i Nun, şi .�a p ilor. de familie .u:.�. ,s�"-1 5  Căci daca � a  mtoarceţ1 d I !  minţiilc copulor \Ul Israel. . I . 
El 

.
El va' lăsa mai depar�e pe lsr��e

' 
29 El le-a zis : „Dacă f iii _ IUi Oad ş 1  

să' rătăcească î n  pustie, ş1 �eţ1 ad" 
I fiii · lui Ruben trec cu voi l�rd �nul, 

d rea poporului acestuia mtreg. _ • 
ti cu toţ i i  ca să lupte rnamtca 

per e 
·:· 1>eut.m . 11 . 1os._i2. 16, is.Mrn_n . 1 .1";· "'�� 1· D���·lu i după ce ţara va fi sup�să 

1 6. Ei s'au aprop�at d;ale ���tr� vi· ,  înaintea v�astră, să le daţ i în stăpm irc 
zis : „Vom fa�e a�ci. oe 

t runcii no- I tinutul Oalaadului. • . 
tele noastre şi ceta\1 pen ru P ! • 

30. Dar dacă nu vor merge lf!armaţ1 
ştri : . • înarma în crrabă şi I împreună cu voi, să se aşeze .1� m l]-

1 7· apoi ne yom „1 "' lui Is- locul vostru în ţ ara Canaanulu 1. 
vom "!e�g-� mamJea c.oP)' o�l care le 3 1 . Fiii lui Oad şi fiii lui Ruben au 

����· R:;�tut; ;'"�f1
pr���ii'"no��ri -:or l�- 11 răspu_�s : „Vom face tot ce a spus rob1-

cui în aceste cetăţi întărite, dm pri- lor tai Domnul. . • . 

cina locuitorilor ţării aceste i.a. 32. Vom trece înarmaţi 1_na1
d
ntea D?m; 

·.·Jos . .1 .  "· e .  nutu i în ţara Canaanulm ; ar . noi sa 
1 8. Nu ne • vom întoa.rce în �asele ne avem moştenirea noastră dincoace 

noastre mai înainte ca f1eca!e. d_m co· I de Iordan." 
piii lui. Isra

1
el. să fi pus stapi?.:�;_,,.f�. Luarea în stăpînire a Oa!aadului. m

l
o
t�?1��\0i:;; st�p_îni n_imic cu ei din- 33. Moise • a <laţ fiil?r h!i Oad �i fii

colo de Iordan, nici mai departe, pen- lor lui Ruben, ş1 la iumatate dm se
trucă noi ne vom avea moştenir�a_* m intia lui Manase, f iul lui Iosif, îm
noastră dincoace de .. l?rdan, la0 rasa- părăţia ••. l_ui �i�o!1, î�păratu! Â!_TIO
rit." . 

. '„ ' "' · '.:· ros . 1 - · 1 •  13 ·8· riţilor, ş1  1mparaţ1a lui _Og, 1!11par�-
20. Moise • le-a _zis : „�aca fac_eţ_1 a�a, tul Basanului, ţara cu cetaţ ile e1, cu ţ1-

dacă vă înar�aţ1 ca sa luptaţi rnam- nuturile cetăţ ilor ţării de jur  împrejur. 
tea Domnului, •'.' Deut.3. 16 . Ios. ! . l4; ·1 · 12, 13· .:,neut. a. 12-11; 29 .  8 .  Ios.12. 6; t:l . . �; 22 . 4 .  *�'Cap. 2 L .  

21 . dacă toţi aceia dintre voi  cari se 2•, 33 ,  35 .  

vor înarma trec Iordanul înaintea Dom- 3 4 .  Fiii lui Oad au zidit Dibonul • ,  
nutui, pînă ce  va izgoni pe vrăjmaşii Atarotul, Aroerul ••, 
Lui dinaintea Lui, * Cup . 33 . 45, 4G. "":0 Den L . 2 . sv .  

22. şi dacă vă veţi întoarce • înapoi 35. Atrot-Şofan, laezer •, Iogbeha, 
numai după cc ţ1ra •• va ·fi supusă •Vers. I, 3. 
înaintea Domnului, - atunci veţi fi 36. Bet-N imra • ş i  Bet-Haran cetăţi 
fără v!nă înaint�a !=>omnului şi înain: întărite ••, şi au făcut staule ' pentru 
tea Im Israel, ŞI ţinutul acesta va f1 . turme. ,, Vers.3. •:0:• v.rs . 2 1 .  
moşia ţ voastră înaintea Domnului. I 37. Fiii lui Ruben au zidit • Hesbo
.:.

.
neul. 3. 20 .  los :.11 . 23; 18. l .  '�* los.22. 4. tDeut. 3 . 12, nul Eleale Chiriataim >::(;up.21.27. 

'21:3'.'01=�· 'a���·�:·h��ti aşa, păcătuiţi 3S. Nebo : şi  Baa�-M�on ••, �le �ăror 
împotriva Domnului, şi să ştiţi că pă- n�me au fost sch1mbateJ! ş1 S1bma: 
catul • vostru vă va �l-�cnf.�; '"ir.. Isn.r.o. i2. j�.:� .J:�ft. alte nume cetaţ1lor pe can 

24. Zidiţi • cetăţi pentru prunci i va- "lsa. 46. 1 .  '"' Cop. 22 . 4 1 .  t Yers.a.Exo�.23.13. Ioe.2".7 . 
ştri ş_i ocoa!e pentru vitele voastre, şi 39. Fii i  lui Mach ir •, fiul lui  Manase, 
faceţi ce aţi spus cu gura voastră." au mers împotriva Galaadului, ş i  au 

<•vera.16,:J.1,etc. pus mina pe el ; au izgonit pe Amori-25. Fiii lui Oad şi fiii lui Ruben au ţii cari erau acolo. <•b"ac . oo . z� 
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40. �oise .a dat • Galaadul lui Ma- i H. Au pornit din Alu · , l'i11 r, f111l 11 1 1 Manase, care s'a aşezat la Ref id im • unde po;br�I 

au, tabări1 acolo. . . 
•.• Jl1·1�t. :-i. 1:?, rn, 1r,. 1n8. 1 :1 . :.i 1 i  1; . r . apa de b�rnt.' o:<J•:x n a găsit 

4 1 .  .Iair •, f1ul _lu1 Manase, a pornit şi .� s .. �u pornit d in Rcfidim 
od'.11• 1; 1'-

.
' 

e_l, ŞI . a lu�t t �rgurile, ş1 le-a numit harit 111 pust ia • Sinai . Exo�. �: 1
a� ta. t 1rgurile lui la 1r „. ·«J>cu u . 1 1 .  

· ' · 1 ·'· 
Ios . 1 :1 . :Ul. l Crn n . :! . :? l , 2'�, :?:L •:":• .Juik. 10. ·L t H.<'g. 4 . t:-l.  Dela Sinar" la Cades. 
42. �obah a pornit şi el_ şi a luat Che- 1 6. Au pornit din pustia Sina· . 

natul 1f!1preuna _cu cetăţile ca�i ţineau tăbărit l a •  Chibrot-Hataava. ,,.��Pş:1 
a,u 

de. el, ş1 l-a numit Nohah, dupa numele 1 7. Au pornit dela Chibrot-H t '.' '· 1 111. şi au tăbărî! la • Haţcrot. <• c:1,��1�'. Popasurile Israeliţilor. 
b!�it A1au !]1?1

r
m
n
,·11
t
. 
d in Haţerot, şi au tă. 33 1. l a tă popasuri le copiilor lui ls· " 

rael cari au ieşit din ţara Egip- 1 9. Au pornit dela •· Ritma şi au I' 
tului, după oştirile lor, subt povăţui- b�rît la Rimon-Perej. ' ''C"P·"-�� 
rea lui Moise şi lui Aaron. a�Otă�

1;ît
p
l
o
a
rnlit1_ hn

d· '. 1.1 R imon-Pereţ, şi 
2. Moise a scris călători i le lor din po- � 

pas în popas, după porunca Domnu- 2 1 . .Au pornit din Libna, şi au tăbărît 
l ui. Şi iata popasurile lor, după căl:i· la R1sa . 
!oriile lor. 22. Au pornit din Risa, şi au tăbărî! 

3. Au pornit • din Ramscs in Juna în- la Chehelata. 
tîi ••, în ziua a cincisprezecea a lunii în- 23. Au pornit din Chchelata, şi au tă
tîi. A doua zi după Paşte, copiii lui Is- bărît la muntele Şafer. 
rael au ieşit gata de ţ luptă în faţa 24. _A�1 pornit dela muntele Şafer, şi 
tuturor Egiptenilor, au tabarit la Harada. 

•:•Jo:xod . 12 . 37 .  ••Exod . 1�.2;  19. 4 .  t B x o d . U . S .  25. Au pornit din Harada, şi au tăbă· 
4. în timp cc Egipten i i  îşi îngropau rit la Machelot. 

pe toţi întîii lor năsicuţi, pe cari-i Io- 26. Au pornit din Machelot, şi au tă· 
vise • Domnul dintre ei. Căci Domnul bărît la Tahat. 
făcuse chiar şi pe dumnezeii •• lor să 2 7. Au pornit din Tahat, şi au tăbă· 
s imtă puterea Lui. rit la Tarah. 
·:= ..:xod . 1:? . 20 .  •:·�"Exotl. t:!. t:!; 1i-- . 1 1 . 1„:1. H1. t . .\pm„ 12.�. 28 . Au pornit d in Tarah, şi au tăhărît 

5. Copiii • lui Israel au pornit din la Mitca. 
Ramses şi au tăbărî! la Sucot. 29. Au pornit din Mitca, şi au tăbărî! 

•:•Exo<1 . 12. a1. la Haşmona. 
6. Au pornit din Sucot •, şi au tăbărît 30. Au pornit din Haşmona, şi au tă· 

la Etam, care este la marginea pustiei. bărît la Moserot. 
• Exod . 13 .20. 31 . Au pornit din Moserot, şi au tă· 7. Au pornit d in Etam •, s'au întors bărît la Bene-Iaacan. 

înapoi la Pi-Hah irot, faţă în faţă cu 32. Au pornit din Benc-Iaacan ', şi 
Baal-Ţefon, şi au tăbărît înaintea Mig- au tăbărî! la •• Hor-Ohidgad. 
dolului. i:• Exod . t & . :!, 9. ,:, Fuc . :m. 2i. Deut. 10.6. 1 L'ron. 1 . . 1 2 .  1:·�·Dl·ut. 10.;. 
8. Au porn it dinaintea Pi-Hahirotu- 33. Au pornit din Hor-Ghidgad, şi 

lui, şi au trecut • prin mijlocul mării au tăbărî! la lotbata. 
în spre pustie ; au făcut un drum de 34. Au pornit din Iotbata, şi au tă· 
trei zile în pustia Etamului, ş i au tă- bărît la Abrona. 
bărît la Mara. " Exod. I I . ?" ;  Io.22, ""· 35. Au pornit din Abrona, şi au Ubă· 

9. Au pornit dela Mara, şi au ajuns rit la Eţion-Gheber •. 
la • E lim ; la El im erau douăsprezece • Dcut . z.• .  1 Hrg. o.2ti;Z!. l'-

izvoare de apă şi şaptezeci de finici : 36. Au pornit din Eţion-Gheber, şi au 
acolo au tăbărî!. •Exo<1. H;. z7. tăbărî! în pustia Ţin •, adică la Cades. 

1 0. Au pornit din El im, şi au tăbărî! '' Cnp. 20. 1 ; 21. 11. 

lingă marea Roşie. 
1 1 . Au pornit dela marea Roşie, şi 

au tăbărî! în pustia • Sin. " Exod . 16. t .  

1 2. Au pornit din pustia Sin, şi au 
tăbărî! la Dofca. 

1 3. Au pornit d in Dofca, şi au tăbărît 
la Aluş. 

Dela Cades la cîmpia Moabului. 

37. Au pornit d in Cades •, ş� au tă��: 
rît la muntele Hor, la margmea ţaru 
Edamului. " Cnp.20.2"l, 23;2t.•· 

38. Preotul Aaron • s'a suit pe �un; 
tele Hor, după porunca Domnului ; ş 
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. . . . . . Dar dacă nu ,·eţi izgoni dma111t_�.1 
·n al patruzecilea an I 55. , c locuitor i i ţări i, ace ia di.1 · a mu�it .acolo� liilor lu i Israel <!_in ţa· voasya 

e
p 
cari î i ,-c! i lăsa, vă vor ţi ca după i.eşirea. c.g Juna a cincea, m cea tr.e e s

p
ini în och i ; si ca n işte �h1mp1 r� f;f{1ptulu�ii

1 " c•r-20.2'•, '.l8. Den1. 10. 0; '2.�· i \'�ş��afte : vă rnr fi° niij.maşi 1n .ţara d 1nt11 z1 a u e�a în vîr.stă. de o sut!l \ .  care veţi merge sl va aşc.za�1. „ 
<l��ăz!�{�� trei de ani cmd a murit .�,�oR. z3 . 1:1. Jwk.:.!.:1 .  l'�. i'-"�- :11, ::�::.. F"'"1 . '.!.1 . . ••. Lzr>r. 
pe munte�e H

t 'r
Aradului • Cananitul, 2s52�. 

Şi vă voi face şi ,·ou,; cum hotc1rî· 40 Impara u " - · a ţă- ' · f I • · · 1 · în partea de miazazi : . I sem să le ac or. ��rca���::ului, a aflat de so�_i[.;� .• ��P.1,�� . lor lui Israel: dela munte!� H·�; •', şi I Holarefl> Ca11aa1111/11L 
. . 1 1 .  Au porn� 1 •:· cnp.21 . • . 34 1 Domnul a vorbit lu i  Moise, au tăbărît ;�nit 

a
dTnor�tmona, şi au tă· I şi a zis : .. . �2: Au p , ? D' porunca aceasta cop11�0� 1111 b��t �

u ;���t din Punon, şi au tă· ls-�a�'1 
a
şi spune-le : „Cînd veţi tira 

, : • Obot. . 
•.• cnr. ;:•· �"· în ţa�a • Canaanului, ţara aceas a \'a b��t l� pornit • din Obot, ş1 au taba· fi moştenirea vo�st�ă, ţara Canaanului, 

.• 't l ie *"-Abarim la hotarul Moa- ale cărei hotare iata·le : _ . I IL�IU� �:' Cnp. 21 . 1 1 .  •:'�' Cnp. �1 . t l .  ·�Foc. 1 7 .  A .  JJeut.  I .  7 .  l's. 7 '3 .  fi'>; 10'.'"1. 1 1 .
.
Eze�. 4.' . 1

_
-1 . b 45. 'Au pornit din lie-Abart�� Ş� ,�� 3. Hotaru l • d in part�a dt; m�azaz1 ' a 

tiibărît la Dibon-Oad •. : .„, •r- �-· · 
. începe din pustia Ţm, lmga ,Ed_on� . -16 Au porn it din D1bon-Oad, ŞI au Astfel hotarul \'Ostru de m iaza z1 ' a  

tăbărî! Ia Almon-Diblataim • . 
.

'Hor.4�·22· încep; dela marginea mări i •• Sărate, 
47. Au pornit din Almon·I?1bl�tai�, spre răsărit ; . .  şi au tăbărît la munţ ii * Abanm, ma1n- "'1oe. 1r. .J . E?.C•c . f i . 1", elc. , .. : •Fuc.11 . ::. los . l u . , ,  tea muntelui _Nebo. •>C•P· :� · 20 · Dcu�· 32· ';

: 4. se va întoarce la miază z.i de .înăl: 48. Au pornit del:i munţu Ab�rt� , '! ţimea • Acrabim, va trece prm Ţm, ŞI au tăbărît în cîmp1� • Moa_bului, lmga se va întinde pînă la miazăzi de CaIordan, î� tata �en�onului. '' C•P;:·;: des-Barnea •• ; va urma mai departe 49. Au tabănt hnga lo�d.an� d:la .e prin Haţar-Adar ţ, şi va trece spre Ieşimot pînă Ia Abel-S1hm ' m c1m· Aţmon "'los.1r..:1 . ·:·>Cop . rn.2G; '2. 8. tlos. tr..o, < .  p i a  Moabulu i . ' Cnp. Z5 . t .  10•· 2· 1. 
5. deia Aţmon, se va întoarce pînă 

Ctmanifii trebuiesc 11i"!ici(i'. • la pir�:�;.: ����.��l�i'.1t �;.„!es��l�,:;";,�1�: 50. Domnul a_ v?rb�t lui M'?ise m 
6 Hotar

.
ul

. 
vostru dinspre apus va fi cîmpia Mo_abu_lu1, ! 1�ga Iordan m faţa 

M�rea cea Mare (Mediterana) : aceasta 1e;;������be�;e 3 c��i:lor lui Israel, şi va fi h?tarul vost�u la apus. 
spune-Ie : „Dupăce • veţi trece Iorda· �· lata care V!! f1 ti.otarul vostru spre 
nul şi veţi intra în ţara Canaanului, m1ază-n_?apte : 1�cepmd del.a Marea cea "Deu1. 1 . 1, 2; 9 . t . Ios.9.17. Mare sa trageţi hotarul pmă la mun-
52. să izgoniţi dinaintea voastră pe tele • Hor ; 

, 
'' Cnp. 3u7: toţi locuitorii • ţării, să Ie dărîmaţi toţi 8: ?ela munt�le , H«;>r, �a·l . t!age!! idolii de piatră, să le nimiciţi toate prm Hamat, ş1 sa aJUnga _(lma la icoanele turnate, şi să le nimiciţi toate Ţedad ; •>Cnp.1a.21. 2Reg.1-1.2L. '""F.zec. 47 . tr•. înălţimile pentru jertfe. '' F.xod. 2R . 2 1 ,  9. să urmeze mai departe prin Zifron, :ti: 91. rn. ncut. 7. 2, •: 12.s. 100.11.12.  Jude. 2. 2 .  ca să ajungă Ia Haţar-Enan • : acesta 53. Să luaţi ţara în stăpînire, şi să să vă fie hotarul înspre miază noapte. vă aşezaţi în ea ; căci Eu v'am dat " Ezec. 47. 11. ţara aceasta, ca să fie moşia voastră. 1 O. Să vă trageţi hotarul spre ră-54. Să împărţiţ i •  ţara prin sorţi, du- sărit dela Haţar-Enan pînă la Şefam ; pă familiile voastre. Celor ce sînt în 1 1 .  să se pogoare din Şefam spre număr mai mare, să le daţi o parte Ribla •, Ia răsărit de Ain ; se va po· mai mare, şi celor ce sînt în număr gorî, şi se va întinde dealungul mării mai mic, să le daţi o parte mai mică. Chineret„ (Ohenezarel), la răsărit ; Fiecare să stăpînească ce·i va cădea la "2Reg.2.•. a.•. Ier.3'1. r.,s. ''" lleut. 9. 17. Ios. 11. 2; 19 .:c-, . sorţi ; s 'o luaţi în stăpînire, după se- Mnt.H.!14. Luc.o. i .  minţiile părinţilor rnştri. • cap. zo . r,•, •• , r.r.. 1 2. se  va pogorî iarăş spre Iordan, ca 
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l 88 
C.1 tă(ile Levifilor. 

1_3. Moise a dat porunca aceasta cop 1 1 J c,r h1 1 I srae l, şi a zis : „A-::easta este 
\ara • pc care o veţi ÎmfLi r t i  prin sorţ i ,  
Ş I  pc ca re a poruncit Llomnul  s' o dea celor nouă seminţ i i ş i  j umatatc. 

\'i ·r.�. I .  i o ) S .  1 t .  1 ,  :.! .  1 4. Căci • scm i n \ ia fi i lor lui R11hc11 
d_upă _ _ casele lor par intcşti, ş i  sc111i11'. 
t 1a fuior lu i  Gad, dupii casele p;ir in
tilor lor, precum şi jumătak din se
minţ ia  lu i Manasc şi-au luat 111ostc-
11 ir(·�. Cap. :�...!. :-;.:�. l o s .  t J .'  :..:, :t 
1 5. Aceste două scmin1 ii şi jumătate 

ş i-au luat moşten irea di11coacc de I or
dan, în faţa lerihonului ,  în spre ră
sărit." 
Cum şi prin cine să se împartă fara. 
1 6. Domnul a vorbit lui Moise, şi a 

zis : 1 7. „ lată numele bărbaţilor cari vor 
împărţi ţara între voi : preotul Elca
zar •, ş i  Iosua, fiul lui Nun. «Ios.u.1;19.51. 

1 8. Să mai luaţi cite o căpetenie • d in 
fiecare seminjie, ca să facă împărţi
rea ţări i. "' < 'ap. t . ·1, 10. 

1 9. lată numele bărbaţilor acestora. 
Pentru seminţia lui l uda : Caleb, fiul 
lui lefune ; 
20. pentru seminţia fiilor lui Simeon : 

Samuel, fiul lui Amihud ; 
2 1 .  pentru seminţia lui Beniamin : E

lidad, fiul lui Chislon ; 
22. pentru seminţia fiilor lui Dan : 

căpetenia Buchi, fiul lui Iogl i ; 
23. pentru fiii lui Iosif, - pentru s�

m inţia fiilor lui Manase : căpetema 
Haniel, fiul lui Efod ; -

24. şi pentru seminţia fiiţor l1;1i �
fraim : căpetenia Chemuel, fiul IUi Ş1t
tan · 

25'. pentru seminţia fiilo� lui .Zabu· 
Jon : căpetenia Eliţafan, fml IUi Par
nac ; 

26. pentru seminţia fiiţor lui Isahar : 

căpeten ia Paltiel, fiul IUi Azan ; 

27. pentru �eminţi
.
a fiil?r lui ��er : 

căpetenia Ah1hud� f!ul 1�1 Şeloi:n1 , 

28. pentru semmţ1a ful?r lu� Ne�

tal i : căpetenia Pedahel, fiul [Ul Am1-

hud." 
29. Aceştia sînt aceia cărora le-a po

runcit Domnul să împartă ţara Ca

naanului între copiii lui Israel. 

35 L Dmnnul  a vorb it lui M . 
. lÎmpia Moabulu i, lîncră oise, ln 
1 11 faţ:. lcnhonului. Şi a zis 

7 Iordan, '2. „Porunceşte • copiilor Iu· s a  dea Le\' i ţdor, din moştc 
1 .  Israel, 

care o \·or a v e a, n işte cetăţi î
�1rea

. Pe 
poată locu i . Să mai daţi Levi cf" Să 11n loc gol împrejurul acesto 

ţi or 11 
·' l

.
1 •.�. l.J. �· ·I; : L. '.!, Ezec. 4!), 1, e:.; 4��!��!: 3: Cet�ţ1le sa. fie ale lor, ca să

· 
cu1ască 111 e l e ; iar locur ile goale să 10· p_cntru vitele lor, pentru averile fie 
ş1  pentru toate dobitoacele lor. lor 

4. Lo�ur i lc goale din J�rul cetăţii pe c'!.n le veţ i . da Lev1ţ1lor, să .bor rn�ep1nd dela Zidul �etăţ ii în afa:� � 
mie de coţ1 de JUr  1mprejur. ' 0  

5_.. Să masu�aţ i afară din cetate, două m11 de co\_1 .rn partea de răsărit, doua m!! de cot i !n partea de miazăzi, doUă 
m11 de coti !n partea de af?us, şi doua mii de coţ1 rn partea de miază noapt� aşa în c�t �etatea .să fie la mijlot Acestea sa he locurile goale din jurul cetăţilor lor. 

6. Dintre cetăţile pe cari le veţi da Le\'iţilor, şase • să fie cetăţi de scăpare 
unde va putea să fugă ucigaşul, şi afa. 
ră de acestea, să le mai daţi alte patru. 
zeci şi două de cetăţi. «Vc'8. I9.Deu1. u1, 
Jos . :.'O.:!, i , 8; 2L.3, rn, 21,2i,a2,:J6,38. 

7. Toate cetăţile pe cari le veţi da 
Leviţilor să fie patruzeci şi opt ' de 
cetăţi, împreună cu locurile lor goale. 

0:0 1os.21.t1. 
8. Cetăţile pe cari le veţi da din' 

moşii le cop ii lor lui Israel să fie date 
mai multe de •• cei ce au mai mulle, 
şi mai puţine de cei�� au m.ai puţine; 
fiecare să dea Lev1ţ1lor dm cetăl1le 
lui după moştenirea pe care o va 
avea." •:•Jos .21. 3. '-'IC& Cap.26.M. 

Cetăţile de sclipare. 
9. Domnul a vorbit lui Moise, şi a 

z\s 
�- Vorbeşte copiilor lui Israel şi 

spune�le : „Cînd • veţi trece Io!danul 
şi veţi intra în ţara c���:t�l�

l�1;„.:Jl.
,, 

1 1 .  să vă • alegeţi nişte cetăţi _
cari s� 

vă fie cetăţi de scăpare, unde �a poa:!, 
scăpa ;i<:_igaş.ul care va om�r� •• �.e21·" 
neva fara voie. 1 · ă 1 2. Aceste • cetăţi să vă s .uieas�. 
drept cetăţi de scăpare împotnva �găa· 
bunătorului sîngelui, pentr11ca uc1 
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I să nu fie omorit înainte de. a se �!rea ��s !1.,'o�;,tc�nt��l:1�
u� rh��� care 

l111
1fă(1şa în faţa adu�g��� 1�a6 �:, �e,, {u; ,,.,0, _ ·,o. c .  . 1-..,0.1. �" '· Lev.4"; "· "" 

dccat. . " .1 e cari le veţi da, 26. Dacă ucigaşul iese dm hotaru l 
1 3. D1"n cetaţi e P de sca are. cetăţii de scăpare unde fuc;b�, . •  

şase •  sa vă fle cetăţi P „.,.„�.•. 27. şi dacă răzbunatornl s 1 ng_clt11 11 
5. daţi trei cetăţi dincoace • de în�îlncşte . afa.ră dm hot�rnl cc ;�tu �-c 

1 4. a . t 
. t"ţi în ţara Canaanu- scapare ş1 ucide pc ucigaş, nu ' a  f1 ' •· 

Iordan, ş1 re1 "cev: fie cetăţi de scă- ' novat de omor. . , . Im: acestea sa "'D"uu . u . 1os.20.s. 1 28. Căci ucigaşul trebuia _sa Iocu 1 1sc:1 
pare. t"ţ' s" fie cetăţi de în cetatea lui de scăpare p1nă la m< i:ir-
1.5· Aces!�t��

s
�oc;iii i'ui 

a
lsrael, pent�u tea ma.relui preot ; şi" dup_ă mo:i�k:: 

�f���
r; ş� pentru celce locuieşte "m m•J· marelui preot, putea sa se mtoarca la 

l 1 t · acolo va putea sa scape . 
moşia lui. 0.�u v::: ��;e va ucide pe cineva fără · 29. lată poruncile*„de drept. pentru 

����� 0 -:· ('ap. 1;,.16.  voi ş! p�ntru �r,m�şu V<?ştn, /gu t���; 
1 6. Dacă • un om loveşte pe. aproa- Iocunle m can 1 e(1 locui. •· · 

pcle său cu o une�ltă de �er, şi a�esta Pedeapsa pentru omor. 
moare, este un ucigaş : ucigaşul sa fie 30. Dacă un om omoară pe cineva, pedepsi�. 

E��d -�-�;,���;';,v . 2-1 . 11.  Deut. 19. 11, 12. ucigaşul să fie omorît, pe " mărturia 
t 7. Dacă-l loveşte cu o piatră pe car� martorilor. Un singur martur nu va f 1 

0 ţine în mină, de care po�te mur� deajuns ca să fie osîndit cineva l a  
şi moare, este un ucigaş : ucigaşul sa  moarte. 
fie pedepsit cu moartea. •:• Deut.17.G; 19. 1:.. Mat.18.16.  2 L or. 1:.:. 1. En.10. V<. 
1 8. Dacă-l loveşte cu vreo unealtă de 3 1 .  Să nu primiţi răscumpărare pen

lemn pe care o ţine în mină, de care tru viaţa unui ucigaş vinovat de moar
poate, muri, şi moare, este un ucigaş ; te, ci să fie pedepsit cu moartea. 
u
��

a
���b�

ă
nfi�ru1l�

d
;î�

si
!1�sfi��::i; t/u

2·cJ
ă
c;1;rrb��

i
!� f�

s
�Î������efi�i 

pe ucigaş ; cînd îl va întîfni, să-l omoare. de scăpare, ca să se întoarcă să lo-
·:o.ve.re.21,u,21. Dcut. 19.6,12. Ioe. 20.a,6. cuiască în ţară pînă la moartea pre-

p�?� �:�
ă 
�i�

n 
u�T, 

î
!'.:�

in
Ja
e
cf-f ���d:: 0��

1
.
u
�ă nu •  pîngăriţ1 ţara unde veţi fi, şie •• şi aruncă ceva asupra lui şi căci sîngele celui nevmovat pîngăreşte 

moare, i:.Fec. 4 . a . 2 sum.a. 21; 20.10. 1 Reg.2.a1132. ţara ; şi ispăşirea sîngelui \'ărsat în 
• •  Exod.21.u. Deut. rn . u .  I (ară nu se va putea face decît prin 
21 .  sau dacă-l loveşte cu mina • din i sîngcle •• celui ce-l va vărsa. 

vrăjmăşie, şi moare, cel ce 1-a lovit • ''P„100.:is. �11c. < . 11 .  <•<• Fac.9.•.  

să . fie p:depsi! cu m?artea .; �ste un 34. Să • nu pînO"ăriţi deci ţara în care ucigaş : r�zbuna!orul. smge!u•. sa. omoa- v�ţi . mer�e să .Îo:uiţi, şi în mij locul re pe ucigaş, cmd 11 va mhlni. careta vot locui ş1 Eu, căci Eu •• sînt 
22. Dar dacă un om împinge";;:���:� �f1�:u1�1i

c���a�l�
ieşte în mijlocul co-

p_ele lui fără veste şi nu din vrăjmă- • Le,·. 1s.2.5. Deut.24.23. ""'Exod . 2!> . -1', io. şie, sau dacă aruncă ceva asupra lui fără să-l fi pîndit, 23� sau dacă aruncă asupra lui din nebag_a�e �e seamă o piatră care-i poat: pncmu1 '!IO�rtea, şi moare, fără s�-1 urască ş1 fară să caute să-i facă rau : 
24. lată legile după cari va judec;r ����:�:�; ;;"nt�:l��.I ce 1-�v��s�:!. �! . . �.�� �5. Adunare"a va iz�ă".,i pe ucigaş din mma răzbunatorulu1 smgelui şi-l va face să se înt�arcă în cetate� de scăpare unde fugise. Să locuiască acolo • 

Măritarea fiicelor moştenitoare. 36 1. Căpeteniile familiei lui • Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, dintre familiile fiilor lui Iosif s'au apropiat şi au vorbit înaintea Iul Moise şj .înainţea mai .!l'arilor peste casele parmteşh ale copulor lui Israel. 
2. �i au zis : „Domnule, ţie 0fi:� ';;�: runc1t Domnul • să dai copiilor lu i Israel ţara ca moştenire prin sorţi. Tu ?om�ule ••, ai primit deasemenea po� runca de la Domnul ca moştenirea fra-



1 90 N L M E R I  36. D E l ! T E R < > '� < J \\ 1 .  te l.n i nostru Ţe lofhad, s'o d a i  fetelor I al ta ,  c i  fie,·:irc d in  copiii I . _lw. j se ţ ină • l i p i t  de maştenireui lsratJ , ' l'o.p . 2G . .:.li; ::t1.!">I. Jo". I ;°  . .'"!. :- i ·:ip . ?7 . 1, ':' . Inoi. 1 ; . �:. I . , p<fri 1 1 ţ dor lu i .  a Sernin( . �- �'.1.r da�ă ele_ se .. măritâ _ _ după 1:1nul  I .  8. Şi orie� fată •, care are 0 ' 'n.,i· 
<..I m f111 altei _seminţ 1 1  a rnp1 1lor 1� 1 l_s· in sem in ţu lc c"piilor lui lsr�tŞteni: rael, m_oşten ire'.1 lor va f1 ş_tea�sa � 1 1 1 măr! te _dupâ c 1 n c v :i d intr'o fa 

e 1 _sa , moşten irea părinţilor nostri, ş1 adan· scm 1nţ 1a tată l u i  ci, pentru c
mt11e d 

gală la '.1 seminţiei din_ care vor face din cop i i i_ h�i Israel să·şi aib� fteQ: 
parte ; ş1 astfel moştenirea care ne-a • n irea pârmţi lor sai . , 1�0\t 
căzut nouă la sorţi se va micşora. 9. N ici o mo$1en i rc să nu tr � :  1."'"·"'· '"· , la o seminţie la  al ta ,  ci  se · '.�ca c ·t Şi cind va veni anul de \"Cselic 

I 
pii lor lui Israel să se ţinărn;�tnle t 

pentru copii i  lui Israel, moştenirea lor , moştenirea sa." care { 
\''.1 rămînea adăugată la . a se_minţie i 1 O. Fetele lu i  Ţelofhad au fă . d111 care vor face parte, ş1  va f1 ştear· tocmai dupâ porunca pe care 0 ��' să astfel din moştenirea seminţiei pă- lui Moise Domnu l. u 
rinţilor noştri." , 1 1 . Mahla •, Tirţ 1 ,  Hogla Mii 5. Moise a poruncit copiilor lui Israel I Noa, fetele lui Ţelofhad, s'�u mea· d in partea D::imnului, şi a zis : ,,Semin- : după fii i unchilor lor ; 'L•ar; 
ţ ia f i ilor lui Iosif are • dreptate. : 1 2. s'au mâritat în familiile fiil;;-1 •Cnp.27. 7. 1 Mauase, fiul lu i  Iosif, şi moşte · 

6. lată ce porunceşte Domnul cu pri- ' lor a rămas în seminţia familie��! vire la fetele lui Ţelofhad : să se mă- 1 !ălui lor. 
rile după cine vor nea, numai să se i I 3. Acestea sînt poruncile şi leo-. �ăr_ite • într'o familie din sem inţia pă- 1 pe .�ari le:a dat D_.Jm'!ul prin M;; nnţ1lor lor. q·...,, . 1z. copu lor lu i Israel, 111 c1mp1a • Moah 

7. Nici o moştenire a copiilor lui ls· lui, lingă Iordan, în faţa Ierihonol rael sa nu treacă de la o seminţie la •eap.211.�1
· 

D E UT E R O N O M U L  (A D O U A  L E G E) 
S A U  A C I N C E A  C A R T E  A L U I  M O I S E  

< P s a l m u l  119. 1, 2 .  E c l e s i a s t u l  12. 15.) 

A D U C E R I  A M I N T E  Ş I  Î N D E M N U R I  
CAPITO L E L E  1-11. D E U T E R O N O M  B. 2, 3. 

1Hoise 1·orbeşte dincolo de lorda11. [ lui, Moise a �nce�u� să lămurească ! 1 1 . Iată cuvintele pe cari le-a spus I gea aceasta ŞI a zis . 
Moise întregului Israel, dincoace • de I 6. '?om nul, Du�ne_z�I _no� 01 

Iordan în pustie într' o cimpie faţă I vorbit Ia Horeb , ZIClnd . „Aţi loc 
în faţă cu Suf, '_într_e Paran, Tofel, destulă 00 v�i1!1!. J,� .���-�i�i .���-� Laban, Haţerot ş1 D1-Z�hab. . _ 7. lntoarceţi-vă, şi plecaţi ; duce\� 

2. (Dela Horeb pînă • 1�0'c�ct�0�'.B�;� la f!!U�te�e A!"or�ţilo� şi în toat:e
i 

nea, pe drumul care duce Ia muntele preiu�imtle : 111 cim�ie,_ P� meună� 
Seir, este o depărtare de unsprezece 

I 
vale!. •�  partea de m!a.za-zi, .P. 1 . . 

zile). • su m . rn . u . cap.9•23. m_ăr_n, 111_tara Cana111ţ1!or ŞI ;�atill 3. In al patruzecilea • an, în luna un· p111a la n1;1I cel mare, nul �u 
. . · · · f' I · · M · 8 Vedeţi v'am pus ţara mamte, sprezecea, 111 ziua 111 11  a unu, oise t 'ţ · . 1 ' ţ · • t" inire ţara pe c a vorbit copiilor lui Israel şi Ie-a spus ra 1 şi ua. 1 m s .al? . vo tr· Ar tot ce-i poruncise Domnul să Ie spună. I Domnul a JU�at pannţ�lor ş �I • xom. 33. ""- I am •, Isaac ŞI lacov, ca o va da or 

4. Aceasta era după ce a bătut • pe Si- seminţei lor după ei.'_' e·l!ll ţ! 
hon, împăratul Amoriţilor, care locuia •Fac.1z.1;io. 18;I7.7, .' · 
ta Hesbon, şi pe _og, împăratul B_asa- i· Cum a pus judeciitori. •. , 
nului, care locuia Ia Aştarot ŞI la 9. In vremea aceea, v'am spus · •1 

Et,r0ii�:0::<l:'i����:.��mţ��:;�:.;�: nu vă pot purta sin.��- 18_ 18. x.,. ' 



l fl l  

D I Dumnezeul vostru v ' a  nezeul par inţ i lo r  ta i ; n u  te teme · . >i 
. 1 0· _omn

i
u �zi sînteţi foarte • r'itulţi : nu te înspaimi n ta ." . .

. o in- . : .' 

inmul!•� ş ca stelele cerulu i. I 22. Voi v'a\1  a p ro p i  1! cu to\ 1 1  de m i

la numar, (!Fac.to.&.  cnp. 10.22;28.6'.!- , ne, şi aţi zis : "Să tr imctem n işte 0.1 · 

D E U T E R O N O M 1 .  

I I .  Domnul •, Dumnezeul pări�ţilor I meni înai�te_a noastra ,  c a  "' i,codea.;-

t · să vă mărească de o mie de că ţara, ş 1  sa ne aduca rc 1- pu 1is  cu r�• 

vo� n, atît şi să vă binecuvinteze, du· vire la drumul pc care ne ' · > 1n < u i  1 11 

0�1.Pecum 'a făgăduit ! ea şi asupra cetăţilor în c :i r i  ,. , , 111 : i -

p 'l).2811m.2-t-3. ::.o�;Fuc. lă.&;22 . 17 ; 26. -4. Exod . :t!. IJ. I junge." 1 2. Cum • aş putea să port eu si�nu� 23. Părerea aceasta mi s'a pa rut hu · 
�;;���\� :i::t�:? povara v���!�.�' '·�1. I ���tr�i v: ��;�t �nd��:UJ:e��cc�r1�n��'. 

1 3. Luaţi •  din se�in\ii�e voastr� n i- I min\ie. 
şte bărbaţi înţelep\1, pncepu\1 ş1 cu- , 24. Ei au • plecat, au trecut muntele. 
noscuţi, şi·i voi pune în fr�ntea \"O�- şi au ajuns pină la valea Eşcol , şi a u 
stră." 

(l:E,xod. 18.21 . �um. l�. 1s._1, . iscodit t1ra. :Sum. 1::1.22,:.!:1, :..: 1 

1 4. Voi mi-.aţi răspuns, ŞI aţi ZIS : 25. Au luat în mini d in roadele ta · 

„Ceea ce spui tu să facem este un lu· rii şi ni le-au adus ; ne-au făcut o dare 
cru bun." . . • „1 e· · de seama , şi au zis : „Buna • ţirâ ne d;; 

�������ti,vş�a;.�� P�ă:���1 f���l:f�0!'. 26.  _Da[ "  _voi n'a_ti. ,-�ut sa _vâ su iţ i '1 11 1_5 . . �m luat atunci pe c�p.etenn e . s - 1  Domnul, Dumnezeu l nostru . " 0 �um. 1:1.·:: 

stră drept căpetenii peste o mie, că· ea_. şi v aţi r_ăsHallt 1mpot�1va porun
petenii peste 0 sută, căpetenii peste cu Domnului, Dumneze�lu1 vostr_u, . 
cincizeci, şi căpetenii peste zece, ca 1 . • . : �""'" " · 1· '· ·'· 1. 1'· · 1"·· 01• , .• . 

dregători în seminţiiie voas�.ri�,,.1 . is 25• a�?�i::ţ'.,P�r�:�u
1;ă ��r��!�e �.od�t��e:� 

1 6. Am dat, în acelaş timp, următoa· ne-a_ scos Do_mnu! din ţara _E_giptu_lu i, 

rea poruncă judecătorilor voştri : „Să ca sa. n� dea �n mm1lc Amor1ţ1lor ş1 sâ 
ascultaţi pe fraţii voştri, şi să jude- ne mm1ceasca. ·, eav.•·""· 

ca ţi• după dreptate neînţelegerile fie· 28. Unde să ne suim ? Fraţii noştri 
căruia cu fratele„ lui sau cu străinul. ne-au muiat inima, zicînd : „Poporul • 

•Cup.1s.1a. 1oao 7.Z<. •"Lev.Z<. 22. :i-cela este un popor mai marc şi mai 
• 1 1: Să �� • căutaţi la faţa oamenilor malţ 1<_1 .stat�ră d.ecît noi ; cetâţi le  sînt 
m JU�ecaţ1le . voastre ; să ascultaţi pe , m,ari ş1 mtănţe pm_� la cer ; ba încă, am 

�:��'ţ!c 
d�

a 
nî�r:i, 

c�!cFo��nseăze��. v� j vazu�,�.���'o""�� •. 
c�.p�1 ;:"d"� „�i .1u�"�.n�,c;'. 

C�l . care . f_ac_e dreptate. Şi cînd veţi �9. Eu v'.am zis : „Nu \'ă spăiminta \ i, 
iţas! o pncma prea grea, s'o aduceţi ţ ş1 nu vă fie fricâ de ci. 
mamtea mea, ca s'o aud.'' • Lev. 19. 15. 30. Domnul, Dumnezeul • vostru . , 

�-·�;:��·„,��;z·�6·7· Prov.ZJ,23.fac.2.1.""2Crno.rn. !:"erge înaintea voastră, se \'a lup't�a�l 
1 8. Aşa v'am poruncit, în vremea a· 

i�suş pentru voi_. potrivit �u tot ce a 
ceea, tot ce aveaţi de făcut fEac�t pentru voi ��bt ochn voştri în 

Dela Horeb l a  Cades-Barnea. 

1 �· _Am plecat din Horeb, şi am . 
strabat�t toată pustia aceea mare şi 
grozava pe care aţi văzut-o . am luat 
d_rumul care duce în munteie Amori
ţ1lor, cum ne po�uncise Domnul, Dum
nezeul n?�tru, ŞI am•• ajuns la CadesBarnea .. ��um.10.12. Cap.B.t5. ler.2.6_ i;.....,�um.!3•26_ 

20. Ş1 eu v'am zis - Aţ" -
muntele Amoriţilor pe "ca:e a��-ls J� Domnul, Dumnezeul nostru 
• �I .  lată că Domnul, Dum�ezeul tă �ţ� �u�e \ara în_ainte ; suie-te, ia-o h; pm1re, cum \1-a spus Domnul Dum-

g1pt. ·r }Jxod . H . l-1, 2.'"1. Xeem . 1 . :..or1. 
31. Apoi în pustie, ai văzut că Dom

nul, C?umnezeul tău, te-a purtat • cum 
poarta un om pe fiul său, pe tot dru· 
mul pe �are l-aţi făcut pînă ta sosirea 
voastră m locul acesta " 
Cap.32. U, 12. Jsa. '6.;\ 4 ;  63.9. OBeatl.a�� ::;1.·1��i!: 
• 32. Cu t�ate acestea, voi • n'aţi arnt 
i�credere m Domnul, Dumnezeul vo
s ru, ,.,.l'!l'. 106.24.. luda", i3- care.: mer�ea înaintea voastră �� _rum, ca să va caute un loc de o sire : noaptea într'un foc ca • p lo· rat� d�u�ul .Pe care treb�iaţi s:ă vme�: geţi, ş1 ziua mtr'un nor 

""Es.od.13.21. Pa.78. 1-1. '0'9 N.um . 10.33.Ezec.2'1.A. 



1 92 IJ L LJ T E R O � C1 .\\ I , ! 
'] I . Don:i�ul '.1 auzit i:brnl '!1' inl.elor  /„/,.„,. , in f'U •tie \'oastre. S a  m a n 1 J t, �1 a J Urat , z1c1nd · 1 2 I � · · 

. „ . . • . , .' �•· ·� . 1 1' ' " 1 sÎa�. er��n�; ::;;;;. ; · ,  \1r�":t��tca1 111 � J'J. „N 1e1u�.ul d in ba rb:i ţ 1 1  ca r� . fac ku„ic, c u rn • ; 111 1 1„,r uncill::c la 11111� parte dm acest neam rău nu va H dca )I am ucu l i t  11 1 1 1 1 1 .;  , r e n  Oo.n..., tara aceea bun.1 pe care am Jurai d "' mu� St,,: 
o voi da p;! rinţ ilor \'o�tri, . :!. 1 J, •rnrni l '" ' "'' ,;, ," „ .. „. 

14·• 
c„ ,·, �·1111.  i1 '?".:. :.:i.. I'• �„. i 1 I 'J . „V.i .:a 1u r 1 · 1 1 · • d.� d mJ ocol · .  36. a far.1 • de Calt'b, � i ul lui le fune. tdc acnt•. 1 ; 1 1„,rcc \H 3 1 •li .... 

El o va \'cdea, şi t ara an care a mer,,  no•r"'· r>rc III� 
o voi da lui şi copi ilor lu i, pentru.ca 1 ·I .  );i urm.iltnrc • f><H unc.i " '�' ' ·  a •• urma.

I l n  totul calea lJ.1mnulu1. "  I „Acum an i i • ,j tr•:c· · t i  rr\:°rur., 
Suro. u. :!l, �'- '"" · 11 li . • „ S u m  .. " z.1 i fr�tilor \'<J ) l_ri, t:'J ( l i l l  l ui lu� ;1ti.r� 37. �mnul S'a min_iat şi pc nune ·. cu1c,c iu Scir. h '." rnr tnnc �an.� dm pri�ma v?ast

.
ra, ş1 a L ts : „N 1c1 t u d�r �â va pan ţ 1 1> 1 11<· 

. 
· �„ ... � 

nu
. ��� -��t�� r.1

.�• ��·, . .  : :o1; 1 . 21 : .u •. r"" "" · ""  : ,.� · ��i n�a
' t11 "l\'�1;r l11�� C::ic�i ;  dci -38. Iosua •, fiul lui Nun, sluj itoru

.
1 •• palma de loc : . m u n te l e  Sc:ir 1-�::ar 

tău, va intra în ca ; intăreşte·l _ţ, căc i el , 111 stapinire l u i L ;a u. • 1·..,· •· •· .... � 
va p�ne pc Israel ln stapln 1rea tarn ,  6. _Sa cum p ă r a ţ i  d•· la ei cu PT'l 0 aceleia. • Num. 1 1. lll . ... E•od.�1.1.1 .  arg int, h.ran;1 � care o vet1 rnlnca. 
33. 11. I ijo'." . 10.22. t �am. r. . ..... 1

.
9 . i:op. 81 . l , 2ll . . 

I să .cumparal1  Jcl l C I  CU preţ de ill'j!ll 
39. Ş1 pruncu • voştri, despre cari chiar ş1 apa pc: care o v1· ţ i bea. afi •• zis : „Vor fi de j a f !" ŞI fiii vo- 1 7. Clici Domnul, I >umnrzcul tlu "1 şt_ri_. cari n1:1 cun�sc ţ azi nici binele binccuvîntat ln toi lucrul mlnilo; bi nm ră';ll, e1 :vo� mira ln ea ;_ da, lor I ş 1 f i-a cu.nri<cut căl;itorh ln actg_ le-o voi da, ş1 e1 o vor stăpln1. mare pustie. lată, de p1truzeci de li' o Nam. t• .:n. „ Nam. "· "- t l••. l . 111, ••. S..m.9. 11. de cind, Domnul, Dumnezeul Uu 
40. Dar voi, întoarcc1i-vă • înaroi, �i cu tine, şi n'ai du_ţ lipsa de nimic.� 

plecaţi în pustie, ln spre marea koşie." •c·�. 11, 

• Na••. I•. :III. n
8
c>0Ştr

A
1·, 
m C0° p11'�1�1 cl

u
u

1
1· P"s,au

d
,
e
c
p�r�I elocude1·esc1n� 4 1 .  Voi aţi răspuns, şi mi-ati zis : „Am E � , 

plicătuit • împotriva Domnului ; ne vom Se ir, şi pe departe de d rumul care di 
sui şi ne vom bate, cum ne-a poruncit ce ln câmpie, departe de Elat • 1i ' 
Domnul, Dumnezeul nostru." Şi v'ati Ejion-Oheber ; apoi ne-am întors şi • 
încins fiecare armele, şi v'a1i încumc· apucat spre pustia Moabului. 
lat să vă suiţi pe munte. •Num. 1< . .o. •Judc. 11. 1& „ , .._.u 

42. Domnul mi-a zis : „Spune-le : 
„Nu • vă suiţi şi nu vă luptaţi, căci Eu 
nu sini în mijlocul vostru ; nu căutaţi 
să fiţi bătuţi de vrăjmaşii voştri." 

•Num. 1'.G. 

43. Eu v'am spus, dar n'aţi ascultat ; 
ci v'aţi răzl'rătit împotriva poruncii 
Domnului, şi v'aţi suit semeţi• pe 
munte. • Nnm . 14 . .U, 46. 

44. Atunci Amoriţii, cari locuiesc pe 
muntele acesta, v'au ieşit înainte, , şi 
v'au urmărit ca albinele • ;  v'au bătut 
din Seir, pînă la Horma. • Pa. 11e.12. 

45. La întoarcerea voastră, aţi rlîns 
înaintea Domnului ; dar Domnu nu 
v'a ascultat glasul, ·şi n'a luat aminte 
la voi. 

46. Şi aşa.• aţi rămas la Cades, unde 
afi stat multă yreme. 

• Num. lS. 26; 20. l, 22. Jada. ll.17. 

Pribegirea in pustie. 
9. Domnul mi-a zis : „Nu face rlzbl 

cu Moab, şi nu te apuca la lupta cu d  
căci nu-ţi voi da  nimic să  stăpineit 
în jara lui: „Anti • ' l-am dat m sti 
pînire copiilor•• lui Lot. 

• Num . 2J . �. iC1•Fac.19.Sf 
1 O. (Mai înairrte aici locuiau Eim 

mii • :  un popor mare, mult la �u�! 
şi de staturi lnaltl, ca Anach1mu 

• Fac. 14. l'J. ,.,.•Num . 13. 22,�. Cap.I.: 
1 1 .  Ei treceau drept Refaimiji, ca I 

Anachimii ; dar Moabiţii îi numeau E 
";i�i.

Seir era locuit altă• dată �e �o 
riţi ; copiii lui Esau i-au izgom� 1·� 
nimicit dinaintea lor, ,şi s'au aş.eza1t� locul lor, cum a făcut Israel ID 
·1 Af, �&edecA�etm.le aMoabl�llor, urma•ll Jolf.i 



(J t-: L r E R I J S 1 J \\ � 
� "' li 

' ·d li • · ' · · ' pc care o stăpinc�-t�ll• ş,i, _  r: �'a�� �-1��1 tarii lui \ · 1: . 
dat-o Domnul . )) 

1 · ă .
"

trece ţ i  pirlul • 26 1 > 1 1 1  J"l' .  · i , ' .  '1',' � , , ',u"1',',',' . 1 3. Acum seu a 1-\' şt •oi i  la S 1h . • 1 1 .  ' : : ' ' I 1 1 · Zel�-;�ecut piriul Zered. � S u 1 1 1  � 1  i::o �� :\·orb'-" tk 11 - H '  \ : · 1 ' 
1 .J  Vremea cit au linul cală!ori ik noa- 27. „La•ă-m a • ' ·' t :  . 

d la Cadcs-Barnea • pin:\ la . trc: •·oi ţinea d rum ni m '' c .  stre e 
îrîului Zered a fost de trc1zcc1 abat nici la drr a pt a  

.

. .  ',',.''-"_I. ' .. ' cerea 
/de ani pînă „ a pc rit din m 1 J ·  . '" . f�c�f taberei 'tot �eamul oamen ilor de :!8. Sa-m i ,·inli pc p�r l  <k 

· I '- j l ! I · 

' • · 

ăzboi cum ţ le 1urasc Domnul. 
h r:ina pc carc u •·u 1 n1 1 1 1c a ,  „ ,  

. .  �::.:.'.'�f:.'-�.���-"'"· '"'"'"' „ .  ·S"" ' ." ' · '
�
I· 1 

d a i cu preţ de ar" l lll apa P'" L J _, , .  

1�:·c����i �f�i��!��; <lt�s�:;rs:�\ri��� ;;i� ?��:�r€i���;'��:;�:
1
::c� \�:�,��; ,; ·. berei, pînă ce au per�l ".r���·b•�: ;;'�j:· L"P"1  lu i  E>au c>ri  Jocu1csc m _:.cir, şt 

1 6. După �e au per�t. to\•1 0 o�ului \\„J11 1 1 1 1  car t Jocu1c•c 111 Ar_ 1_11� 3du-război, murind 
_
ln mtJI� . 

P P . ' 
ic�tc-nu �1 tu lucrul acc•l-•! p111a ' u1 

1 7. Domnul m1-a vorbit ŞI a ZIS . 
. I trece lord a 1 1 1 d  ""' "' int ru m ţ Jra pc 

1 8. Să treci azi hotarul Moabulm, 1 ca n· ne-" d a  I l1u11 1 1 1d ,  I J11 11 1n1· 1 c u l  n m ·  
la cet�tea Ar, . . . . I tru. " '  ' ' " "'· · · · 1- ' ·' '  · " " '· ' , „ . ,  " : : .  ' 1 9. şi să te apropii de COJ.'111 _ lut A· JO. Dar Sihon • ,  împaratul t-ksbonu· mon. Să nu faci ra1bo1 c� e1,  �· să. nu lui, n'a v rut să ne lase să trecem pd .• te iei la luptă cu ei ;  căci nu-1.•. vot d� el ; căci Domnu l •• , l >umnu�ul I au , _ 1 - :1 nimic de stăpîn it Î!1 jar� �u_rulor hu făcut ţ duhul ncinduplccay, � · . 1-:1 1 111 · Amon : .  am dat-o in stap1n 1r.c . copt�- pieirii inim�, ':' să-l dea m 1 11 1 11 1 lc  la· lor • lut Lot. "'" · "· · · Ic, cum vezi azi. 20. Ţara aceasta trecea deasemenea • :s um . 21 . :.<J. 00 100. 1uo. + Eaod. • .21.  
ca o ţară a lui Refaim ; m�i înainţe .. 1<>: 31 .  Domnul mi-a zis.: „Vez.i, acum 1!1-cuiau în ea Refaii:niţii ; ş1 Amon1ţ11 i1 cep sll-ţi dau • pe S!h?'! ŞI ţara . 11!1 ; numeau • Zamzum1m1 : •Fa<.H.&. începe şi tu dar sll-1 1e1 tn stăpm irc 21 . un popor • mare, mult la număr ţara ca s'o moşteneşti. " " •1• ' " '  
ş i  d e  statură înaltă, c a  Anachimii. O.om- 32. Sihon • ne-a ieşit înainte, _cu tot nul i-a nimicit dinaintea Amoniţi lor, poporul lui, ca să lu pte împotn\ a noacari i-au izgonit şi s'au aşezat în locul stră, la lahaţ . · !<um " ' - "'' lor. · · v  ... . w. 33. Domnul •, Oumnczcul  nostru, n i  22. (Aşa a făcut _Domni!! şi _ pentru 1-a d a t  în _ _ _ mî� i, _ş i l-am •• batut, p� copiii lui Esau cari • locuiesc m Setr, : ci, ş1 pe f111  lut, ş1 pc tot poporul lut. cînd a nimicit pe Horiţi•• dinaintea ' � • ·up. 7 . 2; 20. M. i:.· 0 s u m . 21 . 2, . c111• - �. 7  lor ; ei i-au iz�onit şi s'au aşezat în Io- 34. l-am luat atunci toate cetăţile, cui lor, pînă m ziua de azi. şi  le-am nimici t •  cu desăvlrşire : băr-<•F•pt.M.e. ><• Fac.u . o; M.20-ao. Ven. 12. baţi, femei şi prunci i-am nimicit tu 23. Deasemenea, Aviţii •, cari locuiau desăvîrşire, şi n'am lăsat să scape niîn sate plnă la Gaza••, a u  fost n imi- ciunul măcar. •cap.1.2.21;. ciţi de Caftoriţi ţ, ieşiţi din Caftor, 35. Numai vitele le-am răpit pentru cari 

!:!�!����2.
n
„���IF��J.u.Amo•.9. 7. ��:; fer)�:ertn�rada din cet�ţile pe 

24. Sculaţi-vă, plecaţi, şi treceţi • pî- 36. Dela Aroer •, care este pe malurî_ul Ar!1on. lată, îţi dau în. mini p_e rile pîrîului Arnon, şi de ta cetatea care S1hon,_ 1mpărat!JI 1iesbonulu1, . Amon- este în vale, pînă la Galaad, "  n'a fost tul, ş_1 lara lui. lncepe cucerirea, fă nici o cetate prea tare pentru noi : război cu el ! •Num. 21. 1s, u. Judc. u,1s,2.1. Domnul, Dumnezeul nostru, ni le-a dat 25. De azi • încolo voi băga groaza şi pe toate •• în mină. · · frica de tine în toate popoarele de •cap.a.12; us. 1oa. 1a;e. „PB.„.s. subt cer ; şi, la auzul faimei tale, vor 37. Dar de ţara copiilor lui Amon nu tremura şi se vor îngrozi de tine." te:ai apropiat, de to�te malurile plriu· •Eaod . 16.1', 16. Cap.11.20. 101. 2.e,10. Im laboc•, de cetllţile dela munte, şi 13  



1 94 D E  U T E  R O  N O  M 2, 3. de toate •• locurile pe cari te-a oprit !  /mpărfirea fdrii de d" l Domnul, Dumnezeul tău, să le loveşti. , . tnco 0 de lord · •·ac. J:: . ;:!. Sum . :!t.2'. Cap. 3. l6. M v�"'-�"9, 1�. 1 2. Atunci am lu.1t in stăpin· a� 
1 a.ceasta . Am dat  Rubcniţ ilor 1�e Iar 

Cucerirea fllrii lui Of! ' t i lor t 111utul de la Aroer • ca şi Gai!: • . 
· 

. pîriul Arnon, şi jumătatea 
re este � 3 1 .  Ne-am intors, ş1 ne-am suit pc Oala ad cu cetăţ i le " lui. rnunte[: drumul care duce la Basan . Og- ', , •C:•p. 2.„:. 1o •. 1, , , . ' " u m . :r.! . "3 . J  împăratul Basanului, ne-a ieşit înainte, 1 1 3. Am dat la jumătate • 

;· 12·•: 13.1, c� tot poporul lui, ca . să lupte împo- lui Manasc ce mai  rămine�n �emint, tnva noastră la Edre1 ". laacl şi toată împ:l.raţ ia lui o d� G; • Num . 21 . sa,e1c. C:•0 · 211 · 7 ·  „Cap. I . • .  san : tot ţ inutu l Argob c � ln R 2. Dom!1ul mi-.a zis_ : .„Nu te teme de nu.I, .care purta nume I� d� \1 Bas; el ; căci 11 dau in min1le tale, pe el ş1 fa 1m1t ilor. ��a �t tot poporul lui, şi ţara lui ; să te por· 1 4. lair • fiul lui  Manase a 1 
'"·n, 

ţ i cu el cum te-a! purtat cu Si�on •, ţ inutul A;gob pînă Ia „ h�tarulal I. împăratu l Amoriţ1lor, care locuia l a  şuriţilor şi Maacatitilor, şi a p Ght 
Hcsbon ." ' sum.zt.11<. mele lui tîrgurilor Basanului nu�·�

' 
3. Şi Domnul, Dumnezeul nostru, a şi azi tîrgurile lui Ia ir. : 1 ern t e 

mai dat în mînile noastre şi pe Og, • " 10•. 1:U3. "'•m . •. •: ••· •· t sum.32. n .  "·' 
împăratul Basanului, cu tot poporul 1 5. Am clat • Oalaaclul lui Machir lui • ;  l-am bătut şi n'am lăsat să scape • :snm.� 1 niciunul din oamenii lui. ·:· !lum. 21 . "'· 1 6. Rubc.n iţ ilor şi Oa_cliţilor Ie-am� 4. I-am luat atunci toate l:etăţile, şi o parte cl in  Oal.�acl p in� la pîrîul � n'a fost una care să nu cadă în stăpî· non, al căru i m 1J loc slujeşte ca hot;: nirea noastră : şasezeci de cetăţi, tot şi pin� la pîriul laboc'. hotarul • cop; ţinutul • Argob, împărăţia lui Og din lor lut Amon ; . .

" !iu'.'1. zt.„. 1..,, 
Basan. • 1 tteir. • .  ts. 1 7. le-am mat dat c1mp1a, mărgini. 5. Toate cetăţile acestea �ra.u î�lărite, de. I.�rd:in, ��la Ch ineret '

_
pînă la m; cu ziduri înalte, cu port • ş1 zavoare, r�a c1mp1e1, M_are'.1 t Sarată, la p 

afară de cetăţile fără ziduri cari cr;it1 c1narc le muntelui P1sga spre răslrr 
foarte multe. la. �umăr. , • . ;�:.'.".'; ;'�;. t t .  ' " :-; um. "'· 12· �ap . ._ <S. !o u 

6. Le-am mm_1c1t ci! desanrşire, cum 
1 8. In vre�a aceea, v'am dat � făcu��m cu �1h?1:1• ampărat1;!1 .Hesbo- runca aceasta : „Domnul, Dumnez� nulua ; am mmu:it cu desăvirşir_c: toa- vostru vă dă în mină ţara aceast te cetăţile împreună cu bărbatu, fe- ca s'o 'stă pin iţi. Voi •  toţi, cei buni � meile şi pruncii. luP.tă să mergeţi înarmaţi înaintea n •Cap.2 .• :u. l'll. 1�. 10, 11, 12: l�. 19, 20, 21: phlo; lui Israel. • Sum.au,, 1. Iar toate vaiele şi_ prada din cetăţi 1 9. Numai femeile voastre, prunc Ie-am luat pentru noi. . şi vitele voastre - ştiu că aveţi muJ;, 

8. Astfel in vremea a�eea ari:i .cucerit vite _ să rămină în cetăţile pe Dl dela cei doi împăraţi a1 Amoraţilo� Ja· vi le-am dat, ra de di�coace de Iordan, dela panul 
20. pînă ce Domnul va d� odili& Arnon pină la muntele Hern:ion, .  • fraţilor voştri ca şi vouă, ş1 vor 11 o. (Sidoniţii zic Hermon�lu1 • Smon, şi ei tn stăptnire ţara pe care I� 

şi Amor iţi i  îl numesc Semr "), dă Domnul, Dumnezeul vostru! dii 
•C•P· '· '"· P•. :!!. 6. �· 1 croo.6.Z1. colo de Iordan. După ac�ea va '� 

t O toate cetăţile din • cîmp1e, tot Oa- întoarce • fiecare în moştenirea pe can 
laacÎul şi tot Basanul •• pin� la �alea v'am dat-o. •1�·�' 
şi ·  Edrei cetăţi din împărăţia lut  Og 

21 In vremea aceea am poruncitlt 
în :Sasan'. •cap.4.<9. ••1oo.12.6: ia. 1 1. Ios�a•, şi i-am zis : ;,ochii tăi au � 
. H. '(Numai• Og, !mpăratul .�asan1!· zut tot ce a făcut I?o!"nu], ��mn�\ 
Iul, ntai rll.mllsese dm neamul Refa1- vostru acestor doa 1mparal• · . . jş � 
mlţiTOr. Patul lui, un �!1t de fer, este face Domnul tu�ror impără}�.�i-' la Raba ţ, cetatea copulor Im . A'!lon. potriva cărora vei me.rge: . nul' J,.\lngimea lui este de nouă cota, ş1 lă: 22 Nu te teme de e1 ; cac1 DEr� ţ�111ea de patru coţi, după cotul unui Du�neze�I vostru, va J����np.1.

�1 
Orii.)  . • AmoU. 9 . . "" Fac. 14. b. t2Bam.lll.:i8. ler. pentru VOI." •B•od· . 
10.·.!. �tee. 2i . :.10. 
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Moise cere sil vadil ţara. 

23. ln vremea aceea, m'am rugat • 
1 zeul meu, ca să k împliniţi în ţarJ. pe care o veţi lua în stapîn irc. 

Domnului, şi am zis : *�C?r·12· s, e.  

24. „Stăpîne �oa"!ne ! ::ru a1 .mcepuţ să arăţi robului Ta.u _ma nr.ea Ta ŞI mina Ta cea puterni�a ; căci care esţe dumnezeul •• acela, m cer ş! .re pamînt, care să poată face lucran ca ale Tale şi să aibă o putere ca a Ta ? 
(•Cap.11.2. ME:roll.16. 11. 2Sam. i . 22 .  Ps.71.19;  86.8; 

892�� Lasă-mă, Te rog, să trec, şi să \'ăd • ţara aceea bună de d!ncolo. de Iordan, munţii aceia frumoşi ş1. L1ba· nul !" .,..Exod.3.8. Cap . 4 . 22. 

26. Dar Domnul • S'a miniat pe mine, din pricina voastră, şi nu m'a ascultat. Domnul mi-a zis : „Destul ! NuMi mai vorbi de lucrul acesta.•Kum.20. 
J:?: Z'l . H. Cnp. 1.3i; 31.2; 32.0l, 02; 34. 4. Ps.106.32. 

27. Suie-te • pe vîrful muntelui Pisga, uită-te spre apus, spre miază noapte spre miază zi şi spre răsărit, şi p;iveşte-o doar cu ochii ; căci nu vei trece Iordanul acesta. '· :Sum. 27 . 12. 28. Dă• porunci lui Iosua, întăreşte-l, ş i îmbărbătează-l ; căci el va merge înaintea poporului acestuia şi-I va pune în stăpînirea ţării pe care o vei vedea.'' i;.Nu.m.1:1.1e,23. Cap. 1.SB; s1.s. 7. 

29. Şi am rămas astfel în • vale, în· dreptul Bet-Peorului. • C•p. <.4.'I; S<.o. 
Indemn. 

6. Să le păziţi şi sa Ic împliniţi ; căci aceasta •  va fi înţekpcinnea şi pri· ceperea voastră înaintea popoarelor, cari vor auzi ,·orbindu-se de toJte aceste legi şi vor zice : „Acest neam mare este un popor cu totul înţckpt şi priceput ! ' '  ':' Jov.28.�. l's . 1!J.  7 ,  1 1 1 . 11 1 .  t'ro v . 1 .  -:. 

7. Care este, în adevăr, 11e1mul • acela aşa de mare incit să fi avut pc dumnezeii •• lui aşa de aproape cum 

��r�� �r�i dee cfi���f1i t �h�;��?'1 no-
:,2 Sam. i. 23. �:�• P8. 4U. l ;  145. 18; HS. 14. l�a. 55 .  G .  

8. Şi care este neamul acela aşa de mare incit să aibă legi şi porunci aşa de drepte, cum este toată legea aceasta pc care v'o pun astăzi înainte ? 9. Numai, ia seama asupra ta, şi ve-
f�1�izf ,;u��n1����e a�j�{� �f�W{�a��.fl�� nu •• cumva să uiţi lucrurile pe cari ţi le-au văzut ochii, şi să-ţi iasă din inimă ; fă-Ie ţ cunoscut copiilor tăi şi copiilor Copiilor tăi. �·Prov. 4. 23. Y�'Prov.3. 
1, 3; 4 .  :!1. tFac. 18. 19. Cap. 6. 7; 11. 19 .  Ps. 78. 6. 6. 
Erci; . 6 . 4 .  

1 O. Adu-ţi aminte de ziua • cînd te-ai înfăţişat înaintea Domnului, Dumnezeului tău, la Horeb, cînd Domnul 
C�-c� !����·��-îtl!c ��P��Iă 1�u,'.f;fe�� Mele, ca să înveţe să se teamă de Mi-ne tot timpul cit vor trăi pe pămînt ; 

4 ���c�cU� ���e��i ��cfnl��ţl�iil: ·p�'. ��ass�ă'.�,veţe .�L�i ,;.�;1�i\ol�; ;,.� ,
1
2
e

1f�� ziţi. lmpliniţi-le, pentruca să trăiţi, şi 1 1 .  Voi v'aţi apropiat şi aţi stătut la să intraţi în stăpînirea ţării pe care poalele muntelui. Muntele • era a v 'o dă Domnul, Dumnezeul părinţilor prins, şi flacările se ridicau pînă în voştri. n.ev.19. 37; 20.s; 22.31. cap. 0. 1;  s . 1 .  faec. inima cerului. Era întunerec, nori şi 20. 11 . Rom. 10. o. negură deasă. ...� Exod.19.18. Cap.6. 23. 
2. Să • n'adăugaţi nimic la cele ce vă 1 2. Şi Domnul • v'a vorbit din mijloporuncesc eu, şi să nu scădeţi nimic cui focului ; voi aţi auzit sunetul •• cudin ele ; ci să păziţi poruncile Dom· vintelor Lui, dar n'aţi văzut nici un nului, Dumnezeului vostru, aşa cum chip, ci aţi auzit doar ţ un ·glas. vi le dau eu. t:'- Cap.12.82.los. 1. 7. Prov.. 30. 6. '-'Cap.6.4,22. MVere.33,36. t E:r.od.20.22. l Reg.19.J.2. 

E�:1�ţ�- ���c��-:�· 1��hii voştri ce a făcut c�;� �!a Ş�-�r���nt :tTă;ă�W,1 ;e��� fe� Domnul cu prilejul faptei lui Baal· ce •• porunci ; şi Ie-a scris pe ţ două Peor • : Domnul, Dumnezeul tău, a ni- table de piatră. micitdin mij locul tău pe ţoti aceia cari "Cap.9.9,11. ••Exod.!W.28. tE•od.2'.12; 31.lB. se duseseră după Baal-Peor. 1 4. ln vremea aceea, Domnul mi.-a •'Num.20.•, etc. Ios. 22 . 17.  P•.106.28, 29. poruncit' să vă învăţ legi şi porunci, 4. Iar voi, cari v'aţi alipit de Dom- ca să Ie împliniţi în ţara pe care · o nul, ţ)umnezeul vostru, sînteţi toţi vii veţi lua în stăpînire. " Exod.21. 1 . Cup. 22; 23. astăzi. 1 5. Fiindcă n'aţi văzut nici un chip •  
c�� 1%��/��r����ţab���ut b����'. f �ijl�:I 1�!1�;� 1:0H�:e���;h!a�i!! 
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cu luare aminte asupra sufletelor voa· I rău înaintea Dumnului o stre, �Iaa. �o. rn. ,��:1o!!. �. 11: ! vostru, ca s�-L rnîniaţi, - urnnezeu1L 

1 6. ca nu cumva sa va • stncaţ1, . ş1 I •vers.16. ""2Ue �ă v� faceţi•• un chip cioplit, sau o I 26. iau astăzi martor • împot 
': 11·"·"•. mfăţ1ş�re a vreunui idol, sau chipul ţ ; stră cerul şi pămîntul, _ că nv1a vo, 

�reunu1 om sau chipul vreunei femei, I de o _moarte repede din ţara ve 1 p,, 
�'Exod.32.7. �·�·E�od.20.4,5.\"ers. �. Cnp.5."8. +Rom. 1.23. O \'eţ1 _lua În S�ăpînire dincolo pe Car1 l 7. sau chipul vreunui dobitoc de pe dan, ş1 nu veţi avea zile mult d� lor 
pămînt, sau chipul vreunei păsări care 1 căci 1·eţi fi nimiciţi de tot. e in 'i 
sboară în ceruri, : o:·ca11 . (:0,1.-.:, rn. rsa. 1 . 2  ?ii 

1 8. sau ch ipul vreunui dobitoc care 27. Domn.ul vă va _ împrăştia • � k.; 
se _tîrăşte pe pămînt, sa}! chipul vreu- p�poare," ŞI. nu y_eţ1 rămînea dect;ntr nu1 peşte care trăieşte m apele dede- mic �umar m m1ilocul neamurilo u 
subtul pămîntului. de va va d�ce Domnul. r ur 

1 9. Veghează asupra sufletului tău, . "·Lev. zr..:i:L Cnp.".8:02, &1. N"" ' 
ca nu cumva, ridicmdu-ţi • ochii spre 28 . . Ş1 a�olc;> • veţ i slui1 unor du; cer, şi văzînd soarele, luna şi stelele, ni;_z�i, can s1.nt o lucrare. făcută � 
toată oştirea •• cerurilor, să fii tîrît să mu'!1 omeneşti, _d_e �emn 

JI �e piatr 
te închini ţ înaintea lor şi să Ie slu- c::n nu. p�t •• "m_c1 sa v��a, "mei să ai 
jeşti : căci acestea sînt lucruri pe cari da, nici sa manmce, n1C1 sa simtă. 
Domnul, Dumnezeul tău, Ie-a făcut şi ���-'�t'i!��/9�°':.·7

2_6. rn. Jer. rn.rn. MPa. 115. (, s;L 

le-a împărţit ca să slutească tuturor 29. Şi dacă de acolo • vei căuta popoarei��.: subt cerul_ m_treg. <•Cap.t7.�. Domnul, Dumnezeul tău, li vei J Jov.31.2S,27. ' Fac. 2 .. t . 2 Reg. l< . lG, 2'-
,
3 ţ Rom. l. 20; dacă-l Vei Căuta din toată inima fa< �O. Da� p_e voi, Domnul v a  luat, _ ŞI din tot sufletul tău . »Lev.2u9, 40.c, v a  �cos .�111 cupt�rul de fer al Eg1p- 1, 2, a. 2 cron.15. 4 . :<eem.1.9. Iaa.65.G,7. ler.29,1,,� tulu1, ca să-I_ f1ţ1 . un . popor pus de 30. Şi după ce ţi se vor întîmp o„. parte, . cum smt_�.ţ1 _azi. . toate aceste lucruri în strîmtorarea 1 „ 1 Reg.s.a1. le•" 11 · '· .„� Exod;19: 6· :•P·9· 29· :i"· "· în zilele de • pe urmă, te vei întoi ?1 .  Ş� !Jomnul S"a mrn1aţ pe �me, ce „ la Domnul, Dumnezeul tău, şi 1 d!n pncma voastra : ş_1 a" 1uraţ ca �u asculta glasul Lui ;  sa n u  trec Iordanul, Ş I  sa nu mtru m " Fnc.49.1. Cap.31.29. ler.23.20. 0eea3.6. ••loell. 

ţara aceea bună pe care ţi-o dă ca mo- 3 1 .  căci Domnul Dumnezeul tău ştenire Domnul, Dumnezeul tău. este un Dumneze� plin de îndurai <•Num . 20 . 12. cap. t . 37: 3. 26. care nu te va părăsi şi nu te va 1 
22. Eu • voi mu_ri deci în ţara aceasta mici ; El nu va uita Iegămîntul pe ca de . �ici, n� •• voi t_rece . Ior_?a_n1;1l ; dar I-a încheiat prin jurămînt cu părin vo1 1I veţi trece, ş1 veţi stapm1 ţara ţ tăi. <•2 Croo . oo. 9. Neem . 9 . 3t. Pe. 116.6.lona1 

aceea bună. 
f.• 2Pet.1. 13, 14, 15. ""* Cap. 3.27. ţCap. 3 . 25. 

23. Vegheaţi asupra voastră, ca • să 

�nuch�m ��ăr��/ef>��::Î.
1 bu��:z��Î 

vostru, şi să •• nu faceţi vreun chip 
cioplit, nici vreo înfăţişare oarecare, 
pe care ţi-a oprit Domnul, Dumnezeul 
tău, s'o faci. ':'ver1:1. 9. •:'�' Vere.16. Exod. 20.4, 6. 

24. Căci Domnul ', Dumnezeul tău, 
este un foc mistuitor, un •• Dumnezeu 
gelos. '=-Exod.24.17. Cap.9.3. lea.3.3.14. Evr.12.29. 
•)".l>Exod.20.5. Cap. 6.46. Iea.42.8. 

Pedeapsa pentru închinarea la idoli. 

. 25. Cînd vei avea copii•, şi copii din 
copiii tăi, ş i  vei fi de multă vreme în 
ţară, dacă vă veti strica, dacă vă. veţi 
face chipuri cioplite, . înfăţişeri . ale 
1•reunui lucru, dacă veţi face•• ce este 

Dumnezeul 
lui Israel mai pe sus de orice. 

32. lntreabă • vremurile străvechi, 1 
ri au fost înaintea ta, din ziua cind 
făcut Dumnezeu pe om pe pămînl, 
cercetează dela o margine•• a ceru 
la cealaltă : a fost vreodată vreo înlî 
piare aşa de mare, şi s'a auzit vr1 
dată aşa ceva ? <•Jov. e.e. •<•M•t." 

33. A fost• vreodată vreun popor 
re să fi auzit glasul lui Dumnezeu r1 

bind din mijlocul focului, cum l-a1 : 
zit tu, şi să fi rămas viu ? 

�·Exoit.24.11; 33. 20. Cap.5-2� 
34. A fost vreodată vreuri dumnei 

care să fi căutat să ia un neam 1 
mijlocul altui neam, prin. încerc!1 
semne„, minuni şi lupte, cu _min 
tare şi brat ţţ întins, şi cu mmun 
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fă ut cu voi Dom- \ re locuia la Hcsbon, şi care a fost bă-infricoşate, cum a te • Egipt şi tut •• de Moise >'i copiii lui Israel , du-nul, Dumnezeuţ vas ru, 10 

. „ pă ieşirea lor din E<>ipt. subt ochii voştn ?6 �:�a(:1��·.
\rJ.�;��·�2�xod.7.:i. .:1 c.1 1„ :�:..:'.1�--- � u m . '.!I . 24  . •  < 'np_. i . -t 

tExod.1:1 .3. ++_Eţ'od.�. foit martor la aceste 47. Ei au pus m•."a pe ţ ·l!"a l u a  �1 pc 35. �urna• _LI at f că numai Dom- ţara lui • Og, împaratul Baoa11ulu1. Alucrun, ca sa cunoş 1. _ nu este alt * ceşti doi împara\i ,1 i Amori\ilor erau nul este Dumn�zeu �\ ca dincoace de Iordan, la  rcisâr it. p�mne;e�s:;!a.�� ��- 45. 5, is, 22. l\.fc\rc. 12. 29,3'2. „. 1\11�1 .  '..! � .  :�· •. •,::.ri. :1. :�. i. 
" cap.Di� cer •"t�-a făcut să auzi glasul 48. Ţinutul lor se 1 1 1t ;ndea _ _  <Ida 3?· ca să t� înveţe ; şi, pe pămînt, Arocr •, care este pe malunle p1nu.lu1 �:.; făcut să vezi focul Lui cel . mare, Arnon, pînă la muntele S10nulu1 c.ire 
şi ai auzit cuvintele Lui .�in �1J l�2c�al este „ Her�g.��l,as„. 12. ·:··•• cap . s. u . 1•s . 1:cu. focului. ''Ex�d- 19_- 9• 19' "°· �"- :""ţ�': ·;� »";i ·d� 49. şi cuprindea toată cîmpia de din-37. El a; iub;t PţaPl��n ��p�\i . El coace de Iordan, la răsărit, pînă la ma: �ceea f � es s �·�in Egipt prin ' pu- rea cîmpiei, supt poalele • munte lu_• ;���! ��� ���s mare. ' . I Pisga. •Cap . s. i .  

,\ Cnp.10.16. �·('!Exod. 13.:::S,9, H I 38. El • a izgonit dinaint�a ta. nea: 5 1: .Moise a chemat pe tot lsraelu , 
muri mai mari Ia număr ş1 mat tar� ş1 1-a zis : . . . decît tine, ca să te ducă în ţara Ii:ir, �1 „Asc_ult�, Israele, le1:pl� _şi porunc�le 
să ţi-o dea în stăpînire, cum vezi azi. pe can vi _ le �pun ast�.zi ''"! ��zul \ O-

•cap. 7. 1; 9:1. •, •· stru. ln\'a\a\1-le, ş1 1mphm(1-le cu 39. Să ştii dar în ziua aceasta, ş1 pu- scumpătate. ne-( i în inimă că numai Domnul • este 2. Domnul *, Dumnezeul nostru, a Dumnezeu, sus în cer şi jos pe pă- încheiat cu noi un legămînt la Horeb. mint şi că nu este alt Dumnezeu afa- ···Exod.19.o.  Cnp. <.23. 

ră d� El. <• \'o ... . so. Jos. 2._11 . 3. Nu • cu pă.rinţii noştri a . încheia_t 40. Păzeşte• dar legile şi poruncii� Do�n.ul legăm!nt1:1.l aci:sţa, p cu n01, Lui, pe cari ţi le dau azi, ca •• să. fn cari smtem toţi vu ast�zt a1c1. . f�ri�it, tu �i cc:!piii tăi după tine! ŞI să 4. Domnul v'a vorbit' ��\�3/7i�vrf=t� at zale mu te 10 ţara pe"care ţ i-o dă e munte, din mijlocul focului. Domnul, Dumn.���1;11 tău. ('Lev.22.s1. P �·Exod. 19.H, 19; 20. :..12. cap.4. ::JJ, :-«:i; :u. 10. •·' Cap. &. 1•: • . s , 1a; 1 •. 2„28; 22. 7. Ef„.s.s. 5. Eu am stat • atunci între Dom-Cel�ţile_ . nul şi voi, ca să vă vestesc cuvîntul de scăpare dela rasdrliul fordanulw: Domnului ; căci •• vă era frică de foc, 41 . Atunci Moise a ales • trei cetăţi şi nu '"aţi suit pe munte. El a zis : dincoace de Iordan, la răsărit, �·Exod.20.21. G111.3.19 . .,,...,„ Exod.t9. t6; 20.1s; 2..1. 2. 
-1_2- pent�uca • să sl1:1jească. d��;��p��� c���·��a�n!;o���nt��aD�;i�����t �/:; uc1gaşulu1 care ar f1 ornant fara voie casa robiei. pe aproapele lui, fără să-i fi fost vrăj- " F:xod.20.2,etc. Lev.26. t.  Cap.6. 4. Pe.st. to. maş mai dinainte, şi să-şi poată scăpa 7. Să • n'ai alţi dumnezei afară de astfel viaţa, fugind într'una din aceste Mine. •Exod.20.s. cetăţi. •Cap. 10. <. 8. Să nu-ţi • faci chip cioplit, nici 43. Aceste cetăţi erau : Beţer •, în pu- vreo înfăţişare a lucrurilor cari sînt stie, în cîmpie, la Rubeniţi ; Ramot, sus în ceruri, sau jos pe pămînt, sau 

��n�Î�a���=s�i�di(i, şi Golan,.:�.�-�� 
în9.a�: ���� ���îi�\· înaintea i�;,

o���� 
Cele zece porunci. ��z��i51�j��t�ln�ă�nEbu�:1�e�' ��::!: 44_. Aceast_a este _legea pe care a dat-o 1 care • pedepsesc fărădelegea părinţiMo1se cop.ulo_r !Ul !srael. . . lor în copii pînă la al treilea şi la al cit�· pleat;a:r1:!;1d�;t�����l�0�iil�:��i patrulea neam al celor ce M•ăE::!���/ Israel, după ieşirea lor din Egipt. 1 O. şi Mă îndur • pînă la al mii lea 46. Aceasta era dincoace de Iordan, neam de ceice Mă iubesc şi păzesc în vale•, faţă în faţă cu Bet-Peor, în poruncile Mele. •' Ier.32. ts. Dan . 9 . < .  ţara lui Sihon, împăratul Amoriţilor, ca - . 1 1 .  Să nu • iei în deşert Numele Dom-
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1
Dumnezeului tău ; căci Domnul rirnea Lu; ş; noi I-am auzit las , !'u va ăsa nepedepsit pe cel ce va lua m 11 locul foculu i ; astăzi a� Văul din 

1 11 deşert Numele Lui. Dumnezeu a \·orbit un�r 0 zu.t ca 
1 2: Ţine z!ua :

E
�;d�Ih��- ��

1
:,l\�a�;Î:� totuş au •• rămas \" i i . arnen1, şi 

jeşll, cum ţ1-a poruncit Domnul Dum- - ·•· Exod . rn. "' · ·• · · c•P- • -3'1. Jod,_ " 
nezeuJ tău. <• i-:'xod. W.8. 

_25. Ş 1 acum pentru ce Să murim? c�· c1 ac;st f?c . mar.e ne \'a mistui ; ·d a: I 3. Şase zi_le • să lucrezi, şi să-ţi faci vom auzi ş1 ma1 departe glasu] D aca toate treburile. '"Exod . 23. 12; :<1>. 2. Ezcc. c"0. 12. nului, Dumnezeului nostru, vom m0uhl1_1• 1 �· J?ar ziua a şa ptca este ziua • de odihna a Domnului, Dumnezeului tău : 26_ Cine este•, în adevăr om·u�•P-ls. 10: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, care să fi auzit vreodată, ' ca noiace11� n ici fiul tău, nici fiica ta, nici robul sul Dumnezeului celui viu vorbinct�a. ��ga��f t���b�ic1a�r���S��� ��bi;��� �ij �ocul focului, şi totuş să fi răm;: 
I I 

VIU . • • . . '°' Cap.ttQ ce e ta e, nici străinul care este în Io- "27. Apropie-te mai bine, tu, şi ascul. c
ta
ursi lă

e 
staeleo, P1.he1n1

tera
u
scca"a ·1

ş
n
itorocmbual1· 

şciarot1�n
b
e
a
. ta tot ce-ţ1 va spune Domnul Dumn di zeul nostru ; apoi să ne sp�i tu î" •Fac. 2.2. Exod. 10.211, ao. Evr. •. •- suţi tot ce-ţi va �pun_e Domnul, Du�: 1 5. Adu-ţi • aminte că şi tu ai fost nezeul nostru, ş1 noi vom asculta ş· rob în ţara Egiptului, şi Domnul, vom face." ''Exod.20.19. Evr.�_191 Dumnezeul tău, te-a scos d in ea cu •• 28. Do'!mul a au.zit cuvintele pe cari mină tare şi cu braţ întins : de aceea , m1 le-aţi . spus. _ Ş1 Domnul mi-a zis: ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, „Am auzit cuvintele pe cari ji le·a să ţii ziua de odihnă. spus poporul acesta : tot ce au • z� 

icaeap. t6.16; 16.12; 2o1 . 1s,. 22.  "'"Cap.4. 84, 37.  este bine. * Cap.18.17. 
1 6. Cinsteşte • pe tatăl tău şi pe ma- 29. O ! de • ar rămînea ei cu aceeaş ma ta, cum ţi-a poruncit Domnul, inimă ca să se teamă de Mine şi să Dumnezeul tău, ca să ai zile •• multe păzească toate poruncile•• Mele, 1:.1 şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă să ţ fie fericiţi pe vecie, ei şi copiii 

Domnul, Dumnezeul tău. \� Exod. 20. 12. Ior ! °'Cap . 32 . 29 .  Ps.81.13. Ise..48.18. Mat.Zl.37, 
Lev.10.3. Cap.27.16. Efee. 6.2, ::t.Col.3.20. MCap.4..40. Luc.19.42 . .:.o U11p.ll. l. tCe.p.4. -iO. 

1 7. Să nu ucizi•. • Exod.20.1a. MaL &.21. 30. Du-te de spune-l e :  „ lntoarce\i· 1 8. Să nu preacurveşti •. vă în corturile voastre." 
• Exod. 20. I<. Luc. 18.20. lac.2.11. 31 .  Dar tu, rămîi aici cu Mine, şi·li 1 9. Să nu furi *. • Exod. 20. 1&. Rom. 1s_ 9_ voi spune • toate poruncile, legile şi 

20. Să • nu mărturiseşti strîmb îm- rînduielile, pe cari să-i înveţi să le îm-
potriva aproapelui tău. •Exod.20. 16. plinească în ţara pe care le-o dau în 
21 .  Să • nu pofteşti nevasta aproape- stăpînire." •Gal.3.19 

J�Î ::�. ; n��i ��J'��tit1'. �f�t r�b��ah�� �� v1;-�aJ�r��acTtaD���ui� J����z��� 
n ici roaba lu i, nici boul lui, nici mă- vostru ; să nu • vă abateţi de la cele ce 
garul lu i, .ni�i �� alt lucru care este al a poruncit El nici la dreapta, nici la 
aproapelui tau. • Exod.20.11. Mic.2.2. stînga. • Cap. 11.20; 28. u. Ioe.1. 7; 29.6. Prov.rn 

Hab. 2 . 9 . Luc.12_ 1,, Rorn.7.7; 13.9. 33. Să urmaţi în totul calea• pe care 
22. Acestea sînt cuvintele pe cari le-a v'a poruncit Domnul Dumnezeul vo

rostit Domnul cu glas ţare p� m.unt.e, stru, să umblaţi, ca s� t�ăiji şi să_'' 
din mijlocul focului drn non ş1 dm fiţi fericiţi, ş i să aveţi zile "m_ul_te rn 

negură deasă, şi Ie-a spus la toată adu- ţara pe care o veţi lua în staprnire. 
narea voastră, fără să adauge ceva. '' Cap.10.12. Pe.119. 6. Ier. 7- 23- Luc. ' - 6- '''C•P·'-"· 

��-Îe��r�;t.pe d�'uEăxo���}.�2��. '�-i�����. 1�'. Ţinerea poruncilor Domnului. 

23. Cînd aţi auzit• glasul acela din 6 1 .  Iată poru�cile •, legii� şi rîndui� · • d t t lile pe cari a poruncit Dom�ul, mijlocul întunerecului, ş1 P�. cm .o Dumnezeul vostru, să vă învăj .să le 1'!1-muntele era aprins, căpetennle semrn- I I 111 ţiilor voastre şi bătrînii voştri s'au a- pliniţi în ţara pe care o ve 1 ua 12-i 

d - •E od 20 1s,19 stăpînire ; •' C•p. u; &.31; · 

propiat toţi e mrne, • · · - 2_ ca . să te temi de Domnu.I, Dumn'.1• 24. ş i aţi zis : „lată că · Domnul, I?um-
zeul ta-u, păzind, în toate zilele v1eP nezeul nostru, ne-a arătat slava ş1 mă-
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t 1 t f" I tău şi fiul fiului tău, toa- i este un Dum nezeu gelos în mij locul 
a ej 

u.l m · to�te poruncile Lui pe tău. Altfel ••, Domnul, Dumnezeu L,u, 
te . egi e J1 u i să ai •• zile multe. S'ar aprinde de minie împotriva ta, ŞI ���n ti 1.e ca

a 
;0 �2, 1a. Ps . 11i . 10; i28. L Ecl. 12.1a. te-ar nimici de pc faţ:.i pămîntului . 

· ��od. 20.i5°Pro:."3.i,z. �·Exo1l.�0 . . ·,_ t ' : lJi. · l . �-L ':(< Cu p . i . ·I; 1 1 . 1 7 .  

••3�•PA�c�ltă-le dar,_ ls�aeic„ �i cau t,ă s� 1 6. Să • nu ispitiţi pe Domnu l, Dum· 

le împlineşti, ca sa t" fericit ŞI sa va nezeul vostru, cum "  L-aţi ispitit la 
înmulţiţi mult, cum. ţ1-a S_P.US _Do�- Masa. '"lot. 4 . 7. Luc. l. l,, ''"Exou.17.2, ;.  

I Dumnezeul părmtLlor tai, c111d t1- N mn . 20. a, 4; 21 . -1„·, . 1 Cor. 10 . 9 . �u
făgăduit ţara �· în _c�r,;, c_u �g� lapte 1 7. Ci să păziţ i •  poruncile Domnului , 

şi
4

m
_ A
iesrc

e
u
. 
ltă •, ls·r.•aFe"'1e· 

'".r.
' "

D
' -0-·m

' ' ��/'. -'�'�::� Dumnezeu lu i vostru, poruncile Lui şi legile Lui pe cari vi le-a dat. 
nczeul nostru, este singurul D?mn. �· cap. 11. 13,22. Ps. 119 . .t .  

*ls11. -12.s. M11rc. 12. 211, 32. Jon. li . 3. Hor. s. 4 • 6 ·  1 8. Să faci * ce este plăcut şi bine 
5. Să iubeşti • pe Domnul, Dumnezeu l înaintea Domnului, ca să fii fericit, şi 

tău cu toată inima •• ta, cu tot su· să intri în stăpînirea ţării aceleia bu
fletul tău şi cu toată puterea ta. ne, pe care Domnul a jurat părinţilor 
"'Cap. 10. 12. Mat. 22. 37. Ma.re. 12· 30. Luc. 10· 27· tă i  că ţi-o va da, >:'Exod.10.26.Cap.12.28;13.18. 
·�Reşi

·�:uncile ��e�t�a •, pe cari ţ i  le 1 9. după ce va • izgon i  pe toţi vrăj
dau astăzi, să le a1 m mima ta. •cap.11.10; D���u\�

i dinaintea ta, ��""'�""-��� 
32.-16. Ps.37.31;.t0. 8; 119.11, 98. Prov . 3. 3 . Isa.61.7. 

7. Să Ie întipăreşti •  în mintea 50- 20. Cînd fiu l •  tău te va întreba în-
piilor tăi, şi s� vorb�şh de �le C!î!Î ;��st:�: l�i�e î�����1=a�f ��:J����ri�� ��:ie�i cÎ�ct5�� �;i

d 
c�I�� ��e�În�n te

ca
v�i cestea, pe car i vi le-a dat Domnul, 

scula. �� cnp.4.9; 11.19. Ps. 78.4, 5, 6. Efes .6.4. Dumnezeul nostru ?" (: Exod. 13. u .  
s. Să le legi• ca un semn de aducere 21 . să răspunzi fiului tău : „Noi eram 

aminte la mini, şi să-ţi fie ca nişte robi a i  lui Faraon în Egipt, ş i  Dom
fruntarii între ochi. nul ne-a scos din Egipt cu mîna Lui • 

...., Exod.13.9116. Cap . 11 . 18. Prov. 8. 3; 6. 21; 7. 3 .  Cea puternică. OExod.3.19; 13.3. 

9. Să le • scrii pe uşiorii casei tale şi 22. Domnu l • a făcut, subt ochii no-
pe porţile tale. "C•p. i 1 . 20 . leo. 57.5. ştri, minuni şi semne mari şi  nenoro-
Tîlcuirea poruncii despre dragostea de 

Dumnezeu. 

1 0. Domnul, Dumnezeul tău, te va fa
ce să intri în ţara pe care a jurat pă
rinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi 
lui Iacov, că ţi-o va da. Vei stăpîni ce
tăţi mari şi bune pe cari nu tu le
ai • zidit, ·�Ios.24.13. Ps.100.44. 

1 1 .  case pline de tot felul de bunuri 
pe cari nu tu le-ai umplut, puţuri de 
apă săpate pe cari nu tu le-ai săpat, vii şi măslini pe cari nu tu i-ai sădit. Cînd vei mînca şi te vei •  sătura, 

*Cap.9. 10,etc. 
1 2. vezi s� nu uiţi pe Domnul, care ��-bie��os dm ţara Egiptului, din casa 

cite împotriva Egiptului, împotriva lu i 
Faraon şi împotriva întregei lu i  case ; 

:t<Exotl. 7 ; 8; 9; 10; 11; 12. Ps. 130.9. 
23. şi ne-a scos de acolo, ca să ne 

aducă în ţara pe care jurase părinţi
lor noştri că ne-o va da. 

24. Domnul ne-a poruncit atunci să 
împlinim toate aceste legi şi să ne 
temem • de Domnul, Dumnezeul no
stru, ca să fim •• totdeauna fericiţi, şi 
să ne ţ ţină în viaţă, cum face astăzi. 
overa.2. MCap. 10. rn. Jov.35. 7,8. Ier.32.39. tCap.-L 
1; 8. l. Ps.41.2. Luc.10.28. 

25. Vom avea parte • de îndurarea 
Lui, dacă vom împlini cu scumpătate 
toate aceste porunci înaintea Domnu
lui, Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El." .,.. Lev.18.6. Cap.24.rn. Rom. IO.a, 5, 

1 3. Să te tem i •  de Domnul Dumnez�u.1 t�u, să-l slujeşti, şi pe N�mele Lui Nimicirea Cananifilor şi a idolilor lor. 
sa JUr� '' Cnp.10.12,20; 13. <. M•t.t.10. Luc.4.B. 7 1. Cînd Domnul Dumnezeul tău 

1 4. _Sa �u • vă duceţi•• după alţi dum- te • va aduce în ţ�ra în care vei in'. 
n�ze�, dintre du�nezeii ţ popoarelor tr.a ş_i o vei lua în stăpînire, şi va izgoni dm J�rul vostru , • Ps .63. u . 1so. <0. 23; 65. 10. dmamtea ta multe neamuri : pe He'"·4·2' °'!' '.2· 16· ••cap.8. 19; 11 .23. 1.„20. 0. tcop.19.7. tiţi ••, pe Ghirgasiji, pe Amoriţi pe 1 5. cac1 Domnul •, Dumnezeul tău, , Cananiţi, pe Fereziţi, pe Heviji Şi pe 
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l ebus i ţ i ,

. 
şa ph: nc� mur i mai m a r i  ţ la ' 1 1 . lk :ic·�ca l ;  • . 

.
1
.
mm.'H .ş 1 .mai_ putern ice drrît t ine ; �1 ri11u 1 1 1c l i lc  ; : '�_şic  �orunc1Ie, l e  ·1 q'. ::fi: � 1 :�t·). 7: H. J, :1 . Q(lFnr. 1 � •. w. i•rc. i.:,rn 1 . ::·1. � I im r l i nq ! e- lc. ( l' Ll r t l • Ic dau azj�\1 
2. cînd Domnul , Dumm·zeul hu ( 1 · · • 

le va <.fa În m ini • sl k \'l'Î h -, te� 
�·a „ .\ ''l 111d1·m11uri. 

Ir n im iceşt i cu d�s�dr� i rc, s ::1 �1; in- 1 _1 ·.>. f l�Ka • nti ascul ta acest 
d1L·1 lcgămint ţ cu cit', şi să 11•.1 ; mila : c 1 ,  d ac:1 Ic veţ i păzi şi impii�; 

P0run. ;:g:fo�A :;._1.i,\:�?>'.:r;: ,:.: · 

:� . .:�:�:„:: ::• 1 ii'.�·1;f �:�r·��i;;.;:�:·h�i�:� :�� 
J. :,;'.i nu . te 1ncuscn'ş t i  cu popoardc 1 3. tl te va · b " •  t - . · · •\ ,i,,,, 

an:ska_.„ sa nu mani i . JlL' fcklc ta lc  şi te va inmu l t\1. 'v(i •• c �a bm�cuvinta cl upa 11 1 1  lnr, ş1 sa nu_ 1c 1_ pc fe te le lor c..lu l  trupu lu i tăi ; · i �1'jecuv1�ta ni. 
c..le ncVL'Sk pl'ntru f111  tai ; tău, griu l tău mu�tulO<. � păm1ntului 

" 1 "'·"· 1 . ". ""'" · " · ·' · I·:"" " · '· tău r d I . ' ·1 ŞI unt�elemnul ·'- răci a r abate dela M ine pc fiii tăi, d ' 0 u cirez i or ta�e, de vite şi ro. 
şi ar -�luj i as�fel altor du��·c�ei ; D�m- a j���������tW�� 1�· 

0� t tara pe care 
r�ul 

,
:s a r �prm<.lc •. <.1.c . �1mc im potriva �,1:1,rn. ! .1�21��'\da. , \ Oastd ŞI te-ar mm1a mdată. •'Cnp . 0 . 10. l ·1 V "  f b '  , . • t t . cav.�., 

.5. Dimpotrivă, iată cum să vă purta- toat·c "� � :11\c�v•.n a �ai mult decit !• c1! ele _: să
, 
le . . s�rpaţi �Ilar.e le •, s� I� n ici bfr6at� �11i�i 

j���i:u��e�u Va ' _J1 
sfăr i.'�1 �ţ1  s_t 1 lp_11 1doleşti,_ sa le 0 1a ( 1 \' ită stearpă în turmele tale 

rpă, nir1 
pomu mchmaţ1 dumnezeilor lor şi să · 
ardeţi în foc chipurile lor cioplite . •' Exod.:?:1.�"'-

'' Exod . 2:1 . 2� : " - "'· ,·„1o. 12. 2, 3. 
1 5. Domnu l va depărta de tine oriei 

lsmt'I 1·sle 1111 popor s/i11I. 
6. Căci • tu eşti un popor sfint pentru 

Dom n u l ,  Dumm'teul tău ; Do11 1nu l  
Dumnezeul I a u  te-a a les ••, ca sa f i i  un 
popor al Lui dintre toate popoare le de 
pe faţa pămîntului. •'Exod. 19.�. """ · "· 2;:!0. 
1P. Ptl. "10, &. ler.2. s. "'"'E:r.od. lU. ă. Amo�. !I. 2. l Pet. :J. 9, 

7. Nu doar pentrucă întreceţi la nu
măr pe toate celelalte popoare S'a ali
pit Domnul de voi şi v'a ales, căci voi 
sînteţi cel mai • mic dintre toate po
poarele. •cap.10.:?.1. 

S. Ci, pentru că • Domnul vă iubeşte, 
pentru că a vrut să •• ţină jurămîntul 
pc care 1-a făcut părinţilor voştri, pen
tru aceea t v 'a scos Domnul cu mina 
Lui puternică, ş i  v'a izbăvit d in casa 
robiei, d in mina Lui faraon, împăra
tul Egiptului. " l'np. 10.n. ""Eiod .9'.l. 13. Pll. un.t\ 9, 10. Llh' . 1 . [af\ 72,7:-t. ţKJ:Ol1. IS.l\, u .  

9. Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul 
tău, este singurul Dumnezeu. El este 
un Dumnezeu credincios • şi !şi •• tine 
legămîntul şi îndurarea pînă la al mii
lea neam de oameni faţă de cei ce-Liu
besc şi păzesc poruncile Lui. '' loa. <11. 1. 
1 Cor. l . 8; 10. 19. 3 Cor. l .  ltJ. 1Te11. 6. 2·1. �Te�. 3. S.  

2Ttm. :!. 19. En. 11. 11. lloau. 1 .  O. ''"' 1':xoJ. 20. tL 
f'ap . 6. 10. Neem. t . G. Dan.9.� .  

1 O. Dar răsplăteşte • îndată pe cei ce-L 
urăsc, şi-i perde ; nu dă. !1ici o păsu
ire •• celu i  ce-L urăşte, c1-1 răsplilteşte 
indafl. "' l(la.ri0.1s. Nmn . 1 . 2. "'"Cap.S2.sr1. 

boală ; nu-ti va trimete niciuna din acele m�lil!le • rele. din Egipt pe cari le cunoşti, c1 va lovi cu ele pe toţi cei� k ur�lSC. �' ExOll . 0. U ; lj. :.'tl. Cap.:!S.�;,i;t 

I Ci. S;i n im iceşt i •  toate popoarele PI car i ţi le va da în mină Domnul, Dum· 
nezeu l tău ; să n'arunci nici o privire" 
�=zcii�ăr sr:r� �1:�i ş�:=a�fa s!�jrr� d��: 
să ţ pentru tine. •'Ven.2. ••cnp.1s.s; 11.L1 
:!I; :!.'"1. l:.?. ţExod. :?,.q. 3.'i. l'uJ•. 12. 00.Judc.S.27. Pa.100.*-

1 7. Poate că vei zice în inima IJ: 
„Neamurile acestea sint mai mari la 
număr deci! mine ; cum voi putea să le 
izgonesc ?" 

1 8. Să n u •  te temi de ele. Adu-li" 
aminte ce a făcut Domnul, Dumnezeul 
tău, lui faraon şi întregului Egipt; 

,� ('np. 91. 6. ''�' � . !\\\.:I. 
19. adu-ţi aminte de marile încerci· 

ri • pe cari ţi le-au văzut ochii, de mmu· 
nite şi semnele, de mina tare şi de br•· 
ţul întins, cu cari te-a scos Domnul. 
Dumnezeul tău. Aşa va face Domnul. 
Dumnezeul tău, tuturor popoarelor. de 
cari te temi. •' Cap.uu„• 

20. Domnul, Dumnezeul tău, .v! trt 
mete chiar şi vespii • bond�r�ş�1 1mpt> 
triva lor pînă la deplina mrnlClre a r  
lor ce vor scăpa ş i  se vor ascunde ,� 
tine. ·· �od. 29.:!S. I:"·\ 

2 1 .  Să nu te înspăimînţi de «;,• i c� . 
Domnul, Dumnezeul tău, este m nt 1 
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locul• tău, Dumnezeul cel •• marc şi �· ti_a ina • .  m: ţi s'a în\'ec_h�t pc tin_c, 
înfricoşat. (• �um . u . 20 : U. 9, H, ·t:?; to . s .  [ ş� n1n �u ţ1 . s  au umfla_t p1c10�rele, 111 
Ios.s.IO. „�„, ce.iJ.lO.t7. Neem . 1 . r>; .f. . U;t>.S2. I timpu l ac<.:sL)r pat

.
ruz��c� d�

„1
a
�
n1·. 'l 

22. Şi D::imnul •, Dumnezeul tău, \'a • • 
· '. -'P · :· ·:" :Seeru.•· -� 

· n · încetul cu încetul aceste nea- :> .  Recunoaşte dar in mima ta ca 
���i dinaintea ta : nu Ie v�i putea ni- Domnul, I_?umnczeul tău, _ I L' m�stră 

· · "ndată ca să nu se mmulţească ' cum mustra un om pe cop1\ul lt;1. 

fi!��)� cimPutui împotriva ta. �·2�am . o . t-1.l'i\ .. Sfl . 3'2 ._ Prov. :i.1::!. E�T.1�'.io,t�. „\�u„·.:i..1�.  

-' l·:xod.:!.1.00, so. 6. Să păzeşti poruncile Domnull1 1, 
23. Dar Domnul, Dumnezeul tău, le Dumnezeului tău, ca • să umhli în di ik 

va da în mina ta ; şi le _va . p111�e cu Lui, şi să te tem i de El. '" ' "'"" '"'"· 

totul pe fu!Tă pînă vor fi mm1c1te. 7. Căci Domnul, Dumnezeul tăll, arc 

24. Pe împă;aţii • lor îi va da în mi- sii te ducă într' o ţară • bună, ţara cu 
nile tale, şi Ie vei şterge numele de pîraie de apă, cu izvoare şi cu lacuri. 
subt„ ceruri · niciunul ţ din aceste po- cari ţîsnesc din văi şi munţi ; 
poare nu va • putea să stea împotriva ,, <'np . 1 1 . 10, 11, 12 
�;·i_.P.:.

n.�E��d.��\.��:'.�'.;,;26. ;�'.�-.��„��.;.;�.ti
' c1�i11\a�� c�� g�!:di�� ţ;:ă c�u 

v�ă�Yi�F�i 
20. 1os.t.fl:10.s::.?s.o.  cu miere ; 

25. Chipurile cioplite ale dumnezei- 9. ţară unde \'C i mînca pîne din bei
lor lor să Ic • ardeţi în foc. Să •• nu şug, unde nu \'Ci duce l ipsă de n im ic : 
pofteşti şi să nu iei pentru tine argin- ţara ', ale �ărei petre sint de fer, şi 
���t�

i 
l�����ic�că �Ju��ă c;e�fr��?:.�ao

at din ai cărei munţi vei scoat�,
c�!�!:. 

f�'r:: b�ă�i
ni/�i,

sîDtu�;��i:,
11�� ţ!}na- 1 O. Cînd • vei mînca şi te vei sătura, 

• v.,,. . 6 .  Exo�.o:?.c�i. Cnp.12.s. 1 L'ron . l l .  lZ. ,,,,10, _ 7• să binecuvintezi pe Domnul, Dumne-
1. 21. ţJmk.s.20. ttca1„ 17 . t .  

zeul tău, pentru ţara cea bună pe care 
26. Să nu aduci nici un lucru uricios f i-a dat-o. •cop.G. 11, 12. 

în casa ta, ca să nu fii nimicit cu de- 1 1 . Vezi să nu uiţ i pe Domnul, Dum
săvîrşire, tu şi lucrul acela ; să-ti fie nezeul tău, pînă acolo incit să nu pă
groază de el, să-ţi fie scîrbă de el, că- zeşti poruncile, rînduielile şi legile Lui, 
ci este • un lucru blestemat. pe cari ţi le dau azi. 

,,Lt>,· .r..�. Cap. 1s.1i. Jos.6.11,1e:'1 . t . 1 2. Cind vei mînca • şi te vei sătura, 
cînd vei zidi şi vei locui în case fru-Pdmî11/ul fdgdduil şi mulfllmirra elitre moase, '"<'ni" '""'''" · "' ·  inw. :<1.!1. 1>•••13.ll. 

D ·1m11rzcu. 1 3. cînd vei vedea înmulţindu-ţi-se ci-8 I . Să • păziţi şi să împliniţi toate 
poruncile pe cari \'i le dau astăzi, 

ca să trăiţi, să vă înmulţiţi, ş i  să in
traţi în stăpînirea ţării pe care a jurat 
Domnul că o \'a da părinţilor \'OŞtri. 

"" Cap . -&. 1 ; r1.!t!, 33;6. 1, 2, 3. 
2. Adu-ţi aminte de tot drumul pe ca

re te-a călăuzit • Domnul, Dumnezeul 
!ău, în !impui acestor patruzeci de ani 
m pustie, ca să te smerească ş i să te �nce�� ·�. ca să-ţi ţ cunoască pornirile 
m 1 m 1 1  ŞI să vadă dacă ai să păzeşti sau nu poruncile Lui. •cap. 1 . s· •  7 • 
:��:.·��31'�Io���." 10. �•E:rnd . 16. 4 .  Cap. iS:a: 

3. �stfel, te-a smerit, te-a lăsat • să su fen de foame, şi te-a hrănit•• cu mană, pe care nici tu n'o cunoşteai şi nic! părinti� tăi n'o cunoscuseră, ca să te m�·eţe �a omu� nu trăieşte ţ numai cu pme, c1 cu once porunceşte Dom-nul sii trăiască. · �od 18 2 
,,..., F.:ţod.16.12, lf., S.'- t Ptii. lfl.4.29. Mat.4.4. Lu<':„:!: 

rezile de boi şi turmele de oi, mărin
du-ţi-se argintul şi aurul, ş i  crescîndu
ţi tot ce ai, 1 4. ia seama să nu ţ i se umfle ini
ma • de mîndrie ş i  să nu •• uiţi pe 
Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei ;  

'" l Cor. -& . i .  ''" Pe . 106. 2 1 .  � 5 .  care te-a • du> în acea pustie mare ş1 �r?zavă, . un_d� erau şerpi •• înfocaţi ş1 scorp1om, m locuri uscate şi fă
ră apă, care a făcut să-ţi ţîşnească ţ apă din stînca cea mai  tare, " 1.., s.1. 12, 

�.�·. ::�i:c�s.<'"Num.21. 0. Oiwal3.&. tNum.2n.n. 
1 6. şi care ti-a dat să mănînci în pusţie „ma�a • aceea necunoscută de pă�mtn tăi, . ca s� te smerească ş i  să te mcerce, ş1 să-ţ1 facă•• bine apoi. "' \"t>1-s . S. E:1.od.1'3.l5'. "'''ler.:W. 6,6. E ..-r . 1 2 . 1 1 .  
_1 7. Vezi �ă • nu zici în inima ta : „Tăr!a .mea ş1 puterea mînii mele mi-au c1şhgat aceste bogăţii." ''C'Ap.9.•. 1 C'or.•.7. 
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1 8. Ci a<lu-fi am inte <le Domnul Dumnezeul tău, căci El • îţi va da pu'. tere sa le cîşt igi, ca să •• întărească le�ăm

.înt!;JI _încheiat cu părin ţ i i  voştri prin JUrammt, cum face astăzi. 
'°' Prov. 10.22. Osea2.@. '°'* Cap . i . 8 , 12.  1 9. Dacă vei uita pe Domnu l , _Dumuczeul tâu, ş i  vei merge <lupă alţi dumnezei, dacă le vei sluji şi te ve i închina înaintea lor, vă • spun hotărî! azi că veţi peri. •c„p. • . 26 ; 30. IB. 

20. Veţi peri ca • şi neamurile pe cari le-a pierdut Domnul d inaintea 
\"Oastră, pentrucă nu veţ i asculta glasul Domnului, Dumnezeului vostru. 

• Dan. 9. 1 1 , 12.  

Aducerea 
aminte de rdzvrdlirile lui Israel. 9 1. Ascultă, lsraele ! Astăzi vei tre
ce • Iordanul, ca să te faci stăpîn 

pe nişte neamuri•• mai mari şi mai 
puternice decît tine, pe cetăţi mari şi 
întărite ţ pînă la cer, • cap . 1 1 . 81 .  
Joe.S.lelj '· 19 .  OOCap.4.38; 7.1 ;  U.?3. tCap. 1 . �. 

2. pe un popor mare şi înalt la sta
tură, pe copiii • lu� �nac, . pe . c31ri-i cu
noşti şi despre can a1 au�1t z1c1�du-se : 
Cine va putea să stea 1mpotnva co-

piilor lui Anac !" • Nu m . r n . 22, 28 , 32, 33. 

3. Să ştii azi că Domnul, Dumnezeul 
tău, va merge • El însuş Î'!�intea t�, 
ca un foc•• mistuitor ; El 1 1 va ţ m
m ici, El ii va smeri înaintea ta ; ş! tu 
îi vei izgoni ţt, ii vei perde curmd, 
cum ţi-a spus Oomnul. •Cap.31. a. 100. 3.11. 

•• Cap . 4 . 2'. Evr.12.29. ţCap. 7.23. ţţExod.23.81. 

C&p.7. 2'. 

4. Cînd îi va izgon i Do�nul, 
.
o��n:

zeul tău, dinaintea ta, _sa nu z1c1 :n inima ta : „Pentru bunatatea me� � a 
făcut Domnul să intru în stăpm1rea 
ţării acesteia." Căci din pri�ina rău
tăţii •• neamurilor acelora le izgoneşte 
Domnul dinaintea ta. 

'' Cap.8.t7. Rom.11.e, 

20. 1 Cor. '· 4 1  7.  i:oo Fac. 16.16. Lev. 18. 24,2.6. Cap.18 . • 12: 
5. Nu nu pentru • bunătaţea �a, mei 

pentru ' curăţia inimii. ta.le m.t�1 tu . în 
stăpînirea ţării lor ; c1 �m pncma rau
tăţii acestor neamuri le tzgoneşte D?m
nul, Dumnezeu l tău, dinai'!tea t!; ş1 �a 
să împlinească astfel cuv�n�ul. pn� 
care Domnul S'a juraţ p�rmţ1lor tăi, 
lui Avraam, lui Isaac ş1 IUi lac�v . . 

c-Ttt. 9.6. oic- Fac.12. 7; IB. 16; 16. 7; 17.8,28. 4,28.1B 

6. Să ştii dar că nu din pricina bună
tăţii tale îţi dă Domnu�, Dumpeze1;1� 
tău, acea ţară bună ca s ? stăp 1�eşh

•
, 

ă . tu eşti un popor tare mcăpăţmat . 
C CI 

l)Vers. 13. E.od.82.9;99.8;34.9. 

7: A<lu-_t i .  aminte, şi nu uita a_1 1
ţa� m1 11 1 a_ Domnu lu i , Dum cum ai tau, m p u s t ie. Din ziua • cînd ne�e�Jui 

<lm ţara Egi ptu lu i pînă la sosi 
ai ieşit stra _în locu l acesta, tot răsvr���1.v�a. potriva Domnului aţi fost ! • 1 1 'lli· 

16. 2; 17.:!. Xum . 1 1 . .1 ; '.)J.2; �.2. Cap.a1.2��0d.tt11; 
8. La Horeb •, atîta aţi aţîţat . D�m�ului, incit Domnu ( S'a mîn!11)n1a 

voi ş1 voia sa vă nim icească. 
ia Pe 

.;.Ex.od. 32.4. PL t08_ . 9. Cîn<l m'am • su it pe murrte ca �  iau ţablele de pia�ră, tablele legăm·sa 
tulu 1 pe care 1-a facut Domnul cu v

in· 
a!11 rămas ••. pc munt� pa�r!;Jze�i de zfJ'; ş1 patruzeci de nopţi, fara sa mănin pîne şi fără să beau apă ; c 

. 
� F.:r.od.24. 12,

_
1u. "�* EJCod.i.t.ts;st�. 1 O. ş1 • Domnul m1-a dat cele două table de piafră, sc�ise_ cu degetul lui Dumnezeu, ş1 cuprmzmd toate cuvin. tele pe c�ri vi . . 

le spusese D
.o"!nul Pt munte, d in m 1J locu l focului, m ziua cînd tot poporul era •• adunat. 

"OExod . 31 . 18. (l(>Exod . 19.17;20. 1. Cop.4.10;10.f;Ul,u_ 1 1 . După acele patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi Domnul mi-a dat cele două table de piatră, tablele le· 
gămîntului. 

1 2. Domnul mi-a zis atunci :  „Scoală. 
te • şi pogoară-te în grabă de aici ; el· 
ci poporul tău, pe care l-ai scos din 
Egipt, s'a stricat. S'au abătut •• CU· 
rînd dela calea pe care le-am arătat-o; 
şi-au făcut un chip turnat." 

o:i Exod.S'l.7 . .....:< Cap.31.29. Judc.2.li. 

1 3. Domnul mi-a zis : „Eu văd• că 
poporul acesta este un popor tare" 

i���f.�l��a»� vere.e. Cap.10. l6i 31. 27. 2Reg.17.11. 

1 4. Lasă-mă • să-i nimicesc ş_i s� le 
şterg numele •• de subt ceruri ; _1art 
pe tine te voi face un neam m�1 pu· 
ternic şi mai mare la număr deci! po-
f .... 0c'!� 29�i�s;�„;�u; 100. IB. tNum.1'-��xod.a2.IO. 

1 5. M'am întors • şi m'am pogo�it de 

e munte care era•• tot n�mai ţ�c, �u cele două table ale legămmtului rn 
amînd���0rJ:.!�� .!."E

e
x��.19.i& cap. 4.U;6.� 

1 6. M'am uitat•, şi iat� că pă���: 
serăţi împotriva Domn,!ll.u1, Du�ţ � tur· lui vostru, vă făcuseraţ1 �n v1 e 

a· nat vă depărtaserăţi curmd djla lea' pe care v'o arătase Dom,,r:,�od.!l.�· 
. I două table, 

1 7. Am apucat �tune! �e e le şi le· 
le-am aruncat dm m1�1le m� , 

am sfărîmat subt ochn voştri. 
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1 8. M'am aruncat • cu faţa la pămînt 
înaintea Domnului, ca mai înainte, pa-
��u��c���î��e ş�i făarţusztbe�� n�:ăţ,i, Ji:; 
pricina tuturor păcatelor pe cari le 
săvîrşiserăţi, făcînd ce este rău înaintea Domnului, ca să-L miniaţi. 

'(lExod. 3't 2t!. Ps.106.23. 
1 9. Căci mă• îngrozisem la vederea miniei şi urgiei de care era cuprins Domnul împotriva voastră, pînă acolo incit voia să vă nimicească. Dar Domnul •• m'a ascultat şi de data aceasta. iCJiE:r.od.82. 10, 11. '(l(lExod.32.14;33.17. 

Cap,10.10. Pe.106.23. 
20. Domnul de asemenea era foarte miniat şi pe Aaron, aşa încît voia să-l piardă, şi eu m'am rugat atunci şi pentru el. 21. Am luat viţelul r.e care-l făcuse-

��li, îd5f��.vt:Jăs��t:Jr::�t v;îs:ău�,;-f� cut praf, şi am aruncat praful acela în pîrîul care curgea din munte. 
''•Exod . 3'2 . 20. Isa..31.7. 

22. Apoi la • Tabeera, la Masa ••, şi la Chibrot-Hataava ţ, voi iarăş aţi aţiţat minia Domnului. 
*Num.11.1,3, o. �1(•Exod. 17.7. ţNom.11.4, 34. 

23. Şi cind • v'a trimes Domnul de la Cades-Barnea, zicînd : „Suiţi-vă, şi luaţi în stăpînire ţara pe care v'o dau ! " voi v'ati . răzvrătit împotriva poruncii Domnului, Dumnezeului vostru, n'aţi avut •• credinţă în El, şi n'aţi ascultat glasul Lui. •Num. 13. 3; 14. 1. <•<·Ps. 106. 24,26. 24. V' aţi tot • răsvrătit împotriva Domnului de cind vă cunosc. <•cap.31.2;. 
• 2�. M'am aruncaţ • cu faţa la pămînt mamtea Domnului : patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, m'am aruncat cu faţa la pămînt, pentrucă Domnul spusese că vrea să vă nimicească. • veca. 18. 
�6. M'a"! rugat • Domnului, şi am zis : „Stăpme Doamne, nu nimici pe P?P�rul Tău, moştenirea Ta, pe care a1 rasc_umpărat-o„ în m_ărimea Ta, pe care a1 scos-o. dm Egipt, prin mîna Ta cea puternică. •Exod.32. 11,eLc. 27. Adu-ţi . aminte de robii tăi, Avraam, Isaac ŞI lacov. Nu căuta la îndărătnicia acestui popor, la răutatea lui şi la păcatul lui, 
28. ca n_u cumva ţara din care ne-ai scos să zică : „Pentrucă • Domnul n'avea p�tere �ă-i �ucă în ţara pe care le-o f�gădu1se ŞI pentrucă-i i.Jra, de 

:i���a 1-a scos ca s��!x�d".1�.��� N:. r,�,�� 

29. T?tuş ei • sînt poporul Tău ş i moştenirea Ta, pe care ai scos-o din Egipt cu mina Ta cea puternică şi cu braţul Tău cel întins." 
�J Cap. 4 . 2fJ, l Heg. i;i, 5i .  :SePm . 1 . 10. P� . % . 7 .  

Tablele cele 11oi. 
J Q �i;;1�,;��;!e����e��b��d�u� i�;;� ca cele dintîi, ş i suie-te la Mine pc munte ; fă şi •• un chivot de lemn. 

:<Exod . 34 . 1, i. ,„,;, Exod.Z..:.. llJ . 
2. Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele cari erau scrise pe tablele dintîi pe cari le-ai sfărîmat, şi să • le pui în chivot." �'Exod .20. 1s.2i. 
3. Am făcut un chivot de lemn de salcîm *, am tăiat •• două table de piatră ca cele dintîi, ş i m'am suit pe munte, cu cele două table în mînă. 

':•Exod .25 . j, 10;37.l. <•>:• Exod.34 . 4. . 
4. Domnul a scris • pe table ce fusese scris pe cele dintîi, cele zece porunci ca!} vă fuseseră,*" spuse pe munte, din m1J locul focului ţ, în ziua adunări i ; şi Domnul mi le-a dat. •Exod.34.2". ••Exod.20. 1. 

tExod . 17 . 19. Ce.p.9.10;18.16. 
5. M'am întors apoi şi m'am pogori! • de pe munte, am pus •• tablele în chivotul pe care-l făcusem, şi ele au rămas ţ acolo, cum îmi poruncise Domnul. •Exod.34. 29. •<•Exod.40.20. ţlReg.8.9. 
6. Copiii lui Israel au plecat din Beerot-Bene-laacan • la Mosera. Acolo •• a murit Aaron, şi a fost îngropat ; Eleaz:i�· fiul lui, i-a urmat în slujba preoţ1e1. ·:' Num.38.31. *<•Num.20.28;33.38. 
7. Apoi deacolo • au pornit la Gudgoda, şi .dela .G'!<lgoda Ia lotbata, ţară unde smt p1ra1e de ape. •Num.33.32,33. 
8. In vremea aceea, Domnul a despărţit " seminţia lui Levi, şi i-a poruncit să •• ducă chivotul legămîntului Domnului, să stea înaintea ţ Domnului ca să-l slujească, şi să binecuvinteze po-

f-�r���t �Î�e\� tJi.!:iu�el�c;;� pe care 
�
N
��::::J.\:���!:i::oca;·�2�.��

.4. 10. tcap.1s.s. 

9. �eac�e:i • Levi �·are nici parte de moşie, mei moştemre cu fraţii lui : Domnul este moştenirea lui, cum i-a spus Domnul, Dumnezeul tău. 
'-'Num.18.20,24. Cap.18. t, 2. Ezec.44.28. 1 �- . E'! am rămas • pe munte, ca şi mai mamte, patruzeci de zile şi patruz�ci de nopţi. Domnul •• m'a ascultat ş1 de data aceasta ; Domnul n'a voit să vă nimicească. •Exod. 34. 28. 

Cap.9.18,25. MExod.S'l.14,89,84;93.17. Cap.9.19. 
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1 1 .  _Domnul _mi-a • zis : „Scoal-- . . , O, 1 1 . te, ŞI mcrg- 1 1n fruntea a te! d�t: : Aducura ami11te de . . se ducă. să ia în stăpîn)�o
ţ
p�r

ru lu1 .  Sa . de Dum11czci.: cu p�1nuni1e făcui re am jurat ă · ţ ' l  � a pc ca- 1 poru/ s· ' da." P rm 1 or lor că le-o vo i  J ] 1 . Să iubeşti • d au. ''E"'"·""· '" ; a1. i . Dumnezeul tău i �r
- P: Domn 

1 2  A 
Ce cerc Dumnezeu. i d_eauna . Îr.\'ăţătu ri le ş L�i pazeş.ti " t�� 

tine
. 
D�um, Israele, ce alta cerc • dela . r indu1ehle Lui ş.i porunciie rg.ile LU\ 

te tem · �nul, Dum n ezeul  tău, decît s� ? '" •1>. 10. 12; ao. 1s.20u!:. 5 „  1 ? i;.  Domnul, Dumnezeul tău, -· Recunoa�teţi astăzi _ · , zo11.1.:. a t .  umb�1 �n toate căile Lui să iu-
lut recunoaşte şi vedea co �-� n au p� beşh tţ. ŞI

. 
sa sl_ujeşt i P?mnulu'i, Du m- pedepse�e." Domnu lui, 

Du��u voşt'.i , nezeulu1 Iau, dm toata mima ta şi d . stru, manmea •• Lu i • ţzeu(u11� t�t sufletul tău, ,, �11c . s . s. '"''Cnr , 
;� tare şi braţu l Lui cel' î::n�: Lu; cea T np .6 · :1· t: Cnp. �. r.; 11. ta; 30. rn, 20. :'olat. 2'.!. :i°;. · · · ..(t Cup.B. 5. <t(•Cap . 5.'24 1 � sa pazeşt1 po�unci le Domnului şi .?· .se1:'1�e le • Lui şi faptele · t e,�·'·' le�lle_ L_i: 1 pe . ca ri ţ1 le dau astăzi, sav1r�1t 1n mijlocul Egiptut�f �an 1,.; ca sa f! t fer icit ? * C•r . • . 2 1 .  �·a lui far!lon, împăratu( E i 

ttnf,�h> 1 4. I_ata, ale Domnului, Dumnezeului 1mpotnva mtregei lu i ţări. .�.?78�2U1\ 11 tău, smt _ cer!1nl� • ş1 cerurile ceruri- 4. _  Recunoaşteţi ce a făcut El ' � ': !or, păm1tul • ş1 tot ce cuprinde e l. Eg1p0tulu1,„ cailo: lui şi carălo�Şhru �
-
��i�.27. Pe. ll.6 . J6;US. •. ••Fac.1uo. Exod. lo. 5• cu_m„ a f::i.cut sa vină peste ei ap�1\ 

� 5. Şi numai de_·. p_ărinţii tăi S'a ali-
m;n�î�oş�ă ��';���:�28; 1�.

9: 1
0. &:1�.,

' 
P.1t Domnu_I ca sa-1 mbească ; şi după pentru totdeauna . • şi 1-a n1m1ci1 e�, pe sămmţa lor, pe voi v'a ales El 6. ce v'a făcut î� ustie • -dintre toate popoarele, cum vedeţi azi. n irea voastră în loci:1 ' t

pi_na la v� 
• cap.<.37. t • ( " D . .  ace� a , ce a fa. _1 6: Să vă tăiaţi dar inima • împrejur 

f]. 
b 

u�. 1 a1ai:i ŞR1 lui Ab1ram, fiii lw ş1 sa nu vă mai înţepeniţi gîtul •• ' . 13 • m. ui u_b�n, 
.
cum pămîntW 

• Lev , :J0 . "1 . Cap.30.6. Ier.<. < . Ro rn . 2  28 20 C�I " li 
ŞI-

l
a d�sch1s g_ura ŞI 1-a mghiţit, Cu ca ••c.p . •. 6, rn. · • - · · -· · ;;e e 

.
�1 cort1!r1le lor, şi cu tot ce ave� 1 7. Căci Domnul, Dumnezeul vostru, 111 mij locul 1ntreg1:1lui Israel. este Dumnezeul • dumnezeilor, Dom- , _ . . _ - !<ium. 10. 1'.�1; 21.a. Pa.100.1; nul •• domnilor, Dumnezeul ţ cel mare · t 

7· 1Cacl aţi vazut. cu ochn." voştri !oa puternic şi înfricoşat, care nu tt cau� 0 ucrr11e mari pe can ie-a tăcu 
��r!i�i �aţa oamenilor şi nu primeşte s�"rs�f�I. să păziţi toate P���:�i;;'; 
'"•Apoc. 1;. u; 1;_11�-���·/;i.

1�·22(:!:'.'i;·;',71�:::: cari vi !e dau eu astăzi, ca să puteli 
19. Fapt. 10.!!4. Rom.2. 11. Gal.2.6. Elee.6. 9 .  eot. s. pune mma pe ţara m care veţi tm :!5. t Pet. 1 . 11. ca s'o luaţi în stăpînire, • 101.1.0. 

1 8. care face dreptate • orfanului şi 9. şi să aveţi zile • multe în ţara p văduvei, care iubeşte pe străin şi-i dă care •• Domnul a jurat părinţilor vc h rană şi îmbrăcăminte. • Pe.68. &; 146.o. ştri că le-o va da, lor şi seminţei lo1 
1 9. Să • iubiţi pe străin, căci şi voi ţară ţ în care curge lapte şi miere. aţi fost străini în ţara Egiptului. • cnp. < . <�; �. t6. Prov: 10.21�»�c�p.9.6. JE�od.3 

• Lev. 19.33,3' . . 1 0. Cac1 ţara m stap1mre� care!a 11 
20. Să te tem i •  de Domnul Dumne- mtra, nu este ca ţara Eg1ptulu� d1 zeul tău, să-l slujeşti, să te •'• alipeşti car� aţi ieşit, u_nde • îţi_ arunc.a� sămî1 de El, şi pe Numele ţ Lui să juri. ta m ogo�r� ş1 le udai cu p1�10ru!, : • Cap.6. 13. Mat. 4.10. Luc. 4. 8 . "*Cap. 11 .22; 13.4. pe O grădina de zarzavat. Zab. · 

t Pe.63. 11 . 1 t. Ţara • pe care o veţi stăpîni esl 
2 1 .  El •_ este :�ava t�, El este .!Jum- 0 ţară cu munţi şi văi, care se adaJ nezeul tau. El . a fa�ut. în m11 locul din ploaia cerului ;  _ ·��„ tău aceste lucrun man ŞI grozave pe 1 2. este o ţară de care mgnieş cari ţi le-au văzut ochii. '•Exod.1&.2.Pe.22.s. Domnul, Dumnezeul tău, şi �supr< 

Ier. 17. 14. •• 1 sam.12.:1<. 2sam.7. 23. Ps. 106.21, 22. căreia Domnul Dumnezeul tau, "a1 
22. Părinţii tăi s'au pogorît în Egipt neîncetat ochii 'dela începutul pîna în număr • de şaptezecj âe inti ; acu!" sfirşitul anului. •1llfl·9: 

Domnul, Dumnezeul tau, a facut dm t 3 Dacă veţi asculta• de por�nci 
tine o mulţime ca • •  stelele cerului." mel� pe cari vi le dau astăzi, daca � ;�f�'.48o2�· l:xod. 1 .6. Fapt. 7. 1<. ••Fac. 16. &. Cap. I. iubi •• pe Domnul, Dumnezeul vos 



O E  U T E  RO  NO  M 1 1 , 1 2. 

ş1 dacă-l veţi sluji din toată inima voa
stră şi din t��v:,�.�����-•v�st,�uap. lo. 12. 

1 4. El • va da ţării v�ast�e plo�ie _la vreme, ploaie•• timpuri� ş1 ploaie tir: zie, şi-ţi vei strînge griul, mustul ş1 
untdelemnul ; ,, Le\'. :!ti . -1 .  Cap. 28. 12. •:·�·Joel 2. �J. foc. ;,, 7. 

1 5. de asemenea va ' da iarbă în cîm
piiie tale pentru vite, şi. vei mînca •• şi te vei sătura. (\Pe.1?".1.1. �·,·Cop.6.11. 10

�

('1 :.1?. 

m1a6; �ld�li !! �ba��ţ�� �;:1�'ie�]�ji(j!� alto; dumnezei şi să vă închinaţi înaintea lor. ,,.. CRp.29.IB. Iov.31. 21. M Cap.8.19; 80.17. 

17 Căci atunci Domnul S'ar aprinde ' de �inie împotriva voastr� ; .ar în�hidc cerurile „, şi n'ar. mai f1 ploaie ;_ pămîntul nu şi-ar mai da roadele, ş1 aţi pieri curînd ţ din ţara aceea bună pe care v'o dă Domnul. >:•Cap.6.10. ,��· 1 Reg. 
8 . 35. 2Croa. 6.26; 7 . 1'1. t Cap. 4 . 26; B.19,20; 90.18.Ios. '.!:1. 13,15, 16. 

Indemn la păzirea poruncilor. 
1 8. Puneţi-vă • dar în inimă şi în suflet aceste cuvinte pe cari vi le spun. Să le legaţi•• ca un semn de aducere aminte pe mînile voastre, şi să fie ca nişte fruntarii între ochii voştri. 

>:•Cap. 6.6; 32.46. •.:.cap . 6. 8. 

1 9. Să învăţaţ i ' pe copiii voştri în ele, şi să le vorbeşti despre ele cînd vei fi acasă, cînd vei merge în călătorie, cînd te vei culca şi cînd te . vei scula. :•cap . 4 . 9 , to; 6. 7. 
20. Să le • scrii pe uşiorii casei tale şi pe porţile tale. ,, Cap. 6. 9. 

21 . Şi atunci zilele voastre ' şi zilele copiilor voştri, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor voştri că le-o va da, vor fi tot atît de multe cit "  vor fi zilele cerurilor deasupra pămîntului. •Cap. 4. 40; 8.2. Prov.3.2; 4.10;9.11. (n:>Pe. 72 . 6 ; 89 . 29. 

22. Căci dacă veţi ' păzi toate aceste 
��tiu?�pfi�t:i�c�i �!!idr�iii ş�:a6��: nul, Dumnezeul vostru, veţi umbla în toate căile Lui şi vă veţi alipi" de El, 

,,.. Vere. 19. Cap. 6. 17. C11:• Cap. 10. 20; SO. 20. 

23. Domnul va izgoni • dinaintea voastră pe toate aceste neamuri, şi vă veţi face stăpîni pe toate aceste neamuri" cari sînt mai mari şi mai puternice decît voi. ..., Cap.4.38; 9. 6. �·�· cap.e .1 .  

��· Oric.e loc • pe care-l va călca talpa p1c1orulu1 vostru, va fi al vostru : hotarul vostru se va întinde din " pustie pînă la Liban, şi de la rîul Eufrat pînă la marea de apus. •Jos 1 s· 14 9 ��(\Fac.16.18. Exod.23. 31. Num. 34 . 9, ek'. · · ' · · 

25. Nimeni • nu v a  putea să stea împotriva VOdstră. Domnul, Dumnezcnl vostru, va r[-ispînd i, cum �· v'a spus, frica ţ şi groa1:1 ele tine peste toată ţara În care ve' i m�rge. 
�'Cap. n .  ':"� C.:np.�. :2:>. ţExnU.'.?::.�7. 

Billerui·latarea ş; b!es!emul. 
26. Iată "', pun azi înaintea \'0�5trit binecuvîntarea şi blestemul :  

Cap . . � • . 1, 1.·., 1'.•. 

27. binecuvîntarea •, dacă veţi asrnl:a  de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, pe cari vi le dau în ziua aceasta ; ':' Cap. 2�. :! 
28. blestemul •, dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, şi dacă vă veţi abate dela calea pe care v'o dau în ziua aceasta, şi vă veţi duce după alţi dumnezei pe cari nu-i cunoaşteţi. Cap. 2': "· 

29. Şi cînd Domnul, Dumnezeul tâu, te va aduce în ţara pe care o vei lua în stăpînire, să rosteşti binecuvîntarea • pe muntele Garizim, şi blestemul pe muntele Ebal. i:ocap.21.12,1:\ . Ios . s . a1. 30. Munţii aceştia sînt dincolo de Iordan, înapoia drumului care merge spre apus, în ţara Cananiţilor cari locuiesc în cîmpie, faţă în faţă cu Ghilgal, lingă steiarii • More. •Fnc. 12 .6. Judc. 7. 1 . 
3 1 .  Căci veţi • trece Iordanul şi veţi intra în stăpînirea ţării pe care v'o dă Domnul, Dumnezeul vostru, ca s'o stăpîni\i, şi să locuiţi în ea. »cap.9.1.Ios.i.n. 32. Să păziţi şi • să împliniţi toate legile şi poruncile pe cari vi le dau eu astăzi. �· Cap. u. 32; r?. 3'.?. 

R E P E T I R E A  L E G I L O R  Ş I  
P O R U N C I LO R  

(Ca pitolele  12-26. N e e m. 9. 13, 14. 

Psalmul  119. 1-4.) 

Slîrpirea lnchinării la idoli. 

12 1 . lată ' legile şi poruncile pe cari să le păziţi şi să le împliniţi, 
��t •;tăv;îţ�ir�ă��::iJ�t: i1}�����e�1J° p�� rinţilor voştri. "" Co.p. a. 1 .  MCo.p.4.10. 1 Reg.B.40. 

2. Să • nimiciţi toate locurile în cari slujesc dumnezeilor lor neamurile pe cari le veţi izgoni, fie pe munţi " înalţi, fie pe dealuri, şi subt orice copac verde. 
*Exod. !U.19. Cap. 7 .&. „�„" 2Reg.16. 4; 17.10,11. Ier.3.6, 

3. Să le surpaţi • altarele, să le sfărîmaţi stîlpii idoleşti, să le ardeţi în foc 



20b 
_ D E U T E f.U> N O M  1 2  copacii 111d1 inat i  idol i lor I . . 

· 

maţi chipurile cioplite al 
or, sa d�rt- I :J._ Vezi 'ă • n 'aduci . lor, şi sa face ţ i să le p · e d umner 1lor , tnt '" toate locuri le p 

arderile la! 
locuri le acelea. . ��.�� :�.�'.;"�„�. �1� · 

d�: ; . . . 
e cari le ve�: . - ·  . I . CI sa - 1 1 • aduci arderii 't...t 

. locul şi 
i l�cu l pc_ car_e-1 va a lege Do� de loj 

chipul ade i·dratci .\/ujbe dumni·zeit· >ti 
I ���l 'sem 1 n t 1 1 l c  talc, ş i  acolo �ulfin_u 

n 
4. Voi să nu • faceţi aşa fa ta de O�m� ! s_'. ţ;;r�·,��etsi�1�\ci • . ..�1 �I, '?u_mncz_cu l vostru • " '·.,... _ „„ sa 1 u11gh i i ,· itc şi <;a m�0�1• _vei Pui 
=>- C1 �a-L cău taţ i la locaşu l Lui, şi sa toate cc.tati lc  ta lc, cit i ii �tnci_ carn1 �crgct1 la locu l pc care-l va • a lege b 1�ecunntarca f),Jmnului 

a 
61 

dat p1 
omm! I Dumnezeul vostru, din toate l u i tă u ; ce l cc va fi •• ' umntii 

��ki
1
n�1 1lc vo:istrc, ca s::i-Ş i aşeze a- cc va fi rnrat ""r putea s�

e��a_t şi ( 
� urnele L u i. • ,.,„. i i .  Cno . oo. o . 1„, • ca, cum se mjnînca ţ din 

ă n�nce d 
� · - • RP� . "l. 29 . 2 rron. 1 . 12. r�.7„. &'.I. · · din cerb. (• \'1.:r-1 . ::1 . . .  \'t-n. 2:2. tcc pnoau 

6. Acolo • să vă aduceţi a rderi le ma- 1 6. Numai ' singcle să 
•o. ( ts; u 

(Yc de tot, jertfe le voastre, zcciu ic- ci sa-I  vărsaţi pc pamint �u-I lllinQ •. c •• voastrel cele �intîi roade, daru- „ . .,, . .. .. Lev.•. on; i 1 . w. c.0.16�!ai· ri le a�usc ca 1mplm 1re a unei juru inţe 1 7. Nu ve i putea să mă • .'?-� d�ru�1lc �c �ună voie, ş i  întîii-n/iscud I taţ i lc talc zeciuiala din grl��chin 1 
dm 

,
�•rezi le ş1 turmele voastre. m u_st� I .  tă� şi din untdelemnul t�' c 

Lev. 1 1 . 3, ' · •• Vero . 1 1 .  Cnp. u. ""· :i.1: m .  10, 20. 1 CI mt1 1 1  nascuţ i d in cirezile · �U, ; 
7_. Acolo • să mîncati îna intea Domnu- tale, .  nici vreunu l  din daru�i11 nit 

lui, Du�n
.ezeului vostru, şi să vă •• �e Im� pen tru împl in irea un!i �c 

bucuraţi, 1mpreună _ cu fami� iile voa- u�t�. n ici �a�1;1rile ta le de bună 11.; 
sţre, de. toate bunurile cu cari vă va fi mei cele dmt1 1 roade ale tale. 

bmecuv1ntat Domnul, Dumnezeul vo- . 1 8. Ci pe ace�tca să le • mănînci k 
stru. • Cnp . u. 26. •• vm. 12, '"· Ll'v. 23. ,0. cap. lG. mtea Domnului, Dumnezeului tău, 
11,u, 15: 26.11: 21. 1. locu l re care-l va alege Do I Du: 

8. Să. �u faceţi_ dar cum facem noi a- ne zeu Iau, tu, fiul tău şi fi� 'ta, ( 
cum a1c1, unde fiecare face • ce-i place, bui� ş_1 roaba ta , .  ş i Levitul care va fi 

. . , . . • •Judc. 11. a; 21 . zi;. cetat 1 lc t�le ; ŞI să te bucuri inainti 
9 .. fund<:ă n at1 a1uns mcă în locul de Domn�lu1, Dumnezeului tău, de toi 

ochhnă ŞI în moştenirea pe care v'o bunurile pe cari le vei avea. 
dă Domnul, Dumnezeul vostru. • vere.11, 12. Cap.I( 

1 O. Dar veţi trece • Iordanul şi veţi 1 9. Cît vei trăi în tara ta, vezi sit 
locui în ţara pe care v'o va d� în stă- cumva : să părăseşti pe Levit. •ea�w 
pînire Domnul, Dumnezeul vostru. El 20. Cmd Domnul, Dumnezeul tău, i 
vă va da odihnă, dupăce vă va izbăvi v:i lăr�i hotarele, cu_m • ti-a făgădru 
de toţi vrăjmaşii voştri cari vă încon- ŞI d?�mţa să mănînc1 carne te va I• 
joară şi veţi locui fără frică. să z1c1 : „Aş vrea să mănînc came !111• 

' 
• cop. 11. s1 . putea să mănînci după dorinfa t� 

1 1 . Atunci va fi un loc • pe care-l va • Fac. 15.18; 28. l'- Exod. !M.2'.Cop.u.i<u 

alege Domnul, Dumneze� vostru, ca 2 1 .  Dacă locul pe care-l �a al� 
să facă să locuiască Numele Lui acolo. Domnul, Dumnezeul tău, ca sa-Ş1 lf 
Acolo să aduceţi tot ce vă poruncesc, ze _acolo N�me!e, _este _dep_arte �e .tw 
arderile voastre de tot, jertfele, zeciu- vei p:itea sa t_a1 vite dm c_1rea�a ş_1 t 
ielile, cele dintîi roade, şi  darurile a- turm�, �� t 1�a� poru�c1t, Ş! _vei� 
lese pe cari Ie veţi face Domnului pen- tea �a ma_mnc1 dm ele m cetafde 
tru împlinirea juruinţelor voastre. dupa dorinţa ta. 
'' Vers.o, 14 , 1s, 21,2s. Cap. 14.23; 15.20; 1s. 2 , e1c.; 17. 8;  22. Să mănînci din ele cum• se rei 
18. 6; 23. t6; 26. 2; s1. n. ros. 18. 1. 1 Reg. e. 29. Ps. 1e. 6ll . nîncă din căprioară şi cerb ; cel cer 

1 2. Acolo să vă • bucuraţi înaintea fi necurat şi cel ce va fi curat � 
Domnului, Dumnezeului vostru, voi, mînca şi ei amîndoi. ·�„ 
fiii voştri şi ficele voastre, robii şi 23. Numai•, vezi să nu cumva sa� 
roabele voastre, şi Levitul care va fi nînci sîngele ••, căci sînge!e �sie 1;»n 
în locurile voastre, căci el n'are "" nici (sufletu l ) ; ş i  să nu mămnc1 su e 
parte de moşie, nici moştenire cu voi. împreună cu carnea. r u > 

�� vere . 7 .  "''°' Cap.10.9;14:29. 1 (1 Vere. 16 . .:io Fac.9.4. Le\', 1o '  



D E  U T E R O  N O M 1 2, 1 3. �Gi 
c i 11d : „Haidem <l up•i alţi <lum11ezl' i " ,  
- dumnezei pe car i tu nu�i cunoşti , - 11ş i sa Ic  s luj im" ! 

c�11'. i•:. ::2. L·r. � . ..:. •.1. :'\bt. i .  ::!.. 

24. Să nu-l mănînci, ci să-l verşi pe 

P��îsi ��-i3�ănînci, ca • să fii fericit, 
tu şi copiii tăi după tine, fădnd •• ce 
�o���n-�.1���1!���ot.�:. EP��-��}1��g. �·1��: 4· r�� �!u01�1i����ţ: â�\· ���!� �e c��� · ��1ui\1rn��� 
26. Dar lucrurile pe cari vei voi să • Dumnezeul ,·astm, \ ă pune '" i : : ccr

le închini Domnului şi darurile pe ca- care • ca s•i ştie daca iubit i ne Dc.m
ri le vei aduce pentru împlinire.a unei , nul, DumneLeul vc,stru, din fo 1t.1 in i 
juruinţe „, să te duci să le aduci în Io· ma voastră şi d in tot suf letul ,.o, t r 1 1 .  
cui pe care-l va alege Domnul. :·c:lp . s. 2. '.'1at.2.1.2-1 . 1 ci)r. 1 1 . 1 '. 1 .'.!'! 'e· .:.:. 1 1  

(tNum. U.9, 10; 1e.l9. •:„:• 1 sum. i . 21, 22 ,  2-'. 4. Voi să mergeţi după • D o 1 r. :111 i ,  
27. Să-ţi aduci • arderile de tot, ca r_- Dumnezeul vostru, � i  de El sa ,.ă le

nea şi sîngele, pe altarul D?mnulu1, mcţi ; poruncile Lui să le păziţi ; de 
Dumnezeului tău : în celelalte Jertfe ale glasul Lui să ascultaţi ; Lui să-I sluj i \ i , 
tale, sîngele să fie văr�at, pe . altarul şi de El să vă •• alipiţ i. 
Domnului, Dumnezeului tau, tar car- * 2 Heg.w.:i . 2 cron . '.! 1 . 31 . ,: c·ap. I0. 2Q ; 30.2V. 

nea s'o mănînci. •Lev. i. 5, 9 , 13' 17· 1i. 5. Proorocul ' sau visătorul acela de 
28. Păzeşte şi ascultă toate aceste lu: vise să fie pedepsit cu moartea, căci 

cruri pe cari ţi le poruncesc, ca • sa a vorbit de răsvrălire împotriva Dom-
�·�cf:�

i
f
cJ�i�� �� ��f�

i
�i�! �i

ug; :!�:pfă� ����idi�t�:ae��)��1:�s��
u
�·�"r�bă�i� 

cut înaintea Domnului, Dumnezeului din casa robiei, ş i  a voit să te abată 
tău. • vers. 20· dela calea în care ţi-a poruncit Dom-

/srael să nu se ia după Cananifi. ti
u�sPt�J°�.

"���I 
Jf:·�GI��u�l ită�â sco-

29. După ce Domnul •, Dumnezeul (•ca.p.1a. 20. 1er.H. 15.Zuh.13.3. <11-.. cap. t i . 7 ;  2'2. 21,2'2, 

tău, va nimici toate neamurile pe cari 24. 1 cor. 5. 13. 
Ie vei izgoni dinaintea ta, dupăce Ie vei Pedeapsa pentru 
izgoni şi te vei aşeza în ţara lor, cel ce aţîfă la lnchinarea la idoli. 

30. vezi să n��x�����i c��-i��t
.
î�s-�:� 6. Dacă • fratele tău, fiul mamei tale, 

să, căkînd pe urmele lor, dupăce vor sau fiul tău, sau fiica ta, sau neva-
fi nimicite dinaintea ta. fereşte-te să ���

·�r�!f:n�l t�
i��e�!�e-

1tt ��b
u�ştl

ă�� 
�� z��r�e�.c�:e:Fuj�a�

u::1e����il�
o:c:� pe tine însuţi, te aţîţă în taină, zicînd : 

stea dumnezeilor lor ? Şi eu vreau să „Haidem, şi să slujim altor dumne
fac la fel." •Cap. 7. 16. 

zei !" - dumnezei pe cari nici tu, ni-
31 . Tu • să nu faci aşa faţă de Dom- ci părinţii tăi nu i-aţi cunoscut, 

nul, Dumnezeul tău ; căci ele slujeau ;_cţf5�1,;,:i:.��3�cw1.6i1�· Cap.2B.IH. Prov. S.20. Mlc. 7. 

dumnezeilor lor, făcînd toate urîciu- 7. dintre dumnezeii popoarelor cari nile pe cari le urăşte Domnul, şi ele vă înconjoară, Iîngă tine sau departe chiar îşi ardeau •• în foc fiii ş i fiicele de tine, dela 0 margine a pămîntului lor în cinstea dumnezeilor lor. ''' Vers. •· pănă la cealaltă _ ��0'.8ie�.�.:·.i�:�:�:�: •<•r.cv. 18' 21: 20• 2• Cap. 8. să nu te • învoieşti şi să nu-I as-
32. Voi să păziţi şi să împliniţi toate culţi ; să n'arunci spre el o privire 

lucrurile pe cari vi Ie poruncesc eu · să de milă, să nu-l cruţi, şi să nu-l as
n'adăugaţi • nimic la ele, şi sa nu s�oa- cunzi. '''Prov.1.lo. 
teţi nimic din ele. 9. Ci să-l omori • ;  întăi mîna •• ta să 

··cap.<.2, 1s.18.Ioe . 1 . 1. Prov.so.6. Apoc. 22.18. se ridice asupra lui ca să-l omoare, şi 
apoi mîna întregului popor ; Pedepsirea proorocilor mincinoşi. 

JJ 1� Dacă se va ridica în mijlocul 
de v::e

u 
c��e-fi��o��c

ve5s�� u�
n 
s:�!t�!; 

o minune, •:. zah . 10.2. <-111 Me.t.24.24.. 2Tes.2.9.  

2. şi se va împlini semnul • sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zi-

�·Cap. 17.5. +„Cap.17. 7 .  Fapt.7.58. 1 O. să-l ucizi cu pietre, şi să moară, 
b�n::�1: Du����

a:ui5�ă�,
e 
ca��

a::.a ���� din ţara Egiptului, din casa robiei. 
1 1 . Să se facă aşa, pentruca tot' Israelul să audă ş i să se teamă, ş i  să 
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nu se. m�i _ savi_r_şcasca ? faptă aşa de 1 un P"rnr a l  Lu i d intre toate nelegiuita m m 1J locu l tau . .  , , . „ . 11 . 1 :.: i >.20 . .  de pc faţ:i pâmîntului. P0Poart 

Pedeapsa '3 Să nu m a n î n�:· · "'.·2'.'· Cap.7.o:�." 
pentru o cetate din care ies aţî(ălori. ci�s ;_ . •: ����'.�� • .  :.u\111 u, 1 2. Dacă vei • auzi spunîndu-sc de- 4. lata • dobitoacele pe cari s� · 10·•\ spre una din cetâţile pc cari ţi le-a caţ i : bou! , oaia şi capra . ' I  

le mi dat ca locuinţă Domnul, Dumnezeul 5. cerbul, căpr ioa ra şi bivo�J'.L>. tău : · · Jos . 2'l . 1 1 ,etc. Ju<l•:. :.J. 1 , 2 . brul, ca p ra neagrâ, capra sălb dt 
1 3. „N işte oameni răi • au ieşit din girafa. ahCl 

mijlocul tău, şi au amăgit •• pc locu- 6. Să mîncaţi d i n . orice dobito itorii din cetatea lor zicînd : „Haidem ţ are copita despicată, unghia de� � şi să slujim altor dumnezei !" - dum- tă în două şi rumegă. P r 
nezei pe cari tu nu-i cunoşti - 7. Dar să nu mincaţi din cele ct i:' J loan 2 . Hf . lude. W. (�"' :Ht.eg . 17 . 21 ţ Ver� · 2 · 6· megă numai, sau Cari au nu · r 

1 4. să faci cercetări, să cauţi ş1 să ta despicată şi unghia des��li�I 
întreb i cu deamănuntul. Dacă �ste a- două. Astfel , să nu mîncaţi cămila devărat, dacă lucrul este întemeiat, da- I purele şi iepurele de casă, cari rU; că uriciunea aceasta a fost făcută în gă, dar n'au copita despicată :  51 mijlocul tău, . . . , priv iţ i ca necurate. 

1 5. atunci să treci prin ascuţişul sa- i 8. Să nu mîncaţi porcu l, care are 1 biei pe locuitorii din .cetatea aceea� s'o pita despicată, dar nu rumegă: 1 nimiceşti cu desăvîrş1re * imp_reui:ia c� priviţi ca necurat. Să nu mîncati i tot ce va fi în ea, şi să-i . t�ec1 chiar ŞI carnea lor, şi să nu vă atingeţi de li vitele prin ascuţişul săb1e1. purile lor • moarte . • i..v.u.>. 
•Exod.22.20. ros . 6 . 11 , 21 . 9. lată • dobitoacele din cari ve\i m 

1 6. Să strîngi toată prada în mijlocul ca, din toate cele ce sînt în ape: pieţei, şi să arzi de • tot cu foc cetate:i mîncaţi din toate cele ce au lnolăl111 şi toată prada ei, îna int�a . D�omnulu1, şi solzi. , • . . 'te:·" Dumnezeului tău : să ramma pentru 1 O. Dar sa nu mmcaţ1 drn nic1ui 
totdeauna un morman •• de dărîmături, din cele  ce n'au înotătoare şi solzi: 
şi nici o dată să nu fie zidită din nou. le priviţi ca necurate. 

•Jos.6. 24 . "'- Ios . B. 28 . I••· !7 . t ; 25. 2 . 1er. 49 . 2 ·  1 1 . Să mîncaţi orice pasăre curata 
1 7. Nimic• din ce va f1 _blestemat ca 1 2. Dar • iată pe acelea pe cari ou 

să fie nimicit cu desăvîrş1re, să nu se puteţi minca : vulturul, gripsorul lipească cţe mîna ta, _pe1_1tr�ca Do�n.u! vulturul de mare ; . '!" " să Se întoarcă •• dm _mţ1mea IT!m1e1 1 3. şorecarul, şoimul, gaia ş1 toi 
Lui, să Se îndure de tme, să te ierţe, ţine de neamul său ; . . şi să te înmulţească, !1u.Pă cun_i t a JU- 1 4. corbul şi toate soiurile lui i 
rat lucrul acesta părinţilor tăi, . •Cap.7. 1 5. struţul, bufniţa, pesc�relul, cor 
28.Joe.6.tB. «•Ios.6.28. t F•c· 22· 17 ; 28· 4• 24• 28· "· iul şi ce ţine de neamul IUi ; 

1 8. dacă vei ascu!ta de gl�sul. Do�-
l 6. huhurezul, cocostîrcul şi lebidi 

nului, I?umne_zeulu1 t�u,
ţ
_pă

l 
zm

d
d toa

t
"� 1 7. pelicanul, corbul de mare şi hfi 

poruncile Lui pe cari 1 e au .as a 
zi, şi fă�înd ce este 

I 
�lă

t
�ut înamtea te

i
i�, 

barza bătlanul şi ce ţine de ni 
Domnului, Dumnezeu u1 

" C�; . 12 . 20,28,32. mul
. 
lui ,  p�păza şi liliacul. . 1:· 

Oprirea crestăturilor. 

Dobitoacele curate şi necurate. 

14 t. Voi sînteţi • copiii Domnuluj� 
Dumnezeului vostru. Să !1u vă . 

faceţi crestături şi să nu va radeţi 
intre ochi pentru un mort. ••Bom.s. 16; 

9.8,26. Gal. 9.26. 1',tl',t Lev.19.28; 21.6. Ier.16.Gj 41.6;,7. 
6. lTes.4.13. • 

2. Căci tu • eşti un popor sf1i;it pen-
tru Domnul, Dumnezeul tău, ş1 Dori!: 
nul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fu 

1 9. Să priviţi ca .�ecur�.tă oncein� 
toare • care sboara · să nu„�,.11 
din ea. " 1.ev. 11 �20. li 

20. Să mîncaţi ori�e pasa�� curaor. 
21 .  Să nu • mîncaţ1 dm. 111c1 0v� li. ciune ; s'o dai strămulu1 care 

,0 1� cetăţile tale, s'o mănince, s�u 5 Po� 
unui străin ; căci•• tu eşti n��eul p. sfînt pentru Domnul!

, . Olm tele llll• Să ţ nu fierbi iedu m ap 
1 

„1, 

lui. •Lev.17. w;22.B. Ezec.1. 1 . 

tEJCod.23.19; ::t4 . 26. 
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Zeciuielile. 
22. Să iei zeciuiala •  cl in tot ce-ţi va a

duce sămînţa, din ce-ţi va aduce ogo-rul în fieca!�v��. oo. CaJ' · 12. u ,  17. Neem . 10. 87. 

23. Şi să mănînci • înaintea Domnului 
Dumnezeului tău, în locul pe care-l 
va alege ca să-Şi aşeze �urnele acol_o, zeciuiala din griul tău, dm mustul tau 
şi din untdelemnul. tău, şi întîii născuţi •• clin cireada ş1 turma ta, ca să te 
înveţi să te temi în totdeauna de Dom· 
nul, Dumnezeul tău. 

ocap. 12.6,8,7,17, 18. (•(ICup. Hi. 19,20. 

24. Poate cînd te va binecuvînta 
Domnul Dumnezeul tău, drumul va fi 
prea lu�g ca să-ţi poţi duce zeciuiala acolo, din pricina • depărtării tale de 
�����fet���e�� v:ă���g�.?n�m�c�ioDN'!;: mele Lui. •Cap.12.21 . 

25. Atunci, să-li prefaci zeciuiala în argint, să strîngi argintul acela în mi· na, şi să te c.luci la locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tău. 
26. Acolo, să cumperi cu arf?intul a-

b�1:tu��t tac�. ��� ��ţi �ab�ii'ăc�1�, ��n. f� mănînci înaintea Domnului, Dumnezeului tău, şi să te bucuri tu şi familia ta. •cap.12. 7,18j 20.11. 

27. Să nu pllrăseşti pe Levitul • care va fi în cetăţile tale, căci n'are •• nici parte de moşic, nici moştenire cu tine. 
• Cap . 12. 1:!, I H ,  ID. M Snm . tF!.20. Cap. 18. 1 1 2. 

28. După • trei ani, să scoţi toată zeciuiala din venitul tău din anul al treilea, şi s'o pui în cetăţile tale. 
Of:np.26.12. Amo11 . 4 . 4 .  29. Atunci • să vină Levitul, · care n'are •• nici parte, nici moştenire cu tine, străinul, orfanul şi văduva, cari vor fi în cetăţile tale, şi să mănînce 

Eu�1ne��uÎa:��.\/�:thlnc��i����I î� toate lucrllrile pe cari le vei face cu mînile tale. • cap. 2'1. 12 . ......... . 21. 
Cap.12.12. + Cap. m. tO. Prov.3.01 10. Mal.8.10. 

Anal de iertare. 
15 �- La fiecare • şapte ani, să dai iertare. <' E:iod.2l.2;Zl. 10, t l . Ln . 20 . 2. 4 . Cap . 31 .  IO. ler.8'.H. �- Şi iată cum se va face iertarea. Cmd se va vesti iertarea în cinstea !=>omnului, orie1: creditor care va fi 1mprumutat pe aproapele său, .să-i ierte împrumutul„ sl nu silească pe a-
�==r�a:!�ia�t pe fratele său să-i piă-
•• 

3. Ve i putci sa s i leşti pe străin ' ;{:-ţ;  
platească ; da r să ierţi ce ai la  fratele tău. c·11J1.:t.'i.:.:11. 
4. Totuş, la tine sa n u  fie niciun sarac, caci Dom11 1 1 l te v a • hi11ccuvînta în ţara pc care ţ i ·o va da de !flOŞ!e· nire Domnul, Dumnc· /ud i�J u ; : c:r-., • .  :.>u• . 
5. numai • să asculţi de g lasul Domnului, Dumnezeului tău, î m ri l i 11 ir. .J Cit 

�fţŢfeă�:� ���!�i.aceste porn1H�i; ::; 21� 
6. Domnul, Dumnezeul tau, te v a  bi-

��C.u��nţ�pcr��u}�-:n�rt�i �:=���!: d·�: tu nu vei lua cu împrumut clela ele ; tu vei stă pini •• peste multe neamuri , clar ele nu vor stăpîni peste tine. 
-"Cap.28.12.44.  r;i"'Cap.28.13. Prov. 22 . 7 .  

7. Dacă va fi la tine vreun sărac dintre fraţi i tăi , în vreuna din cetaţile talc, în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu-ţi • împietreşti inima şi să nu-ţi închizi mina înaintea fratelui tău celui lipsit. " t loan.:,. " ·  

8 .  Ci să-i • deschizi mina, ş i să-l împrumuţi cu ce-i trebuie ca să facă faţă nevoilor lui. -"Lev. 26. 35. Mot.U.42. Luc. 8 .84,86. 

9. Vezi să nu fii aşa de rău ca să zici în inima ta : „Ah ! se apropie anul al şaptelea, anul iertării !" Vezi să n'ai un och i •  fără milă pentru fratele tău cel lipsit şi să nu-i dai. Căci atunci el ar •• striga către Domnul împotriva ta, şi te-ai face vinovat de un ţ păcat : .;.Cnp.·..ti.;J.J,.-,r.. Pro\' . 2:J . 6; 28. 22 . �lat.20.10.  
••cap.2,.15. tM:lt.26. 41 , 42.  1 O. ci să-i dai şi să • nu dai cu părere de rău în inimă ; caci pentru •• aceasta te va binecuvînta Domnul, Dumnezeul tău, în toate lucrările de cari te vei apuca. 
Co 2 Cor. 9.6, 7. (U)Co.p . 1'.29; 2" . 1 0 .  P1. 4J . l .  Prov.22.D. 1 1 . Totdeauna vor fi săraci • în ţarii · de aceea îţi dau porunca aceasta : „Să: li deschizi mina faţă de fratele tău, fa. tă de sărac şi faţă de cel lipsit din tara ta." •Mat. 2a, 1 1 .  Marc. H. 7. loan. 12. s. 

Slobozirea robilor cump4raţl. 
1 2. Dacă • unul din fraţii tăi evrei bărbat sau femeie, se vinde ţie să-ti slujească _şase. ani ; dar în anul ;, şaptelea, să-1 dat drumul dela tine şi să fie slobod. • Kxod. 2 1 . 2. Lev.26. 911. ler.3.l.U . 1 3. Şi cînd ii vei da drumul ca să se ducii slobod dela tine, si nu-i dai drumul cu mina goală ; 1_4. si-i �a i  daruri din c;ireada ta, din ana ta, dm teascul tllu, dm ce vei avea. 



2 10  D E U T E RO N O M  I:i ,  1 6. prin bi�e�vîntarea • Domnului, Dum- 1 3. In timpul sărbătorii, să nu , nezeu1t:1 t_au. . • . <•Prov. 10.22. ci •  pîne dospită, ci şapte zile �anin. 1 5. Sa-ţ; aduct �mmte că şi tu ai nînci azimi, pînea întrist" · · 8� .lilă. fost rob m ţara �g1ptului,� şi că f?om- i�şit în_ grabă din ţara Egln;�l 
c��L zj nul, Dum�e.zeul tau, !e:a rascumparat : s� faci, ca să-ţi _aduci ad:inteui . aşa de aceea 1ţ1 dau astazt porunca acea- viaţa ta de ziua cmd ai ieşit d" toata sta. '' Cop.o.15; 16.12. Egiptulu i. ' Exod.12. 1.·„ 19, 3\1; 13.a m tara 1 6. Dacă însă robul tău • îţi va zice : 4. Să nn se vadă aluat ' Ia tine'� 7
' 34·� „Nu� vrea1;1 să ies dela . tine,'.' - pen- tă înti�d�r�a ţării tale, timp J.r toa. t�uca ţe mbeşte, pe tme ŞI  casa ta, zile ; ş1 mc10 parte din •• vitele Şapte 

ŞI  se simte _bi�e _I� tine, -:- '." E".,od_. 2i.�, 6. Ic:_ vei jertfi" în seara celei dinlî� cari 1 7. atunci sa 1e1 o sula şt sa-1 gau- sa nu fie pastrată peste noapte �ile 
reşti urechea de uşă, şi să-ţi fie rob dimineaţa. •'Exod. rn. 7 .  ''"'' Exod. 12. 10.�na pentru totdeauna. Tot aşa să faci şi 5. Nu vei putea să jertfeşti P;şt·�· cu roaba ta. în vreunul din locurile pe cari ţi le �e 1 8. Să nu-ţi pară rău cînd îl vei lăsa Domnul, Dumnezeul tău, ca Iocuinra să _plece slo�od dela tine, căci ţta 6. ci în locul pe "care-l �a alege Do�'. sluJ tt şase am, ceea ce face de doua • nul, Dumnezeul tau, ca sa-Şi aşeze Nu ori cît simbria unui om tocmit cu pia- mele în el, acolo să jertfeşti Paştele. tă ; şi Domnul, Dumnezeul tău, te va seara *, la apusul soarelui, pe vreme; binecuvînta în tot ce vei face. ieşirii tale din Egipt. •Exod.�.1 '"Isa.16.l4;2i.1s. 7. Să• fierbi vita tăiată, şi s'o mănîn: 

Sfinţirea înfîiului născut din vite. ci •• în locul pe care-l va alege Dom. 
1 9. Să închini Domnului, Dumnezeu- nul, Dumnezeul tău. Şi dimineaţa vei putea să te întorci şi să te du�i in lui tău, pe orice întîi • născut de par- corturile tale . •Exod.12.B, 9. 2ernn.a;.u te bărbătească din cireada şi turma •-'2tt.g.23.23. Joan.2. 13, 23; 11 . ro. ta. Să nu munceşti cu întîiul născut 8. Şase zile, să mănînci azimi, şi a al vacii tale, să nu tunzi pe întîiul năs- şaptea z i • să fie o adunare de sărbăcut al oilor tale. toare în cinstea Domnului, Dumnezeu. '''Exod . 13 .2; 34.19. Le<. 27.26. Num.3. 13. lui tău : să nu faci nici o lucrare în 
20. Să-l mănînci în fiecare an, tu şi ea. «Exod.12.16; 13.6. Lev.?t<. familia ta înaintea • Domnului, Dum

nezeului tău, în locul pe care-l va a
lege El. *Cap.12.&, s, 1, 11; a.23; 1s.11, u. 

21 . Dacă • are vreun cusur, dacă este 
şchiop sau orb, sau are vreo meteahnă 
trupească, să nu-l aduci ca jertfă Dom
nului, Dumnezeului tău."Lev.22.20.Cop.17.L 

22. Să-l mănînci în cetăţile tale : cel 
ce va fi necurat • şi cel ce va fi cura1 
vor putea să-l mănînce amîndoi, cum 
se mănîncă acum căprioara sau cer
bul. •Cop.12.10,22. 

23. Numai • sîngele să nu i-l mănîn
ci, ci să-l verşi pe pămînt ca apa. 

i:o-ca.p.12.1s,29. 
Paştele. 16 1. Păzeşte luna • spicelor, ş i  pră!

nuieşte sărbătoarea Paştelor m 
cinstea Domnului, Dumnezeului tău ; 
căci în luna spicelor„ te-a scos Domnul, 
Dumnezeul tău, din Egipt, noaptea ţ. 
·::Exod.12.2,etc. *.;:Exod. 13.4.;34.IB. ţExod.12.29,4-2. 

2. Să jertfeşti Paştele în cinstea Dom
nului, Dumnezeului tău, jertfele tale 
de oi şi boi *, în locul.*" pe care-l va 
alege Domnul ca să-Şi aşeze Numele 
acolo. * Num. 28 . 19. <-«Cap.12.6,26. 

Sărbătoarea săptămînilor. 
9. Să numeri şapte * săptămîni ; de 

cînd vei începe seceratul griului, să 
începi să numeri şapte săptămîni. 
•Exod .23. 16 ; 34.22. LeY.23.15. Num.28.26. Fapt.2.t. 

1 O. Apoi să prăznuieşti sărbătoarea 
săptămînilor, şi să aduci daruri de bu· 
nă voie, după•  binecuvîntarea pe �a· 
re ti-o va da Domnul, Dumnezeul Iau ' 

;"t Vers.17. l Cor.16.: 
1 1 . Să te • bucuri înaintea Domnulul 

Dumnezeului tău, în locul pe car�l 
va alege Domnul, Du�nezeul tău, _c.i 
să locuiască Numele Lui acolo, tu, !1111 
tău şi fiica ta, robul şi roaba ta! Le�!· 
tul care va fi în cetăţile tale, ş1 st_r�1· nul orfanul şi văduva cari vor f1 in 
mij'locul tău. . "'.C•P·12·}·1�· 18· vere.1• 

1 2. Să-ţi aduci • ammte ca a1 fos.t rob 
în Egipt, şi să păzeşti şi să îlllp!1�:ş� 
legile acestea. c P· · 

Sărbătoarea corturilor. 
1 3. Să prăznuieşti • sărb�t?ar�a �; 

turilor şapte zile, după� •t• vei str 
ge roadele din arie şi dm teasc. 19 � 

•:'Exod.23. 16. I.ev.23.34.NOlD· ' 
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• bucuri t a  sărbătoarea a ·  \ Domnul, Dumnezeul tău, un b:irb,at 1 4. Să te ·ut tău i fiica ta, robul sau o frrne1e care sa facă ce este r_�u <:��sta, tu, fi. Levitulş străinul, orfanul înaintea Domnului, Dumnezeulu i _ tau, ş1 ro31ba ta, şi . r f°i în cetăţile tale. şi care să calce •• legămîntul Lm ; 
ŞI vaduva cart VO 

�'Neem.S.e,etc. 1 •Ce.p.13.6 . .  ,.,;·. Ios . 7 . 1 1 , 10�:23.!G. Ju'1c. 2.20. 2 Re g . t:"1 .  

1 5. Şă p_răznuieşti sărbăţoarea şapt�: 
12

J
�s�:�� -

să mea_rgă ?ură �alţi :tum�ezile m cinstea Domnului, pumnele I zei ca să le sluJeasca ş 1  sa se 1nchme lui tău, în }o_cul pe care- va a e�Î înaintea lor, după soare ', luna sau toaDomnul ; c":et Dc;imnu), Dutnez� • tă oştirea cerurilor, aşa cum eu •• n'am tău, te va . �mecuvmta m t?a. e ro 1u poruncit. rile tale ş1 m tot lucrul mrn1lor ta e, <- co.p. 4. . rn . Iov . at .26. **Ier.i.221 23, 31; rn.:1;::2. ::::.� .  şi de aceea �� fii .vesel. t "'ţ1:"t;:":·ţ'?: 4. De îndată ce vei • lua cunoşt in ţa ş i  
1 6. De trei on pe .an, 0 1 ar a �1 vei afla lucrul acesta, să faci cercesă se înfăţ�şeze .mamtet Dommll�� tări amănunţite. Dacă lucrul este adeDumnezeulu1 tău, �n locu pe_ care- I vărat dacă faptul este întemeiat, daalege El : la săr�a!oarea a21j1 0! • b"a că uriciunea aceasta a fost săvîrşită în sărbătoarea s.ăptam�mlo�; ş� î:f;fir e�� Israel, <•cap. rn. 12, "· toare� �ortunlor. Sa. nu DomnutJi s. atunci să aduci la porţile cetăţii cu m 1�.

1:.:�J�,'1:�
. 
,:��l��e,�·Exod.29. 16; 34:20. t�le . pe bărbatul sa� fem:ia care. v� 1 7. fiecare să dea ce va putea, după f1 .v!novat .de a.,ceasta fapta rea, ş.1 sa 

binecuvîntarea • pe care i -o va da uc1z1 cu p1etr: sau să pedepseşti cu 
Domnul Dumnezeul tău. •' Vers . 10. moartea pe barbatul acela sau pe fe-, meia aceea. �· Lev. u. u, 1s. Co.p . rn.10. 1os.7.25. 

Aşezarea judecălorilor. 6. Cel vinovat de moarte să fie omo-
1 8. Să pui judecători • şi dregători în rit pe mărturi� • a do� sau trej ma�toate cetăţile pe cari ţi le c;iă _l?omnul, tori ; să nu fie omont pe martuna Dumnezeul tău, după semmţule tale ; unui singur martor. •Num.96.ao. Cap.19.15. şi ei să judece poporul cu dreptate. Mat.18.16. Joan.8. 17. 2 eor. rn.1. 1 Tlm.5.19. Evr.10.2s. 

• Cnp. 1 .rn. 1 eron. 2!1. < ; 26. 29 . z cron . t9 . &, s. 7. Intăi mina • martorilor să se ridice 
1 9. Să n'atingi • nici.un dri:pt, să nu:: asupra lui ca să-I omoare, şi apoi mîcauţi la faţ� oame!11lor, ŞI să n� !e1 na mtregului popor. Să scoţi •• astfel daruri t, căc1 darurtle orbesc och11 m- răul din mijlocul tău. ţelepţi lor şi sucesc cuvintele celor • cnp . 13 . o .  Fapt. ? . os. '"' Yers.12. cup.13.5; 10.10. drepţi. .:<Exod.23.2.6.  Lev . 19 . 15 .  ·�«Cap . 1 . 17 .  

Prov.24.23. ţExod.ZH.�. rrov . 17 .  2 3 .  Ecl. ? .  7 . 
20. Să urmezi cu scumpătate dreptatea, ca să • trăieşti şi să stăpîneşti 1ara pe care ţi-o dă Domnul, Dumne-2eul tău. (•Ezec . 1 8 . 5 , 9 .  

/dolii şi slUpii. 
2 1 .  Să nu-ţi • aşezi niciun idol de 

lemn lingă altarul pe care-l vei ridica Domnului, Dumnezeului tău. •Exod.34. 
.18. 1 Reg. u. t 6 j  16.33. '?Reg.17.16: 21.3. 2Cron.3.'l.3. 

22. Să nu • ridici nici stîlpi idoleşti, cari sînt urîţi de Domnul, Dumnezeul tău. •r.ev. 20 . 1. 
lnchinarea la idoli. 

17 �u��e���1�fi ;ăJ,e�:!ur?b�t�u!�� neun miel care să aibă vreun cusur sau vreo meteahnă trupească ; căci ar fi o uriciune înaintea Domnului, Dum· nezeului tău. • cap.16. 21 .  Mal.La, 13, "· 

Pedeapsa pentru închinarea la idoli. 
2. Se • va găsi poate în mijlocul tău, intr'una din cetăţile pe cari ţi le dă 

Scaunul de judecată. 
8. Dacă ţi • se va părea prea greu de judecat o pricină privitoare la un omor ••, la o neînţelegere, sau la o rănire, şi va da prilej la ceartă în lăuntrul 

cetăţii tale, să te scoli şi să te r sui la 
����r�ă��

re
·1,.���.�;�o.��:��i.' M�1��� 

"""'Exod.21. 13, 20, 22, 2B; 22 . 2 .  Num.96.U,16,19.Cap. 19 . 
.(, 10, 11. ţCap.12.5;  19.17.Ps.122.5 . 

9. Să te • duci la preoţi, Levi ţi, şi la cel ce va împlini atunci slujba de judecător •• ; să-i întreQi, şi ·ei îţi vor spune ţ hotărîrea legii. 
.,.. Ier. 18. 18. •"'Cap . 19. 17 .  ţEzec.44.U. 

1 0. Să faci cum îţi vor spune ei 
în locul pe care-l va alege Domnul, şi să ai grijă să faci cum te vor învăţa ei. 

1 1 . Să faci după legea pe care te vor învăţa şi după hotărîrea pe care o vor rosti ei, să nu te abaţi dela ce-ţi vor spune ei, nici la dreapta nici la stînga. 
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1 2. Omul • care, d i n  m i ndric, n u  va Dn·pt;irile. f " '  asculta de preotul pus •• acolo c a  să 

pnn " 0 „ şi levilitor 
slujească Domnului, Dumnezeului tău, J 8 1. Preoţi i ,  Le•·.iţ i i, si toată · 
sau care nu �a _asculta de judecător, ţ ia lu i  Lc,·i, sa n 'aibă • nic_sernin. 
omul acela sa fie pedepsit cu moar· 

de m�şic, n_ici mo�!en ire  în lsr�ef'.tle tea. Să scoţi ţ astfel răul din mijlocul se hrancasca din Jert fele mistu ·t ' să 
lui Israel, •Num.16. 30. Ezrn 10.s. Osen . < . < .  

foc „ în cinstea Domnului şi dind I e  �e 
i;....,. cup.18.0, 7. ţCnp.13.i>. !?���- .?���1�1���i_-1��11111 . hi . :.'0;26.62. :a��ol.

I: 
1 3. pentruca tot • poporul să audă ş i 2. Să n'aibă moşknire în mi"I 

. 
să se teamă, şi să nu se mai îngîmfe. fraţilor lor : Domnul va fi moşt� 0cut :•cnp. 1s.11; 1e.20. lor, cum le-a spus. n1rea 

Lege pentru lmpărat. 3· lată care ".a fi dreptul preoţii d_ela popor.: cei. ce vor aduce 0 iert�r fie bou, fie miel, să dea • preotul � spata, fălcile şi pîntecele. "Lev.i.31).. 
ui 

1 4. Dupăce vei intra în ţara pe care 
ti-o dă Domnul, Dumnezeul tău, şi o 
vei stăpîni, după ce-ţi vei aşeza lo
cuinţa, şi vei zice : „Vreau să pun pe
ste • mine un împărat, ca toate nea
murile cari mă înconjoară," -

•:• 1Se.m.8.6,l9,20. 

4. Să-i dai cele dintîi • roade din g/i tău, din �us!1Jl tău_ şi .din untdele�. nul tău, ŞI p1rga din lma oilor tale · �� Exod. :..'2.29. Num.te.1') 2 '.  5. căci pe el .• l-a ales Domnul, D��nezeu 1 tau, dmtre toate seminţiile c să facă•• slujba în Numele Domnu'. lui, el şi fiii lui, în toate zilele. 
i:<Exod.28. I .  Nuw . 3. 10. •:•>:• C11p.l0.8;17.!2. 

6. Cînd va pleca un Levit din una din cetăţile tale, din locul unde Io
* 1Sam.9.1&; 10. 2.a ;  1e.12. 1 cron . �. 10. �� .... 1er.ao. 21. c�ieşte •. el În l�rael, ca să se ducă, du. pa deplina donntă a sufletului său, în locul pe care-l va alege•• Domnul, 

1 5. să pui peste tine ca împărat pe 
acela pe care-I • va alege Domnul, 
Dumnezeul tău, şi anume să iei un 
împărat din •• mijlocul fraţilor tăi ; nu 
vei putea să pui împărat pe un străin, 
care să nu fie fratele tău. 

1 6. Dar să n'aibă mulţi cai ", şi să nu 
întoarcă •• pe popor în Egipt ca să 
aibă mulţi cai ; căci Domnul ţ v'a zis : 
„Să nu vă mai ţţ întoarceţi pe dru
mul acela." „� I Reg. 4.  26; 10. 26, 28. Pe. 20. 7.  
�* Isa. 31.  I. E z ec .  17. l&. �Exod. 13. 17.  N u m .  14.  S.  4. 

ttCnp.28.68. Osea ll.6. Ier. 42.10. 

1 7. Să n'aibă un mare număr de ne
veste, ca să nu i se abată • inima ; şi 
să nu strîngă mari grămezi de argint 
şi aur. • 1 Reg.11.:i.•. 

1 8. Cînd se va aşeza • pe scaunul de 
domnie al împărăţiei lui, să scrie pen
tru el, într'o carte, o copie a acestei 
legi, pe care s'o ia dela preoţii•• din 
neamul Leviţilor. 

„� 2Rcg.ll.12. (u�Cnp.31.8126. 2Reg.22.8. 

1 9. Va trebui • s'o aibă cu el şi s'o 
citească în toate zilele vieţii lui, ca 
să înveţe să se teamă de Domnul, 
Dumnezeul lui, "să păzească şi să îm
plinească toate cuvintele din legea a
ceasta şi toate poruncile acestea, 

o:<Ios. 1 . 8. Ps.119.97,98. 

20. pentruca inima lu i  să nu se înalţe 
mai pe sus de fraţii lui, şi să nu se 
abată • dela poruncile acestea nici la 
dreapta nici la stînga, şi să aibă astfel 
multe zile în împărăţia lui, e l  şi copiii 
lui, în mijlocul lui Israel. 

•:' Cap. O. 32. l Reg.16. 6. 

>:•Num.35.2,3. •:•*Cap.12.5. 

7. şi va face slujbă în Numele Dom
nului, Dumnezeului tău, ca • toţi fra· 
ţii lui Leviţi cari stau înaintea Dom
nulu i : .;.zeron.au 8. va primi ca hrană o parte • la fel 
cu a lor, şi, pe lîngă ea, se va bucura şi de veniturile ieşite din vînzarea a· 
verii lu i  părinteşti. 

•:•2Cron . a1 . 4. Neem. 12.„1�1. 

Ghicirea şi vrăjitoria. 
9. Dupăce vei intra în ţara pe care 

ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu 
te• înveţi să faci după uriciunile nea· 
murilor acelora. 

o>Lev.ll!l.26,27, 30. Cap.12.29,00,:ll 

1 O. Să nu fie la tine nimeni care sl· 
şi treacă • pe fiul sau pe fiica lui prin 
foc, nimeni care să aibă meşteşugul" 
de ghicitor, de cititor în stele, de ves
titor al viitorului, de vrăjitor, 
�·Lev. 18. 21 . Cnp. 12. :u . "'*Lev. 19. 26,SI.;20.zt. l!a.S.19 

1 1 . de descîntător •, nimeni care sl 
întrebe pe cei ce cheamă duhunl� sau 
dau cu ghiocul, nimeni care să rntr: 
be •• pe morţi. «Lev.20. 21. •• 1 sam.:ii„: 

1 2. Căci oricine face aceste lu�run 
este o uriciune înaintea Domnului ; 11. 
din pricina• acestor lucruri va izgoni 
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Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste 
neamuri dinaintea ta. ·� IA.'v. 18· :!-&, iu. ui:p.u. 4· 

1 3. Tu să te ţii în totul totului tot, 
numai de Domnul Dumnezeul tău„ 

1,�;i,i /;�11�;•,•;,�,J�-10 !j� . în stăpîni rc Dom 

1 4. Căci neamurile acel�a pc . cari !e 
vei izgoni, ascultă .de cei ce citesc lll 

stele şi de ghicitori ; dar t1e, Domnul, 
Dumnezeul tău, nu-ti îngăduie lucrul 
acesta. 

•'.• i;:,,,d . :.! i . ! : 1 .  :St1111 . ::f,, I01 H . loR.:;U.�.  
3. Să faci drumuri,  şi s:i împarţi în trei păr!i ţ inutul t<u·i i  pc care ţi-o va da ca moştenire Uomnul, D111111 1 czcul tău. Să faci aşa, pc11l r u ca orice ' "' i gaş să poală fugi în . cc l <i \ i l c  :icc:< lca.  
4. Legea • aceasta sa fie [H' l llrc t  11c 1 -

Un mare prooroc. gaşul care va fugi acolo ca sc1-�i scape 
1 5. Domnul, Dumneze�l tău, îţi Y.a ��- viaţa, cînd va omorî fără voie pe a

dica din mijlocul tllu, dintre frat11. tai, �r3ct\��fnf:_u, fără să.�iK�:"f��1
t,, v::�:t:1::2 �!'! prooroc •_, ;;!..':!'.��.� 1s!.a;.;�.l3t��:,.�� 5. Aşa, de pildă, un om se va duce 

1 6. Astfel el va răspunde la0ererea pe �Tctl��e sleec��:a î�J'�;�ra� �� �� �!te"��'. f�f�ă�'. t:���eb�?::i��u�du�ă�ij:z��: pacul, ferul scapă d in coadă, loveşte 
porului, cînd ziceai :  „Să nu •• .mai au� pc tovarăşul său, şi-l omoară. Atunci 
glasul Domnului, Dumnezeulm meu, şi el să fugit într'uua din cetăţile acestea 
să nu mai văd acest foc mare, ca să ca să-şi scape viaţa ; 
nu mor." •' C11p.o. 10 . .,.„,.. Kr:od. 20.m. Evr. 12. 10. 6. pentru ca "' nu cumva răsbunătorul 

1 7. Atunci Domnul mi-a zis : „Ce au sîngelui, aprins de mînie şi urmărind 
zis ei, este bine •. •cap.6. 28. pe ucigaş, să-l ajungă, fiind prea lung 

1 8. Le voi ridica din mijlocul fraţi- drumul, şi să lovească de moarte pe 
lor lor un • prooroc ca tine, voi pune •• cel ce nu era vinovat de moarte, fiind
cuvintele Mele în gura lui, şi el ţ le va că mai înainte nu fusese vrăjmaş a-
�J1.!'�.e'6'.0�.;�.-�.��f.�������i .��'. �.���/�: p;�6!1��e��utţi dau porunc:N;�:��i�2; 
tl••••. 211;s.28; lll.'9,oo. Să desparţi trei cetăţi. 1 9. Şi dacă cineva• nu va asculta de 8. Cînd Domnul, Dumnezeul tău, îţi cuvintele Mele, pe cari le va spune el va lărgi • hotarele, cum a jurat părinln Numele Meu, Eu ii voi cere soco- ţilor tăi, şi-ţi va da toată tara pe care teală. • Fapl.S.23. a făgăduit părinţilor tăi că ţi-o va da, 20. Dar proorocul • care va avea În- �\ Fnc . 11:i. 1H. <'l\p. 12 .:!l.1. drăsneala să spună în Numele Meu 9. - numai să păzeşti şi să împlineşti un cuvin! pe care nu-i voi porunci să-l toate aceste porunci pe cari ţi le dau 
!r1�1;ăd���e���� ;:o�����;·a��lan��f:� �!�ă:�i ���.ă ;���şt��b1Pf����1�u;� pedepsit cu moartea." • cap. 1s. •. 1er. 1'. căile Lui - atunci • să mai adaugi trei U, 16. Z.&b.l�. 3. ,...�Cap. 19. 1 ,2. ler. 2.8. Cetăţi la cefe trei, Ql loa . 20. 7 , f' .  

'..! I .  Poate că vei zice în inima ta : I O. pentru ca să nu fie vărsat sîngele 
��-��a v�;:.n�D;�t:ul�'�întul pe care ���i ţ';�ido1ta�e înm�W����I b��n�l� 

'..!2. Clnd ceeace • va spune proorocul Dumnezeul tău, şi astfel să fii vinoacela în Numele Domnului nu va a- vat de omor. 
��a ���n�ip:ucasr� �� Î�tî�rfu�a ����ut 1 1 . Dar dacă • un om fuge într'una 
Proorocul acela 1-a spus din indrăs- f;i !�e:�=p�Î��ţ�ă�'di�c�r=j!�t;les 1�: neaU ţ :  să n'ai teamă de el. t · I · d ă ' t •Jer.28.0. ••Cap.13.2. ţVen.20. ri:J r;rl-aU1iov�f a�� 9i�ct!i��a pr���:i� 

Cetd/ile de scdpare. !!'.�!i��'.17�
E„c1.21 . 12,etc. Num.86. 16,2•.c•p.27. 

19 I. Duplice . �i:rinul, Dumnezeul : 1 2  bătrînii din cetatea lui sl trimeată tău, va • mm1c1 toate neamurile sll-1 prindă şi să-l dea în mînile răzacelea a căror tari ţi-o dă Domnul, bunlltorului sîngelui, ca să moară. C?um!1ezeu� �liu, duP.lce. �e vei izgoni I 1 3. Să n'ai milă de • el, şi să •• ştergi ş1 vei locui m cetăţile ş1 m ca.s��e Jo,:;• I din .�srae.1 .slngele celui nevinovat, ca 
2. III desparţi trei cetăţi în mijÎo�ui !���.fie!.1��.2�1�P· 18· 8;21"'2· „Num.86.!CI, 
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Martorii mincinoşi. merge cu voi, ca să bată . 1 4. Să • nu muţi hotarele aproapelui voştri, ca să vă mîntuiasc�.e Vrăj�,, tău, puse de sţrămoşii tăi, în moşteni- <· c 

rea pe care vei • ţ 5 .. Mai marii oştirii 
•p
s.
a·
t."'; '·"'. r•., ţ l·-o dă ·1n stăp·1n

av
r·r

e
e
a-D

o 
o
1
m
n 

nu
ar

l
a pe

um
ca

n
r
e
e
- I vorbe D por poporuyi �i să zică : „Cin 

ase11 
zeul tău. ' o cas� noua, ş r. nu s'a aşezat•' a 11 

• Cap.27.17.  rov.24.2. Prov . 22 . 2" .  oseas. 10. ea, �a plece ŞI .să se întoar ălnca, 1 5. Un singur • martur nu va fi dea- ca sa _nu moară m luptă şi să\ ata\ 
juns împotriva unui om, ca să adc- altul r_n ea. . • Neem. 12.21.� illt; 
verească vreo neleguire sau vreun pă- . 6._ C1!1e a să_?rt o vie, şi n'a ·�� 
�at oarecare ; un fapt nu va putea fi mea _dm ea� sa plece şi să se 1 rn�t 
mtemeiat declt pe mărturia a doi sau ac�s!.1, ca sa nu moară în lu t�toij, trei marturi. • Num. 3& . 30 . Cop . 1 7 . 6 . �rat. t8.16. 

manince altul din ea. P Ş1: 
1oan s. 1 1 . 2 eor. 13. t . 1 Tim . 6. 19. Evr . 10 . '.!8 .  ?- Cine • .s'a_ lo�odit cu. o fernf 

1 6. Cînd • un martor mincinos se va n_a luat-o mea,_ sa plece şr să se în\'· ridica împotriva cuiva ca să-l învinu- ca acasă, ca sa nu moară în I lll 
iască de vreo nelegiuire, • Pe.21 . 12;36. 1 1 .  s'o ia altul." ,up\ă . 

1 7. cei doi oameni cu pricina să se 8. Mai marii oştirii să vorbeas�-I 
înfăţişeze înaintea Domnului, înaintea • departe poporului, şi să spună· c� 
preoţilor şi judecătorilor cari vor fi a- e�te_" fri.cos ş i  �lab la inimă, să" 1� 
tunci în slujbă. •Cap.17.9; 21 . 6. ŞI sa se mtoarca acasă, ca să nu � '.· 

1 8. Judecătorii să facă cercetări a- inima fraţilor lui." •Jo�: 
mănunţite. Dacă se va afla că marto- . 9. _D�pă ce �ai marii oştirii 1 
rul acela este un martor mincinos, şi rspravr de vorbit poporului să a� 
că a făcut o mărturisire mincinoasă �u

e
l�
f.peteniile oştirii în fru�tea JlQ; 

împotriva fratelui său, 
1 9. atunci • să-i faceţi cum avea el Cum să se poarte cu cetăţile vrăj111.1c 

�:tfeîi"�ă�� �i�ă �m��\ ���: :;,.�����:� 1 o. Cînd te vei apropia de o cetr 
Dan . •. "•· ••eap.13.0; 17. 7 ; 21 . 21 ; 22. 21 , 24;24.7.  ca să te baţi împotriva ei, s'o ' Îllb 

20. In felul acesta, ceilalţi vor • auzi c� 1:a��-
că primeşte pacea 

"';i�Î�d�·� şi se vor teme, şi nu se va mai face o de porţile, tot poporul care se va ar faptă aşa de nelegiuită în mijlocul tău. în ea să-ţi dea bir şi să-ţi fie suplii •cap.i7.l3;21-21. 1 2. Dacă nu primeşte pacea cu fu 
21 .  Să n'ai • nici o milă, ci să cer i :  şi vrea să facă război cu tine, a�• viaţă •• pentru viaţă, ochi pentru ochi, s'o împresori. dinte pentru dinte, mină pentru mină, 1 3. Şi dupăce Domnul, Dumneitt 

pic!��������.�;����. 2U . ev . 24. w. Mal. 6. 38. �ăr�� �s��ţi��I ��bTei
i
n�: t�t\e�e�ăd:� 

Scutirile de militărie. te bărbătească. •Now.> 
1 4. Dar să iei pentru tine nevesl1I 

20 1 . Cind vei merge la război im- copiii, vitele•, şi tot ce va mai fi '  
potriva vrăjmaşilor tăi, şi vei ve- cetate, toată prada, şi să mănînci 

dea cai şi cară •, şi un popor mai mare toată prada vrăjmaşilor tăi, pe a 
la număr de cit tine, să nu te temi ţi-i va da în mmă Domnul, Dum� 
de ei, căci Domnul, Dumnezeul tău, zeul tău. •100.0.2. "l�.t 
care. te:� scos din ţara Egiptului, este 1 5. Aşa să faci cu toate c�tăţil� a 
cu tme . • Pe . W . 7 . Isa. 31. 1 .  "":'iom . 23.21. vor fie foarte departe de tine, ş1 a 
<Jap.31.6, s. 2 eroo . 13. 12; S2 . 7 , s. nu fac parte din cetăţile neamu1� 

2. La apropierea luptei, preotul să vi- acestora. 
nă şi să vorbească poporului. I 1 6. Dar în cetăţile •. pop�arelor 031 

3. Să le spună : „Ascultă, lsraele ! stora, a căror ţară ţ1-o da ca m1 I 
Voi astăzi sînteţi aproape c;Ie luptă im: nir� Dom!1ul, I:?u�nezeul tăflă 5 potriva vră��aşilor. yoş_tn. Să �u v1 Iaşi cu viaţă m�1c care �� 2_1�.u 
se turbure mima, f1ţ1 fară teama, nu •Nom.21.2,s,S&, 39.62. Cap . •  � . 
vă spăimintăţi, nu vă îngroziţi dinain- 1 7. Ci să nimiceşti cu .d.esavir��) 
tea lor. poarele a��lea, pe He_h_t1, peHeviji, 

4. Căci Domnul, Dumnezeul vostru, pe Canamţ1, pe ferez1ţ1, pe 
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Iebusiţi, cum ţi-a poruncit Domnul, I 9 .  A�tfel _trebuie s:t curiiţi • din _mijloDumnezeul tău, cui taL� smgelc nevmovat, fac111d ce 1 8. ca • să nu vă În\'eţe să faceţi după este pl<icut înaintea Domnului. toate uriciunile pe cari Ie fac ele pen- 1 «'ap . 10. 1>:.  

tru dumnezeii lor, şi să .păcătuiţi•• ast: Prin,,;; de ră''"'i. /lrepluri!e intlilor fel împotriva Domnului, Dumnezeului 111i,c11/i. vostru. :„ co.p .
. 

7
�4 ; 12· 30· �11i 18· 9· \'"" Exod,_23·93· 1 0. Cînd vei merge la r�îzboi impu-1 9. Daca vei 1m.P:esura n_iulte �ile o triva vrăjmaşilor tăi, dacă Domnul î i  cetate .cu care. eş!1 m �ăzbo.1. _ ca �. o cu: dă în mînile tale, şi vei lua prinşi din cereşti, pomi� s� �U-! s.tnc1, .ta1_ndu-1 ei, cu. secur.ea ; sa manmc1 d!n ei şi sa nu-i 1 1 . poate că printre cei prinşi vei ,-cta1 ; căci po_m�l d� �e. c1mp �ste oare dea o femeie frumoasă, şi vei dori s'o un om ca sa fte mm1c1t prm impresu- iei de nevastă. rare de tine ? 1 2  Atunci s'o aduci înlăuntrul casei 

20. Numai copaci i pe cari-i ve� şti că talc: Ea să-şi radă capul şi să-şi taie n!:l .sînt_p.on_ii ��ni �e !'"În�at, vei p_utea unghiile, s�-1 str!C! ş� s.a-1 ţa!, ş1 ve.1 putea s� fa- 1 3. să-şi lepede hainele pe cari le c1 cu ei_ mtantu
.
n lm,Potn�a cetăţu ca- purta cînd a fost prinsă, să locuiască re este m război cu tme, p1nă va cădea. în casa ta, şi să pltngă • pc tatăl şi pe 

Omorurile 
oi căror făptuitori sint necunoscuţi. 

21 �Îă�î���� îoJ�:uf,e o��n�;�u��ă� se găseşte întins în mijlocul unui cîmp un om ucis, fără să se ştie cine l-a lovit, 
2. bătrînii şi judecătorii tăi să se ducă să măsoare depărtarea dela trupul mort pînă în cetăţile de primprejur. 3. Cînd se va hotărî cetatea cea mai apropiată de trupul mort, bătrînii din cetatea aceea să ia o viţea care să nu fi 

:�:! fau
J�g�a muncă şi care să nu fi 

4. Să dură viţeaua aceea într'o vale cu apă care nu seacă niciodată şi unde nu se ară nici nu se seamănă ; şi acolo, să taie capul viţelei în vale. 
5. Atunci să se apropie preoţii, fiii lui Levi ; căci pe • ei i-a ales Domnul, Dumnezeul tău, ca să-l slujească şi să binecuvinteze în Numele Domnului, şi ei trebuie să hotărască" în orice ceartă şi în orice rănire. 

• Cap.l0. 8. l Cron.29.19. *'°'Cap.17.8, 0 .  

6. Toţi bătrînii din cetatea aceea cea mai apropiată de trupul mort să-şi spele • mînile pe viţeaua căreia i-au tăiat capul în vale. •Ps.10.12; 26.8. Mat.27.2'. 

7. Şi, luînd cuvîntul, să zică : „Mînile noastre n'au vărsat sîngele acesta, şi ochii noştri nu l-au văzut vărsîndu-se. 
8. Iartă, Doamne, pe poporul Tău Israel, pe care l-ai răscumpărat ; nu • pune sîngele nevinovat în socoteala poporului Tău Israel." Şi sîngele acela nu-i va fi pus în socoteală. 

VJonat.14. 

mama ei o lună de zile. După aceea, să te duci la ca, să-i fii bărbat, şi ea să-ţi fie nevastă. "'Ps.4f>.10. 1 4. Dacă nu-ţi va mai place, s'o laşi să plece unde va voi, dar nu vei putea s'o vinzi pe argint, nici să te porţi cu ea ca cu o roabă, pentrucă ai înjosit-o •. 
\" Fo.c. 34. 2. Cep .22.29. Judc.19.24. 

1 5. Dacă un om, care are două ne-
�:!l�it��b:rda�� ��: ���� i��C:1�� ·l� cari întîiul născut este dela nevasta pe care n' o iubeşte, 
fi��iu�'.n�u îi�• p��e�mfa��ţ\n��e��:c��t�� fiul aceleia pe care o iubeşte, în locul fiului aceleia pe care n'o iubeşte, şi care este întîiul născut. 

•:< 1 Crou. & . 2 : 2 6 . 10. 2 Cron . 11 . 19,22. 

1 7. Ci să recunoască de întîi născut pe fiul aceleia pe care n'o iubeşte, şi să-i dea o parte îndoită • din averea lui ; căci fiul acesta este cel dintîi rod " al puterii lui, şi lui i se cuvine dreptul ţ de întîi născut. 
.,.. 1Cron . 6 . I .  *(l.Fac.49.9. tFac.26.91, 93. 

Fiii neascultii.lori. 
1 8. Dacă un om are un fiu neascultă· tor şi îndărătnic, care n'ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui, şi nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, 
1 9. tatăl şi mama să-l ia, şi să-l ducă la bătrînii cetăţii lui şi la poarta locului în care locuieşte. 
20. Să spună bătrînilor cetăţii lui : „lată, fiul nostru este neascultător şi îndărătnic, n'ascultă de glasul nostru, şi este lacom şi beţi\·." 
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2 1 . Şi toti oamenii din cetatea lui să-l rodul seminţei pe care ai Să ucidi cu pietre, şi să moară. Astfel şi rodul v1e1. .�Inat� 

să cur.llt1 • r.llul din mij locul tău, pen- 1 O. Să nu an • cu un bou şi un ' b '  truca •• tot Israelul s'audă ş i  s ă  s e  tea- Înjugat • împreuna •2eo, ��!g� mă. ,, l.,,,. 1s.:.: IA. Ul, 20, �.! .!l, :.!.a "\'car. 1 '  1 1  1 1 . Sa nu • porţi o haină te. 4'u' 
D . . 1 .  felurite fire, d111 lină ş i  i n  u�u� dii 1·<prr re1 spmz11ra 1 .  preuna. , h< � 

22. Dacii se va omorî un om care a 1 2. Sa faci ciucuri • Ia cele ..,, �.  sllvi!şit o nelegiuire vrednică de pedea- I ţuri ale hamei cu care te vei�:�� psa cu moartea, şi l-ai spînzurat de • xum.10 ss ll•L11., un lemn, • • l..,.p. 19.•:"2."'- Fap& . 2". e> : :l.'>. 1 1 , :!tl: ""- '1.  Pedeapsa pentru curvie. 23. trupul lui •  mort să nu stea noap- 1 3. D.ică un om, care şi-a luat 0 tea pe lemn ; ci să-l îngropi în aceea ş vastă şi s'a împreunat• cu ea, 0 ll"� zi, căci cel spînzurat „ e�te blestemat 
• Fac. 211•21. 1...;_;r înaintea lui Dumnezeu, ş1 să nu spur- 1 4. apoi, o învinuieşte de lucruri� ci ţ t.1ra pe care ţi-o dă de moştenire legiuite şi-i scoate. nume rău, zidii! Domnul, Dumnezeul tiu. • 1„. �-211: 10. „Am luat pe femeia aceasta m'am , '"'x. 1""n '"· "'· '''' G•' - " · '8· • 1„•· •�. :ir.. Nun1. ..,,. s.. propiat de ea, şi n'am gisit-o feQoi 

ră.'', -Dobilo11cde şi lucTllrile riJtiJcite. 

22 I. Daci vezi " rătăcindu-se boul 
sau oaia fratelui tău, să nu le o

coleşti, ci să le aduci la fratele tău. 
"" F..s.00.23.4. 

2. Daci fratele tlu nu locuieşte lingi 
tine, şi nu-l cunoşti, s.ă iei d?bito�ul 
Ia tine acasă, şi sl rămmii la tme pmă 
ce-l l-ere fr:itele tău ; şi atunci să i-l 
dai. 

3. Tot aşa sA faci şi cu mlgarul lui, 
tot aşa sl faci şi cu haina lui, şi tot 
aşa. să faci cu orice lucru pierdut_ de 
el şi glsit de tine : sl nu le ocoleşti. 

�. Daci • vezi măgarul fratelui tll.u 
sau boul lui cizut pe drum, să nu-l ocoleşti, ci si-i ajuţi să-l ridice. •bud.!!I.�. 

.-tm,sterul soninlrlor şi fcst1turilor. 
5. Femeia să nu poarte îmbricăminte 

bărbătească, şi birbatul să nu se îm
brace cu h:iine femeieşti ; clci oricine 
face lucrurile acestea este o uriciune 
inaintea Domnulu� Dumnezeului tll.u. 

6. Dacii întilneşti pe drum Un cuib de 
paslre, într'un coi:i:ic sau pe păm!nt, 
eu pui sau oul ş1 mlma _ lor �-z!n� 
peste pui sau peste ouă, si nu 1e1 ŞI 
pe mama şi pe puii ei, . .  • LR<-:ti .• ""': 7. ci să dai drumul mamei ŞI să nu 1e� 
dedt puii, ca• să fii fericit şi s.I ai 
1ile multe. • •ap. 4 . «1.  

8. ctnd 1ideşti o casă noul, sl-ţi faci 
un pi.timar imprejurul aroperişulu� ca 
sa nu aduci \"inl de singe asupra ca
s�i tale1 daci s'ar intîmpla să cadi ctne\'a ae pe ea. . 9. Si nu • sameni in \"ia ta doul feluri 
de $l'minte, ca nu cumn s.I intine:U şi 

1 5. atunci tatăl şi mama fetei Si � semnele fecioriei ei şi să le aducă ÎIQ intea b.lltrînilor cetăţi� la poartă. 
1 6. Tatăl fetei să spună bătrînih „Am dat pe fiică-mea de nevastă Ollt 

lui acestuia, şi el a început s'o uraSCi 1 7. acum o învinuieşte de lucruri 111 
legiuite, zicînd : „N'am găsit fecioiii 
pe focă-ta." D.lr iată semnele feti! 
riei fetei mele." Şi să desfacă hainu 
înaintea bă.trînilor cetiţii. 

1 8. Rătrînii cetăţii să ia atunci pc �  
m u l  acela şi să-l pedepsească ; 

1 9. şi, pentrucă a scos nume riu mc 
fecioare din Israel, să-l osîndeasci 111 
gloabă de o sută sieli de argioţ p 
cari si-i dea tatălui fetei. Ea si rimO; 
nevasta lui,' şi el nu va putea s'o gt 
neasei, toată viata lui. 

20. Dar daci faptul este adevill 
daci fata nu s'a găsit fecioară, . 

2 1 .  să sroati pe fati la uşa cast1 lt 
tilui ei ; si fie ucisă cu pietre de at 
menii din cetate, şi să moară, peabt 
ci a săvirşit • o mişelie în lsra� iw 
vind in casa tatălui ei. Să curiţi „ � 
fel riul din mijlocul tiu. . 
• Fw.34. 'i'. Jude. :D.tS.IO. ISam. 13.13,IJ. ti:l'('lf.15.l 

Pnuapsa penfra preacan·fr. 
22. Daci • se \"a găsi un bărba! oU:1" 

cu o femeie măritati, si moara -:: 
doi : şi bărbatul care s'a �ulcat Cil .  
meia, � femeia. Să 01riţi astfel� 
din mi1locul lui Israel. •LoT.:s>.� kf' 

23. Daci o fati fecioară ·. es ; 
diti, şi o întiloeşte un om ·���' 
s���!ti �u'!ti pe amîndoi 11 � 
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. . . i să moa- fratele tău ; să nu urăşti pe ţ:giptean, 

cetăţii să·i ucideţi cu pietre, � r t în căci ai fost străin •• în ţara Im : •Fac. 2:„ 

ră amÎncţoi :  fata, pentru�
ă a" �ec•i��tit • 2�, 2.:t.26. Obrid. 10. 1� . �'* E:tod. ?2. 21 : 23 . 9. Lev.19.3L 

cetate ŞI omul, pent�c:_ V vţ • •• Cap. 10. 19. - • e ne�asta aproai:i�Im sa�. Sa cura 1 8. fiii c:_a�i Ii se. vor naşte, m al tre1le� 
�stfel răul din m1Jl?g::,� 2�a1�: '"'v.,..21_20• neam, sa mire 111 adunarea Domnul11 1 . 

'>5 Dar dacă omul acela întî�neşte ·Î
n Curăţia în tabără. 

cî�p pe fata logodită, ? apu
t
a cu si ,a 9. Cînd vei ieşi cu oastea lmp_otri,·a 

i se culcă cu ea, numai o�u care s a vrăjmaşilor tăi, fereşte-te de once lu
�ulcat cu ea să fie pedepsit cu moar-

cru rău. . . 
t�>36· Fete'i să nu-i faci nimic ; ea !lu 1 O. Dacă va • fi la tine cmeva. c�re. sa 

ed - nu fie curat, în urma .:vre�n�1 �hr:1-c;te
. 
vinovată de o nelegiui�e. vr mea 

plări din timpul. nopt_11, sa V 1�sa dm de pedeapsa cu moarte, �aci e ca ş1 tabără, şi să nu mtre 111 taba�aLe;··. 1< lt'•. cu un om care se arunca asupra a-
,. . . V· proapelui lui şi-l omoară. • •1 . 

l l. spre seară, să se scal�e • în apă, 
27. Fata logodită, pe care a 11111 111.t-o şi după asfinţitul soarelui va pu!e� omul acela pe cîmp, � pu�t.să �tnge 

să se întoarcă în tabără. o r.ev. Io.o: fără să fie cineva să-i �ara 111 aiutor� 
1 2. Să ai un loc afară din tabără, ŞI 28. Dacă un • om înhlneşte o .  fat� 

fecioară nelogodită, o apucă cu sila �· acolo să ieşi afară. 
se culcă cu ea, şi se întîmplă să fie 1 3. Intre uneltele tale să ai o lopată, 

" Exod 22 1s. 11 cu care să sapi şi să-ţi acoperi murp
��ş�mul care s'a culcat cu ea 

.
să de� dăriile ieşite din tine, cînd vei ieşi 

tatălui fetei cincizeci de sieli de ar- afară. 
gint ; şi, pentrucă a necinstit,-o •, s'o ia . 1 4. Căci Domnul Dumnezeul tău, 
de nevastă, şi nu va putea s o goneas- merge •  în mijlocul taberei tale, ca să că toată viaţa lui. " Vers. 24 .  te ocrotească şi să-ţi dea în mină pe JO. Nimeni• să nu ia pe nevasta tată- vrăjmaşii tăi dinaintea ta ; tabăra ta va lui său, şi nici să nu ridice învelitoa- trebui deci să fie sfintă, pentruca rea•• tatălui său. �Lev.1s. s;20.11.cap.21.20. Domnul să nu vadă la tine nimic ne-1 c-or.&.1. ••Rui.•.9. E:„c. 16.s. curat, şi să nu Se abată dela tine. 

Cei primili în adunare. I „ 
. 
. . . *Le'"-�· 12· 23 t. Cel sco it sau famenul să nu ; Robu fug1ţ1. Darurile din curvie. 

intre in adunarea Domnului. i 1 5. Să ou dai înapoi stăpînului său 
î;· a���;r�

s
a
cu

�.!:'n�r�t
e
ni�� ��iai;t�l i f-: ��;�s�t� 

care va fugi la ti�;s:1.���; 
zecilea neam al lui să nu intre în a- , 1 6. Să rămînă la tine, în mijlocul tău, dunarea Domnului. în locul pe care-l va alege el, îrrtr'una 3. Amonitul • şi Moabitul să nu intre din cetăţile tale, unde îi va plăcea : să in adunarea Domnului, n ici chiar al nu-l asupreşti•. •Exod.22.21. zecilea neam. pe \'ecie, •Xeem. 13. 1, 2. 1 7. Să nu fie nicio curvă din fetele • 4. pentru că • nu v'au ieşit înainte cu lui Israel, şi să nu fie niciun sodopine şi apă, pe drum, la ieşirea rna- mit„ din fiii lui Israel. stra din E

J;
ipt, şi_ pen!ru că •• au adus, •r.e„.19.29. Pro•.!.16. =Fac.19.5. 2 Beg. :!3. ;. 

b
e
ala

p
a
r
m
eţ' f'1u

e
l 
a
l
r
u
g1· mB

t
e
,
orun, 

P
d
?
1n
tri

p
\'a
eto

t
r
a 
d
p
t
_
n
e 1 8. Să n'aduci în casa Domnului, Dumnezeului tău, cîştigul unei curve, .\\esopotamia, ca să te blesteme. nici_ 1;1ret1:1l unui cine, ca împlinire a "Cap.2.29. „sam.22.:;.o. unei iurumţe oarecare ; căci şi unul şi 5'. D�r Domnul, Dumnezeul tău, n'a altul sînt o uriciune înaintea Domnu\'Olt sa asculte pe Balaam ; şi Domnul lui, Dumnezeului tău. Dumnezeul tău, a schimbat blestemui ace_13: î� binecu\·întare, pentru că tu eşti 1ub1t de Domnul, Dumnezeul tău. 6. � •. nu-ţi p�se nici de propăşirea lor, 01c1 de buna starea lor, toată ,·iaţa ta, pe \'ecie. • Eon •. !!!. 7. Să nu urăşti pe Edomit, căci• este 

lmprumutUTi/e cu dobind.ă. 
1 9. Să nu • ceri nicio dobîndă dela fratele tău : nici pentru argint, nici pentru menade, pentru nimic care se împ�ută cu dobîndă. •Exod.22.2:>.LeTs. !16. � - :Seem.s.z ;. fi!;. Li.5. Lac.6.31, 35,. 
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�O. "Dela străin • \·ei putea să iei do- ' Furarea unui om. _ Le .. bmda, dar dela fratele tău să nu iei 5 C d • f . Proşu. 

pentru�a Domnul ••, Dumnezeul tău'. rî�d �� n�'\e 0:fuc�a 1 1 insurat de CU să te bmecuvintez� în tot ce vei face în se p�nă nici 0 sarc\n} oaste, şi să 0; ţara pe care o vei lua în stăpînire. scutit, <lin pricina ta�le�t�. el ; să fit 
• Lev . 19 . 34 ;  Cap . 15. 3. ""C•p. 15. 10. an, şi să veselească •• 1��tf�TP de u0 

furui11fele. - Strugurii şi spirele. 

2 1 .  Dacă • faci o juruinţă Domnului, 
Dumnezeului tău, să nu pregcţi s'o 
împlineşti ; căci Domnul, Dumnezeul 
tău, îţi va cere socoteala, şi te vei 
face vinovat de un  păcat. 

"" Nu m . 30.2. Ecl. 6. 4, 5. 
22. Dacă te fereşti să faci o juruinţă, 

nu faci un păcat. 
23. Dar să păzeşti şi să împlineşti ce

ţi  va ieşi • de pe buze, şi anume juru
inţele pe cari le vei face de bună voie 
Domnului, Dumnezeului tău, şi pe cari 
le  vei rosti cu gura ta. 

r:'Nu m . 30 . 2. Pe . 6G . I3 , H .  

24. Dacă intri în via aproapelui tău, 
vei putea să mănînci struguri, după 
plac, pînă te vei sătura ; dar în vas să 
nu iei. 

25. Dacă intri în holdele aproapelui 
tău, vei putea să culegi spice • cu mi
na, dar secerea în holdele aproapelui 
tău, Să n'o pui. •�lat. 12. 1 .  Marc . 2 . 23. Luc. 6 . t .  

Cartea de despă.rţire. 24 1 .  C!nd_ cineva • )şi va lua o ne: 
vasta ş1 se va msura cu ea, ş1 

s'ar întîmpla ca ea să nu mai aibă tre
cere înaintea lui, pentru că a descoperit 
ceva ruşinos în ea, să-i scrie o carte de 
despărţire, şi, după ce-i va da-o în 
mină, să-i dea drumul din casa lui. 

':' Ma.t . 5.31; 19. 7 .  Marc. 10.4. 
2. Ea să iasă de la el, să plece, şi va 

putea să se mărite după un alt băr
bat. 

3. Dacă şi acesta din urmă începe s'o 
urască, îi scrie o carte de despărţire, 
ş i  după ce i-o dă în mină, îi dă drumul 
din casa lui ; sau, dacă acest bărbat 
din urmă care a luat-o de nevastă, 

vasta pe care şi-a luat-o. Pe ne. 

6. Să nu iei zălog" ��I�20d�;ăPro':1·1' 
<l� "rîşniţă 1 , nici chiar piatra dr�e n ita de deasupra ; caci ar însem 111· 
iei zălog însă ş viaţa cui va. na ca 

7. Dacă se • va găsi cineva care furat pe vre�!lul din fraţii lui, pe �: li nul din cop1 11 lui Israel, şi să-l fi �ucut rob sau să-l fi vîn<lut hoţul a J" să fie pedepsit cu moart�a. Să c�'.1 
ţi •• astfel răul din mijlocul tău. 

ra. 
. �'�xo<l.21.16. i:i9Cap.J9.IJ. 

8. la seama bme ş1 păzeşte-te de 1 �a •" leprei ; �! s� faceţi tC?t ce vă v�; 
m":'�Ja preotu . dmtr"e Lev1ţi, să aveii grija să lucraţi dupa poruncile pe cari 
li le-am dat. • Lev. rn.2;1<.t 

9. Adu-ţi aminte • ce a făcut Domnul 
Dumnezeul tău, Mariei"", pe drum 1; 
ieşirea voastră din Egipt. ' 

.;. Luc. 17. 32. 1 Cor . 10. 6 • .:oi;. Num.12.�. 
Simbriaşii. 

1 O. Dacă ai vreo datorie la aproa
pele tău, să nu intri în casa lui ca sl·i 
iei lucrul pus zălog ; 

1 1 . ci să stai afară, şi cel pe care 1-� 
împrumutat să-ţi aducă afară lucrul 
pus zălog. 

1 2. Dacă omul acela este sărac, să nu 
te culci cu lucrul luat zălog dela el li 
tine ; 

1 3. să i-l dai • înapoi la apusul soa· 
relui, ca să se culce în haina lui, şi sa 
�� �i�e��;�ritec�e :d r����rb�� i����� 
Domnului, Dumnezeului tău.*Exod.22.� 
(l(<Jov.20.111 ia; 91.20. 2Cor.9.13. 2Tim. 1 . 18. ţCap.l 
2.fi .  Ps. 106. 31; 112. 9. Dan. 4. 'l!l. 

1 4. Să nu nedreptăţeşti • pe simbria· 
şui sărac şi nevoiaş, fie că esţe un�I 
din fraţii tăi, fie că este unu! dm �tra· 
inii cari locuiesc în ţara ta, rn cetaţile 
tale. "�1a1·3·': 

moare, 1 5. Să-i dai plata • pen�ru zi�a 1�1 
4. atunci bărbatul • dintîi, care îi dă· înainte de apusul soarelm ; căci e sa· 

duse drumul, nu va putea s'o ia ia- rac şi 0 doreşte mult. Altfel, ar stri: 
răş de nevastă, după ce s'a pîngărit ga �. către Domnul împotr!va ta, i• 
ea, căci lucrul acesta este o uriciune t · f 

· v t de un pacat 
înaintea Domnului, şi să nu faci vino-

e-al ai;,eLe�.11��s.
a
rer.22. 1s. Jnc.5. 4 . •  ;� 

vată de păcat ţara pe care ţi-o dă de 1 Rtşniţa ero olclltult.11 din douA pietre: ""' de I� 
moştenire Domnul, Dumnezeul tău. DU ·„ wlşca, Iar ce• deasupra •• mişca. Se tntrtbu"1 

�„ Ier.3.1. pentru preglit\rea ptnil zilnice. 
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1 6. Să nu omori • pe părinţ� pentru 
copii şi să nu omori pe copu pentru 
pări�ţi ; fiecare să fie omorît pentru 
p��:�:. l�Uoi." 2eron .25.4. Ier.81 . 20 , 30. Ezec. 18.2?· 

1 7. Să nu te ating i •  �e _?repţu� s!ră1-
nului şi al orfanului, ş1 sa nu 1e1 zalog 
haina•• văduvei. <•Exod . 22 . 11 , 22 .  Prnv. 22.22. 

Ien. 1.  29. Jer. 5. 28; ::?2. a.Ezec.2'2.29. Za.b. 7. 10 . . Mu.l. 3. 6. 

••
1
Eâ.0s:.ţi"aduci aminte • că ai fost rob 

în Egipt, şi că Domnul, Dumnezeul 
tău, te-a răscumpărat de _acolo j de. a
ceea îţi dau aceste porunci ca sa le 1m
plineşti. «Vers.22. Cap. 16.12. 

Drepturile 
străinului, orfanului şi viJduvei. 

1 9. Cînd • îţi vei secera ogorul, şi vei 
uita un snop pe cîmp, să nu. te întor
ci să-I iei : să fie al străinului, al orfa
nului şi al văduvei, pentruca Domnul, 
Dumnezeul tău, să te binecuvinteze •• 
în tot lucrul mînilor tale. 
'�Le\' . 10.0, 10; 2.'l. 2'2. �11:• Co.p . 15. 10. Ps. 41.1. Prov .19. 17. 

20. Cînd îţi vei scutura măslinii, să 
nu culegi a două oară roadele rămase 
pe ramuri : ele să fie ale străinului, 
ale orfanului şi ale văduvei. 

21 . Cînd îţi vei culege via, să nu 
culegi a doua oară ciorchinele cari 
rămîn pe urma ta : ele să fie ale 
străinului, ale orfanului şi ale vădu
vei. 

22. Adu-ţi aminte • că ai fost rob în 
ţara Egiptului ; de aceea îţi dau po
runcile acestea, ca să Ie împlineşti. 

Vers.18. 
Certurile. 

25 1. Cînd doi oameni vor avea o • . ceartă • între ei, şi se vor înfăţişa m�mtea_ judecăţii ca să fie judecaţi, celui nevinovat •• să-i dea drumul iar pe cel vinovat să-l osîndească. ' 
i:ccap.19.17. Ezec.44.24. >:•*Prov.17.16. 

2. Dacă cel vinovat este osîndit să fie b�tut •, judecătorul să pună să-l întinda la pămînt şi să-i dea •• în faţa lui un număr de lovituri potrivit cu greutatea vinei lui. "Lnc.12. <8 . •  ,, �lnt.10. 17. 
3. Să n_u pună să-i dea mai mult de p�truzec1 • �e lovituri, ca nu cumva, dmdu-1 mai multe lovituri decît atît fratele tău să fie înjosit„ înaintea ta'. .... • . * 2 Cor.11. 2-4.. o:i(l:Lev . 18. 3. 

. 4·_ Sa • nu legi gura boului, cînd treiera grml. • Prov . 12.10. l Cor.9.0. lTlm.6. 18. 

CiJsiJtoria ln��e cumnat şi cunuzatiJ. 5· Cînd fraţu vor locui împreună, şi 

unul din ei va muri fără să lase co
pii, nevasta mort.ului . să nu se m�rite 
afară cu un străm, c1 cumnatul e 1  sa 
se ducă la  ea, s'o ia de nevastă, ş i  să 
se însoare cu ea ca cumnat. 

f.• )fnt. '.!2 . :t-1 .  ).brc . l:! . rn .  Liw . '20 . °.?l" .  
6. Intîiul născut, pe care-I va na�te, 

să moştenească • pe fratele cel mort şi 
să-i poarte numele, pentruca numele 
acesta să nu •• fie şters din  I srael.  

�" Fac.*J.9. ,;.,;,.1WL ·1 . I O .  

7. Dacă omul acesta nu vrea să ia  pe 
cumnată-sa, ea să �e suie Ia poarta • 
cetăţii, la bătrîni, ş1 să spună : „Cum
natul-meu nu vrea să ridice în Israel 
numele fratelui său, nu vrea să mă ia 
de nevastă după dreptul de cumnat." 

f.oRut4. 1 , 2. 

8. Bătrînii cetăţii să-l cheme, şi să-i 
vorbească. Dacă el stăruieşte, ş i  zice : 
„�u

a���i
u :u��;;�::: să se apr�·;i�t�: 

el în faţa bătrînilor, să-i • scoată în
călţămintea din picior, şi să-l scuipe 
în faţă. Ş i  luînd cuvîntul, să zică : „A
şa să se facă omului care nu voieşte 
să ridice „ casa fratelui său." 

O:•Rut 4 . 7 .  O:•('IRut 4 . 11 .  

1 O. Şi casa lui se va numi în Israel 
„casa celui descălţat". 

1 1 .  Cînd doi oameni se vor certa unul  
cu altul ,  şi nevasta unuia se va apropia 
să scoată pe bărbatul său din mina 
celui ce-l loveşte, dacă întinde mina 
ş i  apucă pe acesta din u rm ă  de părţile 
ruşinoase, 

1 2. să-i tai mina : să n'ai nicio m i-
l ă •  de ea. ,, Cop. 19.13. 

C1ntdreala dreaptiJ. 
1 3. Să n' a i • în sacul tău două feluri 

de greutăţi, una mare ş i  alta mică. 
(ILev.19. 95,36. Prov . 11 . L  Ezec. 46.10. Mlc.8.11. 

1 4. Să n'ai în casă două feluri de efă una mare şi alta mică. ' 
1 5. Ci s� aţ o greutate. adevărată ş i  dreaptă, sa a 1  o efă  adevarată şi dreaptă, pentruca să ai  zile • multe în ţara p_e care ţi-o dă  Domnul, Dumnezeul tau. " Exod. 20. 12. 
1 6. Căci oricine face aceste lucruri oriei!:!': săvîr.şeş_te o nedreptate, est� o unc1�ne : mamtea Domnului, Dumnezeului tau. • Prov. 1i . 1. 1 Tes. 4 . 6  . 

Nimicirea Amaleciţilor. 
1 7. Adu-ţi • aminte ce ţi-a făcut A

ma�ec pe drum, la ieşirea voastră din 
Egipt : OExod.17.8. 
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1 8. cum te-a întîlnit pe drum, şi, fără 
nici o teamă • de Dumnezeu, s'a arun
cat asupra ta pe dinapoi, asupra tu
turor celor ce se tîrau la coadă, cînd e
rai obosit şi sleit de puteri. 

"" Ps. 36. 1 .  Pl"0'•. 16. 6. Rom . 3. Ji. 
1 9. Cînd îţi va • da Domnul, Dum

nezeul tău, odihnă, după ce te va iz
băvi de toţi vrăjmaşii cari te încon
joară, în ţara pe care Domnul, Dum
nezeul tău, ţi-o dă ca moştenire şi 
ier��t:r:cni�:· s�

ă
bt

ş�e:�i
r0i

0
: ��n:i�ni�fţi 

lucrul acesta. '' 1 Som. 15. 3. <••' Exod . 17 . 14. 

Cele dintîi roade. 

9. El ne-a adus î11 locul acest . dat ţar!'- a�easta ', \ară în ca� Şi nt., lapte ş1 m iere. ''E CUr\. ! O. Acum. iată," adyc cele dint/"'' dm rodunle pam1mului pe c
i ro�. 

l-ai dat Tu, Doamne !" are r 
Să le pui înaintea Domnului nezeului tău, şi să te închini î'n Dut. 

Domnului Dumnezeulu i  tău. am1t 
1 1 .  Apoi să te • bucuri, cu Lev· cu străinul care. va fi în mij lo���· de toate bunurile pe cari ţi le-a : Domnul, Dumnezeul tău, ţie şi � tale. .:.  Cap. 12. r, 1z, 18� 

Zeciuielile din anul al treilea. 26 1 . Cînd vei intra în ţara pe care 1 2
_
. D. upă c. e vei isp. răvi • de luat to·,· ţi-o dă de moştenire Domnul, I d od I I Dumnezeul tău, cînd o vei stăpîni şi te zecmia a m r un e ta e, în anul · 

vei aşeza în ea, treil�a, a_11.ul •• .zeciuielii, �·0 dai Le; 
2. să • iei cele dintîi roade din toate t1:1lu_1, �tra�n':!lui, 0!fa_nului şi văduvt 

rodurile pe cari le vei scoate din pă- f�ţ�l1e �!1�!�,����.1:s�.!„��.�����'.1��r mînt, în ţara pe care ţi-o dă Domnul · 
Dumnezeul tău, să le pui într' un coş, 1 3· Să . sp_ui înaintea Dom�ului, Du: 
şi să te duci la •• locul pe care-l va a- nezeului tau : „Am scos dm casa m• 
lege Domnul, Dumnezeul tău, ca să fa- ce este sfinţit, şi l-am dat Levitul� 
că să locuiască Numele Lui acolo. străinului, orfanului şi văduvei du1 
'' Eod.28.19; 34,26. Num. 18. 13. C•p.1s.10. Prov.3..9. toate poruncile pe cari mi le:ai d; 
''*Cap. 12.6. Tu ; n'am călcat, nici n'am uitat' t 

3. Să te duci la preotul care va fi în ciuna din poruncile Tale. 
zilele acelea, şi să-i spui : „Mărturi- •Pa. 110.11

1,l!l.r 
sesc astăzi înaintea Domnului, Dum- 1 4. N'am mîncat nimic • din ace>. 
nezeului tău, că am intrat în tara pe lucruri în timpul meu de jale, n'r 
care Domnul a jurat părinţilor noştri îndepărtat nimic din ele pentru rn 
că ne-o va da." întrebuinţare necurată, şi n'am datr 
4. Preotul să ia coşul din mina ta, şi mic din ele cu prilejul unui mort ; <  

să-l pună înaintea altarului Domnului, , ascultat de glasul Domnului, Dum� 
Dumnezeului tău. · zeului meu, am lucrat după toate p 

5. Apoi să iei iarăş cuvîntul, şi să runcile pe cari mi le-ai dat. 
spui înaintea Domnului, Dumnezeului • Lev. 7.20; 2i . 1, 11.o„1 

tău : 1 5. Priveşte • din locaşul Tău o 
„Tatăl meu era un Arameu • pri- sfînt, din ceruri, şi binecuvintează I 

beag, gata să piară ; s'a pogorît •• în poporul Tău Israel, şi ţara pe care � 
Egipt cu ţ puţini inşi, şi s'a aşezat ai dat-o, cum ai jurat părinţilor noit 
acolo pentru o vreme. Acolo, a ajuns ţara aceasta în care curge lapte 
un neam mare, puternic şi mare la nu- miere." •r ••. „�. Jă. Zsll.' 
�F��: 46. 27. t �.�"fo: g: 12· *"Fee. 46' 1 ' 6' Fapt. 7· 15• 

Indemn la ascultarea de Do111J1ul. 
6. Egiptenii • ne-au chinuit, ne-au a- 1 6. Astăzi, Domnul, Dumnezeu� ti suprit, şi ne-au supus la grea

,��!:i.��u. îţi porunceşte să împlineşti ţeg_ile_ 
7. Noi am strigat • către Domnul, poruncile acestea ; să le păzeşt! ş1. sa 

Dumnezeul părinţilor noştri. Domnul împlineşti din toată inima ta ş1 dm 1 
ne-a auzit glasul, şi a văzut asuprirea, sufletul tău. 
chinurile şi necazurile noastre. 1 7. Astăzi, tu ai mărturisit • înainl 

•Exo<l.2.23,24. 20; 3• 9; ui . Domnului că El va fi Dumn�zeul .1] 
8. Şi Domnul • ne-a scos din Egipt, cu că vei umbla în căile Lui, vei păZ• 

mînă tare şi cu braţ întins, cu arătări gile, poruncile şi rîn<ţuielile ���J111 
înfricoşătoare •• cu semne şi minuni. asculta de glasul Lm. . 

• Exo<l. 12. 37 , 51 ; 1s.
'.
<, l 4 , 1r.. cap.5.!5. •• Cap. 4• 34. 1 1 8. Şi azi, Domnu) • ţi-a mărturisii 
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Bi1u:cul'îniarilr de pe mun tele 

Oarizim, 5i blesln•mrile de pe mu11ft>lt 

!:·bal. 
vei fi un popor al Lui, CU!J"! ţi-a �pus, 
dacă vei păzi toate poruncile Lui, 

f.<Exod.6.  7; 10. 5. Cap. 7 . 6; 14.  2; 28 . 9 .  

1 9. şi îţi va da asupra • t!-ltl!�or ne!1-
murilor pe cari le-a făcut :  �ntu�tat� 1� 
slavă în faimă şi în măreţie, ŞI vei f1 
un p�por sfînt •• �entru D�!11nul, Dum
nezeul tău, cum ţ1-a spus. •cap . 4 .  1,8; 

28. J.  P!i. 1-18. 14. •:":' Exod. 19 . t;. Cnp. 7 . 6;28.fl. 1 Pet.2.9. 

1 1 . ln aceeaş zi, Moise a ma i  dat ur
mătoarea poruncfi poporu lu i :  

1 2. „După ce yeţi treci'.'. hrdanul, Si
meon, Levi, Iuda, lsahc· �. !u;i<' şi  Be
niamin, să stea pc munte ! � • GJr izim, 
ca să binecuv inteze poporu:  

::• Cap. 1 1 . 29 .  

1 3. iar Ruben, Oad, Aşer, Zab•.iJ • , , , ,  
Dan şi Neftali, să stea pe mu nte le t:
bal, ca să rostească • blestemul . 

legea să se scrie şi să se citească. 1 4. Ş i Levi ţii • să ia 
·:·��:î1�t�i,ro�·t :� 

27 1. Moise şi bătrînii lui _lsrael au spună cu glas tare întregului Israel : 

dat următoarea porunca poporu- < • c n p . 33 . 1 0 .  Ios . 8. 33. Dao.0. 11 .  

B I N E CUV ÎNTĂR l 
Ş I B L E S T E M U R l  

1Ca p i t o l e l e  27-30) 

lui : „Păziţi toate poruncile pe cari vi 1 5 . „Blestemat să fie omul care va fa

le dau astăzi. ce un chip cioplit sau un chip turnat, 

2. Dupăce veţi trece• Iordanul, ca să căci este o urîciunc înaintea Domnu

intraţi în ţara pe care ţi-o dă Dom- lui, un lucru ieşit din mîni d e  meşter, 

nul, Dumnezeul tău, să ridici•• nişte şi  care-l va pune într'un • loc ascuns !" 

pietre mari, şi să le te�1��.
i:,��i.,�� •. ��!: -. Şi •;, tot poporul să răspundă : „A-

3. Să scrii pe pietrele acestea toate ��n4: l. 23; �·.��01��20,.:,\2';0:,�,; ��·
. 2.Le,:.,;��:,', ;,6�: 

cuvintele din legea aceasta, dupăce vei ler. 11. 6. 1 cor. 1<. 16. tExoct . 20 . 1": "" i ; .  Lev . rn. 3. 

trece Iordanul, ca să intri în ţara pe C•P· 21· 18· 

care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, 1 6. „Blestemat să fie cel ce va neso-

ţară în care curge lapte ş i  miere, cum coti pe tatăl său ş i  pe mama sa !" -

ţi-a spus Domnul, Dumnezeul părin- Şi • tot poporul să răspundă : „Amin !" 

ţilor tăi. 
• Cap.19.14. Prov.22.28. 

4. Dupăce veţi trece Iordanul, să ri- 1 7. „Blestemat să fie cel ce va muta 

dicaţi pe muntele • Ebal pietrele ace- hotarele aproapelui său !" - Şi tot 
stea, pe cari vă poruncesc azi să Ie poporul să răspundă : „Amin !" 
ridicaţi, şi să le tencuiţi cu var. 

1 8. „Blestemat • să fie cel ce va face 
0 cap . 11 . 29 .  1o • .  ,.:<0. p� un orb să rătăcească pe drum !" --

5. Acolo, să zideşti un altar Domn u- Ş1 tot poporul să răspundă : „Amin !" 
lui, Dumnezeului tău, un altar de pie- '' Lev.rn.1•. 

tre, peste cari să nu t[���f �.�.r��
-
;8. 31

. 1 9. „Blestema,t_• să ţie cel ce se atinge 

6. din pţetre întregi să zideşti altarul 
de d��p,tul st�amulu1, orfanului şi vă-

Domnulu1, Dumnezeului tău. Să aduci 
���e

.
'..A.mi;;" , ,?

1 tot poporul să răspun-

r:
i,
ag���:

z
c
e
e�:�

i 
a
t
��e�i de tot Domnu- '• Exod. 22.21,22. Cap.10.18;24.17. Mal.3.5. 

7 ă d 
• 20. „ Blestemat • să fie cel ce se va 

� � � uci jertţe de mulţămire, şi să �lca_ cu nevasta tatălui său, căci· ri'di'că 
manmc1 acolo ş1 să te bucuri înain- - 1 t 
tea D_omn1;1_Iui, Dumnezeului tău. 

mve I oarea tatălui său !" - Şi tot po-
8. Sa sem pe aceste pietre toate cu-

porul să răspundă : „Amin !" 
vmtele legii ac st · - ... d I 

"� Lev.18.8;20.11. cap.22.30. 

desluşit." 
e e1a, sapm u- e foarte 21 .  „Blestemat • să fie cel ce se va 

9. Moise şi _preoţii din neamul Leviţi-
culca cu v!eo_ vită oarecare !"  - Şi tot 

l?r
. 
au vorbit _întregului Israel, ş i  au 

poporul sa raspundă : „Amin !" 
zis . - ·� lsraele, �a aminte şi ascultă ! A- 22. „Blestemat • să f1'e 

,
c
, Le
el

v.c
1s
e
.23

s
;
e
20.v

ir
a
,
. s

l
t�z1 , tu te-a1 f�cut poporul Domnu- 1 
Ul, Dumnezeului tău. •Cap 26 18 

r ca cu so_ru-sa, fiica tatălui său sau 
1 0. Să as�lţi de glasul Dom�ul.ui .  

nea mamei sale '" - Şi tot po 1 
Dum_neze_ulu1 _tău, şi să împlineşti 

0: să răspundă : „Amin !" •Lev. 18.9����7.  

ar
u
st
n
ă
c
z
1
1
!
.
�, ş1 legile Lui pe cari ţi le dau 

23. „Blestemat • să fie cel ce se v c1;1lc� cu soacră-sa !" _ Şi tot 0 0 j ' sa raspundă : „Amin !" • Lev . 1f. 1f 20�� •• 
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24. „Blestemat • să fie cel ce va lovi pe aproapele lui în ascuns !" - Şi tot poporul să răspund ă :  „Amin !" 
Exod.20. 13;21.12,1-1. Lev.24.17. Num.35.31.Cap.19.11. 
25. „Bleste,!!lat • să fie cel ce va primi un dar ca sa verse sîngele celui nevi-

â���:l'�i;!
'�i tot poporul să răspun-

•:< Exod.23. 7 , s. Cnp . 10 . 1 7 ;  16.19. Ezec.22. 12. 

26. „Blestemat • să fie cine nu va îm
plini cuvintele le�ii acesteia, şi cine nu 
le va face !" - ;;ii tot poporul să răs
pundă : „Amin !" 

�� cap . 2S . 15. Ps.119. 21 . Ier. 11 . 3. Gal.3.10.  

Binecuvîntările. 

28 1 .  
Dacă • vei asculta de aJasul 

. J?�mnu_l�i, Dumnezeului tă�, pă
zmd ş1 1mphmnd toate poruncile Lui 
pe cari ţi le  dau astăzi, Domnul, Dum
nezeul tău, îţi va •• da întîie'tate asupra 
tuturor neamurilor de pe pămînt. 

':'Exod . 15.26. Lev.26. 3. Isa. 65.2. �·..-.Cap.26. 19. 

porţi Nu�ele • Domnului, şi se va „ ���;. 1��9_t�����;��1��: ,; , 2;.  2 Cron. 7.l4. lea.�19 
} � · pomnul • te va copleşi cu b 

•
· 

taţi, mmulţmd rodu l  trupului tă Una. 
d_ul t:!1rmelor tale şi rodul pămî�t re. ta"u,_ m ţara pe care Domnul . ului 
parmţ1Ior tăi că ţi-o va da. a Jurat 

1 2. Domnul îţi"��,d����-i�:-:·· 10 >< 
L_1:11 cea bun�, cerul, ca să • trime��a�a 
m ţale ploaie la vreme şi ca să•• b' la· 
cuvintez� tot lucrul mînilor tale · 1�e: da cu ţ 1mprumut multor neamuri

. 
d ei tu nu vei lua cu împrumut. ' ar 

':' Lev.2G.4.  Cap. 11. 14. 'NCa.p.14.29. tCap 1_ 
1 3. Domnul te va face să fii cap.· 

'·'· 

coac;lă ; totde�u.na vei !i sus, şi nic�� data nu vei f1 JOS, daca vei asculta d poruncile Domnului, Dumnezeuluir e pe cari ţi le dau astăzi, dacă le vei p�� şi le ".ei î�plini,_ •Isa.9.u,1�1 � �· ş1 n� te vei abate nici la dreapta mei_ Ia_ stmga dela t?ate poruncile pe can v1 le dau astăzi, ca să vă duceti după alţi dumnezei şi să le slujiţi. 
o;< Cap.5.32; U.16 

3. Vei fi binecuvîntat • în cetate, şi vei Blestemu.rile 
. 

fi binecuvîntat l a •• cîmp. 
· 

2. l ată toate binecuvîntările cari vor 
veni • peste tine şi de cari vei avea 
parte, dacă vei asculta de glasul Dom
nului, Dumnezeului tău : ''Vers . 15. Zah. 1 . 6 .  

• Ps. 1 28 .  1 ,  4. ••Fac. 39 .  5. 1 5. Dar dac� • nu vei asculta de gla· 
4. Rodul pîntecelui • tău, rodul pă- 1 

sul D�mnvulm, . Dumne�e�lui ţă�, dac.I 
mîntului tău, rodul turmelor tale, fă- nu vei . pazi _şi . nu vei 1m_phm ţoate 
tul vacilor şi oilor tale, toate acestea por_un_cile Lui ş1 }�at.e !eg1le Lui, pe 

vor fi binecuvîntate. •vere . n .  Fac. 2 2_ 17 
cari J1 le d.au astaz11. 1ata toaţe bl�ste-

49. 20. cap. 1. 1a. Ps. 101. ss; 127. s; l28.s. Prov. 1o. 22. mu:Ile . can vor ve!!,1 peste tine ş1 de 
1 T1m. <.8. cari vei avea parte . <Lev.28.u. Plln.2.11. 
5. Coşniţa şi postava ta vor fi bine- Dan . 9. 11, 13. )laI . 2. 2 .  ''"'' Vers. 2. 

cuvîntate. 1 6. Vei fi blestemat în • cetate, şi vei 

6. Vei fi binecuvîntat • la venirea ta, fi blestemat pe cîmp. <•Yers.� e1c. 

şi vei fi binecuvîntat la plecarea ta. 1 7. Coşniţa şi postava ta vor fi ble· 
Ps.121.8. sternale. 

7. Domnul • îţi va da biruinţă asu- 1 8. Rodul trupului tău, rodul pămîn· 
pra vrăjmaşilor tăi cari se vor ridica tului tău, fătul vacilor tale şi fătul 
împotriva ta ; pe un drum vor ieşi im- oilor tale, toate vor fi blestemate. 
potriva ta, dar pe şapte drumuri vor 1 9. Vei fi blestemat la venirea ta, şi 
fugi dinaintea ta. vei fi blestemat la plecarea ta. 

• Lev.26.7, s. 2 Sam. 22 . 38 , 39, •1. Ps.89.23. Vers. 25. 20. Domnul va trimete împotriva ta 
8. Domnul va • face ca binecuvîntarea blestemul •, turburarea •• şi ameninţa· 

să fie cu tine în grînarele tale şi în rea ţ, în mijlocul tuturor lucrurilo� de 
toate lucrurile pe cari vei •• pune mîna. cari te vei apuca, pînă vei fi nim1�1t, 
Te va binecuvînta în ţara pe care ţi-o pînă vei pieri curînd, din pricina rau: 
dă Domnul, Dumnezeul tău. tăţii faptelor tale, care te-a făcut sa 

•Lev.25.21. '"' Cap.lb.10. Mă părăseşti. » Mal. 2 . 2. ••Zob. 14. 13. ţl'!.�'-
9. Vei fi pentru Domnul • un popor 16. Iso.30.17; 51.20; 66 . 1&. . 

sfînt, cum ţi-a jurat  El, dacă vei păzi 21 .  Domnul va trimete peste tine ciu· 
poruncile Domnului, Dumnezeului tău, ma •, pînă te va nimici în ţara pe car� 
şi vei umbla pe căile Lui. o vei lua în stăpînire. � Lev. 26. 2ii. 1"

·
21'1 

'' Exod.19.6, 6. Cap.7.6; 26.18, 19; 29. 13. 22. Domnul• te va lovi cu lingoare, '!' 
I O. Toate popoarele vor vedea că tu friguri, cu obrinteală, cu căldură arza· 
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toare cu secetă, cu rugină•• î_n !V!u ş i 
cll t��iune, cari te v�::.,���.�r�}�.1�: •.  �.�1. p�eI1.

cerul • deasupra capului tău va f! 
d; �ramă, şi pămmtul subt ti.?i�/!. 1�1 
d�4

feDomnul va trimete ţării tale în 
loc ·de ploaie praf şi pulber.e, .  care. v� 
cădea din cer peste tine pma vei f1 
nfs'.c�omnul • te va face să fii ţ>ă_tuţ 
de vrăjmşii tăi ; pe un drum vei ieş! 
împotriva lor, dar pe şaJ?te ?r��.un 
vei fugi dinaintea �or ; . ş� �e1 f� • o 
groază pentru toate 1mparaţ11le pamm
tului. \� vers. 1. Lev . 26.17 ,37. Cap.32.80, Isa. so.11. 

........ ler, tl>. 4; 24.0. Ezec. 23. 46. 

26. Trupul tău • morţ v� f! hrana �
turor păsărilor ceru.lui. ŞI f!arelor _pa
mîntului ;  şi nu va f1 mmem care sa le 
s��:t)��1;a;�;1 .t�' ��Pb:ut:· 1��-�-�;��� �-� 
a Egiptului, cu bube rele •• _la şez�t, cu 
rîie şi cu pecingine, de can nu vei putea să te vindeci. 

\' Vere . 35. Exod.O.O;  16.26. (<\'= l Sam . 0 . 6. Ps.78.66. 
28. Domnul te va lovi cu nebunie•, 

cu orbire, cu rătăcire a minţii, • Ier. 4. o. 

29. şi vei bîjbăi • pe întunerec ziua 
nameaza mare, ca orbul pe întunerec ; 
nu vei avea noroc în treburile tale, ş i  
în toate zilele ve i  fi apăsat, prădat, ş i  
nu va fi nimeni care să-ţi v ină în aju
tor. ('rov.6. 14. Isa.69.10. 

30. Vei avea logodnică", şi altul se 
va culca cu ea ; vei zidi •• casă, şi n'o 
vei locui ; vei sădi vie ţ, şi nu vei mîn
ca din ea. �Iov.31.10. Jl.'r.8.10. �'*lov.31.8. 
ler.12.13. Amoa. 6. 11. Mlc. 6.15. Ţef. 1 . 13. tCnp.20. 6. 

31. Boul tău va fi junghiat subt ochii 
tăi, şi nu vei mînca din el ; ţi se va răpi măgarul dinaintea ta, şi nu ţi se va da înapoi ; oile tale vor fi date vrăjmaşilor tăi, şi nu va fi nimeni care să-ţi vină în ajutor. 
32. Fiii tăi şi fiicele tale vor fi date ca roabe pe mina altui popor ; ţi se \"Or topi • ochii de dor, uitîndu-te toată ziua după ei, şi mina ta va fi fără putere. •Ps.119.82. 
33. !-Jn popor•, pe care nu-l cunoşti, va !"111nca rodul pămîntului tău şi tot venitul lucrului tău, şi în toate zilele vei fi apăsat şi sdrobit. 

•Vere.bi. Le\'.26.16. Ier. 5. 17. 34. Priveliştea pe care o vei avea subt och i •  te n face să înebuneşti. 
35. Domnul te va • lovi cu o b��t;:: 

la genunchi şi la coapse, şi nu k vei 
putea vindeca de ca, te va lovi dela 
talpa piciorului pînă în creştetul 
p��� i.

Domnul te va • duce, pe 
"
t��� -�i 

împăratul pe care-l vei pune restc ti
ne, Ia un neam pe care nu 1-a.1 cu�os
cut, nici tu, nici parm\1 1  tal. Ş1 a
colo vei sluj i •• altor dumnezei , de !:.i;.1fi. ;�,�e 33�!����. 20'.';};���1.':.:'·;J;'. 2\��::: �:'. 
Ier. 16. 13. 

37. Şi vei fi de pomină •, de batjo-

��J: ;: ş�a�e 
t�îs�/di�J�e ri���ulopoa-

:, 1 Reg. 9 . 7, s .  Ier.2·1.9; 25 . 9 .  Zuh . 8. 13 . .:u:i:pe. 44. 14. 

38. Vei sămăna • multă sămînţă pe 
cîmpul tău, ş i vei strînge puţin ; căci 
o ,·or mînca toată lăcustele ••. 

* '.\Uc. 6 . 15. Ha.g. 1 . 6. * * loel l . 4.. 

39. Vei sădi vii şi le vei lucra, dar 
vin n11 vei bea, ba n ici n'o vei culege, 
căci o vor mînca viermii. 
40. Vei avea măslini, pe toată întinde

rea ţării tale : ş i nu te vei unge cu unt
delemn, căci măslinele vor cădea. 
41 . Vei naşte fii şi fiice ; dar nu vor 

f i  a i  tăi, căci se vor duce • în robie. ::'Plîn.t.5. 
42. Omizile îţi vor mînca toţi pomi i  

şi rodul pămîntului. 
43. Străinul care va fi în mijlocul tău 

se va ridica tot mai sus peste tine, 
iar tu te vei pogori tot mai jos ; 
44. el îţi va da • cu împrumut, şi tu 

nu-i vei da cu împrumut ; el va fi 
fruntea •• şi tu vei fi coada. 

.;. vers . 1 2  . .;.�'= Vere.13. Pltn .1 .0. 
45. Toate • blestemurile acestea vor 

veni peste tine, te vor urmări şi te 
vor ajunge pînă vei fi nimicit, pen
trucă n'ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului tău, pentrucă n'ai păzit poruncile Lui şi legile Lui, pe cari ţ i le-a dat. * Y•111. 1s. 

46. Ele vor fi vecinic ca nişte semne • şi minuni pentru tine şi sămînţa ta. "" lsn.S.18. Ezec. 14..8. 4 7 • ..P.entrucă •, În mijlocul belşugului•• tuturor lucrurilor, n'ai slujit Domnului, Dumnezeului tău, cu bucurie şi cu dragă inimă,*Neem.9.35,36.37. "'' Cap. 32. 15. 48. vei sluji în mijlocul foamei setei golici�nii ş i  l ip_s�i de ti:iate, vrăjmaşi: lor tăi, pe can-1 va tnmete Domnul împotriva. ta. El îţi va pune pe grum�� un JUg • de fer, pînă te va n im1c1. '-'Ier. 28.H. 49. Domnul va • aduce de  departe, 
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. . IJ E U T E R o N - . , " dcl .1 marg- 1 11 i lc pa111 î 1 1 t u l u i  

u III 23 ,  <'). 

;1�r �� cad ca pcsk tine cu' �bo��'.11 .ca- i nat, . i;c line ci siîmînta i 1;t 1 '  un llCJm a cărui l imbă n�
'J 

\ U l : . n şi i ndelungate cu b�j:· cu răni rn 
'"��:�:�;,�i-';9

.
5i�c�

·

,�\�2�;;:;./,:
.
� ,. ,'  '"'v�, � :-�.'. .�:: ��; · �duce p�ste tine 

1
t:::�;!� ,n�: 

că • şi care
am cu mfaţ1ş.a rca sălbat i - ,��r • 1!11 �� de cari tremurai ş

e· bolile• 

tri� . . nu se va sf 1 1 tic cel I.ia- . . ip1 e tme. , I ele se , mc1 nu va avea .. mi la de copi i. /' ' : B_a ]ncă! Domnul va ad 
•c,P.1.,, 

" I  E 
• . 2 1:roa. e.;. i ; . 1 , „ 1 ;. r. l ile, p 1 na \'CI fi nim icit t Uce pesie 

1 :> ". 1 va m}n�a rodul •  turmelor fa- de ,
b?l 1 şi de răn i cari 'n 

oaţe felurile 
n��!c[to;J�l ?am

.
mtu! ui tă� •. pin� vei ii n 1!c In ca�tca l?gii aceste� .

s1nt Porne. 
• . . 11 ţ 1  �a !asa 11 1c1 griu n i ci 62. Dupace at1 fost atît d 

�ust, � 1c1 u�t.�lel�mn, n ici ,· i ţe i i' dela stel�le ecru lu i, nu veţi � 
•• mu_Iti ca• 

I aci, � 1c1. m 1 c 11 ac la oi, pina te va dec1t un mic număr, e�
a1 • r�mînea face sa p1e�1� •.•\'ers. :u. i,a. 1. ; , "z.R. cu_ltat de glasu l Domrful uinoa n ai as. 

t �2. Tt; �:a . �mpres1�ra în t?ate cetăţile lui tău . .. ··· l'•p. u7. •"C•p. :o. zi��ezeu. 

a e, p i n a  1!1  vor cadca zidurile ace 6 3. Dupa cu m Domnul s b "'·'·�. 
ste zid_uri înalte şi tari, în cari iii u= vă facă bine şi să vă înm�I ucur�· sa 
s�s�1 rncrederea pe toată întinde�ea a�a J?omnul Se va bucura •• 

ţ�as�a, .toi 
t�rn tale ; t� va împresura în toate ce- d_a Ş_I să vă nimicească ; ş i vet� r Plar. 

taţ1le tale, rn toată !ara pe care ţi-o 
ş1

. 
d 111 t�ra pc care o vei I 

• I srnu!· 
d� Domnul� Dumnezeul. tău. o 2 Reg.26.1,2, , . mre. " Cop . 30.o.  Jer. az. �- ""Pro��-�" 1:,t.��': 
:>3. In stnmtorarea ş1 necazul în ca- 64. Domnul te va 1mprăştia • . ·• 

re 
.
te va aduce vr�j�aşul tău, vei mîn- to_ate ne_am:irjle, dela 0 marginţnnt'.e 

c�. rodul trupului t�u • . �arnea fiilor şi mi.ntull! �  prna la cealaltă : şi acoÎ!!· 
fiicelor tale, pe can ţ1•1 va da Do•n- v�1 sluj i altor dumnezei pe c · -' 
nul, Dumnezeul tău. a1 cunos�t nici tu, n ici părl�tii"�· 

• Lev. 26. 29. 2 Reg. 6. 28, 29. i._r. 19. 9. Plrn. 2. 20, <. 10. dumnezei de lemn şi de piatră. "Lev. ' 
�4. Oi:nul cel mai gingaş şi cel mai C a p. <. 27 , 2". Neem. 1 . s. ler. 16. 13. '"'Vere.36. 21;.fil 

milos d r n tre voi se va • uita rău la fra- _6?. _Intr_e aceste neamuri •, nu vei li 
tele •• său, _la nev�sta care . se od ihne- ' l 1_i:i1ştrt, ŞI nu vei �v_ea un Ioc de odili
şte pe smul Im, la copii i  pe cari i-a na ��1�t�u ta lpa p1c1�arelor tale. Dom. 
cruţat : ,,, Cep. 1&. o. '''"cap. 1 3. 6. �ul _ iţi . va face 1mma fricoasă, ochii 

5 5. nu va da nici unuia din ei din car- hncez1, ŞI sufletul ţ îndurerat. 
n_i:a c�piilo.r lui cu care se hrăneşte, . ''.�m0' "- '· '''"Lev.26.36. tLe1·.:ll." 
fundca nu-1 va mai rămînea nimic în 66. \(1aţa 1ţ1 va sta nehotărîtă înain· 
mijlocul strîmtorării şi necazului în t�, vei tre'!1ura zi şi noapte, nu vei fi 
care te va aduce vrăjmaşul tău în toa- sigur de viaţa ta. 
te cetăţile �ale. 67 . . I� groaza care-�i va umplea ini· 
56. Femeia cea mai gingaşă şi cea ma ŞI m faţa lucrunlor pe care ţi le 

mai_ mi_loa�ă di!1tre voi, care, de gin- vo� vedea ochii •, �imineaţa •• .vei zi· 
gaşa ŞI m iloasa ce era, nu ştia cum ce : „_O, de ar vem seara !" ş1 sean 
să calce mai uşor cu piciorul pe pă- vei zice : „O, de ar veni dimineaţa !" 
mint, va * privi fără milă pe bărbatul . "lov.7. <. ··'''""'"' 

care se odihneşte la sinul ei, pe fiul �s:. Şi Don:inul • _te v_a întoarce pe co
şi pe fiica ei : "Vera.64. rabu m Egipt, ş1 _vei face drum�! a· 

5 7. nu Ie va da nimic din pieliţa •  cesta despre care-ţi spusesem : „Sanu:I 
noului născut, pieliţă ieşită dintre pi- mai �· vezi !" �colo, v� v�ţi vinde v.răJ· 
cioarele ei şi din copiii pe cari-i va maş1_Ior. voşţn,_ ca _robi ş1 ro��e :  ş1 nu 
naşte, căci, ducînd lipsă de toate, îi va f1 mmem sa v.a cumpere. . 
va mînca în ascuns, din pricina strîm- " oseas. 13;9.a. oocap.1,.11 

torării şi  necazului în care te va aduce 
vrăjmaşul tău în cetăţile tale. "Foc. <9. 10. 

5 8. Dacă nu vei păzi şi nu vei împlini 
toate cuvintele legii acesteia, scrise în 
cartea aceasta, dacă nu te vei teme de 
acest Nume slăvit • şi înfricoşat, adi
că de Domnul, Dumnezeul tău, • Exod. 6. 3. 

5 9. Domnul • te va lovi în chip minu-

lnoirea legămîntului. 

29 1. lată cuvintele legămîntului' 
pe care a poruncit !�� t.ţo1� 

Domnul să-l încheie cu copili lui h· 
rael în ţara Moabului, afară �e [�a· 
rnîntul pe care-I încheiase cu e1 la � 

reb. .;.CAp.6.�� 
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noi, de faţă în ziua aceasta înaJn;e� 
D:imnului, Dumnezeului nostru, cit. _şi 
cu cei ce nu sînt aici printre noi 111 
ziua aceasta. ':'F:,1.11t.z.�. i cor. 7 • 1 4 •  

2. Moise a chemat pe tot Israelul şi 

Ie-a /:s.: văzut tot ce a făcut qomnu.l 
subt 

\
ochii voştri, în ţira · 1

Eg1�t1;1lu1? 
lui faraon„ �uţuror supuşi o: E,0�1\o.

ş
1'. 

î1�t
.
rc���i/�� \��e

:
rc�ri p� cari ţi Ie-au 

văzut ochii, minunile ŞI s;�,
��}.«;.,;

���� 
Ie

4� ���·
Domnul • nu v'a da.t m.il'!te să 

pricepe\i, nici '?c�i.să yede\1, n!�1 ure
chi să auz:ţi pl11a 111 ziua de azi. 
O.J11u.0.9, 10;\l.'i. 1;. loulld.43. 1""01•1.. 2S.26,27 . Eres . 4 . 1B. 

·��· ·��,i�2; El zice :_ „Eu v'.am • c�lăuz!! 
patruzeci de ani 111 pusti� ; ��me_le _ 
nu vi s'au învec�it pe .vo!, Ş1. 1.nca.lţa
mintea nu vi s'a 111vech1t m p1c1or · 

l) Cu.p. 1.3;8.2.  ·�o:> Cup . 8 . 4 .  

6. pîne n'a\i mîncat •, şi n'�ţi băut 
nici vin, nici băutură tare, ca sa cunoa
şteţi că Eu sînt Domnul, Dum�eze�_I 
vostru. '' •:• Exotl.16.12.  C a p . 8 . 3 .  l's. 18.�1 .a. 

7. A l i •  ajuns în loc1;1l �cesta ;_ Si�on, 
împăratul Hcsbonulu1, ş1 Og, 1mpara
tul Basanului, ne-au ieşit înainte, ca să 
ne bată, şi i-am bătut 

l) Nu m . 2 1 . 23,241 �- Cnp.2.32; 3 . l .  

8. Le-am luat \ara, şi am dat-o în • 
stăpînire Rubeniţ�lo�, Gadiţil.o! şi la 
jumătate din semmţ1a Manas1ţ1lor. 

r:. Nu m . 32 . 33 . <.:np.3.12,13. 

9. Să păziţ i •  dar cuvintele legămîntu
Jui acestuia, şi să le împliniţi, ca •• să 
izbutiţi în tot ce veţi face. 

„� Cup. 4.6. Jos. I . 7. I Rf.'g. 2.:l. "�*Jos. 1. 7 .  

1 O. Astăzi staţi înaintea Domnului, 
Dumnezeului vostru, voi toţi, căpete
niile 1 emir.ţiilor voastre, bătrînii vo
ştri, mai marii oştirii voastre, tcţi bărbaţii din Israel, 

1 1 . copiii voştri, nevestele voastre, şi străinul care este în mijlocul bberii tale, dela cel • ce-ţi taie lemne, pînă la cel ce·ti scoate apă. •tos.0.21, 2a,21. 1 2. Stai ca să intri în Iegămînt cu D:imnul, Dumnezeul tău, în legămîntul acesta încheiat cu jurămînt •, şi pe care Domnul, Dumnezeul tău, îl în
cheie cu tine în ziua aceasta, •Neem. 10.29. � 3. ca_ să te facă azi • poporul Lui ş1 El sa �1e Dumnezeul tău, cum ţi-a spus••, ş1 cum a jurat ţ părinţilor tăi, Avraam, Isaac şi Iacov. 

• Cu1,.2t1.o. *...,. Exod . 6 . 7 .  t Fnc.17.7. 1 4. Nu numai c:u voi închei •  Ic.,.ămîntul acesta încheiat cu jurămînt,"' 
t))t'r,9UU,3!, 3:'i. J-:vr fi 7 8 1 5. ci atît cu cei ce sînt aici pr·i�t�� 15 

Binecuvîntarea şi b!eslemul înoite. 

1 6. Ştiţi cum am locuit în . (ara . Egip
tului şi cum am t�ecut prin „m�i locul 
neamurilor pe ca�• . le�J\ 1  straba.t.ut. 

J 7. Aţi văzut ur1c1u.n ile ş•. 1dol11 lor, 
lemnul şi piJtra, argmtul ŞI aurul, ca-
ri

i ��a�ă 
1��1tie între voi n i.ci. bărb�t, 

nici femeie, nici familie, nlCI
_ 

se'!1m
ţie, a căror inimă • să se ab1ta azi_ de 
la DJmnul, Dumnezeul nosţru, ca sa se 
duLă să slujească dumneze1lo� ne:imu: 
rilor acelora. Să •• nu fie pr111tre vot 
nici o rădăcină care să aducă otravă 
şi pel in. ·:.cap . 1 1 . w. �":' Fnpt. �. 2.1. Ev�. 12. 15. 

1 9. Nimeni, după ce a auzit cuv111t�le 
legămîntulu i  acestuia î�ch�i�t cu ,iu: 
rămînt, să nu se laude 111 m1n:ia Im ş! să zică : Voi avea pacea, chiar daca 
aş urma 'ciupă pornirile • inim.i i  mele, 
şi chiar dacă aş adăuga „ beţia la se
te." �" Num . l0.3fJ. Ecl . 1 1 . 9. �"·"lsa . 30. J .  

20. Pe acela •  D:imnul nu-I  va ierta. 
Ci atunci minia •• şi gelozia t Domnu
lui se vor aprinde împotriva omului 
ace'.uia, toate blestemu rile s:r:s� în car
tea aceasta vor veni peste ci, şi Dom
nul îi va şterge tt numele de subt ce
ruri. '" Ezt•c. 14. 7,8. ""�' Ps. 74. 1 .  ţ Pe. 79. 6. Ezec. �.25. 
ttcn.11.9. 14. 

2 1 .  Domnul îl va • despărţi, spre pei
rea lui, din toate seminţiile lui Israel, 
şi-i va face după toate blestemurile 
legămîntului scris în această carte a 
legii. »Mut.2'-61.  22. Vîrsta de oameni care va veni, copii i  voştri cari se vor nişte după voi şi străinul care va veni dintr'o t iră depărtată, - la vederea urgiilor şi bolilor cu cari va lovi Domnul \1ra aceasta, 

23. la vederea pucioasei •, sării, ş i  arderii întregului ţinut, unde nu va f i  nic i  sămînţă, n ic i  rod, n ic i  o iarbă care să crească, întocmai ca •• la surparea Sodomei, Gomorei, Admei şi Ţcboim�l� i, l?e ca�i le-� nimicit D:imnul, în 
mm1a ŞI urgia Lui, - •'P•. 107.34. ler.17.6. Tef.2.9. ,..._,_„ Fac. l!l.2-1, 2.�. Jer. 20. 16, 

24. toate neamurile vor zice : „Pentruce.• a făcut DJmnul astfel firii acesteia ? Pentruce această minie aprinsă, această mare urgie ?" 
'' 1 .Reg.9. S. D. Ier.22. @. 9. 
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25 . . Şi  l i  se \

.
·a răspunde : Pentru că au părasit legamîntul închei';t cu ei de I?omnu l , Dum_nezeul părinţilor lor, cind 1-a scos din tara Egiptulu i ; 26. pentru că s'au dus să slujească altor dumneze i şi să se înch ine înaintea lor, dumnezei pe cari c i  nu-i cunostcau ş i  pe cari nu l i-i dăduse Domnul . · 

27. De aceea S'a aprins Domnul d e  mînie împotri\·a acestei ţări, ş i  a a dus • peste ea toate blestcmurilc scri
se în cartea aceasta. ··· nnn . 0. 1 1, "' 11. 

28. Domnul i-a smuls • din ţara lor cu 
minie, cu urgie, cu o mare iuţime, şi 
i-a aruncat într'o altă ţară, cum se ve
de azi." 

l }{,·g . H . 1:;. :!Cron. ;-. :..11 .  l•!'! . .  i::?.G.  l'rov.2.Z!, 

29. Lucrurile ascunse sînt ale Dom
nului, Dumnezeului nostru, iar lucru
rile descoperite sînt ale noastre şi ale 
copiilor noştri, pe vecie, ca să împli
nim toate cuvintele legii acesteia. 

Făgăduinf{'. 30 1. „Cind • se vor întîmpla toa
te •• aceste lucruri, binecuvînta

rea şi blestemul � cari le p�n. în"ai!l
tea ta, dacă le vei pune. la ţ. mima 1� 
m ij locul tuturor neamurilor mtre can 
te va risip i Domnul, Dumnezeul tău, 
a:• Lcv. :ro. 40. i:,:.:, Cap. 28. t Cnp. 4 .  29, 30. 1 Rl'g. s. 47, 48. 

2. dacă • te vei întoarce la Domnul, 
Dumnezeul tău, ş i  dacă vei asculta de 
glasul Lui din toată inima ta şi di!! 
tot sufletul tău, tu şi copiii tăi, potri
vit cu tot ce-ţi poruncesc azi, 

*Neem . l . 9 .  lsa.65. 7. Plin. 3. 40. Joel. 2. 12, 13. 

3. atunci • Domnul, Dumnezeul 1ău, 
va aduce . înapoi robii t�i şi . va" av�a 
m ilă de tine, te va • •  strmge 1araş ?m 
mijlocul tuturor popoarelor la cano te 
va împrăştia Domnul, Dumne��,ul tau. 
,;=Pa. 106. 45; 126. 1,4. Ier. 29 . 14. . PUn. 3.22,8'2 • . i; Ps. 147.2. 

14_32c1h�;;c·<l1��136�i� fi ri�ipit_ pin� la  
cealaltă margine a cerului, chiar ş1 de 
acolo te va strîngc Domnul, Du'!lne
zeul tău, şi acolo Se va duce sa te 

t • Ca p . 28 . G4. Noem . 1 . 9 .  c�� Domnul, Dumnezeul !ă� ', te "..a 
aduce în ţara pe car� '? �tap1_neau pa
rinţii tăi, şi o vei sta_rm1 ! iţi va fac;_

e 
bine, şi te va înmulţi mai mult dec1t 
pe părinţi,� c�!'.io. 16. Ier.32. 39 .  E7.cc.11. i;; .36. 20. 6_ Domnul, Dumnezel.!l . t_ău, 1ţ1 �a 
tăia împrejur  inima ta ŞI mima semin
ţei tale, şi vei iub� �e _Domnul . DdJ.m�et 
zeul tău, din toa�a u��ma. ta ş1 n o 
sufletul tău, ca sa tra1eşh. 

7. Domn ul , Dumnezeul t" ca toa te aceste blestemu 
a�, �a fat, pe;;te. vr;ijmaşii tăi, peste c�: csa cad: un ş_ 1_ te \·or prigoni. e te 1,,. 8: Ş1 tu, te vei întoarce la D \'CI asculta de glasu l  Lui · 0�nu· plini toate aceste porunci (i:1 Vet i� dau astăzi. cari !i !; 9. Domnul •, Dumnezeul tă umplea de bunătăţi, făcînd să

' te 11 şcască tot lucrul mînilor tale Pron, 
trupu lu i tău, rodul turmelor 't 110\lui rodu l pămîntului tău ; căci Dorn a i 1' va bucura •• din nou de fericirnu s, c�1.m se bucura de fericirea Păr��-1�: tai, 

.... 
•=•

.
Cap.28. 11. •:•Ct Cu.p. 28.&1, Jer.�� 1 O. da ca vei asculta de glasul D n!Jlui,_ D�mn�zi:ului t�u, păzind po�� c1lc ş1 rmd111ehle Lut scrise în cart aceasta a legii, dacă te vei întoarce� Domn ul, Dumnezeul tău, din toată � ma ta şi din tot sufletul tău. 

Porunca nu este departe. 
1 1 .  �arunca acea�ta pe care \i·o d1 eu az1, nu este mai pesus de ' puterii tale, nici departe de tine . ''1'a.t" 
1 2. Nu • este în cer, ca să zici: „Cit 

se \"a sui pentru noi în cer şi să n� 
aducă, pentru ca s'o auzim şi s'o î" 
plinim ?" "'ltom.10.10 

1 3. Nu este nici dincolo de mare,t 
să zici : „Cine va trece pentru noi dr 
colo de mare şi să ne-o aducă, penlr. 
ca s'o auzim şi s'o împlinim?" 

1 4. Dimpotrivă, este foarte aproap 
de tine, în gura ta şi în inima fa, r 
s'o împlineşti. 

Alegerea. 

1 5 . lată, îţi pun azi înainte viala': 
binele, moartea şi răul. 

:;:vers.l,IO. Cnp.11'.' 

1 6. Căci îţi poruncesc a�i să" iubii 
pe Domnul, Dumnezeul ta�, sa umb, 
e căile Lui, şi să _păz�şt� poruna. Eui legile Lui şi nndu1ehle _Lui! t 

să trăieşti şi să te înmulţeşti, Y t 
Domnul, Dumnezeul tău să te. brn:� 
vinteze în ţara pe care o \·e1 lu ' 
s
\
ătng:; dacă inima ta se va abat 

daci nu vei asculta, şi te vei lă�u: 
git să te închin_i în:iintea altor 
zei şi să le sluieşh� . " veţi peri, 

1 B. vă • spu� astaz1 
C_!l ra e ca 

nu veţi ave� zile vm_?l�e m
d
ta ă �e ţ( 

0 veţi lua m stapm1re, ��np. i.:l'/ 
trece Iordanul. 
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19 Iau azi cerul • şi pămîntul mar- ! părăsi şi nu te va lăsa ; nu te teme, şi 

tori0 împotriva _voastră că ••. ţi-am .• p�s �u �e s.
�.ăimîn_ta !" . • ·•· .

Exod 13. 21, 22; :n. 14. 

înainte viaţa ş1 moartea, b_meCU\ rnt,t.: < np „i.:-1. ···· Jos . 1. "• !l. 1 ei-011. _s _ _ 'O ,  

rea şi blestemul. _ Alege viaţa, ca 6a 11 Să citească /eaea trăieşti, tu şi să"!'g,�\��;a1 . 2s. ·•• Yers. 16. 9. Moise a scris le 'ea0 ac0easta, şi a 20 iubind pe Domnul, Dumnezeul încredinţat-o • preoţiTor, fiii lui Levi, 
tău," ascultînd de glasul Lui, şi l ipin: cari •• d�ce�u chivoht! !egămînt_ului 
du-te de El : căci de aceasta atirna Domnulm, Ş I  tuturor batrm 1lor !Ul ls
\'ia(a • ta şi lungimea zilelor tale, şi rael . •v„ • .  2;. Cnp . 1 7 .  1s. „. ,. );un. . .i . 1:„ Io<.::.::.  
numai aşa vei putea locui în ţar� pe 1 <'mn . 1s.12._ 

1;. 

care a jurat Domnul că o va da parin- 1 O. Moise le-a dat porunca aceasta : 
ţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi lacov". „L:a �iec�r�. şapte a� i, pe vremea anu-

'�Pti.21.1;  ric;.n. Ionn t i . '.!: • . lut "' 1ertar11, la • •  sarbatoarea corturi-
lor, �= Cnp . 1;; . t .  .;<�= Lt>v.'.!"1. � 1 .  

C E L E  D I N  U R M Ă  1 1 .  cînd tot Israelul va veni să se • 
C UVI NTE A L E  LU I M O I S E  înfăţişeze înaintea Domnului, Dumne

zeului tău, în locul pe care-l va alege 
(Ca p i t o l e l e  31-34. Ioan 14-17> El, să citeşti • •  legea aceasta înaintea 

întregului Israel, în auzul lor. 
Iosua. (ICap. lG. 16. ::::�Jos. 8. :11,r,. :?R<'g-. 2:1.:?. Neem.l'l.1,2,3,etc, 

31 1 Moise s'a dus şi a mai spus 1 2. Să strîngi poporul, bărbaţii, fe-
u
.
rmătoarele cuvinte întregului ls- meile, copiii şi străinul care va fi în 

rael : cetăţile tale, ca să audă, şi să înveţe să 
2. „Astăzi", le-a zis el, „eu sînt • în se teamă de Domnul, Dumnezeul vo

vîrstă de o sută douăzeci de ani : nu stru, să păzească şi să împlinească 
voi mai putea mer�e • •  în f t toate cuvintele legii acesteia. 
stră si Domnul m1-a zis : „

r
T� �: t0na� 1 3. Pentruca şi copiii lor, car i • n 'o 

treci Iordanul !" <•Exod . 7. 7. cap . 34 . 7 •  vor cunoaşte, s 'o audă • •, şi să înveţe 
·•«• Num.27.11. IIlcg. n. 7.ţNuru.20.12;27.13. Cap.3.27. să se teamă de Domnul, DumneLeul 

3. Domnul, Dumnezeul tău, \'3 vostru, în tot timpul cît veţi trăi în ţara 
merge • El însuş înaintea ta, va n imi- P� care . o veţi lua în stăpînire, du
ci neamurile acestea dinaintea ta, si vei pace veţi trece Iordanul." 
pune stăpînire pe ele. Iosua va merge Caµ. 1 1 .  2. ''"" Ps. 78.6, 7. 
înaintea ta, cum a spus •• Domnul. � 4. Domnul . a zis lu i Moise : „ l ată • 

""Cap.o.::. '' Xu m . 21 . 2 1 .  cap.n.2s. ca se _apropie clipa cînd vei muri. 
4. Domnul • va face neamurilor ace- C lieama pe Iosua, ş i înfăţişaţi-vă în �tor� c�'!' • •  a �ă.cut lu.i Sih�n şi Og. C?rtul întîlnirii. Eu  îi voi da •• porun-

1m�a.raţ11. A;�or1ţ1lor ş1 ţărn lor, pe c!le Mele." Moise şi Iosua s'au dus cari 1-a 111m1c1t. -' Cap . a. 2 1 . •'•Nuru.21 . 2< , 33. ŞI s'au înfăţişat în cortul întîlnirii 
5. Domnul . vi le \'a da în mînă şi •Num.27. l:l. C a p . 34 . 5 .  ""'Vci·s . 23. Num. ;7 . 19. 

le veţi face după poruncile pe carÎ vi 1 5. Şi Domnul • S'a arătat în cort inie-am dat. •' Cup. 7 . 2. t�'un sţîlp de nor : ş i stîlpul de 'nor 
6. lntăriţi-vă • şi îmbărbătaţi-vă ! Nu s a  oprit l a  uşa cortului. '' F.xod . 33. 9. v� tem�ţi •• ş i nu vă înspăimîntaţi de 1 6. _Domnuţ _a zis luj Moise : „ Iată, e1, căci Domnul, Dumnezeul tău va tt! vei adormi 1mpreuna cu părinţii tăi. �e�ge_ El însuşţ cu tine, nuţţ te v� pă- Şi poporul acesta se va scula • si va �.a;� ŞI nu te va lăsa". „10,. 10,25. 1 eron.Z2. 

c�ryi •• du_Pă ?umnez�ii străini �i tă
"'· ' C•p.1. 211; 1.1e. t cap.20.4.ttlos.1.&. Evr.l8. o. r�1 !n c_are mtra. Pe Mme ţ Mă va pă-7. Moise a chemat pe Iosua şi i-a zis rasi, s1 va călca ţţ legămîntul Meu î� fata întregului Israel : lntăreşte-te . p,e care l-am încheiat cu e l .  ''Exod 3'! 6' 
ŞI îmbărbătează:te. Căci t'u vei intra cu �;;�.

x�:i'::./�:,fo�dc. 2. 17 .  t Cnp . 3'!. 15. Judc . 2 . i2;-io: po_porul acesta m ţara pe care Domnul 1 7  1 
. 

a Jurat părinţilor lor că le-o va da şi • ·. n _ Zllla a�eea, Mă mi aprinde de tu îi \'ei pune în stăpînirea e i  ' I �
1M� 1ll!P0triva lui. li voi • părăsi 

•vm.23. Cup. 1 . as· � 28 Jos 1 
6 ŞI- .1 VC!,I _as�un�e faţa • •  de ei. Ei 8. Domnul • însuş va mer ' 

· 
-

· . · · · v.a fi prapadit,_ ş1-I vor ajunge o mul
ta, El însuş \"a fi cu • • tin�

e 
n
1��ntea ţ�me. do rele ş1 nec�zuri ; şi atunci va 

' e va zice . " are ţ nu m au ajuns aceste tt 
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. D E U T E R O N O M  3 1 ,  32. rele din pricina că Dumne I . . . . . 

este în m i j locul meu ?'' 
ze� meu nu t ��nu SCIŢl��\ i i lor voastre şi e 

.:iv c1q1. :rL. 20. 1'M . H>-1 . � . 1aa e 11· M 
2�mn: 1r>:2. nu le oşt a r 1 1  voJstre ; voi sp� clpete. 

t x """ " · "· tt.J1u1c. 6. 1a . . . ' . 1 .  faec . . „ . '3. lele.aceste� în faţa lor, şi vot)� cuvin . 
. 1 8. Şi Eu l�·j • V?i. ascunde Faţa în tor im potriva lor cerul • şi Pămî�t�ar. ziua aceea, din pricina tot răului pe 29 - . . _ 0 c•1>.oo. 19. · care-l va. face, întorcîndu-se spre al ţ i vă .· ��c\ �tm �a dup� moartea �·" 

dumnezei. . . _ • • , ...... 11• lea 
v� 1c�r�,c�:}"·ă veţi ab�te. �cla r:'. 1 9. Acum, scr

.1.�t1-v'.1 cintarea aceJsta. din �rmă •• vă 
m ar�tat-o • ş1 1n cel lnvată pe copm l u i  Israel s'o cînte, rea d . va a1unge t nenoroc' pune-le-o în gură, şi cin tarea aceasta 0 ' a�ă _vet_i �ace ce �ste rău înainte'" să-M i fie martoră • împotriva copiilor �m�u ui,

I 
pu�a ·!colo mcît să-L rniniaf 

lui lsr�e�. . o verA. 26. .�1��� 2_ 1����·ng�.1��1c�! ���st�e''. vcsri.�.� • 20. Cac1 voi duce pe poporul acesta 3U Moise a ft .t 
· .t oc.'.o. 1 .c,,„„�. 

1� ţara p� care am jurat părinţilor lui tării acesteia 
r
î� faţ 

o�te
t 

cuvi�tele cin. 
ca. 1-0 vo i da, t�ră unde curge lapte şi a lui Israel : '  

a m regei adunări m iere ; el va mmca, se va satura si se 
v a ing raşa • ;  apoi se va întoarce • •  la 
alti dumnezei şi le va sluji, iar pe 
M.ine Mă va nesocoti şi va călca leJă
mmtul Meu. t,i; (;up.:�. li•. N'Pf'm . 0 . 2r,,2G. Oeea13.8. ooven. 18. 

2 1 .  Cînd va fi lovit " atunci cu o mul
ţime de rele si necazuri, cîntarea acea
sta, care nu va fi uitată şi pe care uita
rea n 'o va şterge din gura unnaş ilor, 
va sta ca martoră împotriva acestui 
popor. Căci Eu îi cunosc•• pornirile, 
cari se arată ţ şi azi, înainte chiar ca 
să-l fi dus în ţara pe care am jurat că 
i-o voi da". 

..,. \'l'�. 17. (lt-O�eaâ.S: 13 .& ,G .  ţAmnel).2.6,26. 
22. ln ziua aceea, Moise a scris cin

tarea aceasta, şi a învăţat pe copiii lui 
Israel s'o cînte. 

23. Domnul • a poruncit lui Iosua, 
fiul lui Nun, şi a zis : „lntăreşte-te • •  
ş i  îmbărbătează-te, căci t u  vei dure _Pe 
copiii lui Israel în ţara pe care am JU

rat că le-o voi da ; şi Eu însumi voi fi 
cu tine". "' Ver.i. 14. (•(I Vers. 7. Joe. 1.6. 

24. Dupăce a isprăvit Mo.ise în tot�! 
de scris • într'o carte cuvintele legu 
acesteia. o Vers.�. 

25. a dat unnătoarea poruncli �ev 1-
ţ ilor, cari duceau chivotul legămintu
lui Domnului : .. . 
26. „Luaţi c:irtea . aceasta a le.g�1, ş� 

puneţi-o • lingă chivotul leglim in .ulu1 
Domnului Dumnezeului vostru, ca să 
fie acolo 

'
ca martoră •• împotriva ta. 

o'J2 Reg.22.8. �(• Vere. 10. 
27. Clici eu • îţi cunosc duhul tău 

de răzvrlitire •• şi încăI?ăJînare.a ta "�!! 
mare. Dacă vă răzv.răhl• v_o1 !'�pot�!" 
va  Domnului cit trăiesc eu inc� �n. m1J: 
locul vostru, cu cît mai răzvrat1ţ1 veţi 
f i  după �c��.���� ;:1�� l•E•od.1ru. ca

.
p.o.e. 

28. Strîngeţi înaintea mea pe toţi ·bă-

Cîntarea lui Moise. 
32 I . „�uaţi aminte• ceruri, şi vo· vorb i · 1 

Ascultă, pămîntule, cuvintele guril mele. 
o-Cop. 4 .  26; 30. 10; �1.  29. Pa. 60. 4. IRa. 1.2. 1Pr.2. 12;e li. 

2. Ca ploaia să curgă• învăţăturile 
mele, 

Ca roua. să cadă cuvîntul meu, 
Ca ploaia•• repede pe verdeaţă 
Ca picăturile de ploaie pe iarbă \ 
* IRa.ii0. 10, 1 1 .  I Cor.9.0,7,8. O(lJ'B.72.8. Mk.&.1, 

3. Căci voi vesti Numele Domnului 
Daţi • slavă Dumnezeului nostru ! 

0 1 cro11.3l.IL 4. El este • Stînca ; lucrările •• Lui 
sînt desăvîrşite, 

Căci toate ţ căile Lui sînt drepte; 
El este un Dumnezeu ţţ credincios 
şi fără nedreptate •t, 

El este drept şi curat. •2sum.Z!.1 
2.1. a. Ps. 18.2, 31 ,4fi. HalJ. t . 12. (u�28nm.22. a1.f Dn1LI. 

37. AJMlC. 10.B. ttlt>r.I0. 10. t.11ţlov.Sl.. IO. l's.02.lb. 

5. Ei s'au stricat • ;  
Netrebnicia copiilor Lui, este ruşi· 
nea lor ! 

Neam îndărătn ic •• şi stricat ! 
i><.:op.iU.20. OOl\Jul. 17.li. Luc.0.41. fll.%.1L 

6. Pe Domnul îl • răsplătiţi astf�ll 
Popor nechibzuit şi fără înţelcpciu· 
N; 'este El oare Tatăl •• tău, care 

.f::: î�����\t ţţ, şi ţi-a dat fiintăl 
"'PP.. 1 10. 12. CICl.hu..69.JO. tPs. 7.f.,2. ţţVers.to.J&a-27• 
"7� ·�du-ţi aminte de zilele din ve· 

s:�:Şte anii, vîrstă _de oameni du· 
pă vîrstă de oameni, . t va Io· 

lntreabă pe tatăl • tău, şi e 

vă ta, 



D E U T E RO NOM  32. 229 

Pe bătrînii tăi, şi î(i vor spune. 
.,.. E"ml. 1�.14. P�.4-1. l ;  78.3,4. 

8. Cind Cel Prea lnalt a dat • o mo-
ştenire neamurilor, . . . 

Cînd a despărţit • •  pe cop111 oame-

A
ni���· hotare pop�arelor •. 
După numărul cop11lor lui Israel, 

,-. znh.0.2. Fupt.. 17.26. '·',;' Fuc. 1 1 . 8. 

9. Căci partea • Domnului, este popo
rul Lui, 
lacov este partea Lui de moştenire. 

•=-Exod. 10.16; 19.6. I Snm. 10. 1 .  l-'a.78.it. 
1 0. El l-a găsit într'un ţinut pustiu. •, lntr'o singurătate plină de urlete m

fricoşate ; 
L-a înconjurat, 1-a �ngrijit .„. . . Şi 1-a păzit ţ ca lumina ochmlu1 Lui. 

•Cnp.B.lh. h•r. 2.6. Osell. 19. 6 • .,..�·Cnp.4.S6. ţl's.J7.8. 
Prov.7.2.  Zu.h . 2.8. 

1 1 .  Ca vulturul • care îşi scutură cui-
bul, 

Sboară deasupra puilor, 
lşi întinde aripile, îi ia, 
Şi-i poartă pe penele lu i : 

• Exod. 19.4,  Cop. 1 . 3 1 .  lsa.:·u.n; 46.4; G.'1. 9. Ol'lfatt.9. 
1 2. Aşa a călăuzit Domnul singur pe 

poporul Său, 
Şi nu era niciun dumnezeu străin 
cu El. 

1 3. L-a suit• pe înălţimile ţării, 
Şi Israel a mîncat roadele câmpului, 1-a dat să sugă • •  miere din stîncă. 
Untdelemnul care iese din stînca cca 
. mai tare, 

• Cnp. 33. 2U. Jsu.i.S. 1.1. E;i:<>c. 80.2. ""�·Tov. 2!l.6. Ps.81.16. 

1 4. Untul dela vaci şi laptele oilor, 
Cu grăsimea mieilor, 
A berbecilor din Basan şi a ţapilor 
Cu grăsimea griului •, ' 
Şi ai băut vinul, sîngele • • strucru-
rel U Î. ,-. l's. 81. l6j H7. H. ,..,,;, Fuc. 4:: 11. 

1 5. Israel • s'a îngrăşat, şi a asvîr
lit •• din picior ; 

- Te-ai t îngrăşat, te-ai îngroşat şi te-ai lăţit ! -
Şlo:uf!ţăj�\;t pe Dumnezeu, Zidi-
A nesocotit Stînca ţ• mîntuirii lui 

�f f i�:i�'..'J:J!�v��'.ri;;����:�J..��fi:n;_aJ�!fc;!�::: 
1 6. L-au • . întărîtat la gelozie prin dumnezei străini 
L-au miniat prin �rîciuni ;  

1 7;. A� a�us je_rtf� �·gd���il��,��-:� .doh can nu smt dumnezei Unor dumnezei pe cari nJ-i cunoşteau, 

Dumnezei noi, veniţi de curînd, 
De cari nu se temuseră părinţii vo
ştri. 

.,.. Lcv . 17 . 7. Ps . IOli , :11. t Cor.10.20. Apoc. 9.20. 

1 8. Ai părăsit Stînca • cea care te-a 
născut, 

Şi ai uitat • •  pe Dumnezeul, care 
te-a întocmit. >:' hm . 1i. 1u. ·.•t: Jer.2.32. 

1 9. Domnul a văzut lucrul • acesta, 
şi S'a miniat, 

S'a supărat•• pe fiii şi pe fiicele 
Lui. (<Judc. 2. u . .:<* Jeu. 1 . 2. 

20. El a zis : „ lmi • voi ascunde Fa-
ţa de ei, 
Şi voi vedea care le va fi sfîrşitul, 
Căci sînt un ne<1m stricat, 
Sînt nişte copii • •  necredincioşi. 

,„ Cap.'11 . 17. •:„:• isn.30.9. Mut.17.17. 

21 . Mi-au • întărita! gelozia prin ceea 
ce nu este Dumnezeu, 

M'au miniat •• prin idolii lor de
şerţi ; 
Şi Eu îiţ voi întărita la gelozie prin
tr'un popor care nu este un popor. 

Ii voi minia printr'un neam fără pri
cepere. ""' Vers . 16. PR.78.0.C:I. O>:i J Sll . 12.21. 

I RC'g. W. 13, 26. Ps.31.A. ler. 8.19;  JO.Bi 14.2'l. Iooa2.8. 

Fapt. 1-4. 10. ţ Osen I .  10. Rom . 10. 10, 

22. Căci • focul miniei Mele s'a a
prins, 

Şi va arde pînă în fundul locuinţei 
morţilor, 

Va nimici pământul şi roadele lui, 
Va arde temel iile munţilor . 

'"- lt>r.l&. 1-1; 1 7 , 4 .  Plln.4.11. 

23. Voi •  îngrămădi toate nenoroci
rile peste ei, 

Imi voi • •  arunca toate săgeţile îm
potriva lor. 

„„ lsa.26.16 . .,..»Ptt.7. 12, 13. Ezec.6.16. 

24. Vor fi topiţi de foame, stinşi de friguri, 
Şi de boli cumplite ; 
Voi trimete în ei dinţii fiarelor • sălbatice 
Şi otrava şerpilor. -'Lev.20.22. 

25. Afară •, vor peri de sabie Şi înlăuntru, vor peri de groa�ă : 
Şi tînărul şi fata, 
Şi copilul de ţîţă ca şi bătrînul. 

.,.. .i-11 0 . i . 20. Ezec . 7 . IO. 2Cor.7.6. 
26. Voiam să • zic : „li voi lua cu o suflare" 
Le v�i şt�rge pomenirea dintre oa-meni ! (I Jo:zec.20. IH,H,23. 

27. J?ar Mă tem de ocările vrăjmaşuIm, 
Mă tem ca nu cumva vrăjmaşii lor să se amăgească, 



230 D E U T E RO N O M  32. Ş; să." /îcll : „Mina noastră cea pu- 1 Să se scoale s' ., . _ermc ' , Şi să vă ocr�t a \ a ,aiute, Şi nu Domnul a facut toate aceste 39 s- tT d
ească · 

luc�urt. "Ps . uo. s . 1 �ez:u 
ş I I ar că Eu sint• � 28b.;• jm� u

ţ
n neam care şi-a perdut 

I 
Şi că �u ••  este alt d · . u. s1� ' de Mine . umnezeu al Ş1 nu-1 pricepere în ei •. Eu dau ... �iaţă . E 

�i 
* laa. 2i. l i . Ier. -&. '.!! . E " I . ŞI .... u omor, 29. Dacă ar fi fost • înţelepti ar în- ş!-1 �anes� şi Eu tamăduiesc 

ţ_el�ge, . .•• 
. � ' .  1 di�

1"::î�'a 
n�r��te scoate pe cin�1 Ş1 s argmd1 la ce h se va rntimpla. o···cnp . , .r. 180 � _ 18" ,,.,"\102. 27. Ioo.41_,.� 

;�:�i�9�· P�.81.13; 10i.<&3. J..uc. lfl. I�. ('�'l!rn . 1;. ; ,  Iov. 3. Jil.. h.&s.2o. ()�8•1-:::i. l Sam.2.G. 2P�} 
30. Cum ar urmări unul • singur 0 4g: C'.ă�i Ici '  ridic mina spre cer 

�ie din ei, . _ i�:�\n'\.��i 
este de adevărat Că ;� 

Ş1 �m ar. puni; d?1 pe fuga zece mii, * •!•c. 1< . :.'",. Ex _ Daca nu 1-ar f1 vmdut •• Stînca 41 Atit este d d _'."1-G.s. N .... 1L, 
Dacă nu i-ar fi vîndut Domnut'? �înd voi , ascu � f�I 

evarat _� .atu.o: 
• Lev . 26. S .  Ioo.23.IO. 2Croo.2<.2<. Isa30.l7. <•'Pa.„. ş · . ! �erul sab1eiMei• 
12. ro •. &o. I; 1>2. s. 1 _ vo1 _pune mrna sa fac judeca( 31 .  Căci • stînca lor nu este ca Stînca M':' _voi răz�una •• împotriva profu 

noastră nmlor Mei, 
Vrăjmaşii noştri înşişi sînt judecă- Şi _voi �edepsi pe cei ce Mă uri\ 
tori În ac��Ss1!n����!�lt•�· . .a.s.  lfT.-t0.3 ;.���}'21 ;� a;66. 16 E7.ec 21 „9,J0, �41020.e-tlll t 

32. Ci viţa • lor este din sadul Socio� 4 2: Sa�ia M_ea l_e va rngh1ţ1 carne� 
mei S1-M! voi 1mbata • s.ă�eţile de SÎllgt 

Şi din ţinutul Gomorei ; o� smgele celor UCIŞI . ŞI prinşi, 
Stru�urii lor .sînt struguri otrăviţi, ��Iuf.�petele fruntaşilor " vrăj111; 
BobtJele lor smt am':'r� ; "lso: 1 . 10. • Ier . .s.10. ''� Iov . 13 . U .  rer.oo.u. Plilt! 33. V mul lor este venm de şerpi, 43. Neamuri cîntaţi • laudele p Este otravă" cumplită de aspidă. lui Lui ! ' opoo 

34. Oare nu ·:;.:·�s-:U��1!°·;�:�:i" ;: c;il�r
DS:;nul răzbună •• sîngele '-· 

cesta I!'- _!\1-ine, . El Se ră�bună ţ împotri\·a protr Pecetluit m comorile Mele ? nicilor Săi 
•Iov.14.17. rer.2.22. 0aes1s.12. Rom.2.5. Şi face isp.Îşire pentru ţt ţara L:. 35. A Mea • este răsbunarea şi Eu voi pentru poporul Lui." 

răsplăti, •Rom. 15.10. "'* .�poc. 6. 10; 19. 2. � Vm. '1. "l'!.i. 

Cind va începe să le alunece picio- 44. Moise a venit şi a rostit toate c· 
rul ! vintele cîntării acesteia în faţa popor:· 

Căci ziua nenorocirii lor •• este a- lui ; Iosua, fiul lui Nun, era cu el. 
proape, 45. Dupăce a isprăvit Moise de rost 

Şi ceea ce-i aşteaptă nu va zăbovi." - toate cuvintele acestea înaintea irw. 
• Pa . 9.L t . uom.12. 19. Ebr. 10.:io. ""2Pet.2.3. gului Israel, . .  

36. Domnul • va judeca pe poporul 46. le-a zis : „Puneţi-\·ă la • uw: 
Său, toate cuvintele pe cari vă i!lr as�; 

Dar va a\·ea milă •• de robii Săi, le porunciţi copiilor voştri, ca sa J> 
Văzînd că puterea le este sleită, zească şi să împlinească toate cur.:· 

Şi că nu ţ mai este nici rob nici slo- tele legii acesteia. •C•P· 6.6; 11. �--�• 
hod. „Ps.13&.u. '"'Jodc.2. 18. Ps. 10&. <0. 47. Căci nu este un lucru fara 1D5f!: 

1or. D.20.1oe1 2 . u . t 1 Reg. 1 1.10;21.21 . 2 Reg. 9. 8: u.26. , nătate pentru voi ; est� \·iaţa_• \:oasl!'. 37. El va zice : "Unde sînt dumne· şi prin aceasta vă veţi lungi z��le_ : 
zeii • lor, tara pe care o veţi lua în stăpint= 

Stinca aceea care le slujea de adă- dupăce \·eţi trece Iordanul. ,.. 
post, . . . �Ju�c. 1:. 1-1i. Ier.2.:. e:cap. 00. 19. Lev.18.5. Prov.3. :?, 22; 4-�.R._ 

38. Dumnezeu aceia cari mmcau gra· Domnul i•orbeşfe tui Moist-
simea jertfelor lor, 48_ ln acee. aş z. i, Domnu_1_

:_0
a
m-
�� .• 

Cari beau vinul jertfelor lor de bău- .. , , � 
tură ? lui Moise, ş1 a zis : -
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49. , Suie-te pe muntele • acesta Aba

rim pe muntelef Nebo în ţara Moabu
lui, 'în faţa lerihonului ; şi pri�eşte_ ţ�ra Canaanului pe care o dau m stap•· 
nire copiilor lui Israel. 1; Xum. 3:'-!. 47,48. Cap.34.1. 

50. Tu vei muri pe muntele pe care 
ic vei sui, ş i  vei fi adăugat Ia poporul 
tău, după cum Aaron •, fratele tău, a 
murit pe muntele Hor şi a fost adău
gat la poporul lui, <·Som.20.25, 28; 33.38. 

51. pentrucă aţi •  păcătuit împotriva 
Mea în mijlocul copiilor lui Israel, 
lingă apele Meriba, la Cades, în pustia 
Ţin, şi nu M'aţi sfinţit•• în mij locul 
copiilor lui Israel. 

*Num.20.U, 12, 13; :?7 . U. '-*Le,·.1tl.3. 
5 2. Tu vei • vedea doar de departe 

ţara dinaintea ta ; dar nu vei intra în 
ţara pc care o dau copiilor lui Israel." 

<::.Sam.27.12. Cap. 34. -1 . 

Binecuvîntarea rostită de Moise. 33 1. lată binecuvîntarea • cu care 
Moise, omul•• lui Dumnezeu, a 

binecuvîntat pe copiii lui Israel, înainte 
de moartea lui. o::.Fac.-49.�. =��= Ps.90,titlo. 

2 El a zis : 
„Domnul • a venit din Sinai, 
Şi a răsărit peste ei din Seir, 
A strălucit din muntele Paran, 
Şi a ieşit din mijlocul zecilor de 
mi i •• de sfinţi, 

Avînd în dreapta Lui focul legii. 
=.:'E:tod . U:l. J.B. 20. Jude. 5. 4., 5. Hab. 3. 3. ('*Pe.�.17. 
Doo .  7 . 10. Fap. 7. 53. Gal. 3. 19. EH.2. :! • •  .\poc. 5.11; 9. lf;. 

3. Da, El iubeşte • popoarele ; 
Toţi „ sfinţii sînt în mîna Ta. 
Ei au stătut ţ la picioarele Tale, 
Au primitţţ cuvintele Tale. 

•E:tod.19.5. Cap. 7.7.8. Ps.47. 4. Oseall.1. lfal . 1 . 2. 
:.:i.:;::?�i

.
1 5J.m. 2.9. Ps.50.5. �Lnc. 10.39. Fapt. '!'l.3. 

4. Mois� • ne-a dat legea, 
.'\\oştenirea•• adunării lui Iacov. 

i:: Joan t . l:' ; i . 19. **Pe.119.UI. 

5. �I era împărat• în Israel •-, 
c:��

i 
se adunau căpeteniile popo-

Şi stminţiile lui Israel. 
•Fac.36.31. Jode.9.2;17.6 . .O::C Cap. 32.L':i. 

6. Trăiască Rubea şi să nu moară 
Ş i  bărbaţii lui să fie multi Ia �u-măr !" · 

7. lată ce a zis despre Iuda : 
„Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda, 
Şi adu-l la poporul lui. 
Puternice să-i fie mînile •, 

Şi să-i fii în ajutor " împotriva vrăj-
maşilor lui P'  i:• Fac.-io.e. �''-' Ps.1tr..� .. 

8. Despre Levi a zis : 
„Tumim • şi urim au fost încredin
ţaţi bărbatului sfînt, 

Pe care l-ai •• ispitit la Masa 
Şi . cu ,�are Te-ai certat la apele Me· 
r1ba. f; 'f;xod. 28. ::Q. f;�' F.xod . 17. 7 . 

Num.20.13. Car•. 8 . 2, 3, 16. Pii.131.7.  

9. Levi a zis despre tatăl sau şi despre 
mama sa : „Nu i-am văzut !" 
Şi despre fraţii lui : „Nu va • cu -
nosc !'' Iar de copii n'a vrut să mai ştie." 

Căci ei păzesc•• Cuvîntul Tău, 
Şi ţin legămîntul Tău ; 

�' Exod.3'!.ZG.27, 28. Qt.:Ier.18. 18. Ma.1.2.:'".i, r.. 
I O. Ei învaţă• pe lacov poruncile 

Tale, 
Şi pe Israel legea Ta ; 
�: frct�;: �ăd:i�o�u:� �.����l ���'. 

i:<Lev. 10.11. Cap.17 . !iJ, 10, 11; 24.B. Ezec.4-1. 23,2'. Mal.2.7. ::.���Î�.7E��i��-40. 1 8am.2.28, ţl.ev.U,13, 

1 1 .  Binecuvintează tăria lui, Doamne ! 
Primeşte lucrarea •  mînilor lui ! 
frînge şalele protivnicilor lui 
Ş i  vrăjmaşii lui să nu se mai sc:iale !" 

"� 2Sam.2'.Z3. Ps.20.3. Ezec.20, -to, U;43.:!7. 

1 2. Despre Beniamin a zis : 
„El este p_rea iubitul Domnului, 
El va locm la adăpost lîngă Dînsul. 
Domnul îl va ocroti totdeauna 
Şi se va odihni între umerii Lui." 

I 3.  Despre Iosif a zis : 
„Ţara lui va primi dela Domnul ca 
semn de binecuvîntare • ' 

Cel mai bun dar al ceruiui roua •• 
Cele mai bune ape cari sînt jos, ' 

1.: Fac.49. 25 • .(:.;< Fac. 27 . Zlil .  

1 4. Cele mai bune roade ale soarelui 
Cele mai bune roade ale fiecărei 
luni, 

1 5. Cele mai bune roduri din munţi i •  
cei \•echi, 

C�le mai bune roade de pe dealu
rile „ cele vecinice, 

�. Fac . .f{l.26. i::*B.at..3.6. 
1 6. _C�le _mai bune roade ale pămîntu
lu1 ş1 dm tot ce cuprinde el. 
Bunăvoinţa• Celui ce S'a arătat în 
rug 

Să vină peste capul •• lui Iosif ��
r
criJlftul capului domnului ' fraţi-

� E..s:od . 3 . 2 , c .  Fapt.7.3>,35. e:;:: Fac.41#.�. 
1 7. El are frumuseţa întîwlui născut • al taurului ; 



232 D E U T E R O N O M 33, 34. Coarnele•• lui sînt cum sînt coarnele bivolului ; Cu ele va împunge ţ pe toate popoarele, 
Pină )a mar�inile pămîntului : Ele _sint zecile de ţţ mii ale lui Efra 1m, 
Ele sini m iile lui Manasc." 

;!.':�:� Fa:���,:�:�· 22. Pa. 92 . 10. t t Reg. 22. 11 . 

1 8. Despre Zabulon a zis : 
„Bucurii-te•, Zabuloane, de alergările tale, 
Ş i  tu, lsahar, de corturile tale ! 

O Fac. 49. 1::1, H , t.5 .  

1 9. Ei vor chema • popoarele pc munte ; 
Acolo, vor •• aduce jertfe de drep
tate, 

Căci vor suge bogăţia mării, 
Ş i  comorile ascunse în n isip." 

(IJsu.2.3. f.•"OPs. t . .�„ 
20. Despre Gad a zis : 
„Binrcuvîntat să fie cine lărgeşte • 
pe Gad : 

Gad se odihneşte ca un leu, 
Şi sfîşie la brate şi capete . 

.:-1oa. rn. 10, etc. I Cron.12.8, etc. 
21. El a ales • cea dintîi parte a ţării, 
Căci acolo stă ascunsă moştenirea 
legiuitorului ; 

El a mers cu fruntaşii •• poporului, 
A adus la îndeplinire dreptatea D;Jm
nului, 

Şi poruncile Lui faţă de Israel." 
..... .Num.S'l. 16. 17, etc • .;.:(lloe.4.12.  

22. Despre Dan a zis : 
„Dan este un pui de leu, 
Care s'aruncă • din Basan." '°' Jm�. 19. 47. Jodc. 18. Z1. 

23. Despre Neftali a zis : 
„Neftali, sătul • de bunăvoinţă, 
Şi copleşit cu binecuvîntări dela 
Domnul, 

la  în stăpînire partea de •• apus şi 
m iazăzi ! ' '  '°' l-"CLC.49.21. Mlos.19.32. elc. 

24. Despre Aşer a zis : 
„Binecuvîntat • să fie Aşer între co
pi i i  lui Israel ! 

Plăcut să fie fraţilor lui, 
Şi să-şi moaie •• piciorul în unt-
delemn ! • Fuc.<0.20. ••Jov.29.6. 

25. Zăvoarele tale să fie de fer şi de 
aramă •, 1 1 1 1 11 Şi puterea ta să ţină cit zi e e.�:1.��: 9_ 

26. N imen i •  nu este ca Dumnezeul 
lui Israel ••, . • 

El trece pe ceruri ca să-ţi vmă m 

ajutor, 

Trece ţ cu măreţie pe no . :.����1
1� it;;..1. �-. �;��\�S�t!r. 10.0, (l�cap�� 15,tll 

27. Dumnezeul ce l vecinic est 
"· 

�e adăpost•, c Un \� 
Ş1 subt bratele Lui cele vec· . un loc de scăpire. mice est, ��.a izgonit •• pe vrăjmaş dinaintea Şi a zis : „Nimiceşte-l." 

28. I srael •  este f�1;Îi°0t�i��c�Mi�\• inţa lui, IQ OC!J. 
lsvorul •• lui lacov este deo l�tr'o tară P.lin� de griu şi 

s:rte 
Ş1 cerul ţ lui picură roua. • , lllus� 

IE.:r . 2.1. G; :-.c-1 . 1
.
6. �: Cnp.8. �' B. t 1''ac.27.28, ��:j��: 29. ferice de tme, lsraele I C' este ca tine, · ine• 

Un popor mîntuit de Domnul Scutul ţ care î t i  dă ajutor ' 
Şi sabia care te face slăvii? Vr�jma�ii .tăi vor face pe priel� nu ţţ mamtea ta, 
Şi tu •ţ vei călca peste înăl\imile 

10, 11�';; �'nm. ;.�: �4;'.·.��-.:;·��3��.7io��t��::�;� 
Moartea lui Moise. 

34 1 .  Moise s'a suit din cîmpia Moabului pe • muntele Nebo, pe vir· ful muntelui Pisga, în fata lerihonu. lu i. Şi D:>mnul i-a arătat•• toată ţara: dela Galaad pînă ţ la Dan, •Num.�., 
33 . ..n .  Cop . 3'2, 49. (•Q Cup. ::l. 27. t Fuc. 14. 14. 

' 

2. tot ţinutul lui Neftali, tara lui 
Efraim şi Manase, toată ţara lui lud1 
pînă la marea • de apus, •cop.11.� 

3. partea de miază-zi, împrejurimile 
Iordanului, valea lerihonului, cetatea' 
finicilor, pînă la Ţoar. 

O.Judc. 1. 16; 3.13. 2 Croo.28.li 

4. Domnul i-a zis : „Aceasta • este la· 
ra pe care am jurat că o voi da lui 
Avraam, lui Isaac şi lui lacov, zicînd: 

O voi da seminţei tale." Ţi-am ară· 

t'at „ ca s'o vezi cu ochii tăi ; damu 
��!c��2���13��0; �o�·,�'; 26.9;28. 13. MCap.3.27;3?.� 

5. Moise•, robul Domnului, a mu1it 
acolo, în ţara Moabului, după porun� 
Domnului. •Cop.112.ro. 1„.1.1:1 

6. Şi D:>mnul l-a îngropat în vale, in 
ţara Moabului, faţă în faţă cu Bel· 

Peor. Nimeni • nu i-a cunoscut mor· 

mîntul pînă în ziu_a de_ azi: •Judr.� 
7. Moise • era m v1rsta d� o sd 

douăzeci de ani cînd a murit ; �el� rea •• nu-i slăbise, şi puterea nu-1 
0 il 

cuse. •Cap. 31.2. �""Fnc.27 . 1;48.10. 1011.1'•·1 ,  
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• s e Moise ' oroc ca Moise, pe care•• Domnul sa·l 
s. Copiii lui lsra.el a!-1 p�m P 

b lui . fi cunoscut faţă în faţă. treizeci . de zile, m �tmp!a M�a u en: o cup. 18. tr1, 18 . . :,�·Exod . 33. 1 1 ,  Num.1'2.6,B. Cn�. 5 . f= şi zilele acelea �e r'�?scş�-��OJ���n.�.20. 1 1 . Niciunul !!U poate fi.pus alatur� tru Moise s'au sflr�1t. F• · 
• r • de de el în ce priveşte toate semnele ŞI 

9. Iosua, fiul _ IUi . . Nu�, . era P 1� 
• • i minu� ile pe cari 1-a t_rimcs . J?umne�eu 

duhul înjelepc1un11, caci M0.1.se1 . Iş· să le facă în ţara Eg1ptulu1 _1mpotr.1v� pusese mînile peste el. _Copif� �1 s_ lui faraon împotriva supuşilor Im ş1 
rael au ascultat de el, şi a_u acu po I im otriva intregei ţări, '' C"P· ' · "'' 7

� 
10· 

trivit cu poruncile pe can le dăduse 1 �. şi în ce priveşt� toate �
.
emnele �n-

lui Moise C:�:'.:.���·. Dao .G. s. <•<• Nurn . 27.18,23. fricoşă!oare pe .c�n �e-: �a�1�\ Î:r�1�f 1 0. ln Israel nu s'a mai ridicat• pro- cu mma tare tnam ea m re 

I O S U A  
S A U  I S U S  N A V I  

(Puim u l  III. 6 .  1 T i m o t e i  6 .  12. Evrei 4 .  1-11.) 

C U C E R I R E A  Ţ Ă R I I C A N A A N U L U I . 
CAPITOLELE 1-12. 

Iosua ln fruntea poporului. 
1 1 .  După moartea lui Moise! robul 

Domnului, Domnul a zis Im _ Iosua, 
fiul lui Nun, slujitorul • lui Moise : 

�·Exod.24.13. Dt!Ut. l.9S. 

2. „Robul Meu Moise• a murit : acum! 
scoală-te treci Iordanul acesta, tu ş1 
tot popo�ul acesta, şi intraţi în ţara pe 
care o dau copiilor lui Israel. • Deu<. 31 . o. 

3. Orice loc • pe care·I va călca talpa 
piciorului vostru, vi-l dau, cum am 
spus lui Moise. <• Dcu<

�
1 1 .:• · Cnp.14.U.  

4. Ţinutul vostru • se va mtmde dela 
pustie şi LibJn pînă la rîul �e� mare! 
rîul Eufrat, toată ţara Het1ţ1lor, ŞI pînă la marea cea mare, spre apusul 
soare I U Î. �� Fac. IO. 18. Exod. 2.1. 31, Num. 34 .  3-12. 

5. Nimeni • nu va putea să stea împo
triva ta, cit vei trăi. Eu voi fi •• cu 
tine, cum am ţ fost cu Moise ; nu te ţţ voi lăsa, nici nu te voi părăsi. • Deut. 7.24. .„, E:tod.ft. 12. t Deul.!tl.8,ZI. \'t!n!. fl, 17. Cap.S. 7;6.27. 
lsn. 43. 2, &.  ttDeut.Sl.0,8. Evr. 13.ft. 

6. lntăreşte-te " şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpînire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da. <•ueut.91.7.2'1. 7. lntăreşte-te numai, ş i îmbărbăteazăte, lucrînd cu credincioşie după toată legea • pc care ţi-a dat-o robul Meu Moise ; nu •• te abJte dela ea nici la dreapta nici la stînga, ca să isbuteşti în tot ce vei face. 
•Nulll.27.Zi. l.>touL31.7. Cap.11. t� •(•Deut. ft.32;28.14. 8. Cartea aceasta a legii să nu se • 

dep�rt�ze de gura ta_; cug�tă ••. asupra ei z1 ş1 noapte, căutmd sa faci tot ce 
este scris în ea ; căci atunci vei izbîndi 
în toate lucrările tale, şi atunci vei lu
cra cu înţelepciune. • D•ut. n. 1e. 19. ••l'e.1.2. 
a��a�� :• J��;:e�:�teE:i �b�rg�::a�� 
te ? Nu •• te înspăimînta şi nu te în
grozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, 
este cu tine în tot ce vei face." 

>:<Deut. Sl.718,23 . .:i..;.p111 . 27 . 1 . Ier.t. 8. 

Poporul făgăduieşte ascultare. t O. Iosua a dat căpeteniilor oştirii po
porului următoarea poruncă : 1 t . „Treceţi prin tabără, şi iată ce să porunciţi poporului :  „Pregătiţi-vă merinde, căci peste tre i •  zile veţi trece Iordanul acesta ca să mer,ireti sii cuceriţi ţara, pe care v'o dă m stăpînire Domnul, Dumnezeul vostru." 

.,.. Ct1J1.3.2. Deut.9. t: tl . 31 .  

1 2. Iosua a zis Rubeniţilor, Gadiţilor şi jumătăţii din seminţia lui Manase : 
1 3. „Aduceţi-vă aminte • ce v'a poruncit Moise, robul Domnului, cînd a zis : „Domnul, Dumnezeul vostru, v'a dat odihnă, şi v'a dat ţara aceasta. 

" N u m . 32. 20-28. Cnp. 22 . 2 , 3, 4. 
1 4. Nevestele voastre, pruncii voştri ş i vitele voastre să rămînă în ţara pe care v'a dat-o Moise dincoace de Iordan ; dar voi toti bărba t i i voinici, să treceţi înarmaţi înaintea fraţilor voştri, şi să-i ajutaţi, 



234 I O S U A  1, 2. 
1 5. pînă ce Domnul va da odihnă fra- ' dat tara aceasta, căci ne-a apucat ţ ilor voştri ca şi vouă, şi pînă ce vor
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o
e yoa.stră din Egipt, Domn�( a s::re� h 1namtea \'oastră apele mării �Oşii at . Iordan spre răsăritul soarelui " am auzit ce aţi făcut •• celor doi � ş, ' . ";r."2.• ,Nc. păraţi :ii .Amoriţilor dincolo. ct. e 1�'",: 1 6. Ei au răspuns lui Iosua, şi au zis : dan lut Sihon "1 o pe „Vom face tot ce ne-ai po_run.cit, şi ne micit cu clesăvî�şir/' cari l-aţi ni. vom duce ori unde ne vei tnmete. n·: ·""1. u . 21 .  """"'· "1. :•xum „, „, , 1 7. Te vom asculta în totul, cum am 1 1 .  De cind am • auzit l�cr�i ·���:'i'" ascultat pe Moise. Numai Domnul, .n i  s'a tăiat ini�a •_•, şi toţi ne-am pie:'. Dumnezeu l tău, să fie • cu tine, cum a ciut nădejdea mamtea voastră ; Căci fost cu Moise ! '' ""''· '" ' 81UT1·20· 1'· 1 R•" . L 37· Domnul ţ, Dui:_nnezcul . vo�tru, este 1 8. Orice om care se va răzvrăti îm- D�mnczeu sus m ceruri ş1 Jos pe pă. f��:�: deo���c��}�:l ��r�'::c�, �� f�! :!'..1.��· ;. î """" 1 :;.;:Exo.1 . i:, 11 , fa  '"'Cnp.·,1;;,;, 

pedepsit cu moartea ! lntăreşte-te nu- 1 2. Şi acum, vă rog, juraţi-mi • pe mai, şi îmbărbătează-te !" Domnul ca veţi a1·ea faţă de casa " 
Cele două iscoade la /cr;/zo11. !�ă��iu��ue�

c��ti ��n��?.iCS!tl.�f�� 2 1 .  Iosua, fiul lui Nun, a trim�s în semn ţ ele încredinţare ascuns din "' Sitim doi oameni, ca « 1 sam.20. 14,10,11. ::'q Tim.5. s .  tvers.it iscoade, zicîndu-le : „Duceţi-vă de cer- 1 3. că veţi lăsa cu viaţă pe tatăl meu cetaţi ţara, şi mai ales Ieriho�ul." pe mama mea, pe fraţii mei, pe sur; Cei doi oameni au plecat, ş1 au a- rile mele, şi pe toţi ai lor, şi că ne ve\i juns •• în casa unei curve, care se che- scăpa dela moarte." ma Rahav ţ, şi s'au culcat acolo. 1 4. Bărbaţii aceia i-au răspuns : „Sin· • N um . ,.; . 1 .  *'' E,-r.11.si. 1ac. 2.25. tMou. 5. tem gata să murim pentru voi, daca 2. S'a dat • de ştire împăratului din nu ne daţi pe faţă ; ş i cînd Domnul Ierihon, şi i-au SJ?1:1S : .„Iată că nişte ne va da ţara aceasta, ne vom purta oameni dintre cop1i1 IUi Israel au ve- cu tine cu bunăvoinţă • şi credincio· nit aici astă noapte, ca să iscodească şie." •:•Judc. L U . Mot.:„;. ţara." ' • P• .. 127 . L  P
.r
ov.2i.30. 1 5 . Ea i-a pogorît• cu o funie pe le· 3. Impăratul lerihonulu1 a tnm�s la reastră, căci casa în care locuia era Rahav să-i spun ă :  „Soo:ite a_fara . pe Jîngă zidul cetăţii. "Fap1.9.'" bărbaţii cari au venit la tme, .ş1 c,a�1 au 1 6. Şi le-a zis : „Duceţi-vă s.pre �un. intrat în casa ta ; căci au venit sa 1sco- te, ca să nu vă întîlnească ce1ce �·a �r· deasca" ţara " ma"resc ·, ascundet.i-vă acolo trei zt11 .• • .  feme1·a -.  a luat pe cei· doi bărbaţi, " „ _ pînă se vor întoarce ; dupa aceea, sa şi i-a ascuns ; şi a zis : „Es!e adev�rat vă ndeţi de drum." că bărbaţii aceştia au vemt la mme, 1 7. Bărbaţii aceia i-au �is � „�ală cum dar nu ştiam de unde sînt ; 028"".' · 17·�9• 20· vom fi deslegaţi • de iurammtul P; 5. şi, fiindcă poarta a trebu_1t sa .se care ne-ai pus să-l facem. "'E".'.'d.�'"· închidă noaptea, bărbaţii aceştia au 1�- 1 8. La intrarea • noastr� în _ţ�ra, lea· sit afară · nu ştiu unde s'au . d�s : gra- gă funia aceasta de fir c.armmu }a lei biţi-vă d�-i urmăriţi, şi-i :eti .3Junge." reastra prin care ne-a1 pogo�1

1\ ş 6. Ea îi suise • pe acope�1ş,_ ş1-1 �scun- strînge •• la tine în ��s� .Pe . tata to:�i sese subt nişte mănunch11:1n de m, pe pe mama ta, pe fraţ11 tai, ŞI _pe 6 �  care-l întinsese pe a���o��:�;;, z sorn . H . rn.  familia tatălui tău. »vers. 12· '- ?•I': · ; 
7. Oamenii· aceia i-au urmărit pe d. ru: 1 9. Dacă yreunul di� ei va !eif!ră d I oarta casei tale, ca sa mearga 

11 mul care duce la vadul lor :inu ut, şi P I T sîngete • lui va cădea. asup „  după ce au ieşit e i ,  s ' a  înch!s poarta. �:p�l�Î'lui, ş i  noi vom fi. nevmo:r��
: 

8. lnainte de a �e culca isc_oadele, dar dacă va pune cin.eva m!na pe 
casă, Rahav s'a suit la e1. pe ,'.!Coperiş, , nul din ceice vor f1 cu tme in 

9. şi le-a zis : „Şhu ca Domnul v a 
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singele lui va cădea asupra . . �=r���,,i I n��u�ul�r;.ct�m
cfo�

� ��ieM�tse�oi f i  cu 

TIOSfrU. . d f ţ" VOM fi , q)nJ1. 1 . H . 1 Cron .2'!l. 25 . ::! Cron . 1 . l .  1:"-'Cn.p . 1 . �  .. 

20. Şi �acă f!e �ei. :ure ea c'irc ne-ai I s. Să dai u rmătoarea poruncă preo-<leslegaţ1 de J�ramm P , ţilor • cari duc chivotul legămîntului : pus să-l facem. . " . 1 Cînd veţi ajunge la marginea apelor 
t��-v�!st�e��s�r.�sl��{:�m��Pbu�ud�l� I \'ordanului, să vă •• opr�t�.};l,.1���.����·. 
ei, şi ei au pleca!. Ea a legat fuma car- 9. Iosua a zis copiilor lui Israel : „A-
m��'.e �� f=�ea�tre�at, şi a� �juns - l� . ��'l�iag-�!n��:�h.lt�b�f��!!'tcle Dom-
munte, unde a� ră��s trei" zile, pma 1 1 O. 'Iosua a zis : „Prin aceasta veţi 
s'au întors cei . can-1" urmareau. Cei cunoaste că Dumnezeul • cel viu este cari-i urmăre�u 1-a� �autat pe tot ciru- în mi] locul vostru, şi că v_a . izgoni•• mul, da� nu _ 1-au ga�it. , • , : dinaintea voastră pe Can�'"!1ţ1, pe H_e-

23. <;:e1 �01 oameni . s au mtors, s a� I !iţi, pe Heviţi , .P.e _ferez1ţ1, l!e. Ghir
pogor1t dm i:nunte, ş1 au ţrecut _lorda gasiţi, pe Amonţ 1 ş1 pe Iebus1ţ1 : nul. Au venit la Iosua, f1�l IUI„ N„un, i ':'Dent. ri.:!u. 1 ��m. 17.26. '.rneg.rn.-1. osP,n t . to . )le.t.11;, 
Şi Î-all istorisit tot CC (t Se mhm- JG. l Tes. 1 . �I. '·'··Exod.3.'l.'! . Deut. i . 1 . Ps.44.2. 
plase. 1 1 .  lată, chivotul legămîntului Dom-

24. Ei au zis lui Iosua : „Cu adevărat, nu lui • întregului pămînt va trece îna
Domnul • a dat toată ţara în mînile intea voastră în Iordan. 
În°aÎ�%e� J�a

t�ţiă.1����t����-ţ�rj,'./�.�'.'!��� 1 2. Acum, l���:';'· �����;����;h�Îi
1
:b:;·; 

· din seminţiile lui Israel, cite un băr-
Trecerea Iordanului. I bat de _fieca!e se� inţie. . . ·:·c�P ·' -"· 

1 3. Ş1 de mdata • ce preotu can duc 3 1 .  Iosua, sculîndu-se disdediminea- chivotul Domnului••, Dumnezeului în
. ţă, a pornit d�n Sitim • cu toţi c<;>piii tregului pămînt, vor pune talpa piciolm Israel. Au aiuns la lo�da_n ;  ŞI au rului în apele Iordanului, apele lordarămas acolo peste noapte, mamte de a nului se vor despica în două, şi anume trece. ''Cap. 2· i. apele cari se pogoară din sus, se vor 2. După trei• zile, căpeteniile oastei opri ţ grămadă." au trecut prin tabără, �'Cnp.1.10,11. �'Vers.15,rn. •:•::= vcrs. 11. t Ps. iS. 13;1U.;{. 

3. şi au dat poporului următoarea 1 4. Poporul a ieşit din corturi, ca să 
poruncă : „Cînd • veţi vedea chivotul treacă Iordanul, şi preoţii cari duceau 
legămîntului Domnului, Dumnezeului chivotul • ]egămîntului au pornit înain
vostru, dus de preoţi••, cari sînt din tea poporului. q·u1>t. 1.<: •. 
neamul Leviţilor, să plecaţi din locul 1 5. Cind preoţii, cari duceau chivoîn care sînteţi, şi să porniţi după el. tul, au ajuns la Iordan, şi cînd l i  s'au ·:•Nuru.10. 33. '''''Deut.a1.9, 25. muiat . picioarele • în marginea apei, 

4. Dar • între voi şi el să fie o depăr- - căci•• Iordanul se varsă peste toate 
tare de aproape două mii de cot i :  să malurile lui în ţ tot timpul secerişului, nu vă apropiaţi de el. El vă va arăta �vers. ia. �„:, H·1·011. 12.1;;. Jer. 12.5; 49.19. tCap.4.rn; 
d!"u.mul i;ie ca.re trebuie să-l urmaţi, 0•10•12· . " . cac1 n'aţ1 mai trecut pe drumul a- 1 6. - apele can se pogoara dm sus 
cesta." •Exud . 19. 12. s'au oprit, şi s'au înălţat grămadă, la o 
5. Iosua a zis poporului :  Sfinţiti- foarte mare depărt'\.re ?e lingă cetatea 

vă •, căci mine Domnul va ''r ace lu- Adam, care este hnga Tartan • ;  iar �ruri minunate în mijlocul vostru " c�l�ce se pogorau spre •• marea cîm
Exod. rn. 10, u, 15. Le1,-·, 20• 7 .  Num. 11. s. Cap: i. rn. p1e1, care este marea ţ Sărată, s'au • 8am. 1s. ; Joel 2. rn. scurs de tot. Poporul a trecut în faţa 
6: Şi Iosu� a_ zis preoţilor : „Luaţi • Ierihonului. 

chivotul legammtului, şi treceţi înain- <•lReg.4.12; 7.46. ""Deut.3. 17. tFac. U.3. Nmn.31.:1. 

tea poporului." Ei au luat chivotul 1_7. Pr�oţii cari d!-1ceau chivotul legăIegllmî�tului, şi au pornit înaintea po- mm��u1 Domnulm s'au oprit pe uscat, porului. "Num.4.15, în mijlocul Iordanului, în timp ce tot 
7: pomnul a zis lui Iosua : „Astăzi, l�raelul • trecea pe uscat, pînă a isprăvo1 mcepe să te înalţ> înaintea între- vit tot poporul de trecut Iordanul. :.'.=E:tod.U.2). 
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_
2. Fiii lui Ruben, fiii I . 4 l · D��a�e a 1sprav1t tot poporul de matate din seminţia lui

u�Oad, şi iu 
losu�

e.cu ordanul, Domnul a zis lui trecut• înarmaţi înaintea coa�ase, a; 
2 

j 
• . • IJ•ut.:11. 2  Cep.a. 1 1. Israel, cum Ie spusese M . _Plllor lu 

. · „ � doisprezece bărbaţi din po- oise. 1 

t�
or, cite un bărbat din fiecare semin- 1 J_. Aproape patruzeci ;eN""':.3'l·aJ.�.� ie. � <•Cnp.a. 12. baţi, pregătiţi de război a mu de hăr: 

/· I?a_-le .Poru.�ca următoare: „Luaţ i ta_ de l1;1ptă înaintea Do�n�Jt�e?Jt ga. 
e a1c1, dm mii locul Iordanului, din pia lenhonului. ui •n crm. 

locul und� s'au oprit• preoţii, douăs- 1 4. ln ziua aceea, D JmnuJ • " pr�zec_e pietre, pc cari să Ie duceţi cu pe Iosua înaintea întregutu · � •nal\at• 
voi! ŞI  să le puneţi în locul•• unde s'au temut de el cum se t 

1 srael ; ii 
veţi petrece noaptea aceasta." Moise, în toate zilele vieţii (�u�e.ră de 

'' Cap.•.13.  oovera . 19, 20. 1 5. Domnul a zis lui Josua ·Ul. C.p,11, 
4. los_ua a che��t pe cei doisprezece 1 ?· „Porunceşte preoţilor· c . 

bă.rba\1, r.e �lrl 1-a ales dintre copiii chivotul mărturiei, să iasă d' �ri duc• 
lui _lsr.ae , cite un bărbat de fiecare . .��.����n.'' 
seminţie. 1 7. Ş1 Iosua a poruncit ". '� 

5. Şi . le-a zis: „Treceţi înaintea chi- „leşiţi din Iordan." preo\dor: 
yotul�1 Domnului, Dumnezeului vostru, 1 .8. Cînd au ieşit preoţii, cari du m .m11Ii;icul Ii;irdanului, şi fiecare din ch.•.votul legămîntului Domnului ceau voi sa 1a o p11tră pe umăr, după nu- m1ilocul Iordanului, şi cînd au "o1din 
mărul seminţiilor copiilor lui Israel cu talpa picioarelor pe uscat 

ca T 
6. pentru ca acesta să fie un semn de Iordanului s'au întors la locul' l�Pe t 

a�ucere aminte în mijlocul vostru. s'au revărs�t • ca mai înainte ;· /1 
C:md • vor întreba copiii voştri într'o toate malurile lui. •c.,.�s,e 
ZI : „Ce î.n��mnează pietrele acestea 1 9. Poporul a .. ie�it .�in .Iordan în ziu; 
pentru voi ? • Vera. 21 .  Exod. 12.26; rn. u .  a z.ecea •

a Junu 1�11 1, Ş I  a tăbăril la Veut.6�W. l'o . 44. 1 ; 1s �,<, &, 6. Ghilgal ! la marginea de răsărit a le. 
,7· sa Ic �puneţi: „Apele Iordanului • nhonulu1. . . •c,0.;„, 

s au . despicat în dol.!ă înaintea chivo- 20._ Iosua a ri.d1cat la Ghilgal cele• 
tulu1 legămîntului Domnului ; cînd a di;iuasprezece pietre pe cari le luaseră 
trecut ch ivotul Iordanul, apele Jorda- dm Iordan. •1•m.1 
nu lui s'au de�picat în două, şi pietrele 21  � �I. a zis copi_i.1.or lui �s!ael: „Cind 
acestea să fie totdeauna o aducere vor rntreba cop111 voştri rntr'o zi pe 
aminte „ pentru copiii lui Israel." părinţii lor: „Ce însemnează pietrele 

Ot:u11. 3. I� IB. C<i;. Exod. l2.14. Num. 16. 40. acestea ?" H�rU. 
8. Copiii lui Israel au făcut aşa cum 22. să î�văţaţi pe copiii voştri, şi sâ 

le poru.ncise li;isua . . �u luat douăspre- le spuneţi: „Israel • a trecut Iordanul 
zece pietre dm m11locul Iordanului, acesta pe. uscat. •Cap.u; 
cum spusese lui Iosua Domnul, după 23. Ca.ci �omnul, Dl!,mnezeul vostru, 

numărul srminţiilor copiilor lui ls- a �ec�t }namt�a voastra apele Iordanu· 
raci, le-au luat cu ei, şi le-au pus în Io- lui pma ce aţi trecut, după cum făcuse 
cui unde aveau să rămînă peste noapte. Don:inul, Dumnezeul vost�u, . la Marea 

9. Iosua a ridicat şi el douăsprezece Ro�1e,_p� care a secat-o• rnamtea noa· 
pietre în mijlocul Iordanului, în locul 

stra prna am tr�cut, •E,ml.ll.�· 

unde se opriseră picioarele preoţilor �4. pe!ltr� ca. toate popoarele pa: 
cari duceau chivotul Jegămîntului; şi mrnt

.'!
lu1 sa �tie �ă m1_na Dom�ul�'. 

ele au rămas acolo pînă în ziua de azi. este puternică, ş1 să va ţ temeţi to 

1 0. Preoţii cari duceau chivotul au deau�a de Domnul, Dumnezeul Vil' 

stătu.t Î1! miil�cul Iordanului pînă la �!���d. 10. 16. 1
·�,���i!".'�2.

'i,���t�0ţ'���: :�!:: 
deplina 1mplrn1re a celor ce poruncise Deut.e.2.re.BD.1. 1er. 10.1. 
lui Iosua Domnul să spună poporului, 
potrivit cu tot ce poruncise Moise lui Tăierea lmprejur. 
Iosua. Şi poporul s'a grăbit să treacă. 5 1. Cînd au auzit• toţi împăratii. A: 

J I .  După ce a isprăvit de trecut tot moriţilor dela apusul lordan�lu1� ş: 
poporu l, chivotul DJmnului şi preoţii toţi împăraţii Cananiţilor de hnga' 
au trecut înaintea poporului. . mare că Domnul secase apele lorda· 
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oului înaintea copiilor !u! lsra.el pîn_ă ci au mîncat din roadele ţări i Canaa

am trecut, li s'a tăiat ţ m1�.a şt al! ra- nului în anul acela. •Exod . 10.s;. 

mas îngroziţi înaintea cop11lor lut Is
rae l. oF.:.orl. 10.14, I&. ,,� ,..um. IS.29. Cop.2.0, 10. 

11. Ps.48.6.  E..:�.21. 7. t I Heg. I0.5. 
, 2. ln vremea aceea, DJ�nul a �·s 

lu i Iosua : „Fă-l i �işte cut ate .� . 
de .P•a

tră, şi taie împreiur pe cop111 
_

Im 1.�-r3�1io�u�
0�i�a 0r{��· nişte cuţit�.�d:1 .;;:: 

tră şi a tăbt împrej'ur pe coptu lut Is-
rael pe dealul Ara ot. . • .  4 .  lată pricina pentru care •:a fa1�t 
Iosua împreju

.
�. Toţ • popo��I 1eş 1t ct1� 

Egipt, bărbaţ11, toţi oamenu de l��ta 
muriseră în pustie, pe drum, dupa te-
şirea lor din �!§:,Î.P..�'. 14. 2!1 ; 26. 64, M. D•ut.2. 1e. 

5. Tot poporul acela ieşit din Egipt 
era tăiat împrejur ;  dar tot poporul 
născut în pustie, pe drum, după ieşirea 
din Egipt, nu fusese tăiJt împrejur. 

Descoperirea dumnezeiască. 
1 3. Pe cind losu:i era lingă lerihon, 

a ridicat ochii, ş i s 'a uitat. Şi iată că 
un om • stătea în p icioJre înaintea lui, 
cu sabia scoasă •• din teacă în mină. 
Iosua s'a dus spre el, şi i-a zis : „Eşti 

dintre ai noştri sm dintre vrăjmaşii 
noştri ?" 

QFnc. IR.2; 32 . 2.& .  Exod.23.23. Zub . 1 . 8. 
Fopt.. I. IO. �;� Num.2'2.23. 

1 4. El a răspuns : „Nu, ci Eu sînt Că
petenia oştirii Domnului, şi acum am 
\·cnit." Iosua s'a • aruncat cu faţa la 
pămînt, s'a închinat, şi 1-a zis : „Ce 
spune Domnul meu robului Său ?" 

* Fnc. 17.9.  

1 5. Şi Căpetenia oştirii Domnului a 
zis lui Iosua : „Scoate-ţi • încălţămin
tele din picbare, căci locul pe care stai 
este sfint." Ş i  Iosua a făcut aşa. 

�·Exod . 3. 5 .  Fnpt. 7.33. 6. Căci copiii lui Israel umblaseră 
patruzeci • de ani prin pust ie pînă la 
nimicirea întregulu i  ne�m de oameni Luarea Ieri/ionului. -
de război cari i�şis�ră din Eg'pt şi cari Nelegittirea şi pedepsirea lui Acan. nu ascultaseră de glasul Domnului. 
Domnul Je-a jurat că nu-i•• va lăsa să 6 1 .  lerihonul era închis şi întărit 
vadă ţara pe care jurase părinţilor de teJm1 copi:lor lui lsrad. Nimeni 
lor că ne-o va da, ţară ţ în care curge nu ieşea din el şi n imeni nu intra în el. 
lapte şi miere. • Nnm . 14_,.,, neut. t . •: 2. 7• 14•  

2. Domnul a zis lui Iosua : „ lată, 
Pe. %. 10. ••N11 1n . 1 4.29. Pe.9n. l l . Evr,3. 1 1 . ţ Exod.3.8. dau •  În mîniJC tale Jerihonu (  Ş i  pe 

7. l n  locul lor a ridicat pe • copiii împăratul •• lui, pe vitejii lui ostaşi. 
lor ; şi Iosua i-a tăiat împrejur, căci • C•P·2·9· " : " . 1 .  ••' r>eut.7.24. 

erau netăiJţi împrejur, pentrucă nu-i 3. lnconjuraţi cetatea, voi toţi bărba-
tăiaseră împrejur pc drum. tii de război, dind ocol cetăţii odată. 

• N u1n. 1 1 . 3 t .  ne111 .1 .39. Aşa să faci şase zile . 

. 8. După ce a isprăvit de tăiat im pre- 4. Şapte preoţi să poarte înaintea chi-
1ur pe tot poporul, au rămas pe loc în votului şapte trîmbiţe de corn de bcr-tabără pină la vindecare •. •Fac.s.1.26 bece ; în ziua a şaptea, să înconjuraţi 

Prăznuire� 
â��a�;Î

m
d
b
e
iţ��

pte ori, şi preoţii:. i.�n��o�i Paşlelor. - Mona Znceteazil. 5. Cînd vor suna lung din cornul de 
9. Domnul a zis lui Iosua :  „Astăzi, berbece, ş i cînd veţi auzi sunetul !rim

am ridicat ocara • Egiptului de deasu- biţei, tot poporul să scoată mari stripra voastră." Şi locului aceluia i-au găt�. ,i\tunci zidul cetăţii se va prăpus
. 
numele�• Ghilgal (Prăvă!ire) pînă buşi, ş 1 poporul să se suie, fiecare 

m ziua de azi. o F•<."4. u .  1 sam . 14.e. Lev. ts.s. 
drept înainte." 

C•p.2' . 1 < . E,PC. 20.1: 2a. a, s. "' C•p. 4. 10. 6. Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe I O. Copiii lui lsnel rn tăbărî! la Ghil- preoji, şi le-a zis : „Luaţi chivotul legal ;  şi au prăznuit Paştele în a patru- gămîntului, şi şJ pte preoţi să po:irte sprc�ecea •. zi a lunii, spre seară, în cele şapte trîmbite de corn de berbece c1mp1a lerahonului. • E x od . 12.6. Num.9.6. înaintea chivotului Domnului." 1 1 . A doua zi de Paşte au mîncat d in 7 .
. 
Şi a. zis poporulu i : „Porniţi, în-gr!u l • \ări.i, azimi şi b:iabe prăjite ; con1urat1 cetatea, şi bărbaţii înarmati chiar tn ziua aceea au mincat. ă t - • · t h · · 1 2. M�na • a încetat a doua zi de i

u i. ,;eaca rnam ea c •votului Domnu-
��şt�'. lt�d

l 
au rî�cat di� griul tării. 8. Dupăce a vorbit Iosua poporului P111 Ut srae n au mai avut mană, cei şapte preoţi cari purtau înaintea' 
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.
mbiţc de corn ; au sunat din trîmb itc c d� bc_rbccc_ �u por111t ŞI au sunat d i n  poporul ,unetu l t rîmbii i 

ind � au1;1 trij�1tc. Ch1v.otul lcgămînh1 lu i Dom- re, şi z idu l • s'a prăb 
�
t 

'
.

a strigat ta. n;• ui mc.rgc� III urma lor . • suit  în cetate, fiecare ��� 't�0P�rul B'a J. B�rbaţu 111armat1 mergeau rna intca pus mina pc cetate I'v n�inte. Au prco! •!or, ���i sunau d in trîm_biţc, .şi 21 � şi au nimici t-;, • cu 'ci�"'.11"· 1 �·'" C?ada oştim mergea d u pă chivot ; 111 trccmd prin ascuţişul sâbiei t
s�vlrş1rc, t impul mersu lui , preoţ i i  sunau d in în ceta te, bărbaţi şi femei 

c 0„ c� era ' frlmb1ţc. <• sum. 10..,-, frî 1 1 i , pina la  boi, oi şi mig��'!n��!· I O. Iosua dăduse porunca aceasta po- 22. Iosua a zis n·lor doi bă i, . '"· poru lu i_ : „Voi sa . n� strig� ţ i, să nu vi iscod iseră ţara : „ Intraţ i in �a:!' car; se auda glasul, ş1 sa nu va tasă o vor- vei şi scoateţi d i n  c1 pc fem · cur. �ii cli � •. gurâ, .Pi_n1�1 în ziu� cine.I yă "'.�! şi pc foţ i ai ei, cum : i-a(i jur:;�,accca spune . „Strig,1 \ 1 . Atunci sll sfrigaj1. .,.,.„1„2. 11 1„  1 1 . Ch i".'o.tu l Domnului  a inconj�rat 23. Tinerii, iscoadele, au int�ai
"'
· : '"' �etatea.' şt 1-a dat .ocol odaU i apoi au scos pe Rahav, pc tatăl • ei, pe �a�u mirat 111 tabara, ş1 au rllmas 111 tabără ci,  pc fraţ i i  ci, şi pc toţ i ai ei · au a pc�te noapte,. afară pc toţ i cei din familia �i, şi ��� 1 2. Iosua s a  scu la t cu noaptca'n cap, aşezat afani d in tabăra lui  Israel şi preoţ i i • a u  luat chivotul Domnului. ,.„.,,:,. „ 

• . . • flout.•1.26. 24. Cctat�a au ars-o î�preună cu tot 1 3. Cei şapte prcoj1, cari purtau cele cc se a ria 111 ca ; numai argintul • au. şapte trîmbi(c de corn de berbece îna- rul, şi toate lucrurile de aramă Şi de intca ch ivotu lu i Domnu lu i, au porn it fier Ic-au pus în vistieria casei Dom. şi au sunat din trimbiţe. Bărbaţii inar- nulu i. • 1-.„.19 maţi mergeau înaintea lor, şi coada 25. Iosua a lăsat cu viaţă pe cuna oştirii venea după chivotul Domnului ; Rahav, casa tatălui ei, şi pe toţi ai ci · în timpul mersului, prco1 ii sunau din ea a locu it •  în m ij locul lui Israel pini trîmb i\c. în ziua de azi, pentrucă ascunsese so. 
1 4. Au înconjura t cetatea odaia, a Iii, pc cari-i trimcscsc Iosua să isco. 

doua zi ;  apoi s au întors în tabără. Au deasca ler ihonu l . • Mo1.1.1. 
filcut acelaş lucru timp de şase z i le. 

1 5. ln ziua a şaptea, s'au sculat în zo
rii zilei, şi au înconjurat în acelaş fel 
cetatea de şapte ori ; aceasta a fost 
s ingura zi cînd au înconjurat cetatea 
de şapte ori. 1 6. A şaptea oară, pe cînd preoţii 
sunau din trîmbije, Iosua a zis popo
rului : „Strigaţ i, căci Domnul v'a dat 
cl'latca în mină ! 1 7. Cetatea să fie dată Domnului 
spre nimicire, ca şi tot cc se află în 
ca · dar să lăsaţ i cu viaţa pc curva 
Rahav şi pe toţ i  cei ce vor fi cu e� 
în casă, pentrucă a ascu�s • pc solu 
pc cari-i trimescsăr:im no1. ''Gnp. 2 . ,. 

1 8. feriţ i-vă numai de cccacc v� 
fi dat spre nimicire ; căci dacă veţi 
lua ceva din cecacc va fi dat �pre ni
micire veţi face ca tabăra lui . Israel 
să fie dată spre nimicire şi o veţi •• ne
noroci. O:. J>eut. 7 .20; 13. 1 7 .  Cnp. i .  I , 11, 12. 
M (.;11 p . 7 . 2."1. 1 Jl(•$[. 18.17,1H.  lonn. l . l2. 

t 9. Tot argintul şi tot aurul, !oa.te !u
crurile de aramă . şi �c fe�, să f!e u�
chinatc Domnului, ŞI s� mtrc m vi
stieria Domnului."  . „ 

20. Poporu l a scos striglltc, �1 preotu 

Blestemul 
lui /o.�ua asupra lerihonului. 

26. Atunci a jurat Iosua, şi a zis: 
„Blestemat • să fie înaintea Domnului 
omul care se va scula să zidească din 
nou cetatea aceasta a lerihonului ! Cu 
preţul întî�ulu i său născut .îi v� pune 
temel i ile ş1 cu preţul celui mai tînăr 
fiu al lui îi va 'aşeza porţ ile !" 

f) J ncg.10 .. 11. 
27. Domnu l •  a fost cu Iosua, şi i s'a 

dus vestea •• în toată ţara. 
i:i Cni•. 1 . 6. t�(rf,'np. O.I,!. 

Nelegiuirea lui Acan. 7 t. Copiii lui Isr�el au păcătuit. c� 
privire la lucrurile date �pr� mm1: 

circ. Acan •, fiul lu i  Carm1, fiul lu.i 
luda, a luat din lucrurile date spre

.
n
.
1· m icire. Şi Domnul S'a aprins de minie
_ împotriva copiilor lui Israel. . • cap.i::.� 2. Iosua a trimes din. lerihon mş e 

bărbaţi la Ai, care est� l ingă .B�t-�v�ij'. 
la răsărit de Betel. Ş1 le-a zis · . !' m .. 
vă, şi iscod!ti ta�a." �i oamenii �ceia 

s'au suit, ş1 au 1scod1t cet.aţea Ai. s · 
3. S'au întors la Iosua, ŞI 1-au spu · 
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Degeaba mai faci să mai meargă toţ I n_u vc� i sc��atc lucrul dat spre nimi· " ul . două sau trei mii de oameni I Circ din m1Jlocul \'Ostru. 
c�r0:·u�ge ca să baţi cetatea Ai ; nu . . 

. 
Ex"": ' " · '"· �''•C'ap . 3 . o_. 

t .J t t oporul · căci oamenii aceia 1 4  .. Sa va aprop1a\ 1  mine dimineaţa 
�îsn�"' u�nipla număr." du pa seminţii le. voastre ; ti seminţia 

4 Â roa e trei mii de oameni au pe care o v": arata Do_mnul_ prin _sorţi 
0·rnit daf au luat-o la • fuga dinain- se va apropia ,Pe fam1l1 1 , ş 1 famil ia pe 

fea oa�enilor din Ai. (� Lev .:!J;.1;. u1-11L28.2r • . care o va �rata Domn�il pnn sorţi 
- O enii din Ai le-au omorî! aproa- se va apropia pe case, �1 casa pc care 
�· tr�i!.eci şi şase de oameni ; i:au o va _arăta J?omn_ul prm so�tro�c11� \� �rmărit dela poartă pînă la Şebarim, apropia pe, barba_\1. , . · . " ·: i i-au bătut la vale. Poporul a ramas 1 5 .  Cm� va f1 arata! pnn s_or�1. ca Încremenit şi cu inima moale • ca apa. a lu_at d1." ce era �at spre nim1c1r':, 

,� cap.2.o, 1 1 .  IA!v . 2r..::i:. 1'11 . 2'.! . U . va f1 ars m foc, el ŞI tot ce este al lui, pcntrucă a călcat•• kgămîntul Domnului şi a făcut o ţ mişelie în Israel." Mllmirea şi rugăciunea lui Iosua. 

6. Iosua şi-a sfîşiat • haine!e,_ şi s'a 
f��i��!� ��i:�:�I�� &!���1J::neÎ ;�tră� trînii lui Israel, şi şi-au•• presărat capul cu ţărînă. * f'uc.37.20, 34.. t.•�J J Sam.4.12. 

:n-1nm.J.2; 13.ID. Ncrm . !L l . Iov,2.12.  

7. Iosua a zis : „Ah ! Doamne Dumnezeule•, pentruce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mînilc Amoriţilor şi să ne prăpădeşti ? De am fi ştiut să rămînem de cealaltâ parte a Iordanului ! '''Exod.6.""· 21<og.:i.10.  

8. Dar Doamne, ce voi zice, după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmaşilor lui ? 
9. Cananiţii şi toţi locuitorii ţării vor afla ; ne vor înconjura, şi ne vor şter-

î:c: Ţ�"!�1�u�cfuei t!�î�!iuf im��/?�! 
r.< PH.:-);�. ·I. t.":' l�xo1l. :l2.1'.?. N u m . 1.t. 13. 

Descoperirea şi pedepsirea lui Aca11. 

1 O. Domnul a zis lui Iosua : „Scoală
tc ! Pentruce stai culcat astfel pe faţa ta ? 1 1 .  Israel • a păcătuit ; au călcat legămîntul Meu pe care li l-am dat, au 
luat din lucrurile •• date spre nimicire, 
le-au furat şi au minţit ţ, şi le-au as
cuns printre lucrurile lor. 

·� Vers. I .  t.u:• Cnp.r..  17, JR. ţFopt.6. 1, 2 .  1 2. De aceea • copiii lui Israel nu pot să ţină piept vrăjmaşilor lor : vor da dosul în faţa vrăjmaşilor lor, căci sînt daţi •• spre nimicire ; Eu nu voi mai fi cu voi, dacă nu nimiciţi ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. f.• Xum. 1·1.40. Jude. 2. 14 .  �·l!<Deut. 7.26. Cap.0.18� 
1 3. Scoală-te, sfinţeşte • poporul. Spu-

�ie�;� �·i�!ilg����;: o����z�\ni�i�!: rael : „ln mijlocul tău este un lucru dat spre __ nio:iicire, ls_raele ; nu vei putea să tu piept vrăimaşilor tăi, pînă 

1:- 1 su111 . 1 1 . �. � - (:f.< VerR.11. tFac. 3-l.7 . Judc.2fl.r.. 
1 6. Iosua s'a sculat disdedimineaţiî, 

f �t �l�0��s\ ��1ts;t�elp��Ps�:lims��ii�� 
ţia lui luda. 

1 7. A apropiat familiile lui luda, şi a fost arătată prin sorţi familia lui Zerah. A apropiat familia lui Zerah pe case, şi a fost arătată prin sorţi casa 
lui Zabdi. 

1 8. A apropiat casa lui Zabdi pc -băr
baţi, ş i a fost arătat prin sorti Acan •, 
fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui 
Zerah, din seminţia lu i Iuda. «J 8am. 1u2. 

t 9. Iosua a zis lui Acan : „Fiule •, 
dă slavă Domnului, Dumnezeului lui 
Israel, mărturiseşte•• şi spune-mi ţ ce 
ai făc:ut, nu-mi ascunde nimic". 
�·l Som. O. 5. Ier. 13. 10. Ioan U. 24 .  >::(• Num. &. 6, 7. 
2Cron . 30 . '.!'l. l's . Gl . :J. Duu.9.4. ţ I Sa m . H  . . 1:1. 

20. Acan a răspuns lui Iosua, şi a zis : „Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului lui 
Israel, şi iată ce am făcut. 
21 . Am văzut în pradă o manta fru

moasă de Şinear, două sute de sieli de ·argint, şi o placă de aur în greutate de cincizeci de sieli ; le-am poftit, şi le-am luat ; iată, sînt ascunse în pămînt în mijlocul cortulu i meu, şi ar
gintul este pus subt ele". 

22. Iosua a trimes nişte oameni, cari au alergat în cort ; ş i iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Ac.an, şi argintul era subt ele. 
23. Le-au luat din mijlocul cortului, le-au adus lui Iosua şi tuturor copiilor lui Israel, şi le-au pus înaintea Domnului. 
24. Iosua ş i  tot Israelul împreună cu el �u luat pe Acan, fiul lui Zera1t, argmtul, mantaua, placa de aur, pe fiii şi fiicele lui Acan, boii ·1ui, măga-



240 I O S U A  7, 8. ;�i,_ oile, c�rţul lu: şi tot ce era al lui ; aşezat la pîndă între B t 1 I i-au sui m va ea Acor.•. a pus de Ai. Iar Iosua a 
e
e 

e şi Ai, I . • ' •ni. 2"· Cor . 15. 7· tea aceea în mi ·  iocul 
p lre�t no1 1 25. 1.osua a zis : „Pentruce ne-ai • ne- 1 0 1 , J P.oporulu1. � norocit ? Şi pe tine te va nenoroci 

. osua s a sculat dis de dimi Dom.nul  azi". Şi tot Israelul •• i-a ucis �ace;ect���'. ��P':'ru�, şi t" pornit îm�:�lţ CI;' pietre. l-au ars în foc, i-au ucis cu şi bătrinii lu'i 11�ra�l.
n ea P0Porului, ':i pietre, " (np.6. 18. I Cron . 2 . 7 .  oiC1Deut. 11 .6. l l T . • . . 26. şi au ridic�! °  peste Acan un mor- cu �I s�!1 oa.me� J J  ,de război.cari er man mare de pietre care se vede pină • u smt şi s au apropiat de au 

în · ziua de azi. Şi ' D:>mnul •• S'a în- ' t�te_ ; .cmd a!-1 a)uns în faţa cetă\ii ci. 
tc;irs din iuţimea miniei Lui. Din pri- ����r� la mi��a "?apte de Ai, de ;a�n cma acestei în: împlări s'a dat pînă în espărţ iţ1 prin vale. ,.„.� ziua de azi locului aceluia numele de 1 2· l�su� :1 luat apro�pe cinci mii d' �:.���'"·�'�o:i.!.f�����"��;,(11. 2;,;�:2::;'!: �:��"i� �1p�= s:��t�t�'.ndă între Be1e1 
' '°""' · :u .  r;n1 . &. 12. Jrw.r.0. 10. ose.2.1;;. 1.3. Dupăce s'a aşezat toată tabba miază noapte de cetate, şi cei de pi�� la apus de cetate, Iosua a înaintat .1 noaptea aceea în mijlocul văii. 11 

Luarea r:ef4!ii Ai. 
8 I .  D:imnul a zis lui Iosua : „Nu • te teme, şi nu te spăimînta ! la cu 
tine pe toţi oamenii de război, scoalăte, suie-te împotriva cetăţii Ai. lată •• 
că îţi dau în mînile tale pe împăratul 
din Ai şi  pe poporul lui, cetatea lui şi ţara lui.o�ut. 1 . 21;1.1a;s1 . s. cop. 1 . 9. cc:cap.&.2. 2. Să faci cetăţii Ai  cum ai făcut • 
lerihonului şi împăratului lui : să pă
straţi pentru voi numai •• prada de 
. război şi vittle. Pune nişte oameni 
la pîndă înapoia cetâ\ii". 

"' C11p. 6. 2t. oo Deut. 20. U. 
3. Iosua s'a sculat cu toţi oamenii de 

război ca să se suie împotriva cetăţii 
Ai. A ales treizeci de mii •de bărbaţi 
viteji, pe cari i-a pornit noaptea, 4. şi le-a dat următoarea poruncă : 
„Ascultaţi ! Să • vă puneţi la pînd� 
înapoia cetăţii ; să nu vă depărtaţi 
m ult de cetate, şi toţi s!i 'fiţi gita. 

.C.Juilc.20.29. 

5. Iar eu ş i  tot poporul care este c� 
m ine ne vom apropia de cetate. Ş1 
cind vor ieşi înaintea noastră, ca in
tîiaş dată, noi  o s'o luăm la fugli • 
dinaintea lor. �Judc.20.B2. 
6. Ei ne vor urmări pînă c!nd îi ".om 

trage departe de cetat�, căc� Vf?.r zice : 
„Ful! dinaintea no�slr_'.l, �a mt1 1aş da
tli ! ' r Şi vom fugi d1�amtea !or._ . 7. Voi sli ieşiţi atunci del� pmda ş1 
să puneţi mina pe cetate, ş1 D:>"!n1;1l, 
Dumnezeul vostru, o va da în m1mle 
voastre. _ . t. 8. Dupăce i:eţi ·lua c�tatea, sa-1 �une 1 

foc, să faceţi cum a zis Do'!1nul . ��ea
sta este porunca • pe care v �2���. i�.2B. 

9. Iosua i-a pornit, şi s'au dus de s'au 

1 4. Cînd a văzut împăratul cetăţii A" lucrul acesta, oamenii din Ai s'au seu' lat în grabă disdedimineaţă, şi au ie. şit înaintea lui Israel, ca să-l bată I� pă_ratul s'a îndreptat� C1;' tot poporul lui, spre un loc hotănt, 1nspre cîmpi� şi nu ştia • că înapoia cetăţii o mîni de oameni stăteau la pindă împotriva lui. 0Ju1lc.2D.!W. Ecu.11 
1 5. Iosua şi tot Israelul s'au prer; . cut • că sini bătuţi, şi au fugit pe dru. mul dinspre pustie. •Judc.:ll.ill,"' 
1 6. Atunci tot poporul care era în ce. 

tale s'a strîns ca să-i urmărească. Au 
urmărit pe Iosua şi au fost traşi de· 
parte din cetate. 
1 7. N'a rămas piciun om în Ai şi 11 

Betel care să nu fi ieşit împotriva lui 
Israel. Au lăsat cetatea deschisă, şi au 
urmărit pe Israel. 
1 8. Domnul a zis lui Iosua : „lntinde 

spre Ai suliţa pe_ car� o ai !? �in!, 
căci am s'o dau m mina ta ! Ş1 Io
sua a întins spre cetate suliţa pe care 
o avea în mîn!i. 

1 9. Deîndată ce şi-a întins mî�a,_băr· 
baţii, cari stăteau la pîndă, au 1e11t r� 
pede din locul unde erau ; au paţruns 
m cetate, au luat-o, şi s'au grăbit de 
i-au pus foc. • . 
20. Oamenii din Ai, uitîndu-se mapo� 

au văzut fumul cetăţii suindu-s� sp.re 
cer şi n'au mai putut s!i scape m nia 
0 parte. Poporu care fugea spre pu· 
stie s'a întors împotriva celor ce-l ur• 
m;;e���i Iosua şi tot Israelul, v�zlnd 
cet;tea luată de cei ce stăteau la prnd� 
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şi fumul cetăţii suindu-se în . �us! s
' a�1 I preoţilor, 

_
d i n  neamul Levijilor, cari •  

întors ş i  a u  bătut p e  oamenii dm
. 
A!· du.ceau chivotul legamîntului Domnu-

22. Ceilalţi deasemenea le-au 1eş1t lui ; erau de faţă atît străin i i •• ci t şi 
înainte din cetate, şi oamenii din Ai au copiii lui Israel, jumătate în dreptul 
fost înconjuraţi de Israel din toate muntelui Ga rizim, şi jumătate î n  drep
părţile. Israel i-a bătut, fără să lase tul muntelui EbJI , după ţ porunca pe 
unul cu viaţă •, nici vreun fugar ; care o dăduse mai înainte Moise, ro-

• V,ut.1.2. bui Domnului, ca să binecuvinteze pe 
23. pe împăratul din Ai, l-au prins poporul lui Israel. 

viu, şi ) ... au adus la Iosua. i;. oeul. 3 1 . 9, 25. 001Jeu1.a1.12.  tDeut. 1 1 . 2'J ; 2;.12. 

24. După ce a isprăvit Israel de ucis 34. Iosua a citit • apoi toate cuvintele 

pe toţi locuitorii din Ai, în cîmp şi în legii, binecuvîntările •• şi blestem urile, 

pustie, unde îi urmăriseră ei, şi după după cum este scris în cartea legii. 
ce toţi au fost trecuţi În totul prin as- .:. oL·nt.. 31 . 11 . Neem . s . s  . .:.'"Deut.28.'2, 15, t;;; 29 . 20, 21: 

.::uţişul săbiei, tot Israelul s'a întors la 30· 1�· 
, 

" • • • 
Ai şi a trecut cetatea prin ascuţişul să- 3:>. N a ramas nimic dm tot ce porun
biei. cise Moise, pe care să nu-I fi citit Io-

25. In totul au fost douăspreze mii de sua în faţa întregei adunări a lui ls
inşi ucişi în ziua aceea, bărbaţi şi fe- rae�? _în !.aţa �emeilor •, �opiilor şi 
mei, toţi oameni din Ai. stram1lor can mergeau m mijlocul 

26. Iosua nu şi-a tras mina pe care o lor. *Dcut. ::11. 12. i::, ... ven.:a 
ţinea întinsă cu suliţa, pînă ce toti 1::>cuitorii au fost nimiciţi cu desăvîrşire. 

27. Israel • a păstrat pentru sine doar vi"tele şi prada din cetatea aceasta, dupa porunca •• pe care o dăduse lui Iosua Domnul. "" Nu m . 3 1 . 2'!, 26. �·.;. Vere.2. 

28. Iosua a ars cetatea Ai, şi a făcut • din ea pentru totdeauna un morman de dărîmături, care se vede pînă în ziua de azi. • DeuL rn. 1e. 

29. A spînzurat • de un lemn pe împ�r�tul din Ai, şi 1-a lăsat pe lemn pma seara. La a pusul •• soarelui, Iosua a poruncit să i se pogoare trupul de pe lemn ; l-au aruncat la intrarea porţii cetăţii, şi au ridicat ţ pe el o mare grămadă de pietre, care este pînă în ziua de azi. ..., CRp.10.2&. Ps. 101.40: uo.c.. 
H·Deut.21.23. Cnp.10.27. ţCap.7.26; 10.27. 

Al/arul de pe muntele Ebal. 
30. Atunci Iosua a zidit un altar ���t�l�u�b�u.�nezeului lui .1��.�,e�;.I'.:. 
31: cum poruncise copiilor lui Israel Mo.1se, robul Domnului, şi cum este sens în cartea • legii lui Moise : era un altar de pietre necioplite, peste cari nu trecuse ferul. Pe altarul acesta au f��: d�o��]ţ'�� i�l�eri de tot, şi jert-

�· Exnd.20.21. neut.27.6.,8. (1(1F,xnd.20.24. 
32: Şi a col<? Iosua a scris • pe pietre o cop.ie a legu pe care o scrisese Moise ina.mtea copiilor lui Israel. • ll•ut. 21.2. s. 

33. _Toţ I_srael�I, �.ătrînii, mai marii oas.te1 ş1 JUdecatorn lui, stăteau de am1ndouă părţile chivotului, înaintea 16 

lmpărafii (ilrii se unesc. 

9 l:Op��aţl���i =�=�td�n�����rj,e :��� dan, în munte şi în vale, şi pe toată coasta • mării celei mari, pînă lin�ă Liban, Hetiţii ••, Amoritii, Cananiţi1, Fereziţii, Heviţii şi lebusiţii, 
,,.. Nuro.!U.6. �Exod.3.17; 23.23. 

2. s'au unit • împreună într'o înţe-
�����o��i�! :�fti�/:r.otriva l�; •. 1���:. 

Viclenia Gabaoni(ilor. 
3. Locui!orii • din <;:iabaon ••, de partea lor, cmd au auZ1t ce făcuse Iosua Ierihonului şi cetăţii Ai, 

.,.,Cap.I0.2. 2 Sam . 21 . 1 , 2 .  -.:.(lcap.6.27. 

4. a_u întrebuinţat un vicleşug, şi au p"orn1.t la drum cu '!'erinde pentru căla!one:. Au lu.al _nişte saci vechi pe magarn lor, ş 1 nişte burdufuri vechi pentru vin, rupte şi cârpite, 
5. iar \n pici_o�re .rurtau încăl\ăminte v�che şi_ c1rp1ta, ş 1 erau îmbrăcaţi cu mşte hame vechi pe ei ; iar toată pînea pve c�re o ave�u pentru hrană era uscata ş1 mucegăise. 
6 .

. 
S'au dus la Iosua în • tabără l a G_h1lgal, şi i-au . zis l u i  ş i  tuturor celor d'." Israel : „Noi v�nim dintr'o ţJră depa�.�ată, acum deci faceţi legământ cu noi . "'cap.:.. 10. 

?·. Bărbaţii lui Israel au răspuns Hey1\1l�� · acestora : „Poate că voi locuiţi in �IJ!ocul nost.ru, cum să •• facem noi legammt cu voi ?" 
.,,.. (.;up.11.18. '',,.. Exod.23.32. Deut. 7. 2j20.18. Judc.2.2. 
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zis .lui Iosua : „Noi • sîntcm 1 cu viajii ca să n'adu r?b u  fa1 . . Şi Iosua le-a zis : „Cine minia D�mnului d '  
ce�. Peste• smtcţ1  rn1, ŞI  de und� veniţ i ?" tului pc care l i  i-a�

n f������a ÎUră�1:'. . . „ - n1 · 1 1t .20. 1 1 . :2 He�.10.r,.  2, 0 . E1.ec . 1: . 1:1, 1\ lS, l!l . Zuh . r,. !J, 4 • 
02So.111. ?· �1 1-a!J raspuns : „ Robii tăi viu 21 .  „Sii trăiască" Ie-a 

.
Mn�.8·6· �

·
I d mtr o ţara foa.rte • depărtata , pentrn niile. Dar au fost îi;trebu� zis. căpe11. f� 1ma Dom nulu i, Dumnezeului  tău ; ca- lemne • si h scos ap·  

m(ah la lăi,1 c1 am auzit •• vorbindu-se de El de adunarea
' 

c�m •• le s 
a pen�u toau tot ce a făcut în Egipt,  

' 
niilc. 

' ,,.���e!era .căp,11. 
. .;, J>eu� ':..'lJ ...... 1.· •.  :„:· F.:"1:1111. i.·„u: l�.s-�. rn 2 2. Iosua i-a chemat u ·.-u.u. �·1've�.t 

I �· ş.1 de ce , a. fac�t celor doi  1mpa- astfel : „Pentruce ue-ati f1 11·a V�tbi1 ra t 1  a1 Amoriţ i lor dmcolo de Iordan, Sîntcm • foarte de t �r at z1c1nd 
l u i  S ihon , împăratul Hesbonului, şi lu i  �oi •• locu iţ i' în m iB��j e �oi", Cillrj 
Og, împăratul Basanu lui, 

,�
�re .�r� la •v���/�!y, Aştarot. �um .• 1 . .<, 33. 23. Acum siuteţi ble t · ."·1 � I. �i bătrînii ,noştr i şi ţo!i locuit.orii nţ i  înc�ta _siî fiţi  în r�b��a!rhr .�� �Ul ţara. uoastra ne-au. �1s . ,„Luaţi c� lemne ş1 sa scoateţ i apă pentru 

a\i. HJ I _mennde pentr� calator!e, ducet 1: Dumnezeului meu". ·:• Fnc.0.20. *'V•� ��'.! v_a mamte� . lor, �1 spuneţ i-le .: „No� 24. Ei au răspuns lu i Iosua, şi ai; ;: 
s1n�em

_ 
robu vo.ştri ; acum deci faceţi „Rob i i tăi au auzit de poruncile ' d� legam mt cu 1101. de Domnul , Dumnezeul tău b 1 

1 2. lată pînea n<;>astră : era c�l�ă c�nd Său M?is�, c� s� vă dea în mîn�ot�:�, a!n luat-o ca mermde de . acasa, m .z 1u� ţar,'.! ş1 sa .mm 1ce.asc�. dinaintea vo; c1 11d am plecat să vemm la voi, ş1 stra pe toţi loc41tom ei ; şi venire 
acum s'a uscat şi s'a mucegăit . voastră a băgat mare frică „ în noi n 1 3. Burdufurile acestea de vin, cînd privire la viaţa noastră :  iată de 0 le-am umplut, erau noi de tot, şi iată· am lucrat  aşa . 
le s'au rupt ; hainele şi încălţămintea "F.xod.23.SZ. Deut. 7. 1 , 2. '''' Exod. is.11 
noastră s'au învechit de lungimea prea 25. Şi acum iată-ne în mînile ' tale 
mare a drumului". fă cu noi ce vei crede că este bine ,  

1 4. Bărbaţii lui Israel au luat din me- drept s ă  faci". 'Fnc.i;'. 
rindele lor, şi n'au • întrebat pe Dom· 26. Iosua le·a făcut aşa cum hotărîse 
nul. • Nu m . 27.21. Isn. oo. 1 , 2 . Jude. i . 1 . 1 �nm. �. i-a izbăvi t  din mina copiilor lui I; 
10; 23. 10, 11; so.�. 2 s11m. 2.1 i  u.19. rael, cari nu i-au omorît ; 

1 5. Iosua a făcut pace • cu ei, şi a în· 27. dar din ziua aceea i-a pus să taii 
cheiat un legămînt prin care trebuia lemne • şi să scoată apă pentru adu 
să-i lase cu viaţă, ş1 căpeteniile adu- nare, şi pentru altarul Domnului u 
nării le-au jurat lucrul acesta. locul pe care I-ar alege Domnul : ceea 

• C•10. 11. 19. 2 S•m. 21 . 2. ce fac pănă în ziua „ de azi. 
1 6. La trei zile după încheierea ace- « Ve.-..21, 23. -"·D„111.1�; 

stu i fegămînt, c.of?iii lu.i l?ra_el au . a-
Marea luptă dela Oabaon. flat că erau vecm1 cu e1, ş1 ca locuiau 

în mijlocul lor. . JQ I . Adoni-Ţedec, împăratul Ierus1 

1 7. Căci copiii lui Israel au plecat, ş1 !imului a aflat că Iosua ' puse;1 
a treia zi au ajuns la cetăţile lor ; ce- mina pe Ai Şi o nimicise cu desăvîrşin 
tăţile lor erau • Gabaon, Chefira, Bee- că făcuse cetăţii Ai •• şi împăratulu1 e 
rot şi Chiriat-Iearim. cum făcuse Ierihonului şi 1mpă�a�lu 

'' C•p. 1� .:!i„ 2f„ 2s. E,,.a2. :>„ l ui, şi că locuitorii ţ Gabao!1ufu1 . .faC11, 
t 8. Dar nu i-au bătut, pentrucă • frun- seră pace cu Israel şi erau m miilocu: 

· .... D I lor. "' Cap. 6.21.  �„�, ce.p. B.22,26.28. tCaP·.�-�) taşii adunării le J uraser_a . pe o,mnu ' 2. Atunci i-a fost foarte mare ' frica Dumnezeul lu i  Israel, ca-1 vor !asa cu 
fiindcă Gabaon era o cetaţe m�re o 

vi��·toată adunarea a cîrtit împotriva una din cetăţile împărăteşti, !!131. ma� 
căpeteniilor. „ • Ps„1•.�· Ecl.6.2: chiar decît Ai, şi toţi bărbatu ei er

.
a.'. 

1 9. Toate căpetennle au zis mtrege1 viteji. •Exod.lo.l·�1r.. 16· Deut. u�i· 
adunări : ,,Le-am jurat pe Domnul, 3. Adoni-Ţedec, împăr�tul . ':{"� m 

I I · mului, a trimes să Sf?Una. Iu.1 ° �im· Dumnezeul lui srae ' ŞI acum nu pu
- "1mpăratul Hebronulu1, )Ul 

f
�1re.am

p
'1r1· tem să ne atingem de ei. I · I · J a 1m 

20. Iată ce le vom face : îi vom !lisa păratul larmutu u1, 111 a 1 • 
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tul Lachisului, şi lui Debir, împăratul L�����aa�����ll:i �stc scris oare în Ef1°s�W/.�ă la mine, şi ajutaţi-mă, ca Soarele s'a oprit în mijlocul ceru-
sa ·b�tem Gabaonul, căci a făcut pace . ��;o:�e I� zra

înfr�:,�ii. s�, ... :Pout�·. cu Iosua şi cu copiii lui"�s,�,:i:�l'��p. 0 . 16. 1 4. N'a mai • fost nici o zi ca aceea, 
5 Cei cinci împăraţi ai Amoriţilor : nici înainte nici după aceea, cînd Dom

îm
.
păratul Ierusalimului, împăr�t':!I He- nul să fi ascultat glasul unui om ; căci 

����ult�c���f��tu:i IÎ�����!�l· k���: Domnu�;:.��-
t�,,J!��!��- �����\ ••. •  , •:.  

nnlui s'au adunat• astfel şi s'au suit 15. Şi Iosua • şi tot Israelul împreuna 
împr�ună cu toate oştile lor ;_ au �enit cu el, s'a întors în tabără la G�,i�;!.

· 
,.,_ si au tăbărî! 11ngă Gabaon, ş1 au mcc-

put să lupte împotriva lui. �' cap.o. :; 
Uciderea celor cinci împdra(i. 

6. Oamenii din Gabaon au t�1mes �a 
spună lui Iosua, în tab�ra � du� Olul- 1 6. Cei cinci împăraţi au fugit, şi 
gal : „Nu părăsi pe robu tăi, suie-te_ la s'au ascuns într'o peşteră la Macheda. 
noi în grabă, izbăveşte-ne, dă-ne aJU- 17. S'a spus lucrul acesta lui Iosua, 
tor ; căci toţi împăraţii Amor!ţil�r, ca- zicînd : „Cei cinci împăraţi se află as
ri locuiesc pe munte, s'au strms 1mpo- cunşi într'o peşteră la Macheda". 
triva noastră". •>cup. •. 10;0.G. 1 8. Iosua a zis : „Prăvăliţi nişte petre 

7. Iosua s'a suit din Ghilgal, el şi mari la intrarea peşterii, şi puneţi 
toţi oamenii de război • cu el, şi toţi cei nişte oameni să-i păzească. 
viteji. <•Cup.s . 1 .  19. Şi voi nu vii opriţi, ci urmăriţi 

8. Domnul a zis lui Iosua : „Nu te te- pe vrăjmaşii voştri, şi batcţi-i pe d i
me •de ei, căci îi dau în mînilc talc, şi napoi ; nu-i lăsaţi să intre în cetăţile 
niciunul •• din ei nu va putea să stea lor, căci Domnul, Dumnezeul vostru, 
împotriva ta''. �' c11.1•. 1t . 6. Judc. �. a. �'""Cnp. 1.6. i-a dat În mînile voastre.'' 9. Iosua a venit fără veste peste ei, 20. După ce Iosua şi copiii lui Israel 
după ce a mers toată noaptea dela le-au pncinuit o foarte mare înfrînge-
or��l\j)�mnul i-a pus . în învălmăşeală �� J��:�c::!u!u c�lt�=�ăî�îr���:i il�e\�� 
dinaintea lui Israel ; şi Israel le-a pri- tărite, 
cinuit o mare înfrîngere la Gabaon, 21. şi tot poporul s'a întors liniştit 
i-a urmărit pe drumul care suie la Bet- în tabără la Iosua în Macheda, fără 
Horon:• şi i-a bătut pînă la Azeca ţ ca cineva să fi crîcni t " cu limba lui şi pînă la Macheda. -'Judc.<. 1;. 1 sam . 7 . împotriva copiilor lu i Israel. 0 E•od.11 .1 .  
io, 10. Po. 18 .u.1sa.2".11. •'• C•p.16. a, •. •<ap. 1o . ..a. 22. Iosua a zis atunci : „Deschideţi 

I I . Pe cînd fugeau ei dinaintea lui intrarea peşterii, scoateţi afară d in ea Israel, şi se pogorau din Bet-Horon, pc cei cinci împăraţi, şi aduceţi-i la Domnul • a făcut să cadă din cer peste mine." ei nişte pietre mari pînă la Azeca, şi 23. Ei au făcut aşa, ş i au adus la el au peri! ; cei ce au murit de pietrele pe cei cinci împăraţi, pe cari-i scose-��l�f ��eis:biaf�: ��iiiÎl�!i l���!l. cei seră din peşteră : pe împăratul lerusa
•PB. 18. l!\ " '  " · "· Jsa.oo.oo. Apoc. rn. • 1 .  l�p��;iufia�:��Î�,

1 
p�Î�;��lt�ij Ca� Soarele ,<i luna se opresc. chisului, şi pe împăratul Eglonului. I 2. Atunci Iosua a vorbit Domnului 24. După ce au adus pe aceşti impii-!" zi�a. cînd a .dat D?mnul pe Amoriti raţi înaintea lui Iosua, Iosua a chemat 

111 mm1le copnlor lui Israel, şi a zis în pe toţi bărbaţii lui Israel, şi a zis căp�faţa lui Israel : teniilor oamenilor de război, cari mer-„Opreştc-te. soare•, asupra Gabao- seseră cu el : „Apropiaţi-vă ş i puneti-nului, vă picioarele • pe grumajii împăraţi-Şi tu, lună, asupra văii „ Aia Ionu- lor a�sţora." Ei s'au apropiat, ş i au lui !" "l„. 211 .21. Hab. •. 11.  •• Judc. 1i. 12. pus p1c1oarele pe grumajii lor. 1 3. Şi soarele s'a oprit, ş i luna şi-a •PB.101.<o; 110.6; uo.R.o. 1o •. se. &,6. Mal. < . •. întrerupt mersul, 25. Iosua_ le-a zis : „Nu vă temeţi • şi Pînă ce poporul şi-a răzbunat pe nu vă spă1mîntati, ci întăriţi-vă şi îm-nlljmaşii lui. bărbătaţi-vă, căci aşa "' va face Dom-



244 I O S U A  I U, 1 1 . n�I tuturor vrăjmaşilor voştri împo- ţişul săbie!, pe el, pe î tnva cărora vă veţi lupta". toate cet ă l i l e  cari ţ ineau
m

dpăra1u1 1 '°' llc11L. J1 . o. e. <.:a11. 1 . o .  "'.:.oeut. :i . 21 ; 7 . 19. toţi ce1ce se aflau în el · I e el, şi�' 26. �ură ace�a, Iosua i-a lovit, ş i  i-a sat pe n iciunul să scap� 0sua n' a f. o!11ont ; 1-a sp!nzurat. d e  cinci copaci, C!-1 E;.:lonul, �i 1-a nim icit �u
u"' lă�� ŞI au rămas sprnzuraţ1 • de copaci pînj � 1 re 1mpreuna cu toţi ce· des,i1;. scara. „ C11p. �- '.L"J. m el.  •ce se a� 27 . . Pe la _apusul soare lu i, Iosua a po- 38. Iosua, şi tot Israelul îrn �����tats�� te���:;cî� ���c cs

o!���u�-:c� e � , s'� înd reptat împotriva ifr!i�Ună t  
s�ră, şi au pus la intrarea peşter i i 

ş1 a rnceput lupta •mrotriva 
1�;u1u,, 

nişte p ietre ma ri, car i  au rămas aco- �9. L-a foat, pe el, p�"j�'-�'/"�.1., Io pînă în ziua de azi. > Vcuu1 . .,, . Cap.<:�" ş1 toate cctaţile cari l in�au �e �tul lţ Alte izbinzi ale Lui Iosua. t�ecut prin �sc.uţ işul săbiei, şi � ; 1�� 
�1t cu desav1rş ire pe toţi cei ce 

u n1n 28. Iosua a luat Machcda ch iar în rn ele,  fă ră să lase să sc1pe vse an,. ziua aceea, şi a trecut-o prin ascuţişul Iosua a făcut Debirului şi împ�eun� săbiei ; a nimicit cu desăvîrşire pe îm- lui cum făcuse Hebronului şi 
�ra�L 

păra!, cetatea şi pe toţi cei ce se a fiau cuse Libnei ş i împăratului ei 
um I, rn ea ; n'a lăsat să scape niciunul, şi 40. Iosua a bătut astfel to

.
ar împăratului din Macheda i-a făcut mun_tele, p�rtea �e m iazăzi, cî�p\:'' cum • făcuse împăratului lerihonului. costişele, ş1 a batut pe toţi îni . •cup. a.21 .  ţi i_ ; . n'a lăsat _să_ s�ape nimeni, şi �a;: 29. Iosua, şi tot Israelul împreună cu m1c1t cu desavirş1_re tot ce al'ea ; el, a trecut din Macheda la Libna, şi a fiare, cum poruncise " Domnul o; dat luptă împotriva Libnei. nezeul lui Israel. •neut:11.11'. 30. Domnul a dat-o şi pe ea, împreu- 41 .  Iosua i-a bătut dela Cades-� 

�:el�u şin:tt:�/t-�i, 
p��n ""'aî�

i
�tiş1�i ��: �:a d��:n l�g:zî:• Ga�!�unt. toată" I• 

bi ei, pe ea şi pe toţi ce i ce se găseau • Fac. 10.19. •• r•p.11 , în ea ; n'a lăsat să scape niciunul, şi a 42. Iosua a luat în acelaş timp � făcut împăratului ei cum făcuse împă- toţi îmrăratii aceia şi ţara lor ci: rafului Ierihonului. Domnu •, Dumnezeul lui Israel.'Iupt 31 . Iosua, şi tot Israelul împreună cu pentru Israel. • v"'·" 

el, a trecut din Libna în Lachis, a tă- 43. Şi Iosua, şi tot Israelul împreuru 
bărit înaintea ei, şi a început lupta im- cu el, s'a întors în tabără la Ghilgal. 
potriva ei. 
32. Domnul a dat cetatea Lachis în 

mînile lui Israel, cJre a luat-o a doua 
zi, şi a trecut-o prin ascuţişul săbiei, 
pe ea şi pe toţi cei ce se aflau în ea, 
cum făcuse cu Lib!Ja. 
33. Atunci Horam, împăratul Oheze

rului s'a suit ca să dea ajutor Lachi
sului'. Iosua l-a bătut, pe el şi pe popo
rul lui, fără să lase pe cineva să scape. 
34. Iosua, şi tot Israelul imnreună cu 

el a trecut din Lachis la Eglon ; au 
tăhărît înaintea ei, şi au început lupta. 

35. Au luat-o în aceea7 zi, şi au _tre
cut-o prin ascuţişul săbiei, pe ea ş! p_e 
toţi ceice se a!la!-1 în �a ;  }os�a a nimi
cit-o cu desăvirş1re chiar rn ziua aceea, 
cum făcuse cu Lachis. 
36. Iosua, şi tot Israelul împreun� c� 

el, s'a suit din Eglon l.-1 He�ron , ş1 
au început lupta �fr,��:,11��'"1·��: Judc. i . io. 

37. L-au luat, şi l-au trecut prin ascu-

Mare bătălie la apele Merom. 1 1 1 .  labin, împăratul Haţorulu� au 
zind de aceste lucruri, a trim� ' 

soli la Iobab, împăratul Madonului 
la împăratul Şimronului,"• la împăn 
tul Acşafului, •Cnp.10.s. ••Cop.1o.c 

2. la împăraţii cari erau la miai 
npapte de munte, î� cîmpia �ela �ii 
zăzi de Chineret •, rn va le, ş1 pe mal 
ţimile Dorului•• la apus, 

*Num.S-1. 1 1 .  ··.„:icap. 17.11 .  Jude. t.27. lReg.tn 

3. Ca nan iţii or dela răsărit şi del: 
apus, Amoriţilor, Hetiţilo_r, f�rez1li 
lor lebusiţilor în munte, ş1 Hevr!ilor 
la poalele Hermonului •• în ţarat Mii 
a. O.Jude.a.a. MCap.13 .. 1 1„ tFad'.J p 
4. Au ieşit, ei şi toate oştmle lor �m 

preună cu ei, alcătuind un popor far, 
număr ca nisipul • care �sie. pe �'!. 
ginea 'mării, şi avînd cai ŞI cara � 

foarte m:�';.c.��;ă!:l!!. Judc.?.!2.ll!alD·o1 
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5. To\i împăra\ii a�eştia au. hotărî! 

un loc de intilnirc, ş1 au venit tle au 
tăbărî! împreună la a�elc Mcrom, ca 
�ă lupte impotr_1va l_u1 lsra�I. • 

b. Domnul a zis lui Iosua . „Nu te 
teme de ei, căci mine, pe ��cm.ea acea: 
sta ii voi da bătu\ i pe toţi marn tea. lui 
l sr�el. Cailor •• să le ta i vinele. p1c10�-
relor, iar carăle lor 

��11��10�!.z!�,1i�"lo�•?.�.�·. 
1. Iosua, cu to\i oameni i lui de r_ăz

boi, au venit pe _neaştep!ate p_es!c e1 .1� 
apele Merom, ş1 s'au · napustit m m1i-
l��ub�0�·nul i-a dat în �înile _l�i l�
rael ; ei i-au bă tut şi i-a� �rmanţ p1-
nă la Siuonul cel mare, pma la M 1_sre
fot-Maim •, şi pină în vale31 M1tp� 
Ia răsărit ; i-au bătut, fără sa l�se s:i 
scape vreunul. "' l:ttp. 13.r.. 

Q. Iosua le-a făcut cum • îi spuses_e 
Domnul : cailor le-a tăiat vinele p 1-
cioarclor iar carăle lor le-a ars în foc. , 

�� Ver!-1. 6. 
Cuceriri fărule la miază noapte şi în 

cealallil parte a (ării. 

I O. La întoarcere, şi în acela ş timp, 
Iosua a luat Haţorul, şi a trecut prin sabie pe împăratul lui. Haţorul era mai înainte capi:a'.a tu'.uror acestor îm
părăţii. 
1 1 . Au trecut prin ascuţişul săbiei şi 

au nimicit cu desăvîrşire pc to\i ceice 
se găseau în el : n'a rămas nimic din 
ce avea suflare de viaţă, şi au pus foc 
Haţoru lui. 
1 2. Iosua a luat deasemenea toate 
cetăţile împăraţilor acelora, şi pe to\ i 
împăraţii lor i·a trecut prin ascuţişul 
săbiei, şi i-a nimicit cu desăvîşire, 
cum • poruncise Moise, robul Domnu
lui. (l N 11111.3:J.52. Til'nl. 7.2; W. 16, l7. 

1 3. Dar Israel n'a ars niciuna din cetăţ ile aşezate pe dealuri, afară numai de Halor, care a fost ars de Iosua. � 4. Copiii lui Israel au păstrat pentru e1 toată prada cetăţilor acelora ş i vit�I� ; dar �u trecut prin ascuţişul săb1e1 pe toţi oamenii, pînă i-au nimicit fără să lase ceva din ce are suflare d� viaţă. 
1 5. Iosua • a împlinit poruncile date de Domnul robului Său •• Moise şi de_ Mo!s� lui_ţ Iosua ; n'a lăsat ni0mic ne11!1plm1t dm tot ce poruncise lui Moise Domnul. 

" E.1uul . 3' . 11, 12. "Deut.7.2. +Cap.1.7. 
1 6. Astfel Iosua a luat toată ţara aceasta, muntele•, toată partea de 

miază zi, toată•• ţara Gos�n, __ , vale�, cimpia muntele lu i  Israel ş1 va1le lui, , >:• l 'aJI. 1 :!. M. �.,. t:up. JO. � L, 

1 7. dela muntele cel • pleşuv care �e 
înalţă spre Seir pină la Baa l-Gad, t� 
valea Libanu lu i, la poale le muntelui  
Hermon. A luat pe toţi  împăraţi i •• 
lor, i-a bătut��.�l'�;:. ;���.��1�: 7 .Zt. Cnp . i:? . 7 .  

I B.  Războiul, pe care 1 - a  purtat Iosua 
împotriva tuturor acestor impâraţi, a 
ţ inut multă vreme. 

1 9. N'a rămas nicio cetate, care să 
fi făcut pace cu copiii lui Israel, afa· ră de Hevi\i •, ca r i  locuim în Gabaon ; 
pe toate le-au luat prin l u ptă.0'-'•I'-"· '· '· 

20. Căci Domnul • a îngăduit ca [JO· 
poarele acelea să-şi impetrcască in ima 
şi să lupte împotriva lui Israel, pen· 
tru ca Israel să le nim icească cu desă
virşire, fără să aibă milă de ele, ş i  _să 

�� i n�i
i��as��,m��r.ă c��:.,�.·2.��r�.��-��:�� I Snm. 2. �5. I Reg. I:!. 1:i. Ho111.9. IK. (Io;. lh·ut. '.?U.16, 17. 

21. l n  acelaş timp, Iosua a pornit, 
şi a nimicit pe Anach imi • din m untele 
Hebronului, din Debir, din Anah, d in 
tot muntele lui luda şi d i n  tot mun tele 
lui Israel ; Iosua i-a nimicit cu desăvîr· 
şire, împreună cu cetăţile lor. 

l)Nuni. 13,22.�. IJl-'UL, 1 . 2R. Cap.Hi. l:l, 14. 

22. N'au rămas deloc Anachimi în 
\ara cop iilor lui Israel ; n'au rămas <le
cit la Gaza, la Gat • şi la •• Asdod. 

f.o J �a111 . 1 7 . 4  • .;:.;: l::tjl. 15.46. 

23. Iosua a pus stăpînire deci pe 
toată \ara, potrivit • cu tot cc spusese 
lui Moise Domnul. Şi Iosua a dat-o de moşten ire lui Israel, fiecăruia Î"a dat partea lui ••, după scmin\iile lor. Apoi ţara ţ s'a odihnit de război. •Num.:<a.2, 

etc. (l(IN11111 .26.5.1. Cop. Hj 1Uj l6j l7j l8;19. ţC011.U. 
1Uj 21.-H.; 2'!.�j 2J.J, 

Jmpăra{ii blrui(i: 
12 I . lată �':'_lpăr_aţii p� car� i-�u bă

tut cop111 lut Israel, ş1 a căror 
ţară au luat-o în stăpînire -de cealaltă 
parte a Iordanului, spre răsăritul soa
relui, dela pîrîul Arnon • pînă la •• 
muntele Hermonului, cu toată cîmpia de la răsărit : (I Num.21 .21 . M Deut. :i. ff.9, 

2. Pe Si.hon •, împăratul Amoriţilor, care locuia la Hesbon. Stăpînirea lui se întin?�a �ela Aroe�, care este pe m.a!ul (?tnulu1 Arnon, şt, dela mijlocul pmulu1, peste jumătate din Galaad pî�ă la pîrîul laboc, hotarul copiilo; lui Amon ; 0Num.21,2-1.. JJeui. 2.S3, S6; s.&, t6. 



2 li.> I O S U A 1 2, 1 3. J. dela ·. cîm p i_c pî1 1a la marca Ch iru.�- 1 8. împtiratul Af  I · ret la răsării, şr prn�„ la  ma rea cîmpiei, păra tul Laşaronul�i�u��l�nu) ; inip; car� 
•• 

este m�r.ea Sara la, la rasa.rit, 1 9. im paratul Madonul .' · s pbc Bet-lcşrmot ; şr  dela m1a1a1 1 ,  paratul Haţorului  • unul�' ·  unui ; i su t poa lele t muntelui  Pisga. 20. împăratul Şi�ron ' •e,,.„�· „ n„u1 . :i. r ; , <„. ca1> . 1J. :.1. t oeu1. : : . i ; ; 1 . io.  nul · împăratul A fut1.eronuJui • : ·I. Pc Og- •, impara tul Basanulu i, sin- ' cşa ur, �nu) ; • t  
fcura. ramăşila • •  a .  Rc faim�l ilor, cari 2 1 .  impara t u l  Taanaculu�c·•· 1t. 1 : „.1, ocu rauţ la Aştarot ş r  la Edrcr .  .; """"" 1 . :1:„ păratul din Meghido un�! �nul ; i� lleut.:-:L .1, 111. : IJl'•11 .  :: . 1 1 .  C:ap . 1 : 1 . 1�. t 1Jcut . 1 . 1. 22. Împăratul d in  Ch1 d • , 5. Stiipînirea l u i  se întindea peste păratul locncamului ,  I� C�r' unul ; i�. muntele • Hcrmonului, peste Salca ••, m�I'. Unui peste t?� Bas�nul ,  pîn.ă .t la hotarul 23. împăratu l Dorului, pe în�':":' Ghcşurrţ1lo� ş1  Maacah t ilor, ş1 f?Cst.e 1 I;>oru lu i •, unul ; împăratul Goi 111m11i JUma�atc „dm Galaad, hotarul lu i  S1- , l rng-ă Gh ilg-al, u nul ; rnulu1" hon, rmparatul Hesbonulu r .  I " C"" · " · " ·  ·'"·'Fac. 1 1 . 1 2 Ocut .:i .s . " " l>c111.:<. ru. cu1" t:1. 1 1 . t neu t . ::. 11 .  24. împăratul din Tir !a U 

'i ' '•.1 1 6. Mo ise •, robul Domnului, şi copiii tot treizeci şi 111111 de îr:rpă��li 
Pes1i lui Israel, i-au bătut ; şi Moise ••, robul · 

�omnului ,  I�-� dat tar.a
. 

lor î� stă pi- I M  p A RTI R E A nirea Ruben1ţ 1lor, Gad1t1lor, ş1 la JU- , • 
mătate din seminţia lu i  Manasc. Ţ A R  I I C A N A A N U LU I  •:•Nuw.2J .2.1,:.i.:1. ,„_. Nu111.J2.:..llJ,SJ, DeuL:J. 1 1 , rJ. ('.up. 13. tJ. (Ca p i  t o l e l e  13 --24. M i ca 4. 4.) 
lmpdra(ii birui(i dincoace de Iordan. 

7. lată împăraţii pe cari • i-au biitut 
Iosua şi  copiii lui Israel d incoace de 
Iordan, la apus, dela Baal-Gad în  va
lea Libanului pînă la m un tele cel ple
şuv, ca re se înal ţă  spre Scir ••. Iosua 
a ţ dat ţara lor în  stăpînirc scm inţ i i lo_r 
lui Israel, fiecăreia i-a dat  partea c1, 
>:• Cn11 .  l l .  l7. ll'Q Yac. li.  6; 32. :i. lJcut . '..? . 1 , 1. ·i· Cup. 11.:.!:I, 

8. în munte•, în vale, în cimpie, pe 
costişe, în pustie, şi în partea de mia
zăzi ţara Hetitilor ••, Am�r!ţilor,_ Ca
nanitilor, Ferez1j1lor, Hev1ţ1 lor ş1 le
busi\ilor. 

.;. Cup. 10. 40; 1 1. tG. •;· ·.• Exucl.::1.S; 23.Z:J. t:up.!J . l .  
9. lmpăratul • lerihonului, unul ; îm

păratul •• din Ai, lingă Betel, unul ; 
'·' Cup. 6. 2. �·-.· C&il. R. :.�. 

I O. împăratul • Ierusalimului, unul ; 
împăratul Hebronului, un.u l ; '-· Cap. t�. zi. 

1 1 . îm păratul larmutulu1, u n u l ; 1111-
păratul din Lachis, un�I ; • " 

1 2. împăratul Eglonulu1, unul ; 1mpa-
ratul Ohezerului •, unul ; .:· cu�. to· :'· 

13. împăratul Debirului • unul ; 1mpa-
ratul Ohederului, unul ; " cup. ·�·ai;· 

1 4. împăratul �in Horma, u nul ; un-
păratul Aradului, unul ; • " 

15. împăratul Libnei •, unul ; . 1mp.a-
ratul Adulamului, unul ; ".cop. 10• 29• 

16. împăratul din Macheda , unul ; 
împăratul Betelului ••, unul ; 

i:• Cap. 10. 28. i:=�· Cap. S. J 7 .  Jutlc. J .  22, 

17 împăratul Tapuahului, unul ; îm-
păr�tul Heferului *, unul ; « IReg.uo. 

Ţara care mai rămîne de rnceril. 13 I .  Iosua era • bătrîn, înaintat j, . • vî�st� . .  Domn�I i_-a zis _atunci : „!; a1 1mbatr1111t, a1 111a111tat 111 vîrslă , ţara care-ţi mai  rămîne de supus �i, foarte mare. · · cap. u.10: � 2. lată • \ara care mai rămîne : toate': ţ inuturi le Fil istenilor şi tot jinulu Gheşuriţilor ţ, 
(•Judc. :J. 1 .  „,(. Joel 3. 4. ·r \'crs. tJ. :!Sa111.3.3j Ia.3:1' 

3. dela Şihor •, care curge înainlei 
Eg iptu lui, pînă la hotarul Ecronu\1 
la miazănoapte, ţinut care trebuie ro 
cotit drept cananit, şi care este slăpîni 
de cei cinci •• domnitori ai Filisteni 
lor : cel din Gaza, cel din Asdod, re: 
d in Ascalon, cel din Gat şi cel d1 
Ecron, şi de ţ Aviţi ; " 1cr.2.1S.'-"Juad l Hum.6 .„ , tG. Ţer.2.a. ţDcut.2.ZJ. 
4. începînd dela miazăzi, toată Iar; 

Cananiţilor, şi Meara, c�rr:_ este a 51 
doniţilor, pînă la Afcc•, pma '-� hotar� 
Amoriţilor „ ;  „. cap.�9·"°· ,,.J��c.i 

5. ţara Ohibliţilor • .ş1 tot .� iba;:i 
spre răsăritul soarelu i, . dela B , 
Oad, la poalele muntelui .Hermon, P· 
nă Ia intrarea Hamatulm ; . . . , 

"I Reg.&.18. Ps.53. 7.  Ezcc. 2i.9. ""lOP�·\
I 6 toţi locuitorii de pe m�nt�, 1:1 Liban pînă la Misrefot-��1m. • inti Sidoniţii. �u î i voi �zgom '. ���\i:e, 

copiilor tui lsr.ael. o.a num
t�
1 1ti lsrae' sta de moştemre r.nn sor .1 

cum ţi-a�. cr�i:�.
c�t,, �ap. 2lJ, tl. Judc.z.�1,: 
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7 · • te • acum ţara aceasta ca 1 20. Bct-Peor, poalele . muntelu i •  Pis-

m� f�nl�:tî�tre cele nouă _scmi�ţii şi ga, Bet-leşJmot," . :• DeuL >. 11. :·ap.12 . :;: 
- t 

ş · "t t din semmtia lui Ma- 2 1 .  toate cetaţ1le c1mp1e1, ş1 toata ;1�1;ee" iuma a e · 
·:·cnp . 1 1 . u .  împărăţia lu i Sihon, împăratul Am�-. 

/mpăr(irea nţ1}or,_ care .�omnea l_a Hesbon : M_�1-
fdrii dela răsărit

_
u�

_ 
lorda11ului. 

. I �a'di���)�t pe p�v�� ��ghee��Ţ�':,0;.;�ţ 
s. Rubenijii şi Oad1j11? cu cealaltă_JU· şi Reba, domnitori cari se trăgeau din 

mătate din seminţia lui Manas�, şi-au Sihon, ş i cari locuiau în ţară. 
primit moştenire�, pe care Ic-a dai-? (,, D.,,ut.a.10. · : ::s_un_1 . 2 1 . 2 1 . t_).."um.:;1 : �: 
iv\oise de cealalta parte a Io.rdanulu1, 22. Intre cei pe cari 1-au ucis cop111 
ta răsărit, cum le-a dat-o Moise, ro.bui l u i  Isr_ael, nimiciseră cu sabia şi pc 
Domnului : •:• Num . n2. :n. Drn<.3· 12

• rn. C•P··V.:· ·'- ghicitorul Balaam *, fiul lui Beor. 9. dela Aroer, care este pe mal unie ''' �u m . 22 .  o; 01 . s .  

pîrîului Arnon, şi . . dela "ce!ate� care 23. Hotarul ţinutului fiilor lui Ruben 
este în mijlocul vă11, toata c1mpia Me- era Iordanul. Aceasta este moştenirea 
deba •, pînă la Di�on ; .·:·v�"·'"· �"°' · 2! ·30· fiilor lui Ruben, după famili i le lor : 

I O. toate • cetăţile lui S1hon, impara- cetăţile ş i satele lor. 
tul Amoriţilor, care dom��a la l;les- 24. Moise dăduse seminţ iei lui Oad, 
bon pînă la hotarul cop11lor ]Ul A- fiilor .l u i  Oad, o parte de moştenire, 
mor� · ':' Num .:!t.::!-1, 2,;. după familiile lor. 

1 1 .  Galaadul *, ţinutul Oheşuriţilor şi 25. Ţinutul lor • a fost laezcrul, toate 
al Maacatiţilor, tot muntele Hermo- cetăţile Oalaadului, jumătate din •• ţannlui, şi tot Basanul, pînă la,, ,�.�

l:;a,,;_ ra copiilor lui Amon pînă l a  Aroer, fa-
1 2. toată împărăţia lui Og în Basrrn, ţă x'.�/�,ţ�6��. �a��nL. 10. Jude ,;";�'2; ;;·: 

care domnea în Aştarot şi în Edrei, +2sam . 1 1 . 1 ;  12.w. 
ş i care era singura rămăşiţă a • Refai- 26. dela Hesbon pînă la Ramat-Miţpe 
miţilor. Moise a bătut pe aceşti •• im- şi Betonim, dela Mahanaim pînă la 
păraţi, şi i-a izgonit. hotarul Debirului, 

:• Deut . :1 .11 . c„p. 12 • . 1. •:•:• Num .21 .2<,35. 27. şi, în vale, Bet-Haram •, Bct-Nim-
1 3. Dar copiii lui Israel n'au izgo- ra, Sucot„ şi Ţafon, rămăşiţă din îm

n it • pe Oheşuriţi şi pe Maacatiţi, cari părăţia lu i Sihon, împăratul Hesbonu
au locuit în mijlocul lui Israel pînă lui, avînd ca hotar Iordanul pînă la 
în ziua de azi. "'\"ers.11 . marginea mării Chineret ţ, de ccalaltii 

1 4. Seminţia lui Levi • a fost singura parte a Iordanului, la răsărit. 
căreia Moise nu i-a dat parte de mo„ Num . 32. 3G. ·::-:• F:ic . :t1. 1 1 . 1Reg.7.46. tNum. 34 . n. 
ştenire ; jertfele mistuite de foc înain- 28. Aceasta este moştenirea fiilor lu i 
tea Domnului, Dumnezeului lui Israel, 1 Oad, după famili ile lor : cetăţile şi 
aceasta a fost moştenirea lui, cum •• satele lor. 
îi spusese El. 29. Moise dăduse la jumătate clin 

1 5. M��·�"d����� z�.e�l�1ti�i'f;;l�;·si�i �e���ţ�a �u: ���::�ir�i ild���i ��71��1;; 
Ruben o parte de moştenire, după fa- lor. 
m iliile lor. 30. Ţinutul lor a fost : dela Maha-
1 6. Ei au avut ca ţinut a l  lor : dela naim, tot Basanul, toată împărăţia lui 

Aroer•, care este pe malurile pîrîu- Og, împăratul Basanului, ş i  toate tîr
lui Arnon, şi cetatea •• care este în m ij- guşoarele • lui Iair în Basan, şasezeci 
locul văii, toată cîmpia ţ de lingă de cetăţi. '''N11111 . :12. n. 1 croa.2.23. Medeba, 3 1 . Jumătate clin Oalaad, Aştarot • 

''Cup.12.2. ''·'Nuui.21."28. t Num.21.30. Vere.9. şi Edrei, cetăţi din împărăţia lui Og, 
1 7. Hesbonul, şi toate cetăţile lui din în Basan, au căzut fiilor „ lui Mach ir, cîmpie, Dibonul, Bamot-Baal, Bet-Baal- fiul lui Manase, adică la jumătate d in 

Meon, fiii lui Machir, după familiile lor. 1 8. Iahaţ •, Chedemot, Me�?;1:n . 2i .33. 32. Acestea sînt ·���ţ���1.�·:��·;1:�'�;;: 
1 9. Chiriataim •, Sibma ••, Ţeret-Ha- pe cari le-a dat Moise, cînd era în cîm-

şahar, pe muntele văii, pia Moabului, de cealaltă parte a Ior-
·:· :sum.:l'.!.3r. ·:··:·xuia . 32 . 38 .  <lanului, în faţa Ierihonului, la răsărit. 



248 I O S U  A 1 3, 1 4, 1 5. 3 3·. ��i;c �·a dJt nici o moşten ire scmmt1�1 lui Lev i ; DJmnul, Dumnezeu l lui I srael, este moştenirea lu i cum •• ii spusese El ' 
0 \"er�. U. l:n)'. le. i'. v.;r Nuru. ;8 .�. Drut. 10. 9 ;  IR. t, 2. 

lmpdr/irea litrii dela apus de Iordan. 14 I . _ lată l�cur!lc pe cari Ic-au pri
• 1111t cop1 1 1 lu i  Israel ca moşten ire 10 lara Canaanului , pc cari li Ic-au • imp_ărţ it !ntre ci preotul  Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, şi  căpeteni i le de familie ale seminţ i ilor copiilor lui Israel . 

(l � u m . :H . 1 7, 18. 2. lmpărt irea s'a făcut prin sort i •, cum poruncise Domnul prin Moise, pentru cele nouă sem inţ i i şi jumătate. 
<• Su111 . 2tl. i'.U; JJ.!'>1; 3'. 13. 

3. Căci • Moise dăduse o moştenire celor două seminţii şi jumătate de cealaltă parte a Iordanului ; dar Levitilor 
nu le dăduse moştenire printre ei. 

"' t:uv. 1:1 . 8 , :ri_ a::t. 

4. Fiii lu i • Iosif, alcătuiau două se
minţii : Manase şi Efraim ; şi Levi ţ i
lor nu li s'a dat parte in tară, afară de 
cetălile pentru locuit, cu locurile goale 
dimprejurul lor pentru turmele şi 
averile lor. ·:· F0<. <S. 5 . 1 Cron . > . 1 , 2 .  

5. Copiii lui Israel au făcut întocmai 
după poruncile • pe cari le dăduse lui 
Moise Domnul, şi au împărlit ţara. 

(1 Nun1 . :J:J. 2. l'w.p. '.!t.�. 
Caleb clşfigll Hebronul. 

6. Fiii lui luda s'au apropiat de Io
sua la Ghilgal ; şi Caleb, fiul lui le
fun� Cheni1itul •, i-a zis : „Ştii ce •• 
a spus Damnul lui Moise, omul lu i  
Dumnezeu, cu privire la mine şi cu 
privire la tine, la Cades-Barnea ţ. 
• N u m . :C. I".!. (."111•. I?>. U .  6<iNuo1.14. 2-1,30. l.Jtoul.1.38, 

as. ţ N u111 . 1 : t . :.!6. 

7. Eram în vîrstă de patruzeci de ani 
cind m'a trimes • Moise, robul _Domnu
lui, d in Cades-B.irnea! _ca să 1scod_es� ţara şi i-am adus ştm aşa cum 1m1 
spu�ea inima mea c�rată. :· N11111·}·""; 14·0·  

S. Fra\ii mei • ca�• s� �u1seră 1mpreu: 
nă cu m ine au tăiat mima poporulu1, 
dar eu am urmat •• _în totul calea Dom· 
nutui Dumnezeului meu. 
•:Num.'13.3t.:t!. lh'ut.1.�. ""Num . 1� . 24 . . Deut. 1 . 36: 

9 Şi în ziua aceea Moise a JUra _t, _ ş1 �is . Ţara • în care•• a călcat p1c10· 
�u l tă�: va fi moştenirea �� pe_ vecie, 

entru tine şi pentru cop111 tăi, pen: frucă ai urm�t în �?tul voia Domnului, 
D
•
u
Nr::,::������'. :.u��-�- Cap. t .3. „Num.tB.�-

• 1 O .
. 
Acum iată că Domnul , 1� v 1a t_ă, cum • a spus. Sint III a \ii, ş1 c1nc1 de ani decind vo b Pairul(� asHel lui Moise, cind r ea Domn� prin. pustie ; şi acum iat�mbla l_sr� m nrstă de optzeci şi cincic�ea!�.1;,. 

. 1 1 . . Şi as!ăzi •, sînt tot aşa ;�""'-�'' m z1�a crnd m'a trimes M e. tare � tot at1ta putere cit aveam a
�ise ; � 

pentru luptă, fie pentru ca 
săunc1, f, 1n fruntea voastră. •o.u1.:M.:. „�e1i' 

1 2. Da-mi dar muntele acesta d"'·'1 care a vorbit Domnul pe esp, 
aceea ; căci ai auzit atunci că ac vlem, �nac�imi •, şi că sin_t cetăţi 

��1
11'. mtărite. D:imnul va f1 poate "  1 ' ne, 

,?
i-i voi izgoni ţ, �m a sp�s cD� ��1

11 .  B·. 31 . t Ca���:��� -'Yu�.�„�� Pl.lS.l!,ll;�.: 
I J. Iosua a binecuvîntat • pe Cai ·  fi_ul lu i  lefune, şi i-a•• dat ca 11101� nire Hebronul . •Cnr.22.6. •• C•r. io.�-

Judc. 1 . 20. Cu1•.2t. l i ,  I".!. 1 Cron.A,Ji5,5G. '1� 

� �- Astfel Caleb, fiul lui lefune, u nmtul, a avut de moştenire pînă ;  ziua d e  azi Hebronul •, pentrucă t mase•• !n t.i:itul calea Domnului, D� nezeulu1 IUi Israel. • C•r.21 .12. „'""·' 1 5. Hebronul se chema • mai înarn Chiriat-Arba : Arba fusese omul 1 
mai mare dintre Anachimi. Şi \an 
s'a odihnit de război. (:Fuc.23.:!. Ce.p.1&.13. OOCap.U 

Ţinutul seminfiei lui luda. 15 1 .  Partea căzută prin sorti sem 
\iei fiilor lui luda, după !Jmili 

lor se întindea spre hotarul ' Edon 
lui' pină la pustia•• Ţin, la miai 
Acesta a fost hotarul cel mai de m 

zăzi. 01fom.a1.3. �0 N:1�.:ii 
2. Astfel, hotarul lor �-e m1azaz1 p 

nea dela capătul mărn . Săr�te, d 
sinul care caută spr� m1az�zi. , 

3. leşea spre minăz1 �e su1ş_ul A1 
bim trecea prin Ţin, ŞI se suia la n 
zăzi' de Cades-B1rnea ; _de acolo tre 
înainte prin Heţron, s�1a spre.��u'..' se întorcea la Carcaa , 
4. trecea apoi pr�n At�on_•, _m�: 

pînă la pîrîul" Eg1p_tulu1i 
ş1 1 ·�� n 

mare. Acesta sa vă fle ho aru 
•Nu•· 

zăzi. ·t marea 
5 Hotarul de rbăr1 era d nulu 

rată pină la îm�ucătura lor :nca r Hotarul de muzănoap:C �o buc.li 
sinu l mării care este a im 
Iordanului. 
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6. Suia spre Bet-Hogla •, t�ecea _r�la 
miazănoapte de Bet-Araba, ş1 se rid 1ca 
pînă la piatra lui Bohan ••, fiul lui 
Ruben ; .:< Cup. 18. 1!1. '-":' C11p. 1B. L7. 

7. suia mai departe la Debir, la o 
depărtare bunicică de valea Acor •, şi 
se îndrepta spre miazănoapte înspre 
Ghilgal, care este în fata su işului A
dumim la miazăzi de pîrîu. Trecea pe 
lingă apele En-Şemeş, şi mergea pînă 
la •• En-Roguel. 

�� cup. 7.26 • .;.i:-zsnm. 17 . 17 . t Rc.!!,'. 1 .9, 

8. Su ia deacolo prin valea Ben-Hi
nom • în spre miazăzi de lebus ••, care 
este Ierusalimul ; apoi se ridica pînă 
în vîrful muntelui, care este în dreptul 
văii Hinom la apus, şi la capătul văii 
Refaimiţilor ţ la miazănoapte. •cnp. 1a. rn. 
2 Rt>,i:;.:!:i. IO. Jer. 19.2, O. (•('Cu,p. 18.28. Judc. 1.4!1;  19. 10. 

t C01,. 1�. l6. 
9. Din vîrful muntelui, hotarul se 

întindea pînă la izvorul apelor • Nef
toah, ieşea la cetătile muntelui Efron, 
f !a :r�cţ� (• P.,���e. ��(�,1:ic::�. ,;� t J::c� �!�1�� 
1 O. Din BJala se întorcea la apus 

spre .muntele Seir, trecea prin partea 
de miazănoapte a muntelui learim, sau 
Chesalon'. se pogora la Bet-Şemeş, şi 
trecea prm T1mna •. * Fo.c.39.18. Judc. u. t .  

1 1 . Apoi ieşea în laturea de m ia'Ză
noapte a Ecronului •, se întindea spre 
Ş!cron, trecea prin muntele Baala, 
ajungea pînă l a  Iabneel şi ieşea la 
mare. ·=-- Cap.19.43· 1 2. Hotarul de apus era marea cea 
mare • şi ţărmul ei. Acestea au fost 
dejur împrejur, hotarele fiilor lui lu'. da, după familiile lor.•vers.17. Num.3"6, 7. 

Caleb ia ffebronul şi Debirul. 

. 1 3. Lui Caleb •, fiul lui Iefune i-au 
dat o parte în mijlocul fiilor lui 'Iuda 
�um poruncise lui Iosua Domnul · Iul 
1-au dat Chiriat-Arba ••, adică He'bro
nul : Arba era tatăl lui Anac. 

>:•Cnp . U . rn. f.u:. cap.14.li'.i. 
1 �- <;.at�b a izgonit de acolo pe cei • t�e1 f11 a! lui �!"ac :. Şeşai ••, Ahiman ş1 Talma1, cop111 lui Anac. 

"'Judc. 1 . 10,20. MNum. ia.22, 
1 .5· I?e acolo • s'a suit împotriva locu1toril�r. D_ebirului : Debirul se numea mai rnarnte Chiriat-Sefer. 
1 6. Caleb_• .a zis : „��l�·i0�:· �:\1��� cet_atea Chmat-S;fer şi 0 va lua, îi voi da de nevasta pe fiică-mea Acsa." �Judc, J . 12. 

t.7. Otniel •, fiul •• lui Chenaz, fratele 
�u 1 Caleb, a pus mina pe ea ; şi Caleb 
1-a dat de nevastă pe fiică-sa Acsa. 

•:<Jutlc . l . l:J: J . D .  '•C.' N1111 1 . :-r.!.12.  Cnp . H. 6. 
1 8. După • ce a intrat ea la Otniel, 

1-a sfătuit să ceară dela tatăl ei un 
o�or: Ea s'a pog�rît •• de pe măgarul 
e1, ş1 Caleb 1-a zis : „Ce vrei ?" 

(•Jude. ! .  I-i . .:<::<Fnc. 2-i . fi l .  I �:un. 2:,. 23. 
1 9. Ea a răspuns : „Fă-mi un dar*, 

căci mi-ai dat un pămînt secetos ; dă
mi şi izvoare de apă." Şi el i-a dat 
izvoarele de sus ş i izvoarele de jos. 

�, Fuc.31. U. 
20. Aceasta a fost moştenirea fiilor 

lui luda, după fami l i ile lor .. 
Cetăţile din ţinutul tai luda. 

2 1 .  Cetăţile aşezate în ţinutul dela 
miazăzi, la marginea cea mai depăr
tată a seminţiei fiilor lui luda, spre 
hotarul Edomului, erau : Cabţeel, E
der, lagur, 

22. China, Dimona, Adada, 
23. Chedeş, Haţor, ltnan, 
2 1. Zif, Telem, Bealot, 
25. Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron, ca-

re este Haţor, 
26. Amam, Şema, Molada, 
27. Haţar-Gada, Heşmon, Bet-Palet, 
28. Haţar-Şual, Beer-Şeba, Biziotia 
29. Baala, l im, Aţem, ' 
30. Eltolad, Chesil, Horma 
3 1 .  Ţiclag •, Madmana, Sa�sana, 

""' I Sam.27. 6, 

32. Lebaot, Şilhim, Ain, şi Rimon. 
Toate cetăţile : douăzeci şi nouă, im- • 
preună cu satele lor. 
33. ln cîmpie : Eştaot •, Ţorea, Aşna, "-' Num. 13.23. 

n
�� Zanoah, En-Oanim, Tapuah, E-
35.

' larmut, Adulam, Soco Azeca 
36. Şaar�im, Aditaim, Ghedera, ' şi ��=�el��� 1m ; patruzeci de cetăţi, şi 
37. Ţenan, Hadaşa, Migdal-Oad 
38. Dilean, Miţpe, Iocteel •, • 2 s.g'. 1u. 
39. Lachis, B:iţcat, Eglon, 
40. Cahon, Lahmas, Chitliş 
41. Ohederot, Bet-DJgon, Naama, şi 

Macheda ; şasesprezece cetăţi, şi satele 
lor. 
42. L;ibna, Eter, Aşan, 
43. liftah, Aşna, Neţib 
4�. �h�ila, Aczib, şi i\iareşa ; nouă cetaţ1, ş1 satele lor. 
45. Ecron, cetăţile şi satele lui ; 
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-16. dela Ecron . I O S U A 1 5, 1 6, 1 7. ..., 

tati le de li ă A 
şi la apus, toate ce- , 6 I -17. Asdod

ng s�od,_ şi satele lor, · eşea sp�c mare Ia . 

�a, .  cetăţi le ' ş�e!!f��� �·i saţel� lui ; . C?a- fts1"��� ��n�•j!ăţoapte, �1f��1at •ţ 
g1ptyl�i •, ş i  la mar�.f.1.

n�e 
a pmul în spre răsărit pr�

a1at-Silo, şir�a 4 
�re s UJeşte ca hotar. '' Vere.<. ,„;"�-���· 7· Din lanoah pogor!�oah. ·�� 
�Z: b"an�.

uct�i�ia��giir, latir, Soco, · · �î��r�!aio����ea Ieriho�ut1�j0�'şil 
birul, ana, care este De- �· Din. Ţapu�h mer ea s ·•�'!; 50. Anab, Eştemo Anim na la pmul Cana • şT ie Pre apus � 
. 5 1 .  Gosen •, Holo�, şi Ghilo uns 

, . . Aceasta a fost r:.oşte�i�a la mart 
z��e cetâţi şi satele lor. • ca r .

'
10. u ;  Pi��s� fuior lui Efraim, după fa�Înfflnin!> 

· Arab, Duma, Eşean, . . . . -�.lor. 
5 3. Janum, Bet-Tapuah, Afeca 

9. f1�1 1� 1  E��aim aveau . to,.1: 

54. Humta, Chiriat-Arba • car� este fe.oseb1te m m11locul moşte:i1 5e�ti 
Hebronul, şi Ţior ;  nouă c�t" ţ " . u1 Ma.nasc, toate cu satele 

1 n.' fiii, 
tel� lor. " ,.""'· 1�. :'..:_iHs�- 1 O • . Ei �·au izgonit • pe Canor. :��,. 

5::i. Maon. Carmel, Zif, Iuta 
. lo�u1�u m .9hezer, şi Cananm.'l n ca,  

56. l iz�eel, lc:icdeam, Zanoah, �1:� �ne m1) locul l u i  Efraim �î�� I; 
tiţ:· �am

t
, 

1
Gh

l
1bea, şi Timna ; zece ce- !cască un

azb,
ir

dar au f.�st puşi să pi'. 
Ş I  Sa e e or. · udc . t.2'J. t Reg.,· �Z· �alhu

t
l , 

B
Bet-Ţur, 9hedor, Ţinutul căzui jumătăţii l . M 

· _ �ar:i , et-Anot, ş1 Eltecon ; şa- _ 
ui ana, 

se cetat•. ş1 satele lor. J 7 I . .  o. '?art� a cazut prin sorti ;  
60. Ch1riat-Baal •, care este Chiriat- • • .  mmţ!e1 lui Manase, căci el "e . 

learim, şi Raba ; două cetăţi, şi satele !nwu: n_ascut a
l 
I �ui Iosif. Machi;: 

lor. " cap. IS. 1 l. 
m nu nascut a lui Manase şi tatăl !  

61 . ln  pustie : Bct-Araba, Midin Se- Galaad, avu�ese Galaadul ţ şi B� 
caca, 

. . ' ��.�.fi
e5�;t�20�9��a .��.�.��\,de rălk 

62. N1bşan� lr-Hamclah, ŞI En-Ghe- :l!l,<o. 1 cron . 7. u .  tDcut.:1.15. · · � •m.20>.� d 1 ;  şas� . cct�ţi ş i satele lor. 2. Au dat prin sorţi 0 arte 
63. F11 1. �1:1• Iu_da • f!'au putut izg:oni lalţi • fii ai lui Manase, du�ă fam�/: 

p_e lebu�1ţ��.car1 locu�au la .I.�ru�alim ; lor, f.i.ilor Ju_i Abiezer ••, fiilor lui H 
ŞI lebus1ţ1_1 a_u _l�cu1t. cu fm lu_1 luda I��· fuior lui Asriel ţ, fiilor lui SihH 
la lerusah,r,n pma m ziua _de azi. fulor _tţ _lui He.��r, fiilor lui Şemid 

· Jndc.1. 8, 21. 2@am.o.8. ""Jud•· . 1 . 21 .  aceşha smt copm de parte bărbă1e 
Ţinutul seminţiei tui Efraim. ai. l.1:1i Manase, fiul lui Iosif, după3\ m1l 11le lor. � :sum.2ti.29-32. f.n'� lCron.i. 16 1. Partea căzută la sorţi fiilor lui t!<um.21l.3t .  ttNum.26.S"!. 

Iosif se întindea dela Iordan, Jîn- 3. Ţelofhad •, fiul lui Hefer, fiul I 
gă lerihon, spre apele Jerihonului, la Galaad, fiul lui Machir, fiul lui !I 
răsărit. Hotarul urma pustia care se nasc, n'a avut fii, dar a avut fiii 
ridică dela lerihon la Betel prin ale căror nume sînt acestea: Mahl 
munte. Noa, Hogla, Milca şi Tirţa. 

2. Mergea mai departe dela Betel la ''Nurn.26.lll;�.1;1 
Luz •, şi trecea spre hotarul Archiţilor 4. Ele s'au înfăţişat înaintea preot 
prin Atarot. •cop.18.1a. Judc. 1 .26. lu i  Eleazar•, înaintea lui Iosua, fi 

3. Apoi se pogora la apus spre hota- lu i  Nun, şi înaintea mai marilor, şi 

rul lafletiţilor, pînă la hotarul Bet- zis : „Domnul •• a poruncit lui Moi 
Horonului • de jos şi pînă la Ghezer ••, să ne dea o moştenire între lra 
ieşind la mare. noştri." Şi  l i  s'a dat, după pof1!n 

•Cap.18.13. 2 Cron.s. fi. •• 1 Cron.7. 28 .  IBeg.9.15. Domnului, o moştenire între fraţu i 

4. Acolo şi-au primit moştenirea fii i • tălui lor. •Cop.u.1. ••Nam.�·1 

l u i  Iosif : Manase şi Efraim.<• Cap. 11. 11. 5. Au căzut zece părţi lui Man� 

5. Iată hotarele fiilor lui  Efraim, du- afară de ţara Galaadului şi a Bas31 

pă famili ile lor. lui, care este de cealaltă parte a Io� 

Hotarul moştenirii lor era, la răsă- nului. vui 
rit, Atarot-Adar • pînă la Bet-Horo· 6. Căci f�tele 11;1.i. M�na�e au Gali 
nul •• de sus. • Cap.18.13. ""' 2 Cron . 8 . 6  moştenire intre fm )UI, ŞI ţara 
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tlului a fost pentru ceilalţi fii ai lui ' �t��
o�5�

a�}:e,
n�r,:'ă��t f:i:
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Manase. 
ul lui Manase se întindea de- gur sorţ. · 

. 1· AH
otar 

·nă la Micmetat • care este 1 8. Ci veţi a\'ca muntele, căci ve\1 l: ră���lde Sihem, şi duce� la dreap· tăia pădu�ea, _şi_ ieşirHe ei vor .fi. ale 
ta pînă la locuitorii din En-y�,Pr
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8 Ţara Tapuahului era a fiilor lui ria lor." '"" " '""· ' ·  

M�nase dar Tapuahul • d e  p e  hotarul 
Măsurarea şi impdr(irea pămi11illlui 

lui Ma�ase era al fiilor lui Ef�7-��
·
rn. <. rămas. 

Q Hotarul se pogora pînă • la pîrîul 18 rla. eTl os�taăsatrd_1unnsalraea51_c1o0�.iilşo1. raluui
aş
l
c
s= 

c;na la miazăzi de pîrîu. Cetăţ ile •• 
acest�a ale lui Efraim erau în mijlo: zat „ _ac_? Io. cortul întîlnirii. Ţara era 
cui cetăţilor lui Manase. H_otarul fUI , supusa .. mamtea lor. o cap. I9.51 ; 21 . 2 ; ZJ . !l . 

M se era pe partea de miazănoapte \ Irr. 7 . 12 . ... f. .Jutlc . J R . :H . 1 Snm . l . :l, 2·i; 4. :l, 4. 

a 
a
ÎrÎului şi ieşea la mare. 

. . 
2. _Mai rămîneau şapte semi�ţii_ a l� P ''Cnp. 1G. s. '·"·' Cap. rn. <'. copulor lui Israel, cari nu-ş1 pnm1sera 

1 o. Ţinutul dela miazăzi era al lui încă partea de moştenire. 
Efraim cel dela miazănoapte al lui 3. Iosua a zis copiilor lui Israel : 
Manas� şi marea le slujea ca hotar ; „Pînă cînd • \"ă \·eţi lenevi să mergeţi la mia;ănoapte se întîlneau cu Aşer să luaţi în stăpînire ţara pe care v'a 
şi la răsărit cu lsahar. dat-o Domnul , Dumnezeul părinţilor 

1 1 .  Manase • stăpînea în Jsahar şi în voştri ? · .Tn<lc. 1•.n. 

Aşer : Bet-Şean •• cu satele lui, lbleam 4. Alegeţi trei bărbaţi de fiecare se
cu satele lui, locuitorii Dorului cu sa- minţie, şi-i voi porni. Să se scoale, 
tele lui, locuitorii din En-Dor cu sa- să străbată ţara, să facă un plan în 
tele lui, locuitorii din Taanac cu satele vederea împărţelii, şi să se întoarcă la 
lui, şi locuitorii din Meghido cu satele mine. 
lui, cele trei înălţimi. 5. S'o împartă în şapte părţi ; luda 

1 2. Fiii'�'���-
1:��:::"�;:�10p��/"��- �t �=�î

'J�t .!
n
l�s�}

a
��

le
rJ�\�: f.:

i
t
z
�t
z
;: 

izgonească pe locuitorii din aceste ce- rele ei la miază noapte. 
tăţi, ş i Cananiţii au izbutit astfel să :•cnp. 1'>.t. "'''Cnp . 1G. t , < .  
rămînă în ţara aceasta. "Judc.1. 27, 2S. 6 .  Voi dar, să faceţi un plan al ţării 
1 3. Cînd copiii lui Israel au fost des- împărţite în şapte părţi, şi să m i-l 

tul de tari, au supus pe Cananiţi la aduceţi aici. Voi arunca sorţul • pen
un • bir, dar nu i-au izgonit. ''Cap.1r..10. tru voi înaintea Domnului, Dumnezeu-1 4. Fiii • lui Iosif au vorbit lui Iosua, lui nostru. •cop. "'·  2. Yc•·, . 1 0. 
şi i-au zis : „Pentruce ne-ai dat de 7. Dar Leviţii • să n'aibă parte în mij
moştenire numa i •• un sorţ şi numai o locul vostru, căci moştenirea lor este 
parte, cînd noi sîntem un ţ popor ma- preoţia Domnului ; şi Oad •-, Ruben 
re la număr şi Domnul ne-a binecu- şi jumătate din seminţia lui Manase, 
yîntat pînă acum ?" şi-au primit moştenirea, pc care le-a 
' • ·ap.tG. ·• .  ' ·'Fnc . .s.22. tFac. <s. rn. Kum.20.H<, "'· dat-o Moise robul Domnului de cea-1 5. Iosua le-a zis : „Dac� . sî�t�ţ i  u_n I altă parte � Iordanului, la răsărit." popor mare la număr, smţ1-va m pa- •:•cap . 13 . 33. '''"Cap . 1s . s .  

?ure, şi tăiaţ�-o, ca să vă faceţi loc 8. Cînd s'au sculat bărbaţii ş i au por-
1�. tar! Ferez1(1lor şi a Refaimiţilor, nit să facă planul ţării, Iosua le-a dat fu�dca muntele l_ui Efraim este prea porunca aceasta : „Duceţi-vă, străbastnmt P.�ntr� voi.-" teţi ţara, faceţi-mi un plan, şi întoar-1 6. Fm l_u1 Iosif au zis : „Muntele ceţi-vă la mine ; apoi eu voi arunca nu n_e va aiunge, şi toţi Cananiţii cari pentru voi sorţul înaintea Domnului lc;ic.u1esc în val�, c_eice sînt la Bet-Şean la Silo." ' 
�1 .m satele Im, ş1 cei ce sînt în valea 9. Bărbaţii aceştia au plecat au stra' lui lzree.� • au cară ••„de fier." băt_ut. ţara, ş i au făcut planul

'după ce' · Judc. i. rn_, 4.3. '···�·1„rn.1<. 1 R••· <.12. tăţ1, mtr'o carte, împărţind-o în şapte 
E
l
f
7. _ Ios1;1a � zis casei lui Iosif, lui părţi, şi s'au întors la Iosua în tabăr3 ra1m ş1 lui Manase : „Voi sînteţi un la Silo. 



252 I O S U  A 1 8, 1 9. 1 .0. lo�ua a aruncat înaintea D lu i  s�rţ 1 pentru ei la Si lo · • omn�- 22. B�t-Araba, Tema . 
ţa�a intre copii i lui lsra�I 

ş1
dt�:I'��rţ!t ��- Anm, Para, Ofra 

raun, Beiel 
ru1a partea lui. ' ieca- ·- Chefar-Amonai, Ofn· . 

douasprezece cetăţi şi s t
1 şi Gheb 

Partea lui Beniamin. 
��- Gabaon, Ram�. Be��!� lor. •; 

1 _1 .  So�ţul . a căzut pe seminţia fiilor 27
. M1ţpe, Ch_efira, Moţa ' 

l
p�l

rt 
Bemamm

l
, dup� famil_iile lor, şi I 2s: ��l�eEie}1rpl ehei, yare�la, 

ea care e-a cazut prin so r . . r I 
'· ' e US , adică I 

av�a hotarele între fi i i  l u i  luda 
r
ş
� p� imu ' G_h!be�t şi Chiriat . pat erusa. 

lu i  Iosif. 1 111 zece cetaţ1, ş1 satele lor. ' ruspr� 
1 2. ln spre miază-noapte hotaru l • B 

A�eas_ta a fost moştenirea fiii 
l�r pornea dela !ordan. Sui� pela mia-

emamin, după familiile lor. ·�!i'ui 
za noapte de lenhon, se ridic:i în mun-

'1 

te spre apus, şi ieşea în pustia Bet-Aven. 
Partea lui Simeon . 

. ,, cap 16 1 J 9 I .  A doua parte a căzut , � 3_. De acolo trecea prin Luz, Ia � i�� . ţi lu i  Simeon, seminţiei r-�l" sor: 
zaz1 de Luz, ad ică Betel •, şi se pogora S1meon, dup� familiile lor. 11 or I� 
la Atarot-Adar, peste muntele care rea lor • era m mijlocul mo t 

M?j�en1-
�ste la miază-zi de Bet-Horonul •• de lor lui luda. ş eni�u fii. 
JOS ţ. •Fnc.23. 19. Judc. J . 23. •'• Cap. lG . a .  2. Ei au avut • în mo t · "'"" 

1 4: Ins pre apus, hotarul mergea şi Beer-Şeba, Şeba, Mol ad!, 
e",!���n l�r: 

se mtorce.a pela miazăzi de muntele 3. Haţar-Şual, Bala A tem · ·� 

care este m �aţa Bet-Horonului ; mer- 4. Eltolad, Belul Horma ' 
g_ea spre miazăzi, şi ieşea Ia Chi- 5. Ticlag, Bet-M�rcabot, Hatar-Sus 
nat-Baal •, care este Chiriat-learim ce- 6. Bet-Lebaot, şi Şaruhen tre· � 
tatea fiilor lui luda. Aceasta era par- zece cetăţi ş i satele lor · ' ispr� 
tea de apus. «cap. 1;.9.  7._ �în,_ Rimon, Eter, Şi Aşan pat 

1 5. Partea _d_e miaz�zi începea dela cetaţ1, ŞI satele lor · ' ru 

capătul Chmat-Ieanmului. Hotarul 8. şi toate satele 'ctin împrejurim'I 
mergea spre apus pînă Ia izvorul • acestor cetăţi, pînă Ia Baalat-Beer �e 
apelor Neftoahului. .,, cnp. 10. 9. re este Ramatul de miazăzi ' 

1 6. Se pogora pela capătul muntelui .. Aceast� a. fost moştenire� semin\iei 
care este în f.:;ţa văii • Ben-Hinom în va- fu ior llll �1meo�_. după familiile loi. 
lea Refaimiţilor la miazănoapte. 'se po- 9. �o�temrea fu ior lui Simeon a fost 
g�ra p_rin valea . t:f inom, pe partea de lu�ta dm part�a de moştenire a fiiloi 
m1azăz1 a lebus1ţ1lor, pînă la En-Ro- lui luda ; căci partea fiilor lui luda 
guel ••. •Cap.1�.8. ••Cnp. lj. 7. e!:� p�ea. mare pentru ei, şi de aceea' 

1 7. Se îndrepta spre miază noapte Ia fu_1_ llll S1meon şi-au primit pe a lor în 
En-Şemeş, apoi la Ohelilot, care este m11 locul moştenirii lor. '"""' 
în fat� suişul�i Adumim,_ şi se pogora Partea lui Zabulon. 
pela piatra llll Bohan  •, fiul lui Ruben. 

•cap 1· 6 .1. O. A ţreia parte a căzut prin sor!i 

1 8. Trecea pe partea de miazăno�;t� fu ior lui Zabulon după familiile lor. 
în fata • Arabei, se pogora pela Araba, 1 1 . Hotarul moştenirii • lor se înlin· 

• Cap. 1�.s.  dea pînă la Sarid. La apus se suii 
1 9. mergea înainte pe partea de mia- spre Mareala, şi atingea Dabeşet, apm 

zănoapte de Bet-Hogla, şi ieşea la sî- pîrîul care curge înaintea locneam� 
nu l de miazănoapte al mări i Sărate, lui ••. • Foc.49.1a. •.o eap.ii.� 

spre îmbucătura Iordanului la miazăzi. 1 2. Din Sarid se întorcea spre răsărit 

Acesta era hotarul de miazăzi. spre răsăritul soarelui, pînă Ia hotarul 

20. lnspre răsărit hotarul îl făcea Chislot-Taborului, mergea înainte h 
Iordanul. DJbrat, ş i suia la fafia. 

Aceasta a fost moştenirea fiilor lui 1 3. De acolo trecea la răsărit pril1 
Beniamin, după familiile lor, cu hota- Ohita-Hefer, prin lta-Caţin, mergea la 

rele ei de jur împrejur. Rimon, ş i  se întorcea pînă la Ne� . . 
2 1 .  Cetăţile seminţiei fiilor lui Benia- 1 4. Se întorcea apoi înspre miaz.i· 

min, după familiile lor, erau : leriho- noapte spre Hanaton, şi ieşea la valea 

nul, Bet-Hogla, Emec-Cheţiţ, liftah-EI. 
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1 • Coprindea Catat, Nahalal, Şim
ro�; !ideala, Betleem : douăsprezece 

c��-t\�!a��!e� :��i m�ş�_enirea fiilor 
lui Zabulon, după fam1l11le lor, cetă
ţile acestea şi satele lor. 

Partea lui /saha'r. 

1 7_ A patra parte .a căzut prin sorti 
lui lsahar, fiilor lui lsahar, după fa-

�i�'.ilH!�;�ul lor trecea prin lizreel, 
Cf �.su��tfa��ir;;:�'şion, Anaharat, 
20 Rabit, Chişion, Abeţ, 
21: Remet, En-Oanim, şi En-Hada, 

8�ţ�P!l�1dea Taborul, Şahaţima, Bet
Şemeş, şi ieşea la Iordan : şasespre-
zece cetăţi, şi satele lor. . . 23. Aceasta a fost moştenirea se��n
tiei fiilor lui lsahar, după famalnle 
lor, cetăţile acestea şi satele lor. 

Partea lui Aşer. 

24. A cincea parte a căzut pr�n sorţi seminţiei fiilor lui Aşer, dupa fam1· 
liile lor. 
25. Hotarul lor trecea prin Helcat, 

Hali, Beten, Acşaf, 
26. Alamelec, Amead şi Mişeal ; atin

gea, spre apus, Carmelul şi Şihor-Lib
nat ; 
27. apoi se întorcea în spre răsărit la 

::t��Ifa0�\r�=h�J;n1:a m�:zfna:a��n 
d
ş� 

Bet-Emec şi Neiel, şi se întindea spre 
Cabul, la stîn<:(a, 28. şi spre Ebron, Rehob, Hamon ş i 
Cana, pînă la Sidonul • ce l mare. 

"' Ce.p. 1 1 . S �  Judc. 1 . 31 . 

29. Se întorcea apoi spre Rama pînă 
la cetatea cea tare a Tirului, şi spre 
Hosa, şi ieşea la mare, prin ţinutul Aczib •. O.Fac.as.o. J11dc. 1 . a1 .  i\llC'. l . 14 .  

30. Cuprindea : Urna, Afec şi Rehob ; douăzeci şi două de cetăţi, şi satele lor. 
3 1 .  Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor cetăţile acestea şi satele lor. ' 

Partea lui Neflali. 
.�2. A ş_asea parte a căzut prin sorţi fuior lua Neftali, după familiile lor. 33. Hotarul lor se întindea dela He· lef, dela Alon, prin Ţaananim AdamiNecheb şi labneel, pînă la L�cum şi ieşea la Iordan. ' 

34. Se întorcea • spre apus _la f'.znot
Tabor, şi de acolo mergea ma.mie la 
Hucoc ; se atingea de Zabulon, m �pre 
miazăzi, de Aşer î n  spre apus, ŞI  de 
luda ; în spre răsărit era lor���u�.

l,;,_33, 
35. Cetăţile tari erau : Ţidim, Ţer, 

Hamat, Racat, Chineret, 36 Adam.1, Rama, Haţor, 
37: Chedeş, Edrei, En-Haţor, 38. Jireon, Migdal-El, _Horem, Bet

Anat şi Bet-Şemeş : nouasprezecc ce-
tăţi, şi satele lor. . . 39. Aceasta a fost moştenirea se��n
ţiei fiilor lui Neftalţ, după fam1l11le 
lor, cetăţile acestea ş1 satele lor. 

Partea lui Dan. 
40. A şaptea parte a căzut prin sorţi 

seminţiei fiilor lui Dan, după fami
liile lor. 

41. Hotarul moştenirii lor era Ţorea, 
Eştaol, Ir-Şemeş, 
42. Şaalabin •, Aialon, Jitia, •Jadc. 1 .a.;. 
43. Elon, Timnata, Ecron, 
44. Elteche, Ohibeton, Blalat, 
45. lehud, Bene-Berac, Oat-Rimon, 
46. Me-larcon şi Racon, cu hotarul 

care este faţă în faţă cu lafo. 
47. Ţinutul • fiilor lui Drn se întin

dea şi în afară de acestea. Fiii lui Dan 
s'au suit şi s'au luptat împotriva lui 
Leşem ; au pus mina pe el şi l-au tre
cut prin ascuţişul săbiei ; au pus stă
pînire pe el, s'au aşezat în el şi l-au 
numit Dan ••, după numele tatălui lor 
DJn. "" Juctc. ts. >.'n,'> Judc.18.29. 

48. Aceasta a fost moştenirea semin
ţiei fiilor lui Dln, după familiile lor, 
cetăţile acestea ş i  satele lor. 

Partea lui Iosua. 
49. Dupăce au isprăvit de împărţit ţara, după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moştenire în mijlocul lor. 
50. După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el : Timnat- Serah ', în muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou, şi şi-a aşezat locuinţa acolo. �Cnp.2'.30. 5 1 .  Acestea • sînt moştenirile pe cari 1�-au î�părţit pri:_otul �.leazar, Iosua, fml lui Nun, ş1 capetenule de famil ie ale �e!f!i�tiilor copiilor lui Israel, prin sorti mamtea Domnului, la Silo „ la uşa cortului în�îlnirii. Astfel au isprăvit ei împărţirea tării. 

*Nuru.3'.17. Co.p. U.1. •Cap.18.1, to. 



I O S U A  20, 2 1 .  
Cele şase cetăţi d e  scăpare. ! 2. Le-au vorbit la Silo • • 20 1 . I?omnul a vorbit lui Iosua, şi i, na anului, . şi al! . zis

.
: „D0���1t�a � a zis : r��c1t prm J'.:'01se ca să ni s a �  2 .  „Vorbeşte copiilor lui Israel, şi ' taţi d e  ţocu1t, cu împrejur��ea � spune-le : Hotărîţi-vă • cum v'am po- , pentru ntele noastre." • e k. runcit prin Moise, cetăţi de scăpare, i • . • • "Cap. 1e. 1. "No (> E.sod . 2 1 . 13. Num . :-lr •. G, 1 1, 14. Deut. lll.2,!I.  3. Copm lui Israel au dat at �-t 3. unde să poată fugi ucigaşul care 1 viţilor, din moştenirea lor cet�r(l  va omorî pe cineva fără voie, fărâ să j mătoare şi împrejurimile t�r d 1 ' �  aibă de  gînd să-l omoare ; e l e  să  Ya I runca Domnului. ' Upă p  fie un loc de scăpare im potriva răz- 4. Au tras la sorţi pentru 1 . . hunătorului sîngelui. . I Chehatiţilor ; şi Leviţii, fiii �lliih -t. Ucigaşul să fugă într' una �m ace- Aaron, au avut • prin sorţi 

p
tr 0�i ste cetăţi, să se oprească la m.trarea. ,  zece cetăţi din sem inţia lui „'�P1 porţi i  _cetăţii: • . şi să �p�nă înt!mpla: d_in se.minţi� lu_i Simeon şi din selld 

rea lui bătrm1lor �e}aţ1 1  acelei� ; _e! I ţ1a lui Beniamin ; < •ve10.e.l9. „c.,,�, să-l prime�scă la e_i m c:eta�e,_ ŞI sa-1 5. ceila lţi fii • ai lui Chehat au a' dea o l�cumţă, ca sa locuiasca 1mpreu- p�in so�ţi . zece_ cetăţ_i ale familii\ nă cu e� _ _ • �"'}· 1· 2· , d1i:i semmţ.1a �u1 . Efi:_a1m, din selllii: 5. Daca • razbunatorul smgel':'1 11 �a 1 Im Dan, ş1 dm iumatate din se111iJ1 t•rmări, ei să nu dea pe ucigaş 1.n lui Manase. '"'"·�· mînile lui ; căci ţăr� s� vre'!_ � o�orit 6. fi i i•  lui Gherşon au a111t pr pe_ :iproapel_e _ Im_. ş1 fară sa
,�•

- f1 �os.t ! s<?r\ i tre_isp_rezec:e cetăţi al� familii! vraimaş mat mamte. · l'uru.:li•· ':· dm scmmţ1a lui lsahar, dm semin' 6. El să rămînă în c�tatea acca�t�. pi- lui Aşer, din seminţia lui Neftali nă • se va înfăţişa înamtea adunam ca din jumătate din seminţia lui Mant să fie judecat, pînă la mo�r!ea m�r�- în Basan. •Vm.z .. lui preot care va fi atu_nci m slujba� 7. fiii •  lui Merari, după fa111ilr Atunci, ucigaşul să se_ �ntoarcă ş! �a tor, au avut douăsprezece cetăţi ( intre iarăş în cetate� ş1 m .casa ,l_u•:, �.� seminţia lui Ruben, din seminţia I cetatea de unde fugise". " �""'""'1·�-· �· Gad şi d in seminţia lui Zabulon. 7. Ei au pus deoparte Chcde�u ? m ' •v„.�, Galileia, în muntele _lui NeHah ; _ Sihc- s. Copiii • lui Israel au dat Levi�I: mul •• în muntele lui Efra1m i şi Chi- prin sorţi, aceste cetăţi _şi împrejt riat-Arba ţ• sau Hebronul, rn mu�- mile lor, cum •• poruncise Im Mo: tele ţţ lui uda. < Cap. 21 .:c.
_1 �:on . G  . . G .  Domnul. •Vera.3. " Num.1 

••cap. 21. 21. 2 Cron. 10. I. tCap. 1 1 · 1·•; . 1 .  1 1 ' 13" 9 Au dat d in seminţia fiilor lui! tts�0Şj·d� cealaltă parte a Iordanului, da· şi din seminJi!I fiilo_r lui Sim& 
la răsăritul lerihonului, a ales �eţ�- următoarele cetaţ1 numit�. pe nuu 
rul • , în pustie, în CÎf!:lpie, în sef!:lmţ1

.
a 1 o. şi cari au f<;>�� ale fulor.1 u1 l 

tui Ruben ; Ramot 00 m Oa)aad, m s�- ron • dintre . fam1_l11le .Ch_eha!IJil�r 
minj ia l u i  Oad ; şi Golan ţ, m Basan, m al.e !.iilor lui . Levi, căci e1 au ·��� seminţia lui Manase. • Deu1.us.Cap. 21. M. dmht la sor\1. 1 erou. G. 7A. -"f'op. 21. 'I>'. I Rcg. � :C· tCop.2t��

· 
1 1  Le-au dat • Chiriat-Arba, s�uH 9. Acestea • a� .. fost. cetaţ1le _hotări e bro�ul, în muntele•• lui luda,, şr li!: pentru toţ i  cop111 _  lu1 1.srael _ _  ş1 pentru 

dim rejur : Arba era tatăl lu�ţ �ru, străinul care locuieşte ·� m 11 locu! lor, • 1 cfon.o. r.-•. ••Cap. lj. J:J. U .  tC•p.20 . • .  L .  
entru ca cel ce va 1:1c;_1de pe _cmeva 

1 2. Cîmpia • ceţăţ_ii şi _satele "r: fără voie să poată fugi rn �le, şi
! 
s_!l !1u

_ fost date în stăp1mre Im Caleb,'" moară ucis de mina răzbui!al�f';l Ul .sm
_ lu i  lefune. . - � Cop. u. 11.1c•. ! 

gelui, înaint�:· de �. �e ·�f�.ţ•�:v!!!�. 1 3. Au dat deci • f�1lor pre����1i 
intea adunăm. !'am . · · · 

ron _: cetatea d�. s�af�r�ej�rimilel 
Cetil(ile Levi(ilor. g�şt, Heb!onul 

re ·�rimRe ei, 1 Căpeteniile de familie ale Le- L1bn3d;, Ş6l 0J�!. 00Jcap . lb.1>1;20.1. tcaP:'; 21 vlţilor s'au apr?piat . de pre<;>tul 
1 ; '  la;lr�l � şi împr�ju�imil� lui, 

_Eleazar.�j 
d��o���i:i�ul

a\�1 ��j�fi1il�� şte�oa •• şi împrej��!:,:J�/::copl căpeten11 e
. 1 1 cap. u . 1 : 11. 4. copiilor lua srae · 
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1 ' · Holoiiul • şi . îm_pr_ejurim. ile lui, ! 32. şi din seminţia lui NeţtaH : ceta
� I tea de scăpare pentru uc1g�ş1 . Ch�Debirul •• şi împr�!�ci,��1.�. �:.'cap.l&.<0. <leş • din Galilca şi împrejurimile CI? 

1 6. Ainul • şi îmi:irejuri�ile lui, lu- 8:����?�� î�p;tj��f��f!m1�f. t��ii c�'. ta •• şi împrejurim1!e e1, _ ş1 Be!-Şe�ţ: tăţi. . . . , cap.20.•: şui ţ şi împreju!"imile _ lu!.= . noua ce a 1 33. Toate cetăţile Ghcrşo111ţ1lor, dup_a 
d in aceste -���0�„.��.:'.1.'.�!.�.�'.1,.cx;. tCap. lO. familiile lor, erau treisprezece cetăţi, 

1 7. şi din seminţia !u� Beni.amin : O�� ş���p��l��l'.:Wt• 1°Le.viţi, car_i făceau baonul • si împrejurimile IUI, Gheba parte din familiile fiilor IUI Merari, şi împrej�rimile ei, " C•1'.·1•·.2"· ."'"'' cap. 
·
18. 

�1. le-au dat : din seminţia lui Za bulon : 
A\!�:i�a_t�\ f���f ��!��I�1l�i��R1

�6
t�'. !fcÎ���eJ�r��\�P�f,j�ri�.���- 7l��„0��r�;1 c�tJţ\oate cetăţile preoţilor, fiii lui 35. Dimna şi împ�eJ!mm1l_e e1, ŞI Na

Aar�n, au fost treisprezece cetăţi şi I h __ al_a_l, şi împreJurim1le Im, patru ce
împrejurimile lor. . taţ i • . . . B ţ J -20 Ledţii • din familiile celorlalţi 36. din seminţia Im Ruben : . � eru 
fii .;i lui Chehat au avut prin sorţ ce- şi împrejurimile lui, lahţa ş1_ 1mpre-
tii(i. clin seminţia lui Ef;.:,�":,: t crnn. 6. 66. j�ţ_m��e��mot şi împrejuri���P·7:;�; 

21 .  Le-au dat cetatea de scăp�re .P�n- şi Mefaat şi împrejur;mile lui, patru tru t!cigaşi, Sihem�l • ş1 î_mpreJUnm1Ie cetăţi ;_ . . . . _ 
lui, m muntele !UI Efra1m, o.hezerul 38. şi dm seminţia lui (Jad : cetat�a şi împrejurimile lui, . . . ·' Cnp._w.7; de scăpare pentru ucigaşi, Ramot ' dm 
22. Chibţaim şi îm.rreJunm1l� lui, ŞI Galaad ş i împrejurimile l u i ,  MahaBet-Horon şi împrejurimile IUI, patru naim şi împrejurimile lui, ·'· Cap . 20. ". cetăţi ;  . 39. Hesbonul şi împrejurimile lui, _2�. din . s�mţnţia . Im '?an : E lţeche şi Iaezerul ş i îm_preju rimile lui, de ş1 1_mp_reiur1m!le e1, Gh1beton ŞI îm- toate : patru cetăţi. preiuru:mlc IUI? • . . . . . 40. Toate cetăţile cari au căzut _la sor-24. ".'-1alon . ş.1 1mp_rei.ur�mile _ IUI, ŞI ţi fiilor lui Merari, după familiile lor, Ga!-�1mon ş1 1mpreJunm1le IUI, patru alcătuind celelalte familii ale Leviţilor, cetaţ1 ;_ . . „ . . . . erau douăsprezece cetăţi. 25. ŞI d111 JUmata.t: dm �en:un_tia 1�1 41 .  Toate • cetăţile Leviţilor din mijJ1.:1.a13�f RŢaanac _şi . impr�JU�l�(!e f�!' locul moşiilor copiilor lui Israel erau 

��uă ��t;ITon" �1 impreJunm_i . 
' p_at�uzeci şi opt de cetăţi, şi î�.P.:.;{��� 26. Toate cetaţ1le erau zece, ş1 1mpre- nmile _lor. . __ . • .  jurimile lor, pentru familiile celorlalţi • 42. i::1e�ar� du;i ace�te �etaţ1 _1ş1 avea 

fii ai lui Chehat. 1mpreJUnm1le __ e.1 de JUr 1mprejur ; aşa 
27. Au dat fiilor• lui Gherşon, dintre erau toate cetaţ1le acestea. 

!:�il�il�e�ei�i{i�r IufiM��!�!l,tăc�faŢcă; Făgăduinţa împlinită. 

��s����lr�r:;�etl�r�:fe3�i?�/a�;:ş�:� t:�·ă �:t::� �����! Ju�::e [�� l�r�e� şi împrejurimile ei, două cetăţi ; da părinţilor lor ; ei au luat-o în stă
�·ver.11 .6. 1croa. 6. 7t. t.u:<Cap.20.s. pînire şi s'au aşezat în ea. 28. din seminţia lui lsahar : Chişion " Fac. rn.rn; rn.1s; 26. 3; 2 1 u ,  tJ. şi împrejurimile lui, Dabrat şi împre- 44. Domnul • le-a dat odihnă dejur jurimile lui, împrejur, cum jurase părintilor lor ; 

29. larmutul şi împrejurimile lui şi niciunul •• din vrăjmasii lor nu putuse En-qanim şi împrejurimile lui, patru să le stea împotrivă,' ş i Domnul i-a cetăţi ; dat pe toţi în mînile lor. 
30. din seminţia lui Aşer : Mişeal şi •:• cnp.11.2";22.1. ''"'' Dcut. 7. " 1. im
,
. p_rejur!mile lui, Abdonul şi împreju- 1 45. Din toat_e vorbele bune pe cari Ic rim1le lui, spusese casei lui Israel Domnul ni-31 .  ':'�leat ş! î�p�ejuri!"ile lui, şi R�- ciuna. n'a rămas • neîmplinită : toate hob ş1 1mprejunm1le lui, patru cetăţi ; ,  s'au im plinit. <•cnp. :::;. H .  
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Trimiterea celor douil 
semin(ii şi jumil:ate acasd. 22 1 .  Atunci Iosua a chemat pe Ru
beniti, pe Gaditi ş i  jumătatea 

din seminţia lui Manase. 
2. Şi le-a zis : ,.Voi ati păzit tot • ce 

v'a poruncit Moise, ro!:Jul Domnului, 
şi •• aţi ascultat de glasul meu în tot 
ce v'am poruncit. 

(• ,S u m . :i2.20. Deul.S.18. *(1Cap . t . 16, 17. 

3. N'aţi părăsit pe fraţii voştri, de o 
bună bucată de vreme pînă în ziua de 
azi ; şi ati păzit rînduielile_ şi porun
cile Domnului, Dumnezeului vostru. 
4. Acum cînd D:imnul, Dumnezeul 

vostru, a dat odihnă fraţilor voştri, 
cum Ic spusese, intoarccti-vă şi duceti
vă la corturile voJstre, în ţara dată în 
stăpinirea voastră, pe • care v'a dat-o 
Moise, robul Domnului, dincolo de 
Ion.lan. • N u m . :<! . :1:1 .  l>eut.:Al.8. Cnp . 1 3 . 8 .  

5. Aveţi grijă numai • să păziţi şi să 
împliniţi poruncile şi legile pe cari 
vi le-a dat Moise, robul Domnului : 
să•• iubiţi pe D:imnul, Dumnezeul vo
stru, să umblaţi în toate căile Lui, să 
ţineţi poruncile Lui, să vă al ipiţi de 
El, şi să-l s lujiţi din toată inima voa
stră şi din tot su fletul vostru." 

• Deut . 6 . 6, l i ;  1 1 . 12. O(l' l)eat. I0.12. 

6. Şi Iosua i-a binecuvîntat • şi le-a 
dat drumul ; şi ei au plecat la corturile 
lor. • Foc. 47. 7. E.Iod. 39.-13. Cap. 14. 13. 2 Som.6.18. 
Lne.2-1. 00. 

7. Moise dăduse unei jumătăţi din 
seminţia lui Manase o moştenire în 
Basan, şi Iosua a dat celeilalte • jumă
tăţi o moştenire lingă fraţii lor, din
coace de Iordan, la apus. •<.:up. 11. 6. 

8. Cînd i-a trimes Iosua Ia corturile 
lor, i-a binecuvîntat, şi le-a zis : „Voi 
vă întoarceţi la corturile voastre cu 
mari bogăţii, cu fo:irte multe turme, 
şi cu o marc mulţime de argint, de 
aur, de aramă, de fer, şi de îmbrăcă
minte. lmpăr\iţi • cu fraţii voştri pra
da luată dela vrăjmaşii voştri." 

• �um . 3 1 . 27. 1 Sum.S0.2-t. 

9. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad, şi ju
mătate din seminţia lui Manase, s'au 
întors acasă, lăsind pe copiii lui Israel 
la Silo, în tua Canaanului, ca să se 
ducă în ţara Galaadului •, care era mo
şia lor şi unde se aşeza;eră, cum po
runcise lui Moise Domnul. 

C.Num.3'2. J, 20. 2!) . 

Ei zidesc un alt altar. 
1 O. Cînd au ajuns pe malurile Ior

danului, cari fac parte din ţara Ca-

· n�a.nul�i, f i i i  _l u i Ru�en, fiii I . ş1 JUmatate din scm1:iţia lui M1 Gad au zid it acolo un al tar lingă 1 anasi, 
un altar a cărui mărime izb ordan, virile. ea Pri. 

1 1 . �opiii _ lu� l�r_ael _au auzit • zici du-se . „ lata ca f1 1 1 lui Ruben 1· · · Q. Gad şi jumatate din seminţia ' 1ul1 1�� 
nase, au z1d 1t un altar în faţa 1: Canaanului, pe malu rile Iordanu( \l�11 părţile copiilor lu i  Israel." ui,10 

(I fJ„ut. 13. 12, f'tc. Juit � 
1 2. Cînd au auzit copiii lui ;· .n lucrul acesta, toată adunarea • co;.riel lui Israel s'a strin> la Silo �1 or 

se s_uie împotriva lor şi să 'se bi� CU el. "' • OJu<.Jc.lJ.! .'. ?· �op111 lu i ls�_�el _au trimes • 1; f111 lu i  Ruben, b f1 1 1 lui Gad şi la j� mătatca din semintia lui Manasc ia ţara Galaadului, pe fineas •• '!iul preotului Eleaz:ir, ' 
• Ot"ut. I�. J.I. Jude:-. 20 .  12. oo Ei:od..8.25. Nurn.2): 

1 4. şi zece căpetenii cu el, cite o Ci· petenie de fiecare casă părinteasCi 
pentru fiecare din semin\iile lui I> 
rael ; toţi erau căpetenii • de casă părintească intre miile lui Israel. • suin.1., 

1 5. Ei au ven it la fiii lui Ruben, la 
fiii lui Gad şi la jumătate din semin· 
ţia lui Manase, în (ara Galaadulu� li 
le-au vorbit, astfel : 

1 6. „Aşa vorbeşte toată adunarea 
Domnului : „Ce însemnează păcatul a
cesta pe care 1-ati săvirşit fată de 
Dumnezeul lui Israel, şi pentruce vi 
abateţi acum dela D:Jmnul, zidindu· 
vă un altar ca să vă răzvrătiţi ' azi im· 
potriva Domnulu i ?  •Le•· "·"·"· Ueuu:.1JJ1 
1 7. Privim oare ca o nimica nelegiui· 

rea lui Peor •, a cărui pată n'am ri· dicat-o pină acum de peste noi, cu 
toată urgh pe care a adus·o ea asupra 
adunării Domnu lui ? • x u m . 2; . >1, 1. 1Wu1.i.1 

1 8. Şi voi vă abJteti astări dela Dom· 
nul ! DJcă vă răzvrătiţi azi impotr!va 
Domnului, mine El Se va minia ' im· 
potriva întregei adunări a lu��s:.�.��:� 
1 9. Dacă priviţi ca necurată ţara cari 

este moşia vo1stră, treceţi in \ara ca� 
este moşia Domnului, u�de .este 3l1! zată locu inţa • Domnului, ş1 aşeza. 
vă în mijlocul nostru ; dar .nu .vă ra�Î 
vrătiţi împotriva Domnului, ŞI "li:r despărţiţi de noi, zidindu-V� un 3 n� 
afară de altarul Domnului, Dum,,, 
zeu I u i nostru ! •coi•: ·ii 20. Acan •, fiul lui Zerah, n'a săvlll 
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3. ' zi dela Domnul, zidind " un 
- rivire la lucrurile abatem �sti:'u arderi de tot, pentru da -

oare un pa�aţ � p i nu S'a aprins de alta_r pc încarc i pentru jertfe, afa: 
date spre mm1c.ire, :triva întregei adu- I r'!ri de 

l�rul Doi.rnului , Dumnezeului 
minie Do.mrul �P

Şi el n'a fost sing�: I ra 1e a 
care este înain tea locaşului 

nări a IUi s_ra� din ricina nelegiuin_i ' nos .��· „. „ 1 .  ,-, . 1� . " -
ru� .�are 

a pierit p 
" C•p. 1 . 1 , ,. \ L��· Cinci au auzit preotul F_incas, -�1

. IUi. 
Apărarea lor. 

. . căp�teni_ile adunarii_, căpc��:"�\c c��-�:,� 
21 Fiii lui Ruben, fiii �ui Oad ş1 iu- miile IUi ls_r)e� , �a;�s�rt�ii i lu i  ' Hubc11 .  

măt�te din semjnţia �l1 M��::e:Oin� �e�e 1�� g'!<l �i 3fiii lui Mari ase,  au ra-
răspuns astfel capetenu or p 1 1 1 

mulţămiţi. . 
lui Israel : mas · f ' fiul preotului Elntar. 22. „Domnul Dumnez=��u

c;el ��Ît I't�t . a 3�is Şfiil��et;i Ruben, fiilor lui G:id. 
ter�ic, .�0;ti��! �Fs�ael în�ş să şti� I şi fiilor lui M1 ant5� : �lci· l���Î;t�� pu erm ' ' 'o - din răsvrătire ş1 acum cii. Domnu es e m I lu_ci;il _ace�ta . 

t !I
c: Domnului am fă- I stru, fiindcă n'aţ i  săvîrş!t p�ca":1 . ac�� 

���Î���l 1��:.1�ă nu ne vină în aj11- 11 sta impotri\·a D?.':'1nulu�;a�l 
:�/� �?.�a 

tor Domnul în ziua aceasta ! < Dcut. 10� "· I vit astfel .�e cop i li}�'.
.
�.� " · '"

·

" crun. I
ă ." 

�,r:.1Reg.s.S9.Jov . 10 . 1 ; 23.IO.Ps.44.21;1S9.1,2. 1er.12.a. Domnulut' . L . · - .
. ·El - si 

2co,. 1 1 . 1 1 , a 1 .  • 32. f ineas, fiul preotulm 
. .  c?z3r, ' 

23. Dacă ne-am zidit un al!ar ca sa . căpeteniile, au părăsit_ p� f111_ lu1 Rub�n 
ne abatem dela Domn!-11, ca S!i aduc�m i c fiii lui Oad , ş

1 
s au mtors d1� 

pe el arderi de tot ş1 daruri. de mm- Î � Galaadului în ţara Canaanulur, 
care, şi ca să aduce� pe el J�rtfe de ,:r copiii lui Israel, cărora le-au facut 
mulţămiri, Domnul sa ne ceara• soco- d re de seamă, _ 
teală de aceasta ! <• ncut.is.ia. i sam

:
20· 16· 0 33� Copiii lui Israel au rămas mulţa-

24. Am fă':'.u! lu_cru� acesta '_!l�I d�- miţi ; au binecuvîntat • pe PL!.mnezeu! 
grabă de frica, �.1.ndmd1:1-n_e �a t�ţr 0 i n'au mai vorbit să se suie marm:aţ1 
zi s'a� putea ca !111 �oştn s!'- ztcă !11.lo� �a să pusti iască ţa��- pe. care o locu1au 
noştn: „Ce legatura esţe mtre ' 01 şt fiii lui Ruben şi flii lut Gad. 
Domnul, Dumnezeul lut Israel ? • • i c,on . :!9 . 20. N<- - • . 6. Dan.2.10. Loc.2.:?8. 

25. Domnul a pus Iordanul hoţa� _m: 34 fiii lui Ruben şi fiii lui Gad au 
tre noi şi voi, fii ai lui Ruben ŞI fu at nu�it altarul acela Ed (Martor) „că
lui Gad : voi n'aveţi parte de Dom- 1 ci" au zis ei el este martor intre noi 
nul !'.'.. - Şi_ fi�i voştri ar _face a�tfel I că 'Domnul �;ie Dumnezeu". 
ca fm noştn sa nu se mai teama de I 
Do

6
mn

0
ul. . s· "d" I Adunarea lui Israel. Sfaturile lui lo.<ua. 2 . e aceea am zis :  „ a ne zt 1m _ , 

deci un altar, nu pentru arderi de tot 23 1 .  D� multa_ vre_me Dom!'ul_ �a
şi  pentru jertfe : duse _odt�'.'a lu.•. lsra_el, .izbav!n-27. ci ca o• mărturie între noi şi du-l de toţi vraimaşn �ar!-1 m�on1_u
voi, între urmaşii noştri şi ai voştri, rau. Iosua era bătrîn "", mamtat m v1r
că voim să slujim•• Domnului, înain- stă. « Cap.,1. «; '.!'2 . 4 .  "" Cnp. rn. 1 .  

tea feţei Lui, prin arderile noastre de 2. Atunci Iosua o chemat• pe tot .!s
tot şi prin jertfele noastre de ispă- raelul, pe bătrînii lui, pe căpeten!!le 
şire şi de mulţămiri, ca să nu zică lui, pe judecătorii lui, şi pe căpetennle 
fiii voştri într' o zi fiilor noştri : „Voi oastei. Şi le-a zis : 
n'aveţi parte de Domnul!" •Fac.•ue. „Eu sînt bătrîn, înaintat în vîrstă. 
rnp.24.27. Vers.94 . .;...:cneuL.12.6., 6, 11,12,17,18,26,27. ':• Deut.31.28. Cep.2-1 . 1 .  tCroo . 28 . 1 .  

28. Noi am zis : „Dacă ma i  tîrziu 3 .  Aţ i  văzut tot ce a făcut Domnul, 
ne vor vorbi astfel nouă sau urmaşilor Dumnezeul •  vostru, tuturor neamuri
noştri, vom răspunde : „Priviţi chipul lor acelora dinaintea voastră ; căci 
altarului Domnului, pe care l-au făcut Domnul, Dumnezeul vostru, a luptat 
p_ărinţii no�tri, nu pentru arderi de tot pentru voi. •Exod. u. 14. cap. 10. u, 42. 
ş1 .Pe.ntr� Jertfe, ci ca mărturie între 4. Vedeţi, v'am • dat ca moştenire 
not şt voi. . prin sorţ, după seminţiile voastre, nea-29 .. Departe �e noi gîndul să ne răz- murite acestea cari au rămas, începtnd vrăt1m împotnva Domnului şi să ne dela Iordan, şi toate neamurile pe ca
n 
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ri le-am nimicit, pînă la marea cea 
mare spre apusul soarelui. 

�'Cap.13.2, 6; 18.10. 
5. Domnul, Dumnezeul • vostru, le va 

izgoni dinaintea voastr� şi . le \'a �lu�ga dinaintea voastră ; ş1 voi le \'eţ1 sta
pîni ţara, cum •• a spus D:imnul, Dum
nezeul vostru. • E•od.23. 'll; 33. 2; 34 . n .  

Dcut. 11. ZI. ('up. 1:1.6. Cu:>: Num . 3:�. i'.:1. 
6. Puneţi-vă toată puterea• ca să. p�ziţi şi să împlini ţi tot ce este sms m 

cartea legii lui Moise, �a�ă să .vă •• 
abateţi nici la dreapta n m  la stmga. 

>::('op. I. 7 .  (I�, Deut.5.32; 21'1 . 14. 

7. Să nu • vă amestecaţi cu neamu
rile acestea cari au rămas printre voi ; 
să nu rostiţi •• numele dumnezeilor lor, 
şi să nu-l întrebuinţaţi în jurămînt ; 
să nu le slujiţi, şi să nu vă închinaţi 
înaintea lor. (I E:ii:nd . 23 . itl . Deut. 7 . 2,3. Prov . .i .1. & .  
Efes. 6. 11 .  (d>E:a:od. 23. 13. P.s. lG.4. Jer.5. 7 .  Ţef. 1 . 5 .  
Num.32.38. 

8. Ci alipiţi-vă • de Domnul Dumne
zeul vostru, cum aţi făcut pînă în ziua 
aceasta. "'Deut.10.  20; 1 1 . 22; 13. 4 .  Cep. 22. r,. 

9. D:imnul • a izgonit dinaintea voa
stră neamuri mari şi puternice ; şi ni
meni •• pînă în ziua aceasta, n'a putut 
să vă stea împotrivă. •oea1.. 1� .23Y••Cap.1.6. 

1 O. Unul • singur dintre voi urmărea 
o mie din ei, căci Domnul, Dumnezeul 
vostru, lupta penh;u voi, cum •• v'a 
:�'!.�'29. 8. i,i�1 �JIVdd2.6i!.· 1����: �: ri��t����: 31 i 1

6
, 15, 

1 1 . Vegheaţi • dar cu l4i1re aminte 
asupra sufletelor voastre, ca să iubiţi 
pe Domnul, Dumnezeul vostru. <•C•p.22. &. 

1 2. Dacă vă veţi • abate şi vă veţi 
alipi de neamurile acestea cari au ră
mas printre voi, dacă vă veţi uni cu 
ele •• prin căsătorii, ş i dacă veţi intra 
în legături cu ele, 

"' 1':vr. 10.3R, S9. 2Pet. 2.:!0, 21. f;<= Deut . i . 3. 
1 3. să fiţi încredinţaţi că D:imnul • 

Dumnezeul vostru, nu va mai izgoni 
aceste neamuri dinaintea voastră ; ci „ 
ele vă vor fi o cursă şi un laţ, un bici 
în coaste, şi nişte spini în ochi, pînă 
veţi pieri de pe faţa acestei ţări bune, 
pe care v'a dat-o Domnul, Dumnezeul 
VOStru. •Jude. 2.3. •·••E•od. 23.33. Num.33.&6. 
Deut. 7.16. lReg. U.4 .  

1 4. Iată că astăzi eu mă duc • pe ca
lea pe care merge tot ce este pămîn
tesc. Recunoaşteţi dar din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru, că 
niciunul din toate cuvintele bune, ro
stite asupra voastră de Domnul, Dum
nezeul vostru, n'a rămas•• neîmplin it ; 

�!!e
n
�\�;i�

n
Î;1plinit, niciunul n'a ra. 

<• 1
_
m·i.:-. 2. :· ::H.'J.'.!7. i:-o. C'np. 21 . 40.Luc.21 1 5. 

Ş1 dupa cum toate cuvinte! ·� ne, pe cari vi le spusese DJ e bu. 
Dumnezeul vostru, s'au împl init

mnu1, tru voi, tot aşa Domnul va îm Pen: 
faţă de voi toJte cuvintele rele "Plin, nă vă va nimici de pe faţa acestei

't ��;:
u
re

v
�:!:

u.
v'a dat-o Oomnul, Du�' 

1 6. �:·�� 28��it �;·�; ·;�;;u.:;��r"'"' care vi 1-a dat Domnul, Dumnezeul t stru, şi dacă vă veţi duce să sluj'� 
�lt'?r dumnezei şi să vă închin;1: maint�a. lo.,r, Domnul Se va aprinde d� �111111e 1mpotnva voastră, şi vei; ����1 

v
1: 

d
���� �11�. 

ţara cea bună Pt 

Cea di11 urmă adunare. 24 1 .  Iosua a adunat toate semin ţiile lui Israel la Sihem • şi ; 
chemat•• pe bătrînii lui Israel, pe că. 
peteniile lui, pe judecătorii lui şi Jlt 
căpeteniile oastei. Ei s'au înfălişali 
înaintea lui Dumnezeu. 

(I Fnr. :l.�. 4. (l<oCap.ZJ.2. t l Bam.M.!· 
2. Iosua a zis întregului popor : 
„Aşa \'orbeşte Domnul, Dumnezeul 

lui Israel : „Părinţii voştri Terah, talăl 
lui Avraam şi tatăl lui Nahor, locuiau 
în vechime de cealaltă parte a Rîului' 
(Eu/raf), şi slujeau •• altor dumnezei 

(I Fac.1 1 . 26, :H. >:t-(t J<'ac.31.fiol 

3. Eu am • luat pe tatăl voslrn 
Avraam d in cealaltă parte a RîuluL 
şi l-am purtat prin toată ţara Canaanu· 
lui ; i-am înmulţit sămînţa, şi i-am" 
dat pe Isaac. 

t.a Fac. 12. l. Fapt. 7 . 2 , S. i.'� Fac. 21.2,3. P�.JZI. 
4. Lui Isaac i-am dat pe Iaco�· 1i 

pe Esau : lui Esau •• i-am dat în. st!: r.înire muntele Seir, iar lacov ţ ş1 fui 
ui s'au pogori! în Egipt. • Fac.1Jl.2l 

2.6, 26. (1(1Fnc.:l6.A. Deut.2. 0. t Fnc.46.116. Fap1.7.U 
5. Am trimes • pe Moise şi pe �aron 

şi am lovit•• Egiptul cu minu�1le P1 
cari le-am facut în mijlocul Im ; apoi 
v'am scos af��:JI���- .��·.:.* F.x0tl . 7 i  s; li; io;� 
6. Am scos • pe părinţii voştri din 

Egipt, şi aţi ajuns •• la �ar�. Eg•� 
tenii ţ au urmărit pe părintn .v0J/� 
pînă la marea Roşie, cu cară şi:�.„ reţi. -=·Exorl.12.37,61.  MExod.1„.2. ţ 6I � rt  

7. Părinţii voştri a u  strigat "1 f�e Domnul. Şi Domnul a pus •• n u 
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rec între voi şi Egil?ten!, � adus ţ m:i- Domnul, ş i să slujim altor dumne
rea înapoi peste e1, ş1 1-� acoperi!· zei. 
Aţi văzut cu ochii ţt v<;>şt�1 ce am fa,:- 1 7. Căci Domnul este Dumnezeul no-
cut Egiptenilor. Ş1 aţi ramas multa 

���
u.
c�� ��-�i:i�o�ed�noiţ��a p�g����t/i 

��et"i;0:�1J�1.P�.s�tţ;.;,E:��\'�: ��· ;;g;,<1,;.
1

�: noştri ; El a făcut înaintea ochilor no-
S. V'am adus în ţara Amoriţil.or„ ca- ştri acele minuni mari, şi ne-a păzit 

ri locuiau dincolo de Iordan, ŞI e1 au în tot ti.mpul �rumului pe care l-am 
luptat • împotriva voastră. l-am dat urmat ş1 m mijlocul tuturor popoa
în mînile voastre ; aţi pus stăpînire pe I relor, pela cari am trecut. 
ţara lor, şi i-am nimicit dinaintea voa- 1 8. El a izgonit �inaintea �c;i.astra 
stră. ''Nmu.21 "21,il3. D.'"""�""'3. 1 . pe tc;iate popoarele, ş1 �e A�on\11 ca�1 

9. Balac• fiul lui Ţ1por, 1mparatul locmau ţara aceasta. Ş 1 noi vom sluji 
Moabului ' s'a sculat şi a pornit la Domnului, căci El este Dumnezeul no-
luptă îmrotriva lu! Israel. A <:_he!!1at'• stru". . . . 
pe Salaam, fiul Im Beor, ca sa va bla- I �· Iosua a }IS p�p.orulu1 : „V".'1 n� : 
stăme. ·:•Judc.11.20. '"'' Nnm . 2'Z. & . DcuL. 2a. < . veţi putea sa s!Uj l\1 Domnulut, cac1 

t o. Dar n'am vrut • să ascult pe Ba- este un Dumnezeu •• sfînt, un Dum
laam : el v'a •• binecu\'Întat, şi v'am nezeu ţ gelos ; El nu ţţ vă \'a ierta 
izbăvit din mina lui Balac. fărădelegile şi păcatele. ·=·�i.t. 6 . 24  . 

.:. DC'ut . 23. D. •:'�' Num . 23 . 1 1 , 20; 24 . 10. (•(• Lev.19.2. ISam.6.2Q. Ps.99.5,9.  Isa.0.16. �Exod 

1a1 \e��o�
ec
���u\f��l

n
���ih���l�Î

u
�� 202°0.tt�l��2: 2�eţi părăsi pe Domnul, 

luptat „ împotriva voastră : Amoriţii, şi veţi sluj i unor dumnezei străini, 
fereziţii, Cananiţii, Hetiţii, Ghirgasi- �I S� va •• î_nt<;>�rce şi vă va face rău, 
ţi� .He\'iţii şi lebusiţii., l-am dat în ş 1. v� _

va mm1c1, după ce v'a făcut 
mmde voastre, bme • '·1 1 Cron.28.9.2 Cron .15.2. Ezra8. 22. lea . t . 28; 

:;icap.3.14, 17; 4.10, 11112. ::·�·Cap.  6 . 1 ;  10.1;  1 1 . 1 .  G5.II,12. Jer. 17. 13. (,•�· Cap. 23.16. 19a. 63.10. Fapt. 7. 42. 
t 2 am trimes • înaintea voastră vie- 21 .  Poporul a zis lui Iosua : „Nu ! 

spe bondărească, şi i-a izgonit dinain- căci vom sluji Domnului". 
tea voastră, ca pe cei doi împăraţi ai 22. Iosua a zis poporului : „Voi sîn
Amoriţilor : nu cu sabia••, nici cu ar- teţi martori împotriva voastră înşivă 
cui tău. •Exod.23.28. Dcut.1.20. "'''Ps . «. s, a. că aţi ales • pe Domnul, ca să-l slu-
t 3. V'am dat o ţară pe care n'o mun- jiţi." 
ciserăţi, cetăţi •  pe cari nu le zidise- Ei au răspuns : Sîntem martori !" răţi, dar pe cari le locuiţi, vii şi măs- " 

''Ps.119. 173. 
lini pe cari nu-i sădiserăţi, dar cari 23. „Scoateţi • dar dumnezeii străini vă slujesc ca hrană. • Deu L. a. 10. 11 .  Gap. 11. 13. car! s�nt_ Î!l mijlocul vostru, şi întoar-

Făgăduinfele poporului. �:�1jvÎu/��%
a
el

�':
re Domnul, Dumne-

1 4. Acum, temeţi-vă • de Domnul, şi ·=·vere . H .  Fac.30.2.  Judc.10.IG. 1 Sam. 7 . B .  slujiţi-l cu scumpătate •• şi credincio- 24. Şi r.oporul a zis lui Iosua : „Noi şie. Depărtaţi t dumnezeii cărora le-au vom sluji Domnului, Dumnezeului no
�lujit păr.inţii �oştri -��ncolo de Rîu şi stru, şi vom asculta glasul Lui". m tt Egipt, ş1 sluj1ţ1 Domnului. 25. Iosua a făcut în ziua aceea un • 
;��l:l:.:1.:�:.�;;�;.}�:�ic/;;.:������:S'.�',���:::�: �e!r���?.

t l�.foJ:���'. şi i-a dat legi şi 
1 5. Şi dacă nu găsiţi cu cale să slu- '' Exo<1. 1s.20. 2&.g. 11. 17.  <•<•Ven1.2u 

j �ţi Do�i:iului, alegeţi • astăzi cui vreţi 26. Iosua a scris • aceste lucruri în 
sa sluj1j1 : sau dumnezeilor•• cărora cartea legii lui Dumnezeu. A luat 0 •• le slujeau părinţii voştri dincolo de piatră ma�e, şi a ridicat-o ţ acolo �lu, sau �umne.z�ilo� ţ Amoriţilor în a subt tt stejarul care era în locul închicaro� ţara locu1ţ1. Cit ţţ despre mine, nat Domnului. -"D•ut 3i.2•. '''Jude.o 6 eu ŞI casa mea vom sluji Domnului" tF•c. 28 �·· Cap. •  s. ttF•c 35 '·  
�·n_uu . 1r1. 1  ne,'t. IB.21.  E;i;ec.20.30. loe.na. 67 . *'=•vere .H. . 27. Ş 1 Iosua a zis întregului popor . 
;.r;;:::1�\�.' 32, 33 ; 3' .10. Dcut.13. 1; 20 . 1 s . Ju<1c. o .10: 1. l,lată, _Piatra acc:asta .va fi martoră ; 

1 6. Poporul a răs uns · . . imp.otriva noast�a, .căci a auzit„ toate 
parte de n . • d I "tt a z!s: „De- cuvintele pe cari m le-a spus Domnul 01 gm u s păras1m pe ea va fi martoră împotriva voastră, c� 
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s ă  n u  fiti necredincioşi Dumnezeului 1 timpul vieţ i i l u i  Iosua, s i  în tot r vostru". cr Fnc. a l . 4.",62. Deut. s 1 . 19,21,26. vieţii bătrînilor cari au'  trăit du 1'!1Pul 
Ca11.22.21,28,.34. (l.;>De11t. S'l. 1 .  sua şi cari cunoşteau •• tot ce Pa Io. 

28. Apoi Iosua • a dat drumul popo- 1 Domnul pentru . Israe l .  
făcuSe 

ru_lui," şi s'a dus fiecare în moştenirea I' . """··: ' · ' · ·· 1„111. 1 1.2. lui. •Judc.2.<'. 32. Oasele • lui Iosi f, pc ca · I · '' - 1.1 
. sescră copiii lu i  Israe l  din E .e actu: 

J}foarfea lui Iosua. fost îngropate la Sihcm în gipt, au 
2_9. După aceste • lucru�i, Iosua,_ fi!il I ri11ei �e care o cumpara;e •• fu���a ta. 

lui Nun, robul Domnuh11, a murit, in /I f1 11 1111 Hamor, tatai lu i  Sihem dela 
vîrstă de o sută zece ani . <Judc. 2. s. sută de chesita, şi care a ajuns � cu o 
30. L-au înmormîntat în tinutul care-i I nirea fiilor lui Iosif. oşte. 

căzuse la împărtealii, la Timnat-Se- '"Fnc.'"
·

"''· E""'- u. rn. <• �·. 
rah ", în muntele lui Efraim, la miază- 33. Eleazar, fiul lui Aaron a �"'- �'· 

noapte de muntele Oaaş. şi a fost îngropat la Ohibe'at-Fi Urit, 
•cup.19.60. Judc.2.9. care fusese dat fiului său fi ne�� 

3 1 .  Israel • a slujit Domnului în tot muntele " lui Efraim. •· '"' " •d . 6. 2 ·  .. J���s�-�n 

J U D E C ĂT O R I I  
(Ps a l m u  I 106. 34-36. Fap t e l e  Apos to l  i i  o r  13. 20. I e  re m i  a 50. 6. 1  

luda bate pe Canoniţi şi Ferezi(i. potriva l�rusalim1;1lui ş� l -.a�1 luat i l-au 
1 1 . După moartea lui Iosua, copiii trecut p��n a�cut1şul sab1e1 şi au dat 

lui Israel au întrebat • pe Domnul , şi foc cetaţ1 1. • rouo.� 
au zis : „Cine dintre noi să se suie 9. �iii • �u i luda s'au . pogori! apoi, întîi împotriva Cananitilor, ca să por- ca sa bata pe Cana 11 1t1, cari locuiau 
nească lupta cu ei ?" • ?< um . 2< . 2 1 .  cup . "1. 1'. muntele, tinutul de miazăzi şi cîmpia. 
2. Domnul a răspuns : „luda • să sc ,. ,"' " '"·'"' 11 .21; 1;.1:: 

suie ; iată că am dat tara în mînik _1 O. lud� a po;nit împotriva Canani· 
lui". •Fnc. «•. s. taior cari locuiau la Hebron numit 
3. Şi luda a zis fratelui său Simeon : I mai înai;ite Chir�at-Arba • ; şi 'a bătut 

„Suie-te împreună cu mine în ţara care pe Şeşa1, pe Ah1man şi Talmai. 
mi-a căzut la sort, ş i să luptăm împo- .

"'°'·"·1&; 15.„,11. 

triva Cananiţilor ; şi voi merge • şi 1 _1 . l?e acolo � a P?rmt împotriva Io· 
eu cu tine în ţara care ţi-a căzut la cu 1tonlor Deb1rulu1 : Debirul se nu· 
sorţ." Şi Simeon s'a dus cu el. • vers. 11 . mea mai înainte Chiriat-Sefer. •Jos.11.11. 
4. luda s'a suit, şi Domnul a dat pe 1 2. Caleb • a zis : „Voi da pe fiică· Cananiti şi pe Fereziti în mînile lor ; �ea Acsa de .nevastă cui va bate Chi· 

au ucis zece mii de oameni la Bezec•. riat-Seferul ş1-l va lua." "los.1&. 10,i;. 

• 1 se m . 1 1 . s .  1 3. Otniel, fiul lui Chenaz, fratele 
5. Au găsit pe Adoni-Bezec la Bezec ; cel mai • mic al lui Caleb, a pus mina 

au pornit lupta împotriva lui, şi au bă- pc cetate ; şi Caleb i-a dat de nevastă tut pe Cananiti şi Fereziţi. pe fiică-sa Acsa. '"Cep.s.•. 
6. Adoni-Bezec a luat fuga ; dar ei 1 4. Cînd • a intrat ea la Otniel, l-a l-au urmărit şi l-au prins, şi i-au tăiat f îndemnat să ceară un ogor dela tatăl 

degetele cele mari dela mini şi dela ei. Ea s'a pogorît depe măga r ;  şi Ca· 
picioare. 1 lcb i-a zis „Ce vrei ?" -·100.1D.1a,w. 

7. Adoni-Bezec a zis : „Şapte zeci de 1 5. Ea i-a răspuns : „Dă-mi un dar:, 
împărati, cu degetele cele mari dela căci mi-ai dat un pămînt secetos ; da· 
mini şi dela picioare tăiate, strîngeau mi şi izvoare de apă." Şi Caleb i·a 
mîncare subt masa mea ; Dumnezeu dat Izvoarele de sus şi Izvoarele de 
îmi răsplăteşte şi m ie •  cum am făcut". jos. •Fac.ss.u. 

L-au dus la I e�:���9.şj8�m����1=.,����: s'�� ��{; �i�e�����i
� 
s���r�if�;�ol�: 

8. Fiii • lui luda au pornit lupta îm- preună cu fiii lui Iuda, în pustia Im 
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• „ · de Ara<l ţ şi s'au, 29. Efraim • n'a izgonit
_ 
pe Ca�a

.
ni\ i i luda la m1�zazi t între popor. cari locuiau la Ohczcr, ş1 C_ananiţu au dus ţţ de s auma�;z,a i cron. 2. r,;. Jer. s; . 2 .  locu it în mij locul lui Efra1m la Ohe-�:.;.c���t4.a��;/7ţ N1

u�. 2i . i.. tf Nnm. I0.3'J. . zer. . < - �ol' . '�'- �o. I Reg . 9 . 1 6  · da • a ornit cu fratele. 
său St: 30. :Z::�b�lon 11'.a tzgon•t. m : •  el p_e Io: 1 7• lu . au bătut pe Canan i\11 cart cu itortt dm Ch 1t�on , n i c i _  �e locu1tor�1 leo�, Şll Ţefat . au nimicit cetatea cu din NahaloJ • ;  ş1 Can an1ţ1 1  au loru1t 0C!!,1a.u .3 şi �u numit-o Horma •• în mijlocul lui Zabulon, dar au fost des

.
av�r�1re, \� vcrs . :1. �::· N u m . 2 1 . :: .  lo'.'1. 19 . ·I . SUpUŞÎ ,la un bir. • 

. 
Jo.:.. 1�. 1:--(��ml���); mai pus mina pe Oaza • şi 3 1 . Nici Aşer • !1'.a izgonit _pc .I.oc�1-ţ· tul ei pe Ascalon şi re ţinutul !orii din Aco, ntCI pe locu 1 tor11 <lm 

rie. mu 
c Ec�on şi pe ţinutu lui. Sidon, nici pe cei d in Ahl_al, dm Acz1b, u1, şi P 

.''l�s .1 1 .22. din Helba, din Afic şi dm ,�:,h��J-"" 
1 9  Domnul ' a fost cu Iuda , ŞI luda . • . .  · s stăpînire pe munte, dar n'a pu- 3 2. ş i  Aşeriţii • a u  locuit m m 1i�ocul �ul�ă izgone„ască pe locu„it�rii d in cîm- Cana.niţilo�, locuitorii ţări�p,��'.,.„n..,� pie, pentruc�v!�e,a�n;:�:. 7• 0�1:/,��;o. 1R. •-��. ·��f��h · n'a izgon it pe _locl!.itorii 20. Au dat ' Hebronul lui Cale_h, cum din Bet-Şemcş, n i�i re. loc�.1toru dm spusese Moise ; şi el a izgonit dea- Bet-Anat, ş i a locu

.�! · · „  m. m1ilocul C�colo pe cei trei fii ai lui An ac."_ nan.iţilor, locu1tor11 \am ;_ dar locu1-
'' Num.u.24. Deut . 1 . 36. lo•.1'.0,13; Ju.13,14. tarii d111 Bet-Şemeş ŞI dm Bet-Anat au ·fost supuşi l a  un bir t-Crufarea Ca11aniţilor. 

21 . fiii • lui Beniamin n'au izg<;>nit pe Jebusiţii cari locuiau la lerus.
a ltm ; 

şi l ebusiţii au locuit în lerusaltm c� 
fiii lui Beniamin pînă în ziua de azi. 

�· Ios.10. G3; lB. 28. 

22. Casa lui Iosif s'a suit şi ea îm
potriva Betelului, şi Domnul • a fo�t 
cu ei. i:ii vers.t9. 

23. Cei din casa lui Iosif au iscodit • Betelul, care mai nainte se chema Luz ..i:. * l o s . 2 . 1 ; 7 . 2 .  C.ip.tS.2 . .... „„ Fnc.28. 19. 

24. Străjerii au văzut pe un om ieşind din cetate, şi i-au zis : „Arată-ne pe unde putem intra în cetate, şi vom 
avea milă " de tine." >:• Jos.2. 12, 14. 

25. El le-a arătat pe unde ar putea să intre în cetate. Ş i au trecut cetatea 
prin ascuţişul săbiei ; dar pe omul ace
la l-au lăsat să plece cu toată familia lui. 
26. Omul acela s'a dus în \ara Hetiţilor ; a zidit o cetate, şi i-a pus nu

mele Luz, nume pe care 1-a purtat pînă 
în ziua de azi. 
27. Manase • n'a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Şean şi din satele dimprejurul lui, din Taanac şi satele lui, din Dor şi satele dimprejurul lui, din I iblcam şi satele dimprejurul lui, din Me�hi::lo şi s 1 'ele dimprejurul lu i ; aşa încît Cananiţii au izbutit să rămînă în ţara aceasta. • 1os. l7 . 11, '"- rn. 
28. Cînd Israel a fost destul de tare, a supus pe Cananiţi la un bir, dar nu i-a izgonit. 

:< Jos. r n . 38 .  \�-:• Vcrs.32. ŢVers.30 

34. Amoriţii au dat înapoi în munte 
pe fiii lui Drn, şi nu i-au lăsat să se coboare în cîmp ie. 35. Amoriţii au izbutit să rămînă la 
Har-Heres, la Aialon • şi la Şaalbim ; 
dar mina casei lui Iosif a apăsat asu
pra lor, şi au fost supuşi Ia un bir. 

•:•Jos.19.42. 

36. Ţinutul Amoriţilor se întindea dela suişul • Acrabim, dela Sela, ş1 
În sus. >:o Nu m . 34 . 4.. loe . tă.�. 

Ingerai Domnulai mustră. 2 1. Ingerul Domrrului S'a suit din Ghilgal la Bochim • ,  şi a zis : „Eu 
v'am scos din Egipt, şi v'am adus î n ţa ra pe care am jurat părinţilor voştri 
că v'o voi <la. Am zis •• : „Niciodată 
nu voi rupe legămîntul Meu cu voi ; ""Vere.&. *(<Fac.17.7. 

2. şi voi • să nu încheiaţi legămînt 
cu locuitorii din ţara aceasta, ci să Ie 
surpaţi „ altarele." Dar voi ţ n'aţi as
cultat de glasul Meu. Pentruce aţi fă
cut lucrul acesta? 

>:• Deut . 7 . 2. *""'DPut.12.3. tVers.20. Pe.106.3-:1. 

3. Am zis atunci : „Nu-i voi izgoni dinaintea voastră ; ci vă vor sta în coaste•, „ş!, dumnezeii•• lor vă vor fi O ţ cursa. *Ios.23. rn . ......., Cap.3.G. ţExod.ZJ. 
89; 34.12.Deut.7.lCi. Pe. 106. 3G. 

4. După ce a spus lngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul şi a plîns. 
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5. Au pus locului aceluia numel� Bo- să-i izbăvească din mîna celor c . 

chim (Crice plîng) ; şi au adus Jertfe dau. • Cap. a. o. 10,1;. 1 8nm. 12. u. F�;: Pr�. 

Domnului acolo. 1 7. Dar ei n'au ascultat nici de :�·l 
căto�ii �or, căc.i au . curvjt • cu alţi �Ud� 

Poporul slujeşte neze1 ş1 s'au mchmat maintea 1 um. 
Domnului în timpul lui Iosua. curînd s'au abătut dela calea pe or. I� 

6. Iosua • a dat drumul pop�rului, urmaseră părinţii lor, şi n'au ascart o 
şi copiii lui Jsr�el auv plecat �1eca�e de poruncile Domnului, ca şi ei 

cu la1 
în moştenirea lui, ca sa 1a ţara m sta- :· E•od.24. J> " i,;, 
pînire. • los.27.�; 2 u a .  1 �- Cînd le ridica .Domnu'! ·

ju�:': 
7. Poporul • a slujit Di;if!lnulu1 !n tot ton, Domnul era cu Judecătorul • Q: 

timpul vieţii lui Jos!-la, ş1 1!1. tot h�pul izbăv�a din n:iîn.a vrăjmaşilor l�r1;·1 
vieţii bătrînilor cari au tra1t dupa �o- tot timpul \"leţ11 JUdecătorului 

.1t 
sua şi cari văzuseră toate lucrurile Dof!mului •• I se făcea. milă de ;u�'.. mari pe cari le făcuse Domnul pen- nu�1Je vscoas� _de . e1 . im potriva cel� tru t'srael. '' 10•· 24· 31. ce-1 apasau Şl-1 chmuiau. 1 

8. Iosua•, fiul lui Nun, robul Dom- •Ios. 1 . 5. ••Fnc. 6 . G . Deut . 32 . 36. Ps.too.� 
nului, a murit, în vîrstă de o sută 1 _9. Dar, _ după . moartea • judecăto�. zece ani. •Ios. 24.29. l lll, se stricau dm nou, mai mult deci: 9. L-au îngropat • în ţinutul pe care-l pări�ţii lor� ducînd1:1-se �up� alţi dum' 
avea de moştenire, la Timnat-Heres ••, neze1, ca sa le sluJeasca ş1 să se ir. în muntele lui Efraim, la miazănoapte ch0ine înaint�a_ lor, ş.i stăruiau în aet; de muntele Gaaş.•'Ios.24. SO.•"ios. 19.00;24.so. sta purtare ŞI 1mpetnre. ••Cap. a.12;<. 11 1 ,  

Judecătorii. 
1 0. Tot neamul acela de oameni a 

fost adăugat la părinţii lui, şi s'a ridi_
cat după el un alt neam de oame111, 
care nu cunoştea • pe Domnul, nici 
ce făcuse El pentru Israel. • Exod.6.2. 

1 Bam. 2. 12. lf'ron.28.9. Ier. 9 . B :  ?.?.16. Gal. r.�. 2Tes.1. 
8. Tit. 1 . 16. 

1 1 .  Copiii lui Israel au făcut atunci 
ce nu plăcea Domnului, şi au slujit 
Baalilor. 

1 2. Au • părăsit pe Domnul, Dum
nezeul părinţilor lor, care-i scosese din 
ţara Egiptului, şi au mers •• după alţi 
dumnezei, dintre dumnezeii popoare
lor cari-i înconjurau ; s'au închinat ţ 
înaintea lor, şi au miniat pe Domnul. 

: 'Dcut.Sl.16. t;�' Deut. 6 . U .  ţExod.20.& 

1 3. Au părăsit pe Domnul, şi au 
slujit • lui Baal şi Astarteelor. 

>:• Cu11 . 3. 7 ; 10.6. Ps.100.36. 
1 4. Domnul S'a aprins de minie • îm

potriva lui Israel. El i-a dat •• în mî
�ile unor prădători cari i-au prădat, 1-a vîndut ţ în mînile vrăjmaşilor lor dejurîmprejur, şi nu s'au mai putut ţţ împotrivi vrăjmaşilor lor. '''Cap.3.8. !�:::::g::� ,��·=.

2��-
1:��?.i��t 3. 8; ·1 . 2. Pe.44. 

1
_
5. Ori .unde r:iergeau, mina Domnul Ul era 1mpotriva lor ca să le facă �ău, cum spusese Domnul, şi cum le • Jurase Domnul. Au ajuns astfel într'o mare strîmtorare. ''L<•.26. Deut.28. 

1 6. Domnu) • a ridicat judecători, ca 

20. Atunci Domnul S'a aprins de' minie împotriva lui Israel, şi a zi; 
„Fiindcă neamul acesta a călcat lei: mîntul •• Meu pe care-l poruncisem pi 
rinţilor lor, şi fiindcă n'au asculla· de glasul Meu, q·ere .u . Mlo1.�.„ 

2 1 .  nu voi mai izgoni •  dinaintea Io: niciunul din neamurile pe cari IN 
lăsat Iosua cînd a murit. •1„.�.t 
22. Astfel, prin ele •, voi pune pe lf 

rael la încercare ••, ca să ştiu dacă vm 
căuta sau nu să urmeze calea Dom 
nului, cum au căutat părinţii lor." 

<• Deul. �. 2, 16; 13. 3. �,�, Cap.8.�t 
23. Şi Domnul a lăsat în pace pe po 

poarele acelea pe cari nu le dăduse Îl 
mînile lu i Iosua, şi nu S'a grăbit � 
le isgonească. 

Slujirea Israeliţilor la Idoli. 3 1. lată neamurile • pe cari le-a li 
sat Domnul ca să încerce pe lsrae 

prin ele, pe toţi cei ce nu cunoscuser: 
toate războaiele Canaanului. «Cap.2.21,: 

2. El voia numai ca vîrstele de oarnt 
ni ale copiilor lui Israel să cunoască i 
să înveţe războiul, şi anume cei ce nu· 
cunoscuseră mai înainte. 

3. Neamurile acestea erau cei ' cin1 
domnitori ai fil istenilor, toţi Cani 
niţii, Sidoniţii, şi H eviţi i  cari locuia: 
în muntele Liban, dela muntele B�a 
Hermon pînă la intrarea Hama��:; , 

4. Neamurile • acestea au slujit ca 1 
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Pună pe Israel )a încercare, pentruca izbăvitor, pe Ehud, fiul lui Ohera, Be-
Domnul să vadă dacă vor asi;u�ta. de niamitul, care nu se slujea de mina 

· I d"d e p nnţilor dreaptă. Copi i i lu i Israel au trimes 
porun�ile P� cari e a us 7. c.p.2•22• prin el un dar lu i Eglon, împăratul 
1°::. pŞinc:r�iis;. lui Israel ?1! locuit în Moabului. ·•• vrn.!O. "'" " - �' 

mijlocul Cananiţilor, Heh\1lor, Amo- 1 6. Ehud şi-a făcut o s1bie cu două 
· I f "ţ'lor Hevi\ilor şi Jebu- tăişuri, lungă de un cot, şi a încins-o 
�ml��·. erezi 1 ' , P• 106 ao. pe subt haine, în partea drel!ptă: 6 au '1uat • de neveste pe fetele lor, şi 1 7. A d?t darul Im Eglon, im paratul 
au· dat de neveste fiilor _lor pe fetele ' Moabulu1 : Eglon era un om foarte 
I r i au slujit dumnezeilor lor. I gras. 0 ' ş '''"•od.M.16. Deut. 1.a. 1 8. Cînd a isprăvit de dat darul, a 

Otniel. 

7. Copiii • lui Israel au făcut ce nu 
plăcea Domnului, au uit:it. pe _Domnul, 
şi au slujit •• Bialilor ş1 1doltlor ţ. 
(:(;ap.2. u .  ':":• cap.2. 13. ţ Exod. 34. 13. Deut. 16. 21. 

Cop.6.2._,,, 

8. Domnul S'a aprins de minie îm
potriva lui Israel, şi i-a vîndut • în mî
nile lui Cuşan-Rişeataim ••, împăratul 
Mesopotamiei. Şi copiii lui Israel au 
fost supuşi opt ani lui Cuşan-Rişea
taim. ':•cup . 2 . H .  �·>:• Ho.b.3. 7. 

9. Copiii lui Israel au strigat • către 
Domnul, şi Domnul le-a ridicat un iz
băvitor ••, care i-a izbăvit : pe Otniel ţ, 
fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al 
lui Caleb. "Ven!. 15. Cap.4.3;6. 7 ;  10. 10. 1  S•m.12. 
10. Neem.9.27. Pe.22.6; 106.oi-J.;107.13,19. Y>:< Cap. 2. 16. 
tCe.p. l . ta. 

1 0. Duhul • Domnului a fost peste 
el. El a ajuns judecător în Israel, şi 
a pornit la război. Domnul a dat în 
mînile lui pe Cuşan-Rişeataim, împă
ratul Mesopotamiei, şi mina Lui a fost 
Pi!ternică împotriva lui Cuşan-Rişeata1m. ':' Num.21.1e. Cap.G.34; 11.29; rn.20; 14. 
0,19. I Se.rn.11.6.  2Cron.15.l. 

1 1 . Ţara a avut odihnă patruzeci de ani. Şi Otniel, fiul lui Chenaz, a murit. 

dat drumul oamenilor cari-I aduseseră. 
1 9. El însuş s'a întors • dela petră

ri i le de lîngă Ohilgal, ş i  a zis : „ Im
părate, am să-ţi spun ceva în taină." 
lmpăratul a zis : „Tăcere !"  Ş i  toţi cei 
ce erau lîngă el au ieşit afară. ·• I o s .  <.20. 

20. Ehud a început vorba cu e l pe 
cînd stătea singur în odaia lu i de vară, 
şi a zis : „Am un cuvînt d in partea lui 
Dumnezeu pentru ti .1e." Eglon s'a scu
lat de pe sc1u n. 

21. Atunci Ehud a întins mina stingă, 
a scos sabia din partea dreaptă, ş i i-a 
împlîntat-o în pîntece. 

22. Chiar şi minerul a intrat după 
fer, şi grăsimea s'a strîns în jurul fe
rului ; căci n'a putut scoate sabia din 
pîntece, ci a lăsat-o în trup aşa cum 
o înfipsese. 

23. Ehud a ieşit prin tindă, a închis 
uşile dela odaia de sus după el , şi 
a tras zăvorul. 

24. Dupăce a ieş it el, au venit sluji
torii împăratului şi s'au uitat ; şi iată că uşile odăii de sus erau închise cu zăvorul. E i  au zis : „Fără îndoială, îşi acopere picioarele în odaia de vară." -�5. �u aşteptat multă vreme ; şi fundca e l nu deschidea uşile odăii de �u� a� lu_at. cheia ş i au descuiat ; şi 

Ehud. 1ata �a .stapmul lor era mort, întins· 
1 2. Copiii • lu i Israel au făcut iarăş pe pammt. 

�e _ni! plăcea Domnului ; şi Domnul a 26. Pînă să se dumirească e i  Ehud mţar_1t pe Eglon "*, împăratul Moabu- a_ luat� la �ugă, .a trecut de pietrării, lui, !�potriva lui Israel, pentrucă fă- ş1 a scapat m Setra. 
cusera ce nu plăcea Domnului. ��· �um a ajuns, a sunat • din trîm-

·:• cap.2.10. <•"! Sam. 12• 9 •  b1ţa m muntele •• lu i Efraim. Copiii 1 3. Eg!on a strîns la el pe fiii lui 1� 1 lsr�el s'au_ pogorît cu e l din munte, Amon ş1 pe Amaleciţi •, ş i  a pornit. ş1 el s a  pus m fruntea lor. "C•p 6 1<·  A �ătut pe Israel, ş i a luat cetatea fi- 5 . :u . 1 sarn.u.s. •><Ios. 11.16. Cap. 1.24; 17. 1 ; 19. i. 
' 

ntctlor .••. . . .  . 
''Cnp.5.14. ''''' Cop. 1 . 16. ��- El le-a .zis : „V�niti _ după mine, 

.1_4. Ş1 coptu lut Israel au fost supu- cact �<;>mn�! a dat m mmile voastre �1 optsprezec� ani lui Eglon, împă- pe vr�Jmaşu_ voştri MoJbiţi ." Ei s'au atul Moabulu1. "Deut. 28• 48. 
pogor�! dupa el, au pus stăpînire pe 1 5. Copiii l�i Israel au • strigat că- I va?ur_1Ie ,„ lo!danului, . în faţa Moabutre Domnul, ş1 Domnul le-a ridicat un ' lut, Y n au las1t pe mmeni să treacă . . , Cop. 7 . 9 , lU. l Sam , 17 . 47. >:<>:O Ios.2. 7. Cap. 12.fi. 
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29. Au ucis atunci aproape zece mii i I O. Ba rac a chemat pe Zab de oameni din Moab, toţi voinici şi I Neftali la Chedeş ; zece mii d u

lon • ! viteji, şi n'a scăpat unul. mergeau în •• urma lui şi D 0a% 30 . . .  1 n ziua aceea Moabul a fos 
.. 
t sme- plecat cu e l ::·cup .&. 1�. •«Ex�. u.s. ,e!>ora rit _subt mîna _ lu i lsr�el . Şi ţara • a. avut 1 1 . Hc�e!-, �

-
�enit_ul •, se de��: od rha optzeci de a111. · ' "'"· 1 1 . . de Che111ţ1, fu1 lui Hobab "  P t\� 

I lu i  Moise, şi îşi întinsese cort !� Samgar. 
. la stejarul Ţaanaim, lîngă ţ Ch�/'' 3_1 . După el, a �rmat Şamgar •, fiul I "Cnp. t . 16-_ ''' Nuni . 10.29, ,;� lui Anat. El a ucis şase sute de oame- · 1 2. Au dat de ştire lu i Siser ni d intre Fil isteni c1;1 u.n . otig •• d� Ba rac, fiul lui Abinoam, s'a îndr�' 1t plug . Ş i  el a fost un 1zbav1tor ţ al lu i spre muntele Taborului. P lsracl ţţ. «Cnp.b.o, s. 1 8nm.n 10, 22. •'- 1 Hnm. 11. 1 3. Şi, de la Haroşet-Goim Siscra •1, r.o. tCnp. 2.16. ttCnp. ·1 . 1 , !l, «k.; 10. 7, 17 ; 1 ! . 4 , etc. strîns spre pîrîul Chisonul�i toat 

l! 1 Bum . " 1  · De bora şi Barac. rălc : nouă sute de cară de fer, ş1 � poporul care era cu el. 4 1. Copii i •  lui Israel iarăş au fă- 1 4. Atunci Debora a zis lu i Bara cut cc nu place Domnulu i, după „Scoală-te, căci iată ziua cînd dă � moartea lui Ehud. " ' '111'· 2· "'· nul pc Sisera în mînile tale. lnt�ad 2. Şi Domnul i-a vîndut • în �înile văr, Domnul •, merge înaintea ta". :  l u i  labin, împăratul Canaanul�1, car_e Barac s'a repezit de pe muntele Tah. domnea la Haţor ••. Căpete111a oşti- rului, cu zece mii de oameni dupit rii ,lui era Sisera ţ, şi locuia la Ha· <•Deut.o.s. 2 sum . &. 2-1. Pe.GS.1. 1;,.� roşct-Goim ţţ. • cup. 2 . u .  <••Jos . 11 . 1 , 10; 1!1.illl. 1 5. Domnul • a pus pe fugă dinain� tlŞnm. 12.0. l's.sa.9. ttVers. i11, rn. lui Barac, prin ascuţişul săbiei, pe � 3. Copiii lui Israel au strigat către sera, toate carăle lui şi toată tabk Domnul căci labin avea nouă sute de Sisera s'a dat jos din caTul lui, li cară de 'fer •, şi de douăz.��i d� ani a- fugit pe jos. . •Po.�.o,1�.1ou păsa •• cu putere pe cop1 1 1 lui Israel. 1 6. Barac a urmărit carale ş1 oşhr, �·cnp . L rn  . .:·�· Cup. r„ s.l'ti.IUG.42. "' .., 1 H et Goim · şi toată oşlirt. 4. Pe vremea aceea judecător în Is- f�\11Sisaera a;���t subt' ascuţiş;rl săbit rael era Debara, proorociţa, nevasta fără să fi rămas un singur om. lui Lapidat. 
5. Ea şedea • subt finicul Deborei! în- Sisera este ucis de lael. 

tre Rama şi Betel, în muntele ţu 1  E- 1 7. Sisera a fugit pe jos în cort fraim ; şi cop!ii lui I_srael se suiau la Iaelei nevasta lu i  Heber, Chemtu: ea ca să fie 1udecaţ1. �Fao. BO. B. căci î�tre labin, împăratul Haţorulc 6. Ea a trimes să cheme pe Barac •, şi casa lui Heber, Chenitul! e�a pan fiul lui Abinoam, d in Chcdeş-Nefta- 1 8. Iael a eşit înaintea lui S1_ser'." li ••, şi i-a zis : „lată porunca pe _care i-a zis : „Intră, domnul m�u, mira I a dat-o Domnul, Dumnezeul Im Is- mine, şi nu te teme". El ia mtra� b ;  rael : „Du-te, îndreaptă-te spre mu.i:itele în cort, şi ea 1-a ascuns subt o miei 
Taborului, şi ia cu tine zece. m!t �e toare. . oameni din copiii lui Neftah ŞI dm 1 9. El i-a zis : „Dă-m_i, te ro�: PE� copiii lu i Zabulon ; ·�Evr. u.32·::10'·19·3?· apă să beau, căci m1-e set� ·

dat ; 7. voi trage • spre tme, I� p1r11;11 .. Cht: deschis burduful � cu lapte, 1-�c•r·' son ••, pe Sisera, căpetenia . oşh_rn lu_i bea, şi 1-.a aco�er�t. St . la uşa � Iabin, împre.ună !=11. carăle ,ŢI oştile lu t, 20. El 1-a mat zis : . „ ai . t "ni� şi-l voi da m mm1Ie- tale · tului, şi dac� vine �1i:ie�a şăt �s1puni ·.,,„Exod . u . -1 .  "'"':> Cap .Q.2L 1Reg. 1S.40. Ps.IS:'J.?, to. bă : ,,,,Este cineva atei ? S r 
8. Barac i-a zis : „Dacă vi i t� cu m!nc, N 1 mă vo! du�c ; dar„dacă nu v11 cu mine, 

"2 1
11 Îael • nevasta lui Heber, 

�na
u 

nu ma voi duce · . un tăruş de al co�tul�i, a 'd'es ;\'.'şi 9. Ea a răspuns : „Vo� merge cu tme ;  ciocan, s'a ari:.op1�t m5et d a � dar nu vei avea slavă m calea pe _care bătut ţăruşu m !Impia, f!i3 ador111 mergi, căci Domnul _va d:i • pe S1se�a puns p!nă în păm
dm

t. boseală ; ş1 în mînile unei femei". Ş1 ?e'Ch::ci�ş
a adînc ş1 era rupt e 0 •CS�' sculat, şi s'a dus cu Barac a •'Cap.2. 11: . murit. 
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22. Pe cînd Barac urmărea pe Sis�ra, Spre aceia din popor cari • s'au ară-
Iael i-a ieşit înainte şi i-a zis : „Vu��/ tat gata să lupte. 
şi-ţi voi arăta pe omul. p� c!1rc:l ca.uţ1 • Binecuvîntaţi pe Domnul ! •V•rs.2. 

El a intrat la ea, ş1 1ata ca S1sera 1 0. Voi, cari • călăriţi pe măgăriţe 
stătea întins, mort, cu ţăruşul bătut albe, 
în tîmplă. Voi, cari •• şedeţi pe covoare, 

23. In ziua aceea, Dumnezeu a _smer�t • Şi voi, cari umblaţi pe drum, -
pe Iabin, împăratul Canaanulu1, înam- cîntaţi ! ţ 
tea copiilor lui Israel. " 1''· 18 · 4 7 •  

«Ps.100.2; 145.&. ••C•p. 10.•; 12. u. tPs. 107.32. 

24. Şi mîna copiil�r lui . Isr�el � apă- 1 1 . Arcaşii, din mijlocul adăpătoare-sat greu asupra lui Iabu:i, _11"!1paratul lor, Canaanului, pînă ce au ni�icit pe la- Să laude cu glasul lor binefacerile * bin, împăratul Canaanulu1. Domnului, 
Clntarea de laudil a Deborei. 5 1. In

. 
ziua aceea, De bora a �întat � 

această cîntare, cu Barac, fiul lui 
Abinoam : (!. Exod. 16. 1. Ps.18, titlu. 

2. „Nişte căpetenii s'au fus în frun
tea poporului în lsrae , 

Şi poporul • s'a arătat gata de luptă : 
Binecuvîntaţi pe Domnul ! •2 cron. 11.1s. 

3. Ascultaţi •, împăraţi ! 
Luaţi aminte, domnitori ! 
Voi cînta, da, voi cînta Domnului, 
Voi cînta din alăută Domnului, Dum-

nezeului lui Israel. >oeui . :r. u , s. Pe.2. 10. 

4. Doamne •, cînd ai ieşit din Seir, 
Cînd ai plecat din cîmpiile Edamu

lui, 
Pămîntul •• s'a cutremurat, cerurile 

au picurat, 
Şi norii au turnat ape cu găleata ; 

• Deut.ss.a. PB.8S. 7. M2So.m.2'2. 8. Ps.68.8. lsa.&l.9. 
Hah.s.s. 10. 

5. Munţii •  s'au clătinat înaintea Dom
nului, 

Sinaiul •• acela s'a clătinat înaintea 
Domnului, Dumnezeului lui Israel". 

�-. neut. 4 .  11. Pa.97. 6 . ..:.*Exod . 10.18. 

6. „ Pe vremea lui •  Şamgar, fiul lui 
A nat, 

Pe vremea Iaelei •• drumurile ţ erau 
părăsite, 

Şi călătorii apucau pe căi strîmbe. 
°Cnp.s.:n. oiCICap.f..17. t Lev,28.2'2. 2 Cron.15.&..lsa. 
:-ci. & Plln. t . 4 ; 4 . IS. 

7. Căpeteniile erau fără putere în Is
rael, fără putere, 

Pînă cînd m'am sculat eu, Debara, 
Pîn_ă cînd m'am ridicat eu, ca o ma-

mă • în Israel. ,, ,,.._ "'· zs. 

8. El îşi alesese noi dumnezei : •  Atunci războiul era l a  porţi ; Dar nu vedeai „ nici scut, nici suliţă La patruzeci de mii în Israel. •Dtul.32. lt.Cap.2. 12. 1�- .-OJSam.13. 19, zz. Cap. 4.!I. 1 
9. Inima mea se îndreaptă spre căpe- ! teniile lui Israel, ' 

Binefacerile cîrmuirii Sale în Israel . 
Atunci poporul Domnului s'a pogo-

rît la porţi : • 1 sam.12.7.Pe.145.7. 

1 2. Trezeşte-te *, trezeşte-te, Debora ! 
Trezeşte-te, trezeşte-te şi zi o cîn-

tare ! 
Scoală-te, Barac, 
Şi  adu-ţi robii•• de război, 
fiul lui Abinoam ! •Ps.&7.8. «•rs.os.1s. 

1 3. Atunci o rămăşiţă din popor a 
biruit • pe cei puternici, 

Domnul mi-a dat biruinţa asupra ce-
lor viteji. «Ps.49.H. 

1 4. Din Efraim • au venit locuitorii 
lui •• Amalec. 

După tine a mers Beniamin în oşti
rea ta. 

Din Mach ir ţ au venit căpeteniile, 
Şi din Zabulon cîrmuitorii. 

"'Cop.S.13. �'.,.. Ce.p.S.27. ţ Num . 32. 39 , ((1. 

1 5. Mai marii lui lsahar au fost cu 
De bora, 

Şi Isahar a venit după Barac •, 
A fost trimes pe urma lui în vale. 
La pîraiele lui Ruben, 
Au fost mari hotărîri ! •C•p.4.I<. 1 6. Pentruce ai  rămas în mijlocul • 
staulelor •Num. !12.I.  

Să asculţi behăitul turmelor ?  La pî
raiele lui Ruben 

Mari au fost sfaturile ! 
1 7. Galaadul • de dincolo de Iordan 

nu şi-a părăsit locuiţa. 
Pentruce a stat Dan pe corăbii ? 
Aşer „ a stat pe malul mării, 
Şi s'a odihnit în limanurile lui. o Jos. 13. 2.0,Sl. �-..;.Joe. 19. 29, 31. 

1 8. Zabulon • este un popor care a 
înfruntat moartea, 

Şi Neftali la fel, pe înălţimile din 
cîmpie. • eap.4. 10. 

1 9. lml?ăraţii au v�nit, s'au luptat ; 
Atu.nc1 au luptat 1mpăraţii Canaanu

lu1, 



266 J U D E C  AT O R  I I 5 6 La Tanaac, la apele Meghido . _' · . N 'au luat nicio pradă, nici arg int •. 
/ Pr��: h

de
f 

haine văpsite 
. •<.:ap . < .  io. I'•.«. iz. v .,. . 30 .  g _ g e .' 

cusute h 20. Dm ceruri • se luptau Doua haine văpsite şi De p� cărările lor stelei� •• se lu -
gherghef, cusute la tau impotriva lui Sisera, 

p De pus pe grumazul biruitor . 
Q Jos. 10. 1 1 . Ps . :-;- . 1 1 , 1 8. '·'>:<Cnp 4.. l& c.E ulu1)11 21 . Pîrîul • Chison i-a luat · · 36 Aşa • să piară toţi vrăjm '."'·�"· Pirîul din vremile străvech i, pîrîul D 

oamn_e ! 
. 

aşu Îăi, Chison ! �r cei ce-l. mbesc sînt ca Suflete, calcă-'n picioare pe viteji ! T
c1nd se arată �  în_puterea.s����le•. 

•:•cop. 4 , 7. 
ara a a�ut odihna pafruzeci d� 22. Atunci copitele cailor au răsunat Pe."'·"· rn. •• 2>•in.23. 1. !P,,ani. D� go�n.a„ de goana năbădăioasă a Apăsarea Madia .1.1 

o., 
razbomic1lor lor. ni 1 or, 23 Blestemaţi pe Meroza, a zis Inge- 6 1. _Copiii • lui Israel au făcut rul Domnului, P}acea. '?omn�lui ; şi Domn�I

e � l:llc�temaţi, blestemaţi pe locuitorii dat in � inile lui Madian ••, tim 1·a 
lui ; şapte an1. "Cnp.2. iu. "'H� dt Căci • n'au venit în ajutorul •• Dom- • 2. Mî�a lui Madian a fost pute b.:: nului, imp�triva lui Israel. Ca să sca 

mi� 

ln .�ju.tor:1;1l Domnului, printre oame-
�ad i.an,. copiii �ui ls�ael fugeau f� � nu v1tei1". g�un.'I� _ �unţilor, in peşteri şi va

. 
c:o1L21 . 91 10. Neem . 9. 6 .  '"° 1 8am . 17 . •?; l8. l?; 2&. 2S, ShnCI lntarlte. ;� 1 sa m . t3. 6 . Evr.I(.� 24. B inecuvîntată să fie între femei 3: Dupăce sămăna Israel, Madian · lael •, s�ia cu Amalec • şi fiii Răsărituiu·� N�vasta

. 
lui Heber, Ch�nitul ! ;� porneau împotriva lui. •c,1p.:.� 

Bmecuvmtată •• să fie ea între fe- -he.:'.". I. Cap .  7. i2; 8. JO. i Reg.1.30. Jov.i„, meile cari locuiesc în corturi ! 4. Ta_!J��au_ î� faţa lui, nimiceau • ro� 
• cap. 4 . 1 7 .  ••Luc. 1 . 28. ?ele iaru pi.n� spre. Gaza ; şi nu Iăsao 25. El a cerut • apă, şi ea i-a a dat m . lsr.a�l �1c1 !11ermde, nici oi, nici lapte ; · boi, nici magan. 

ln pahar împărătesc i-a adus unt. _ _ . , , ,  Lev . .2°· 16: Dcut.28. 30, 33,&1. M1c.1.u. 
cap . 1 . 19 . :>. Cac1 se Slllau 1mpreună cu turmelt 26: Cu o mină • .a luat ţăruşul, şi corturile lor, soseJu ca o muljimt Ş1 cu dreapta ciocanul lucrătorilor de lăcuste•, erau fără număr ei i A lovit pe Sisera, i-a despicat capul ' cămilele lor, şi veneau în ţară ' ca 5;� 

1-a sfănmat şi străpuns tîmpla. ' pustiască. «cop.1.0 
• cav. 4.21 . 6. Israel a ajuns foarte nenorocit dm 

27. El s'a ghemuit : a căzut şi s'a cui- pricina lui  Madian, şi copiii lui I> 
cat la picioarele ei ; rael au strigat • către Domnul. 

S'� ghemuit Şi a căzut la picioarele "C•p.3. 15. 0snl.C 

ei ; 7. Cînd copiii lui Israel au strigat 
Acolo unde s'a ghemuit, acolo a că- către Domnul d in pricina lui Ma· 

zut fără viaţă. dian, 
28. Pe fereastră, prin zăbrele, 8. Domnul a trimes copiilor lui Israel 
Se uită mama lui Sisera, şi strigă : un prooroc. El le-a zis : ?,Aşa vorbeş� 
„Pentruce zăboveşte carul lui să vi- 1 Domnul, Dumnezeul lui Israel : „Eu 

nă ? v'am scos din Egipt, Eu v'am scos 
Pentruce vin carăle lui aşa de în- din casa robiei. . 
cet ?" . 9 .  V'am scăpat din mina Egiptenil�r 29. Cele mai înţelepte dintre femeile · şi din mina tuturor celor ce vă ap�· 
ei îi răspund, sau ; i-am • izgonit dinaintea voaslra. 

Şi ea îşi răspunde singură : şi v'am dat vouă ţara lor. •Ps.u.z• 
30. „Negreşit, au găsit pradă ! •  Şi-o 1 O. V'am zis : „Eu sînt D:imnul, ��· 

împărţesc : nezeul vostru ; să nu vă • temet1 1 
O fată, două fete de fiecare om ; dumnezeii Amoriţilor, în a căror tari 
Pradă de haine văpsite pentru Si- locuiţi. Dar voi n'aţi ascultat glasu. 
sera ; Meu." •2Reg. i1.so,a7,as. 1er.ll· 
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Ohedeon. 

1 1  Apoi a venit lngerul Domnului, 
şi S'a aşezat subt steja;ul di� _Ofra: 
care era al lui loas, dm familia lut 
Abiezer •. Ghedeon ••, fiul său, bătea 
griu în teasc, ca să-l ascundă_ de Ma
dian. .... 1�s- �1.2� '"·' Ev�. 11 . a;. 

1 2. Ingerul Domnului 1 S a ll:ratat . • 
şi i-a zis : „Domnul este•• cu tme, vi
teazule !" ,\ Cap.rn.s. Luc. 1. 11,is. '·''' los . t . 6 .  

1 3. Ghedeon 1-a zis : „Rogu-te, dom.
nul meu dacă Domnul este cu not, 
pentruce' ni s'au în!împlat toate. ace�te 
lucruri ? Şi unde" sînt toaţe mm�n!lc 
acelea•• pe cari ni le istorisesc pann
ţii noştri cînd spun : „Nu ne-a scos 
oare Domnul din Egipt?" ��m �0!11-
nul ne părăseşte ţ, şi ne da m mm1le 
lui Madian !" 
,� PR 6'9. 4D .  Js11.b9. I ;  GS . 1 5  . .;u.'o Pe.44.1. ţ2Cron.16.2. 

1 4. Domnul S'a uitat la el, şi a zis : 
„Du-te cu puterea • aceastll: pe .care � 
ai şi izbăveşte pe Israel dm mrna lut 
Madian ; oare•• nu te trimet Eu ?" 
'-' 1 Se.m . J2. lt. En.11.32,3· 1 .  ''(•Jos . I .O. Ca.p. 4.0. 

1 5. Ghedeon I-a zis : „Rogu-te, dom
nul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel ? 
lată că familia mea este cea mai săra
că • din Manase, şi eu sînt cel mai mic 
din casa tatălui meu." • 1 sam.o.21. 

1 6. Domnul i-a zis : „Eu • voi fi cu 
tine, şi vei bate pe Madian ca pe un 
singur om". t.oExod. 3.12. Ioe. 1 . 6. 

1 7. Ghedeon 1-a zis : „Dacă am că
pătat trecere înaintea Ta, dă-mi un 
semn • ca să-mi arăţi că Tu îmi vorbeşti. 
�\Exod.-1. 1-8. Vt>r11.90, 97. 2 Reg.20.8.Ps.86. 17. lea..7.ll. 

1 8. Nu Te depărta de aici • pînă mă 
voi întoarce la Tine, să-mi aduc darul, 
şi să-l pun înaintea Ta". Şi Domnul a 
zis : „Voi rămînea pînă te vei întoarce." 

�·Fo.c.18.3.0. Cap. 13.tf.. 

1 9. Ghedeon • a intrat în casă, a pre
gătit un ied, şi a făcut azimi dintr'o 
efă de făină. A pus carnea într'un coş şi zeama a turnat-o într'o oală, le-a adus subt ştejar, şi I Ie-a pus înainte. •Fac. ta.&, 7, a. 

20. Ingerul lui Dumnezeu i-a zis : „la carnea şi azimile, pune-le • pe stînca aceasta şi varsă•• zeama". Şi el a făcut aşa. !(o Cop. 13. 19. «,� 1 Reg. ts. s.s, 34. 21. lngerul Domnului a întins vîrful toia�ului pe care-l avea în mînă, şi a atms carnea şi azimile. Atunci s'a ridicat din stîncă un foc • care ; mistuit carnea şi azimile. Şi lngerul Domnului S'a făcut nevăzut dinaintea lui. 
*I.ev.9.24. 1Reg.18. SS. 2 Cron . 7 . t .  

22. Ghedeon, văzîn<l • că fusese ln
gerul Domnului, a zis : „Vai de m ine, 
Stăpîne Doamne ! Am văzut •• pe ln
gerul Domnului faţă-'n faţă". 
�·Cap. 19. 21. �":' Fnc. 16. 13; :t!. :io. Exocl.:ta.20. Cap.13.22. 

23. Şi Domnul i-a zis : „F ii pe pace •, 
nu te terne, căci nu vei muri". �·1>rm . 10. 111. 

24. Ghedeon a zidit acolo un altar 
Domnului, şi i-a pus numele „Domnul 
păcii" : altarul acesta este şi astăzi 
la Ofra •, care era a familiei lui Abie-
zer. (< Cn.p.8.  :r� 

Dărîmarea altarului lui Baal. 
25. ln aceeaş noapte, Domnul a zis lui 

Ghedeon : „Ia viţelul tatălui tău, şi un 
alt taur de şapte ani. Dărîmă altaru! 
lui Baal, care este al tatălui tău, ş1 
taie parul închinat • Astartei, care este 
deasupra. •:• Exod .  3.t. 13. Dcut. 7.6.  

26. Să zideşti apoi ş i să întocmeşti, 
pe vîrful acestei stînci, un altar Dom
nului, Dumnezeului tău. Să iei taurul 
al doilea, şi să aduci o ardere de tot, 
cu lemnul din stîlpul idolului pe care-l 
vei tăia". 

27. Ghedeon a luat zece oameni din
tre sluj itorii lui, şi a făcut ce spusese 
Domnul ; dar fiindcă se temea de casa 
tatălui său, şi de oamenii din ce
tate, a făcut lucrul acesta noaptea, 
nu ziua. 

28. Cînd s'au sculat oamenii din ce
tate 9is de dimineaţă, iată că altarul 
lui Baal era dărîmat, parul închinat 
idolului deasupra lui era tăiat ; şi al 
doilea taur era adus ca ardere de tot 
pe altarul care fusese zidit. 

29. Ei şi-au zis unul altuia : „Cine a 
făcut lucrul acesta?" Şi au întrebat şi 
au făcut cercetări. Li s'a spus : „Ghe
deon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul ace

sta". 
30. Atunci oamenii din cetate au zis 

lui Ioas : „Scoate pe fiul tău, ca să moară, căci a dărîmat altarul lui Baal 
şi a tăiat parul sfînt care era deasupra lui". 

31. Ioas a răspuns tuturor celor ce s'au înfăţişat înaintea lui : „Oare datoria voastră este să apăraţi pe Baal ? Voi trebuie să-i veniţi în ajutor ? Oricine va lua apă ··area lui Baal să moară pînă dimineaţă. Dacă Baal' este un Dumnezeu, să-şi apere el pricina fiindcă i-au dărîmat altarul". ' 
32. In ziua aceea au pus lui Ghedeon numele Ierubaal • (Apere-se Baal), că-



268 J U D E C A T O R l l 6, 7. ci . au  .. zis :, ,�Aper_e-_se Baal împotriva I de muntele Gaaladului" , lu i, fnndca 1-a darimat altarul" două de m i i de oam . ci· Douazect . ..;. 1 sam . 12. 1 1 . :! sn:n . 1 i . 21. întors şi au mai ră 
em m popor s'aş� 33. Tot Mad ianul • Amalec şi fii i  Ră- ' mas zece mii. 'a r itu lui, s'au sţrîn; împreună, au tre-

' -l. Domnul a zis lui Ghedeo 
: 1i0"'·>1i cut Iordanu l , ş1 au tăbărît în valea •• rul este încă prea mult. p n · „�o_p; l sreel. ,.„".3. «· 1 0  • .  1' . 10 .  apă, şi acolo ţi-i voi alege �goara·l la 34. Ghedeon a fost îmbrăcat cu Du- spre care îţi voi spune : 

'Âcela de. h�I: f?omn_ului ; a sunat •• d in trîm- meargă cu tine", va merge '�u��ta _si b1ţa, ş1 Ab1ezer a fost chemat ca să acela despre care îţi voi spune . n� \1 �c!:a���2<�� .. ��nr!.l;0_ �. c:�;���� 10. 1 Croa . 12. 1s. �
t: � �i�e��argă cu tine'', nu �a''rn��� 

35. A trimes soli în tot Manase, care 5. Ghedeon a pogorît poporul la , deascmenea a fost chemat să meargă şi Domnul a zis lui Ghedeon .  
apa, 

după el.. � trimcs �oii î� Aşer, în. Za- toţi c�i c� vor !impăi apă cu ii��' bu lon ş1 m Neftah, cart s'au sUlt să cum hmpaeşte cinele, să-i desparţi d� le iese înainte. toţi cei. ce vor _bea �pă din genunchi'� 
Semnul cu lina. 

6. 5=e1ce :iu hmpă1t �pa, ducînd-<> 1; gura cu mma, �u f'?st m număr de trei 36. Ghedeon a zis lui Dumnezeu :  sute de oamem ; ş1 tot poporul cel�t „Dacă vrei să izbăveşti pe Israel prin a îngenunch iat ca să bea. mîna mea, cum ai spus, 7. Şi Domnul a zis lui Ghedeon: 37. iată •, voi pune un val de lină în „Cu • cei trei sute de oameni .cari au arie ; dacă numai lina va fi acoperită l impăit, vă voi mîntui, şi voi da pe de rouă, şi tot pămîntul va rămînea Madian în mînile tale. Toţi ceilahi uscat, voi cunoaşte că vei izbăvi pe ls- din popor să se ducă fiecare acasă. rael prin mina mea, cum .aL!f�.�:·. „  1 .  8. Au luat merindele po;':i;�i"·� 
38. Şi aşa s'a întîmplat. ln ziua ur- trîmbiţele lui. Apoi Ghedeon a trim� 

mătoare, el s'a sculat d isdcdim ineaţă, pe toţi bărbaţii lui Israel, pe fieca� 
a stors lina, şi a scos roua d in ea, care în cortul lui, şi a ţinut pe cei trei suit 
a dat un pahar plin cu apă. de oameni. Tabăra lui Madian era jos 39. Ghedeon a zis lui  Dumnezeu.: în vale. 
„Să nu Te aprinz! • d� mini� Îmf?:Otn- 9. Domnul a zis lui Ohedeon în tim· 
va mea, şi nu voi mai vorbi .dec1t d� pul• nopţii: „S�oală-te, şi _pog�arl· data aceasta. Aş vrea numai să mai te în tabără, căci am dat-o m mmde 
fac o încercare cu lina : numai lina tale. • F•0-

.
""·' 

să rămînă uscată, şi tot pămîntul să s� 1 O. Dacă ţi-e frică să te pogon, P� 
acopere cu rouă" . •. Fac. 18. 32· goară-te cu Pura, sluj itor!-11 tă�. . 

40. Şi Dumnezeu a făcut aşa m noap- 1 1  Să asculţi • ce vor zice, ş1 dupa 

tea aceea. Numai lina a rămas usc�tă, aceea ţi_ se vo! �n!,ări mînpe : t�r'îr� şi tot pămîntul s'a acoperit cu roua. �u�:.
r 
sI�j��

b
�t3Îui,"��: Îa �nSia stra-

Biruinfa asupra ·Madianifilor.. jă a ta.bi.��i'l. 14, t6. Fac.u. 1uo. 1 sam.1u,10 7 1 .  lerubaal •, sau Ghedeon, ŞI ţ
ot 

12 Madian Amalec, ş i toţi fiii Ră· 
poporul ca�c �ra c� e"l,.  s'au. seu at săritului •, e:oo răspînd iJi !" _vale, c; 

d isdedimineaţa, ş1 au tabant la 1zv01:ul lţime de lăcuste ş• camilele lor 
1-!arod. Tabăra lu i  Ma<lian �re�l�1 ��� �r:U

u
. fără �u�ăr, c; ni,��r,�. ,�!,/.: lanoapte de Ghedeon, spre 

" C•p.6. 3'�. marginea marn. 't . . P tă că un re în vale. p 1 3· Ghedeon a sosi ; �· 13 vis i Domnul a zis lui Ghedeon : " 
op

tt
- 1 om · istorisea tovarăşului �ău !1" fă: 

rui pe care-l ai cu tine esţe p�ea n_:iu.,
, 

El zicea : „Am visat un vis :  ş1 i:a în entru ca să dau pe Mad1an .m m m.• e cea că o turtă de orz se �ostog� lovii 
fui - el ar putea să se laude• impo!r�

v! 
tabăra lui Madian ; a ven it" de

t: 
Î-a ră· ' . ă ică . Mina mea m a iz a- I t şi cortul a cazu ' f I ���· ş1•�eu1�e. 11:h:..10.u. 1eor. 1.211:2eor. «.7j �;:;:na� :r

s�sul în jos, şi cortul a os 
3.�:�:�Î�e .

�crn�uc:ţ
l
e �

ce
f
s
r\�� �z

�e d�4'.m.f ���răşul lui a răspuns, şi a zis: 
f�me, să se întoarcă ş1 să se depă eze 
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Aceasta nu este altceva decît sabia lui Madian : Oreb şi Zeeb ; au ucis pe 

\'ui Ghedeon, fiul lui loas,. bar�atul lu! Oreb la stînca •• lu i Oreb, şi au ucis 
Israel . Dumnezeu a dat m mm1le !Ul pc Zeeb la teascul lui Zeeb. Au urmă'. 
pe Madian şi toată tabăra." . . . rit pe Madian, şi  au adus capetele IUi 
1 5. Cînd a auzit Ghedeon 1stons1rea Oreb şi Zeeb la Ghedeon de cealaltâ 

visului şi tîlcuirea .Jui, s'� arun�at CI! parte ţ"�•�.��?.�.�.'!!.�:·. ' " l<a. w . w .  tCnp.s.<.  

faţa la pămî�t, s'a mto�s �n t�b.ara !UJ " " . .  . . Israel, şi a. zis:. „Sculaţi-va, cac1, Dom'. Cearta cu barba(u liu Efraim. 
1TUI � d�� m mm1le voastre tabara Im . 8 l. Bărbaţii • lui Efraim au zis lui 
Madian: _ . • . . . I Ghideon : „Ce înseamnă felul a-1 6. A 1mparţ1t . m ţrei cete pe cei trei cesta de purtare faţă de noi ? Pentru ce 
sl!,te �e o�men�, ŞI le-a dat tutmor nu ne-ai chemat, cînd ai plecat să te 
tnm.�1�e ş1 . ulcioare goale, cu nişte lupţi împotriva lui Madian ?" Şi au 
făcl11 m ulc10�re. " " . . . avut o mare ceartă cu el . t 7. El le-a zis : „Sa va UJtaţ1 .la !'1me, ''" Cap.12. i. 2Sam. rn. < 1 .  
şi să faceţi ca mi�e. Cu� voi aiunge 2. Ghedeon le-a răspuns : „Ce-am fă
în tabără, să faceţi ce v.01 f�ce �� ; cut eu pe lingă voi ?  Oare nu face mai 

1 8. şi cînd voi suna d1� tnm"b1ţa, el! mult culesul ciorchinelor rămase în via 
şi toţi ceice vor fi cu �1nel sa s1;1naţi lui Efraim de cit culesul întregei vii a 
şi voi din trîmbiţă de JU� 1mpre1uru� lui Abiezer ?" 
taberii, şi să ziceţi :  „Sabia Domn ulm 3. Jn mînile voastre • a dat Dumnezeu 
şi a lui Ghedeon !" . pe căpeteniile lui Madian : Oreb, şi 

1 9. Ghedeon şi cei . o sută de ?amem Zeeb. Ce-am putut face eu deci pe 
cari erau cu el au aiu�.� la capa��! ta- lingă voi ?" Dupăce le·a vorbit astfel, 
berii la începutul străjii dela m11locul li s'a potolit minia ••. 
nopţii, îndată dupăce puseseră pe pă- ''Cap. 7.24,25. Fll p . 2 . a .  "'"Prov.10. 1 .  

zitori. 
Au sunat din trîmbiţă, şi au spart 

ulcioarele pe cari le aveau în mînă. 
20. Cele trei cete au sunat din trîmbi

ţă şi au spart ulcioarele ; au apucat 
făcliile cu mîna stingă şi trîmbiţele cu 
mîna dreaptă ca să sune, şi au strigat : 
„Sabia Domnului şi a lui Ghedeon !"  

2 1 .  Au rămas • fiecare la locul lui în 
jurul taberii, şi toată •• tabăra a înce-
put să �����-��.�:. 1t����o��2��7��2ăReg. 7 .  7 .  

22. Cei trei sute de oameni au sunat • 
��:ăboC:U�uţr]!"�!ţ�i�l �� î����ărcia�;: 
bia ţ unii împotriva altora. Tabăra a 
fugit pînă la Bet-Şita spre Ţerera, pî
nă la hotarul dela Abel-Mehola lingă 
Tabat. (lJos.6.4, 16, 20 .  2Cor.4. 7 . .,..*Ps.es. o. 
b a . 9 . 4 .  t t Bam.H. 20. 2 Cron.20.2S. 

23. Bărbaţii lui Israel s'au strîns, cei 
din Neftali, din Aşer şi din tot Manase, 
şi au urmărit pe Madian. 

24. Ghedeon a trimes soli în tot mun
te(� • lui Efraim, ca să spună : „Pogo
rîţ1-vă înaintea lui Madian, şi tăiaţi-le trecerea apelor pînă Ia Bet-Bara şi Iordan." Toţi bărbaţii lui Efraim s'au strîns, şi au rus stăpînire pe trecerea •• apelor pînă a Bet-Bara ţ şi Iordan. 

':'Cnp.9. 27 . ........, Cap. 3. 28. tloanl.28. 

25. Au pus mîna pe două• căpetenii ale 

Urmărirea vrăjmaşului dincolo. 
-1. Ghedeon a ajuns Ia Iordan, şi 1-a 

trecut, el şi cei trei sute de oameni 
cari erau cu el, obosiţi, dar urmărind 
mereu pe vrăjmaş. 5. E·I a zis celor din • Sucot : „Daţi, 
vă rog, cîteva pîni poporului care mă 
însoţeşte, căci sînt obosiţi, şi sînt în 
urmărirea lui Zebah ş i Ţalmuna, îm
păraţii Madianului." " Fuc. 3'U7. P< . GO .G .  

6. Căpeteniile din Sucot au răspuns : 
„Este oare mîna lui Zebah • şi Ţalmu
na în stăpînirea ta, ca să dăm pîne •• 
oştirii tale?'' -:, 1 !leg. :2 0 . 1 1 .  �·�· 1 Sam.2.6. n .  

7. Şi Ohedeon a zis : „E·i bine ! du
păce Domnul va da în mînile noastre 
pe Zebah şi pe Ţalmuna, vă voi scăr
pina • carnea cu spini din pustie şi 
cu mărăcini." =:•vere.16. 

8. De acolo s'a suit la Penuel •, şi a 
făcut celor din Penuel aceeaş rugă
minte. Ei i-au răspuns cum îi răspun
seseră cei din Sucot. •Fuc."2.ao. 1&eg.12.2&. 9. Şi a zis şi celor din Penuel : 
„Cînd • mă voi întoarce în pace, voi 
dărîma •• turnul acesta." 

�'l Reg.22.27. f.ll(•Vcrs. li. 

1 0. Zebah şi Ţalmuna erau la Carc?r �mpreună cu.?ştirea lor de aproape cmc1s�rezece m11 de oameni ; toţi ceice mai rămăseseră din toată • oştirea 
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m11  de oameni cari scot 
ouaz�c1 de I domn i  peste voi ci D sesera ucişi. eau s���!./�� I n� peste voi." ' ,.?���\'. va dotn. 

1 1 . Ohedeon s'a suit d -·t O_hedeon le-a zis . . 1oo 1e; u. � 

lor ce locu iesc în cor 11e �mu� ce- o rugăminte : daţi-m ·  · !'Am să vă I · 
Nobah ' şi de logbeh�r;; �a b:t

sti:;�ş1i� :  de �a� . pe �.ari le-aţi l�;�a�; Verigii; 
rea care s; _credea la adăpost••. ci• e�:imaş1 1 ave.au verigi de ��adă." 

1 2  Zeba 
i<un: .:r!."5,42. •'•Cnp.IB.27. !Tes.6. :i. 25. E� }�rr;.l:�1ţ1. :- •Fac.20.1a;a�'a;,c!. 

Oh ·d 
� ŞI Ţalmuna au luat fuo-a . cere " ş· : '?Ţ1 le vom da cu 1 · 

_e. eon 1-a urma rit, a prins . e " ? · 1 a� mtins o manta P ă. 
doi im păra ţi ai Ma<l ianului : Zehah 

c:l �r����-
at fiecare verigile pe p;ar�re 

Talm.una, ş1 a pus pc fuga toată oşti- 26 o t t . . le 
rea. '' P;. SJ. u . : reu a ea verigilor de aur 

1 3. Ghedeon, fiul lui lo�s s'a întors �-r: le-a
t 

cerut Ghedeon, a fost d/e 
dela luptă prin suişul Her�s d 

1 1 şap e sute de sieli de aur af � _I �- A prins d in tre cei <l in Sucot un , n�le ��şoare, d� cerceii _de aur, ' şi h�i'. 
t1 11a� pe �are 1-a întrebat, şi care i-a 1 · ăraţii M_U�f?Ura, �e c:in le _purtau im. 
d�t _rn scr �s numele căpeteniilor şi bă- roarele d:lala:-�1�1• J1 !lfara de lănti
tnmlor din Sucot ; erau şaptezeci şi 27 Oh d 

„1 u c:_am1�elo� lor. 
şapte de _bărbaţ i. I efod i

e _eon a !acut dm �le un 
1 5. Apoi a venit la cei din Sucot şi Ofra' 

ş
un�� �us _m cetatea _Im, la "  

a zis : „l�tă �e Zebah _ş i Ţalmuna, pen- curvie ţ pentru t�{urssra�ut1�
i
nă de tru cari . m aţi . batiocorit •, zicînd : 0 cursa ţţ pentru Ghedeon' 

�1 a fost 
„Oar� mina. !U l Zebah şi Ţalmuna casa lui. ş pentru 
este m stăp1mrea ta, ca să dăm pîne • cap. 11 .s. „Cap.6.24. t PB . 1os.:m. ttDeau.'" 
oamenilor tăi obosiţ i ?" •• „„.a. 28: . Madi�nul a fost smerit înaintea 1 6. Şi a luat • pe bătrînii cetăţii, şi cop11lor lui Israel, şi n'a mai ridicat a pedepsit pe oamenii din Sucot cu cap_ul. Şi ţara • a avut odihnă pat111• 
sp in i din pustie şi cu mărăcini.  • Yenu. zeCI de ani, în timpul vieţii lui Ghe-

1 7. A dărîmat • ş i turnul " din Pe- deon. •Cap.a.� 
nuel, şi a ucis pe oamenii cetăţii. 29. lerubaal, fiul lui loas, s'a întor; 

0 Yel'1!.9. 0" 1 11<>g. 12. 25. şi a locuit în casa lui. ' 
1 8. El a zis lui Zebah şi lui Ţalmuna 30. Ohedeon a avut şaptezeci • de fii 

„Cum erau oamenii pe cari i-aţi ucis ieşiţi din el, căci a avut mai multe ne'. 
la Tabor • ?" Ei au răspuns : „Erau ca veste. •cap.o.�1. 
tine, fiecare avea înfăţişarea unui fiu 3 1 .  Ţiitoarea • lui, care era la Sihem, 
de împărat." «C•p.4.6. Po.89. 12. i-a născut de asemenea un fiu, căruia 
1 9. El a zis : „Erau fraţii mei, fiii i-au pus numele Abimelec. •Cap.1.1 

mamei m ele. Viu este Domnul că, dacă 32. Ohedeon, fiul lui loas, a murit 

i-aţi fi lăsat cu viaţă, nu v'aş după o bătrîneţă • fericită ; şi a fost 
ucide ." îngropat în mormîntul tatălui s�u loas. 

20. Şi a zis lui !eter, întîiul lui năs- la Ofra ", care era a familiei lui A· 

cut : „Scoală-te, şi ucide-i !" D.u tînă- biezer. •Fac.25. �. rov.o.26. „ vers.21.ca�i-� 

rul nu şi-a scos sabia, pentrucă-i era 
teamă, câci era încă un copil. 

2 1 .  Zebah ş i  Ţalmuna au zis : „Scoa
lă-te tu însuţi şi ucide-ne ! Căci cum 
e omul aşa e ş i  puterea lui." Ş i  Ohe
deon s'a sculat, ş i  a ucis • pe Zebah 
şi Ţalmuna. A luat apoi lunişoarele 
dela gitul cămilelor lor. � PB. "3. Jt.  

Moartea lui Ohedeon. 

22. Bărbaţi i lui Israel au �is lui _O�e
deon : „ Domneşte peste �01, tu.' _şi !1�1 

tău, ş i _fiul fi.ului tă_u, �c1 ne-a1 1zbav1t 
din mma IUi Mad1an. . 

23. Ohedeon le-a. �is : .• „Eu. nu voi 

domni peste voi, mc1 fnt met nu vor 

Israeliţii se 1nchină iarăş la idoli. 

33. După moartea lui G�e�eon_', co
piii lui Israel au început 1araş sa cur· 
vească •• cu Baalii şi au luat f pe Baal· 
Berit ca dumnezeu al lor. 

*Cap.2.19. ::.(t cap.2.11. ţCap.9.4.ii· 

34. Copiii lui Israel nu • şi-au adus 
aminte de Domnul, Dumnezeul 10!1 ca· 
re-i izbăvise din mina tuturor vra1ma· 
şilor cari-i înconjura1!.

p,. ie.11,<12; 101. tl,� 

35 Şi • n'au ţinut la casa lui !e�; 
baai a lui Ohedeon, după }01 bine 
pe c'are-1 făcuse ,�JaJ.�'. ,:.s,��1�.Eci.9.u,1; 
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Uneltirea lui Abimelec. : meu cel minunat, ca sa mă duc să dom-

9 ��sA�;S���';. V:\r1:/ii �
e
r;::��!1i I�� n

��� gfs��pca��r�iJ'�is viţei : „Vino. tu. 
şi iată cum le-a vorbit atit lor cit şi ŞI domneş te . peste noi." 
la toată familia casei tatălui mamei 1. 3:. Dar viţa . le-a răspuns : „Să-mi 
sale : ''' C•p. R. 31. parasesc eu vinul, care înveseleşte • 

2. „Spuneţi, vă rog, în auzul tuturor : p_e Dumnezeu şi pe oameni_, ca să mă duc 
locuitorilor din Sihem : „Este mai bine sa domnesc: pes.te copa_c1 r" <·r„ '"'·"' 

pentru voi ca şaptezeci de oameni, to- 1 _4. Ah_inc1 toţi C?�ac11_ a_u zis spinu
ţi fii ai lui lerub1al, să stăpînească Im : „Vmo, tu, ŞI 1mparaţeste peste 
peste • voi, sau un singur om să stă- 1101 . " 

pînească peste voi?" Şi aduceţi-vă a- 1 5. Şi spinul a răspuns copacilor :  
minte că e u  sînt os •• din oasele voa- „Dacă în adevăr vreţi să m ă  ungeţi ca 
stre şi carne din car��!p�s�:��t�'�F�·c. ""· "· �� P;��� ,

al 
u�b�:

u,
m
v
e
e
a
n
;
ţ
�(fr:1�

ă
��

s
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ă 

3. Fraţii mamei lui au spus toate cu- un foc„ din spin, şi să mistuie ţ ce
vintele acestea pentru el în auzul tulu- drii Libanului.'' .,, 1, •. 30 . 2 . nan . 4 • 1:. osea u. : . 
ror locuitorilor din Sihem, şi inima lor .:•*\"ers. 20. Sum.21.29. Ezec. 10.H. ţ 2 Reg. 14.9. Pe. 10 1 .  

�if����
t 
�f:t� �

b
��

e
��j_i,

căci îş!J!;.�.�;=. 10_i �-· -�-��:�24�:;;'
·
;�·�devărat şi cu toa-

4. l-au dat şaptezeci de siel i  de ar- ta curaţ 1a . aţi lucrat yoi, făcînd împă
gint, pe cari i-au ridicat din casa lui rat_ P': Ab!melec ? Aţi arătat voi bună
Baal-Berit •. Abimelec a cumpărat cu voinţa faţa de lerubaal ş i de casa lui ? 
ei p� ni�te oame�i fără căpătîi •• şi V'a�i P,urtat voi ?ar_e cu el potrivit cu 
neasttmparaţ1, cari au mers după el. sluiba pe care v a  facut-o? - <Cap.s.:i;. 

"C•P· s. ""· "'*C"P· 11. 3. zerou. 13. : .  Pmv. 12. n. 1 ?· C�ci tatăl meu s'a luptat pentru 

F;�·-�-·�enit în casa tatălui său la O- �?� ; izbă�l��n 
v
���a 

î
Îut���j��

e
: 

şi 

fra ', şi a ucis „ l?e fraţii săi„ fiii lui 1 8. şi voi v'aţi • ridicat împot�iva 
lerubaal, ş�ptez,ec1 c!e oame�1, pe a- casei tatălui meu, i-aţi ucis fiii, şapte
ceeaş I?e�tr�. !"! a scap�t dec1t lotam! zeci de oameni, pe aceeaş piatră, şi 
cel mai tmar fiu a! lui leru�aal, căci aţi făcut împărat peste locuitorii din 
se ascu�sese. . . . �·P·6·_21. •• 2 R�.i 1. 1. :. S1hem pe Abimelec, fiul roabei lui, 
6. Toţi locu1t?rn d�n S1hem ş1 toata pentrucă este fratele vostru. - •vere.o, 6. 

cas� lui Milo � au s.trm� la olaltă, �i au 1 9. Dacă în adevăr şi cu toată curăţia 
venit .de _ au facut 1�par�t p� Ab1me- v'aţi purtat voi astăzi faţă de lerubaal 
lec, lmga steprul sad 1t m S1hem. şi casa lui, bine ! Abimelec să fie bu-

Pilda lui foiam. cu�ia • voastră, şi voi să fiţi bucuria 
Im ! 1-•lsa.8. 6. Filp . 3. 3 .  

7 .  lotam a aflat despre lucrul acesta . 
S'a _dus �i . s'a aş.ezat pe vîrful mun
telui Ganz1m ', ş1 iată ce le-a strigat 
el cu glas tare : 

„Ascultaţi-mă, locuitorii Sihemului 
şi Dumnezeu să vă asculte ! ' 

(t Deut. 1 1 .  29; 'n . 12. Io�.8.83. Ioan 4-. 20. 

8. Copacii • au plecat să ungă un îm
părat şi să-l pună în fruntea lor. Ei 
au zis . măslinului : „lmpărăţeşte „ pe
ste ROI !" 0:: 2 Beg.14.9. O:QCap.8.22,23. 

?· _Dar măslinul le-a răspuns : „Să-mi 
pa�asesc eu untdelemnul meu, care • 
1m1 aduce laude din partea lui Dumne
zeu şi a oamenilor, ca să mă duc să 
domnesc peste copaci ?" • PB.i<>&. 10. 
1 �- Şi copacii au zis smochinului : „Vmo, tu, de împărăţeşte peste noi ! "  
1_1 .  Dar smochinul le-a răspuns : „Să

m1 părăsesc eu dulceaţa mea şi rodul 

20. Dacă nu, să iasă un foc • din 
A�imelec, şţ să mistuie jie locuitorii 
d!n. S 1�en;i ş1 casa lui Milo ; şi un foc 
sa 1asa dm locuitorii Sihemului şi din 
casa lui Milo, şi să mistuie pe Abi
melec !" *Vers. tr„ .:.ri, m .  

21 .  lotam s'a dat înlături şi a luat-o 
la fugă ; s'a dus la Beer • u'nde a locuit 
departe de fratele său Abimelec. 

(t 2 Snoi.20. U .  
Sflrşitul ruşinos al !ai Abimelec. 

l
;
r
�·
el
�bimelec stăpînise trei ani peste 

23. Atunci Dumnezeu • a trimes un 
d�h rău _înt�e Abimelec şi locuitorii 
S1hemulu1, ŞI locuitorii Sihemului au 
fost necredincioşi •• lui Abimelec 
�81• �':t:.6i:!'. ::_-:' ��: �.!1::�.'!1.•�: 22. 2'2. 2Cron. �0.15; 
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24. pentru ca : şi c�_uzi_mea săvîrşită / ră din \"Îrfu l · " 
cu cei şaptezeci de . f1! a1 lui Ierubaa'I . spuns : „Este ::;;:��ilar. �ebut i-a r  
să-ş1 ia pedeapsa,_ ŞI singclc lor să ca- ici drept oameni. " a munţilor Pe Car�: dă_ asupra fratelui lor Abimelec, care-i 37. Gaal, luînd iară ,• 1 
uc_1sesc,_ ŞI a.supra locu itorilor Sihemu- ; „Este chiar un popa/ c

CU\ intut, a 1;1 . lu� , cari-I a1utas_eră să ucidă pe fraţii : de pe înal ţ imile ţării a_re se Pogoară 
să i. ' lt.·�· " · ·�·. •.•< .. •. :?."„ P•. ;. rn. Mn<. zu.-.. '"' · pc drumul Stejarului 'ohl· C! ce_ată l"ine �5 . . l_ocu 1to�1 1 S1�cmulu 1 au pus la 38. Zebul i-a răspuns :  1u10ril?�·" 
�1nda 1_mpotrl\·a l_u 1, p� .\�Îrf�rile mun: 1 acum gura, cu care • zic��i ,

nde_1t1 este l•l?r, nişte oameni, cari Jafu1au pc toţi , Abimelec ca să-i sluj im ? N „Cine este cei ce treceau pe lingă ci, pc drum: Şi I acesta p�porul pe car�-1 �tste oare J����/:��l:� a fost adus la cunoştinţa tu ? Mergi acum, şi luptă-te c����1a; 26 .. . Ga'.11, _fiul lui Ebcd, a. \·enit cu 39. Gaal a înai_ntat în frunt::·1�2i\�. ���:2ri��ih�:n�Yui
t
���t

v�: î���=X;relf� :;:�,��r S1hemulu1, şi s'a luptat cu �:: el ! . . . . . 40 .. U�marit de Abimelec, a luat-o 1 
27. Au 1cş1t la c1mp, Ic-au cules v11le, fuga dinamica lui , şi mulţi oameni a le-au călcat strugurii, şi au început să căzut morţi pînă la intrarea portiiau se veselească ; au intrat în casa • dum- 4 1 .  Abimclcc s'a oprit la Aruma "ş nezeului lor, au mî_ncat şi au bă�t, şi Zebul � izgonit pe G�al. şi pe 1;a1;; au blestemat pe Ab1melec. • ' ""' · '· lui, cari n'au putut sa ramină la Sihem 2�. Şi Gaal, _fiul lu i  . E�ed, zicea_ : 4�. A doua�i, J?Oporul, a ieşit la cîmp. „Cine • este Ab1melec, ş1 cine este S1- Ab1mclec, caru1a 1 s'a dat de ştire, hem, ca să slujim lui Abimelec ? Nu 43. şi-a luat ceata, a împărţit-<i în este el fiul lu i  l erubJal, şi nu este Ze- trei părţi, şi s'a pus la pîndă în cîmp. bui, îngrij itorul lui ? Slujiţ i bărbaţilor Vazînd. că PO!Jorul ieşe_a _din �etate, s'a l u i  Hamor ••, tatăl lui Sihem ; de ce sculat m:ipotriva ,lor, ş1 1-a b�tut. să sluj im lui Abimelec ? I 44. Ab1m�le� ş� ceteţe ,cari erau ai • 1 som.2! •. M. 1 1<e,. 12. rn. • •Foc. :1 1 . 2, o. ci au pornit mamte ŞI s au aşezat la 29. Oh ! dacă • aş fi eu stâpînul ace- 1 intrar�a porţii cetăţii : două din aceste stui popor, aş răsturna pe Abi"!elec": cete s au. aru.nea! a�upra lu!uror celor· Şi despre Abimelec zicea : „Stringe-ţ 1 ce erau �n c1mp, ş1 _i-au batut. . t· · ieşi" I • 2 su.ru . 10.4. I 45. Ab1melec a batut cetatea toata 0�Jre�e6�1, cîrmuitorul cetăţii, a auzit ziua ; a l.uat-o •, şi a. ucis poporu!,

care e �icea Gaal fiul l u i  Ebed, şi s'a se afla 111 �a. Apoi _ a d_arîmat "<:e· � rins de mî�ie. . tatea pînă in temelie, ş1 a presam �t .  A trimes PC: ascui:!s. nişte_ sol�1i3 sar�. f.�;".�. �'�Deot. 2!1.23. 1 Reg. 12.20. 2R<g.a.i;. �bimel.ec, ca să�1/pt�i " . „ l�ta�e�t 1� 46. La auzul acestui lucru, toţi loc�i· ����!�'şf��d
;ă�::U1�� ��t�;�a

a
împotriva ����iţu��

rn
c���� �i����!��l�;�

u B���-'" t 
-� J2. Acum, pleacă noapţea, ţu şi P?Po: 47. S'a dat de ştire_ lu_i Abimel�c,că rul care este cu t ine, ş 1 stai la pmda 

toţi locuitorii turnului S1hemnulu1 s au în
33

cîm
D
p
1
_ .
m1·neaţa, la răsăritul soare.I�!· strîns acolo. , . un· t·ţ 48 Atunci Abimelec sa suit pe

l 
m să te arunci cu nă\'ală asupra ce a Iii tele

. 
Ţalmon •, el şi tot popor�în�

r: Şi cînd Gaal şi poporul c�r.e estc; cu e. era cu el. A luat o secure m -o i a  vor ieşi împotri\·a. ta, sa-1 faci ce-ţ1 
tăiat o ramură de copac, � luat o�lui vor îngădu i  puterile. 

e umăr Apoi a zis pop I ' 34 Abimelec şi tot poporul care {ra .cu pus-o p 
el . . Aţi văzut ce am făcu . I a� Jecat noaptea, şi s'au pus a pm-

�;:b�ti�\�
u 
şi f��eti şi voi ca m};,��'.„. �li lîn&ă Sihem, ÎmJ?ărţiţ� în P.atr.� ��

t
� 

. •t o ramură, 35 Gaal fiul lui Ebe , a ie�! , 
Ab' 49. Şi au tăiat f1ec�re l

i e. au aşezat tăt�t la 'intrarea porţii cetăţu. lj i au mers după �b1�e �ci'.au dat foc �elec ş i tot pol?orul ca;e era cu e �amurile lingă cetaţ)'e, J' ea Aşa au s'au sculat atunci dela plnd�. 
zis lui ei şi cel<;>r ce se .. a� .�u t��nul

. 
Sihenru· 36 Gaal a zărit poporu , ş1 a 

oa- perit tot• oamenii I Zcb
.
111 : „lată un popor care se pog 



J U D E C A T O I U l  9, 1 0. 273 
lui, în număr de aproape o mie, băr- ! lilor şi Astarteelor, dumnezeilor ţ Si
baţi şi femei. I riei, dumnezeilor Sidonului ţţ, dum-
50. Abimelec a pornit împotriva Te- nezeilor Moabului, dumnezeilor fiilor 

beţului. A împresurat Tebeţul, şi l-a lui Amon, şi dumnezeilor fil istenilor, 
luat. şi au părăsit pe Domnul, ş i  n u  l-au 
t:r�, ��d�

i
��

c
fJgft

e
\�t{/ l�c�i�

n
rii
tu
;e� ���.

s
�-�J.

i
� Cnp. 2. 12. '';;�";,,.� \','.�,' �;\�.1;i�· 1 . 

tăţii, bărbaţi şi femei ; au încuiat uşile 7. Domnul S'a aprins de minie îm
după ei, şi s'au suit pe acoperişul tur- potriva lui Israel, şi i-a vîndut • în mînului. nite filistenilor şi în mînile fiilor lui 
52. Abimelec a ajuns pînă la turn ; Amon. ·•• cnp.�. 1 1 .  ""'"· ',· " ·  

l -a bătut, şi s'a apropiat de uşa turnu- 8 .  Ei au apă-sat şi au asuprit pe co
lui ca să-i pună foc. piii lui Israel în vremea aceea opt-

5 3. Atunci o femeie a aruncat • o pia- sprezece ani, şi anume : pe toţi copiii 
tră de rîşniţă pe capul lui Abimelec, lui Israel cari erau de cealaltă par
şi i-a sfărîmat te asta capului. '' l Snm . 11 . 21 . te a Iordanului în ţara Amoriţilor în 
54. Indată el • a chemat pe tînărul Galaad. 

care-i purta armele, şi i-a zis : „Scoa- 9. fiii lui Amon au trecut Iordanul 
te-ţi sabia, şi omoară-mă, ca să nu se ca să se bată şi împotriva lui Iuda 
zi�ă de mine : J'L�a omorî! .o f�meie." împotriva lui Beniamin şi împotriv� 
Tmărul l-a strapuns cu sabia, ş1 a mu- casei lui Efraim. Şi Israel era într'o rit. t.< t sam . 3t. 4 .  mare strîmtorarc. 
�5. �înd au văzuţ bărbaţii lui _Israel 1 O. Copiii • lui Israel au strigat către ca A_b1melec a murit, au plecat fiecare Domnul, şi au zis : „Am păcătuit îm-a
�6�

a
Astf!'.I " a _făcut D�mnezeu să cac!_ă ��!��t n��t�

ăc
;i 

a
ar::i Pstj�fl Ffa�8�;'.; asupra Im Ab1melec raul pe care-l fa- "'lB•m.12.10. 

cus� tatălui _să�1, u�izînd pe cei şapte- 1 1 . Domnul a zis copiilor lui Israel : zeci de f��J!rsa;, I:!� ;91 s Ps 94 23 Prov 6 22 „Nu v'am izbăvit• Eu de Egipteni, 
57. şi Dumn�z�u � fă�t

.
să c�dă �u� d� _Amo_riţi ••, de fiii lui Amon ţ, şi de 

p!a capului oa�enilo� din Sihe:" .tot !:��s�e�'.�.t?, ZL. t Cap.3.12, 13. tt���-x,��i'.'·00· 
�îr�l�af:'ci�1 :tt.!!:f:.:n�i5!

f
�i 

s
l�t��� 1 2. Şi cîn_d v'au a�ăsaţ • S�doniţ� ••, 

fiul lui Ierubaal. »•ve„.20. Af!1alec ţ ş1 Ma�n, _şi _ aţi stn�at �at_re 

Tola şi lair, judecători în Israel. 

1 Q k Df��l ��
i
p�:.

c, 
f��

a
l 
s
]�/

a
bo��: 

bărbat din lsahar, ca să izbăvească pe 
Israel ; el locuia la Şamir, în muntele 
lui Efraim. »·Cap.2. rn. 

2. Tola a fost judecător în Israel 
douăzeci şi trei de ani ; apoi a murit, 
ş
�.
a 
��

s
N�f��:\�1�f��l�, Galaadi-

tul, care a fost judecător în Israel 
douăzeci şi doi de ani. 4. El avea treizeci de fii, cari călă
reau pe treizeci • de mînji de măgari, 
şi stăpîneau treizeci de cetăţi, num ite•• 
şi azi cetăţile lui lair, şi aşezate în 
ţara Galaadului. ,, Cap. 6. 10: 12. "· "'' neut. 3. 14. 

5. Şi Iair a murit, şi a fost îngropat 
la Camon. 

· Mme, nu v'am 1zbav1t Eu dm mm1le 
lor ? "" Ps.100.42,-13. ':'('Cnp.6.10. tCap.6.8. 

1 3. Dar voi M'aţi părăsit•, şi aţi 
slujit altor dumnezei. De aceea nu vă 
VOÎ mai izbăvi. O:O Deut. 32.16. Ier.2. 13. 

1 4. Duceţi-vă şi chemaţi • pe dumne
zeii pe cari i-aţi ales ; ei să vă izbă
vească în vremea strîmtorării voa
stre ! '' (oDcut.S2.37, S8. 2 Reg.3.13. Ier. 2.28. 

1 5. Copiii lui Israel au zis Domnului : 
„Am păcătuit, fă-ne • ce-Ţi va plăcea. 
Numai izbăveşte-ne astăzi !" 

'"' 1 So.m.3. 18. 2 Snm.16.26. 

1 6. Şi au • scos dumnezeii străini din 
mijlocul lor, şi au slujit Domnului. El 
S'a îndurat •• de suferinţele lui Israel. 
.:.2cron . 7 . 14; 10.8.Ier.18.7,8. NPs. J06 . .J4, 40.lsa.63.�. 

1 7. fiii lui Amon s'au strîns şi au 
tăbărît în Gala.ad, şi copiii lui Israel 
s'au strîns şi au tăbărî! la • Mi(pa. 

* Fac.31. 49. Cap . 11 . 11, 2!1. 
Filistenii şi Amonifii apasă pe Israel. 1 8. Poporul, şi căpeteniile Gala.adu-

6. Copiii • lui Israel au făcut iarăş ce lui şi-au zis unul altuia : „Cine este 
nu plăcea Domnului ; au •• slujit Baa- omul care va începe lupta împotriva 
1 8  



274 J U I> E C A T O  R I I I O, 1 1 .  fii lor 1111 Amon ·, El va • f 1  capetenia tutumr locuitorilor Oalaadulm. '-' f 11.p. U . 8, ll.  le/ta, judeclJ/or în Israel. 11 1 : ldta •, Galaaditul, era un om . v iteaz ••. El era fiul unei curve. < 1alaad născuse pe lc fta . ' t-: v r _  J J . T.! ,., · 1 'ap.ft. t':!'. 2 n"ll.r •. 1 .  2 .  Nevasta lui  Ualaad i-a nascut fii cari, făcindu-�e mari, au iLgonit p� le fta, şi i-au zis : „Tu nu vei avea moştenire în casa tata lu i  nostru, căci eşti fiul unei alte feme i." J. Şi lefta a fugit de la frat i i  lui, şi a locuit ln \ara Toh. Nişte oameni • fAra capatîi s'au string la le fta, şi făl"eilu pl imbari cu el. ,,. , . ,•f• . !•. -1 . 1 �. n i . z.l.2. 
4. Oupă cliva t imp, fiii lui Amon au pornit cu război împotriva lui Israel . 
5. Şi pe cind fii i  lui  Amon făceau 

război cu Israel, bătrînii Galaadului 
s'au dus sl caute pc lefta din tara 
Tob. 

6. Ei au zis lui left.i : „Vino de fii 
căpentenia noastrl, şi să batem pc fiii 
lui Amon." 7. le fta a rAspuns bătrinilor Ualaadu
lu i :  „Nu m'ati • urii voi, şi nu m'aţ i 
izgonit voi d in  casa tata lui  meu ? Pen
truce Hni\i l a  m ine acum cind slnte\i 
în strlmtorare ?" ' Fac . ie . :n .  

8. Bltrinii • Oalaadulu i au zis lui le f
ta : , Ne Jntoarcem •• la tine acum, ca 
sl m

'
er�i cu noi, sl b1ţi pe fiii lui 1.

mon, ş1 d fii cilpete_nia ţ noastră, că· 
r.etenia tuturor locu1tonlor Oalaaduu i. U • C.p. 10. IM. °'° Luc. 17 . 4 .  t 1 ·ap. 10. IM 

IJ. lefta a răspuns bătrlnilor Galaa
dului : „o�că ml aduceti înapoi ca 
�li bat pe fiii lui Amon, şi dac� �om
nul  i i  va da înaintea mea, voi f1 eu 
oare căpeknia voastră ?_" . 

. I O. H:1 t rin i i  Oalaaclulu 1  au zis lui  l�f
ta : „Domnul  • să ne audă, şi  ��. JU· 

deCt', dacă nu vom face ce sp�
1
1; • . G

. �. 

1 1 . Şi lcfta a pornit cu b�trini i  Ga
laa<lului. Poporul 1-a pus in fruntea 
lui, ti l·a aşezat cllpctenic •, ş i  lcf�a a 
!lpUI .din nou înaintea •• Domn_ulu1, la 
Miţpa toate cuvintele pe cari le  ro
�tlse. '•v„.s. ••C•p. 10.11::1>.1. 1 8tlm.10.11; 11. 11„ 

/nfrtn6„�a Amoniţilor. 
1 2  lefta 8 trlmes soli impllratului fii: 

lor lu i  Amon, ca si-i spunl : „Cf a! 
cu mine de vil Jmpotrlva mea BI aci 
rlzboi Im potriva tlrll mele ?" 

1 3. lmpăratul fiilor lui A puns sol i lor lui fefta . p mon a •ăi. ra.el, cin<l s'a suit di
.
n 

"E e�tl"lleă• 1� mina r.e t�ra mea, dela Ar�:t, a PI!! laboc ş1 1.ordan. Dă-mi-o 
� Plna 1a cum de bună voie." inaPoi a. 

1 4 . . le_fta a tr��·�: · 2i
1���:;;1�'!"·�� tulu1 fuior lui Amon 11np1�. 1 5. ca să-i spună : ,:Aşa vorbe 1 ta : „ lsrae_I � n'a pus mina pe la�: �I. abulu1, nici pe tara fiilor lui Aino� ! 6. Căci, cind s'a suit lsr::i'�···�• g1pt, a mers • în pustie pînă 1 1n E. 

rea .Roşie şi a ajuns la Cades „a ID• 
�:��:��:�· Deu&.. 1 . 40. 1011 . r.i. 8. IQ...,.Nom. ia."21;:tl.i 1 7. Atu.nci Israel � trimes • soli l11-păratu lu1 Edomulu1, ca să-i spulll !,Lasa-rna să trec prin tara ta." Dar; 1mpăratul _ Edomului n'a voit. A lri mes , ş1 la 1m_păratul Moabului, şi n� ci n a  vrut. :;ii Israel a rămas la ţ �  des. · s u m . 20. u .  '�c. N um. :..'O. ll'\ 21 .  tNu111.1.t 1 8. Apoi a mers prin pustie, a IJll> l it • tara Edomului şi tara MoabuluL şi a venit •• la răsăritul tării Moalif lui ; au tăbărit t dincolo de Arnon,!1 
�ărns:n�l��a h�t!���1

o��Î�i����"�'. 
lh·ul . 2. 1 - H  • . , N u m . 21 . 1 1 .  t Num.21.18;22.!16. 

1 9. Israel a trimes • soli lui Sihoo. 
implratul Amori\ilor, împăratul Hi; 
bonului. 

Şi Israel i-a as : „Lasă-mă să Im 
prin ••tara ta pînă la locul spre cart 
mergem." 

• �um.21 . 21 . O.Ut.2.28. OC.Num.21.22. DeuLU' 

20. Dar Sihon • n'a avut încredere� 
Israel, ca să-l lase să treacă pe \m� 
tul lui ; şi-a strins tot popo.11ll, a .li· 
hărit la lahaţ, şi a luptat 1mpotn11 
I u i Israel. 

• 
l'um. 21. Z!I. Deul.2.1 

2 1 . Domnul, Dumnezeul lui lsrad,,i 
dat pe Sihon şi  pe tot popo�ul 1�1 11 
minile lui Israel, care 1-a balu\ I; 
rael a pus mina pe to�t� tara m� 
riţilor, cari erau aşeza\1 m tara 23� 
sta. • Num.21.2•, �- neui. Am� 

22 Au pus mina pe tot ţinutul 
rit ilor •, dela .Arnon pînă la ��� 
dela eustie pină la Iordan. I Dumnt 

23. Şi acum, cin� Do�nu � Amoril1 
zeul lui Israel, a 1_zgonit 1 P el tu � 
dinaintea poporului Său sra ' 
le stlpîneşti ţara? • ire d� 

24. Oare ce-ti dă !n stil��� stlpioi1 
nezeul tllu Chemoş , nu 
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Şi tot ce ne-a dat în stăpînire Dorn- j u ruinţă Dornn11[11i, ş i  n 'o pot ţ în-
�t��,\�r�;��et��ănpl�t�·! în

ai2!��. �.��� ��.��c.e-��1. ;;, •;:·�: :11 . 21l ,  "' ,„, ,.:„1 u. t Num. so.2. 

I Reg. 1 1 . 7 . 1cr. 4A.7. �":· uout. ll. 4 , ri; 1s.t:>.. 1011.11. 10. 36. Ea i-a zis : „Tată, ai  făcut o juru-
25. Eşti tu mai bun <lecit B1lac •, injă Domnului, fa-m i • potriv it cu ce

fiul lui Ţipar, împăratul Moabului ? S'a cace ţi-a ieşit d in gură, acum cînd •• 
certat el cu Israel sau a făcut el răz- Domnul te-a răzbunat pe vrăjmaşii tăi, 
boi im potriva lui? pe f i i i  lui Amon." '·' l\ um.OJo.2. ':··:· ::: �11111.1:-:.. rn, :a . 

<•Num.22.2. ro,.24.o. 37. Şi ea a zis tatălui său : „Atît î n-
26. lată că sînt trei sute de ani de găduie-mi : lasă-mă slobodă doua luni, 

cînd locuieşte Israel la Hesbon • şi în ca să mă duc să mă pogor î n  munţi , 
satele din jurul lui , la Aroer „ ş i  în ş i  să-mi plîng ferioria cu tovarăşele 
satele din jurul lui şi în toate cetăţile mele." 
cari sînt pe malul Arnonului : pen- 38. El a răspuns : „Du-te !" Şi a lă
truce nu i le-aţi luat în tot timpul a- sat-o slobodă două luni. Ea s'a dus cu 
cesta ? •Num .21. 2r.. '"'' Deut.2.BO. tovarăşele ei, şi şi-a plîns fecioria pe 

27. Eu nu te-am supărat deloc, şi rău munţi. 
te-ai purtat cu mine, făcîndu-mi răz- 39. După cele două luni, s'a întors la 
boi. Domnul să judece • lucrul acesta. tatăl ei, şi el a împlinit • cu ea juruinţa 
.El să fie astăzi judecător•• între fiii pe care o făcuse. Ea nu cunoscuse îm
lui Israel şi fiii lui Amon." preunarea cu bărbat. De atunci s'a fă-

c- Fuc.u1.20. l)(I Fuc. 10.ft: Hl.63. I S!Lm.24.12.16. cut în Israel obiceiul 
28. Impăratul fiilor lui Amon n'a as- •:•vm. ,1. 1 snm. 1 . 22,2•;2.1s. 

culta! cuvintele pc cari a trimes lefta 40. că, în toţi anii, fetele lui Israel se 
să i le spuna . duc să prăznuiască pe fiica lui lefta, 

Fiica lui /efta. 
Oalaaditul, patru zile pe an. 

29. Duhul • Domnului a venit peste Războiul dintre Efraimi(i şi Oalaadifi. 

lefta. lefta a străbătut Oalaadul şi J2 1. Bărbaţii• lui Efraim s'au strîns, 
Manase ; a trecut la Miţpe în Oalaad ; au pornit spre miază noapte, şi 
şi din Miţpe din Oalaad, a pornit im- au zis lui lefta : „Pentruce te-ai dus să 
potriva fiilor lui Amon. • cup.a. 10. baţi pe fiii lui Amon, fără să ne fi 
30. lefta a făcut o juruinţă • Domnu- chemat şi pe noi să mergem cu tine ? 

lui, şi a zis : „D1că vei da în mini le Vrem să-ţi dăm foc casei şi să te ar
mele pc fiii lui Amon, •Fac.28.20. 1 sam. 1. 1 1 .  dem împreună cu ea." '''Cnp.B. t .  

3 1 .  ori cine va ieşi pe porţile casei 2. lefta le-a răspuns : „Eu şi poporul 
melc înaintea mea, la întoarcerea mea meu am avut mari certuri cu fiii lui 
fericită dela fiii lui Amon, va • fi în- Amon ; şi cînd v'am chemat, nu m'aţi 
chinat Domnului, şi-l voi •• aduce ca scăpat din mînile lor. 
ardere de tot." ·:·i,,,v . 2 1 . 2, a, etc. 1snm . l . l1, 2s: 3. Văzînd că nu-mi vii în ajutor, m i
a.10. ••Pe.oa.rn.Lov . 21 . 1 1 , 12. am pus viaţa • în joc, şi am pornit îm-

32. lefta a pornit împotriva fiilor lui potriva fiilor lui Amon. Domnul i-a 
Amon, şi Domnul i-a dat în mînile dat în mînile mele. Pentruce vă suiţi 
lui. dar azi împotriva mea ca să-mi fa-
33. Le-a pricinuit o foarte mare în- ceţi război ?" 

frîngere, dela Aroer pînă spre . Mi- ,, 1Sam. 19.&; 28.21. lov. 1".14. Pe. 119. lll'J. 

nit,. loc. car.e cuprindea douăzeci de ce- 4. Iefta a strîns pe toţi bărbaţii Oa
tăţ1, ş1 pină la Abel-Cheramim. Şi laadului, şi a început lupta cu Efraim. 
fiii lui Amon au fost smeriţi înain- Bărbaţii Galaadului au bătut pe Efra
tea copiilor lui Israel. •'Ezoc.21.11. im, pentrucă Efraimiţii zice:iu : „Sîn-

34. lefta s'a întors acasă la Miţpa •. teţi nişte fugari • ai lui Efraim ! Oa
�i iată că .fi.ică-s� •• i-a ieşi t înainte cu la�.dul este. în mijlocul lui Efraim, în 
hm pa ne ş1 Jocuri. Ea era singurul lui m11locul lui Manase !" •' 1 sum. 20.10. rs. 10.0. 

copil ; n'avea fii şi nici altă fată. 5. Oalaa<liţii au pus mîna pe vadu
•cup. 10. 11.  vere. li. '''' Exod.1&.20. 1sam. 10.o. Pe.68. rile • Iordanului dinspre Efraim. Şi 
'"· Ier.au. cînd unul din fugarii lui Efraim zicea : •35. Cum a văzut-o, el şi-a rupt • hai- „Lasă-mă să trec !" b�rbaţii Oalaadunele, şi a zis : :  „Ah ! fata mea ! adînc lui îl întrebau : „Eşti Efraimit ?" Dami loveşti şi mă turburi ! Am făcut o •• că răspundea : „Nu," •'1„.22.11. eap.B.28; 7,2.1. 
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6. atunci l i  ziceau : E i  b" . . • . ' · 

holct." Şi ci zicea . " 
. . me,

„
zi Şi: :> .  Căci vei raminea l . nu puica sa-I sp.una 

.
bi�·;1t-;\t

let ! �aci ' naşte un f iu . Briciul • n��rcinată, li 
hatii  Ga laadu lu i i i . unei . ar- sie . capul lu i, pcntrucă va trece lt 

�
1
hca� l��!fă vadu ri le l����u

�h�i'.°�j11;�j [�.c��h��a�;i /u i . D�mn=�=�t �ii� 
diu�1�! r:i1i �:'b1;b:tf��n

pEtfr���c.i şi 
! :;;f��.�.ască �e. l:r·a:11 �\nv�J��c�e1ţ 

ze�e 
lefţa a fo

l
st

f 
judecător în I srael I' ţ l .•am . 7 . 1:1 . ""•"��";· 0,·�/ "•m. 1. u. „/ �1_ · . �n i ; apoi e ta, Oa laad itu l, a mu- 6 femeia s; · · 0"·

.
1•-1. ' "'1 

���·i i ŞI â �ost îng_ropat lnt r'una d in cc- tu lui c i : „Un �:�s
alş� � spus hăi� e a aadul11 1. veni_t . la mine , şi ave�

1 i���ne1eu 
lb(an, Elon, Ahdon unui _infger al lui Dumnezeu l�şjr�· 

8. Dul?ă e l , a fost judec3to� in Israe l �':.'"Je 
1�s���

o:� t�ic��u
l-�n:i_ int�eba�ţi: 

lbţan dm Betleel"!. . este nume le. ' IJeut � 13 spus cart 
Q._

.
EI _a avut tr

„
e 1zec1 Ue fi i, a măritat 1 n''L:'. 1 7 . 2t . � ·:·�nr.� :1. Luc.t.1.2.J·. „.�P;.�-��v2·?;1 

tre1zc.�� de _ fete . m � fară, ş1 a adus pen- • 7. _ Dar m i-a zis : „Tu vei · ·  °"!'· tru fm lui �re1zec1 de fete de afară .  msârcinata, şi \·ei naşte un 
rămint 

El . a fost Judecător ln Israel şapte 1 acum să nu bei n ici vin ni · �iu ; ! an i ; . tare, şi _ să nu mâninci nim� ăutu, 
I O. ap?I lbtan a murit, şi a fost în- pcntruca acest copil va fi înch�ecun gropat m Betleem. Dumnezeu din pîntccele maic/j11l I I. După el a fost judecător in Israel nă în ziua morţ i i  lui". 1 U\ ţ 

Elon dm Zabulon. El a fost judecător 
în Israel zece ani ; I 2. apoi Elon din Zabulon a murit, şi 
a fost îngropat la Aialon, în ţara lui 
Zabulon . 

13. Du pa el, a fost judecător în Is
rael, Abdon, fiul lui Hilel, Piratoni
tul. 

1 4. El a avut patruzeci de fii şi trei
zeci de nepoţi, cari călăreau • pe şap
tezeci de mlnji de mllgari. El a fost 
judecltor în Israel opt an i ; • cap. r.. 10: 10. 4.  

1 5. apoi Abdon, fiul lui H ilel, Pira
tonitul, a murit şi  a fost îngropat la 
Piraton, în tara lui Efraim, pe mun
tele • Amalecitilor. • cap.a. 1:1, 21 ; 6. u. 

Vestirea naşterii lui Samson. 13 I. Copi i i  lu i  Israel au făcut iarăş • 
ce nu plăcea Domnului ; şi Dom

nu l  i-a dat în mînile •• Filistenilor, 
timp de patruzeci de ani. 

o cap. 2 . 1 1 ; 3. 7 j  4. 1 ;  6. J ;  10.8. ooissm.12.9. 

2. Era un om în Ţorea •, din familia
Dani t i lor, care se chema Manoah. Ne

vastll-sa era stearpă, ş i  nu năştea. 
ICI Jos. 19.4J. 

3. Jngerul • Domnului S'a ar�tat fe
meii şi  i-a zis : „lată că tu eşti stear
pll, Şi n'ai  �opi.i ;  dar vei r_ămînea în
sărcinată, ş1 vei naşte un fiu. 

•Cap.6.12. Luo. 1. 11, IS, 28, 91. 

4. Acum ia bine seama, .să nu bei • !'ic! 
vin, nici băutură tare, ş1 să nu mănmc1 

nimic necurat. • Vl!Tll.14. Num.6. 2, 9. Lac.1.16. 

lngerul se arată din noa. 8. Manoa� � făcut Domnului Unt; luarea . ruj:{ac1une : „Doamne, Te I-Oi 
să mai vmă odată la !!oi omul t pumnezeu ye care l-a1 trimes, şi săi  mveţe ce sa facem pentru copilul Cl: 
se va naşte !" 

9. Dumnezeu a ascultat rugăcilllt 
lui Manoah, şi lngerul lui Dumnezeu 
venit iarăş la femeie. Ea şedea intru 
ogor, şi Manoah, bărbatul e� nu tt 
cu ea. I O. Ea a alergat repede să dea o 
veste bărbatului ei, şi i-a zis: „h: 
că omul care venise în cealaltă zi I 
mine, mi s'a arătat iarăş". 

1 1 . Manoah s'a sculat, a mers duf 
nevastă-sa, s'a dus la omul acel� ; 
i-a zis : „Tu ai vorbit femeii acesteia' 
El a răspuns : „Eu". 
1 2. Manoah a zis : „Acum, dacă sir 

împlini cuvîntul Tău, ce va trebui ; 
păzim cu privire la copil, şi ce va f1 !  
făcut ?" 

I 3. lngerul Domnului a răspuns li 
Manoah : „Femeia să se fereascl d 
tot ce i-am spus. . . 

1 4. Să nu �uste nici�n. r�d di� viµ 
să nu bea mei vin •, mc.

1 
bautura1� 

şi să nu mănî_nce n im ic �e.�r�f"' 
păzească tot ce 1-am poruncit . . Domn� 

J 5. Manoah a zis lngerului , , 

lui : „Ingăduieşte-mi .să ,Te opresc " 
să-Ţi pregătesc un 1ed•

F••·18.6. c:o1-11 
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mînca din bucatele tale ; dar dacă vrei I cari sînt netăi,ţi •• împrejur?" Şi Sam
să aduci o ardere de tot, s'o aduci ! son a zis tatălu i său : „ Ia-mi-o, caci 
Domnului". Manoah nu ştia că este îmi place." 
lnaerul Domnului. ':<Fuc.24.3,4. i:":' Fac.:1-1 . 1 t . K'tod . M . l6. De11t. 7 . B .  

17. Şi Manoah a zis lngerului Dom- 4. Tatăl său ş i  mama sa nu ştiau că 
nului : „Care-Ţi este numele, ca să-Ţi l';lcrul acesta ,venea dela � Domnul : că: 
aducem slavă, cînd se va împlini cu- c•. Samson ca.uta u� pnlei de cearta 
vîntul Tău ?" dm partea f1l istemlor. In vremea a-
1 8. Ingerul Domnului i-a răspuns : ceea filistenii stăpîneau •• peste Israel. 

����ra��'� • Imi ceri Numele ?*�!.���� �1-��
--1 �,;:;za��1�:·t!

�
��L� J���ij�i.�. : cr011 .10. t�� ��- i; 

1 9. Manoah a luat iedul şi darul de \ Sa�son. s a pogon! 1mpreu�a cu 

mîncare, şi a adus • jertfă Do_mn':llui ta}al sau _ş• cu m�ma _sa l_a T1mna; 
pe stîncă. S'a făcut o minune, m hmp c,md a':' aiu�s l_a vule dm T1��a, iata 
ce Manoah şi nevastă-sa p�ici'.�a�io, 2o. �Îm�i.a ieşit mamte un leu tmar mu-

20. Pe cînd flacăra se suia de pe al- 6. Duhu l • Domnului a venit peste 
tar spre cer, Ingerul Domnu'ui S'a suit Samson ; şi, fă_ră să aibă ceva în m�nă, 
în flacăra altarului. Văzînd lucrul ace- Samson a sf1ş1at pe leu cum se sf1ş1e 
sta, Manoah şi nevastă-sa au căzut • un ied. N_'a spus _tatălui său şi mamei 
cu faţa la pămînt. sale ce facuse. '-'Cap.3.IO; 18. 20. 1 sum. 11 .•  

•Lev.9. 2' . I Crnn.21 . 16.Ezec.t.28.Mat.11.6. 7. S'a pogorît şi a vorbit cu femeia 
21. Ingerul Domnului nu S'a mai ară- aceea, ş i ea i-a plăcut. 

tat lui Manoah şi nevestei lui. Atunci • 8. După cîtva timp, s'a dus iarăş la 
Manoah a înţeles că este Ingerul Dom- Timna ca s'o ia, şi s'a abătut să vadă 
nului, •Cup.0. 22. hoitul leului. Şi iată că în trupul leu-

22. şi a zis nevestei sale : „Vom lui era un roi de albine şi miere. 
muri •, căci am văzut pe Dumnezeu." 9. A luat mierea în mînă, şi a mîn

• Fac. 32. so. Exod . ss.20. Deut. 6.26. Cap . 6. 22. cat-o pe drum ; şi cînd a ajuns la tatăl 23. Nevastă-sa i-a răspuns : „Dacă ar său. şi la mama sa, le-a dat, şi au mîn
fi vrut Domnul să ne omoare, n'ar cat şi e i din ea. Dar nu le-a spus că 
fi primit din mînile noastre arderea luase mierea aceasta din trupul leului. 
de tot şi darul de mîncare, nu ne-ar f i  
arătat toate acestea, ş i  nu ne-ar fi fă
cut să auzim acum asemenea lucruri". 

Naşterea lui Samson. 
24. femeia a născut un fiu, şi i-a pus 

numele Samson •. Copilul •• a crescut, 
şi Domnul l-a binecuvîntat. 

.:OEvr.U.n"l. �·i;. l SRm . 3 . 19. Luc. 1.80; 2.62. 

25. Şi Duhul • Domnului a început 
să-l mişte la Mahane-Dan, între•• Ţo
rea şi EştaoL <•Cop.B. 10. lSam . l ! . 6. Mat. < . l .  
�·"Ctioe.15.33. CRp. Its. 1 1 .  

Lupta lui Samson ca leul. 
14 1 :  Samson s'a pogorît la Timna •, 

ş1 a văzut„ acolo o femeie din 
fetele Filistenilor. VFnc.SS. t:J. Ios. 1 0. JO. �"=·Fnc. 31 . 2. 

2. Cînd s'a suit înapoi, a spus lucrul 
acc�ta tatălui său şi mamei sale, şi 
a zis : „Am văzut la Tim na o femeie 
din fetele Filistenilor ; luaţi-mi-o 
acum • de nevestă". i;.Fnc.2uu; a..1 . 4.. 

3. Tatăl său şi mama sa i-au zis : „Nu 
este nici o femeie între fetele fraţi-

Căsătoria lui Samso1t şi ghicitorile. 
1 O. Tatăl lu i Samson s'a pogorît la 

femeia aceea. Ş i acolo Samson a făcut 
un ospăţ, căci aşa făceau tinerii. 
1 1 . .Cum l-au văzut, au poftit treizeci 

de tovarăşi, cari au stat împreună cu 
el. 
1 2. Samson le-a zis : „Am să vă spun 

o ghicitoare •. Dacă mi-o veţi ghici 
în cele şapte•• zile ale ospăţului, şi 
dacă o veţi deslega, vă voi da treizeci 
de cămăşi şi treizeci de haine ţ de 
schimb. * I R�g.10. l . E7.ec. Ii.2. Luc.14.7. 
l!'I�" Fo.c. 2!l. ::J7. ţFac. 46. 22. 2Ill'g. 6. 22. 

1 3. Dar dacă n'o veţi ghici, să-mi daţi 
voi treizeci de cămăşi şi treizeci de 
haine de schimb". „Ei i-au zis :" „Spu
ne-ne ghicitoarea ta s'o auzim". 

1 4. Şi el le-a zis : 
„Din cel ce mănîncă a ieşit ce se 
mănîncă, 

Şi din cel tare a ieşit dulceaţă". 
� 5. Trei zile,_ n'au putut des lega ghicitoarea. ln ziua a şaptea, au zis ne-



278 J U D E C  Ă TO R I I 1 4, 1 5. vegtei lu i Samson : „ lndup lcră • pe băr- griul care era în picioare ba 1 hatul tău sll ne deslege gh icitoarea ; grăd inile de măslini. ' ncă ş1 altfel,_ te vom ar�e ••, pe tine şi casa 6. Fil ist.en_i! , au z!s :  „Cine a făcut tatălui  tau. Ne-aţi adunat aici ca să ne crul aces .a_� L 1  s a  răsp�n> : „s lu. jll fui ţ i, nu-i aşa ?" • r·„p. r n . • •. <•• • ·op. 16 .0. ginerele T1mneanului, pentru citnson, 1 6. Neva9ta l u i  Samson plîngea lingă i-a luat nevasta şi a dat-o !ovă 
:ce s ta el fi zicea : „Tu n'ai • decît ură pen- lu i". Şi • Fi l istenii s'au suit 

r !Ului tru mine, şi nu mă iubeşti ; ai spus o ars-o pe ea şi  pe tatăl e i .  •'c,!.1„ .� ghicitoare copiilor poporu lui meu, şi 7. Samson le-a zis : „Aşa faceţi ? t( nu mi-ai deslegat-o !" Ş i  el i-a răs- \'O i înceta decît după ce-mi voi. a u  puns : „N'am deslegat-o nici tata lui buna pe voi". 1 z. meu, n ici mamei mel e :  s ă  fi-o desleg � - 1-a bătu_t aspru, P.e spate şi t ic" ? '• Cu1•- '"· ''' · p rntece ; apoi s'a pogont şi a locuit�' 1 7. Ea a plins lingă el tot timpul crapătura stincii Etam. " celor şapte zile cit a ţ inut ospătul ; ş �  
ln - z iua  a şaptea, i·a deslei:::at-o, căci îl necăjea. Şi ea a dat cop11lor popo· 
ru lu i  ei  dcslegarca gh icitorii . 

1 8. Oamenii din cetate au zis lui  Sam
son în ziua a şaptea, înainte de apusul 
soarelui : „Ce este mai dulce de cit 
mierea, şi cc este mai tare decît leul ? 
Şi el le-a zis : 

Dadl n'ati fi arat cu juncana mea, Nu mi-aJi fi deslegat ghicitoarea". 
1 9. Duhu Domnului a venit • peste 

el, şi  s'a pogorît la A�calon. Acolo a 
uci§ treizeci de oameni, le-a luat hai
nele şi a dat hainele de sch imb cel.or 
ce deslegaseră gh icitoarea. Era aprins 
de minie, ş i  s'a suit la casa_����!·:�, 

�a�! 
20. Nevastă-sa a •  fost datll .unu i�. 

d in 
tovarlşii lui, cu care era prieten el. 

ocap. 16. 2. <ooJoaoB.29. 

Slrict'Jdunea ft'Jcult'J holdelor Filisteni• 
lor cu vulpile. 15 I .  După cîtva tir:np, pe vre"!ea se

ceratului griului, Samson s a  _dus 
sll-şi vadă nevasta, şi i-a dus un ied. 
El a z is : „':'rea�, să intru la nevastă-
�ea d�r �:�j n�v�stei nu i-a lngăd�it 
sA

. 
intre. „Am crezut că o •  ur�ştt", 

a zis el, „ş i  am dat-o t�varăşu h�1 :ău: 
Nu este soru-sa cea t!nărll rma1. " ru  
moasă c a  ea ?  la-o da r m locu.! ,��·

.
„ .20. 

3 Samson le-a zis : „De data .a�east.a 
nu

· 
voi fi vinovat ��ţă de F1hstem, 

d ci le voi face rău · . 
t � Samson a plecat. A pri!1s tre

.
1 su e 

de
.
vui i, şi a luat nişte fAclh : apo1

s
a
c
:f; 

gat v 1 1rpi le coadll de coadll, '1 j pu. ·ioc • fllcl ie intre cele doull cozi, a mlJ 1: o 
S A aprins fllcl i ile, a �at drumu v_u 

s ·i r în grinele Fil istenilor, şi !l a��m 
i ��tfel atit stogurile de snopi, c ş 

Samson ucide o mie de Filisteni. 9. Atunci Fil istenii au pornit au 11. bădt în l uda, şi s'au întins pînă la• Lch1 . •1·.,,_„ I O. Barb�ţii �i".. luda .au zis: „Pen. truce v'at1 suit 1mpotnva noastră?" E i au răspuns : „Ne-am suit să leg!m pe Samson, ca să-i facem aşa cum ne-a făcut ci nouă". 
1 1 .  Atunci trei mii de bărbaţi din lu. da s'au pogori! la crăpătura stîncii Etam, şi au zis lui Samson : „Nu ştii că Fil istenii stăpînesc • peste noi? Ci 

ne-ai făcut deci ?" El le-a răspuns: 
„Le-am făcut aşa cum mi-au !ăcut şi 
ci mie." eap.11.1. 

1 2 Ei i-au zis : „Noi ne-am pogorît 
să te l egăm, ca să te dăm 

_
ln mînile 

Filistenilor." Sams_on le-�
,.
z1s: „Jura· 

ti-mi dl nu mă veţi omori · 1 3. Ei i-au răspuns : „Nu ; �rem n.u· mai să te legăm şi să te dăm 1.n mlnile 
lor dar nu te vom omori." Ş1 l-au le· 
gat cu două funii noi, şi l-au scos dm 
5\î���înd a ajuns fa Lehi, F_ilisten.iiau început să strige de bucurie. inamtea 
I . Atunci Duhul • Domnului a ven� u

e
1
�te el. Funiile pe �a

t
ri l

f
� av�: :: � ţ s'au făcut ca niş e ire 

a�: f'! �oe, şi legăturile i-��.���'.1�: P� 5�f:'j'� gllsit ? fal� de !11ă����u;; 
catll încă, a intms !"ma ş1

a�eni. a ucis • cu ea o, :!'��20�e.e10�.Z1. 10.cap.s.11 
1 6. Şi Sam

,
son 

d
a zis �gar o grămadl, 

Cu o fa cll e m„ • "
doull grămezi ; am ucis o 

Cu o falcă de.„măgar, 
mie de oameni . . vorbi� a 

1 7. Du păce a . isprăvit 
Ş
�e

locul acela aruncat falca dm minll . I 
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s'a numit Ramat-Lehi (Aruncarea /ăl- stenii sînt asupra ta Samson" ! Şi ci rii). a rupt funiile, cum se rupe o aţă de 
Samson bea api!. din sflndl. diţi cînd se atinge de foc. Şi astfel 

n'au şt iut de unde-i vene.1 puterea. 1 8. Fiindu-i foarte sete, a strigat că
tre Domnul, şi a zis : „Tu ai îngacluit ', 
prin mîna robului Tău, această mare 
isbăvire ; şi acum să mor de sete, şi 
să cad în mînile celor netăiaţi împre
jur ?" ·n•11 . s . 1 .  

t 9. Dumnezeu a despicat crăpătura 
stîncii din Lehi, şi a ieşit apă din ea. 
Samson a băut, duhul i s'a • întremat, 
şi s'a înviorat. Oe aceea s'a numit 
izvorul acela En-Hacore (Izvorul ce
lui ce strigă) ; el este şi astăzi la Lchi. 

(11 (1'ac.4il.:.:!7 . lrn.10.?.J. 
20. Samson a fost două zeci de ani 

judecător în Israel, pe vremea Fili
stenilor ". � cnp. 13.L 

Dalila. 

1 O. DJlila a zis lui Samson : „Vezi, 
ji-ai bătut joc de mine, mi-ai spus min· 
ciuni. Acum, te rog, a-rată-mi cu ce 
trebuie să fii legat". 

1 1 .  El i-a zis : „OJcâ aş fi legat cu 
funii noi, cari să nu fi fost întrebuin
ţate niciodată, aş slăbi şi aş fi ca orice 
alt om". 

1 2. Dalila a luat nişte funii noi, şi 
l-a legat cu ele. Apoi i-a zis : „Fil iste
nii sînt asupra ta, Samson !" Iar nişte 
oameni stăteau la pîndă într'o odaie. 
Şi el a rupt funiile de la braţe ca pe 
o aţă. 

1 3. 0Jlila a zis lui Samson : „Pînă 
acuma j i-ai bătut joc de mine, şi mi-ai 
spus minciuni. Spune-mi cu ce trebuie 

J 6 l� ;a�;z0u� � �e
r
c:!, 

1:i �
af:t;a�

cl� �� îf�pl�fe
a
ş
t::· c�� ;:pf�

s �u���a�c
d�c�! 

ca. 
2. S'a spus oamenilor din Gaza : 

„Samson a venit aici". Şi l-au încon
jurat', şi au pîndit toa tă noaptea la 
poarta cetăţii. Au stat liniştiţi toată 
noaptea, şi au zis : „Cînd se va lumi
na de ziuă, îl vom omorî". 

"' l Sam . 28. 26. Ps. 118. 10, 1 1 1 12. Fnpt.0.24. 
·3. Samson a rămas culcat pînă la 

miezul nopţii. Pela miezul nopţii, s'a 
sculat, ş i a apucat porţile cetăţii cu 
amîndoi stîlpii, le-a scos împreună cu 
zăvorul, le-a pus pe umeri, şi le-a dus 
r.e. vîrful muntelui din faţa Hebronu
u1. 
v�ie�

ul;r:�
e�� 

a
s!

u���:a 0 J�J:1�� în 
5. Domnitorii Filistenilor s'au suit 

la ea, şi i-au zis : „lnduplecă-1 ', şi află 
de unde-i vine puterea lui cea mare şi 
cum am putea să-l biruim, ca să-l le
găm şi să-l slăbim, şi-ţi vom da fiecare 
cîte o mie o sută de sieli de argint. 
·�Cop, 14. lf1. Prov.2.IG-IO; fl. 9-11; 0.21, 2f1, 20;7.21,22,29. 
6. Dalila a zis lui Samson : „Spune

mi, te rog, de unde-ţi vine puterea ta 
cea mare, şi cu ce ar trebui să fii legat 
ca să fii biruit". 

7. Samson i-a zis : „Dacă aş fi legat 
cu şapte funii noi, cari să nu fie uscate 

din capul meu în urzeala jăsăturii". 
1 4. Şi ea le-a pironit cu un cui de 

lemn în pămînt. Apoi i-a zis : „F il iste
nii sînt asupra ta, Samson ! "  Şi el 
s'a trezit din somn, şi a smuls cuiul de lemn din pămînt cu urzeală cu tot. 

1 5. Ea i-a zis : „Cum poţi • spune : 
„Te iubesc !" cînd inima ta nu este cu 
mine ? lată că de trei ori \i-ai bătut 
joc de mine, ş i nu mi-ai spus pe un
de-ţi vine puterea ta cea mare." 

t.• Cnp.1-1 . llJ. t 6. Fiindcă ea îl necăjea şi-l chinuia 
în fiecare zi cu stăruinţele ei, sufletul 
i s'a umplut de o nelinişte de moarte, 

1 7. şi-a desch is •  toată inima faţă de 
ea, ş i i-a zis : „Briciul •• n'a trecut 
peste capul meu, pentrucă sînt închi
nat Domnului din pîntecele maicii me
le. Dacă aş fi ras, puterea m'ar părăsi, 
aş slăbi, ş1 aş fi ca orice alt om". 

>!< Mic. 7. :1. �0:• Nu111 . 6. 0. Cap. ts.c.. 

1 8. Dalila, văzînd că îşi deschisese 
toată inima faţă de ea, a trimes să 
cheme pe domnitorii Filistenilor, şi 
a pus să le spună : „Suiţi-vă de data 
aceasta, căci mi-a deschis toată inima 
lui". Şi domnitorii Fil istenilor s'au 
suit la ea, şi au adus argintul în mîni. 

1 9. Ea • 1-a adormit pe genunchii ei. 
Şi chemînd un om, a ras cele şapte 
�uvi\e de pe capul lui Samson, şi a 

lilei şapte funii noi, neuscate încă". mceput astfel să-l slăbească. El şi-a 
Şi ea l-a legat cu funiile acestea. pierdut puterea. 0 �·rov. 1. 20, 21. 9. Iar nişte oameni stăteau la pîndă j 20. Atunci ea a zis : „Fil istenii sînt 
la ea, într'o odaie. Ea ·i-a zis : „Fili- asupra ta, Samson !" Şi el s'a trezit 

î��ăb�in�1i���iiWi:ie�T1�;
i�� :�tu�o�: 
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din somn . . . 

J U D E C A T O R I I  1 6, 1 7. 
• . „ ş1 a z is . „Voi face ca şi mai I r . E . mamte, ŞI mă voi scutura" N . ea ş1 ştaol, in mormlntul ca Domnul Se "depărtase de ei • su ştia �an.oah: El fusese judecăto�

a!ălui !lu 
c. n fo.1111 •• 1: 12.. 1 8_ana. ttl.. l4:  li'!. &2; <!>i. lf"' 1�. 2·�;��-��--�: ouazcc1 de an1. !�81srae\ 

2� : . 
Flhstemi l-au apucat, şi i-au scos Mica 

P.1a.z. 

oe 11 ; ·a.u pogorît la Gaza, şi l-au le- 17 1 .' 
g.:1t cu n iş!e lanţuri de aramă . El în- f '. �ra un <?m d in muntele 1 . v1rtca la nşn iţa în temn i ţa . 2 Ela 1m! numit _Mica. U1 E. 
R 

· a z is mamei sale · C .  
llzbunarea şi moartea tui Sam.son. sută d.e sieli de �rgini, "ca�� Ot'rni� 0 

. 22. Da r părul capului lui a început l�a!·u��tentru . cari ai blestemat' cb·au 
1a_�ăş s� crease�, d_':1pac.c . fus�se ras. sta este î�r�Îh�:or mjle, ar.gintul a� . -�· Ş1 domnitoru F1hs tcnilor s'au Şi mam·- n� � me. e ,  eu .ii luasem '' strms c� sa aducă o m.are jertfa dum- fiul me� J: 0� •s · 'j�!��cuv1ntat• să fie 
nezeulu1  lor Dagon, ş1 ca să se vesc- 3 El el t 

.mnu . · F..,.1<. 1•. Rui.a „ 
lească . • Ei z�ceau : „Dumnezeul nostru mi� 0 s':.ită a si�ll�01 mai:iiei s�le cei � 
a el.al m mini le noastre pe Samson, sa a z · . 1 h' e ar�mt ; ş1 rnamă. 
vră1ma.şu.l nostru." tul ac:!ta 'b���nut'� mma mea argin. 

24. Ş1 cmd l-a văzut poporul ,  au lău- fiului meu un h . ui, .ca �ă f�c • cu el 
dat • pe dumnezeul lor, z icind : „Dum- turnat . s i  astfel ţ\�1 c�op�t �1 un .chip 
nezeul !"fOStru a dat ln mînilc noastre ' · ,.���d.! !�POL" 
pe vrAJ!!!aşul no�tru, pe acela care 4. El a dat argintul îna oi · .Le':"·' 
n

.� "
pustua ţara. ŞI ne mmul ţea mor- le. Mamă-sa a luat • douf su�a��{ sa. tu. • Dan . " ' 4 . a rg int şi a dat argint 1 I . • de 

25. ln 
.
bucuria • inimii lor, au zis : care ; făcut din el un 

u
chi; 

�rg'intar: 
„Ch�!?aţ1 pe Samson, ca să ne_ des fă- un chip turnat.. Chipurile a�'0fo51: � 
t�ze . . Au s�s pe .sa�son din tem- duse în casa lui Mica. .,„.� .. 
mţă, ş� el a luc_at 1naintea lor. L-au 5. Mica acesta avea o casă a lui Dum. 
aşezat mire st1l p1. 

. . •_t:•p.9 . 2;· nezeu ; a făcut un cfod • şi terafimi• 
.26. Ş1 Sa�sr�n a zis , tmărulu1 care-l şi a sfinţit pe unul din fiii lui � 

ţinea de m ina : „Lasa-mă, ca să mă preot. •Cap.8. 27 .  ••Fac.m.10,ao. o.,.,_1 

pot at ir:ige de stîlpi_i pe cari_ �� rcazimă 6. ln vremea aceea •, nu era împărat 
casa. t• să mă raz1m de ei. în Israel. Fiecare •• făcea ce-i plăcea 

27. Casa era pl ină de băr'baţi şi de • cap.18. 1 ; rn. 1 : 21 . :i;„ n.ut.aa.6. •• n.u1.u.i 
femei ; toţi domnitorii  Filistenilor erau 7. Era un tînăr în Betleemul lui lu-
acolo, şi pe • acoperiş erau aproape da, din familia lui  luda ; era Levi\ 
trei mii de inşi, bArbaţi şi femei, cari şi locuia pentru o vreme acolo. 
priveau la Samson, cum juca. •Deu1.2'J.8. 8. Omul acesta a plecat din cetatea' 

28. Atunci Samson a strigat către Betleemul lu i luda, să-şi caute o locu· 
Domnul, şi a zis : „Doamne, Dumne- inţă potrivită. Urmîndu-şi drumul, a 

zeule ! Adu-ţi • aminte de mine, Te ajuns ln muntele lui Efraim la casa 
rog ; Dumnezeu le, dă-m i putere rru- lui Mica. 
mai de data aceasta, şi cu o singură •100.19. llo.C•p. 19. l . Rut 1 . 1, 2. M1c.5.2. �.2.1,1• 

lovitură să-mi răzbun pe Filisteni pen- 9. Mica i-a zis : „pe un�e VI!?" El 
tru cei doi ochi ai mei !" • 1er. 16. 16. i-a răspuns : „Eu smt Lev1t, �m Bel· 

29. Şi Samson a îmbrăţişat am��oi leem_ul lui lu��· ş!, merg să-mi caut 0 

stîlpii dela mij loc pc cari se srn1nea locumţ� p�tr1V1.tă. . . e· tu 
casa şi s'a rezemat de ei ; unu era la 1 O. Mica 1-a zis : „Rămî1 la �m ' 'p 
dre;p1a . lui ,  şi altul la stînga . să-.mi • fii ta�ă �· şi pr�ot, şi eu

h
:
� 

30. Samson a zis : „Sâ mor împreunâ voi da zece _s1ch. de argmt pe a�, mi" 
cu filisteni i !" S'a plecat cu toată_ pu: nele de car� .�.e�. 

a��= ����,;e.��„„! 
terea, şi casa a clzut peste domnitor� Joace �e tra�. , P; 

. . 
t I el S'a h� 

şi peste tot poporul care era acolo. Cei 1 1 . Ş 1 Lev1tul a lnt;,a
l 

a �I acesta. 
pe cari i-a prăpAdit la .moarte� _lui au tării astf�I _să rătl �a �op� unul din 

fost mai mulţi declt cet pe cari-I omo- l:'.1.�
e a. privit pe n r c 

rise in timpu l vieţii. fm lui.. · · • L vit i tîn5rul 
.3 1 .  fraţii lui şi toată casa tatălui său 1 2. M�ca a

1 
s���ţ it 

.
f�re

e
ot Şiş 3 locuii 

s'au pogorât, şi l-au luat. Cind s'au acesta •-j � UJI ca 
• ven.6• „eap.JB.!· 

suit Jnapoi, l-au îngropat • între Ţo- în casa u1. 



J U D E C A T O R I I  1 7, 1 8. 281 

1 3. Şi Mica a zis : „Acum, ştiu că I lipseşte nimic d in tot ce este pe pă
Domnul îmi va face bine, fiindcă am mint." ':' v1m1 . 1 . :a. ':'n)eut..fui. 
ca preot pe Levitul acesta." 1 1 . Şase sute de oam·cni din familia 

Fiii lui Dan ridică lurruri J��i�ş�'\�u };.':,';�V! ��� ��r;�,boTştaol, 
pentru slujbă din casa lui Mica. 1 2. S'au suit, şi au tăbărî! I� ci1 iria t-

18 1 . ln vremea • aceea, nu era îm- Icarim • în luda ; de aceea locul acc
părat în Israel ; şi sem inţia •• Da- sta, care este înapoia lui Chiriat-lea

niţilor îşi căuta_ o moşie ca să se aşeze rim , a fost chemat pînă în ziua de 
în ea, căci pîna în ziua aceea nu-i că- azi •• Mahane-Dan (Tabăra lui Dan ). 
zuse la sol"ţi nici o moştenire în m i'j - ':' 1 o s . 1 ;: . . r,11. � -.• :, 1 ··q 1 . n . 'l.", 

locul seminţiilor lui Israel. .1 1 3. Au trecut de acolo în muntele lui 
.:.cnp. 11.6; 21 :'.:!r,, (.•*To� . 19. 4�. Efra im şi au ajuns pînă la casa lui • 

2. Fiii lui Dan au luat dintre e1 toţi, Mica. • vm . 2  
din familiile lor, cinci oameni viteji, I 1 4. Atunci • ce i cinci oameni cari se 
pe cari i-au trimes din Ţorea • şi din dusesera să iscodească ţara Lais, au 
Eştaol, să iscodească •• ţara şi s'� cer- luat cuvintul ş i au zis fraţilor lor : 
ceteze. Ei le-au zis : „Duceţi-vă şt cer- „Ştiţ i că în •• casele acestea este un 
cetaţi ţara." Ei au ajuns în muntele cfod, terafimi, un chip cioplit ş i un 
lui Efraim, la casa ţ lui Mica, şi au chip turnat ? Vedeţi acum ce aveţ i de 
rămas peste noapte acolo. făcut." .;,r. J 8nm . H . 28. �(•Co.p . 1 1 . r,. 

•cap.13.25. ••Num.13.17. Io, . 2. • . tC•�· 17 · ! · 1 5. Ei s'au abătut pe acolo, au intrat 3. Cînd erau aproape de casa Im M1- în casa tînărului Levit în casa lui Mica, au cuno.scut _gl_asul t!nărul�i Levit, ca, şi l-au întrebat d� sănătate ! s'au af:lr.op1at ş1 �-au .zis : „Cme te-a 1 6. Cei �ase • sute de oameni <lin fiii adus a1c1 ? Ce faci tu tn locul acesta ? lui Dan mcinşi cu armele lor de răzŞi ce ai aici �" . boi, stăteau la intrarea porţii. ·0·vcre. 11 .  �· El le-a raspuns : „M1�a face. �tare 1 7. Şi cei cinci • oameni cari se duseş� cut�re l_ucru • .Pe!1tru mmi;\ î';"r� 
dă o seră să iscodească ţara, s'au suit şi s1mbr!e! ŞI e1:1 11 smt pre�� ' '""·17•10· au intrat în casă ; au luat chipul •• cio-5. E1 1-au zis : „lntreaba pe Dumne- plit efodul terafimii şi chipul turnat zeu••, ca să ştim dacă vom avea noroc în t'imp ce preotul er� Ia intrarea por'. în călătoria noastră." ţii cu cei şase sute de oameni încinşi • 1 Reg. �. 6 . lfm.30.t. Oe"n " . 1,:. �'<- C11p.11.r1;Ven!.t� . cu armele lor de război. , 

6. Ş1 preotul le-a raspuns : „Duceţi- .,. v„„.2,14. ""Cap . 1 7 . 4 , •. vă • în pace ; călătoria pe care_ o faceţi 1 8 Cînd au intrat în casa lui Mica este su�t �riv_irea Don.inului." " 1 Rog: 22· 6· ·1 şi a0u luat chipul cioplit, efodul, tera'. 7. Ce! cmc_1 ?ament au plecat, ŞI au fimii, şi chipul turnat, preotul le-a ai uns m„La1s . Au văzut poporul d_e , zis : Ce faceţi ?" acolo tramc1 •• la adăpost, m felul S1- 1 9  "E . - . T · ţ' • doniţilor, liniştit şi fără grijă ; în ţară • · 1 au _ras_pu_ns · " ac� •. P.�.me- 1 . .  
nu era nimeni care să le facă ce l  ma·i m�n.a la.�ur_a, ş1 vmo cu. n�1 , sa ne fn 
mic neajuns stăpînind peste ei ; erau P.�rmte ş1 preot. �a•. bme este să 
departe de Sidoniţi, şi n'aveau nici 0 f� ��eot la casa 1:1nu1 �tn!{ur. om, . sau 
legătură cu alţi oameni. sa. ��· p_reotul un�� semmţn ş1 unei fa-

• 1os.10.47. ••vm . 21,28. m1l11 dm Israel ? 
8. S'au întors Ia fraţii lor în Ţorea • •1ov. 21.•;20.0;<0.<. Prov.30.82. Mtc.7.1e. ••cap.i;, 10. 

şi Eştaol, şi fraţii lor le-au zis : „Ce 20. Preotul s'a bucurat în inima lui ; 
veste ne. aduc,e, t.i ?" . • v�re. 2. a luat efodul, terafimii, şi chipul cio-

9. „Haidem , au răspuns ei, „sa ne plit, şi s'a unit cu ceata poporului. 
suim împotriva lor ; căci am văzut ţa- 2 1 .  Au pornit iarăş la drum şi au 
ra, şi iată că era foarte bună . Ce ! Sta- plecat, punînd înaintea lor copiii, vi
ţi •• şi nu ziceţi nimic? Nu fiţi leneşi tele şi calabalîcurile. 
şi porniţi să puneţi stăpînire pe ţara 22. După ce se depărtaseră bine de 
aceasta. <•N11m . rn. oo. 1oe.2.23,24. •>•t ncg.22.:1. casa lui Mica, oamen ii cari locuiau în 1 O. Cîn<l veţi intra în ea, veţi da pe- casele vecine cu a lui Mica s'au strîns 
ste un popor care stă fără • frică. Ţa- şi au urmă·rit pe fiii lui Dan. 
ra este mare, şi Dumnezeu a dat-o în 23. Au strigat după fiii lui Dan, cari mînile voastre ; este un loc •• unde nu s'au întors şi au zis lui Mica : „Ce ai, 



282 J U D E C  A T  O I{ I I 1 8, 1 9. •i cc: . înseamna gloata aceasta de oa- 3 Bă b t l . •�cm �·.'  . 
la 

.
ca 

�a 
s
u • .  e1 s'a sculat şi s' :.!4. El a .raspuns : „Dumneze ii mei, , ad ud ina 
ă. 1 v�rbească inimii a. d� pc c : H 1  m 1-1 facuscm , mi i -aţ i  luat îm- ·i doi  m·i 

�-�/i AHa cu e1 pe sluş1 ra pre.una �1 P.�cotul şi a ţ i plecat : cc-mi i fu i ci ; ;f ·cii;ctEÎ.!·�:du: în casf�1\�1 mai ram inc · Cum pute ţ i  dar sa-m i acele ia t inere l-a .zu. tatăl lelli 1: spu m· ţ.1_ :
. 

„c� a i ?" . . . I 4. Socru l  să�, tatarf� 1t .�u bueur�' 25: f- 1 1 1  1 1 1 1  D:in 1 -au lh ; „sa nu-ţ i I ncn:, 1-a ţ inut la ci t 
�e!1 aceleia r a u L 1� 

.
g lasul ; c;lc1 a l t fel m�tc oameni cat şi au băut, ş i a;e�ă

zile. Au llii� 3!Jlâ�t l 1  .�c vor :1runca as_u pra . voastra: acolo. mas noap1,1 ş •. Ic v e i  pcrdc ş 1 pe tme ş1 pc cei 5. A patra zi s'au I . d 11 1  ca s:i l a . "  minea ţa şi  Lc\'.ilul s 
seu at_ dis dc qf 

26. Şi f i i i  l u i  D.111 şi-au vă,ut mai de- cc. Dar '  tatăl tinerei 
e
f�re�atea_să pl1. par.te d

.
c d r�1 m .  M !ca : văzînd_ că sî� t re l.u i .său : ! , la 0 bucată�e� a. zis gine. ma t tar i  dcc1 t e l , s a mlors ş1 a venit prmz1 la mimă • ; şi apo·P•ne,_ ca �  

acasă. I ca." 
. 

1 v�l�„Plr. 
C11arirta cettJ(il Lais. 6. S• a� şcwt de au mîncat 1:1l• . . . . băut ammdoi. Apoi tatăl lin 

.• an 27. A u ridicat d 1 r cc facusc M ica, ş1 mei a zis bărbatului . H 
er:1 I� au. lu:1t 1pc preotul. i;are era ln slu,·b� dar să ram î i aici la no�p'te, oştiă�aăşte-i, h11, ŞI s au năpustit asupra La1su 111, veselească in ima." li � 

asupra unu!0pop_or l in işt_it şi în p�ce ; 7. Bărbatul se scula să plece ; dar · l-au trecut prm ascuţişul săb 1e1, ŞI urma stăruinţelor socrului său m 
au ars cetatea . mas acolo şi noaptea aceea. ' a tl· 

• Von. 7. 10. 1„u1. '"'·:!I. •• 1oo. 19. •7• �· .tn ziua a cincea, s'a sculat dis dt 28. N imen i n'a izblivit-o, căci era de- d1mmeată să plece. Atunci tatăl lin� parle • de Sidon, şi locuitorii ci n'a· rei femei a zis : „ lntăreşte-ţi mai i� 
\"Cau nicio legătu ră cu al \ i  oameni : ea Ii i inima, te rog ; şi rămîi pînă ce �  
era î n  valea care se înt inde spre Bel- va pleca ziua spre seară." Şi au mi� Rchob ••. F i i i lu i  Dm au zidit din nou cal am îndoi. 
cetatea, şi au locuit în ea ; 9. Bărbatul se scula să plece, cu I� • v .... . ; . "" Num . 1:i. 21 . 2 sam . 10. e. toarea şi sluga lui ; dar socrul-să� 

29. au numit-o • Dan ••, dupi numele tatăl t inerei femei, i-a zis : ,.lată ti 
Iul Dln, tatAI lor, care se născuse lui ziua a trecut, e tîrziu, rămii dar pes\1 
Israel · dar cetatea se chema mai înain· 1' noapte aici ; iată că ziua se pleaa 
te Lai�. spre "?apte, rămii aic.i _peste n.oap� 
„.„.11.t1. „Faa.u.  u. Cnp. 211.1 . 1 11e1.12.211,111; 1r..20. şa să ţ1 se veselească mima ; mine n 

30. Au inlltat pentru ei chipul cio- veti scula disdedimineaţă ca să forniti r.l it ; şi Ionatan, fiul lui Gherşom, fi�! la drum , şi te v�i duce I� corţu _tă�:: 
ui Mi>is

.

·e

.

, el .ş i fiii lui au fost preotu 1 1 O. Bărbatul n a  vruţ s� mai ram�ru. 
sem inţ ie i Daniţ ilor, pînă • pe vremea şi în noaptea aceea, c1 s a  sculai ş1 1 
rohiri i  tarii. plecat. • • . , d 

, , .• 1„ 1:i 1 . 1 8o m .  �. 2 , a ,  10, 11. PI. 18.eo,01. A ajuns pmă m faţ� leb�sulu1 ._a.� 
3 1 .  Au aşezat pentru ei chipul c_ioplit că Ie_ru?al im�!· cu cei �01 mă:.�.\�! 

pe care-l făcuse Mica, în tot • hm pul ' şă lat1 ş• cu ' ţutoarea 
::rde lebus, ziw 

cit a fost casa lu i  Dumnezeu la Silo. 1 1 . Cmd s au aprop 
, Slu•a 1 , lu•. 1s . 1 . cap. rn.1s; 21 . 12. se plecas� mulţ spr� sea�a. H 'dem zis atunci stăpmulu1 său. " ai 11 

să ne îndreptăm spre �tale� ' acea\ 
a Iebusitilor, şi să rămmem 10 e�1 

Rdutalca 
oamenilor dirt Ohibea din Beniamin. 19 1. Pe vremea cînd • nu era împ�

rat în Israel, un �ev!t, car� loc�1a 
la marginea muntelui 1�1 E�ra1m, şa-a 
luat ca ţi itoare o femeie dm Betlee· 
mul lui luda. � cap. 11.1;.18. �; 21.2�. 

2 Ţ" itoare1 nu i-a fost cr«:<fmc1oasă, 
. -, • ărăsit ca să se ducă m casa ta· 

s• I -� I? în Betleemul • lui luda, unde a 
��:i�s

e'
timp de patru luni. • Cap. 11. 7. 

noapte". • Io•. tr.. 8, d3. eap.1. 2_1.2. u .  
1 2. Stăpînul său. i-a,răspuns . ·�răi� 

tem să intrăm ·�tr o �taţe 
Israel, ci 

unde nu sînt copu de 
.
a• t�: •1„.1.i 

să mergem pînă la • ��ibet' . Haide111 
1 3. A mai zis slugn sal 

eci· " 1ocurili 
să ne apropiem de unu .m şi i.i rt 
acestea, Ghibea sau RaŢ�, '  •1„.1,:· 
mînem acolo peste noap e . 



J U DEC  A T  O R I I 1 9, 20. 283 
1 4. Au mers mai departe, şi apunea 

soarele cînd s'au apropiat de Ghibea, 
care este a lui Beniamin. 

1 5. S'au îndreptat într'acolo ca să se 
ducă să rămînă peste noapte în Ghi
bea. Levitul a intrat, şi s'a oprit în piaţa 
cetăţii. Nu s'a găsit nimeni care să-i • 
primească în casă să rămînă . peste 
noapte. �·Mut. 2.·,. -1:-i. Iwr. 1:\.2.  

1 6. Şi iată că un bătrîn se întorcea 
seara dela munca • câmpului ;  omul 
acesta era din muntele lui Efraim, lo
cuia pentru o vreme la Ghibea, . şi ?a: menii din locul acela erau Be111am1ţ1. 

·�Ps.1().1.23. 

1 7. El a ridicat ochii şi a văzut pe 
călător în piaţa cetăţii. Şi bătrânul 1-a 
zis : „lncotro mergi, şi de unde 
vii ?" 

1 8. El i-a răspuns_ :  „Venim di� Bet
leemul lui luda ş1 mergem pmă la 
d�ars1���aM";ud������ i

la
E�e�il��:�I l�l 

Iuda, şi acum mă ?uc Ia • �asa �o.i:rmu_:
lui. Dar nu se gaseşte mmem sa ma 
primească în casă. 

"'los.18. l .  Cap.18.3lj �.18. l Som . 1. 9, '1  

1 9. Avem însă paie ş i  nutreţ pentru 
măgarii noştri ; avem ş i  pîne şi \'in 
pentru mine, pentru roaba ta, şi pen
tru băiatul care este cu robii tăi. Nu 
ducem lipsă de nimic." 

20. Bătrînul a zis : „Pacea să fie • cu 
tine ! Toate nevoile tale le iau asupra 
mea, numai •• să nu rămîi în piaţă 
peste noapte." ""lo'nC'.43.23. Cnp.6.'.!:·L """"Fnc.rn. 2 .  

21 . L-a • dus în casa lui, şi a dat nu
treţ măgarilor. Călătorii •• şi-au spă
lat picioarele ; apoi au mîncat şi au 
băut. i.>I<'uc. 24. 32; 43. u. . .,..„..,Foc. lS. � - Ioo.n 13.6. 

22. Pe cînd se veseleau ei, iată că oa
menii • din cetate, nişte fii ai lui Be
lial ••, oameni stricaţi, au înconjurat 
casa, au bătut la poartă, şi au zis bătrâ
nului, stăpînul casei : „Scoate ţ pe 
omul acela care a intrat la tine, ca să 
ne Împreunăm CU el." "" Fnc.19. .f . Cop.20.6. 
Osea 9.9; 10.8. \'"Dt>ut.19.HI. +Filc.19.0. Rom.l.26,2i. 

23. S:ăpînul • casei a ieşit la ei, şi le-� 
zis : „Nu, fraţilor, vă rog să nu faceţi 
un lucru aşa de rău ; fiindcă omul ace
sta a intrat în casa mea, nu săvârşiţi •• 
mişelia aceasta. "' Fac. 19 . 6.  71 ''"' 2Sem.1s.12. 

24. lată • că am o fată fecioară, şi 
omul acesta are o ţiitoare ; vi le voi 
aduce afară : necinstiţi-le••, şi faceţi-le 
ce vă va plăcea. Dar nu săvîrşiţi cu 

omul acesta o faptă aşa de nelegiuită". VFo.c. ll'.U!. „„.� Fuc.3-1.2. Deut.21. 1 4 .  

25. Oamenii aceia n'au vrut să-l as
culte. Atunci omul şi-a luat ţiitoarea, 
ş i le-a adus-o afară. Ei s'au împreu
nat • cu ea, ş i şi-au bătut joc de ea 
toată noaptea pînă dimineaţa : şi i-au 
dat drumul cînd se lumina de �-i�!· . .

.
.

. 26. Către ziuă, femeia aceasta a venit 
şi a căzut la uşa casei omului la care 
era bărbatul ei, şi a răma's · acolo pînă 
la ziuă. 27. Şi dimineaţa, bărbatul ei s'a scu
lat, a deschis uşa casei, şi a ieşit ca 
să-şi urmeze drumul mai departe. Dar 
iată că femeia, ţiitoarea lui, era în
tinsă la uşa casei, cu mînile pe prag. 28. El i-a zis : „Scoală-te, ş i haidem 
să mergem !" Ea n'a • răspuns. Atunci 
bărbatul a pus-o pc măgar, şi a ple
cat acasă. � 'Ce.p.20.5.  

29. Cinci a ajuns acasă, a luat un cu
ţit, a apucat pe ţiitoarea lui, ş i a •  
tăiat-o mădular cu mădular în două
sprezece bucăţi, pe cari le-a trimes în 
tot ţinutul lui Israel. "Cnp. 20.a. 1 s.m.11.1.  

30. Toţi cei ce au văzut lucrul acesta, 
au zis : „Niciodată nu s'a întîmplat şi 
nu s'a văzut aşa ceva, decînd s'au suit 
copiii lui Israel d in Egipt pînă în ziua 
de azi ; luaţi aminte dar la lucrul ace
sta, sfătuiţi-vă • şi vorbiţi !" · C'n.p . 20 . 7 . Prnv.13.10. 

Poporul la J.Ji(pa. 

20 I .  Toţi copi i i •  lui Israel au ie
şit dela 0111 •• pînă la Beer-Şe

ba şi ţara Galaadului, şi adunarea s'a 
strîns ca un singur om înaintea Dom
nului, la Miţpa ţ. •' Deut.1s.12.ros.22.1". 
Cnp.21.6. lSam.n.7. �'>:' Co.p.16.29. 1 Sn m . 3.20. 2 Ssm.3. 
10; 24. 2. +Ce.p.10.17; 11. 11. I Sam. 7.0: IO. li. 

2. Căpeteniile întregului popor, toate 
seminţiile lui Israel, au venit în adu
narea poporului lui Dumnezeu : erau 
patru sute de mii de oameni pedeştri, 
cari scoteau • sabia. •' Cnp.s.10. 

3. Şi fiii lui Beniamin au auzit că se 
suiseră copiii lui Israel la Miţpa. 

Copiii lui Israel au zis : „Spuneţi, 
cum s'a în!împlat această nelegiuire ?" 
4. Atunci Levitul, bărbatul femeii ca

re fusese ucisă, a luat cuvântul, şi a 
zis : „Ajunsesem, împreună cu ţiitoa
rea mea, la Ghibea • lui Beniamin, ca 
să rămânem peste noapte acolo. 

�' Cap.19. lf>. 

5. Locuitorii •  din Ghibea s'au sculat 
împotriva mea, şi au înconjurat noa-
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ptea casa în care eram. A\ eau de • 1 . . . · să mă omoare au siluit . gmd n iamm, ş1 s'a găsit patru 
mea, pînă cind a murit. 

pe tutoarea •• bari scoteau sabia, toţi bărb�ţ� :e lll11 
(I f :lJ> 19 22 " -.1. C:ap 1�1 i- 26 

Ol. • . 
I e tiz, 

in
6. 

b��ătm luat • t !i�oarea, şi a�m
. 
tii;t-� I s'�� :�it 

';°
��1i B

l�
t
�
l 
Isr�el s'�u scula� 

ţinutul ,;;op:en
c
i��: r.am tn�es !'"! tot p� Dum!1ez_cu , zicî�d �I „C�n

1ntr�bat„ 
�:;��fit o ;elegiuireu�. 1;r�e lr:i i���� i� ! �iii�� r�;e 8�l:.�fn ��. 1[fte lm�1r�; 

. "•r. "'· ""· "" ''" 7 is , puns . lud - ornnul a răs. 1· l�t�-vll pe _ toţi, �opii ai lui Isr��I ; I · 

" : ,
s,:�.�u� !ntîi." 

sfătu1ţ 1-vll ", ŞI luaţi o hotărîre aici !" · 1'""'· 27- 21. Cap.LL 
e Cap. 19. :YJ. Seminţia 

8. Tot poporu� s 'a sc:ulat ca un sin- lui Beniamin este aproape . . . 
gur om, ş1 a zis : „N 1c1unul d in noi 1 9 C . . . I . 

/Uf11icită. 
să nu se �ucă în cortul lui, şi n imeni dim

.
ine�f;

11
şi
u�!s[.'.1b! ��

1
porniţ disde. 

sll nu se mtoarcă acasă. 20 ş· b� 
. . a . a n a Gh1bea. 

9. Iată acum ce vom face cetăţii Ghi- ca �ă ;nc:
rb�ţii 

1� 1 I.srael �u înaintat 
bea : să mergem împotri\·a ei după ţilo 1 . Bpa_ up a 1!11P,atnva bărba. 
cum vom ieşi I� sorţ. . . . l in i; d�1 

bă���
a'I'r:.n

'ol:iv� al a�ez�t în 
I O. Să luam dm . to�te semmţule lui cetăţ i i  Gh ibea. P or 1na1ntea 

l�rae! zec� oa'!1em dm o_ sută, o sută 2 1 .  fiii • l u i  Beniamin · · . 
d_mtr o m ie, ş1_ o mie dm_ zece mii ; Ghibea, şi în ziua aceea 

:� ieşit din 
e1 să se ducă sa caute. mermde pentru pămînt douăzeci şi două de ��l�at la 
popor, pent�u�_a, I� mto�rcerea_ Io_r, meni din Israel. m.i�ac�„0;· 
sll f�c�m cetaţu G� 1be!l dm Bemamm 22. Poporul, bărbaţii lui Israel s;a� potrivit c..1J toată �/şelia pe care a fă- îi:nbărbătat, şi s'au aşezat din n�u în cut� ea m_ Israel. linie de bălaie în locul unde se 

1 1 . Astfel toţi bărbaţii lui Israel s'au seră în ziua întîi . 
aşeza. 

s!rîns împotriva cetăţii, uniţi ca un 23. Şi • copi i i lui Israel s'au suiţ şi 
singur 011_1. . • 0 • • au plîns înaintea Domnului pînă sea-� 2. Semmţn!e lui lsra�I - _au t�1mes ra ; au întrebat pe Domnul, şi au zis :  
n�şte . oameni 1!1 toate fam 1l 1 1 le lui Be- „Să mă mai sui la luptă împotrira 
mam1!1, ca sll-1 spună : „Ce înseamnă fiilor fratelui meu Beniamin ?" Dom
ne!eg1urea aceasta care s'a făcut între nul a răspuns : „Suiţi-vă împotriva 
VOI ? ODeul..13.1'. 108.22. 13,18. lui." (oVen.33.� 

1 3. Scoateţi afară acum pe oamen i i  24. Copiii lui Israel au înaintat lmpo
aceia stricaţi •  din Ghibea, ca sll-i o- triva fiilor lu i  Beniamin, în ziua a 
morim şi să curăţim răul - din mij- doua. 
locul lui Israel ." D1r Beniamiţii n'au 25. Şi în aceeaş zi ", Beniamiţii le

vrut sll asculte glasul fraţilor lor, co- au ieş it înainte din Ghibea, şi iarăş 
pii i lui ls

ra�.� ;.113. 13.cap. 19.22. ••D•ut. 11. 12. �� ��=� i 
1d i�ă:î;:ii 0fu�s)����l� t�� 

1 4. Beniamiţii au ieşit din cetăţile în stare să poarte armele. •ven.�. 

lor, şi s'au strîns la Ghibea, ca să 26. Toţi copiii lui Israel şi tot popo
lupte împotriva copiilor lui Israel. rul s'au suit • şi au venit la Betel ; au 

1 5. Numărul Bcniamiţilor ieşiţi în plîns şi au rămas a�olo înainte;i pam· 
ziua aceea din cetăţi a fJst de douăzeci nului, au postit în ziua aceea pma sea· 
şi şase de mii de oa!11eni, cari �coţeau ra, şi" al! ad�s �rderi de tot şi je�tfe �: 
sabia Ură sll se mai socoteasca ş1 Io- mulţam1re rnarnte1 D:imnulm. Yere. 

cuito�ii din Ghibea cari alcătuiau şa- 27. Şi copiii lui Israel au întreb�! r 
pte sute de oamen i '  aleşi. Domnul - acolo se găsea atunci c 1· 

1 6. ln tot po�orul '.1cest'.1, erau şapte votul • legămîntului l�i ,����:!�:3,._ 
sute de oameni aleşi cart _nu • si: slu- . . • . 10. · · r fiul 
jeau de mina dreaptă ; toţi aceştia, a- 28. ş1 Fmeas , fiul lui Eleaza • ceea 
runcînd o p iatră cu praştia, puteau să lui Aaron, . stătea •• pe vrem.ea a z�: 
ochească un fir de păr, şi nu dădeau înaintea Im Dumnezeu, � �1 a�triva 

re •Cap.3.16. ICron.12.2. „Să mai pornesc la luf? a _ 1mp 
u s! 

gl 7
ş
. S'a făcut şi numărătoarea băr- fiilor fratelui meu Be�:uamin,_ 5Sui!� 

baţi.lor lu i  Israel, afară de ai lui Be- mă las ?" Domnul a raspuns · " 
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vă căci mine î i  voi da în mînile voa- �i
i�T�:u 

î�t;!'��lat�ia \�\�e�!ă
f��cr�r�:r.se sţ�„·�tunci lsra:�

0�2�:� (��;�t.���1;:Î ' los.8.20. 

la• pîndă în jurul cetăţii Ghibe'.1· "!••·•·•· 4 I. Bărbaţii lui Israel se întorseseră ; 
30. Copiii lui Israel .s'au suit im.ro: şi bărbaţii lu i Beniamin s'au înspăi

triva fiilor tui Beniamin, a_ treia. zi • . ş1 mîntat, văzînd prăpădul care avea să-i 
s'au aşezat în linie de .b�ta1e mam- ajungă. 
tea cetăţii Ohibea, ca ş1 m celelalte 

l�i
2.
1��e

�a� id��u\��Î;n��a ::i��a�!�� 
d�\'.· Şi fiii lui Beniamin au i�ş1t îna- duce în pustie. Dar năvălitorii s'au 
intea poporului, şi au fost traşi depar- luat după ei, iar pe cei �e !eşiser� �i!' 
te de cetate. Au început s.ă IO\ cască cetate i-a_u cul��t la pammt, cac1 1 1 
de moarte în popor, ca ş1 �n celelalte pnnseser� la 11_111loc. . . 
dăţi, pe drumurile cele man, cart sUle : , 43 .. A':' mconiurat. pe �enta�m, 1-�u 
unul la Betel şi altul la Ghib.ea prin : g_?ntt ş1 !_-au zdr_ob1t. d,e !ndata ce V_?I:" 
cîmpie, şi au ucis aproape tre1zec1 de I sa �e od_1hneasca, pma _m faţa cetaţ11 
b��baţţ if/n1��ra��niamin ziceau : „Ia- 0l1d�e0p�����e��

a�i i 
r�se

ar�ărbaţi au 
tă-i ·bătuţi înaintea noastră ca ş i mai căzut din Beniamin, toţi voinici. 
înainte !" Dar copiii lui Israel ziceau : 45. Din ceice au dat dosul ca să fugă 
�;t�t!ufii�·rJ��f-�!���.�m departe de �!nuf

u
1��:et'\�tî�i�ic�"::i�c:· �rrb

r� 
33. Toţi bărbaţii lui Israel şi-au pă- drumuri ; i-au urmărit pînă la Ohi

răsit locurile, ş i s'au înşiruit de bă- deam, ş i au ucis din ei două mii. 
taie la Baal-Tamar ; şi oa:nenii lui ls- 10"10.1'!. 
rael, cari stăteau la pîndă, s'au aruncat 46. Intreg numărul Beniamiţilor cari 
din locul în care erau, din Maare-Ohi- au perit în ziua aceea a fost de două
bea. zeci şi cinci de mii de oameni în stare 

34. Zece mii de oameni aleşi din tot să poarte armele, toţi voinici. 
Israelul au ajuns înaintea cetăţii Ohi- 47. Şase sute de oameni erau ceice 
bea. Lupta a fost aprigă, şi Beniami- dăduseră • dosul şi fugiseră spre pu
ţii • nu-şi închipu.iau prăpădul prin ca- stie la stînca Rimon ; acolo au rămas 
re aveau să treacă. (']oş.. 8. 14. Isa. 47. n. patru luni. <-Cap.21. 13. 

35. Domnul a bătut pe Beniamin îna- 48. Bărbaţii lui Israel s'au întors la 
intea lui Israel, şi copiii lu i Israel au f i i i  lui Beniamin, şi i-au trecut prin 
ucis în ziua aceea douăzeci ş i  cinci de ascuţişul săbiei, dela oamenii din ce
rnii o sută de oameni din Beniamin, tăţi pînă la dobitoace, şi tot ce au gă
taţi în stare să poarte armele. sit. Au pus de asemenea foc tuturor 
b�ri·i ni�/��r�:1i:i!:�n bc;�f.

a�ă�� ���: cetăţilor pe cari le-au găsit în cale. 
ştia făceau loc Beniamiţilor şi se bi
zuiau pe oamenii pe cari-i puseseră 
la pîndă împotriva cetăţii Ohibea. .,.. los.8. 15. 37. Oamenii dela pîndă • s'au arun
cat repede asupra cetăţii Ohibea, au 
pornit înainte şi au trecut toată cetatea 
prin ascuţişul săbiei. •Ios. s. 10. 38. După un semn asupra căruia se 
învoiseră cu bărbaţii lui Israel, cei de
la pîndă aveau să facă să se înalţe din 
cetate un fum gros. 
39. Atunci bărbaţii lui Israel s'au în

tors în luptă. Beniamiţii le omorîseră 
aproape treizeci de oameni, ş i ziceau : 
„Negreşit, iată-i bătuţi înaintea noa
stră ca în cea dintîi luptă !" 
• 40. Dar un fum gros începea să se 
malţe atunci din cetate. Beniamiţii s'au 

lnmul(iren din nou a seminţiei tai 
Beniamin. 

21 1 .  Bărbaţi i • lui Israel juraseră 
la Miţpa, zicînd : „Niciunul din 

noi să nu-şi dea fata după un Benia
mit". <iCap. 20 . 1 .  

2. Poporul a venit la Betel •, ş i  a 
stat înaintea lui Dumnezeu pînă seara. 
Au ridicat glasul, au vărsat multe la
crămi, *Cap.20. 1 s , w. 

3. şi au zis : „Doamne, Dumnezeul 
lui Israel, pentruce s'.a întîmplat aşa 
ceva în Israel, să l ipsească astăzi o 
seminţie întreagă din Israel ?" 

4. A doua zi, poporul s'a sculat dis
dedimineaţă ; au zidit • acolo un altar 
şi au adus arderi de tot ş i jertfe d� 
mulţămire. • 2 •a.m.2'.26. 
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5 .  Copiii lui l sr�cl a u  zis : „Cine dintre toate semmt11lc lui  Israel nu s'a suit _ Ia adunare îna intea Domnului ?" Căci. f.ilcus�ra. • un jurămînt mare împotriva oricui nu s ar sui la Domnul la Miţpa, ş i  ziseseră : „Să fie pedepsit cu moartea." (l cn p . r,. �J. 
6. Copiilor lui Israel le părea rău de f�atcle lor Beniamin, ş i  ziceau : „Astă

zi a fost nimicită o seminţie din Is
rael. 
7. Cum să facem rost de neveste ce

lor cc au rămas cu viata, fiindca am 
ju rat pe Domnul să nu le dăm fetele 
noastre de neveste ?" 

8. Ei au zis deci : „Este cineva dintre 
seminţiile lui  Israel care să nu se fi 
suit Ia Domnul la  Miţpa ?" Şi nimen i 
d in  Iabes • din Galaad nu venise în 
tabără, la adunare. • 1 8• m . 1 1 . 1 ; :11 . 1 1 .  

9 .  Au făcut numărătoarea poporului, 
ş i  nu era acolo nici unul d in locuitorii 
din labes din Galaad. 

1 O. Atunci adunarea a trimes împo
triva lor douăsprezece mii de ostaşi, 
dindu-le porunca aceasta : „Duceţi-vă•, 
şi treceţi prin ascuţişul săbiei pe lo
cuitorii din Iabes din Galaad, cu fe
meile şi Copiii. • Vr"'. �; Cop. &. 2:<. 1 8am. l l . 7. 

I I .  Iată ce să faceţi : să nimiciţi cu 
desăvîrşirc orice bărbat • şi orice fe
meie care a cunoscut împreunarea cu 
bărbat". <• N o uu . 31 . 1 7 .  

1 2. Au găsit intre locuitorii din la
bes d in Oalaad patru sute de fete fe
cioare, cari nu se culcaseră cu bărbat, 
şi le-au adus în tabliră la Silo •, care 
este în ţara Canaanu lui". • 1oe. 1e. 1 .  

1 3. Toatil. adunarea a trimes sol i  să 
vorbească fiilor lu i  Beniamin cari 
erau • la stînca Rimon, ş i  să le vesteas· 
cil pacea. • c;up . 20. <7 .  

1 4. I n  t impul acela Beniamiţii s 'au 
întors �i l i  s 'au dat de neveste acelea 
pe cari le  lăsaseră cu ·viaţă din fe
meile din labes d in Oalaacl. Dar nu 
erau destule. . 

1 5. Poporului ii • părea rău de Bema-

min, căci Domnul facuse 0 scminţiHe _ l1;1_i Israel. Spăr�ră io 
1 6. Batr11111 adunării au zis . v„., să fac.cm � rost de neveste · „Cu� 

rămaş i, cac1 femeile fui Bt�ntru Ctj fost nimicite ?" niarnin au ! 7. Şi �u �is : „Cei ce au m . dm Beniamin, să-ş i păstreze
ai rărn� �:�ca

i
'
sr

c
a
�

l
�ă nu se şteargă 0 se��::: 

1 8. Dar noi nu putem să dă tele noastre după ei căci c� P.� '': Isra�I • . au jurat, zicind :  „BI��:• lu, �J;�, cmc va da o nevas,!� unui e:�� 
1 9. Şi ., au zis : „ lată, în f i��;;��t 

este o sarbătoare a Domnului la s·� car� �ste la miaza_ noapte de Bete1' 0; răsaritul drumului care suie din e;11i la Sihem,_ si la miază-zi de Lebon :: .�o. Ap?• au. daţ �rmătoar�a poni:� fulo� Iu�1 !lem.�mm . „Duceţi-vă şi stai la pmda III VII. I 

21 .  Uitaţi-va, şi cînd veţi vedea pe f1 tele din Silo ieşind să joace ', să ieşit din vii, să vă luaţi fiecare cite 0 �· 
vastă din fetele d in Silo, şi să vă di ceţi în ţara lu i  Beniamin. 

�· F.xod. m. 20. Cop. ll. 34, 18am. t8.6. ler.91,u 
22. Dacă părinţii sau fra\ii lor ,� 

veni să se plîngă la noi, Ie vom spuni 
„Daţi-ni-le nouă, căci n'am luat til1 
o nevastă de fiecare în război. Nu w 
li Ie-aţi dat : numai atunci, aţi fi vin� 
va ţi . 

23. fiii lui Beniamin au făcut a�  
şi-au luat neveste, după numărul 101. 
dintre jucătoarele pe cari le-au răpii. 
apoi au plecat ş_i �'au. întors în moşlf 
nirea lor ; au z1d1t • 1arăş, cetăţile, f 
au locuit acolo. •Cop.�.• 

24. Şi în acel aş timp copiii lui l�m� 
au plecat de acolo fiecare în semmlu 
lu i  şi în familia lui, şi s'a întors ht· 

care în moştenirea lui. 
25. Pe vremea aceea •, nu e�a împău: 

în Israel fiecue •• făcea ce-1 plăcea. 
�· f'u�. li. li; IM. l i  l!I, 1 . .:<• DPnt.12.8. Cap.r.I 
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R U T  

(Ro. 9. 25, 2G. Fap. 10. 35.) Ro. 4. 7. I T i m. 5. 1,  14. Ps. 113. 5-9.) 

Naomi. 

1 �· foe
a����;; J�dţ�;!�rtc;; ·�� f��� 

Betleemul ţ lui Iuda a plecat cu neva
stă-sa şi cu cei doi fii ai lui, să lo
cuiască pentru o vreme în \ara Moa
bului. 
�Judc.2.16. (•«Fac.12. 10; 2G. t. 2Rcg. 8.1. tJudc. 17  .B· 2. Numele omului afeluia era Elime
lec, numele nevestei lui era Naomi, şi 
cei doi fii ai lui se numeau Mahlon ş1 
Chil ion : erau Efratiţi •, din Betleemul 
lui Iuda. Ajunghd Î:1 ţ3ra •• Moabului, 
şi-au aşezat locuinţa acolo. 

(• Fnc. 36.19. (<.:<Jude. 9.30. 
]. Elimelec, bărbatul Naomei, a mu

rit, şi ea a rămas cu cei doi fii ai ei. 
4. Ei şi-au luat neveste Moabite. Una 

se numea Orpa, Ji cealaltă Rut, ş i au 
locuit acolo aproape zece ani. 

5. Mahlon şi Chilion au murit şi ei 
amîndoi, şi Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei şi fără bărbat. 

Rut se fine de Naomi. 
6. Apoi s'a sculat, ea şi nurorile ei, ca 

să se întoarcă în ţara ei din \ara Moa
bului, căci aflase în ţara Moabului că 
Domnul cercetase • pe poporul Său şi-i 
dăduse •• pîne. 

„� Exoll . 4 . 31. Luc. t . 68 .  (•(• Pe.132.rn.Mut.li .11.  

7. Ea a ieşit din locul în care locuia 
însoţită de cele două nurori ale ei, şi 
a pornit ca să se întoarcă în ţara lui 
luda. 

B. Naomi a zis atunci celor două nu
rori .ale ei : „Duceţi-vă şi întoarceţi
vă fiecare • la casa mamei ei ! Dom
nul să Se •• îndure de voi, cum v'aţi ��d:!:'i�t/! şi voi de cei ce au murit şi 

•Ioe.24..Ib. M2Tlm. t.16117,18.  ţVcr8.0. Cop.2.20. 

9. S� vă de.a Domnul să găsiţi odih
nă • fiecare m casa unui bărbat !" Şi 
le-a s.ărutat. Ele au ridicat glasul, şi 
au plms ; « c„r. •· 1. I O. şi i-au zis : „Nu ; noi vom merge 
cu tine la poporul tău." 

1 1 . Naomi a zis : „lntoarceţi-vă, fii
ce.le mele ! Pentruce să veniţi voi cu 
mme ? Mai am eu oare fii în pîntecelc 
meu, ca să poată fi bărbaţii • voştri ? 

i:< Jt'u.c. SS. 1 1 . Dcut..:.!5.6. 

1 2. lntoarceţi-vă, fiicele mele şi du
ceţi-vă I Eu sînt prea bătrînă ca să 

mă mărit din nou. Şi chiar dacă aş 
zice că trag nădejde ; chiar dacă în 
noaptea aceasta aş fi cu un bărbat, 
şi aş naşte fii, 

1 3. aţi mai aştepta voi pînă să se 
facă mari şi aţi vrea voi să n u  vă 
măritaţi din pricina lor ? Nu, fiicele 
mele ! Eu sînt mult mai amărîtă de
ci! voi, pentrucă mina Domnului s'a 
întins• împotriva mea." 

•:•Judc.2. li"1. lov. t9. 21 .  P!<!. Jl, 4 ; 88 . 2; 3!'1.9,10. 

1 4. Şi ele au ridicat glasul, şi iarăş 
au plîns. Orpa a sărutat pe soacră-sa 
şi a plecat, dar Rut s'a ţinut • de ea. 

�' Prov . 1 7 . 17;  18. 2t .  
1 5. Naomi a zis către Rut : „Iată, 

cumnată-ta s'a întors la poporul ei şi la dumnezeii • ei ; întoarce-te •• şi tu 
după cumnată-ta." 

.:O Judc. 1 1 . 24. ':":'lo<i.2-l . 16, 19. 2 llt·g. 2 . 2. Luc.2-i . 28 .  

1 6. Rut a răspuns : „Nu sta • de mine 
să te las, şi să mă întorc dela tine ! 
Incotro vei merge tu voi merge şi eu, 
unde vei locui tu, voi locui şi eu ; po
porul •• tău va fi poporul meu, şi 
Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu ; 

.;. zneg. 2 . 2 , 4 , 6. t:"<* Cap. 2. 11,12. 

1 7. unde vei muri tu, voi muri şi eu, 
şi voi fi îngropată acolo. Facă-mi Dom
nul • ce o vrea, dar nimic nu mă va 
despărţi de tine de cit moartea !" 

1:• 1 8nm . S. 17; 2!1.2'.!. 2 80. m . 19. 13. 2Reg.6.3L 

1 B. Naomi, văzînd-o• hotărîtă să m'ear" 
gă cu ea, n'a mai stăruit. •:• Fart.21. 1•. 

1 9. Au călătorit împreună pînă ce au 
ajuns la Betleem. Şi cînd au intrat în 
Betleem, toată cetatea s'a pus • în miş
care din pricina lor ş i femeile ziceau : 
„Naomi •• (Plăcută) este aceasta ?" 

�·Mnt.21.10 . ..-.* lea.23.7. Pll n . 2 . 16. 

20. Ea le-a zis : „Nu-mi mai ziceţi 
Naomi ; ziceţi-mi Mara (Amărăciune) ���

r
i
c
l�

n
��otputernic m'a umplut d� 

2 1 .  La plecare eram în belşug, şi a
cum Domnul mă aduce înapoi cu mî
mle • goale. De ce să-mi mai ziceţi 
N�on:i, cînd. Domnul S'a rostit împo
trivJ me.a, ş1 Cel Atotputernic m'a în
tristat ?' · •:•1ov. 1. 2i.  22 .

. 
Astfel _s'a.u întors din ţara Moa1-bulu1. Naomi ş1 noru-sa Rut, Moabita. �e�a��t�Î ��z��i\�:.m la începutul • se-

,� Exod. 9.91 ,32. Cnp. 2.23. 2 58.lll .21.0. 
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. Rul. Boaz. . I 3. Şi ca a Lis : o 1 s • 2 �- NAo m 1  avea o rudă • după bă r- cerc îna intea ta d�:nn�I 
ă 

C<lpăt 1 a t.. cest� _era un om foarte bo- m'a i  mi nf{îiat Şi vorbei meu ! Ca/'· gat, d in fam1h:i l u i  E l i melec, şi se la in ima sl uj 1 1°icei ta lc ş� 113le au �
� 

numea Boaz ••.
. 

·'<:"': · " · " · '"· ·:· • c.1„ 1 . 21 .  I sînt n ici macar ca u�a 
'd?!uş cu n:'; 2. Rut, Moab1ta, a zis către _Naom i : I ta le." · ""' . :c1. rr„ , ""'"· L •�n sluiniriJ „Lasă-mă, te rog, să mă duc sa string 1 1 4 . La vremea prînzului 

· ""·�-�.,; sp ic� de pe cimpul ace lu ia în� intea • către Rut : „Apropie-te, n
:
ă�oal a Zi căruia voi cllpăta. trecere." F.a 1-a ras- 1 ş_1 moa 1e-ţ1 bucata î n oţet." E

ncă PIQi, puns : „r>u-k, f1 1ca mea. " lu1f.(a sccerâtori. l -au dat g ă a a itllJ1 , „ •)1�v . 1 0 . D. J•1 · 1 1 1 .
„
2.1 . 1f�. J �k ; a mî ncat şi s'a sătur

r
t�nt� pr� J: Ea s a dus intr'un ogor să stringă rămas a strîns . 

a ŞI ci , '.P•ce pc urma secerătorilor. Şi s'a ln- 1 5. Apoi •'a sculat să culea 't111.; tun plat ca ogo_ru l  ace!a c_ra _al l u i  Bo�z a dat urmatoarea oru gă 8Pi� 
Boaz� _c;!rc era d m fa m i l ia lu_1 E l i.melec. tc!r.' lor să i : „Lăsa\ i-o să pcule:că slu1> 4. Ş 1 1�t� c� Boaz a v�nit dm Bl·· ş1 m ire sn.opi, ş! să n 'o opriţi�ă 8Pi:i 
tlce�, ş 1 . a zis s�cerat_orilor : „Dom- � 6 .• ş1  ch iar voi să-i scoateţi i'r nul să fie cu voi !" E 1  1-au răspuns : p1  c1kva spice ; s'o l ăsaţi ·să '" 51il „Dorn nul să te binecuvinteze !" sp ice, şi să n'o lnfruntati." culC!g, 

<· P1. 1:ai . 1 , •. Luc. 1 . 2" . n„ • .• .  111. 1 7. Ea a cules spice de pe 1 . 5. Şi Boaz a zis sluj itorului însărcl- nă scara, şi  a bătu1 ce cul�s�p � nat cu privegherea secerătorilor : „A ieşit aproape o cfa de orz. se. l 
cu i este tînăra aceasta ?" 1 8. _A luat-o şi a intrat în cetat 6. Slujitorul însărcinat cu priveghe- soacră-sa a vazut ce culesese R�' rea secerlltorilor a rAspuns : „Este o scos şi rămăşiţele dela prlnz şl • i 1�1 tînllră Moabitll, care s'a întors • cu Na- dat. .,.._; o m i  d in ţara Moabului. • cop. 1 . zi. 1 9. Soacră-sa i-a zis : „Unde ai cui� 7. Ea a zis : „Dă-mi voie să string şi astăzi spice, şi unde ai muncit ? �
sa culeg sp ice �intre sn?pi, ră�as� p_e nccuvînt�1t s_ă fie cclce s'a lngrijn

" 

urma secerător i lor." Ş1 de azi d 1 m 1- c.le tme ! Ş1 Rut a spus soacrei sak 
neaţă, dccinc.J a venit, a stat în picioare la ci�e m !��cise : _„Omul la care an 
pînă acum, şi m1 s'a od ihnit declt o muncit azi  , a zis ea, „se rrume11t 
clipii în casll. 1 1 Boaz . 11 • • •�m.10.1'1.1 

8. Boaz a zis elitre Rut : „Ascultă, .20 . . Naomi a �1s nurore1 sale : ,� 
fiică sll nu te duci să cule� i spice în fie bmccuvîntat de Domnu l, care elf 
alt df!or ; să nu te depllrtez1 de aici, şi plin de l�durare •• pe�tru cei vii, w 
rllml1 cu slujnicele mele. a fost ş•  pentru cei ce au mum 

9. Uită-te unde vor secera pe cîmp, şi „O�u l  acesta e�te rudă .cu n?i", fi 
du-te după ele. Am poruncit slugilor mai spus Naomi, „este dm ceice 11 1  
mele să nu se atingă d e  tine. Şi  clnd drept de răscumpărare asupra n�· 

i \ i. va. fi sete, să te duci I� v�sc, şi să ���„·:
.
n;'n�·"·10. 2 �nm.:u.1ov.211.1S. „....,,11.r 

bei dm cc :'o r  s�oatc slug1�e. 
21. Rut, Moabita, a adllugat: „Ei 

I O. Atun�1 ea s.a . 
aruncat cu faţa la mi-a mai zis :" „Rămii cu slugile mek 

pllmint, ŞI _ l·a
. 
zis · „Cum am .căp�ţat ină vor isprăvi de secerat." 

eu trecere ma inica ta, ca să te mgrIJC- p 
22 Şi Naomi a zis către noru-sa Rul 

şti de m ine, o străină ?" .'' 1 Mum.21'•·23· 
Este bine fiica mea să ieşi cu sluj 

1 1 .  Bnaz i-a răspuns : „ M 1 . s'a s�us 
�icele l u i  Ş i să nu te Întllneasd cinfl1 

tot • cc ai făcut pc.ntru so_acnl-ta, .c el a  
în alt og�r." , . moartea blirbatulu 1 t.ău, ş1 cum ai pă: 23. Ea s'a ţ inut dar de. slu1�1�l1 

rllsit pe tatAI tli_u ş1 pe mama ta ş! l u i  Boaz, ca să c1lleagă s�1ce, �rnH ţara în care te-a 1 născut, ca să merg! sfirşitul seceratului orzurilor ş1 sea 
la un eopor pe care nu-l . cunoştea• 

ralului griului. Şi locuia cu soacrl-9 
mai inamte. • 1 .np. \14• 16'17: . i 

1 2. Domn u l  să-ţi răsr:ate.ascll . ce a1 Rut ascultil de sfatul soa�rei 1 ·„ 
flicut, şi  plata sll-ţi fle deplt_nă �m pal· 3 1 Soacră-sa Naomi i-a ZIS :  „Fij 
tea Domnului, 11umnezeulm Im lsrae ' �ea a vrea • să-ţi dau un loc 
subt ale •• cărui aripi ai venit să te 

odihnă � •• 
ş
ea să fii fericită. „c.1.i. a�,ă,��!��1.�!1.!�,. rap. 1 .  lft. Po. 17 .8; 116. 7; &'1 .1 ;69.7. '" Cor.7. 00. ITlm.6. B. 
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2. Şi acum Boaz, cu ale cărui sluj

nice • ai fost, nu este el rudă cu noi ? 
lată, el are să vînture la noapte orzu
rile în arie. .., car•. 2.A. 

3. Spală-te şi unge-te •, apoi îmbracă
te cu hainele tale, şi pogoară-te la a
rie. Să nu te faci cunoscută lui, pînă 
va isprăvi de mîncat şi de b'�"�'�m. i u .  

4. Şi cînd se va duce să se c�lce, în: 
d�

a
-'re

nă
d�

i
sc�;�:e-�n��i;a

e
rcl�,1

c
ş�· c�fc�'. 

te. Şi' el insuş iţi va spun� ce să faci." 
5. Ea i-a răspuns: „Voi face tot cc 

ai spus." 6. Rut s'a pogarît la arie, .şi a făcut 
tot cc poru ncisc soacră-sa. 

7. Boaz a mîncat şi a băut, şi inima-i 
era • veselă. S'a dus şi s'a culcat la 
marginea unui stog. Rut a venit atunci 
încet de tot, i-a descoperit picioarele, şi 
s'a culcat.'�.Judc.10. 0,0 1 zi. 29nm. rn. 21-i. Est. I .  10. 

8. La miezul nopţii, omul s'a speriat ; 
s'a plecat, şi iată că o femeie era cul
cată la picioarele lui. 9. El a zis : „Cine eşti tu ?" Ea a răs
puns : „Eu sînt Rut, slujnica ta ; în
tinde-ţ i poala hainei • peste slujnica 
ta, căci ai drept"" de răscumpărare." • Ezec. 10. 8. '°'..., Cap. 2. 20; Vers. 12. 

1 O. Şi el a zis : „fii binecuvîntată • 
de Domnul, fiică ! Această faptă de pe 
urmă mărturiseşte şi mai mult pen
tru tine decît cea dintîi ••, că n'ai um
blat după tineri, săraci sau bogaţi. 

(•Co.11.2. 20. i:"�Cnp. t . 8. 

1 1 .  Acum, fiică, nu te teme, îţi voi 
face tot ce vei zice, căci to:ită cetatea 
ştie că eşti o femeie • cinstită. •Prov.<. 12. 
1 2. Este adevărat că am drept • de 

răscumpărare, dar este o altă•• rudă 
mai aproape decît mine. •Vere. 9. „Cnp. < . 1 .  

1 3. Rămîi în noaptea aceasta aici. Şi 
mine, dacă vrea să te răscumpere•, 
bine, să te răscumpere ; dar dacă nu-i 
place să te răscumpere, te voi răscum
păra eu, viu „ este Domnul ! Culcă-te 
aici pînă dimineaţă." 
•Deul. 2b.6.Cap.4.6. Mnl.22.24. O•Judc.8.tfl.ler . .4.2. 

1 4. Ea a rămas culcată la picioarele 
lui pînă dimineaţa, şi s'a sculat mai 
înainte de a se putea cunoaşte unul pe 
altul. Boaz a zis : „Să nu ştie nimeni 
că a intrat o femeie • în arie I" 
•Uom . 12. 17; 14. 113. I Cor. 10.92, 2Cor. 8. 21. I Tes, 6.22. 

1 5. Şi a adăugat : „Adu mantaua de 
pc tine, şi ţine-o." Ea a ţinut-o, şi 
el a măsurat şase măsuri de orz, şi 
le-a pus pe ea. Apoi a intrat în cetate. 
19 

1 6. Rut s'a lntors la soacră-sa, şi 
Naomi a zis : „Tu eşti, fiica mea ?" 
Rut i-a istori>it tot ce-i fâcuse omul 
acela. 1 7. Ea a zis : „Mi-a dat aceste şase măsuri de orz, zicînd : "Sa nu te în
torci cu mînilc goale la soacră-ta." 

1 8. Şi Naomi a zis : „Fii liniştită • 
fiica mea, pînă vei şti cum se va ispră'. 
vi lucrul acesta, căci omul acesta nu va 
avea odihnă pînă nu va sfirşi lucrul 
ch iar astăzi." ···P11. : 11.3,u. 

Căsitloria lui Boaz cu Rut. 
4 � i ��

a
�p

s
;i� ����0'.a Ş�

o
i��i

a 
c�c

t
:!:

i
� 

cc avea drept de răscumpărare, şi des
pre care vorbise Boaz, trecea. Boaz i-a 
zis : „Hei, cutare, aproprie-te, stai ai
ci." Şi el s'a apropiat, ş i  s'a oprit. 

•:• t;ap.3.12.  
2. Boaz a luat atunci zece oameni din

tre bătrînii • cetăţii, ş i a zis : „Şe<lcţi 
aici." Şi ei au şezut jos . ..,.1 Reg.2i.H. Prnv.:11.2i. 

3. Apoi a zis celui ce avea drept de 
răscumpărare : „Naomi, întorcîndu-se 
din ţara Moabului, a vîndut bucata de 
pămînt care era a fratelui nostru Eli
melec. 

4. Am crezut de datoria mea să te în
ştiinţez despre aceasta, şi să-ţi spun : 
„Cumpără-o ". în faţa •• locuitorilor şi 
în faţa bătrînilor poporului meu. Dacă 
vrei s'o răscumpcri, răscumpără-o ; 
dar dacă nu vrei, spune-mi, ca să ştiu. 
Căci nu este nimeni ţ înaintea ta care 
să aibă dreptul de răscumpărare, şi 
după tine eu am dreptul acesta." Şi 
ci a răspuns : „O voi răscumpăra." 

l). Jer.32. 7,B. •:•*Fnc.23.IB. t Li!v. 26.26. 
5. Boaz a zis : „ln ziua în care vei 

cumpăra ţarina din mîna Naomei, o 
vei cumpăra în acelaş timp şi dela 
Rut, Moabita, nevasta • celui mort, ca 
să ridici numele mortului în moştenirea 
lui." o;o }o'nc.89. B . Deut.25. &,8. Cnp.n.rn. Mut.22.24. 
6. Şi • cel ce avea drept de răscumpă

rare a răspuns : „Nu pot s'o răscum
păr pe socoteala mea, de frică să nu-mi 
stric moştenirea mea ; ia tu dreptul de 
răscumpărare, căci eu nu pot s'o răs-
c
��g�;;-�;oară în Israel, pen���·i�;�·;;: 

rea unei • răscumpărări sau unui 
schimb, omul îşi scotea încăltămintea 
şi o dădea celuilal t :  aceasta slujea ca 
mărturie în Israel.. • D•Ul.:!6. 7,9. 

8. Cel ce avea drept de răscumpărare 
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a zis dar lu i B.oJ� : „Cumpără-o p e  so- \ nul •• a făcut-o s ă  zămislea · ,  . coteala ta !" Ş1 ş1-a scos încălţămintea. , nascut un fiu. • cap. a. li . •• �c., ll ea , 9. Atunci B:.iaz a zis bătrînilor şi în- 1 4. Feme ile au • zis Naorn ac:�·•1,�: tregului popor : „Voi sînteţi martori cuvîntat să fie D:>mnul caret .  „Biot. azi că am cump�rat. din mina N�om�i lăsat __ l ips ită _azi de un bărbat nu le.1 tot ce era al lut Elimelec, al lut Cht· de rascumparure, şi al cărui 

� drep1 !ion şi al lui Mahlon, fi lăudat în Israel ! •Luc.J."' Rurne 11 
1 O. şi că _m i-am cumpărat deasemenea 1 5. Copilul acesta îţi va în;·i'"·'�' de ne\·asta pe Rut, Moabita, ne\·asta fletul, şi va fi sprij inul bătrî�raţ SlJ. lui M�hlon, ca să ridic numele mor· tale ; căci l-a născut noru-ta 

ce elo; tului in moştenirea lui, şi pentru ca iubeşte, şi care face pentru 'tin�e ''. numele mortului să nu fie şters • d in- mult • decît şapte fii." •is,,,,m' 
tre fraţii l u i  şi din poarta locului lui. 1 6. Naomi a luat copilul, 1-a ţinui':' Voi sînteţi martori azi despre acea- braţe, şi a văzut de el. " 
sta !" < JJeut.2'•.•· 1 7. Vecinele • i-au pus nurne · · 1 1 . Tot poporul care era la poartă ş i 1 „Un fiu s'a născut Naomei" ! Ş'ttd bătrînii au zis : „Sîntel'f'! martor� ! D?'!1- nUt�it C!bed .. Ace�ta a fost tatăl �'. nul să facă • pe femeia care mtra 111 lsa1, tatai lui David. •t.no.1.�, casa ta ca Rahela şi ca Lea, cari amîn
două au zidit •• casl lui Israel ! A
rată-ţi puterea în Efrata ţ, şi fă-ţi un 
nume în Betleem ! 

0P1:1. 127. 3; 128.3. o:-ti<Dcut.26.9. tFe.c.35.16,JO. 
12. Sămînţa • pe care ţi-o va da Dom: 

nul, prin această tînără f�me�e, să-ţ1 
facă o casă asemenea casei lui Pere\, 
care„ s'a năs:ut lui luda din Tamar !" 

• Fac.�. 21. 1 cron.2. 4.  MnLI.3. i;:�' J Snro.2.�. 

Naşterea tui Obed, slrămo�til 
lui D.wid. 

1 3. Boaz a luat • pe Rut, care i-a 
fost nevas'lă, şi el a intrat la ea. Dom-

Siimîn/a lui Pereţ. 
1 8. lată sămîn\a lui Pereţ. 
Pereţ • a fost tatăl lui Hejron ;  

icr 1 Croo.2.4,eLc.Mat
.u 

1 9. He\ron a fost tatăl lui Rarn ; Ru a fost tatăl lui Aminadab ; 
20. Aminadab a fost tatăl lui Nil şon • :  Nahşon a fost tatăl lui• 

Salmon ; >t1Nom. t.7. (t0Ma1.1,1,a. 

2 1 .  Salmon a fost tatăl lui Bou 
Boaz a fost tatăl lui ·Obed ; 

22. Obed a fost tatăl lui lsai ; şi I� 
a fost tatăl lui Dav id •. • 1croo.2.i;. M1tL1 

C A R T E A  Î N T Î I  A L U I  S A M U E L  
S A U  ÎNTÎI A Î M PĂ R A Ţ I LO R  

(Os e a  13. 1 1 .1 

S A M U E L, C E I  D I N  U R M A  D O I  J U D E C A T O R I  E L I  Ş I 
I N  I S R A E L  

C A P I T O L U L  1-12. (P sa l m u 1 99. 6.) 

- · doi fii ai  lui Eli, Hofni şi Fine� 
Penina necaft'şfc pe Ana. 

. reoţi ai Domnu lui. •Em1.:• 1 1 . Era un om d in Ramataim�Ţof1m, ecut. 16. 16. LUC.i. <1. o•Joe.18.l. ţDeuL l"·':'·n· din muntele lui Efrai�, nu�1t E.lca- 4. ln ziua cîn,d .îşi aduce� Etcana;�z 
na • fiul lui leroham, fiul lut El.1hu, fa • dădea par\t nevestei sa�� �e � 
fiul' lui Tohu, fiul lui Ţuf ,J:,tI�t!t;�- tut�ror fiilor, şi tuturgr 1 ���� 1�1„11 o:• 1 Crun.u. 21 ,  .. u . • . cari le avea de la ea. „ eu . „' ' . . 2. El avea două ne\·este ; . una pe �u-

5 Dar Anei îi dădea o parte tnd��11 mea Ana? . iar cealaltă' 
P�nma. enma I că � i  i ub e a  pe Ana. Dar Do°!��-� ' 

avea copu, dar Ana n. a'.ea. · • făcuse stearpă. • ori c 3. Omul acesta se su1!. 1n f1ec_
are

e 
a
î
n
n- 6. Protivnica ei � !n\epa des:ă !)� 

din cetatea sa la Silo 
l' .

ca 
�� ·Îor �i s'o facă să se minie, pentru •I•"�'· 

chine ţ înainte:i D:imnu ut oş fl1 c�i nul 0 făcuse stearpă. 
să-l aducă jertfe. Acolo se a au 
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7. Şi în toţi anii era aşa. Ori?ecîteori Naşferl'a lui Samuel. 

se suia An3 la casa I?om1rn!u1, Pe�ma Elcana s'a culcat • cu nevastă-sa A· 
0 înţepa la fel. Atunci ea plmgea ŞI nu na, şi Domnul Şi-a adus •• aminte de mJnEicana bărbatul ei, îi zicea : „Ano, e�·o. Cînd i s'au îm��i;�i�. 1�ilc��·:·-��2a pe�truce Ptingi, . şi '!_ll. n:iănînci ? Pen- a rămas însărcinat;J, şi a născut un truce ţi-este întristata 1mm":? Oar� nu fiu, căruia i-a pus numele Samuel preţuiesc eu pentru tme mai m_ult de· (Dumnezeu a ascalial), „căci," a zis cit zece f

i
i?" ·�nuu. is. ea, „dela Domnul l-am cerut." _ 
Rugăciunea Anei. 21 . Bărbatul său Elcana s'a sU1t • a· 

9. Ana s'a sculat, dupăce au _mîncat Îu0/ J�r:f;t�ec�:s:�\�: �?���şp��1;tJ: şi au băut ei la Silo. Preotul _Eh şede.": ne ască juruinţa. • ""'· " 
pe un sc�un, lingă 1;1nul dm uş1om 22. Dar Ana nu s'a suit, şi a zis băr· Templulm • Domnului. •C•P· '· '· balului ei : „Cînd voi înţerca copilul, 1 o. Şi Ana se ruga Domnului cu su· îl voi duce •, ca să fie pus în1intea fletul amărît • şi plîngea ! •Iov.?· 11 ; •�· 1· Domnului şi să rămînă'' acolo pentru 1 1 . Ea a făcut o juruinţă •, ŞI a zis : totdeauna ţ." 
��0�Ti11�ioi0�;1�:�W1 s���i�I��!t�s��� ��;c: 2�:����l'::· �ă�bl;;�2i1�i�: ��� ������:�� rea roabei Tale, dacă-Ţi vei aduce f ce vei crede, aşteaptă pînă-1 vei înţer· aminte de mine şi nu vei uita pe roaba ca. Numai •• împlinească-Şi Domnul Ta, şi dacă vei da roab�i Tale un co· cuvîntul Lui !" Şi femeia a rămas a-
����Jl�ft�e����ătt�=:�ă;)!1�o�i!Whl�� ţ:;:�t a dat ţîţă f!�l'��_;,\P},�:s!��/�.: 
!�.�-r:�ttn:;;. }�d�c�-�-e;;;.��r,�IE��'i1:'.'. 1 şi2!·1�ît"fre1i-�a��\e�c��ă 1ct� f�ii�ă c�i �a� ;�Jc��;:,1�6.12. Pe. ?.O. le. tFac.B. Ii ao. 22· tt�nm.G.5· burduf cu vin. l-a dus • în �asa ,... 1 2. fiindcă ea stătea multă vreme în D�mnului la Silo :  copilul 'era 'Încă 
rugăciun� înaintea Domnului, Eli se mic de t«;>t. . ::.neut .. �2 6:6,11. ,..,,� 10: 1a. 1. 
uita cu băgare de seamă la gura ei. �5. Au JU!1ghiat tauru, ş1 au dus co-

1 3. Ana vorbea în inima ei, şi nu· pilul la Eh. . . ·'L•'.c·2·�· 
mai buzele şi le mişca, dar nu i se au· 2.6; A!1a a ZIS · „Do".'_nul m_eu, 1arta
zea o·lasul Eli credea că este beată ma . Cit este de acle\ arat ca sufletul 
1 4.bşi i-a ·zis : „Pînă cînd vei fi beată ? tău • tră!eşte, _domnu_I meu, �tît este 

Du-te de te tre_zeşte.". �:rea��{t��'::i �icielîn��\�e;�;am�c��: 1 5. Ana ... a raspun� . „Nu, domn�! gam Domnului. =:' Fac . 12 . 15.2n('g.2.2,4,6.  !"�u, eu. s1�t � fem�1e ca�e. sutere .1� _27. Pentru • copilul acesta mă rugam, m;ma �1, Ş I  .n am �a�� �·c� vm, .mei ş1 Domnul a ascultat rugăciunea pe cabautur_:i a�et1toare , c1 1i:n1 �arsam su- re 1-o făceam. • ""'· ,_ 7. fletul �namt�� D:imnului. ' P'·62·8;"2·2· 28. De aceea vreau să-l dau • Domnu-l �- Sa !1u �e! P: �oab:1. t� drept o fe- lui : toată viaţa lui să fie dat Domnume1e stricata 1 cac1_ numai r.re� mult� I lui." Şi s'au •• închinat acolo înain· 
�
e
rbe��r�Î�ăş•3����[,3re m 3.�����3-�;. tea Domnului. i:.vcn. 11 ,2'2. �··<-Fnl'. 2.t.26, 02. 

1 7. Eli a luat din nou cuvîntul, şi a Cînfarea Anei. zi� : „Du-te • în pace, şi Dumnezeul •• Im Israel să asculte rugăciunea pe ca- 2 1. .X'f ss:\��:� \;;�� .z.isî� Dom-r;,!;;_i,/!�.��� •. !:'.. Luc.7.ro;s.'8. ,„Ps. 20.<,•. 
nul, 

1 8. Ea a zis : „Să capete • roaba ta Pi}�e.:;��I �ea t a fost înălţată de 
������e ln�l���t�a �;· flt:e�ti�,: ��; Mi �·a d�schis l_arg gura împotriva fost aceeaş. *Fnc.33. t5. Rut2.19. \� .... Ecl. 9.7. v!�JmaJilOr mei, . 
1 9. S'au sculat disdedimineaţă şi du- . Caci ma bucur tt de aiutorul Tău. păce s'au închinat pînă la pămÎnt 'îna„ I ;·r��5� ·:;. :; .... ai.u:.. 1. -1t'i,eLc. tPs. 92. 10;112. 9. ttPe. 9. mtea Domnului, s'au întors şi au ve- 2. Nimeni • nu este sfînt ca Domnul . mt acasă la Rama. Nu este alt„ Dumnezeu decît Tine ; 



292 
I S A M U E L  2 �i:,,�•lc stincol aşa ca Dumnezeul 

. 

I; •·"·"· :.��'-'�-�:;„�-�.· .1:,1_122. °" . ..:."
.

l 1.24; :a.c. h.Aft. 
'!�utatea fiilor lui E/J 

·� - �-� F111  l ui  El i  erau . · 
JS:lN

u m� vor_b�t i cu ati ta îngimfuc, ra i . Nu •• cuno•teau nişte OlJii 

de 
n�i�dr

m
1
_
c
a.1 . •asă din gur;I cuvinte '• 1·:·�- IJ. l:J. "'�•k.2. 10. r;,poninu 

' 1 3. Ş1 iată care era f I .„ . ..... Clici �omnu l este un Dumnezeu ca- al accsto� preoţ i faţă deul de Purt 
�c şt ie totul, aducea �1�cva 0 jertfi pop�r. c 

Ş1 toate faptele sint cintăritc de El. preotu lu i m clipa clnd 
' venea ah 

• ""  „ • 111.1 a 13 r 11a nea. Tinind în mina 0 fus
e f

1
�•bea 1 

4. Arcul • ce lor puÎc;n.ici ·5;3 • s"răr�� coarne, •cu •Iii cu 1 
mat, I .J. o \' ira în  cal.an în dl 

Şi cei slahi sini încinşi cu pukrc. gaie sau ln oală . şl tot 
dare, ÎQ 

.,,. "' u  1· · 19 . rurculiţa,_ lua pr�otul pe�ruapuca 5. Cei cc • . erau sâtui,  se ··î�chi�-ia�ă foc�au c1 tuturor acelora . ci. I 
pen tru pme, cari veneau la Silo. din lsr �i _ccicc erau flăminli se od ihnesc . 1 5. Chiar îna inte de a ard , Ch131r cca •• stearpa naşte de şapt� m�a, venea şluga preotului ie .  gr: 
ori, lu i cc aducea jert fa . Dă ş zicea �i cc� care ţ avea mu l ti copii su carnea de fript ; ci ��· va fuean�rut, 

ncez1ti. carne fiartă, ci vrea carne. cru�ă�'.� • 1•11.8'. to. J.ui:. 1 . r.'L Ml'l. 11!1.0. t J• . ...... r. Jer. 10.0. 
6. Domnul omoară • şi învie, 1 6. Şi  dacă omu l zicea : ����'·'·1 

El pogoarli ln locuinţa morţilor şi se va .�rdc grăsimea, vei lua ce�i\ 
El scoate de acolo. pl�cca , sluga răsfundea : Nu • 

•v.u1.:t1.:». loY.5. 1B. o ... e. 1 .  m1 acu!", ��ci altfe iau cu s'iJa"." 1 
7. Dom nu l sărăceşte • şi El îmbogă· • 1 �- Tmern aceştia se făceau vioor· 

teşte, 1n_amtea Domnului de un foarte• �  
El smereşte •• şi  E l  îna l tă pacat, PC!Jfrucă nesocoteau " darun 

• rov. 1 . �1. °''"'P• . 7G. 7. r>omnulu1. "'Fac.e.u. •ir.u 
8. ţ:I_ rirli�A • din i?u lbere pe cel sărac, 

R1d1cl dm gunoi pe cel lipsit. 
Ca . sli-i pună •• să şadă allituri cu 

cei mari. 
Şi le dli de moştenire un scaun de 
domnie îmbrllcat cu slavă ; 

Clici ai Domnului sînt stîlpii ţ pă
mlntului, 

Şi pe ei a aşezat El lumea . 
(l'P... l lB . 7 . R. Do.n.4. 17. Luo.J.m. „fov. ea. 7. flOT.tm. 
, , r.,o. 1'11.2-4.2; UD.Z; UM.&. F.:vr.1.8. 

9. E l  va păzi paşii • prea iubiţilor 
Lui, 

Dar cei răi vor fi nim'iciţi în în
tunerec ; 

Căci omul nu va hirui prin putere. 
• r... 01. 1 1 ; 121.o. 

1 O. Vrăjma�ii Domnului vor tremura•, 
Din înlilţ1mca •• ecrului El lşi va 

arunca tunetul asupra lor ; 
Domnul ţ va judeca marginile pii

mîntului. 
El  va d a  lmpăratului Său putere, 
Şi �,I va înlllta tăria ţf Unsului 

LUI • •r..2.0.••Cap.7.IO. l'li.IB.ID. tr1.oo. 

ID;08.9. ttP1. lll. � .  

1 1 . Elcana s ' a  d u s  acasll, la Rama, 
şi copilul a rămas în slujba• Domnu
lui, înaintea preotului Eli. •vm.1e. cop. B. L 

Samuel în slajba Domnalai. 
I R  Samuel • facea slujba înai�1 

�r�����u� �:n 
c�f�u�:��ta era a 

"" Vf'Tlll. 1 1 .  Q-OF.zod.2B.,,2Aam.lt 

1 9. Mamă-sa îi făcea pe fiecare i 
o mantie mică, şi i·o aducea cîn<l 1 
suia • cu bărbatul ei ca să aducă je� 
fa din fiecare an. '°'�" 

P�o�e�!�t�-����f ;î�::� :.ţ; �l:a� 
nul să ai copii din femeia aceasll 

cari să înlocuiască pe acela pe � 
1-a împrumutat „ ea Domnului!" 5 
s'au întors acasă. •Fuc.14. 1&. 000ip.u. 

21. Cînd a cercetat • Domnul pe Ant  
c a  a rămas însărcinată, şi a nlsa1 
trei fii şi două fiice. Şi tlnănd. � 
muel creştea •• înaintea Domnului. 
:t Fac.21.1. OCr.Jndc.19.2'. Vm.26. Cap. 8.Jt. r.L 

!oC>; 2. 40. 

Eli lşi .m11strll copiii. 
22. E l i era foarte bătrîn, şi a 3�1 

cum se purtau fiii lui cu tot lsrae11 , 
a aflat şi că se culcau cu fem�1i� 
cari slujeau afară la uşa cortul�1

J, 
tîlnirii. · •E• · 

23. El le-a zis : „Pentru ce facf. 



I S A M U E L �. 3. 293 
;istttl de lucruri ? Căci aflu dela !ot 
poporul despre faptele voastre rele. 

24. Nu, copii, ce aud spunîndu-se 
despre voi, nu este bine ; voi faceţi pe 
poporul Domnului să păcătuiască. 25. Dacă un om păcătuieşte împotri
va altui om, îl va judeca Dumnezeu ; 
dar dacă păcătuieşte împotriva • Dom
nului cine se va ruga pentru ci ?" To
tuş e'i n'au ascultat de glasul tatălui 
lor, căci D��:�.11:�ao��!�0����2?i_1����1�·. to. 

26. Tinărul Samuel creştea mereu•, 
lii era plăcut " Domnului şi oame
nilor. 
oC<V�rH.21. f1.:<Prov. 3.·i. Luc. 2 . i12. Fupt. :! .  ·li. I iorn.l .f. I�. 

Vestirea pedepsd 1mpotriva casei luiEli. 

27. Un om • al lui Dumnezeu a venit la Eli, şi i-a zis : „Aşa vorbeşte Dom
nul : „Nu M'am descoperit •• Eu casei 
tatălui tău, cînd erau în Egipt, în casa 
lui Faraon ? 11) 1 Jlf>g. rn. 1 . �·i:=Exod.•. u,21. 

28. Eu l-am ales • dintre toate se-
��},

ii
J� ����ji��e�a c:ă s;e f��1i!n1:•�/�� 

rul Meu, să ardă tămîia, şi să poarte 
efodul înaintea Mea ; şi am dat •• casei 
tatălui tău toate jertfele mistuite de 
foc şi aduse de copiii lui Israel. •E:itod.28.1, 4.Num.16.6; 18.1, 7. •.(ILev.2.3, 10; G.16; 
'J.'1,H,34,90; 10.H., 16.Num.&.O, tO; lR.R-10. 

29. Pentruce călcaţ i •  voi în picioare 
jertfele Mele şi darurile Melc, cari 
am poruncit să se facă în locaşul •• 
Meu ? Şi cum se face că tu cinsteşti 
pe fiii tăi mai mult deci! pe Mine, ca 
să vă îngrăşaţi din cele dintîi roade 
luate di11 toate darurile poporului Meu 
Israel ?'' fr Dent.'4:!, 1:,. fJ(lDl'ut.12.r;,o.  

·30. De aceea, iată ce zice Domnul, 
Dumnezeul lui Israel : „Sl'usesem • că 
şi casa ta şi casa tatălui tău au să 
umble totdeauna înaintea Mea". Şi 
acum, zice Domnul, departe•• de Mine 
lucrul acesta ! Căci voi cinsti ţ pe cine 
Mă cinsteşte, dar ceice Mă dispretuiesc, tt vor fi dispreţuiţi. •Exod. 20.0. 
•1�1fl.r. 18.0, 10. tPe.tB.20;01.14, ţţMnl.2,9. 

13 1 .  lată că vine vremea • cînd voi 
tăia braţul tău şi bratul casei tatălui 
tău, aşa incit nu va mai fi niciun bă
trîn în casa ta. 
•1J1eg.2. 27. Ezec. 44, JO. Cap.4. 11,tB,20; U.3; 22. 18,l'tc. 

32. Vei vedea un .protivnic al tău în 
locaşul Meu, în timp ce Israel va fi 
���e:i

��
e 
fi
b
�lc���!tf�i3i:b��;în

ş
! 

în casa ta. • Znh.e. •. 

33. Voi lasa să rămină Ia altarul Meu 
numai unul din1r'ai tăi, ca să ţ i se 
topească ochii de durere şi să ţi se 
întristeze sufletul ; dar toţi ceilalţi din 
casa ta vor muri în floarea vîrstei. 

34. Şi iată semnul • celor ce se vor 
întîmpla celor doi fii ai tăi Hofni şi 
Fineas: amindoi vor muri •• într'o zi. 

7: J P.k:;. l:'l. 3. �·vcap . 4 . 11 .  

35. Eu • Imi voi pune un preot cre
dincios, care va lucra după inima Mea 
şi după sufletul Meu ; î1 voi z idi •• o 
casă stătătoare, şi va umbla totdeauna 
înaintea Unsului ţ Meu. • 1 r .... . 2 . ar  •. 
J C'rnn . 20 . 22 .  Ezcc.14..15. <·1�2snm.7.11,27.  lileg.Jl.38. 
ţPe.l.2;  18.50. 

36. Şi • oricine va mai răminea din 
casa ta va veni să se arunce cu faţa 
la pămint înaintea lui, pentru un ban 
de argint şi pentru o bucată de 
pine, şi va zice : „Pune-mă, te rog, În 
una din slujbele preoţiei, ca să am o 
bucată de pîne să mănînc". • 1 Reg.2.21. 

Domnul Se descopere. 
3 l�i1��T�f�; 1�i�li�h��'i���1'?·0o;r::: 
nului era rar în vremea aceea, şi ve
deniile nu erau dese. 

ioo cap.2.11 • .-..tl<Ps.7't.9. Amos8.U. VC'l'E!.21. 

2. Tot pe vremea aceea, Eli începea 
să aibă ochii tulburi•, şi nu mai pu
tea să vadă. El stătea culcat la locul 
lui, ,... Fac.27. t ; .J8. 10. Cnp. 2.22;4.IO. 

3. iar candela •  lui Dumnezeu nu se 
stinsese încă ; şi Samuel era culcat în 
Templu l •• Domnului, unde era chivo
tul lui Dumnezeu. 

*Exod.27.21. Lev.21.9. 2Cmn.ts.11. >',l>:<Cap.t.O. 

4. Atunci Domnul a chemat pe Sa
muel. El a răspuns : „lată-mă !" 5. Şi a alergat la Eli, şi a zis : „ Iată-mă, 
căci m'ai chemat". Eh a răspuns. „Nu 
te-am chemat ; întoarce-te şi te culcă". 
Şi s'a dus şi s'a culcat. 6. Domnul a chemat din nou pe Sa
muel. Şi Samuel s'a sculat, s'a dus Ia 
Eli, şi a zis : „Iată-mă, căci m'ai che
mat." Eli a răspuns : „Nu te-am che
mat, fiule, întoarce-te şi te culcă". 

7. Samuel nu cunoştea • încă pc Dom
nul, şi Cuvîntul Domnului nu-i fusese 
încă descoperit. •Fapt.10.z. 

8. Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a treia oară. Şi Samuel s'a sculat, s'a dus la El i, ş i a ·zis : „Iată-mă, căci m'ai chemat". Eli a înţeles că Domnul cheamă pe copil, 9. şi a zis lui Samuel : „Du-te; de 
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te culc_ă ; şi dacă vei mai fi chemat, ,. Israel bălul de F" . să spui : „Vorbeşte, Doamne, căci ro- . llisten;. 
bui Tău ascultă". Şi Samuel s'a dus 4 I . Che�a re.a l t11 Samuel a . 
să se culce Ia locul lu i. 

I 
cunoştm\a. 11;tregului IsraelaJuns 11 1 O. Domnul a venit, S'a înfăţişat şi să 11���� '��e�� 'i:.a in tea Filiste�ilor 1-a chemat ca şi în celelalte dăţi : „Sa- gă Ebcn-Ez�r / -f f,0{" tu. _tăbărit \·� muele, Samuele !" Şi Samuel a ră- Ia A fee ' � 1 •s enn tăbărî '": 

spu��.: „Vorbeşte, căci robul Tău as- 2. F i l isten ii s'au aşezat î• cap:".'�,e� culta · . . . bătaie împotri1·a lui Israel 
n . l inie de l 1 ." At!;Jnc1 _Domnu} a zis lui Samuel : început. I_srae l a fost hăt��· lupta a 

„lata ca voi ţace m . lsrae� �i:, !ucru steni, can au omori t  pe ci de F1ti. car� va asurzi urechii_�, on0cu10 d 1·� băta ie aproape pa!ru mii  de 0�Pul _d, 
auzi. . 

.·· �neg . •. 1. '.
· · Icr. 19. 3. 3.· .Pc;>por�ll s'a mtors în tab�e�1. 1 2. ln zma aceea voi 1mplm1 asupra batrm 11  lt11  Israel au zis . p ra, \i 

lui �l i . tot ' . c.e am r?stit. �mp�t�iva ne-a lăsat Dumnul sa fim bătu �ntru� 
casei lui ; voi 111cepe ş1 voi 1sprav1. de Fil iste n i ?  Ho idem să lu_\ astaz1 

•cap.2.30-36. Silo chirntul Ie.gămîntului D
am deh 

1 3. I-am • spus că .vreau să pedep- ca să  1·i11a în m1J locul nostru o�n�lu1, 
sesc •• casa lui pentru totdeauna, din izbă\"casca clin mina n�jmaşil�r nsai°' 
pricina fărădelegii ele care are cuno- 4. Poporul_ a trimes la Silo, de �Şn ştinţă, ş i  prin care fiii lui ţ s'au făcut au a_clus . chivotul legămîntului 0�dz 
v_redni_ci de lepădat, fără ţţ ca el să-i n�l��.oştir!lor,_ c�:e '. şade între he�: f1 opnt. •cap.2. 29,30. 31, c1c. "*Ezec. 7. 3; 18. 30. v1_m1 · Cei clo1 fn �· lui Eli, Ho!ni ii tCap.2.12, 11,22. ttCnp.2.23, 25. F meas," er_au ac<? Io, _im preună cu chiv t 4. De aceea jur casei lui Eli că ni- tul legammtul u1 lui Dumnezeu. � 

ciodată fărădelegea casei lui Eli nu • va " 2 5•m·."·" P'":io· • ; 99. i. *.*Exod.25.lB,2'.!. Num.i.>. 
fi ispăşită, nici prin jertfe, nici prin 5. Cmd � •ptrat c�1�otul legămintului 
daruri de mîncare". « :su1u .u .3G ,31 . Isn .:t.! .H .  Domnul.m" m tabara, . tot Israelul 1 

1 5. Samuel a rămas culcat pînă di- scos stn�aţe de bucurie, de s'a cutr� 
mineaţa, apoi a deschis uşile casei murat_pammtu l . . " 
Domnului. Samuel s'a temut să isto- 6 • . Rasune_t�I ac�st<?r stn�ate a fosl 
risească lui El i  vedenia aceea. auzit �e f!h�teni, ş1 au zis : _„Ce în-

t 6 D El" h at e S muel i seamna strigatele acestea cari răsuni : - ar I a c _em
" l p a v ' ş_ în tabăra Evreilor" ? Şi au auzit că s� a zi�_. „��!!lllele, fiule · El a raspuns · sise chivotul Domnului în tabără. „ Iata-�a · 

. . • 7. Filistenii s'au temut, pentrucă au 
t 7. Ş1 E_h a zis : '!Care este cuvmtu! crezut că Dumnezeu venise în tabari pe care ţ1. I-:i vorbit Domn�! ?  Nu-mi „Vai de noi !"  au zis ei, „căci h'a 11151 ascunde_ mm1c. Du�neze� sa Se P_?ar: aşa ceva pînă acum. te • cu tme cu toata asprimea, daca-m1 s Vai de noi 1 C ine •ne ·va izbăvi din ascunzi ceva din tot ce ţi-a spus !"  mî�a acestor · dumnezei puternici' "Rut.i.17· Dumnezeii aceştia au lovit pe Egipteni 
t 8. Samuel i-a istorisit tot, fără să-i cu tot felul de urgii în pustie. 

ascundă nimic. Şi El i  a zis : „Dom- 9. Intăriţi-vă •, şi fiţi oameni, fiii· 
nul • este acesta, să facă ce va crede !" stenilor, ca nu cumva să fiţi robi 

•Iov. 1. 21; 2. 10. Pe. 39. 9. Isa. 311. s. Evreilor, cum v'au fost ei robi" voua-
1 9. Samuel creştea •, Domnul •• era fiţi oameni şi lup�?1

ţ�:;•
10_ 13_ 

,„Jude."·" cu el, şi n'a lăsJt_ să cadă Ia pămînt 
niciunul ţ d in cuvintele Sale. 1 O. filistenii au început lupta, şi 1.s· 

· •Cap . 2 . 21 .  ••Fnc.S9. 2,21,23. tCnp.9. 6. rael a fost bătut •. Fiecare a fugit rn 
20. Tot Israelul, dela Dan • pînă la cortul lui. lnfrîngerea a fost _ 'fo�rtt 

Beer-Şeba, a cunoscut că Domnul pu_- mare, şi din Israel au c�zut tre1zeci d1 

sese pe Samuel prooroc al Domnului. mii  de oameni pedeştri. 71 9 0  
ie:Judc.20. I .  .,.. Ver!I. 2. Lev. 26. 17. neut.28. 25. P.s.i ( !  

I t . Chivotul • lui Dumn�ze� a o; 

21 .  Domnul nu înceta să Se arate în luat, şi  cei doi •• !i i  ai Im Eh, Hofni 
Silo ·, căci Domnul Se descoperea lui · fineas au munt • I D ŞI 

• crip. 2. 32. Ps.78:01 . • ••C�p.2.31. PB.7'"11 
Samuel, în Silo, prin cuvmtu • om-

1 2. Un om din Bemamm a alerg 
nnlui. • Vera. t,4. 



I S A  M. U E L  �. 5. 2Q5 din tabara de bătaie şi a venit la Silo • în aceeaş zi cu hainele sfişiate, şi cu 
��IPo��. :.c�-;��1:!�.�:; �r� J'lă�1��1�·n. 1 .  1;�\; �1�1�1„ I. 2. 1 3. Cinci a ajuns, El, aştepta, stînd 
fi
e e�� ��Î�iti;ti��

ng
;e�t��.

m
�h�7.�

i
tJlti Dumnezeu. La intrarea lui în cetate, omul acesta a dat de veste, ş i  toată cetatea a strigat. . � * c"P· '. '"· 1 4. Eli auzind aceste strigate, a ZIS : 

Ce în;emnează zarva aceasta ?" Ş i  i'ndată ·omul a venit şi a adus lui Eli vestea aceasta. 
1 5. Şi Eli era în vî�_st� de nouă�e�i şi opt de ani, avea och11 • mtunecaţ1 şt nu mai putea să vadă. '·C"•·'· '· 1 6. Omul a zis lui Eli : „Vin de pe 

cîmpul de bătaie, şi din cî1_npul _de 
bătaie am fugit astăzi." Eh a zts : 
„Ce s'a întimpl.at *, fiule ?'' .;..2som. 1 . � .  

1 7. Cel ce aducea \'estea aceasta, ca 
�!���e:s, Fflis��sn\1�·::r:iclpo�o��Î i� ��: ferit o marc înfrîngere ; şi chiar cei doi fii ai tăi, Hofnl şi Fineas, au murit, ş i chivotul Domnului a fost luat." 1 8. Abea a pomenit de chivotul lui Dumnezeu, şi Eli a căzut de pe scaun pe spate, lingă poartă ; şi-a rupt ceafa 
şi a murit, căci era om bătrîn şi greu. El fusese judecător în Israel patruzeci de ani. 1 9. Noru-sa, nevasta lui Fincas, era 
însărcinată, şi sta să nască. Cind a auzit vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu, despre moartea socrului ei şi despre moartea bărbatului ei, s'a încm·oiat şi a născut, căci au apucat-o durerile naşterii. 

20. Cînd trăgea să moară, femeile • cari erau lingă ea i-au zis : „Nu te teme, căci ai născut un fiu !" Dar ea n'a răspuns şi n'a luat seama la ce i se spunea. .:.. Fnc. 3..'>. t7. 
2 1 .  A pus copilului numele 1-Cabod • ! (Ntt mai e slavii), zicînd : „S'a dus slava •• din Israel !" Spunea lucrul 

acesta din pricina luării chivotului lui Dumnezeu, şi din pricina socrului şi bărbatului ei. • Cop. u . s. ••Pl!.26.•;;8.61. 
22. Ea a zis : „S'a dus slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat." 

Ciiderea lui Dago11 înaintea cl!iPol11flli. 
5 I. Filistenii au luat chirntul lui Dumnezeu, şi l-au dus din EbenEzer • la Asdod • cap. 1. 1 ; ;. 10. 2. După ce au pus mina pe chivotul 

lui Dumnezeu, fi l istenii l-au dus în 
casa lui_ Da

_
gon • (7-eul peşte) şi l-au 

aşezat lmga Dagon. �-.rudc.rn.2.'.:. 3. A tloua zi, Asclodcnii, cari se sculaseră �lis .  de dimineaţa, au găsit pc Dagon. int111s � cu faţa la pămînt, înain
tea ch1votulu1 Domnului. Au luat pc 
Dagon, şi l-au pus •• înapoi la locul 
I u i. •:' I„n. t'.1. I; .1r,. 1 ,  :! . ·� ·, ha . .  \u. 7 . 4. Şi a doua zi, sculîndu-sc disdedimincaţă, au găsit pc Dagon întins cu 
faţa la pămînt, înaintea chivotului Domnului ; capul • lui Dagon şi cele două mini ale lui erau tăiate pc prag, 
şi nu-i rămăsese decît trunchiul. 

(l]cr.50.2.Ezcc.0.4, G.Mic . t . 7. 5. De aceea, pînă în ziua de azi, preo
ţ i i  lui Dagon şi toţi ceice intră ' în casa lui Dagon, la Asdod, nu calcă pc prag:. �·Ţd.i.e. 

Pedeapsa Filislr11ilor. 
6. Mina • Domnului a apăsat asupra celor din Asdod, şi i-a pustiit •• ; i-a lovit cu bube ţ la şezut, atît în Asdod cit şi în ţinutul lui. ''Vm. ; , 11 .  E•od.o.a. 

Ps.3'2.-1. Fapt. 13. 1 1 .  ::.�' C:ip.6.f1. tDeut. '....':'l. 2i. Pa. 7tUi6. 

7. Cînd au văzut că aşa stau lucrurile, oamenii din Asdod au zis : „Chivotul Dumnezeului lui Israel să nu rămînă la noi, căci mina Lui apasă asupra noastră şi asupra lui Dagon, dumnezeul nostru." 8. Ş i au trimes şi au adunat la ei pe toţi domnitorii Filistenilor, şi au zis : 
„Ce să facem cu chivotul Dumnezeului lui Israel ?" Domnitorii au răspuns : „Să se ducă la Gat chi\'Otul Dumnezeului lui Israel." Ş i au adus acolo chivotul Dumnezeu�ui lui Israel." 9. Dar după ce a fost dus acolo, mina • Domnului a apăsat asupra cetăţii, şi a fost o mare •• groază ; a lovit ţ pe oamenii cetăţii dela mic pînă la mare, şi au avut o spiuenie de bube l a  şezut. '°'D€ut. 2.1r;. cap.7.19;12.1&. 
��,�Yere . 1 1 .  ţ\'eni.6. Pe.78.61.i. 

1 O. Atunci au trimes chivotul lui Dumnezeu la Ecron. Cînd a intrat chivotul lui Dumnezeu în Ecron, Ecronilii au strigat : „Au adus la noi chivotul Dumnezeului lui Israel, ca să ne omoa
re, pe noi şi poporul nostru." 

1 1 . Şi au trimes şi au strîns pe toţi domnitorii Filistenilor, şi au zis : „Tri
meteţi înapoi chirntul Dumnezeului lui Israel ; să se întoarcă la locul lui, ca să nu ne omoare, pe noi şi poporul nostru." Căci în toată cetatea era o 
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groază de moarte, şi mina • lui Dum- , cest mare rău ; dacă nu, vom . nezeu apăsa cu putere. • vers. 6,9. nu mina �ui ne-a lovit, ci 1 şti "  ci 

1 2. Oamenii cari nu mureau, erau Io- cesta a ven it peste noi din întl�c)ul a. viti cu bube la şezut, şi ţipetele cetă- . . '· loa.1;. 10_ P.�rt." 
ţii se înălţau pînă la cer. 1 O.

V 
Oalî!e11 11 . au V fâcut aşa. A "'·'· doua va_c1 can . ala)lta�, ţ�-au î�j�Uat 

F'li t „ t 
. t h" t l - 0 - l a  car, ş 1  le-au mch1s v1ţe11 acas· ga\ i s emt rime c 1vo u inap 1• 1 1 . Au pus în car chivotul D a. 61. Chivotul Domnului a fost şapte şi ·lada cu şoarecii de aur şi �hn:inulu\ 

luni în ţara filistenilor. umflăturilor lor. 1PUnlt 
.2 .Şi fili�t�nii_ a� chelî!at • pe �reo- 1 2. Vacile au apucat drept e ţ1 ş1 pe gh1c_1ton, ş1 au zis : '!Ce sa 

V 
fa- spre Bet-Şemeş ; au ţinut mfreudrum c�m cu ch1votu_I Dvomnu_lu1 ? Ar.:ita- l�ş . drum, mugind, şi nu s'au a �ctţ1-ne cum trebme sa-I tnmetem ma- mei la dreapta n ici la stînga Eatu1 

poi la locul lui." nitorii filistenilor au mers d� , om. •Fac . .u.8.Exod.7. 11. Dan.2 .
. 
2; 5. 7. M�l� 2. 4. pînă la hotarul Bet-Şemeşului. pa elt 

3. Ei au răspuns : „Dacă tnmeteţ1 ma- . 
poi chivotul Dumnezeului lui Israel, Chivotul la Bel - Şemeş. 
să nu-l trimeteţi cu mina goală•, ci a- 1 3. Locuitorii din Bet-Şemeş duceţi lui Dumnezeu o jertfă•• pen- cerau grînele în vale : au ridicat oe�· 
tru vină ; atunci vă veţi vindeca, şi au zărit chivotul, şi s'au bucurat ci 1: veţi şti ţ pentruce nu s'a îndepărtat l-au văzut. 0 
mina Lui de peste voi." 1 4. <::arul a ajuns în cîmpul lui 1� •E::lod.23. 15. Deul.. 16.16. •• r.ev.5.15,16. t Ven. 9. sua dm Bet-Şemeş, şi s'a oprii a-

4. filistenii au zis : „Ce jertfă pen- colo .. Acolo era o piaţră . mare. Au tru vină să-I aducem ?" Ei au răspuns : despicat lemnele carului, ş1 vacile 1� „Cinci umflături de aur şi cinci şoa- au _adus �a_.ardere de !ot �omnului 
reci de aur, după • numărul domnito- 1 o .  _Le':'1ţ11 au pog9nt chivotul Dom. rilor filistenilor, căci aceeaş urgie a nulu1, ş1 la�a de lingă el în care li 
fost peste voi toţi şi peste domnitorii aflau lucrl!nle de aur, şi le-au pus JI! 
voştri. •Ven; . 1 7, 18.loe.13.3.Jadc.3.3. toate pe piatra cea mare. Oamenii din 5. faceţi nişte chipuri după umflă- Bet-Şemeş �u adus p;:imnului în ziua 
turile • voastre şi nişte chipuri după aceea arden de tot ş1 Jertfe. 
şoarecii voştri cari pustiesc ţara, şi 1 6. Cei cinci • domnitori ai Filistenf 
daţi „ slavă Dumnezeului lui Israel : lor, dupăce au văzut lucrul acesta, s'a� 
poate că va înceta ţ să-Şi apese mi- întors la Ecron în aceeaş zi. •1„.u.t 
na peste vui, peste dumnezeii ţţ voştri, 1 7. lată • umflătu�ile . �e au.� pe cari 
şi peste ţara voastră. • Cap.6. 6. ••Jos .  7.19. le-au dat Domnului f1hsten11, ca dar 
1oa.•2. 12. Ma1.2.2. 1oa.ne.u. tCap.6. 6, 11. Ps.ae.10. pentru vină : una pentru Asdod, uni 
ttCap. r..3,•,7. 

V • • • • • pentru Gaza, una pentru Ascalon, WII 
6. Pentruce să va împ1etnţ1 muna, pentru Gat una pentru Ecron. •V•"' cum • şi-au împietrit inima Egiptenii 1 8. Erau Şi nişte şoareci de aur, dupi 

şi faraon ? Nu i-a pedepsit El şi n'au numărul tuturor cetăţilor Filistenilor, 
lăsat•• ei atunci pe copiii lui Israel cari erau ale celor cinci căpetenii, a· 
să plece? •Exod. 7.13;8. 15; 14.17. •• Exod. 12. n . tît cetăţi întărite cit şi cetăţi fără ri-

7. Acum, faceţi un • car nou de tot, duri. Lucrul acesta îl adevereşte piam 
şi luaţi două vaci tinere cari dau ţîţă cea mare pe care au pus chivotu! [}Jill' ş! cari n'au t�as :• la)!1g ; îi:ijugat� v�- nu.lui, şi care este şi astăzi în cimpul c1le la car, ş1 minaţi mapo1 acasa v1- )UJ  Iosua din Bet-Şemeş. . 
ţeii lor cari se ţin după ele. 1 9. Domnul a lovit • pe oamenii _dm 

* 2 oam . 6.a. „Num. 10.2. Bet-Şemeş cînd s'au uitat în ch1\'0' 
8. Să luaţi chivotul Domnului, şi să-l tul Domnuiui ; a lovit (cincizeci de 

puneţi în car ; să puneţi alături de el, mii) şaptezeci de oameni din popo� 
într:o ladă, lu�rile de aur •  pe. c�ri le Şi poporul a plîns, pe!1trucă Domn 
daţi Domnului ca dar pentru vma ; a- îl lovise cu o mare urgie. . 
poi să-l trimeteţi, şi va pleca. • ven. 4,o. • E•od.19.21. Nam.4.6, u;, l!ll. 28IJll·�_". 

9. Să-l urmăriţi cu privirea ; şi da- 20. Oamenii din Bet-Şemeş au z�; 
că se va sui pe drumul hotarului său „Cine poate • sta înaintea Domnul ş 
spre Bet-Şemeş, • Domnul ne-a făcut a- înaintea acestui Dumnezeu sfiat? ' 
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la cine trebuie să se suie chivotul, dacă 

depărtează dela noi?" ''2Ham.6.9.Mal.a.2. 

s�t. Au trimes soli la locuito�i i di� 
Chiriat-learim •, ca să le spuna: „f1-
listenii au adus înapoi chivotul Dom
nului; pogorîti-vă şi suiti- 1 la voi." 

•Ios. 18.1 1 . Judc.1'3.12. 1 Crou. Ul. 6, 6. 

Chivotul la Chiria! - /earim. 7 t. Locuitorii din Chiriat-learim • 
au venit şi au suit chivotul Dom

nului; l-au dus îi;i c�sa lui. Abinadab "", 
pe deal, şi au sfmţ1t pe_ fiul său Elea
zar ca să păzească chivotul Domnu
Jui. •Cap.li.21.P11.132.6, l(i'.c� Sam .• 6.4· 2. Trecuse destulă vreme dm ziua 

l!��Î�-
u�::ars��ă cs����1ci 

1de ��i
i�i�: 

tunci toată casa lui Israel a plîns du
pă Domnul. 

3. Samuel a zis întregei case a lui 
Israel: „Dacă din toată inima voastră 
vă întoarceţi• la Domnul, scoateţi •• 
din mijlocul vostru dumnezeii străini 
şi Astarteele ţ, îndreptaţi-vă inima ţţ 
spre Domnul, şi slujiţi-l numai •ţ Lui; 

f �r �] :!u:.�.i�1!�ii:gi.�. :.:� r.;�/I�:!:::� Joel 2. 12. .,.;. Fac. 36. 2. loe. 24.. 14, 23. t Jndc. 2. 13. 
tr2cron.oo. tD. lov.11.1311". '(oţl>eut.6.13; 10.20;18.4. 
Kat.4. IO. Luc.4.8. 4. Şi copiii lui Israel au scos din mij
locul lor Baalii • şi Astarteele, şi au 
slujit numai Domnului. •Judc.2.11. 5 . Samuel a zis: „Strîngeţi • pe tot 
Israelul la Miţpa, şi eu mă voi ruga 
Domnului pentru voi."•Judc.20. 1 . 2 R•g.25.23. 

6. Şi s'au strâns la Miţpa. Au scos • 
apă şi au vărsat-o înaintea Domnului 
şi au postit •• în ziua aceea, zicând ; 
„Am păcătuit ţ împotriva Domnului ! " 
SJ.muel judeca pe copiii lui Israel la �:�f.�;. +°/u��'.':o'.�o'.� ;;g�:r;;: �.�·;o.i�:.·· u.a,4,&. 

Israel se ciJieşte. 7. filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Miţpa, şi domnitorii filistenilor s'au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta copiii lui Israel s'au temut de filisteni �· şi _a� zis lui Samuel: „Nu înceta• sa strigi 
fentru ooi către Domnul D!1mnez.e!1 n�stru, ca să ne scape du; mma f1hstemlor." •1sa.S7.c. 9. Samuel a luat un miel sugar şi 1-a a�us întreg ca ardere de tot D�mnulu1. A strigat• către Domnul pentru Israel, şi Domnul I-a ascultat. 

•PI 99.8.1er.t6.1. 

I O. Pe cînd aducea Samuel arderea 
de tot, filistenii s'au apropiat ca să 
bată pe Israel. Domnul a tunat• în 
ziua aceea cu mare vuiet împotriva fi-
��!�\!�âf�a��t

i
�� fu�s

1ir�ef �gă. Au fost 
>:·Jos.10. llJ. Jodc.4.15; 6.20. Cop.2. 1r1. 2Ham.22.14.1&. 

1 1. Bărbaţii lui Israel au ieşit din 
Miţpa, au urmărit pe f ilisteni, şi i-au 
bătut pînă subt Bet-car. 
12. Samuel a luat • o piatră pe care a 

pus-o între Miţpa şi Şen, şi i-a pus 
numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor), 
zicînd: „Pînă aici Domnul ne-a aju
tat." o:'Yac.28.JB;3l.1ă;�.14. Jo11i.4.9;z.t..26. 

1 3. Astfel • au fost smeriţi Filistenii, 
şi n'au mai •• venit pe ţinutul lui Is
rael. Mina Domnului a fost împotri
va fil istenilor în tot timpul vieţii lui 
Samuel. '>Judc.13.1. """'Cap.111.r,. 

1 4. Cetăţile pe cari Ic luaseră filiste
nii dela Israel, s'au întors la Israel, 
dela Ecron pînă la Gat, cu ţinutul lor; 
Israel le-a smuls din mîna filisteni
lor. Şi a fost pace între Israel ş i  A
moriţi. 

Samuel judecător. 15. Samuel a fost judecător • în Is
rael în tot timpul vieţii lui. 

• Vere.6. Cap.12.11.Judc.2. 16. 
1 6. El se ducea în fiecare an de fă

cea înconjurul Betelului, Ghilgalului 
Î�c�r\

t
1�
e!,c:�t!�.

deca pe Israel în toate 
1 7. Apoi se întorcea • la Rama, unde 

era casa lui; şi acolo judeca pe Israel . 
Şi a zidit„ acolo un altar Domnului . 

*Cap.B.4. '°'"'Jode.21.„. 

Israeliţii cer un lmpărat. 8 1. C!.�d a. !zi�ătrînit Samuel, a pus• 
. 

pe f111 săi Judecători peste Israel. 
=-Deot.18.1& 2Cron. l9.6. (l*Judc.10.4: 12.14. Jodc.6.10. 
2. Fiul său intii născut se numea loel şi al doilea Abia; ei erau judecători la Beer-Şeba. 
3. Fiii _lui �amuel n'au • călcat pe urmele IUi; c1 se dădeau •• la lăcomie luau mită ţ şi călcau dreptatea ' 

.... Ier. 22. lD, 18, 17. �Eiod.. 18. 21. 1 Tlm � s· 8 10 t Deul.18. 19. P11. l.6.6. 

' • ' ' • 

�- Toţi �ătrînii lui Israel s'au strâns ş1 au _venit la Samuel Ia Rama. �· E1 . . �u �îs: „lată că tu eşti bătrîn, ş1 copm tăi nu calcă pe urmele tale . acu!"" pune • un împărat peste noi să ne Judece, cum au toate neamurile " •Ven. t9, 3), Ik>ut. 17.14. Oeea 19. 10. Fapt:,019.21. 
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6. Samuel n'a vllzut cu plllcere faptul ci ziceau : „D.!l-ne un împărat ca sli ne 

tdece." Şi Samuel s'a rugat Domnu-

�'.· Domnul a zis lui Samuel: „Ascul-
tă glasul poporului ln tot ce-ti v� spu
ne; clei nu pe• tine te leapadâ, �· p : •• 
Mine mă leaplldă, ca s.!l nu mai dom
nesc peste e i. 

o Y.1od. llt.Jil. ,,.•Cop. 10.19; 12.17,JD. OMllll:J.10,11. 

8. Ei se poartă cu tine cum •'au. pur
tat totdeauna derlnd i-am scos dm E
gipt pîn:i în �iua de astăzi; M'�u pâ· 
rlsit şi au slujii altor dumnezei. 9. Ascultă-le glasul deci; dar inştiin· 
fcazll-i, şi f.!l-le • cunosc�! drept�l.}m· 
piratului care va domni peste e1. 

•Vfft.11. 

I O. Samuel a spus toate cuvintele 
Domnului poporului care-i cerea un î�f1E�· a zi�: „lată • care va fi drep
tul 0împăratului care va domni peste 
voi. El•• va lua pe fii i  voştri, îi va pu
ne la carăle sale şi intre clllărefii lui, ca sll alerge lnaintea carului lui; •))pul. 17. 1n, t·lf·. t 'aJ•. lh. 2f,, •:. Cup. 14. ta. 

12. li va pune dlpctenii ,res. t� o �ie 
şi cllpetcni1 peste cinc1�ec1 , .ş1-1 va. m
trebuinţa la aratul p:lmmturilor Im, la 
seceratul bucatelor lui, la facerea ar
melor lui de război şi a uneltelor cariilor lui. 13. Va lua pe fetele voastre all-i facil 
miresme, de mîncare ti plne. 14. Va lua cea mai buni parte din 
dmpiile • voastre, din viile voaatr� ti 
din mllalinii vo,tri, şi o va ·da alu11to
rilor lui. • 1""•·21. 7. Y.zec.111.1•. 15. Va lua zcciuiall din rodul semin· 
telor şi viilor voastre, şi o va da sluji
torilor lui. 16. Va lua pc robii şi roabele voastre, cei mai buni boi şi măgari al voştri, ti·i va lntrebuinta la lucrllrilc lui. J 7. Va lua zeciuială din oile voastre, 
şi voi înşivă veţi fi slugile lui . 

. 18. Şi atunci veti striga împotriva 
lmpAratului voatru pc care-l 1·cti alege, 
dar Domnul• nu vă va asculta." 

•l'ro.-. l.z.6,2G,27,28. ba. I. u;, MJc.3.4. 19. Po11orul n'a • vrut să aaculte gla
sul lui Samuel. „Nu !" au zis ei, „ci 
să fie un împărat peate noi, •1 .... 4-l.10. 20. ca să fim ti noi ca• toate neamu
rile; împăratul nostru ne va 'judeca, 
;fr:1u�r�� ��z�:a�!i! ��:!!�!.1?1 •"v'...�:. 21. Samuel, duplice a auzit toate cu-

l�����i1�f porului, Ic-a spus ln auiu1 22. Şi Domnul a zi� lui Samuel . cultâ-le • glasul, 51 pune un im „A� 
peste ei." Şi SJmuc a zis bărb 

Pirat 
lui Israel : „Duceţ1-vâ fiecare ln atilor tea lui." v ... .., ,1..,��':: 

Sn11l la Samuel. 9 L ţ:r a u.n om .din Beniamin, nu Ch .1s •, fml lui Ah1d, fiul lui 11111 

r?rl fml. lui .Bec.oral. f111l lui Ar�h· fiu unui Hcmam1t, un om tare şi v .' 
nic. •1111• li r.1.1cmn."·•·9��: .2 . . El . avea un fi� cu numele Saul tinar ş1 frum?.�· m:.11 frumos declt ori'. care <1111 cop111 lui l•rael. Şi-i într cca pc toţi 1n lnalţirne dela um�r· � SUS. ''Ca1•.!fJ.?a J. Magiiriţclc lui Chi•, tat:il lui Saul s'au rata cit ; ş_i Ch i� a zis fiului u; Saul: „la cu tmc o �lu�A. scoală-te ti du-te de cauta ma•:.iri\elc." 

4. Sau I a trecut prin muntele lui[. 
fraim, şi a strllbălut tara Şalişa •, fj. 
ră să Ic gllscasd ; au trrcut prin fan Şaalim, şi nu erau acolo; au strab1. 
lu t ţara lui Beniamin, şi nu INu gl· 
sit. ·""'·'' 5. Ajunsc�cra in tara Tuf, clnd Saul 
a zi� slur;cii cire ii in�oţca: „Haide !I 
ne întoarcem, ca nu cumva tatai meu, 
lâsind măg:lriţcle, �a fie îngrijorat de 
noi." 

6. Sluga i-a zis : „latâ c:1 in cctateaa
cca1ta este un om• al lui Dumnezeu, 
un om cu vază ; tot cc spune "  ci, nu 
se poate să nu se întlrnplc. liaidem la 
ci dar; poate că ne va

. 
arăta drumul 

pe ca re trebu ic sil apucăm." 
')L11-11t.fl.'l.l.llh·.11.J3.l.IUIC"f'·U 7. Saul a zis slu" ii sale: „Dar daci 

mergem acolo, cc să• aduc.cm omului 
lui Dumnezeu ? C:ici nu mai avem me· 

rindc ln saci şi n'avcm niciun dar de 
adus omului lui Oumnezeu. Ce � 
vem ?" •Judc.n.1•; 1:1.11. 1l�·w1u. a11111.Ul:": 
8. Slu�a a luat din nou cuvlnţul, 1; 

a zis lui Sa�l: „Uite cu
. 
am la mm�� 

sfert de s1clu de argm_t; li voirala 
omului lui Dumnezeu, şa ne va a 
drumul." - ducei 9. Odinioară în Israel, clnd se u 2� 
cineva să întrebe• pc Dumneze t' 1,. 
cea: „Haidem, sll mergem la va�ă �� 
Clei acela care se numeşte _azi r. , 
roc, se numea odinioară va��tg:, •. �• 
;.�::�er2!.�:�7��:,·,:·.',!;. �,�:;�?��·'.·.2. 
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to. Saul a zis slugii: _,„Ai drepta!�; 

hailkm să mcq.(cm !" �1 s'au dus 111 
cetatea unde era omul llll D11mne-z��'. Pe cînd se suiau ci spre cda!e, au 
intîlnit nişte fete• cari icşiscra să.scoa
tă apă· ş1 Ic-au zis: „Aici este vazâto
rul ?"' . lor:•·.� ... 1.11. 

12. Ele Ic-au ras;iuns: „D.1, iaca-I uia
intca ta; dar du-te. repede, aslaz1 • a 
venit în cetate, pcntrucă poporul aduce 
jertfă•• pc �}:}1�!�\�;,��: Cnp. 111. 2. ·'.·'� t llPJ.:. a.�. I :i. Cînd veţi intra i� cetate, îl. ve(i 
gasi înainte ca. să se suie la locul. •!ial.t 
sa mănînce; căci poporul nu manu1că 
pînă nu vine el, fiindcă ci trebuie s.a 
binecuvinteze jertfa; după aceea, ma: 
nincă şi cei poftiţi. Suiţi-vă dar, căci acum ii veţi g:isi." . 14. Şi s'au suit în cctaţe. Tocma1_ci1!d intrau pc poarta ccl�(11, au fost !nttlnili de Samuel, care ieşea să se suie pc înalţime. 

1 5. Dar, cu o zi mai l1wi11tc de venirea lui _saul, Domnul• inşliintasc pc Samuel, şi„i zisese: f,•cn11.1r •. 1. Fu11t.w.:t1. 16. „Mine, la ceasul acesta, iţi voi !rimele un om din ţara lui Beniamin, ,i să-l• ungi drept căpetenie a poporului Meu Israel. El va sclipa poporul Meu din mina filistenilor; căci 
;�j �ăc�1,3�:�1t��cl11si�i�I�u15r:ic a �jfi�; 

111in"1 l'c11lrnce dar imi vorbc7ti a,\. fel"(" 
•cnl'. 1;,, 17,-: �·.J•1d•·. 'I.O. rn, 11, ·I„, 1·�.1;i.i;, '1.7. ·tJudc.n.ir •. 22. Samuel a luat pc Sa 11 I şi pc ,)uga lui, i-a vîrît în oria ia ele 111î11ca re, Ic-a dat locul cel di11lii i11!re cd pofliti, cari erau aproape trci1e"i di: i117i. 2�. Samuel a zis b11c:ilarnl11i: „Ad11 porţia pc care ţi-am dai-o, "i11d \i-a111 1.is: „Pune-o deoparte". 

2·1. l:lucâlarul a da! spata• �i cc era pc ca, şi a pus-o înaintea lui Saul. )i Samuel a zis: „Ială cc a fost pilstra!, pune-o înainte, şi mănîncă, fiindc:i pentru tine s'a păstrai cinci am pof.til poporul." As!fcl Saul a mincal cu Samuel 111 ziua aceea. '-' Lf'V.1.:12,:1:1. 1�1.N:.2-i.„. 2�. S'au pouorit apoi de pc 1n;il\ime în cctail', şi Samtll'I a stat de vorba cu Saul pc afopcri711J • ca,ci. 
�· I 1•·111. '!'.!, "'· :! !-111111. 11. �. I'rlf>I. 10.11 26. Apoi s'a11 sculat di�dcdimineată; şi în rcvilrsatul zorilor, Samuel. a cl!t·· mat pc Sau I de pc acopn1ş, ş1 a ZI': „Scoală-te, şi te voi î11,o\i11• Saul �·a sculat, şi au ieşit aminrloi, ci şi Samuel. 27. Cin<l s'au pogorit la marginea. cetăţii, Samuel a zis lui Saul: „Spune slugii talc să treacă înaintea noastră". Şi sluga a trecut inaintc. „Opreşte-!!' acum", a zi s iariiş Samuel, „şi-li V<•i face cunr1>cut cuvîntul lui Dnmnt·zcu". pin� la Minc."·�C11J,,IO,J, nm101l.:i:!.:lr1jll,7,U, 17. Cînd a zărit Samuel re Saul, Srml /!Sfi: Ul/.\' de Samuel Cil lmpdrttl. Domnul i-a zis: „Ială • omu , despre 1 Q t. Sam ud• a luat sliclu\a cu untcar e \i-am vorbit; ci va domni peste dtlemn, şi a turnai-o pc capul poporul Meu." """'""1·1�·""""1:1.H. lui Saul. Apoi l-a sărutat••, şi a zis: 1 8. Saul s'a apropiat de Samuel la „Nu te-a uns Domnul 1' ca să fii căpemijlocul porţii, şi a zis: „Arata-mi, tenia moştenirii ţţ Lui? •cu1„u.w: te rog, unde este casa viiziltorului.'' 10.1:1.21ti·�.11.a,o."''�l'".2.12.ţ1ru11t.rn.21.ttDuul.rJ2. 19. Samuel a răspuns lui Sau I: „Eu o.•'•· 1H. 11. sin! văziitorul. Suie-te înaintea mea pc 2. Astăzi, după cc ml\ vei pllrll-

����mti �orl�e�1��a �l��r;i �i-1ri��i u�1��icF.lli:1 
d1�i,1�:::n�la,���ia��:�u1: spune tot ce se petrece în inima ta. Ţelţah ••. Ei iţi vor zice: „Mllgări-20 Nu te nelinişti de măgăriţele• jele pe cari te-ai dus să Ic cauţi s'au pc 'cari le-ai pierdut acum trei zile, gllsit; şi iată că tatăl tău nu se mai căci s'au găsit. Şi pentru cine este pll- glnde�tc la mllgări\c, ci esle ing-rijorat strat•• tot cc este mai de prct în ls- de vot, şi zice: „Cc să fac pentru fiul rael? Oare nu pentru tine şi pentru meu?" •1•na.nr„w,�•1. ••••••.••·""· toalll casa tatălui lllu ?" 3. De acolo vei merge mai d�arte, 

21. Saul a rnsp;.�;�·�;���"
·
�;;"��;1�2

·�:; �imT�iv:iu;/g1�1/1�pj�Jr�1! i�� o:���r�i Beniamit •, din una din cele mai mi- suindu-se la• Dumnezeu, în Betel, şi ci•• seminţii al<� lui Israel? Şi fami· duclnd unul trei iezi, altul trei turte lia t mea nu este cca mai mică dintre de pine, iar altul un burduf Cit vin. toale familiile din seminţia lui Ben ia·, '' ,,„,.,,.,,.:rJ: 116.1,11, 1. 



I SAMUEL 1 0. 

300 „ „ i-ji Şi nu i-a spus ni�ic despre împărăţia E. t or întreba de s�natate,, ş
i despre care vorbise Samuel. 4. 1 e v • . e cari le vei ua 

,·or da două pini, P 
Saul ales lmpărat priit sorţi <lin 0m� ���ea, vei ajunge. la Oh�·�t 17. Samuel a. chem�t poporul î�ain-5 . . u� unde„ se aflăg'!.rmzoana 1 . tea • Domnului la M1ţpa ••, ;1o�l�r.' Cînd vei intra m .cetate, ��� •Jud�.11.11; �·'·Cop. �1. t5. ""C•p.1.;,,, � �!(1 

i 0 ceată de prooroci P0�0�j:„ 1 s. şi a zis cop11lor lui Israel: „Aşa dnu�s� ţ de pe înălţimea pent� J��b:� vorbeşte• Domnul, D':1mnez�ul lui lscu lăute, tîmpene, ţJuere ş1 
overe.10. rael: '!Eu, am. sc�s . dm. Egipt pe Is. înainte, şi ţţ proorocind: 

00 •t z11eg.3•15. rael, ş1 y a1!' 1zţ>av1t dm m!na Egip„c.p.1s.a.tCap.9.12.ttE.1od.to. '· · tenilor ş1 dm mma tuturor 1mpără\ii-1eor.H.•- 1 . veni peste lor cari vă apăsau. •Jude.a.�,. 6. Du�u l • Dom�.1! u:u 
v:i, şi vei fi 19_ Şi astăzi, voi• �ep _ăd�ti. pe . Durntine, vei .pro,oroci 

m nezeul vosţru •. care v a 1zba".1t din toapref�cut mtr
.
al�

,.�3• ;.v.,..10. cap.19.2:1,24. te releţe ş• _dm. toate sufennţ�le voa
•:<•'.,'.'·11·25;c P vor îm lini semnel„e� stre, ş1-I. z1ceţ1 :_ 1,P�ne„ un 1mparat 7. Cmd

f
J• se . "si 

P
de făcut cac1 peste n01 !" lnfaţ1şat1-va acum inainacestea, a.�e vt1 � tine 

' 
tea Domnului, după seminţiile voastre Dumnezeu .i�� .•. s.Luc.z.'12.••Judc.6.12. şi după miile \'Oastr�"-:C•p.B.7,19;12.12. 

8 A oi să te pogori înaintea. mea _la• -�O. S::.muel a a�rop1_at . toate se_rnin-
Gh .1 P 1 . · eu mă voi pogon la tme, ţule lui Israel,. ş1 .a 1eş1t la sorţi se-1 �a du�1 

arderi de tot şi jertfe de minţia lui Bemamm. ca sa„ a. 
S" „ 3 te ţi şapte„ zile •ros.7.H,10,11.Fapl.l.24,2'. mulţam•!eă .a .mJun�/eu Ia tine şi-ti 21. A apropiat seminţia lui Benia!�I�, J�� ��\ �ă faci". · min pe _familii! şi a . ieşit. I� sorţ fa. P •cap. U.tt,1>; ia.1. ••cap.13.B. milia lui Matn. Apoi a 1eş1t la sort 9 De îndată ce Sau! a întors spatele Saul, fiul„ l!-ii Chis. L-au căutat, dar 

ca ·să se despartă de Samuel, Dumne- nu l-au �as1t. 
. zeu i-a dat 0 altă inimă, ş} toate sem: 22. Au. mtrebat • dm nou pe I?��?ul: 

nele acestea s'au împlinit m ace�a� z� „A venit oar_e omul „ aci:_sta am? Ş1 
1 o Cînd au ajuns• la Ohibea, 1ata ca Domnul a zis: „lata ca este ascuns 

i-a leşit înainte o ceată de „ prooroci. între vase." ·' Cap.zi.2, •. 10,11. 
Duhul Î lui Dumnezeu a venit peste 23. Au alergat şi l-au scos de acolo, 
el şi e a proorocit în mijlocul lor. şi el s'a înfăţişat în mijlocul poporu-' 

•ven.6. „Cap.19.oo. ţVen.6. lui. Ii întrecea pe toţi în înălţime', 
1 1 .  Toţi cei ce-l cunoscuseră mai dela umăr în sus. *Cap.9.Z. 

înainte, au văzut că proorocea împreu- 24. Samuel a zis întregului popor: nil cu proorocii, şi 1şi ziceau unul al- „Vedeţi pe cel pe care l-a ales• Domtuia în popor: „Ce s'a întîmplat cu nul? Nu este nimeni în tot poporul fiul lui Chis? Oare şi Sau] este între care să fie ca el". Şi tot poporul a prooroci?" strigat: „Trăiască •• împăratul"!" 
1 2. Cineva din Ghibea a răspuns: „Şi •2sam.21.6. "•l Reg.1.2s, 39. 2Reg.11.12. cine este tatăl lor?" Deacolo zicala: 25. Samuel a făcut cunoscut poporu„Oare şi Sau)• este între proo- lui dreptul• împărăţiei, şi l-a scris roci?" - într' o carte, pe care a pus-o înaintea •Cap.1u1. llut.13.51, 51i. laan7.15.Fapu.1s. Domnului. Apoi a dat drumul întregu· 13. Cînd a sfîrşit de proorocit, s'a lui popor, trimeţînd pe fiecare acasă. dus pe înălţime . 

• Deut.17 .14, etc. Cap.a.li. 14. Unchiul lui Sau! a zis lui Sau] 26. Şi Sau) s'a dus acasă în• Ghibea, şi slugii lui: „Unde v'a\i dus?" Sau! însoţit de o parte din ostaşi a căror a. răspuns: „Să căutăm măgăriţele ; dar inimă o mişcase Dumnezeu. cmd am văzut că nu le găsim, ne-am ''Judc.20.H.CJop.11.1. dus la Samuel." 27. S'au găsit însă• şi oameni răi", 
15. l:Jnchiul lui Sau! a zis din nou: cari ziceau: „Ce ne poate ajuta �ct-

m
„l
u
st
e
o
l.�!seşte-mi dar ce v'a spus Sa- sta?" Şi l-au dispreţuit, şi nu ţ 1-au adus niciun dar. Dar Sau! s'a făcui 16. Şi Sau] a răspuns unchiului său: f�s.��;i2.a���:•.2l; 10��.P2g�;�:1ţ��·;::g·\k 

„Ne-a spus că măgăriţele s'au găsit."  Mat.2.11. _ 
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Jnfrlngerea Amoni(ilor. 11 Nahaş •, Amonitul, a venit şi 1 
a· împresurat Iabesul •• din Ga

l ad Toţi locuitorii d in Iabes au zis 
l�i Na�aş : „f,ăJ legămînt �

,
noi, şi-ţi 

vom f1 supuşi. •Cop.12.< •. •.·J
.
u<lc.21.e. 

ţFnc.26.ze.Exod.23.32. 1 Reg.10.34.Jov.4.1. I. J<.zcc.17.13. 

2 Dar Nahaş, Amonitul, le-a răspuns : 
v
'
oi face legămînt cu voi dacă mă lă

�aţi să vă scot la toţi ochiul drept, şi 
să arunc astfel o ocară • asupra între
" lui Israel." •Fac.:U.14. Cap.11.20. „� Bătrînii din labes i-au zis : „Dă-ne 
un' răgaz de şapte zile, ca să trimetem 
soli în tot ţinutul lui Israel ; şi dacă 
nu va f! ?}meni să ne ajute, ne vom su
pune ţie . 

4. Solii au ajuns la• Ghibea, cetatea 
lui Saul, şi au spus aceste lucruri în 
auzul poporului. Şi tot poporul •• a ridicat glasul, şi a plîns. 

.,..Cap.10.26; 16.34. 2S::i.m.21. 6. '-"•Judc.2.4; 21.2. 5. Saul tocmai se întorcea dela cîmp, 
în urma boilor, şi a întrebat : „Ce are poporul de plînge ?" l-au istorisit ce 
spuseseră cei din Iabes. 6. Cum a auzit Sau! aceste lucruri, Duhul• lui Dumnezeu a venit peste el, şi s'a miniat foarte tare. 

•Judc.3.10; G.94j 11.29; 13.20; 14.6. Cap.10.10; 16. lJ. 7. A luat o păreche de boi, i-a tăiat • 
în bucăţi, şi le-a trimes prin soli în 
tot ţinutul lui Israel, zicînd: „Oricine .. nu va merge după Sau! şi Sa
muel, îşi va vedea boii tăiaţi la fel". 
Groaza Domnului a apucat pe popor, 
care a pornit ca un singur om. 

OJudc.19. 29. l):•:OJudc.21. O. S. 10. 8. Sau! le-a făcut numărătoarea la 
Bezec•; copiii lui Israel •• erau trei 
sute de mii, ş i  bărbaţii lui luda trei
zeci de mii. •Judc.1.6. *•2Sam.24,9. 9. Ei au zis solilor cari veniseră : 
„Aşa să vorbiţi locuitorilor labesului din Galaad : Mine, cînd va dogori soa
rele, veţi avea ajutor". Solii au dus 
vestea aceasta celor din labes, cari 
s'au umplut de bucurie, 1 O. şi au zis Amoniţilor : „Mine ne vom• supune vouă, ş i  ne veţi face ce vă va plăcea". •Vera.a. 
11. A doua zi, Sau! • a împărţit poP?rul în trei•• cete. Au pătruns în ta b��a Amoniţilor în straja d imineţei, ŞI 1-au bătut pînă la căldura zilei. Ceice �u _scăpat, au fost risipiţi, şi n'au ma1 ramas doi laolaltă dintre ei. •Cap.91. ll .  *<•Jude. 7.18. 

Bunătatea lui Saul. Jertfa din Ohilgal. � 2. Poporul a zis lui Samuel : „Cine • 
zicea : „Saul să domnească peste noi?" 
�aţi •• în;oace pe oamenii aceia, ca 
Sa-I omorim." ·�Cap.10.27. =:'":'Lnc.19.27. 
13. Dar Sau! a zis : „Nimeni • nu va 

fi omorît în ziua aceasta, căci astăz i 
Domnul a dat o izbăvire •• lui Israel". 

.:.2sam.19.22. (o(•Exod.H.13,30. Cap.19.::.. 

14. Şi Samuel a zis poporului : „Ve
niţi, şi să mergem la Ghilgal, ca să 
întărim acolo împărăţia." 
15. Tot poporul s'a dus la Ghilgal •, 

şi au pus pe Saul împărat, înaintea•• 
Domnului, la Ghilgal. Acolo, au adus 
jertfe ţ de mulţămire înaintea Dom
nului; ş i  Saul şi toţi oamenii lui Is
rael s'au veselit foarte mult acolo. 

·::cap.10.8. :i:':::'Cop.10.17. ŢCap.10.B. 

Cură/ia de inimă a lui Samuel. 12 I. Samuel a zis întregului Israel : 
„lată că v'am ascultat glasul • în 

tot ce mi-aţi zis, şi am pus un împă
rat •• peste voi. 

*Cnp.8.0,19,20. o:i.:iicup.10.24; 11.H,15. 

2. De acum, iată împăratul • care va 
merge înaintea voastră. Cît despre mi• 
ne, eu •• sînt bătrîn, am albit, aşa că 
fiii mei sînt cu voi ; am umblat înain
tea voastră, din tinereţă pînă în ziua 
de azi. ::=Num.27.17. Cap.B.20. „�,:<Cnp.8.1,G. 

3. lată-mă ! Mărturisiţi împotriva mea, 
în faţa Domnului ş i  în faţa unsului• 
Lui : Cui i-am •• luat boul, sau cui 
i-am luat măgarul? Pe cine am apă
sat, ş i  pe cine am năpăstuit? De la 
cine am luat mită ca să închid ochii ţ 
�supr� .}ui? Mărturisiţi, şi vă voi da 
IOapOl. .,..VCl'S.f>. Cap.10.1;24.6. 2Sam.1.14116. 
*""Num. lG. JO. J•npt. 20. 33. 1 'fes.2.6. tDeut. 16.19. 

4. Ei au răspuns : „Nu ne-ai apăsat, 
nu ne-ai năpăstuit, şi nici n'ai primit 
nimic din mina nimănui". 5. El  le-a mai zis : „Domnul este 
martor împotriva voastră, şi unsul Lui 
este martor, în ziua aceasta, că n'a
ţi • găsit nimic în•• mînile mele". Şi 
ei au răspuns : „Sînt martori !" 

•Ioan 18.S.S. Fopt.23.9; 24.IG,'.?O. >:i.O.Exod.22.4. 

Samuel tUl mai e judecător. 

6. Atunci Samuel a zis poporului : 
„Domnul • a pus pe Moise şi pe Aaron, 
şi a scos pe părinţii voştri din Egipt. 

O.MJc.6.4.. 

7. Acum, înfăţişaţi-vă, ca să vă ju
dec• înaintea Domnului pentru toate 
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i să vedeţi cit de ra11 t aj1 făcut în . 302 

. e cari vi le-a fă.cut Dom- fea Domnului �!�d aţi cerut un j'"· binefacertle.P ă inţilor voştri. 2 3 ărat pentru vot · •Pro .rn. nul, \'OUă ŞI p r O!BD..t.18;0.a,-4.Mlc.6: 't" ro.1os.JO.J2.Cap.7.9,lO.Joc.&.1ti,17,tB. tCap,"'e.�·I. 
V • venit Iacov în Egtp • 1 8 Samuel a strigat către Dornnui" s .. D�_race . aau strigat„ către Do�; Do�nul a trimes chiar în ziua ac; şi părml�t 0oştri ul a trimes ţ pe �.01jii tunete şi ploaie. Tot poporul• a av�� nul, ş1 omn 

cari au scos pe pa�mlo· 0 mare frică de Domnul şi de Samuel şi pe_ Aa_ron, ,i t şi i-au adus sa • 1·.xnd.11.:n. c,„,"·" voştn.d!n fo�u� acesta . . no·us. 19. Şi tot poporul a_ z is lui SJrnuel: cuias�.�-„��o.5,6. ••E.,od.2.zi. tEx•d· 1· Oum· „Roagă-te• DC?!Tln}!lu1, J?umnezculu; ·. uitat• pe Domnu. - tău pentru robu tai, ca sa nu rnuril!J 9. Dar ei �u i El i-a vîndut ·� .1!1 H�- căci la toate păcatele noastre arn ma; ne
l
zell .1o;i;e�a, căpet�nia _oşt1ţ

r 11 i î� adăugat şi pe a�cla de a cere un i11J'. "' e u1 

în mînile filistemlo� 
, 
ş 
cari părat pentru noi". to.ru_lui,îm ăratului Moabulu1 tt, ' •Exod.n.!!;'!.10.11.1a„.r..1&.t1onn;.rn. mu�ile 

utlupta împotriva lor . J d a.12 20 Samuel a zis poporului: „Nu v! :J�d�n��P.,,Judc.1.'.. t:udc.�-7;13� 0
:�:j: şi tem�!i ! Aţi f_ăcut tot ritul aces_ta; dar 10 Au strirrat taraş catre. V ăsit nu vă abateţi dela Domnul, ş1 slujili u �is . „Am "păcătuit". c��1 �m flÎ�r şi Domnului din toată inima voastră. a 

e Do�nul şi am•• slu11t aa 1 din 2 1 .  Nu vă abateţi• dela El; altfel �starteelor'; i�băveşte-n� t ��ur vom aţi •• merge_ �upă lu�i:u.ri vd� nimi� mina vrăjmaşilor noştri, .�11Irn.t&,10. cari n'aduc nici f?los mc 1_ 1zbav1re,pen. slu"i". •Judc.10.10. „Ja.dr.2.rn. r 
baal • trucă sînt lucruri de n11n1c. 

1� Şi Domnul a trimes pe l�ru 
S 

' 
<neut.11.16. '"i•r.rn.1".11a1„�.1e.1cor.1, şi pe Barac şi. pev l_ef�:·. ş_i p

e
vrăj: 22. Domnul• nu va părăsi pe pop� muel 1-. şi v'a. tzb�vtlv .'" mt_na 

au i rul Lui, din p_ricina Numelui '' Lui cemaşilor voştri _ cari va m con1ur ' ş lui mare, căci Domnul a hotărîtţ să aţi locuit în lintşt�. 
••Judc.H.L tCup.7. 1a. facă din voi poporul Lui. ''IRog.6.ll. i::Jurlc.5.H,H'J.' .... .... N ha • PM.9,,11. <=�'Joi;:.7.9. Pti.I00.8.ler.u.21. Ezec.:r.t.!l,U, 12. Apoi cind aţi vazut ca a _ş • ţDcut.7.7,B;U.2. Met.1.2. 

împăratul'fii!or lui_All!on, �ergea 1':!; 23. Departe iarăş de mine să păca· potriva voastră, mi-aţi••. zrs: 
t
"Nu_.„ tuiesc împotriva Domnului, încetînd' ci un împărat să domneasca pes e noi. să mă rog pentru voi ! Vă voi•• în· „Şi totuş D�mnul ţ, Dumneze�I vo- văţa calea ţ cea bună şi cea dreaptă. stru, era Im paratul vostru. •tep.11. t. •Fept. 12.6. Rom.1.9. f.:<•t. t.o. 2Tim.1.a. ••Pe.34.11. „C.11.p.Ei.6.lD. ţJudc.8.23. Cap.B. 7: 10.19. • Prov.�.11. ţJ Reg.8.3fi. 2Cron.G.27. Jer.U. 16. 

13. lată• dar împăratul pe car�„ l-aţi 24. Temeţi-vă numai• de Domnul, şi ales şi pe care l-aţi cerut; iată �ă slujiţi-l cu credincioşie din toată ini· oor:inul ţ a pus un împărat peste vot. ma voastră; căci vedeţi•• ce putere 
•Cup.t�.24- •�Cap.B.•�9·20· tOoe•13•11· desfăşură ţ El printre voi. 14. Dacă va veţi teme de Domnul, •&1.12.rn. ""'••.6.12. ţDeut.10.21.Ps.126.2,•. dacă- l veţi sluji, dacă veţi .asculta �� 25. Dar dacă veţi face răul, veţi' per\ glasul Lui, şi dacă n� vă. veţi _imJ?oţnv t voi•• şi împăratul vostru". cuvîntului Domnului, va veţi alipi de • ros.24.211. ••Deat.211.w. Domnul, Dumnezeul vostru, atît voi 

cit şi împăratul care domneşte peste VOÎ. *loe.24.14. Ps.81.13,U.. 15. Dar dacă nu 1•eţi asculta• de gla
sul Domnului, şi vă veţi împotrivi cu
vîntului Domnului, mina Domnului va fi împotriva voastră, cum •• a fost împotriva părinţilor voştri.• Lev.28.U,16,ctc. Deut.28.15,ete.IO!l.24.20. HVen.O. 

1 6. Acum mai aşteptaţi• aici, ca să vejeţi minunea pe care o va face DJm· nul subt ochii voştri. •E1od.u.1a,e1. 17. Nu sîntem noi la seceratul• grînelo!? Voi•• strig_a către Domnul, şi va !rimele tunete ş1 ploaie . Să ştiţi atunci 

DOMNIA LUI SAUL ,Capitolele 13-31. Osea 13. li). 
Rt1zboiul cu Filistenii. 13 I. Saul era în vîrstă de treiz�ci 

de ani, cînd a ajuns împăraţ ş1 a 
domnit doi ani peste Israel. . 2. Sau) şi-a ales trei mii de birb�t1 
din Israel: două mii erau cu el le M1�· 
maş şi pe muntele Betel, iar. o mie 
erau cu Ionatan la Ohibea • lut B�nra· 
min. Pe ceilalţ i din popor i-a tr1mes 
pe fiecare la cortul lui. •c•v·10·�· 
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1 tan a bătut tabăra• Filisteni- 1 porului care se afla cu ci: erau aproa-3. ona era la Gheba, şi Filistenii au pe• şase sute lk oameni. '-'Cap.I<.2. lor _carecrul acesta. Sau! a pus să sune 16. Saul, fiul sau lon1tan, şi_ poporul auz;t.;biţa prin toată ţara, zidnd : „Să care s_e afla_ cu . ei, s� aşe_zase�� 1�1 <?hccu d�1 Evreii lucrul acesta !" •„cup.10.&. ba Im Beniam111 , ş1 F1hsten11 tabarau au 3 Tot Israelul a au�it z�cîndu:•e : la Micr:iaş. _ 

. . . . . �- 1 a bătut tabăra F1hsten1lor, ş1 ls- 17. Din tabara F1hstcn1lor au 1eş1t " 3t s'l făcut urît Filistenilor". Şi po- trei cete ca sa pustiasca: una a luat �oerul a rost adunat la Saul în Gh il- drumul spre Ofra •, spr" ţ:ira .,��;1�";.n g�l. FT tenii s'au strîns să lupte cu ls- 1 8. alt'!- a lua� drumul spre Bet-Ho-�-1 ��eau 0 mie de cară şi şase mii ron • ;  ŞI a treia a __ luat drumu l  spre d�e �ălăreţi ; şi poporul acesta era fără hotari:� .care cauta . sRre valea Ţe-
ăr · ca nisipul depe ţărmul mării. boim, mspr,e pu�tie. „., . . num "t · u tăbărît la Micmaş la ră- "'"'0"·"...i:_"· 1�•14· ·'· Nccm. i1.::i. A_u .ve;: J�t�Aven. ' 

19. I_n . toafa ţara lu� I_sra�l. nu •_;;e f{a-s(,nt3ărbaţii lui Israel s'au văzut la sca mc1�11_1 fierar ; �aci F1hsten1_1 z�se: ·• căci erau strîn•i de aproape se r� : �·S_a 1mpede_cam pe Evrei sa-ş1 s:r���o���uns • în peşteri; în stufişuri, faca sa_bu_ s�u suhţe.":rn••g .. "1.1•. IPr.'.J.1.1. 

� • · în turnuri şi în gropile pen- 20. Ş1 f1_ecare _om dvm _ Israel„ se. pom stm�i, 
*.lutlc.2.6. gora la F11iste111 ca sa-ş1 ascuta fierul t� tf�i Evrei au trecut lor�anul, ca plugul _ui, coas:i, securea şi �apa, . 

să se ducă în ţara lui Gad ŞI Galaad. 21. c_md SC to�ea s:ipa, C?asa, V fure� 
Sau! era tot Ia Ghilgal, şi tot poporul c� trei coarne. ş1 securea, �1 ca sa __ faca 
de lîngă el tremura. v1rf ţepuşulm, el!. c31rc mm� �011 • . s A aşteptat • sapte zile, după tim- 22. _Şi a�a s a  1.n�1mpl�t c<l: _1n Zl_IJ� 

u
.
I hotărît de Samuel. Dar Samuel !upti;_1 _nu. era 111c_1 sabie, 111c1 suliţa �u venea la Ghilgal, şi poporul se îm- m mm.1le mtregulm popor ca!e era c� 

prăştia de lingă Sau!. ''Cup.10.8 . S_aul �1 Ionatan : nu avea dec1t" Sa ul_ ş� 9. Atunci Sau! a zis : „Aduceţi-mi fiul sau lona_t!n. . . . Jud
.
�.o.8

. arderea de tot şi jertfele de mulţămi- ,23. O ceata de V F1hste111 � vemt ş_1 
re." Şi a jertfit arderea de tot. s a  aşezat la trecatoarea M 1,;��ş

1
�1

1
u!. t O. Pe cînd sfîrşea de adus arderea 1 · · • · 

de tot, a venit Samu-el, şi Saul i-a Vitejia !ai /o11alan. 
ieşit înainte să-i ureze de bine. 

1 1 .  Samuel a zis : „Ce-ai făcut?" Sau I a răspuns : „Cînd am văzut că poporul se împrăştie de lingă mine, că nu vii la timpul hotărî!, ş i  că Fil istenii sînt strînşi la Micmaş, 
1 2. mi-am zis : Filistenii se vor pogori împotriva mea Ia Ghilgal, ş i eu nu m'am rugat Domnului ! Atunci am îndrăznit şi am adus arderea de tot." 
1 3. Samuel a zis lui Sau I :  „Ai Iucra1 ca un nebun • şi n'ai păzit„ porunca pe care ţi-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău. Domnul ar  fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel ; 

*2Cron.18.9. "'* Cap.16.11. 

14. dar acum •, domnia ta nu va dăinui. Domnu l •• Şi-a ales un om după inima Lui, şi Domnul l-a rînduit să fie căpetenia poporului Său, pentrucă n'ai păzit ce-ţi poruncise Domnul." 
•Cap.16.28. **Ps.89.20.Fnpt.19.22. 15. Apoi Samuel s'a sculat, şi s'a su_it din Ghilgal la Ghibea lui Beniaoun. Sau! a făcut numărătoarea po-

14 1. lntr'o zi, Ionatan, fiul lui Saul, a zis tînărului care-i purta armele : „Vino, şi să pătrundem pînă la straja f-ilistcnilor, care este dincolo de locul acesta." Şi n'a spus nimic tatălui său. 
2. Sau! stătea la marginea cetăţii Ghibea, subt rodiul din Migron, şi poporul care era cu el era aproape şase• sute de oameni. «cnp . 1s. 1 C .. 
3. Ahia •, fiul lui Ahitub, fratele lu i 1-Cabod •-, fiul lu i Fineas, f iul lui El i ,  preotul Domnului la Silo, purta ţ efodul. Poporul nu ştia că Ionatan s'a dus. .;:.cap.22.9,11,20 . • ;:,:•cup.1.2L. tCap.2.2S. 

4. Intre trecătorile prin cari căuta Ionatan să ajungă la straja • Filistenilor, era un pisc de stîncă de o parte şi un pisc de stîncă de cealaltă parte ; unul purta numele BJţeţ şi cehit Sene. 
„„Cnp.19.23. 

5. Unul din aceste piscuri este la miazănoapte, faţă în faţă cu Micmaş, si celalt l a  miazăzi, faţă în faţă cu Gheba. 
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304 , . _. urla 1 ci pe vremea acee� ch_ivotul lui D 6 1 natau a zis tînarul_u• cade� Ppînă nezeu era cu cop111 lut Israel. _ um. 

· 0 . Vino şi să p�tr�n . e ·ur J 9. Pe cînd vorbe1 • SJul cu r 
l
arme/ea];' ace�tor netă1a\1 ·��e�oi

. 
zarva în tabăra Filistenilor sf !?lu'. 

� �e
r 
că Domnul v� Iuc�a pen D:imnui tot mai mJre_; şi_ Sa ul a zis pr��ea 

că�� nimic n� i0
mp1�d�a /�ic număr lui: „Trage-\1 n:i11u !" • �"'"·"·�· să dea izbăvire print u ·

r." 20. A�ot Sm! şt to� pop.�in�l care er 
ca şi printr'un mare num� 7 2croa.14.u. cu el s au strrns, şt au ina1ntat pîn� . •Judc·7• 

i�� răspuns: Ia locul l�p!ei; şi _Filistenii au întors� 7. Cel ce-1 d_u�ea .a�m�le n'asculta de- s abia, unu 1mpotnva altora, şi în văl. fă tot ce a1 m mi�a, . .  t"-mă cu măşala er:i nespus d_e mare. 
"

•
t de sim(imîntul tau, şt �and

a " ·'J"'k. 1 . 22. 2eron .211� �lne ata să te u_rmez onu e
�idem 21 .  Ev_reii. cari. erau IJ!ai dinainte· s. :,li b_i.ne !" � zt� l�na!a�;ăf�m lor. fil�sl�nt, ş1 c:m se su1ser.ă cu ei /: 

Ia oamenu aceştia _ş1 �a 0 iţi-vă pină tabara _de pe un��. era� 1mprăştiafi 9. Dacă. ne. vor z1_c�; " 
pr
rămînea pe s'.au umt cu Israeltţ11 cari erau cu Saui vom veni noi la voi· . vom. ş1 Ionata�. _ .. . 

loc, şi nu ne �om su•. la. ei.Su
iţi-vă la 22. Toţi ba.rbaţu IUi Israel cari se as. JO. D ar daca v�r �i�e . " 

1 îi dă cunseseră • in muntele lui Efrai m a noi!" ne vom sui, caci D�m�u 
ne fie fiind că filistenii fugeau, au inc�puj 

în mini!; noastre. Ac,�;!:.21.;,�.Judc.7.11• să-i urmărească şi �i Î!1 �ăia ie. •cap.„_6, 
semnul. _ • d . trăjii fiii- 23. Domnul a 1zbav1t pe Israel în I I. S'au _ ara_t1�

t
1 
a�.m 01

zi� . lată că ziua• aceea, şi lupta s'a întins pînă stenilor, ş1 !11s_en!1 a.!1 ·. "• u as- dincolo„ de Bel-Aven. 
Evreii ies dm gaunle m cari sa •Exod.H.30. Ps.«.6.7. o,eat.7. ••Cop.u., 

���-'Şi oamenii cari erau de . strai� . 
lonata1t în primejd'.e· 

au vorbit astfel lui Ionatan ŞI �elu1 24. ?•ua '.J:Cee� a fost obositoare pen. 
ce-i ducea armele: „Suiţi-vă la n�1, ca tru barbaţ_u lu! Is _r�el. Saul pusese pe 
să vă arătăm ceva.'' Ionata� a zis ce: p _opor sa Jure , z1c!ncl: „_Blest� mat să 
lui ce-i ducea armele: „Suie-te. dup� fie omul care v_a minca prne prnă sea
mine, căci Domnul îi dă în mîmle lui ra,. pînă _mă. voi. răzbun.a pe vrăj maşii 
Isr ael." mei!" Ş1 mmem nu mincase. •tos.u. 13. Şi Ionatan s'a suit ajutîndu-se cu 25. Tot• poporul ajunsese într'o pă· 
mînile şi picioarele, şi cel ce-i ducea dure, unde se găsea miere•• pe faţa 
armele a mers după el. filistenii au pămintului. 
căzut înaintea lui Ionatan, şi cel ce-i ··neut.9.28. Mat.s.G. ••Exod.3.s. Nurn.rn.27.Mals.1. 

ducea armele arunca moartea în urma 26. Cind a intrat poporul în pădure, 
lui. a văzut mierea curgînd; dar niciunul 

1 4. ln această întîie înfrîngere, Iona- n'a dus mierea la gură, căci poporul 
tan şi cel ce-i ducea armele au ucis ţinea jurămîntul. 
douăzeci de oameni, pe întindere dt 27. Ionatan nu ştia de jurămîntul pe 
aproape o jumătate de pogon de pă- care pusese tatăl său pe popor să-l fa. 
mint. că; a întins vîrful toiagului pe care-l 15. A intrat groaza• în tabără, în avea în mină, l-a vîrît într'un fagure (ară şi în tot poporul; straja şi chiar de miere, şi a dus mina la gură; şi şi prădătorii•• s'au spăimintat; ţara ochii i s'au luminat. s'a îngrozit. Era groaza ţ lui Dumne- 28. Atunci cineva din popor, vorbinzeu. "2R�.1.7_._•0,-.1�11. *"C•p.1:1.1:. tFac.a&.o. du-i, i-a zis: „Tatăl tău a pus pe popor I�- Strai_ern !u1 _Sa ul, <;?rl erau la să jure, zicind: „Blestemat să fie oqhibea lu! Ben!a�m, _au vaz�t.că mul- mul care va mînca astăzi!" Şi poporul t•�e� se 1mpraşhe ş1 fuge m toate era sleit de puteri. partile. . . •ven.20. 29. Şi Ionatan a zis: „Tatăl meu tur· 
e
�I ·c

�t�Î�1 Saul � z1� p�porului .care bură poporul; vedeţi dar cum mi s'au 
deţi cine · a"N ];araţi! va !_Dg, ŞI ve- luminat ochii, pentru că am gustat pu· 
stru." Au nu�_ 

caţ di_n . m1ilocul. no- ţin din mierea aceasta! . • 
Ionatan şi cel c��f ' ş\ tată c� lipsea 30. �eg_reşit, dacă poporul ar, f_i mT 
J 8. Şi Siul a fr ri�r a �rme e. cal azt dm prada pe care a gas1t-o a 

coace chivotul lui'D 
u1 Ah1a: j/�du în- vrăjmaşii lui, n'ar fi fost înfringerea umnezeu · - Că- Filistenilor mai mare?" 
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31. In ziua aceea !lu. bătut pe filiste
ni dela Micmaş pin� h A1alon. Po-
orul era foarte obosit, V 

„ 

p 32. şi s'a ar!ln�at . a�upr� pra_m. A 
luat oi boi ş1 v1ţe1, 1-a JUngh1at pe 
pămînt ' şi i-a mîncat cu • sînge cu tot. .,.. Lev. s. 17; 7. 26; 17. tO; 19. 26. De-ut. 12. 16, 23, 24. 

33. Au spus lucrul acesta lui Saul, şi 
i-au zis : „lată că P?por.ul _păcătuie�te 
împotriva Domnului, mincind cu sin-
e" Saul a zis : „Voi faceţi o nele�i�ire ; rostogoliţi îndată o piatră ma

re încoace." 34. Apoi a adăugat : „lmprăştiaţi-vă 
printre popor, şi spuneţi fiecăruia să
şi aducă boul sau oaia, şi să-l junghie 
aici. Apoi să mîncaţi, şi nu păcătuiţi 
im·iotriva Domnului, mîncînd cu sîn
ge:" Şi peste noapt�, fiecare_ di� pop?r 
şi-a adus boul cu minia, ca sa-I JUngh1e 
pe piatră. 
35. Sau! a zidit un altar• Domnului : 

acesta a fost cel dintîi altar pe care 
l-a zidit Domnului. ·:·cap.;.11. 

36. Saul a zis : „Să ne pogorîm în 
noaptea aceasta după filisteni, să-i je
fuim pînă la lumina zilei, şi să nu lă
săm să rămînă unul măcar." Ei au 
zis: „fă tot ce vei crede." Atunci b���u�

z
:
u�!� : „Să ne apropiem aici de 

37. Şi Sa ul a întrebat pe Dumnezeu: „Să mă pogor după filisteni? li vei da 
în mînile lui Israel ?" Dar în clipa aceea nu i-a dat niciun răspuns •. <•Cap.2s. 6. 
38. S�ul a �is : „Apropiaţi-vă • aici, 

toate .capete_n11le .poporului ; căutaţi şi 
vedeţi de cme ş1 cum a fost săvîrşit 
păcatul acesta astăzi. <•!os. 7. H. Cnp. 10. 19. 
39. Căci viu • este 1 Domnul, Izbăvito

rul lui Israel : chiar dacă l-ar fi săvîr
şit f_iul_ meu Ionatan, va muri." Şi  n i
me01 dm tot poporul nu i-a răspuns. 

40. At_un3i a. zis întregul��sa
l����l°; 

„Aşezaţi-va vot deoparte ; şi eu şi fiul meu Ionatan vom sta de cealaltă". Şi ��e'd���l a zis lui Sau!: „�ă ce vei 
41 . S�ul a zis Domnului : „Dumnezeu! lui Israel, arată • adevărul". Sorţul • a căzut pe Ionatan şi pe Sau! ş i  poporul a scăpat. ' 

(I Pmv. t5•33• Fopt.1.24. O:•<•Ios. 'i.16. Cep.10,20,21. 
�2· Sa_ul .a zis : „Aruncaţi sorţul între mmve ŞI fml meu Ionatan". Ş i  sorţul a cazut pe Ionatan. �a zis lui Ionatan: „Spu�· B .... u: Pe viata Domnului . . • 

n�-mi •. ce-ai făcut". Ionatan i-a spus 
ş1 a. zis : „�m •• gustat puţină miere, 
cu v1rful toiagului pe care-l aveam în 
mină : iată-mă, voi muri". ,··108.7,19. ,:.,:,vera.27. 

44. Şi S:iul a zis : „Dumnezeu • să Se 
poarte cu toată asprimea faţă de mine 
dacă •• nu vei muri, lonatane !" 

' 
t.•n.ut.l.17. ·:,::.vers.39. 

45. Poporul a zis lui SJ.ul : „Ce ! Să 
moară Ionatan, el, care a făcut această 
mare izbăvire în Israel ? Niciodată ! 
Viu • �ste Domnul, că un păr din ca
pul lui nu va cădea la pămînt, căci cu 
Dumnezeu a lucrat el în ziua aceasta". 
Astfel poporul a scăpat pe Ionatan de
la moarte. "2Som.1'.ll. lfu-g.l.52. Luc.21.IS. 

46. S1ul a încetat să mai urmărească 
pe fi l isteni, şi filistenii s'au dus 
acasă. 

Riizboaiele lui Saul şi neamul lui. 
47. După ce a luat Sau) domnia peste 

Israel, a făcut război în toate părţile 
c1:1„toţi. vrăjmaşii lui : cu Moab, cu co
p�n lut Amon •, cu Edam, cu împăraţii 
?m Ţoba ••, şi cu filistenii ; şi ori 
incotro se întorcea, era biruitor. 

<•Cap.11.11. *{c2Sam.10.6 

48. S'a _arăta! viteaz, a bătut° pe 
Amalec, şt a scapat pe Israel din mina 
celor ce-l jăfuiau. •cap.15.s,1. 

49. fii i • lui Sau! au fost : Ionatan 
lşvi şi Malchişua. Cele două fete al� 
lu i  se numeau : cea mai mare Merab 
iar cea mai mică M ica!. 

' 
•:'Cap. 31.2. lCron.S.SB. 

5 0. Numele nevestei lui Sau! era Ahi
noam, fata lui Ahimaaţ. Numele că
peteniei oştirii lui era Abner, fiul lui 
Ner, unchiul lui Saul. 

5 1 .  �his •, tatăl lui S:iul, şi Ner, ta
tăl IUi Abner, erau fiii lui Abiel. •cap.9.1. 

52. In tot timpul vieţii l u i  S:iul a 
f�sţ un. răzb�i îm:_erşunat împotriva 
f1hstemlor; ş1 de mdată ce Saul ză
rea vreun om tare şi voinic, îl lua• 
CU el. •Cup.8.11. 

Război cu Anzalecifii. 15 1. Samuel a zis lu i  Sau! : Pe' 
• V mine m'a trimes Domnul să t�' ung 
1mparat peste poporul Lui, peste Is
rael : Ascultă dar ce zice Domnul. 

2 . . Aşa vorbeşte Domnul o;tlrli�;6; 
„Mi-aduc aminte de ceeace a făcut 
Amalec lui Israel, cîn:l i-a • astupat 
drumul la ieşirea lui din Egipt. 

„ Exod.17.8, l4. Num.24. 20. Deut.20.17, 18, to. 
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J06 
bate e Amalec, şi chile mele,?7} mugetul acesta de boi Pe n P J care-l aud · J. Du-te acu1d

, 
ăvîrşire tot ce-i a L nimiceşte • _cu �s i să omori bă!ba- 1 5. Sau I a răspuns : " e-au adus de! 

lui ;  să n�-1 cruţ� ! .  ş 
i runcii, cămilele Amaleciţ i, pentru că _po�c;iru l

. a • crut a 
ţii şi femeile, ��p�tl ·Î �. ,,10,_ 6• 17,21 . oile ce.le .  mai bun_c ş1 bon cei. mai buii�t 
si măgarii, bon ş1 01 e. rul şi l-a nu· ca să-1 iertfeasca D::imnulu 1, Durnn • 
· 4. Saul a ad�nat 

e
p
r
o
a
p
u
o

dou' a· sute de zeulu i  tău ; iar pe  celelalte,  le-am nirn
e: 

T I m · d cit cu desădrşire". 1· 
�f{�� l:am:nl 1

pe
.
deştri, şi zece mii  e 

<•Yers . 9 , 21 . Fnc . R. 12. Proq'l , 

oameni din Juda. • _ la cetatea lui 16. Samuel a z i� lu i  _Sau! : „Stai, şi.1\i 
5. Saul .a mers .Pt

1
e
na

oameni la pîndă voi spune _ce m1� zis. Domnul asta. 
Amalec, şi a pus n1ş noapte". Şi Sau) 1-a zis : „Vorbeşte" 
în vale. . . • . Duceţi-vă••, t 7. Samuel a z is : „Cind • erai mic .

· 

6. Şi a �i� C:h.em_ţ1l�i"id�ul lui Ama- ochii tăi, n'� i aj u n s  tu_ că petenia s�'. plecaţi ş� 1eş1t1 _din
ra·paJdesc împreună mintiilor Im _lsr�_el! ş i_ nu te-a uns I ca sa nu va P b - Domnul  ca sa fu 1 m parat peste ls. ec, I . - . ţ voi v'aţi purtat cu u!1a-

cu. e J cac� 
e co iii lui Israel, crnd rael ? ,. C•P.9.21 

vointa ţaţa. d 
E 

. Pt
" Şi Cheniţii au 1 8. Do!11n�.il . te  trimeses_e, , zicînd; s'au su1t

in
d�n!;�I iui AmJlec. „Du-te, _ _ş1 m!111ceşte cu  de_s�v1rşire pe 

P�:�a�4-�I . Junc.
L6; 4 . 1 1: 

'''' Fac. 18-;o; 19. 12, H. păcătoşii a�e1a! ee .:\m'l:lec�t1 _; .războie. Apoc. IB.<. ţExod . IS, JO, !9. l\um.10.29,>l· şte-te CU el pma l i Vei n tm lCI ". 

7 Sau I • a bătut pe Amalec, dt;.la Ha- 1 9. Pentru ce n'a i  asc1;1 lta t glasul Dorn. 
vil� •• înă la Şur ţ, care este m faţ� nului ? Pentruce te-a1 aruncat asupra 
Egiptufui. ''Cnp.H.48. '"'}"oc.2.u;20.�s. t�nc.is. i .  prăzii, ş i  ai făcut ce este rău înaintea g A prins• viu pe Agag, 1mpa�aţul Domnulu i ?" 
Iul Amalec, şi a nimicit c�. 

de�avtr- 20. Saul a răspuns lui Samuel :  „Arn • 
şire tot poporul, trecîndu�I i;irm as- ascultat glasul Domnulu i, şi m'am dus 
cutişul săbiei. ''1 Reg. 20.S-1,:i.;, etc. <····Cap . ao . i.  în calea pe care mă trimetea D:imnul 9: Dar Saul şi poporul au c��taţ •  P� Am adus pe Agag, împă ratul lu i Ama: 
Agag, şi oile cele mai_b.�ne, b<;>u �ei mai Jec, şi _ am n im icit cu desăvîrşire pe buni, vitele grase, m1e11 graşi! ş� tot c� Amaleciţi ; • Vers. 13. 

era mai bun ; n'a vrut .să. I� nimice_asca 
2 1 .  dar • poporul a luat  d in  pradă oi 

cu desăvîrşire şi au nimicit nu�ai tot şi boi, ca pîrgă d in ceeace trebuia ni· ce era prost şi nebăgat în sea��;.,.s, 16. micit cu desăvîrşire, ca să le jertfemă 
Domnului, Dumnezeulu i  tău, la Ghil· 

Neascultarea lui Saul. gal". ove„.i;. 1 o. Domnul a vorbit lui Samuel, şi 22. Samuel a zis : „ l i  plac • Dom
i-a zis : 

1 1 . „lmi pare • rău r..'î am pus pe 
Saul împărat, căci se abate•• dela 
Mine şi nu păzeşte t cuvintele Mele". 
Samuel s'1 mihnit tţ, şi toată noap
tea a strigat către DJmnul. *Vers.25. 
J.'ac.6. 6, 7.2Sem.2i.16. >::�� Ioe.22.::.6.lReg.9.6. ţ Cap.13. 
13. Vers.3,9. ţţVers.35. Cap. 16.J. 

1 2. S'a sculat dis de dimineaţă, ca 
să se ducă înaintea lui Saul. Şi au ve
nit şi i-au spus: „Saul s'a dus la Car
mel ", şi iată că şi-a înălţat un semn <le biruinţă, apoi s'a întors, şi, trecînd mai departe, s'a pogorît la Ghilgal". 

•:•ros.lă.55. 
1 3 . Samuel s'a dus la Saul şi Saul i-a zis : „Fii binecuvîntat • de DJmnul ! Am păzit cuvîntul Domnului". 

•Fac.14.19. Judc.17.2. Rut.3.10. � �- Samuel a zis : „Ce înseamnă beha1tul acesta de oi care ajunge la ure-

nului mai mult arderile de tot şi jert· 
fele decît ascultarea de glasul Dom· 
nulu i ? Ascultarea •• face mai mult de· 
cît jertfele, şi păzirea cuvîntului Său 
face mai mult decît grăsimea berbe· 
cil or. <•Ps . 50 . 8 , 9. Prov. 21 . a .  Im. 1 . 1 1 , 12, 13, 16,1;. 
Ier.i.22, z::t. Mk. 6. 6 , 7, 9. Evr. 10. G , 7 , �,9.  ţi:.'IEcl.5.1 . 
Ost>o,G.G. Mat.5. 24.; 9. 13; 12. 7,  1\farc. 12. 33. 

23. Căci neascultarea este tot atît de 
vinovată ca gh icirea, şi împotrivirea 
nu este mai pu ţ in vinovată decît în· 
chinarea la idoli şi terafim i i. Fiindcă 
ai  lepădat cuvîntul Domnului, te • lea· 
pădă şi El ca împărat". ·:,cap. 1J. 1 •  24. Atunci Sau! • a z i s  lu i  Samuel : 
„Am păcătuit, căci am călcat porunca 
Domnul-ui, şi n'am ascultat cuvintele 
tale ; mă temeam •• de popor, şi i·am 
ascultat glasul. 
• 2 snm.12. ta. •o Exod.23.2. Prov. 29. 2&. Isa.51 .12,13. 25. Acum, te rog, iartă�mi păcatul, 
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• -te cu mine, ca să mă închin I Ş i Domnul a zis : „Să iei cu tine un 1;::�tf: pămînt .înain.tea D?mnului. '_' v,�t;l, ş i  s:î zic� ; „Vin să _aduc �„ � ertp Samuel a ZIS lui :;aul � „1'."u mva fa �omnulu1 .. . <-C�1> . 9 . 1: · -'0.29. 

2�·. toarce cu tine :  fundca a1 lepa- 3. Sa pofteşti pe lsJ1 Ia i ertfa ; Eu do: •1�uvîntul Domnului, şi Domnul te î ţ i  voi arăta • ce trebu ie să faci, ş i !mi 1 3 vdă ca să nu mai fii împărat peste vei unge •• pe acela pe care-ţi voi spueapal" '  ·:= cap.2. so. ne să-l ungi." ':'E.1011 . -L1:,.  ·:":' cnp . !.l. rn .  
ls;;e şi pe cînd se întorcea Samuel să 4. Samuel a făcut ce zist;.se Domnul, 

1 �e SJUl I-a apucat • de pulpana hai- şi  s'a dus la Betleem. Bătrîn i i  cetăţii �e� Şi s'a rupt. . ''' lll•g. 1 1 . 30. a� aleq�·at înspăimîntaţi • î_naintea lu i 
28. Samuel . i-a _zis : „Domnul rupe ş 1 au zis : „Ce vesteş_t_e vemrea ta : ce

astăzi • domma !�1 Israel '!_ea�upra ta, va bun „ ?�"·• Cop.2i. 1 .  '·"-' l Rcg:2. 13�2Rcg.9. n. 
i 0 dă altuia mai bun dec1t tme. 5. El a raspuns : „D.i ; vm sa aduc o ş : c�11.2'u'., 1s. 1 1:„g. 11 . 31 . jertfă Domnului. Sfinţiţi-vă •, şi Yeni ţi 29. Cel ce este !�na lu 1v l�rael nu • cu mine la jertfă." A sfinţit "şi pe lsai 

minte şi nu V Se ca1�şti:_, ��c1 nu este cu fiii lui, şi i-a poftit 'la jertfă. 
un ��u;.

a23_s1��1
Ez�;��. 1�.

a
2
u-i·im.2. rn. Tit. 1 . 2 .  6. Cînd au intrat ei Sa�·;;r1 ·���î·�� 30. Saul a zis iarăş : „Am păcătuit ! pe El iab • şi-a zis „': Negr�şit u n

Acum, te rog, cin�teşte-mă_* }n faţa bă: sul Domn�1lui este aici 'inaintea lui." 
trînilor poporului meu, ŞI m faţa lui •:• cap. 11. 13. *''' t Rcg.12. 2r„ 

Israel · întoarce-te cu m ine, ca să mă 7. Şi Domnul a zis lui Samuel : „Nu 
închin' înaintea Domnului, Dumnezeu- te ':1.ita �a î�f�ţişarea • �i înălţimea sta
lui tău." ·:· 1onu ă.H; 12.43. turu illl, cac1 I-am Iepadat. Domnul •• 31. Samuel s'a întors şi a mers după nu se uită la ce se uită omul ; omul 
Sau! şi Sau! s'a închinat înaintea se uită la ceea ce izbeşte ochii ţ, dar 
oom'nului. Dom nul se uită Ia inimă tt." «Ps. 147. 32. Apoi Samuel a zis : „Adu-mi  pe 10,U. "'''lsa. 55.8. t 2 Cor. 10. 1. tt 1 Reg. S.39. 1 Cron.28. 

Agag, împăratul lui Amalec." Şi Agag 9. Ps. 7.9._ier. u.20; 11. 10; 20.12. �apt. 1 .21 .
• . 

a înaintat vesel spre el, căci zicea : 8. lsat a c�en:iat pe �bmadab , �1 l-a 
„Negreşit, a trecut amărăciunea mor- trecut pe . dmam_t�a llll Samuel ; ş1  Sa
ţii ! " 

muel a zis : „N1c1 pe acesta nu l-a a-
33. Samuel a zis : „După * cum sabia Ies Do1!mul." :· cap. 11. 13. 

ta a lăsat femei fără copii, tot aşa şi 9 . . lsa1 a. t�ecut pe Şam a • ;  ş1 Samuel 
mama ta va fi lăsată fără copii între a zis :  „N 1c1 pe acesta nu I-a ales Dom
femei." Şi Samuel a tăiat pe Al:("ag în nul." . . * C

.ap. 11. rn. 

bucăţi înaintea Domnului, la Ohilgal. .1. O . • Ş1 �şa a ţre�ut  ls:u _pe cei şapt� 
*Exod . 11. 11 .  Num. 14 .4!>. Judc . 1 .  7. fu a1 lui  pe dmamtea llll Samuel ; ş 1  34. Samuel a plecat l a  Rama, ş i  Saul Samuel a zis lui Isai : ,.Domnul n'a a -

s'a suit acasă la Ohibea • lui  Saul.  Ies pe niciunul din ei ." 
,,, Cap. 11 .  4. 1 1 . Apoi Samuel a zis lui Isa i : A-35. Samu.el • pu �·a mai ��s să vadă ceştia sînt toţi fiii tăi ?" Şi el a �ăs

pe Saul pmă m ziua morţ11 sale. Dar puns : , A mai rămas • cel mai tînăr 
Samuel plîngea �· pe Sau!, pentru că dar paş'te oile." Atunci Samuel a zi� 
po�nul ţ Se căise că pusese pe Saul lui lsai : „Trimete •• să-l aducă, fiind-
1mparat peste Israel. că nu vom şedea la masă pînă nu va • Cap.19.24. '"'''Vers. li .  Cap . 16. 1. ţ \'ers. 11. veni aici." * Cap. 17.12. '"'' 2 Sam.7 .8. Ps. 78. 70. 

David uns lmpărat. 
16 1 .  Domnul a zis lui Samuel : 

„Cînd • vei înceta să plîngi pe 
Saul, pentru că l-am •• lepădat, ca să 
nu mai domnească peste Israel ? Um
ple-ţi ţ cornul cu untdelemn, ş i  du-te ; 
te voi trimite la Isai, Betleemitul, căci 
pe �nul ,1 in fiii lui Mi l-am ales ţţ ca 
!�.�.���\t P•� is��o;�:Si9:·�����1

t\��·2t. 
cop. 9· 16· 

2. Samuel a zis : „Cum să mă duc? Sau! are să afle,  ş i  m ă  •va 'ucide." 

1 2. lsai a trimes să-l aducă. Şi  el era 
cu păr bălai •, cu ochi frumoşi :şi fa
ţă frumoasă. Domnul •• a zis lui Sa
muel : „Scoală-te, şi unge-l, căci e l  e
ste !" i:• cap . 17 .42. Cint. 0. 10. >::::• cap. 9. 17 .  1 3. Samuel a luat cornul cu untde
lemn, ş i  l-a uns • în mijlocul fraţilor 
lui. Duhul •• Domnului a venit peste 
David, începînd din ziua aceea ş i  în 
cele următoare. 

Samuel s'a sculat, şi s'a dus l a  Ra
ma. * Cnp. 10.1.  Ps. &.l. 20. ·:u:•Num.27.18. Jude. li. 
29; 13.25; 14.6. Cnp.10. 6 , LO. 
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3. f ilistenu �e aşezasera pe un mun te deoparte, şi  Israel pe un munte d • cealaltă parte : doar valea îi despăr� 

308 . ar/il tui Saul. 
David etnii!. dw 

I . S'a depărtat 1 4. Duhul • .  Dof:i��
t �uncit de un •• 

dela Saul ; ş1 a 
d I Domnul. 

d h rău care \'enea e a 
Ps.r.1. ll · ''• J11d

c.9. 

i:ic'!p. 11.1 1; 1e. t:i;
;

. 10.Judc. 16.20· 
z:i. c.,„ 1s.10; 19. :. I . S ul i-au zis : „latli 

15. Slujitoru 
d 

ul Dumnezeu te mun
cii un duh rău e a 
ceste. mai domnul no-16. Poruncc�s�ă �u . tea • ta. Ei vor 
stru ! Robii tăi su�t !�a� ie să cînte cu 
l"ăuta u� o�• 

d
caduhul rău trimes �e 

arfa ; ş1, cin 
fi peste tine, el va cin

Dumnez�u, '/.a . vei fi uşurat." . ta CU m 1�a '): Reg. I0.8. '°',,..Ven.2S· !?Reg.��1.''' 
· �„„·.•1· «1· 1 '"·21·:· 

slujitorilor ·sa • :  1 7  . . s.aul_ d rasp�n�m care să cînte 
„�ăs1ţ1_-m1 ar ·-t la mine." • 
b111c, ş1 a

l
ddl�ţ�lujitori a luat cuv1.nt11l , I S. l!nu 

V văzut pe un fiu al şi a zis: „lata, a!" I tie sli cînlui lsai Betleem1tu ' care ş . . . • 
te . el �ste şi uu om ta�e ş1 vom;c 

u'. 
un' războinic, vorbeşte bme, 

t
este r

l " 
h" i Domnul „ es e cu e . mos la 0cc.�:7.ş3!!. 3\ S5,&i. ••Csp.s.•P; �s. 12. 1-1. 

19. Saul a trimes n�şte oa�em la. lj 
sai, să·i spună : „Tr1m�te�m1"pe fru 
tău David, care este ��-.,.��'.�:ap. 1;.1:;. ::1 . 

20. lsai a luat• uu măgar." 1-� în�ăr
cat cu pîne, cu un bur�uf cu vm ŞI cu 
un ied, şi a trimes lui ·S�ul aceste lu
cruri prin fiul său DJv1d. . 

• •Cl\p.10.2;; 11.1�. 1'·�1c."3.t1 .• �v.�S:lt.i. 21 .  Dal'id a ajuns la Sau!, ş1 s a m: 
făţişa! înaintea lui ; i-a. plăcut mult lui 
Saul, şi a fost pus să-1 poarte armele. 

.,,.. Fnc,.U.46. lReg.10.8. Prov.22,29. 

22. Saul a trimes vorbă lui lsai, zi
cînd : „Te rog să laşi pe David în 
slujba mea, căci a căpătat trecere 
înaintea mea." 

23. Şi cînd duhu) • trimes de Dumnezeu venea peste SJul, David lua arfa şi cînta cu mina lui ; Sau) răsufla atunci mai uşor, se simţea •uşurat, şi duhul cel rău pleca dela el. • Yers.u, rn. 

Războiul cu Fi/isleflii, 17  I. filistenii şi-au strîns • oştile ca să facă răzb:li, şi s'au adunat la �oco, o ce!�te. a lui luda ; au tăbărît mtre Soco ş1 Azeca, la Efes-Damim. •Cap. t�.5. '-'l.'l los. 10.�. 2Cron.2S. l8. 2 .• Sa�l �i bărblţii lui Israel s'au sţn�s ŞI e.1 ; au tăbărît în Valea terebi�t•!or, ŞI �'au aşezat în linie de bătaie 1mpotriva filistenilor. 

t��-Atunci � ieîit !ln 01� din tabăra fj. 
listenilor ş 1 a mamtat 1�tre cele do . oştiri. El se nu"!e� \)ol iat •, era din�� Gat şi avea o malt 1me de şase caţ' şi � palmă.  ::O ::! Soi�t. �I . 19• *�'los. 11.2'2

: 5. Pe cap avea un co�f. de aramă, şi 
purta nţşte zal� d_e solzi m �reutate de cinci mu d� s1ch d� arama. 
6. Avea �1şte turec1 ?e ara'!1ă peste fluierele p1c1oare!or, ş1 o pavază de•a. ramă între umeri. 
7. Coada • sulite_i l!Ji .er� ca un sul de ţesut, şi ferul sul iţei cmţarea şase sute de sieli de fer. Cel ce·• purta scutul 

mergea înaintea lui .  02snm.21. ij. s. filisteanul s 'a  opr i t ; şi, vorbind oştilor lui lsra�l aşezate în ş iruri de 
bătaie le-a strigat : „ Pentruce ieşi(i 
să vă 'aşezaţi în şiruri  de bătaie? Nu sînt eu fil istean, şi nu sînte\i voi slu. jitorii • lui SJUI ? Alegeţi un om care să se pogoare împotri\'a mea !  �� C':1p, s. u. 9. Dacă va putea să s e  b 1tă cu mine 
şi să mă omoare, n�i \'_om_ fi_ robii va. 
ştri � dar da.că-I voi . b 1�u1 ş �-1 voi o
mori eu, voi ne veţi f1 robi nouă şi 
ne veti • sluji." "Cop.11.1. 

t O. filisteanul a mai zis : „Arunc a· 
stăzi o ocară • asupra oştirii lui Israel ! Daţi-mi un om, ca să mă lupt cu 
el." -,:. \'('�. :!'6. 2 �!1.m.21.2.1. t t. Sau! ş i  tot Israelul au auzit aceste 
cuvinte ale filisteanului, şi s'au înspăi· 
mîntat şi au fost cuprinşi de o mare 
frică. 

Da11id şi Goliat. t 2. Şi Dlvid era  fiul • Efratitului" 
aceluia din Betleemul lui luda, numit 
lsai, care avea opt ţ fii . Pe vremea lui 
Saul el era bătrîn înaintat în vîrstă. 
'-'Vt•rs . 68 .  Rul.4.22. Cnp.16.1,18. ""f.'!F:H'. R.."1.W. ţCap lt 
10,11. l Cron . 2 . 19, H ,  16. 1 3. Cei trei fii m a i  mari ai lui lsai 
urmaseră pe Sau! la război ; întîiul 
născut din cei trei fi i ai lui, cari por· 
niseră la război, se numea • El iab, al 
doilea Abinadab, şi al treilea •Şama. 

"' Cap. 16.6, 8.9. J Cron.:?.13. 

1 4. David era cel mai tînăr. Şi cînd 
cei trei mai mari au u rmat pe Saul, 
1 5. David a plecat dela Sau! _şi s'a 

întors la Betleem ca să pască • oile ta· 
tălui său. •cor. 11.11. 
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FT ·teanul înainta tlimincaţa şi t6. 1 .1s5,3 înfăţişat astfel timp de 
sea��'ze�i de zile.. . . . paţ lsai a zis f1ulu1 sliu David . „!a 1 niru fraţii tăi efa .a�ea�ta de &:r�u 
pe ă " "t şi aceste zece p1nt, ş 1 alearga 1 11 
pr i�ă la fraţii tăi ; ' 
tal� du şi aceste zece caşuri d� brîn. 

ă eteniei care este peste mia lor. �! �e�i dacă fraţii tăi sînt bine •, şi să-
i aduci veşti temeini�e. ':F•:37. 1-1. 

ml 9. Ei sînt cu Sau I ş1 cu t?t1. barb�1-
ţii lui Israel. !n v�!�? terebmţ1lor, m 
război cn f1ltsten11 . . . . " 

20. David s'a sculat dis �e d1m�neaţa. 
A lăsat oile în s�ama unm pazn1�? ş1-a 
(uat lucrurile, �I a ple�at, C_!Jm li "pO· 
runcise lsai. Cmd a aiuns li"!. ta�ară? 
0 tirea pornise să se . aşeze 111 �1ru�1 d� bătaie şi scotea strigăte i:le razbo1. 

21. Israel şi . Filist�nii �'au aşe_zat în 
şiruri .de bătaie, oştire c�tre oştire .. 
?2. David a dat lucnmle pe cart le 

a;ea în mînile celui  ce p_ăze� calabalJ
curile, şi a al�rgat la. şirurile de ba
taie. Cum a aiuns, a mtrebat · pe fra
ţii săi de sănătate. 
23. Pe cînd vorbea cu ei, iată că Fi

listeanul din Gat, numit Goliat, a 
înaintat între cele două oştiri, ieşind 
afară din şirurile Filistenilor. A rostit 
aceleaşi cuvinte • ca mai înainte, şi Da
vid le-a auzit. " v..-.. s. 24. La vederea acestui om toţi cei din 
Israel au fugit dinaintea lui, şi i-a apu
cat o mare frică. 
25. Fiecare zicea : „Aţi văzut pc omul 

acesta înaintînd ? A înaintat ca să a
runce ocara asupra lui Israel ! Dacă-l 
va omorî cineva, împăratul îl va um
plea de bogăţii, îi va da de nevastă • 
pe fiică-sa, şi va scuti de dări casa, 
tatălui său în Israel." "los.tiU6. 26. David a zis oamenilor de lingă 
el : „Ce se va face aceluia care \"a 
omorî pe Filisteanul acesta, şi va lua 
ocara • deasupra lui Işral ? Cine este 
�ilisteanul acesta, acest netăiat împrejur „, ca să ocărască ţ oştirea ţţ Dum
nezeului celui viu ?" •Cap. 1 1 .2. ••Cop.14.6. ţVers.10. ţţDcut.6.20. 27. Poporul, spunînd din nou aceleaşi lucruri, i-a zis : „Aşa • şi aşa se 
va face aceluia care-l va omorî." ''Vers.2&. 28. Eliab, fratele lui cel mai mare, care-l auzise vorbind cu oamenii aceşti.a, s'a aprins • de minie împotriva lui David. Şi  a zis : „Pentru ce te-ai pogorît tu, şi cui  ai lăsat acel e  puţ ine 

oi în pustie ? I ţi cunosc eu mîndria şi  
răutatea inimii. Te-ai pogorît ca să 
vezi lupta." « Fnc.37.·1, 8, 1 1 .  Mst.I0.3fl. 

29. Dl vid a răspuns : „Ce-am făcut 
oare ? Nu pot să vorbesc • astfe!J:: •. 

H
. 

30. Şi s'a întors dela el ca să vor
bească cu altul, şi i-a pus aceleaşi •  în
trebări. Poporul i-a răspuns c;i ·şi  în
tîiaş dată. ' \"ers . 2 u . 2 i .  

3 1 .  Cînd s'au auzit cuvintele rostite 
de David, au fost spuse înaintea lui 
Sau!, care a trimes să-l caute. 

32. David a zis lui Sau! : „Nimeni • 
să nu-şi piardă nădejdea din pricina 
Filisteanului acestuia ! Robul •• tău va 
merge să se bată cu el." 

t:' llC'ut.20. 1 , 9. „„„'<Cnp.16.18.  

33. Sau! a zis lui David : „Nu poţi • 
să te duci să te b::iţi cu Fil isteanul 
acesta, căci tu eşti un  copil, ş i  e l  este 
un om războinic d in tinereţa lui." 

):' Num. t:-i.3 1 .  Deut. 9 . 2 .  34. David a zis lui  Sau! : „Robul tău 
păştea oile tatălui său. Ş i  cînd un leu 
sau un urs venea să�i ia o oaie d in 
turmă, 

35. alergam după el, îl loveam, şi-i 
smulgeam oaia din �ură. Dacă se ri
di�a împotriva mea, 1 1  apucam de fal
că, îl loveam, şi-l omoram. 

36. Aşa a doborî! robul tău leul şi  ur
sul ; ş i  cu Filisteanul acesta, cu acest 
netăiat împrejur, va fi ca ş i  �cu unul 
din ei, căci a ocărit oştirea Dumne
zeului celui viu." 

37. David a mai zis : „Domnul •, cat"e 
m'a izbăvit din ghiara leului, ş i  din 
laba ursului, mă va izbăvi şi d in mîna 
acestui Filistean." Şi Sau! a zis lui  
David : „Du-te, ş i  Domnul •• să fie cu 
tine !" �Ps. IB. IG, 17; GD.� ; 77 . 11 . 2 Cor.1.10. 2 Tlm „ 
17, 18 . .,,...„„ Cap.20. 13. ICron.22. 11,16. 

3 8. Saul a îmbrăcat pe D:rvid :C'IJ hai
nele lui, i-a pus pe cap 1un coif de ara
m·ă, şi l-a îmbrăcat cu o platoşă. 

39. D.ivid a încins sabia lui Saul pl!
ste hainele lui, şi a vrut să meargă, că
ci nu încercase încă să meargă cu ele. 
Apoi a zis lui Saul : „Nu pot să merg 
cu armătura aceasta, căci nu sînt obi
cinuit cu ea." Şi s'a desbrăcat d e  ea. 

40. Şi-a luat toiagul în mină, şi-a ales 
din pîrău cinci pietre netep.e, şi le-a 
pus m traista lui de păstor ş i  în bu
zunarul hainei. Apoi, cu praştia în mi
nă, a înaintat împotriva F ilisteanului. 

41. Filisteanul s'a aproriat puţin cîte 
puţin de David, �i omu care-i ducea 
scutul mergea înamtea lui. 
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53. Şi  copii i  l u

.
i I s r a e l  s'au înt 310 ·t t şi cînd a ză-

42. fi l ist�anul (.':. uJe
a �I, căci n_!J ��; 

rit pe D1v1d,_ a .1 cu păr bala• 
dea în el dec1 t un �op• ' 
i cu faţa frumoasa. 

27 28. •• cap.16. 12 . 

ş • Ps. m. a. < . 1 Cor. 1 . . ' David . Ce ! 
43. filisteanu l„a1 

zis i�� cu toi�ge ?'.'. 
sînt cine •, de VII a m 

t e dumnezeu 
Şi, după ce 1-a ,b!��!��:;o.�; w.9.2R•g.s:'3: 
lui, ·· r·�· 2"' �� · Vino la mine, �1-t� 
44. a adaogat · "ăsărilor cerului  şi 

voi da carnea t� P •' t Reg. 20. 10, 11 . 

fiarelor ��pu!ui;;listeanului : „Ţ� vi ! 
• 45. D�v1 a zis 

cu sabie, cu �ul lta _şi 1mpotriva n:iea. eu ,·in împotr iva ta m 
cu pa�ăză ��a�u lui oştirilor, h Numele 
Nume.e D 

. f 'i lui Israel pe care 
Dumnezeului oş 1T1 .• ' .  8. 125 . i .  ai •• ocărit-o. o 2sam. 22. 33-""· Ps .1.1 • • 

2Cor JO 4. E\'r.u .r.. 34. (l(l.\'era. 10. 

d 
• • 

46
. 

Astăzi Domnul te. va. .a ·� �.1-
nile. mele, te i·oi. dobor�, ş1-t!I 

v�1
t 

t�1� 
ca ul . astăzi voi da st1 rvuri e. .a .e 
r/ fil,isten i lor păsărilor cei;il�1 ŞI] fia
relor pămîntului. Şi tot pammtu va 
ti •• că Israel are un Dumnezeu. ?veut.28.20 . .;i" los.4.24. ! Reg.8. 43; 18.36. 2Reg. 19 . 

19
4��·Şi'°toală mulţimea ace.a�ta �a şti 

că .Domnul nu mîntueşte n1�1 Pr'". sa
bie • nici prin suii!� . Că�I �1;umt_a 
este •• a Domnului. Ş1 El va da m m1-
nile noastre." 

':'P.!! . u.6, 7. Osea t. 7. Zal..i . 4 . 6 .  � 2 Cron.20.15. 

48. Indată ce filisteanul a porn!t să 
meargă înai�tea lui Da�i::I! I:?av!d a 
alergat pe c1mpul de bata1e mamtea 
filisteanului. 
49. Şi-a vîrît mina în traistă, a luat o 

piatră, şi a aruncat-o cu praştia ; a 
lovit pe filistean în frunte, şi piatra 
a intrat în fruntea filisteanului, care 
a căzut cu faţa la riămînt. 

50. Astfel, cu o praştie şi cu o piatră, 
David a fost mai • tare decît filistea
nul ; 1-a trîntit la pămînt şi 1-a omorî!, 
fără să aibă sabie în mină. f' Cnp.21.9. Judc.3.31; Jj,15. 2.Sam.23.21. 
51. A alergat, s'a oprit lingă filist.ean, i-a luat sabia, pe care i-a scos-o dm _t�acă, .!·a ?morit şi i-a tăiat capul . f 1hste�11, cmd au văzut că uriaşul lor a murit, au Iuit-o la• fugă. •E1„.11.34. 52. Ş! bărb�ţii lui Israel şi luda au dat chiote, ş1 au pornit în urmărirea �ilistenilor P.înă în vale şi pînă la porţile Ecronulu1. fil istenii,răniti de moarte, au. c�zu} pe drumul care duce la Şaara1m pmă la Gat şi plnă la Ecron. <•Iofl, 15. 36. 

la urmărirea F i l iste n

.

i l o r  şi I ors de. 1 
fuit tabăra. ' e-au ja. 54. D1vid a lua t  caru l Fil ist şi 1-a d u s  la l e rus 1 l 1 1n, şi a 

eanulu1 , 
mele Fi l istea n u l u i  în cortul slus ar. 55. Cînd a .'·ăzut_ �11 1 1 [le Dav� gînd îmriotriva F 1 l 1 ,; tnnu lui a .ltier: 
Abner, căpeten ia oşt i r i i : „Ai . c�s lu1 
este tînărul acesb, Abne r ?" Abn1 fiu 
răspu ns :. •;fe sufl etul tău, îtnpă�r 1 
că ·nu şhu. • cap. 16 .,

alt, 
56. „lntreabă d a r  al cu i fiu esi .

' "
: nărui acesta", a zis în1 riaratul e 11 . 

57. Şi cînd s'.a. întors Dwid du . 0morîse pe.  F1.hstca n , . Abner 1./j Ct 
şi 1-.a a�u� ma m i

.
ea _ l u i  Saul . Davir vea rn mina. cap1:1I f i i  1slcanului. •veri.� 58. SJUI. 1-a zis :  „ A l  cui fiu eşti nere ?". Ş1 _ Dl\·1� a rasriuns :  „Sini 'r11 • 

robulu i • tau lsa1 ,  Bel lccm itul." <• v.„1�,I 
Ionatan şi David. 18 1 .  Div id sfârşise de vorbit Saul .  Şi de atunci sufletul • lui Iru 

natan s'a a l i p it de su f l ei ul lui Da,„:· şi · Ionatan •• l-a iubi t  ca pe surie�i din el .  
o:iFac. H.30. >:of.•(;up. W."2; :.>fi. li . :!S11m . I .26,Deul.JJ.• 
�· ln. acee3ş 0z1 ,

_ 
Sau( a o�rit pe Da. vid, ş1 nu l-a la3:it să se intoarcă în casa tatălui  său . •cap.11.G 

3. Ionatan a făcut lcgămînt cu Da. vid, pentrucă-1 iubea ca pe suflelul 
lui. · 

4. ,A scos n:ianta1:1a p� .care o purta, 
ca s o  dea l u i  Dav id ; ş1 1-a dat hainele 
sale, chiar sabia, <i rcu l şi încingătoa· rea lui. 
5. David se ducea şi izbutea ori un· 

de-I trimetea SJul  ; a fost pus de Saul 
în . fruntea oamen ilor de răboi, şi m 
plăcut între�ulu i  p opor, chiar şi sluji· 
tori!or l u i  Sml. 

Cîntarea de biruinfll. a femeilor. 
6. Pe cînd veneau ei, la întoarcerea 

lui Dlvid drla omorîrea filisteanu· 
l u i, femeile • au ieş it d in toate cela· 
ţile lui Israel î n 1 intea împăratului 
Sau), cîntînd şi  j ucînd, în sunetul tim· 
panelor şi al ăutelor, şi  scotînd sin· 
găte de bucurie. • Exod.15.20. Judc.1!.51 

7. femeile car i  cîntau îşi răspun· 
deau • unele altorJ, şi ziceau: 

„Sau I •• a bătut m iile lui, -
iar David zecile lui de mii." •:<Ji;xod. lil.21. *°'Cop.21.H;:?J.J. 

8. Sau) s'a mînia t  foarte tare, şi nu ' 
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. ) "cut vorba aceasta. El a zis : „Lui [ 22. Saul a dat sluj itorilor săi urma-1·3 �d .îi dau ze�e mii  ş i mic:m} davu I toar�a pc;iruncă : ?,Vorhiţi  în V t� ină V lui D�.v, Nu-i mai lipseşte •• dec1t tm pa- 1 Dav id , �· sp�me \ 1- 1 : „htă ca 1mpa ra-
1�11: " " Ec l . < . 4 .  <•. •Cnp. 1r>. 2li. tul e b111evo1tor faţa de t ine, şi toţi 
r!t3Şi din ziua �ceea Saul a privit cu slujit<;>rii .lui te i�,besc ; fii acum gine-

hi răi pc D3v1d. . . re!e 1 m fJ.arat� l u 1  . . 
0�0 A doua zi, duhul • cel rau, trimes 23. Sl_ui 1torn lu_1 Srn� au spus �ceste 

e Dumnezeu, 3:1 ap��at pe Saul_, care l�cru ri ']a urechile llll J?1':'.1d. Ş1 Da<l, •• înfuriat 111 m1Jlocul casei .  Da- vid a raspuns : „Credeţi ca este uşor 
�· id cînta, ca . şi Î!l c�le]alte zi le, şi să f i i  gi1�erele _împăratu !u� ? . Eu sî�t 
Saul era cu suhta ţ in mina.  " Cap. rn. 1 1. un om sarac ş1 de puţ1 11a insemna-

19. 2„ 1 Reg. 1B.2!l. Fopt. IG. 16. tC•p. I D . 9 .  tate." ••
17P:s3ul a ridicat • sul iţa, z icîndu-ş i 24. Slujitori i  lui Sau) i-au spus ce 

• �ine : Voi pironi  pc DJv id .de pc- răspunsese D1vid. ��te". D�r David s'a fer�t de el de 25 . . Sau) a �is : „Aşa să vo.r�iţ� lu i 
d ă ori. • cap. 10. 10; .0. l\3. Prov . 21 . • .  Dav id : „ l m p a ratul nu cere mc10 ze-n Saul se temea • de D�vid,. pentnt- stre ; �i. dor�şte o sut� �e 'prepuţuri de 
că Domnul •• era cu Dav id ş t  Se de- ale F1 l 1steml or, ca sa-ş1 răzbune •• pe ărtase ţ dela el. vrăjmaşi i  lui". Saul avea de gînd ţ 
P • Vers. 15. 2!l. ••Cup. 10.rn, 1•. tCap.16. 1 4 ; 28. 15. să facă pe David să cadă în mîni le 1 3. L-a îndepărtat de lingă el ,  şi l-a Filisten ilor.  
pus mai !TIJre pe_st.e o 11!ie 'de oameni . " Fa„. 34 . l'. F.xo•l . 22 . 11. •><- cap. 1 4 .24.  tYe« . 17 .  

David ieşea •  ş1 intra m fruntea po- 2 6 .  Sluj itorii l u i  Sml au spus aceste 
arului ; •ve ... . rn. Nnm . 21. 11. 2 snm. & . 2. cuvinte lui DJvid, şi DJvid a primit p1 4. izbutea în tot ce făcea, şi Dom- ..::e i se ceruse, pentru ca să fie gine rele 

nul • era cu el . '" Fnc. &1. 2 ,3, 23. Ios. s. 21 . împăratului . lnainte de vremea • hotă-1 5. Saul, văzînd că izbutea totdeauna, rîtiî, "Yers . 21 . 

se •temea de el ; 27. David s'a sculat, a plecat cu 
1 6. ·dar tot • Israelul şi Iuda iubeau oamenii • lui, şi a ucis două sute de  pe  David, pentrucă ieşea şi intra în  oameni dintrţ Filisten i ; le-a adus •• 

fruntea lor. * Yere . 6. prepuţurile, şi a dat împăratulu i  nu-
David, ginerele 1mpăratu lui. ���l� i:n1�7i�i

c�a
s
u
ă
l t= â��e��l�::a�:;i 

1 7. Sau! a zis lui David : „ l ată, îţ i  pe fiică-sa Mical . « Vers.13. <«• 2 som . 3. 1< .  
voi da de nevastă • pe fiică-mea cea 28. SJul a văzut şi a înţeles că Dom
mai mare Merab : numai să-mi slujeşti nul era cu Dwid ; ş i  fiică-sa, Mica1, 
cu vitejie, ş i  să porţi ·războaiele „ iubea .pe D:iv id . 

Domnului". Dar Sau I îşi zicea : „Nu 29. Sml s'a temut d in ce în ce mai 
vreau să-mi pun mina ţ mea pc el, mult de David, şi toată viaţa i-a fost 
ci mina Filistenilor să fie asupra lui". vrăjmaş. ��;�9�;;.:�;/;:Num.92.20,21,211. Cop. 2ă.2S. tVers.21. 30. Domnitori i Filistenilor ieşeau la • 
18. David a răspuns lui Sau) : „Cine luptă ; şi oridecîteori ieşeau, D.:ivid 

avea mai multă izbîndă •• decît toţi sînt• eu, şi ce este viaţa mea, ce este slujitorii lui Sau!, şi numele lui  a �f:�\�e:!�!1î����t�hi i ţ��ael, ca să ajuns foarte vestit. � 2 s n m . 11 . 1. '"'' Vm . o. 

• Vera.23. Cop.D. 21.  2Sam. 7. 18. 
1 9. Venind vremea cînd Merab, fata 

lui Saul, avea să fie dată lui David, 
ea a fost dată de neva!ltă lui Adriel •, din Mehola ••. " 2 Sam . 21. 8. «•:• Jude. 1 . 22. 

20. Mical •, fata lu i  Saul, iubea pe 
Dlvid. Au spus lui Saul, şi lucrul i-a plăcut. ''' Vers. 2!1. 

21. El îşi zicea : „I-o voi da ca să-i 
fie o cursă•, şi să cadă subt •• mina 
Filistenilor". Şi S:lUI a zis lui David pentru a doua oară : „Astăzi îmi vei 
fi ţ ginere". • Exod.10.7. ••Vero . 17 ,  ţVers.26. 

David este prigonit de San!. 19 1 . Saul a vorbit fiului său Ionatan, ş i  tuturor slujitorilor lui, să 
omoare pe D.wid. 

2. Dar Ionatan, fiul lui Saul, care 
iubea • mult pe David, i-a dat de ştire, 
şi i-a zis : „Tatăl meu Sau) caută să 
te omoare. Păzeşte-te dar mine dimi
neaţă, stai într'un  loc tăinuit, şi as
cunde-te. • Cap. 18. 1 . 

3. Eu voi ieşi şi voi sta lingă tatăl 
meu în cîmpul în care vei fi; voi vor-
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31 2 . . vedea că terafimu l  e ra  în pat,  ş i  în · . 1 tălui meu des_Pre hn�I voi putui era o pi.ele "de c1pră. Juru] ca. bi 3 zice şi-l i \'O l sp�ne · • i:I ta· 1 7. Sau! a zis catre M ica! . � ��na�a'1 a vorbi t • bmef
deăD"�păra· ce m'ai  înşela� .  în felu l  ace�t�Pent111 

tălui său Sau! : „Să nu „afat� de ro· dat,�rum!-11 vrai�aşulu i  meu, şi' 3Ş1 �i 
tul", a zis el, „un .Păcat, făcui niciun p�t ? ţ.\ 1cal a !as�uns lui Sau! . 

sca. 
bui său Di\'id, căci el . n 3 1 . ă a lu· m1-a zis : „Lasa-ma să plec · .„Et 
păcat fală de . til�· g�fl}P0 r:�dt.s,9. omor • !" •'2ş��1,;e 
�,�;!,.����i;.':.!�;eux1.&.��·!1. 1s. I•'·.1���· e Fuga lui David

. 
la 

.
Samuel la R.arn, 

5 <i·a pus în joc v11ta ' a 1ucis ma�e 1 8. Aşa a fugit ş 1 a scăpat D . · 
f'Î.;tean şi Domnu l t a da 0 . " El s'a dus la Samuel la Rama 

avid. 

iz��vire 'pentru tot Israelul. Tu 3ţ1ţ va; istorisit tot ce·i ţăcuse Siul . Ap ş.1 ';a 
zut <i te-ai bucurat. Pentr� �e �a dus cu Samuel ş1 a locuit în Na?' s a 
pă�ăt'uieşti •t împotr!va u�ul s!n.

g� n ; 1 9. Au spus lucrul acesta lui S 
10\· . 

vinovat, şi să omori făra pricina P au zis : „lată că David este în Nu Ş1 
David ?" •Judc.o. 11; 12. 3. Cap.Z!l.21 . Ptt�10. 1�. lingă Rama." aio\ 
;��r>i':i.�i.�· t c„p. 11 . 13. i Cro• · 11 · 1

.
4 ·  •P· · 20. Sa�t • a. trim7_:;. nişte oameni să ia · ltat !asul IUJ Ionatan, pe Dav1�. E •. au \ azut o adunare „ d 

.6. ·�aul i3 �s�u 
d . �iu 1 este Domnul, prooroci can prooroceau, cu Sam l �� ad�:i� · ;�ci�
a 

��ri !" . . 
în frunt�. Di!�ul !u i Duml!ezeu a ve��I 7 Ion"tan a chemat pe David, Ş,1 i·a P.est� t51meş11 IUi S1ul .• ş1 au început · 1 t cuvintele acestea · apoi l-a I ş1 e1 sa t prooroceasca. • Ioun. 7. 82  . 

!��� ·l�a Sau I ; şi David a f�st înain· '''' Cap . I0. 6. 6. i cor. H . � ,  24, 2.;. t Nu m. u.z:.. j;:;l•� 
tea lui ca mai înainte". ''Cnp. 16.21;1s.2,rn. 2 1 .  A.u spus .l u i  Saul. lu.crul acesta · . e� a �rn�es alţ i  ?am.cm, ş1 au prooro'. Dai•id scăpai de Mwrt. cit "ŞI �1. A ma i tr�me� �Iţii a treia 8. Războiul urma înainte. David a oara, ş1 au . prooro�1t ş 1  e1. • 

mers împotriva filistenilor, şi �·a �ă- 22. Atur;ic• �aul s a _du.s el msuş la 
tul .cu ei, le·a pricinuit O mare mfrm· �a�a. �Jungmd (a frntma <:_ea mare 
gere, şi au fugit dinaintea IUJ. fara apa, care este la Şecu , � mtrebat : 
9. Atunci duhul • cel rău, trimes de „ynde este . Sa'!1ue l �1 D;\"ld ?" I s'a 

Domnul, a venit peste Sau!, care şe· raspun.s :  „�rnt 1n Na1ot, lrngă Rama." 
dea în casă, cu suliţa în mină. David 23. Ş1 s'a 1n�rep!at spre Naiot, lingă 
cînta, •cap.16.u; 1s.10,11. �ama. Duhul. lui I?umnezeu a venii 
1 o. şi SJUI a vrut să-l pironească cu ş1 peste .e l  ; ŞI .s�ul  ş1·a vă.rut de drum 

suliţa de perete. DJr David s'a ferit proorocind pma la sosirea lui în 
de el, şi SJUI a lovit cu sul iţa în pe· Naiot, lingă Rama. °Cop.10.10. rele. David a fugit, şi a scăpat noaptea. 24. S'a desbrăcat • de haine şi a proo-
1 1 . S1ul a trimes • nişte oameni aca- rocit şi el înaintea lu i  Samuel ; şi s'a 

să la David, ca să-l pîndească şi să-l aruncat desbrăcat •• la pămînt toată 
omoare dimineaţa. Dar Mica!, neva· ziua aceea şi toată noaptea. De aceea sta lui DJvid, i-a dat de ştire şi i-a se zice : „Oare ţ şi Sau[ este între z� : „D�că. nu fu�i în noaptea aceasta, prooroci ?" 
mrne vei f1 omont". ''PS.5'1,utlu. •Jsa.20.2. ··�uc.1.8. ţ 2 Sam.6.14,20. Cap.10.11. 
12 . . Ea l-a pog�rît • pe fereastră, şi Drnd a plecat ş1 a fugit. Aşa a scăpat. tlos.2.16. Fapt.9.21,25. 13. In urmă Mica[ a luat terafimuJ 2 şi 1-a J:!US. în pat ; i-a pus o piele de ca· pr� �n 1urul capului, şi l-a îm·elit cu o hama. 
1 4. Cînd a trimes Sau! oamenii să ia pe David, .ea a .zis : „Este bolnav". ! 5. s.1ul 1·3 tnmes înapoi să-l vadă f�i.a c�s �d����},�l la mine în pa tui 
1 6. Oamenii aceia s'au întors, şi iată I . Sao: re V.1a'6 Domuului . „  2. Sau: M.oluJ. 

David înştiinţat de Ionatan. 

20 1 .  Dav id a fugit d in Naiot, de 
lingă Rama. S'a dus la Ionatan, 

şi a zis : „Ce-am făcut eu ? Care este 
nelegiuirea mea, care este păcatul meu 
înaintea tatălui tău, de vrea să-mi ia 
viaţa?" 

2. Ionatan i-a răspuns : „ferească 
Dumnezeu ! N u  vei muri. Ta!ăl meu nu 
face niciun lucru, fie mare, fie mic, 
fără să·mi dea de ş' i :e ; pentruce mi ar 
ascunde el lucrul acesta ? Nu este n•· 
mic." 



1 S A M U E L  20. ·3 1 3  
D id a zis iarăş, jurînd : „Tatăl 

3. tÎ� bine că ar;n .căpăta! trece�e tău. ş ta şi va f1 zis : „Sa nu şhe înainte; dci s'ar întrista ." Dar viu Jonato�mnul şi viu este sufletul tău, e�te este decît un pas între mine şi ca nu " mt(��a
.tan a zis lui D�vid : „,�entru 

tinOe voi fac_e t?t ceV vet vrea. V V 5 Şi David 1-a raspuns : „lata ca 
mi.ne este h!nă no�ă •, Ji ar treb�i s� 

d să măninc cu 1mparatul ; !asa-ma 
�� mă duc, şi s� n:tă asc1;1nd •• în cîmpii 
pînă în seara z�l;�!". i��;;,;_11_ ''"Cnp. rn. 2 .  

6. Dacă ta!ă� tău. va bă&"a d� seamă 
lipsa mea, sa-1 spu�: „��vid m a  rugat 
să·l (as să se duca prna la Betleem • 
în cetatea lui, pe�t.rucă _acol� se aduce 
pentru toată fam1ha o Jertfa de peste 
n" �'Cap.10.-t.  a 7 °Şi dacă • va zice : „Bine !" atunci 

robul tău n'are nimic de temut ; dar 
dacă-l va apuca minia, să ştii că 
pieirea mea „ este lucru hotărît din 
partea lui. 

,,.. Deut.l.23. 2Sam . 17 . 4. iOi.O:• C:ip.25.17.  Est. i . 7 .  8.  Arată-ţi • dar dragostea pentru ro
bul tău, căci ai făcut cu robul tău un 
legămînt •• înaintea Domnului. Şi dacă este vreo nelegiuire ţ în mine, ia-mi 
tu viaţa, de ce să mă mai duci pînă la tatăl tău?" 
•Jos.2.14. (t*Vers.16.  Cap.18.3;23.18. ţ 2 Sam . i.t.32. 9. Ionatan i-a zis : „Departe de tine 
gîndul să nu-ţi dau de ştire, dacă voi afla că pieirea ta este lucru hotărît d in partea tatălui meu şi ameninţă să te ajungă !" 

10. David a zis lui Ionatan : „Cine-mi va da de ştire dacă tatăl tău li·ar răspunde cu asprime ?" 
11. Şi Ionatan a zis lui David : „Vino, să ieşim pe cîmp." Şi au ieşit amîndoi 

pe cîmp. 
12. Ionatan a zis lu i David : „Iau mar· tor pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, că voi cerceta de aproape pe tatăl meu mine sau poimîne ; şi de va gîndi bine de David, 
1 3. Domnul • să Se poarte cu Ionatan cu toată asprimea, dacă nu voi trimete pe nimeni să-ţi dea de ştire ! Dacă tatăl meu va găsi cu cale să-ţi facă r�u, iarăş iţi. voi da de ştire, şi te voi l�sa să p lec1, ca să te duci în pace ; ŞI Domnul •• să fie cu tine cum a fost cu tatăl meu ! ' 

•Rut.1.17. ••loe. 1 . 6. Cap.17. 97. t;Cron.22. 11 . 16. 

1 4. Dacă voi mai trai, să te porţi faţă de mine cu o bunătate ca a Domnului ;  şi dacă voi muri, 
1 5 . să nu îţi îndepărtezi • niciodată bunătatea faţă de casa mea, nici chiar cînd Domnul va nimici pe fiecare din vrăjmaşii lui David de pe faţa pămîntului. ':-2snm . fl . t , 3 , 7 ; 21 , 1 .  

1 6. Căci Ionatan a făcut legămînt cu casa lui David ! Domnul să se răs· bune • pe vrăjmaşii lui David !" 
* Cap. :!:"1. :.!:!. Cap. 3 1 .  2. :! Sam . 1 .  7 ;  2 1 . il .  

1 7. Ionatan a întărit ş i mai mult faţă de David dragostea pe care o avea pentru el, căci î l  iubea ca pe sufletul • lui. •Cap.18. 1 ,  

1 8. Ionatan i-a zis : „Mine • este luna nouă ; se va băga de seamă lipsa ta, căci locul tău va fi gol. " Vers.�-
1 9. Să te pogori a treia zi pină în fundul locului •  în care te ascunsesei în ziua cînd cu întîmplarea aceea, şi să rămîi lingă piatra Ezel. ·:· cap.19.2. 
20. Eu voi trage trei săgeţi îa  spre piatra aceasta, ca ş i  cînd aş lovi la ţintă. 
2 1 .  Şi voi trimete un tinăr, şi·i voi zice : „Du-te de găseşte săgeţile !" Da· că-i voi zice : „ lată că săgeţile sint dincoace de tine, ia-le !" atunci să vii, căci este pace pentru tine, şi n'ai să te temi de nimic, viu • este Domnul ! > Ier. t.2. 
22. Dar dacă voi zice tînărulu i : „lată că săgeţile sint dincolo de tine !" alunei să p"eci, căci D;imnul te trimete. 
23. Domnul este martor pe vecie pentru cuvîntul • pe care ni l-am ·dat unul altuia." $ Vers. 14, 15,42. 

24. David s'a ascuns în cîmp. A venit luna nouă, ş i  împăratul a luat loc la ospăţ ca să mănînce. 
25. Impăratul a şezut ca de obicei pe scaunul lui lingă perete. Ionatan s'a sculat, ş i  Abner a şezut lingă Sau! ; dar locul lu i  David a rămas gol. · 

2�· . ,�au! n'a zis n!mi.c îp ziua aceea ; „cac1 , zicea el, „s a rntimplat : el n u  este curat•, negreşit n u  este curat". 
*Lev.7.21; 15.6,etc. 

27. A doua zi, ziua a doua a Junii noi, locul lui D1vid era tot gol. Ş i  Sau! a zis fiului său Ionatan : „Pentruce n 'a venit f iu l  lu i  l sa i  l a  masă n ici eri nici azi ?" 
28. Ionatan a răspuns • lui Sau! : „David mi-a cerut voie să  se ducă la Betleem. *Vei:a.Q. 

29. El a zis : „Dă-mi drumul, te rog, căci avem în cetate o .jertfă de familie; 



t S AM U E L  20, 21 . 
doi, în N_um.ele Don_in1;1 lui, Zici Domnul sa fte pe vecie mire rn· nct: t'ine între sămînţa m�:i şi sămînţai�e şi o'avid s'a scula t  ş1 a plecat ia Y" 

3 H i-a spus lucrul -ac�s::� şi trate-meu �ăpătat trec!re m��n să-fec�t�f v�e să mă d�;;�f:e:it la ai văd fraţ ii. Pe�\�u ac - . �asa împăratului ·, rins de mm_ie 
30. Atunci _S1ul s a api i-a zis :  „�i� 

im otriva [Ul I_on1tan, ş tiu eu că ţi-a1 
ră� şi nea�cultator, fi�lş lui Isai, spr� 
luat ca pnete_n pe ru•inea mamei 
ruşinea ta ş1 spre ' 

. . tale ? . . " . va trăi fml I_u! 3 1 .  Căci ci!a H:��'3. fi linişti; RICI Isai pe pămm_t,_ t u împărăţia ta. pentru tine, nict P,eÎ �Jute şi să mi-l Şi acum trimete sa_- dnic de mo1rte". aducă, fiindcă e�te ��es tatălui său Sau!, 32. Ion_atan a r�sp • să fie omorî!? şi i·a Z_.1S : ?�:�:p��5. Mnt. 27.Z3. LUc.23.22. Ce a fa cut .  • t t • suliţa spre 33 Şi S1ul şi-a mdrep a • ţeles •• . I I vească Ionatan a m " . el, ca să- 0 h !" it din partea tatalu1 că era lucru o ar D "d său să omoare pe a�1c�p.1s.11 . ... ver.i.7. 
34 S'a sculat de la masă într'ot mi

i-
. . · , l al deloc par e a nie ap_rms�, ş• nd a u a lunii noi ; căci 

mas�lhnf;udina pr��i�a lui David, pen-
�:�că tatăl său îl oc�rî�e. . 35. A doua zi de, d1mmea.t,ă, Ionatan 
s'a dus pe cîmp m loc�I m . care se 
învoise cu David, şi era msoţ1t de un 
băeţaş. . , t 36. El i-a zis : „Dă fuga �.• g��eş e 
săgeţile pe cari le voi trage . �a1atu] 
a alergat, şi Ionatan a tras o sageata 
care a trecut dincolo de el. 
37. Cînd a ajuns băiatul I� locul un" 

de era săgeata p� care o trasese Ic�_na: tan Iona�an a strPal după el : „lata ca săg1eata este dincOJo de tine". JS. I-a strig1t iarăş : „Iute, grăbeşte· te, nu te opri !" Şi băiatul lui Ionatan a strîns săgeţile, şi s'a 'Întors la stăpînul lui. 39. Băiatul nu ştiJ nimic : numai Ionatan şi Darid înţelegeau lucrul acesta. 40. Ionatan a dat băiatului armele, şi i-a zis : „Du-te şi du-le în cela.te." 
41. După plecarea băiatului, David s'a sculat din partea de miazăzi, apoi �·a �runcat cu fata la pămînt şi s'a inchmat de trei ori. Cri doi prieteni s'au . îmbr�ţişll şi au plîns împreună. David _m1i ales se prăpăd�a plîngînd. 42. Şi loRJtm a zis lui D1vi;J : Dute în • pace, acum cind am jurat ��în-

natan s'a întors în cetate. �c.:.i.�. 
Fuga lui Darid la Nob. 21 1 . David s'a dus la Nob 'la p tul Ahimele_c •, . c::ire � al�rgat �e� rial „înainte� lut, ş 1 1-a. zis : „Pent�· 

eşti singur ş1 nu esk .. n 1meni cu tinei''. ·' CaJl. H.3. (!.�� cap · 
2. David a răspun� preotului AhÎ�: lec : _„ Impăratu� m 1-.a ?at o porunc; şi mi-a zis : „N1mem sa nu şhe nirn· de pricina pentru care te trirnet 1� de porunca pe c:irc !1-am dat-o." Aş hot_ărî t  un loc de întî ln i re cu oarnen� mei. 
3. _Ac�n_i ce a i  la î�de"!î�ă ? Dă·mi cinci pm1, sau ce se \ a  gas1." 
4. Preotul a răspuns lui David · „N'am pJne ob_ici�t!i!ă la îndemînă, ci numai pme sfinţ ita . ; doar dacă oa. menii tăi s'au •• ferit de împreunarea 

=�E!o���-i1!��ah .;��od. 2:1. 3Q. Lev. 2� . �. Mat.12. 1 
5. David a răspuns preotului : „Ne. am ferit de împreunarea cu femei de trei zile decînd am plecat, şi toti oa. menii • mei sînt curaţ i ; de altfel, da. că aceasta este o faptă necurată, va 11 sfinţită negreşit azi de acela •• care o va face." o::. 1Tes. 4.4. '�" l�v.8.li 6. Atunci preotul i-a dat ' pînea sfin· ţită, căci nu era acolo. alţă pîne deci! pînea pentru punerea mamte, care fu. sese luată dinaintea •• D0mnului ca să fie înlocuită cu pîne caldă, în clipa dnd luaseră pe cealaltă. 

�, l\lat. 12. 3, 4. Marc. 2. 25, �6. Luc 6. ă, 4.. �(I Le\·. 2U,9. 
7. Chiar în ziua aceea, se afla acolo închis înaintea D0mn11lui un om dintre slujitorii lui Sau! ; era un Edomit, nu· mit Doeg •, căpetenia păstorilor lui Saul. ·=·cap. 22.D. Ps.32. U1lu: 
8. David a zis lu i  Ahimelec: ,,N'a1 la îndemînă o suliţă sau o sabie? Ci· ci nu mi-am luat cu mine nici sabia nici armele, pentrucă porunca împăra· !ului era grabnică." . 
9. Preotul a răspuns : „lată s_ab1a l�i Goliat, filisteanul, pe care l-�1 o��1�! în valea • terebinţilor ;  este rn�el1ta într'un covor, în dosul efodulm ;  daca vrei s'o iei, ia-o, căci nu �ste alta 

aici." Şi David a zis : „Nu-1 alta ca 
ea ; dă-mi-o." <- Cap. 11 . 2,rio. "'\'lcap.a1 . 1  



I S A  M U E L 2 1 ,  '1.'2. 3 1 5  
t Oat /a împâratul Achiş. li gă el : „Ascu lta\ i ,  Ben i1mi\i ! Vă va 

[)avid fuge a ' . fucr it chiar da • fiul lui l sa i la toţi ogoare şi vii ? J O. DJvid s'a �t ist şl \ �juns la ! Va f_ace _el d in mi toţ i capetcn!i peste ·n ziua aceea I 0 i3� ·. o mie ŞI căpcten11 peste o suta ? A hiş împăratu . a u  !-1 1·. . N q;„p . ;. 1 1 .  

1\ Slujitorii • .Im.Ach}Ş t-a1u �i� ;?'N� 8. Dlcă nu, de cc v 'aţ i un i t toţ i îm
este acesta David, tmparatu ţ�r�t . ju- potriva mea, şi nimeni nu m i-a dat de 
este el acela pe�tru _care s� _ ,cml a? ştire despre legămîntul fiu lu i • meu c11 cînd :  „Sa1:1I „ şt:t �aţud mu.�?"ui, fiul lui lsa i "? Pentruce n'a fost n imen i  tar David ze��

P
� 06u,:un .e·:•<�,'.:,_"18• ;; "" · "· dintre voi pe care să-l . do·��â inima 

. · j � · · - aceste cu- pentru mine, şi să mă mştun(L"LC ca t 2. David a pus a m;fr!a" d A 1 . _ fiul meu a răsculat pe robul meu îm-vint�, ş i a 0v�t 1° .�are nea ; Luc�;.\;,
'
_ potriva mea, _ C? să-mi în�i?dă curs.e, împaratul a u  ui 1 • • · t 1 . cum face astazt ?" . -(up. i>. 3; 20.Ho t 3. A �ăcut_p� ���un� mÎ�� �afă�;� 9. Ooeg •, Edomitul, care era şi el făcea lJaz_dravan.1 1  m��nrf;r i lăsa să-i printre sluj itorii lui SlLll ,  a răspuns : zgîrî�eturi1 re uşt�e rbă ţ ' ş*Ps .3.l , littu. Eu am văn�t pe fiu_l 1 1:1 i  lsai. ven!nd !ia curga ba .e e P� 31 .. t· "lor săi . Ve- Nob, la Ahnnelec„, fiul lui Ah 1tub ! . 1 4. Ach1ş a ZIS sl U J I  Otrt . ' ·. "d t ·:• cap. 21. 7 . l's. ;,z, titlu; V••rs. 1 ,  2, :I . •• Cup. 21 . I deţi bine că omu a�es a ş1-a pier u t cav. 1-1.3. minţile ; pentru�e �111-l aduce\_1 ?  . t O. Ahimelec a • întreb:1t pe Dor:n-

1 5. Oare duc l tps� d': nebu�t, de-m � nul pentru el, i-a dat merinde •• ş i  1-a aduceţi pe_ a��sta � 1 m� ţaceţi m.artot dat sabia lu i  Goliat, f iliste��ul ." 
la năzdrăvanule Im ? Sa mtre el m ca- Nmu . 2; . 21 .  ····· Cap.21 .6 ," .  

sa mea ?" 1 1 . Impăratul a trimes după Ahime-
lec, fiul lui Ah itub, preotul, ş i  după David fuge în peştera Adufam şi fa toată casa tatălu i  său, după preoţii ca-llliţpe. ri erau la Nob. Ei au venit toţi la îm-

22 t .  David a plecat de •acolo, şi păra!. a scăpat • în peştera •• Adulam. t 2. Sau) a zis : „Ascultă, fiul lui Ahifraţ ii lui şi toată casa tatălui său au tub !"  El a răspuns : „ lată-mă, domnul aflat, şi s'au pogorît la el . . , meu !" 
::<Ps.57, titlu; 1 1'.!, titlu.  :.<=:< :.! �am.2�. 13. 13. Saul i-a zis : „Pentruce v'aţi un it 2. Toţ i •  ceice se aflau în nevoie, cari împotriva mea, tu şi fiul lu i Jsai ? Pena\"eau datorii, sau cari erau nemulţă- truce i-ai dat pîne ş i  o sabie, ş i  a i  înmiţi s'au strîns la el, şi el a ajuns trebat pe Dumnezeu pentru el, ca să căp�tenia lor. Astfel, s'au unit __ cu el a- se ridice împotriva mea şi să-mi în

proape patru sute de oamem. „-Judc. n.a. tindă curse, cum face astăzi?" 3 .  De acolo 0.Jvid s'a dus l a  M iţpe 1 4. Ahimelec a răspuns împăratului : în ţara Moabului. El a zis împăratu- , Care dintre sluj itorii tăi poate fi pus lui Moabului : „Oă voie, te rog, tată- �lături cu credinciosul David, ginerele lui meu şi mamei mele să vină la voi, împăratului, gata l a  poruncile lui, şi pînă voi şti ce va face Dumnezeu cu înconjurat cu cinste în casa ta ? mine." 1 5. Oare de astăzi am început eu sa 4. Şi i-a adus înaintea împăratului întreb pe Dumnezeu pentru el ? DeMoabului, şi au locuit cu el .,în tot tim- parte de m ine aşa ceva ! Să nu arunce pul cît a stat David în cetăţuie. împăratul nici o vină asupra robulm 5. Proorocul Gad • a zis lui David : său, nici asupra n imănui din casa t�„Nu şedea în cetăţuie, ci du-te, şi in- tălu i  meu, căci robul tău nu ştie n im ic tră în ţara lui luda." Şi David a ple- din toate acestea, nici lucru m ic n ici cat şi a ajuns l a  pădurea Heret. lucru mare." 
<2Sam. 24. 11. 1 Cron. 2t . 9 . 2 Cron . 29. 20. 1 6. Jmpăratu l  a zis : „Trebuie să mo-

Saul ucide preoţii din Nob. ri, Ahimelec, tu şi toată casa tatălui 6.  Saul a aflat că David şi oamenii tău." lui au fost descoperiţi. Saul şedea subt 1 7. Şi împăratul a zis alergătorilor tamarisc, la Ghibea, pe înălţime ; avea cari stăteau lîngă el : „Intoarceţi-vă, suliţa în mină, şi toţi slujitorii lui stă- ş i  omorîţi pe  p reoţ ii Domnului ; căci teau lingă el. s'au învoit cu DJvid : au ştiut bine că 1. Şi Saul a zis slujitorilor săi de !în- fuge, şi nu mi-au dat de veste." Dar 



I S A M U E L  22, 23. . . . • David Ia ��e1la, ş1 a _z1� :  „Dull\ 3 1 6 
„ .  ratului n'au ' voit să;µ; îl dă în mm1le mele, cac1 a ven it neieu slujitori! unpă 

să lovească pe p�e1 17. închis într'o cetate cu porţi şi !1 s'a j tindă mina ca ··�xo . . • re." lal"oa. I Domnului . . ·mpăratul a zis Ju1 11??,eţi s. Şi Saul a chemat tot popo . t B Atunci 1 . 1 şte pe prea 1· ·t război ca să se pogo�re la Ch:ll Ji rnioarce-te, şi 1 ov,� întors, şi a Jov� să. împresoare pe Dand şi pe oa�ae,11 Doeg, Edomitu , �t • în ziua aceea op -
lui. ' " "u e preoţ i ; a omori i cari purtau d I • d �eci şi cin.ci de oamen ' •C•P·:· 31. 9. Davi , um cunoşt inţă de a efodul de m. . t ecut prin ascuţişul plan rău pe �are-I _ p�mea Ia cale Ses1 t 9. �aul a ma1re�ţească N?b • ;, băr· împotriva lu i, a zis preotului Abau1 

săbiei cetate.a P „ i runct bot, mă- tar : „Adu e�odul !'.' '·· Nuin.27.21. c,p_11,'· baţi şi femei, _cop11 1zJi supt' ascuţişul 1 O. Şi David a zis : „Doamne 0 · gari şi oi : toj1 au c • \'ers.9, 11: nezeul lui lsra�I , robul Tău a �fla:m· săbiei. . , al lui Ahim"elec, fiul lut 6aul vrea să vmă I� Cheila ca să � 
A��iu�,

n /��lf.pat „. Nu.mele lui era A· micească • cetatea dm pr icina mea, ni. 
biatar. A fugit la Da.vJ��.23•6. ••Cnp.2.33. t 1. Mă rnr da în mîn ile lui 1:��i:·� 21 .  Ş.1 i-a spus. că Saul a ucis pe din Cheila ? Se va pogori Saul a·ru 

cum a afl�t robul T.ău ? '?oamne, D��p��ol�a�i�m;u��1·1ui Abiat�r : „�'a� nezeul lui Israel binevoieşte şi des 
• dit ch iar în ziua aceea ca Do

t
e„, _ pere lucrul �cesta robului Tău !" ci; gm . f" d olo nu se pu ea sa Domnul � raspun� : �,Se va pogori." dom1tul, 11i" . Se ul ' Eu sînt pricina 1 2. David a ma i zis : „Mă vor d ��rţ

s
i)
u
t
n
u�ur�� s�fl�telor din casa ta- Jocuit��ii d!n . Che!I� pe .mine şi p: oamenu mei, m m 1m le lui SauP" s· t��

i A��îi cu mine, nu te tef!!e de ni- Domnul a răspuns : „Te vor da.'; '1 
mic

. 
căci cel• ce caută să. ia �·1aţ_a mea? t 3. Atunci Dav id s'a sculat cu oame. cauiă s'o ia şi pe ·a ta ; hnga m ine vei nii lui în număr • de aproape şase sute fi bine păzit." •i Reg.2'26' de inşi ;  au ieşit d in Cheila, şi s'au dus unde au putut. Sau), aflind că Da· Da•'Îd scapă Cheila. \"id a scăpat din Cheila, s'a oprit din 23 1 Au venit şi au spus lui Da· mers. '' Cnp.22.2;2.i.c 
vid : „Iată că Filis_te��i a!-1 în��- 1 4. David a locuit în pustie, în 1� pul lupta împotriva Che1le1 , ŞI au _Ja- euri întărite, şi a rămas pe muntele• fuit ariile." nos. 1o.44: din pustia Zif ••. Sau) îl căuta ţ m� 2. David a întrebat• pe Domnul, �1 reu, dar Dumnezeu nu l-a dat în mi-a zis : „Să mă duc,_ şi să bat _ pe �1- nile lui. " P B . 1 1 . l. "* los.15. oo. t Ps.�.\L listenii aceştia ?" Ş1 Domnul 1-a ras-

�uns : „Du-te, bate pe Filisteni, ş i iz- Dai•id în pustia Zif şi Maon, ăveşte Ch�V,�'.:,6.o. cop.JO.s. 2sam.5. 19, 23. 1 5. David, văzînd că Saul a pornii 3. Dar oamenii lui David i-au zis : să-i ia viaţa, a stătut în pustia Zil, 
„lată că noi ne temem chiar aici î� in pădure. 
Iuda ; ce va fi cin:! vom merge la Chei- 1 6. Atunci Ionatan, fiul lui Sau!, s'a 
la, împotriva oştilor Filistenilor?" •_;cu lat ş i  s'a dus la David în pădure. 
4. David a întrebat iarăş pe Domnul. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu, 

Şi Domnul i-a răspuns: „Scoală-te şi 1 7. şi i-a zis : „Nu te teme de nimic pogoară te Ia Cheila căci dau pe Fi căci mina tatălui meu Sau! nu te n listeni î� mînile tale:" -
atioge. Tu vei domni peste Israel, şi 5. David s'a dus dar cu oamenii lui eu voi fi al doilea după tine ; tatăl meu Ia C�eila, şi s'a bătut împotriva Fi- Sau! ştie • şi el bine lucrul acesta -" hste�1lor ; le-a }ua! vitele, şi le-a pri- •Cap.21.1!. c1nu1t o mare mfrmgere. Astfel a iz- 1 8. Au făcut iarăş amîndoi legămînt' băvit David pe locuitorii din Cheila. înaintea Domnului, şi David a rămas 6. Cînd a fugit• Abiatar, fiul lui Ahi- în pădure, iar Ionatan s'a dus acas�. melec, la DJvid în Cheila s'a pogori! • cap. IB.3;20. I6 ,42.2S•m.n·:· cu efodul în mină. ' •cap.22.20. 1 9. Zifiţii • s'au suit Ia Sa�I la Gh1· 1· Sau! a fost înştiinţat de sosirea lui bea, şi au zis : „Nu-i David ascuns 
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• noi în locuri întărite, în pădu�c, 
intre lu i  Hachila, care este la m1a
pe .dea 

tie ? (,:cap. 26. t. 11�. r„1,uuu. zăzt �o 
P�:ră-te dar, împărate, fiindcă 

2o. t �ste toată dorinţa sufletulu i aceas Îasă e noi dacă • e vorha să-l 
tă; i în mî�ile împăratului.'.'. :r•.;"·n. d 

2r. Saul a zis : !'D�113nul sa. va
1 
bme-

·nteze că aveţi m ila de mme . c��'. Duceţi-vă, ".ă �og, de m�i . c�rce
taţi ca să ştiţi ş1 sa <;ţesc_op�nţ1 m �e 
Joc '  şi-a înd_reptat paşi� ş1  cme 1-a v�
zut, căci mi s'a spus ca este foarte ş1-
r�t

i Cercetaţi ş i  vede_ti. toat� locur_ilc 
unde se ascu�c!e, v_en iţ� apoi _ la m m� 
cu ceva teme1111c, Ş} v01. p�rn1 cu. vot. 
Dacă este în ţară, 1 1  vot cauta pnntre 
toate miile lui lucia." 

24. S'au sculat dar şi s_'au �us la Zi_f 
înaintea lui Sa!-11 . Dav1� �1 oamen_n 
Jui erau în pustia �a?n. , ş1 anui:rie m 
cîmpia din spre m1aza�,\0�

l-�5-�����1�_.20_ 2_ 

25. Saul a plecat cu oamenii· săi în 
căutarea lui David. Despre lucrul a
cesta s'a dat de veste lui David, care s'a pogorît la stînc� ş i  a răm�s în pu
stia Maon. Sau!, cmd a auzit, a ur
mărit pe David în pustia Maon. 26. Sau! mergea pe o parte a mun
telui, şi David cu oamenii lui pe cea
laltă parte a muntelui. David fugea • repede ca să scape de Saul. Dar Saul 
şi oamenii lui chiar înconjuraseră •• pe David şi pe ai lu i, ca să pună mîna pe ei •:= Ps.:U.22. �":• Ps.li.9, 21. cînd un soi • a venit şi a spus lui 
Sau) : „Grăbeşte-te să vii, căci au năvălit Filistenii în tară. " *2Re,.19.9. 

28. Sau! a încetat să urmărească pe David, şi s'a întors să iasă înaintea Filistenilor. De aceea locul acela s'a numit Sela-Hamahlecot (Stî11ca împărţirii). 29. De acolo Dlvid s'a suit spre locurile întărite din En-Ghedi *, şi a locuit acolo. • 2  Cron.20. 2. 

David ln peştera En-Ohedi. Saul cru-
ţat de David. 24 1. Cînd s'a întors Sau! • de la 

urmărirea Filistenilor, au venit şi i-au spus : „lată că David este în pustia En-Ghedi." *Cap.23.28. ?· Sau! a luat trei mii de oameni aleşi dm tot Israelul, ş i  s'a dus • să caute P� J:?avid şi pe oamenii lu i pînă pe 
sbnc1Je ţapilor sălbatici. *Pa.38.12. 

3. A ajuns la nişte stîne de oi, cari erau lînga drum ; ş i  acolo era o pe
şteră, în care a intrat • să doarmă ••. 
David şi oamenii lui erau ţ în fundul 
peşterii. 

i:r ri::.U.1.6. •:,,'=Jndc.3.:!L ·�1·�.fri, tit1n; U2,tltln. 

4. Oamen ii lui • Dlvicl i-au zis : „la
tă ziua în care Domnu l î ţ i  zice : „ Dau pe vrăjmaşul tău în mînile tale ; fă-i 
ce-ţi va plăcea." David s'a sculat, şi 
a tăiat încet colţul hainei lu i Sau! . 

f.: Cap.26.S. 
5. După aceea, i.nima • î i  bătea, pcn

trucă tăiase colţul hainei lui Saul. 
>:< 2 Sam.2.i. to. 

6. Şi a zis oamenilor săi : „Să mă • 
ferească Domnul să fac împotriva 
domnului meu, care este unsul Dom
nului, o aşa faptă ca să pun mîna pe ci ! Căci el este unsul Domnului." 

':<Co.p . 20 . 1 1 .  

7. Cn aceste cuvinte Dl vid a oprit • 
pe oamenii săi, şi i-a împedecat să se 
arunce asupra lui Saul . Apoi Sau) s'a sculat să iasă d in peşteră, şi şi-a văzut înainte de drum. 

·�rs. l„t. :.U:it . 5. 4.f .  Rom. 12.1711�. 

8. După aceea, David s'a sculat ş i  a ieşit din peşteră. El a început să strige atunci după Slul : „ Impărate, domnul 
meu !" Sau! s'a uitat înapoi, şi David s'a plecat cu faţa la pămînt şi s'a 
închinat. 

9. David a zis lui Saul : „De ce asculţ i • tu de vorbele oamenilor cari 
zic : „Da\'id îţi vrea răul ?" 

: • p � .  l 1 1 . 6. l'TO\" . lll.2�; li . !' .  

1 O. Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mînile mele în peşteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor ; dar te-am cruţat, şi am zis : 
„Nu voi pune mîna pe domnul meu, 
căci este unsul Domnului." 
1 1 . Uite, părintele meu, uite colţul hainei tale în mîna mea. Fiindcă ţi

am tăiat colţul hainei, şi nu te-am ucis, să ştii şi să vezi că în purtarea mea nu este n ici răutate • n ici răzvrătire, ş i  că n'am păcătuit împotriva ta. Totuş tu îmi întinzi curse ••, ca să-mi iei viaţa. � ... Ps. 7.3; 35. 7. f.:>:• cap.2s.20. 

1 2. Judece • Domnul între mine şi tine, ş i  D imnul să mă răzbune pe '.ine ; dar eu nu voi pune mina pe tine. 
>:•Fac. 16.6. Judc. 11.27. Cap.26.10. lov.6.8. 

1 3. Răul dela cei răi vine, zice \'e
chea zicală. De aceea eu nu voi pune mina pe tine. 

14.  lmpotriva cui a pornit împăratul 



, M U E L 2�. 25 . 1 _ � A  Un ce!i-vă la Na bal . lnlreha ţi-l de Să 31 8 . măreşti tu ? tate în numele .�cu, na. 
lui Israel ? Pe ��ne �:ice. 21. 6. ş i să-� vorb1ţ 1 _aş ·1 : „Să trăie 

f •  
cine • mori, un 

11.E. 2sum .9. e. '"'C•hp
.26
tÎirî în pace, ŞI p.1cela �a f i e cu casa 1! ' •Cup. . . d şi va o tot ce este a Iau. Şi J 5. Domnul. • ya JEi

e�� „ ,-e�ea! �I cu •' H'ron._12 . 1�. l"s. 122.1. Luc.10 . intre mine ş! t ine�icina şi El . 1m1 -�� 7. Şi a_�um, am auzit ca tunzi
. oile. P··· 

îmi va ţ apara. g"vindu-mă dm m1 . storii tai a� !ost cu
• 
no_1 ; .nu,. •·am o �· face dreptate, 1z a 

� tr,_ao. 1: 43. I, rit şi nu h s a lu1t nm11c 1n tot fca. ta." .... vers. iz. ,,,�2 cron .�H. -· 
• pu

'
I cit au fost la C��mc_l; Ct Vel'!;.r'.�� 119. 1„. Mlc. 1 . 9. f" .1 DJvid de spus I a 

8 Jntreabă pe sluJ 1 tor 1 1 tăi Şi·ji :· 1 6. Cind a s. arş�I 
SJul a z

is : _„O a· s �ne. Să . ca pete trecere d'ar lin 10.r ceste ".orbe lua 
fS�1e ' Didd ?" Ş1 Sa�,

1 
a�eştia înamţea ta!. f i indcă venim înt? sul •  tau este, 1 . 3 lins. •C"P·"°· . zi • de bucurie . Da dar, te roo- rob·i 0 

a ridicat gla�u� ş; i 
P
DJvid : „Tu �şi� tăi ş i fiului tău DaY id, ce'"te 1'aor 1 7. Şi �. zis îl � ine ; căci tu _m1-a1 in ima." . o i.;ee'.':'.s. 10. Es1.,.�: mai bun . d�c

r eu ţi-am făcut rau . 44 9. Cînd a_u ajuns oamen 11 lui David făcut f bm�;C�P-"°·'J. '"' Fac. 35. :!!I· p 1at.&. • 
au spus lui �1b1 l !oa te a�ste cuvinte' . . -r azi bunătatea cu car� în numele Im D:1v 1d. Apoi au tăcut ' 1 8. T� 1t1.

3�a 
�ine căci Domnul ' ma , 1 0. Nab1l a răspuns slujitorilor i te porta .fata ·n�le tal� şi nu m'ai omo- 1 David : „Cine • este D1,·id, şi cine es:' d_ăduse m ma ' -'C•P· '6�7· 

fiul lui lsa i ?  Astăzi sînt mu lţi sl ··'. rit. Dacă întîlneşte cine:a .Pe vraJ·  tori cari fug dela stâpîni. UJi 1 9. i îl lasă oare sa·ŞI u�mc_ze •Jndc .o .es.  P'-79.7,s;12l.J,t maşul 
1
1
�� linişte ? Domnul să·J• r.as· t 1. Şi să-mi iau eu • pînea, apa şi dl�re:sc� pentru ce m i-ai făcut m zma vitele m�.le, �e �ar� Ic-am tăiat pe�tru P t 1 • • tunzătorn mei, ş1 sa le dau unor oame. acc;s lc;1111 iată ştiu • că tu vei ?o!."ni, ni cari sînt de n u  ştiu unde ?" •Judc.s.s. ,;2 că împărăt i� lui Israel va 

,,��
m��� t 2. ?ame_nii !ui �1vid şi:au luat dru. /n mînilc tale. _ :� _ mul mapo1 ; s au m tors, ŞI .au spus, la 

21 .  Jură:m.i: d�r pe Domnul ca _ ��- s�sirea lor, toate aceste cuvinte lui Da. mi vei nam1c1 sammta mea dupa . vid. 
ne şi că nu-mi vei şterge numele di� 1 3. Atunci D1vid a zis oamenilor săi: ca�a tatălui m�u." •F•'.·21.23· •"2S•m:2' · 6, · „Fiecare di� V?i �ă-şi în�ingă sabia"! 
22. D1vid a !ur�I lui S�ul. �poa Sa�! Şi fieca�e ş1-a m�ms �ab ia. David şi·a a plecat a.ca.sa, iar �a�a� .ş• 

.
��!n�'. încins ş� e! sab 11, . ş 1 ap�oape patru lui s'au suit m locul mtant · P sute de mş1 s'au suit du pa el. Au mai 

_ . rămas • doar două sute la calabalîcuri. Asprimea tui Nabal faţa de David. •C•p.:11.�. 25 1 . Samuel • a murit. Tot ls�aelul 1 4: U�rnl d.in �luj itor i i. lu_i Nabal a 
s'a adunat şi l-a plîns ••, ş1 l-au ve�1t ş1 a zis _ca�re A�1ga1l, .ne\'asla 

îngrorat î.i locu in ţ1 lui h Rama. Atun· lui Nabal : „lata ca David a tnmes dm 
ci David s'a sculat şi s'a pogori! în pustie nişte sol i să întrebe de sănătate pustia ţ Paran. •Cap.28.3. ••!lum.�.29. pe sţăpînul nostru, şi e l  s'a purtat rău 
Deut.SU. +F11c.:!J.2I.Ps.l20.5. CU et. 2. ln Maon • era un om foarte bogat, 1 5. Şi totuş oamenii aceştia au fost 
a cărui avere era în Carmel ; a\'ea trei foarte buni cu noi ; nu ne-au • ocărit, mii de oi şi o mie de capre, şi se afla şi nu ni s'a )u.lt nim ic, în tot timpul la Carnrel •• pentru tunderea oilor lui. cit am fost cu ei în cîmp . • l'm.:. 

• cap.23. 2<. ''"los. 1;.65. t 6. Ne-au fost zid • şi zi şi noapk, J. Numele acestui om era Nabal, şi în tot timpul cit am fost 'cu ei, la păs· navasta lui se chema Abigail ; era o cutul turmelor. •E•od. u.22. lorl.I•\ femee cu judecată şi frumoasă la chip, 1 7. Să ştii acum şi vezi ce ai de făcu� dar bărbatul ei er.a aspr� şi rău în fap- căci perderea • stăpînului nostru, Îi a tele lua. . El se tragea dm Caleb. întregei lui case este hotărî!�, ş1 .el • �· DlVI� a. afla! în pustie că Nabal este aşa de rău •• incit nimeni nu m· 1ş1 tunde. 011�. •F•e. 38. 13. 2 S&lll .t3.23. drăzneşte să-i vorbească. 5. A trimes la el zece tineri cărora " Cap. 20. 7. '"' Deut.19.13 . . rudc.t9.�-le-a zis : „Suiji-vă la Carmel; şi du- 1 8. Abigail a luat • îndată două sute 
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îni, două b�rdl!,furi. cu vil!, cinci , 29. Daca se va ridica cineva care să �f /regătite, cinci masuri �e gri!-1 pra.� te urmărcasca şi sii vrea să-ţi ia viaţa, 

"t 0 sută de turte de stafide, ŞI doua sufletul domnului meu va fi legat în JI te de legături de smochine._ Le-a pus mănunchiul celor vii la nomnul, Dumsp� măgari, '.'.I"ac.
_
:r-. rn. P.'.�' . 1s. JG; 21: 1.1 . ne zeul tău, şi sii arunce cu praştia • 

1 9. şi a zis slu.J1tor1l�r sa1. : „L�:i\1-? sufletul vrăjmaşilor tăi. ·:·1cuo. 1> .  
• aintea • mea, ş1 eu voi vcm dupa voi. JO. Cînd va face Domn u l  domnului 
N'a spus nimic bărbatului c�. ��-�;��.w. �eu tot binele pe . care ţ i l-a făgăduit, ş1 te va pune mai mare peste Israel , 
20. Ea a încălecat pe un măgar, a 31.  atunci nu va avea domnul meu 
pogorit muntel� pe un .�ru1'!1 tu tos, ş1 nici mustrări de cuget şi nici nu-l v a  
iată că David ŞI oamenn lui se pogo- durea inim:i că a vărsat sîngc degea
rau în faţa ei, aşa •Că i-a întîlnit. - ba şi că s'a răzbunat singur. Şi cîml 

?I David zisese : „ln z:1dar am pă- va face Domnul bine domnului meu, 
zlt iot ce are omul acesta în pustie, :iclu-ţi aminte de roaba ta." 
de nu s'a Iu:it nimic din tot ce are, 32. David a zis Abigailei : „Binecu
căci mi-a întors • rău pentru bine. vîntat• să fie Domnul, Dumnezeul lui 

'' Ps. too. r„ Pro'" 17· 13· Israel, care te-a trimes astăzi înaintea 22. Dumnezeu să pedepsească • pe mea ! �·Far.n21.Exoc1.1s.10.Ps.41. t:1;i2.1s. Lu<·.1 .1�-.: 

robul său David cu toată asprimea, 33. Binecuvîntată să fie judecata ta, 
r:�n�O�iJ�a��ă�i�e��l :,_ă��n;a;;�ntăJr� Ş I  bineCUVÎntată sii fii tu, că m'ai o
bătească ţ din tot ce este al lui Nabal !" Pr:'i��� �·p:iitmÎ���sta să vărs sî�?.:�}6i 
;:�11.�i_

1;·
R
��P0�/7' 20· 13• JG. ''''' Yer< . 3 1 .  t I Reg.l l . 34. Dar viu 1 este Domnul, Dumne-

23_ Cînd a zărit Abigail pe David, zeul lui Israel, care m'a oprit • să-ţ i 
s'a dat jos • repede de pe măgar, a fac rău, că, dacă nu te-ai fi grăbit să 
căzut cu faţa la pămînt înaintea lui vii înaintea mea, n'ar mai · fi ramas •• 
David, şi s'a închinat p1!�_tl�. fu��!�!: (�jui� i��nzil:i J:�î:!)�,�.�-�:�:vF.}.�� 24. Apoi, aruncîndu-se la picioarele 35. Şi David a luat din mina Abi
lui, a zis : „Eu sînt de vină, domnul gailei ce-i adusese, şi i-a zis : „Suie-te • 
meu ! lngăduie roabei tale să-ţi vor- în pace acasă ; vezi, că ţi-am a�cultat 
bească la urechi, şi ascultă cuvintele glasul, şi te-am •• primit bi i1e ." ,,, c,".20_.2. roabei tale. :!Sam. 1:1.9. :!H.eg. 5.19. Luc. i . 50; S. l1S. :.::.:• Fac. lfl .  '..!I .  

25. Să nu-şi pună domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, căci, cum îi este numele, ·aşa este şi el ; Nabal (Nebun) îi este numele, şi este plin de nebunie. Şi eu, maba ta, n'am văzut pe oamenii trimeşi de domnul meu. 26. Acum, domnul meu, pe cit este de adevărat ca viu • este Domnul şi că viu este sufletul tău, pe atît este de adevărat că Domnul te-a oprit •• să verşi sînge şi să te ajuţi ţ cu mîna ta. Vrăjmaşii tăi, cei ce vor răul domnului meu, să fie ca ţţ Nabal ! ''2Ileg.2.2. ....,ll'ac.20.6. Vers.ia. tRom.12.19. tt2Sam.1S.32. 
27. Primeşte darul acesta • pe care-l �duce roaba ta domnului meu, şi să se •mpartă oamenilor cari merg după domnu( meu. 1' Fuc.33. 11. Cap.30.26. 2Reg.6.m. 28. Iartă, te rog, vina roabei tale căci Domnul • va face domnului meu � casă trainică ; hrtă, căci domnul meu p_oartă" războaiele •• Domnului, şi n ic1odata nu va fi răutate ţ în tine. ;1���1;;:.}1\2(· 1 Rt'�. 9. &. 1 Cron. 17. t(l,25. (ICI Cap.18. 

Drll'id ia pe Abigail. 

36. Abigail a ajuns la Nabal. Şi tocmai el dădea în casa lui un ospăţ • ca un ospăţ împărătesc ; inima îi era veselă, şi era beat mort. Ea nu i-a spus nim ic, nimic, pînă la lumina zilei. •2sruu. n.:!:<. 
37. Dar d im ineaţa, după ce trecuse beţia lui Nabal, nevastă-sa i-a istorisit ce se întîmplase. Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte, şi s'a făcut ca o piatră. 
38. Cam după zece zile, Domnul a lovit pe Nabal, şi a murit. 
39. David a aflat că murise Nabal, ş i  a zis : „Binecuvîntat • să fie Domnul, că mi-a apărat pricina •• în ocara pe care m i-a făcut-o Nabal, şi a împedecat ţ pe robul său să facă rău ! Domnul a făcut ca răutatea lui Nabal să cadă ţţ asupra capului lui." Dav:d .a trimes vo!bă Abigailei că vrea s o 1a de nevasta. <•Vers. 32 .  "''Pro1-.22. 

ZI. tVers.26,3-1. ttlReg.2. 4-1. t's. 7. 16. 
t .  Sau: Pe via\.a Domnului . . .  
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1 cu sul iţa mea, ş1 să-l p ironesc d' 320 . . 1 · Dlvid au aj�ns � lovitură în pămînt, ca să n 'am intr•o 40. Slujitoru ul ; i-au vorbit aş� · să-i mai dau . alta.''. . nevoie 
Abiuail la Car�e ' Î tine ca să te 13 9. Dir DJy1� a zis l u i  Abişai : „David n�-�. tnmes a ' omorî ! Căci cme • �r .Pu tea pune"N.u.: de nevasta. . , aruncat cu faţa pe unsu l Domnului ş1 să rămînă rnin; 41 .  Ea s'a �cula_t.,s �ată, roaba ta se dcpsit �" . . _ ': c""-�·6,1. 2 s.:'.f'· la pămînt, şi a zis ·b � • gata să spel� I o. Ş1 DJv1d a zis . „ V 1u este D -�. socoteşte ca ?. ro.Î a domnului meu. nul, că numa i I?o'"!1nul • ii poate 1 °�· picioarele sluJiton o�Ru<'.10,!3. Pro'·'.15·33• fie că-i va veni ziua •• să moar" 011: 

„ Ab. ail a plecat, calare că se .va pogo. rî ţ într' un cîmp dae, bf�e �2. Şi îndata . . 
ig ţ'tă de cinci fete ; a 

�em��sd�p�{'sbli:
n
l�� David, şi i-a fost ţ:��1::'.}�:.�l�1�:;1·'. !�":.C.�;,;�·,n!'�,���:11�;7�; 

nevastă. . e Ah inoam din • 1
.
1 .  Să • mă ferească Don:inul, să Pun 43. Dayid !u:ru:�.rau tos! nevestele mma pe un�ul pomn!-l lu1 ! Ia numai Jz�eel, ş1 amin ° .,0,.10.06• ••Cap. 21- �;Sll.:· suljta _dela capăt11�} lui, cu urciorul Cil 

lui. "d f iică - sa M1cal , apa, ş1 să plecăm. •cap.2q � 44. Şi Sau� da ��J Pfui Palti din Oa- 1 2. David a luat dar sul iţa şi � · nevasta lui I?a\i _ , •2sam.9.u. ••Jsa.10.S<J. ciorul cu apă �e la .căpă�îiul lui Sa�· Jim •', fiul Im La iş. şi au _plecat. N 1men! n1;1 i:a văzut, nid David 111 tabăra tui Saul. n'a bagat de sea�a. n imic, şi n irneni 
1 5 I Ia nu s'a deştept:it, �ac i Domnul îi cufun. 26 I . Zifilii s'au _dus a . a!1 a- dase pe toţi mtr un somn adînc'. 

Ohibea, şi au zis :  „la ta �l D_n . •Fac.2.21: �. 1'. 
vid • este .asc,u, ns pe �ecaalp��-��;,.��ti�u. 1 3. David a trecut de cealaltă parte f t t ie1 şi a ajuns departe pe vîrful muntelui' � a /a�1j s'� sculat şi s'a pogorîţ în Ia o mare depărtare de tabără. ' 
u�tia Zif, cu trei mii de oameni �- 1 4. Şi a strigat poporului şi lui AIJ. kşi di� Israel, ca să caute pe David ner, fiul lui Ner : „N'auzi tu, Abner?" în pustia Z1f. . • f Abner a răspuns : „Cine eşti tu care 3. A tăbărî! pe dealul H.1ch!la, m �- strigi către împăratul ?" 

ţa pustiei lînuă drum . DJv1d era m 1 5. Ş_i Div!d a zis �ui. Abner: „Oare 
pustie ; şi, inţel_e�înd că. Sa ul merge nu eşti tu barba!? Ş1 cme este ca line în urmărirea lu i m pustie, în Israel ? Pentruce atunci n'ai păzit 4. a trimes nişte isc�ade, şi a aflat pe împărat, stă pinul tău ? Căci cineva 
că în adevăr SJUI venise. . . din popor a venit să omoare pe im· 5. Atunci Divid s'a sculat ş� a vemt păratul, stăpînul tău. 
la locul unde tăbărîse SJul, ş1 a văzut 1 6. Ce ai făcut tu nu este bine. Viu 
locul unde era culcat Sau I, cu Abner •, este Domnul, că sînteţi vrednici de 
fiul lui Ner, căpete�ia o�_tirii lui. Sa�� moarte, căci n'aţi vegheat asupra slă· era culcat în cort rn m1ilocul taberu pinului vostru, asupra unsului Dom· şi poporul era tăbărî! în jurul lui. nului. Uită-te acum unde este suliţa 

•C•p. 1<.0o: 17·66• împăratului şi ulciorul de apă, cari 6. D1vid a luat cuvîntul, şi vorbind erau la căpătîiul lu i." lui Ahimelec, Heti tul. şi lui Abişai, 1 7. Saul a cunoscut glasul lui David, fiul lui Ţeruia • şi fratele lui loab, a şi a zis : ,.Glasul tău • este, fiul meu zis : „Cine vrea să se pogoJre „ cu David ?" Şi DJvid a răspuns: „Oia· mine în tabără la Saul ?" Şi Abişai sul meu, împărate, domnul m0eea
u �-·: . . 1• a răspuns: „Eu, mă voi pogori cu ,. � • 

tine." • 1 Cron.2.16. ••Judc. 1.10,11. 1 8. Şi a zis : „Pentruce • urmăreşte 
la7. D0Pav0idr. ş_i_1 �1abtiaJlciăs•5au

3ud
l 
uesr3nocaupltceaat domnul meu pe robul său ? Ce-am fă· P ş cut, şi cu ce sint v inovat ? •Cop.�.9.u. 

şi dormea în cort în mijlocul taberii, 1 9. Să binevoiască acum împăratul, şi suliţa lui era înfiptă în pămînt la domnul meu, să asculte cuvintele rocapul lui. Abner şi poporul erau cui- bului său : „OJcă Domnul este C�I 
cati în jurul lui. ce te atîtă • împotriva mea, s� pri' 
8. Abişai a zis lui David : Dumne· mească mircsul unui dar de m1nc�r.e z�u dă astăzi pe vrăjmaşul tă'u în mi- dela noi ; dar dacă oamenii te at1I�, mie tale ; lasă-mă, te rog, să-l lovesc blestemaţi să fie înaintea Domnului 
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. . . ei mă izgonesc•• azi ca să mă ; mi se dea într'una d in cetăţile ţării 

funt��ască de moştenirea ţ Domnului, ' un loc unde să pot locui ; căci pentrud.e�ddu-mi : „D1:1-te de slujeşte unor ce să l�cuia_sc_ă rob_ul tău cu tine în zic 
nezei străim !" "' 2Som. 10. 11; 24 .  t. cetatea 1mparateasca ?" dum, 4 28. rs. 120. 0. t2 sam.1'.l6; 20. rn. 6. Şi chiar în ziua aceea, Achiş i-a dat „D�� ·ah ! să nu-mi cadă sîngele !le :nc1�guţ •. De aceea Tic;lag�l a ţost al imint departe d.e faţa Domnului ! 1mparaţ1lor lui luda pmă _ m �ma de P - · împăratul lut Israel a pornit sa azi. -1os . 1,.3l; rn . „ .  C�c�aute ca pe u.n purice •, _cum ar ur- �- . Timpul cit a locuit David !n ţara �ări 0 potîrni�h1e m mu�ţ1:" ··:c�µ.:i.;u . F1h_stemlor a fost de un an ş1 patrn 

21. Saul a zis : „Am llaca�1t. ; 111: lum. . . . .  . . . 

toarce-te fiul meu David, cac1 nu-ţ1 8. David ş1 oamenu lut se suiau ŞI 
·oi mai ' face rău, fiindcă în ziua a- năvăleau asupra Gheşuriţilor •, Ghir�easta viaţa mea a fost scumpă •• îna- ziţilor •• şi Amaleciţilor ţ ;  căci nea
·ntea ta. Am lucrat ca un nebun, şi murile acestea locuiau din vremuri ve�m făcut o mare greşală." ,. r c� i _î� ţinutul a�ela �înă la Şur ţţ şi 

o.• Cap.16.2< ; 2-1.17. -*Cap. 18. so. pma m ţara Eg1ptulu1. ''los.13.2. 

22. David a răspuns : „Iată suliţa ""I?•· 1�. 10. Jude. 1.  29. tExod. 16. 17. Cap .  15. 7,8. 
· ăratului ; să vină unul din oamenii tt hc . 20 . 1•8• • . _ ;�ps'o ia. 9. Dav_1d yu�t�a ţ!nutul �c�sta ; �u la-

23. Domnul va • răsplăti fiecăruia du- sa cu .viaţa �.1c1 b_arb3:ţ 01�1 �eme1e, 1.e ă dreptatea lui şi după credincioşia lua 011.e, bou, �agarn, c�mtlele, ha1-rui :  căci Domnul te dăduse azi în mî- nele? ŞI apoi se mtorcea ŞI se ducea la 
nile mele, ş i eu n'am vrut să pun mî- Ach1ş. . . . _ _  . 
a pe unsul Domnului. •:•Ps. • . 8 ;  18.20. 1 O. Ach1ş Zicea : „Unde aţi navaht a· 
n 24. Şi după cum azi viaţa ta a avut z� ?" Şi David răspundea_: _,,Spre mia
un mare preţ înaintea mea, tot aşa zaz1 _d�. 1 ':1da, spr� '!11�zaz!. de Ie���: şi viaţa mea va .ave.a un '!lare _pr�ţ meehţ1 ş1 spre m.rnzaz1 de _ ,�hemţ1. 
·naintea Domnulm ş1 El ma va izba- - i eron . 2. 9, 20. ·· · Judc. t . 16. �i din orice necaz.1' 1 1 .  J?�vid n':1 lăsa_ cu. v_iaţă nici băr-

25 Saul a zis lui David : Fii bi- bat, mc1 femeie ca sa vma la Gat ; „că
nec�vîntat, fiul meu David ! "Tu vei ci", s� işîndea .el, ei „ar put�a �ă ".o.!"face lucruri mari şi vei • birui." Da- beasca 1mpotnva noastra ş1 sa z1ca : 
vid şi-a văzut de drum si Saul s'a în- „Aşa a făcut David." Şi acesta a fost 
tors acasă. ' · 

<•Fac.3"2 . 28. felul lui de purtare în tot timpul cit a locuit în tara Filistenilor. 
David în ţara Filistenilor; şederea lui 1 2. Achiş se încredea în David, şi zi-

la Ţiclag. cea : „S'a făcut urît poporului său Is27 1. David şi-a zis în sine : „Voi peri într'o zi ucis de mina lui Saul ; nu este nimic mai bine pentru mine decît să fug în ţara Filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ţinutul lui Israel ; 
aşa voi scăpa de mina lui." 
2. Şi David s' a sculat, el ş i  cei şase sute de oameni cari erau împreună cu el, şi • au trecut la Achiş „, fiul I ui Maoc, împăratul Gatului. 

>:'Cap.25.13. **Cap.21 . 10. 3. David şi oamenii lui au rămas în Gat la Achiş ; îşi aveau fiecare familia lui, şi David îşi avea cele două • nev�ste : Ahinoam din Izreel şi Abigail dmCarmel, nevasta lui Nabal. * Cap.20.<a. 

4. Sau), cînd a aflat că David fugise la Gat, a încetat să-l mai caute. 5. David a zis lui Achiş : „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, rogu-te să :n 

rael, şi va rămînea în slujba mea pe vecie." 
Războiul cu Filistenii. 

28 I .  Pe vremea aceea •, Filistenii şi-au strîns taberile şi au făcut o oştire ca să pornească cu război împotriva lui Israel. Achiş a zis lui David : „Să ştii că vei veni cu mine la oştire, tu şi oamenii tăi." ''Cap. 29 . 1 .  

2. David a răspuns lui Achiş : „Ei bine, vei vedea ce va face robul tău." Şi Achiş a zis lui David : „De aceea te voi pune păzitorul capului meu în tot timpul." 
3. Samuel • murise. - Tot Israelul îl plînsese, şi-l îngropaseră la Rama în cetatea lui. Sau) îndepărtase din ţară pe cei ce chemau morţii •• şi pe cei ce ghiceau. •Cap. 25. 1. ••Vers. 9. Exod. 22 . 18. 

I.ev.19.91; 20.27. Deut.1s.10,11. 
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322 . venit de 1 6. Samuel a . zis : „Pentruce lilă . 
. . . . •au strîns, ş1 au 1 îns trebi pe m ine cind D;:im nul s•a d 1n. 4. f1l �st�m

lia
s 
Sunem • : Sa�l j CJh il- tal de tine şi �·� făcut vrăjmaşu) e�ăr. au tăbant lu i ş i au tăbănl a 

31 1 1 7. D;:im nul 1ţ1 face aşa cum î . !au; pe tot lsrae 
• 1�' -"·"· 'R'g. •.•: MC•P:J�r· stisem din partea Lui ; D;:imnu J li ve. 

boa ·� vederea taberii �1!1�te�i u� împărăţia. din _mînile tale, şi a 
a
d rupt 

5. a f t uprins de frica ! altuia lui David. •c, atil rul
u� p��er�ic i-a apucai i�,1;!1.a;a.11. 1 8. N'a,i �sc_ultat • de glasul D��'·• rem 

mnul şi Dom- Ju i, _ şi n a1 fa;u.t _pe �malec să si�ţ 
6 5 ul a întrebai pe DJ_ . •• vise, aprinderea min 1e1 Lu i :  de acee . a j a

u i-a răspuns : _n ici _prin ooroci. face Domnul aşa astăzi. a 1\1 n� . n 
rin urim ţ, n ici prm �\�,":i1m. 12. 6. *Cep.10.0. I RPi;:.20. 42. J Cron. 10.1a. Ier ����. f.. 'ori. ""''· 1. "lll.D:�,�..:_8�· · . 1 9. Ş i �hiar p;:imnul_ v_a da pe 1;� 1� ;E.„d."lll-"'· .�""'·21·21· . slujitorilor lui : împreuna �u -��:ie_ �n m1_n i!e Fi : is 'entl 7 Atunci Siul a zr.s 

care să cheme Mîne, tu ş1 fm la1, veţ i f1 împreun· or. 
„Cău.�aţi-mi o !ede�es'o întreb." Slu- ;n ine,_ şi l:?.::n:nnul .v.a dJ_ tabăra lu� lu mort.1.1, c� _să m� . u 

lată că în En-Dor rael in m�nile F1l isten1lor." s. 
j itoru lui 1-au zis . 

�heamă morţii." 20. lndata SJu_I a c�zut la pămînt c' este o feme5 ere. schimbat a luat era de lung, ŞI cuv in tele lu i  Samu ': 
8. Atunci . 3u Îe�at cu doi 'oamen i . l-au umplut de gr_oază ; nu mai ave alte h�me, f' af P eia aceea noaptea. nici o putere, căci nu mîncase to j� Au 3!uns . � s":ine-m i viitorul che- ziua şi toată noaptea. a a 

S�ul 1-a ��;t " tscoală-mi pe cine-ţi • 21 . femeia_ a v�_ni! la Sa_ul, şi, văzîn. m1�d un " .D.:t.tA. li .  icron.10.13. lsa. s. 1•. du-l foarte 11:1spa1mrntat, 1-a zis : „lată '"�1 s����ia i-a răspuns : „Şti_i ce � că roa_ba t; j r-a a�cul_ta� glasul ; mi-a� 
fă�ul Sau!, cum a nimicit • d !n ţar.a 1 pus. v iaţa tn pr 1me�d 1e, �scul tind de e ceice cheamă morţii şi pe i;_er�e �h1- I cuvintele pe ca,re m� le-a1 spus. fese viitorul : pentruce da� mtmz! � 

-
- Judc. 1

�
. S. Cop . 19. G. lov. 13.1, 

. ă ieţii mele ca să ma omori ? 22. Asculta acum, ş1 tu, glasul roabei <Urs v ' '''"''.'"'· ta_Je, şi lagă-mă s_ă-ţ! d�u o b�cată de l O. Sau! i-a jurat pe Domnu�, ş1 a pme, ca _să mănrn_c1 ş1 să prinzi PU· zis : „Viu 1 este Domnul, că nu ţ1 se v� : !ere ca sa po�neşh la _dru1:11." intlmpla niciun rău pent.ru ace�st� . . ! ?3. D�r _el .� a vr�t, ş!. a z1.s :  ?,Nu mă-
1 1 .  femeia a zis: „Pe cme vrei �a-1! mnc ni�1c ! SluJ!t�n.1 lui ş1 femeia scol ?" Şi el a răspuns :  „Scoala-m1 au stăruit de el prna 1-a ascultat. S'a 

pe Samuel." sculat dela pămînt, şi a şezut pe pat. 1 2. Cînd a văzut fem.eia pe S_amuel, 24. femeia :ive_a la ea_ un vitei gras, 
a scos un ţipăt mare, ş1 a zis lui Saul : pe care l-a tăiat m graba ; a luat fă ină „Pentruce m'ai înşe�at? Tu eşti Saul !" a frămîntat-o, şi a copt azimi. ' 
1 3. lmpăralul i-a zis :  „Nu te teme I 25. Le-a pus înaintea lui Saul şi înain· de nim ic ; dar ce vezi?" femeia a zis I tea slujitorilor lui, şi au mîncat. 

lui SJul : „Văd o fi in!ă dumnezeiască Apoi, s'au sculat, şi au plecat chiar 
sculîndu-se d in pămînt." în noaptea aceea. 14. El i-a zis : „Cum e la chip?" 
Şi ea a răspuns : „Este un bătrîn care 
se scoală, ş i este învelit cu o mantie"." Saul a înţeles că era Samuel, şi s'a 
plecat cu faţa la pămînl, şi s'a închi
nat. .,.,Cap.15.'El. 2 Reg.2.8113. 
1 5. Samuel a zis lui Sau! : „Pentruce m'ai turburat, chemîndu-mă ?" Sau! a răspuns: „Sini • într' o mare strîmtoare: filistenii îmi fac război, şi Dumne.zeu " S'a depărtat dela mine · nu m1:a ţ _răspu_ns nici prin prooroci,' -n ici � '�tta� . . �1 te-am chemat să-mi arăţi 

(1 Pruv. ri. 11, 1a,ta: 14. 14. ,,.,,,.,Cap. IS.l�. tVers.o. I. Sau :  l'e via.la Domnului . .  , 

David e trimes înapoi. 29 I .  Filisteni i •  îşi strînseseră toa· te o,ştile la •• Afec, şi Israel lă· 
bărîse la fîntîna lui lzreel. 

(ICap.28.1, iMiCap.U 

2. Domnii Fil istenilor au înainta i cu sutele şi miile lor ; şi David şi oame· 
ni i lui mergeau mai la coadă cu' A· chiş. ocep.:11.1.� 

3. Domnii Filistenilor au zis : „c� caută Evreii aceştia aici ?" Şi Achiş a răspuns domnitorilor fil istenilor: „Acesta este DlVid, slujitorul lui Sau!. împăratul lui Israel. De mul t '  este cu 
m ine, şi n'am găsit •• nici cel mar mic 
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de care să-l învinuiesc, deb. ve- : 3. David şi oamenii lui au ajuns în t�c� lu i şi pinii. în z.�,ua �e a�,i,:" c�_ţat�, �-i i:ită că era arsă ; şi neves.tele, nir 

. . . 
'

.
"P· "'· '-

. 
Dan .„. •. f111 ş 1 f1 1cele lor, fuseseră luate prinse . 4 Dar dommtor.1 1 . F 1l is,tem lor . s au 4. Atunci D1vid şi poporul care en : ia! pe Ach iş, ŞI 1-au zis : „ Tnmete cu el au ridicat glasul şi au plîns !1110 oi • pe omul acest�, ca să se_ în- pînă n'au mli putut pl î�ge. 

:���că în locul u�de 1-�1 aşezat ; �a nu 5 . . Cele două • neveste � l e  lt�'. David : 
se pogoare cu n?1 pe � impui _de �ata 1e, Ahmoam dm lzreel, ş 1 Ab1g.1il din 

să nu ne fie vrajmaş m hmpul Carmel, nevasta lu i Nabal fuseseră 
f�ptei "*. Şi cum ar pu�ea s� se facă luate şi ele. " C•p . :W«•.'•3. •M„m . 2 . 2 . 

mul acesta plăcut st�pmulu1 s_ău, de- 6. David a fost în mare strîmtorare, 
0ît cu capetele oameni lor noşfr1 ? căci poporul vorbea • să-l ucidă cu c " 1 C• 011·

•
12·19· ''·•C<1p. 1 4 . 21 .  pietre, pentru că toţi erau amărîţi în 5, Nu . es!e a_cesta David pentru care suflet, fiecare din pricina fiilor şi fe-cintau jUC,md · _ . . . • telor lu i. Dlr •• David s'a îmbărbătat, 

„Saul ş�-a baţut m_ule lu !. ;,„ sprij inindu-se pe Domnul, Dumnezeul 
Iar David zecile lui de DJtl . 18 1· •1 11 lui. · �;xod. 1 7 . 4 .  ·:·• Ps.<2,o; OG. 3 , 4 , 1 1 .  Hab , 3. 17, 18. 

6 Achiş a chemat pe David:•P�i Î-� -�is ; 7_. El_• a zis preotul_ui Ab ia�?,r, fi_ul « 1 t Domnul că eşti un om curat lui Ah1melec : „Adu-mi efc;>tlu_
I . Ab1a

i�Vi�ufl�st,e şi-mi place să te văd mer- tar a . adus _ef�du� la David. " Cap. 23.6, 9. 

î�d • i venind cu mine în tabără, că- 8·_ Şi D�vid a mtrebat pe Domnul : gi n'aJ ăsit •• nimic rău în tine, dela „:;a urrr:?resc oaste:i ac«:asta ? O voi 
�enirea fa la mine pînă în ziua de azi ; aj�nge ? D_of!lnul �-a . raspun� : ·�l!r
dar nu eşti pe placul domnitorilor. m_ar_eşte-o, .�aci 0 vei ajunge „ş1 vei !z-

,„ 2 sa111.:·L 2ă. 2,R"'g. Hl . 27 . .,..,.. Vers. a. bav1 totul. Cap.23 . ... , 4 .  
7. lntoarce-te dar şi mergi în pace, 9. Ş i David a. por� it, el şi cei şase ca să nu faci nimic neplăcut înaintea s':'te de o�'!'em can erau c� el. A� 
domnitorilor Filistenilor." a1�ns l� P!nul Besor, u_nde s au oprit s. David a zis lui Achiş : „Dar ce am cei ce ra�me_au la co_a�a. . făcut, şi ce ai găsit în robul tău, de 1 O . David 1-a urmant _mai departe, 
cînd sînt la tine pînă în ziua de azi, ca cu patru sute ��, oamen •. ; d�r două • 
să nu merg să lupt împotriva vrăj- sute .d.e oau�_em � au o�nt-. �11nd pn:a 
maşilor domnului meu, împăratul ?" 1 obos1ţ1 ca sa mai treaca pmul Besor. 
că eşti plăcut înaintea mea ca • un în- � !. Pe c1mp au dat peste un om �-9. Achiş a răspuns lui D1vid : „Ştiu I _ ·. •vers.21. 
ger al lui Dumnezeu ; dar domni�orii •• g1ptean, �e c_ar� l-au_ adu_s !a Dav1�. 
filistenilor au zis : Să nu se suie cu l-au dat sa manmcP pme ş1 sa bea apa, 
noi la luptă." • 2 sam. ;�. 11,20; 19.27. ••vers.•. 1 2. ş! i-au. m:1i _dat �i o . legătură. de 1 0. Astfel, scoală-te dis de dimineaţă, smoc_hme ş1 d<;_>ua leg�tun de _sta_f1de. 
tu şi slujitorii stăpînului tău, cari au Du pa_ ce � !llmcat :. 1-au �emt 1arăş 
l'enit cu tine ; sculaţi-vă dis de diminea- pu!enle, c:ic1. nu . mm.case ş_1 nu băuse ţă, şi plecaţi de îndată ce se va lumina." apa de trei Zile ş1 trei nopt1. 11. David şi oamenii lui s'au sculat . . . 

'' Judc. 1�.19. �•P· �•. 21 .  de noapte de tot, ca să plece diminea- I 1 3. Dav!d 1-a zis : •:,Al cui eşh: ş1 de ta, şi să se întoarcă în ţara Fil isteni- 1 u��e eşt_1 ?" El . a ras_runs : ,_,Smt un 
lor. Şi Filistenii • s'au suit Ia Izreel. ba1at Egiptean, m slujba unm Amale-

'' 2Sam . u. cit, ş i  de trei zile stăpînul meu m'a 
lnloarcerea lui David la Ţiclag. 30 I .  Cînd a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Ţiclag, Ama

leciţii • năvăliseră în partea de miazăzi şi în Ţiclag. E i nim�ciseră şi ar
seseră Ţiclagul, '' Cap . to . 7 ; 27.8. 2. după ce luaseră prinşi pe femei şi pe t_oţi cei ce se aflau acolo, mici şi man. Nu omorîseră pe nimeni, dar luaseră totul ş i  plecaseră. 

1. Bau: Pe ''iA.ţa Domnului , . .  

părăsit pentrucă eram bolnav. 1 4. Am năvălit în partea de miazăzi 
a Cheretiţilor •, pe ţinutul lui Iuda şi Ia miazăzi de Caleb ••, şi am ars Ticlagul." �vers . rn, 2sam.8. 1s. 1 Reg.l .38, 44. 
Ezec.25.16. Ţef.2.5. �""' los.14.13; 10.13. 

1 5. David i-a zis : „Vrei să mă duci Ia oastea aceasta ?" Şi el a zis : „Jurămi pe Numele lui Dumnezeu că nu mă vei omorî şi nu mă vei da ·pe mina stăpînului meu, şi te voi pogorî Ia oastea aceasta." 
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J2� .. f I de călăuză. 28. celor d in Aroer ', celor diq s· 
1 6 El i-a slu11t �s� e

1. i e tot ţinu- mot, celor d in Eştemoa „, 11. 
Şi Am.ale�

iţii, er�u d
ris•.IPJ

.�clnd, de bu-_ 
•Jos. i•. 1a. „ ., 

tul mmc1nd ' �m � e care o luase. 29. celor. �in �acal, celor din ce
'
i�:'' 

;ia prăzii cele• m�ri P . din ţara )ul lerahmeehţ1lor , celor d in cet� 1\e c
ră
u din ţara filisten1lor ş• > 1T••. ·•·�· Cheniţilor•• , • cap. 21. 10. **Jud a1i1� . 1  30. celor din Horma •, celor din 

'c· '·" 
Juda. " t din zorii ZI ei P!" I d · At c or 1 7. David i.-a balu •. n'a scăpat nic!- Aşan, ce or . m a ' . •Jud"' : seara ş d t 3 1 .  celor dm Hebron •, ş1 în toat ·I.. nă a d�ua .z• f " de patru sute � •- eurile pe cari Ie străbătuse D.ivi'de Io. unul dm. e1, a. ar"alecat pe cămile ş1 au . cu neri, can au mea oamenii Im. • 1os.u. 13. 2Sain.i.1. 
fugit. " t astfel tot ce lua- Israeliţii biruiţi de Filisteni 1 8. David � .�ca�a ăpat şi pe cele · 
seră Amalec1ţ11, ş1 � se JJ 1 .  f il i�ten ij • _s'�u l l!ptat cu 1 două nevelse��a 

a
l
l
i
e
p�ri·· n imeni„. dela. !11ic rael, ŞI" b�rb.aţ11 lu! Israel S· 1 9. Nu . . fiu nici fucă, mc1 un luat-o la fu�� dmamtea fil isten ilor 

au 
pînă Ja _mare

d
, � 1c1imi�din ce li se luase : au căzut uc1ş1 pe muntele Ohilboa •: şi lucru din pra 
�
, n . t tul * • ven.8. . . . . * 1 Cron. �o. �-12. ** Cup.�.t 

David a adu�d
maiu�t foale

. 
oile şi toţi 2. F1'1sten11 au urmant pe Saul : 2� .

. 
Şi. Da�• 

c/ minau turma aceasta pe fi i i  l u i! şi au 1:1cis pe_ . !on�tan •, A1 
b1!>

1
m
1 'er

ş
g
1
ea

c
u
e1 

în fruntea ei,_ ziceau : „A- binadab ş1 Malch1şua, f111 lui Sau! Ş d I ''  * Co.p. 14.49. I Cron.e::r; ceasta este pra�a lu i
( 
Dav! 

două • sute 3. Sa ul a fost prins în toiul • luptei 
d;

1
�a�:: :ar�J���es�r�

e1
pr�a obos!t� arcaşii l-au ajuns ş i  l-au rănit greu. ' 

Ca Să mai meargă după_ el �· �e .ca�1-1 . . • 2sam .l.6,e�. 
E şit mam 4. Saul • a zis atunci celui ce-i ducea lăsase la pîrîul Besor. 1 au ie 

I · -
armele : „Scoate-ţi sabia, şi străpun. tea lui David şi înaintea popo_ru d

u1 c�- -
u f re era _cu el. David �·� aprop1a�VP�-��'. 

ge-ma! ca �u .c _mv_a a�eş 1 netăiaţi" 
şi i-a mtrebat de sanatat�. împreiur sa vma sa ma străpungă şi 
22. Toţi oamenii răi ş1 de'  �1m1c să-şi bată joc de mine." Cel ce-i ducea 

dintre cei ce merses�ră cu . . Da�1d 
,
au armele n'a voit, căci î i  era ţ teamă. Şi 

luat cuvîntul şi au ZIS : ,lun�c� n �u Saul şi-a luat sabia, şi s'a aruncat ţt 
venit cu noi, să nu Ie dam � 1m1c d1_n în ea . • Judc.9. 04. •• cap.iu; n.�. 
prada pe care am scăpaţ-o, c• . . �oa� sa: t2sam. 1 . H. tt2sam . 1 . 10. 

şi ia fiecare nevasta ş1 cop111, ş1 sa 5. Cel ce ducea armele lui Sau!, vă. Ieee." • Deut.13.13. Judc. 10.22: zîndu-1 mort, s'a aruncat şi el în sabia p
23. Dar David a zis : „Să nu faceţi lui, şi a murit împreună cu el. 

aşa, fraţilor, cu �e n�-a dat pom�L!I ; 6. Astfel au perit în acelaş timp şi 
căci El ne-a păzit, ş1 a dat m mm1le în aceeaş zi, Sau) şi cei trei fii ai lu( 
noastre ceata care venise împotriva cel ce-i purta armele, şi toţi oamenii 
noastră. lui. 
24. Şi cine v'ar asculta în privinţa 7. Cei din Israel, cari erau dincolo aceasta ? Partea trebuie să fie aceeaş de vale şi dincolo de Iordan, văzînd 

atît • pentru cel ce s'a pogori! pe cîm- că oamenii lui Israel fugeau şi că Sau\ pul de bătaie cit şi pentru cel ce a şi fiii lui muriseră, şi-au părăsit celă· rămas la calabalîcuri : s'o împartă deo- ţi le şi au luat-o şi ei la fugă. Şi Fi· potrivă. • Num.31. 27. 100.22.s. listenii au venit şi s'au aşezat în ele 25. Lucrul acesta a rămas de atunci 8. A doua zi, filistenii au venit să şi pînă în ziua de azi o lege şi un desbrace pe cei morţi, şi au găsit pe obicei în Israel. Saul şi pe cei trei fii ai lui căzuţi pe 
26. Cînd s'a întors la Ţiclag, David muntele Ohilboa. a trimes o parte din pradă bătrînilor 9. Au tăiat capul lui Saul, şi i-au luai lui luda, prietenilor săi, spunîndu-le armele. Apoi au trimes să dea de ve· aceste .cuvinte : ,.lată darul pe care vi-l ste • prin toată ţara filistenilor în ca· ��m��lut!��da luată dela vrăjmaşii sele idolilor lor şi în popor. • 2Snm. 1.

� 

· I O. Au pus • armele lui Sau( în casa 
d�:· R���;�

es celor. d�n �etel , celi;ir Astarteelor ••, şi i-au atîrnat trupul! dela miaza z1, celor dm pe zidurile Set-Şanului ţţ. •C•P·�·9· latir ••, *Ios.19.8. Hloa.15. 48. • 'l'Judc.2.13. t2Se.m .21 . t2 .  ţţloe. 17.11. JadcJ.:.'7 
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Cînd au auzit " locuitorii labesu-1 .1 .d.n Galaad ce au făcut Filistenii lu� S 1 I • Cop. tl . 3,9, 1 1 .  

rile fiilor lui. Apoi s'au întors la labes, unde le-au ars •• ; * cup . 1 1 .  1-1 1 .  
2 Snm.2.4-7. * *  2Cron.16, 14. .  Ier.84.0. Amos6.10. 

1�12 ��ti vitejii s'au sculat •, a� mi;rs 
toată noaptea şi au lu�t de pe .z1dunle 
Set-Şanului trupul Im Saul ş 1 trupu-

1 3. le-au luat oasele, şi Ie-au îngropat • subt stejarul din labes. Şi au postit .. şapte zile. • 2 8am.2 . .a,6; 21. 12,1a,14. 
* * Fo.c.U0.10. 

A D O U A  C A RTE A LU I S A M U E L  
SAU A DOUA A iM PARAŢILOR 

D O M N I A  LU I DAVI D 
(Fa p t e l e  A p o s t o l i l o r  13. 22.) 

Ştirea morţii lui Saul. 1 1 . David şi-a apucat hainele şi le-a 1 1 . După moartea lui Sauţ, _ Davjd, sfîşiat •, şi toţi oamenii cari erau lingă 
dupăce bătuse • pe Amalec1ţ1, se m- el au făcut acelaş lucru. • C•p.9.31; rn.3t. 

torsese de două zile la Ţiclag. 1 2. Au jălit, au plîns şi au postit pî
• 1 "am.so.11,26. nă seara, de durere pentru Saul, pen-2. A treia zi, a venit un om • din ta- tru fiul său Ionatan, pentru popo

băra lui Sau I, cu hainele sfîşiate •• şi rul Domnului, fiindcă fuseseră tăiaţi cu capul presărat cu ţărînă. Cînd a cu sabia. 
ajuns în faţ� lui �avi�, s'3: aruncat cu 1 3. David a zis tînărului care-i adu-
faţa la pămmt, ş i  s;�.����'.n.�\s.m.4.12. ��s� ���s;�n��ş1,'.sî�?fi�I�n�r����i�'. 3. David i-a zis : „De unde vii ?" Şi unui Amalecit". 
el i-a răspuns :  „Am scăpat din tabăra 1 4. David i-a zis : „Cum • nu ţi-a fost lui Israel." frică •• să pui mina ţ pe unsul Dom-
4. David i-a zis : „Spune-mi ce s'a în- nului ş i  să-l omori ?" •Num.12. s. tîmplat ?" Şi el a răspuns : „Poporul •• 1 som.9I.4. t 1 Som. 24. 6; 26.9, Pa. 106.1&. 

a fugit de pe cîmpul de bătaie, şi un 1 5. Şi David • a chemat pe unul din mare nu�ăr d_e oamen.i a!-1 că�ut ş i au oamenii lui, ş i  a zis : „Apropie-te, şi perii ;  chiar ş 1 Saul ş1 fml sau Iona- omoară-l !" Omul acela a lovit pe Alan, au murit." '\ malecit, care a murit. • cnp. 4. 10, 12. 

5. David a z!s tînărului ca.�e-� adu- 1 6. Şi David i-a zis : „Sîngele • tău cea _aceste veşti : „De unde _ştu ca Saul i să cadă asupra capulu i tău, căci gura •• şi fiul său Ionatan au murit ?" ta a mărturisit împotriva ta fiindcă ai �- Şi !!nărui care-i aduc�a a_ces!e _ve- zis : „Am omorî! pe unsul Domnului !" şti, a raspuns : „Am venit dm mhm- •1sam.26. 9. 1 Reg. 2 . 32, 33, 37.  •• Vers. 10. Luc.19.2�. piare pe muntele Ohilboa • ;  şi Sau) •• 
sta rezămat în suliţa lui, şi carăle şi Clntarea de jale a lui David pentru 
călăreţii erau aproape să-l ajungă. Saul şi Ionatan. 

• 1 sam.s1.t. •• 1 sam.a1.2,3,,, 1 7. lată cîntarea de j ale pe care a 
7. Intorcîndu-se, m'a văzut şi m'a che- alcătuit-o David pentru Sau) şi fiul mat. Eu am zis : „lată-mă !" său Ionatan, 8. Şi el mi-a zis : „Cine eşti ?" I-am 1 8. ş i pe care a poruncit s'o înveţe răspuns : „Eu sînt Amalecit." copiii lui luda. Este numită cîntarea 
9. Şi a zis : „Apropie-te dar, ş i  omoa- arcului ş i  se află scrisă în Cartea • ră-mă ; căci m'a apucat ameţeala, mă- Dreptului. •ro„ 10. 10.  

car că sînt încă plin de viaţă." 1 9. „Fala ta, lsraele, zace ucisă pe 1 0. M'am apropiat de el, ş i  l-am o- dealurile tale ! morit •, ştiind bine că n'avea să mai Cum • au căzut vitej i i ! * \'ers. 2: .  

rămînă cu viaţă în urma înfrîngerii. 20. Nu• spuneţi lucrul acesta în Gat, Am luat cununa împărătească de pe nAu srcăasp0
înnudliuţ i1

_
,
vestea aceasta în ul iţele capul lui ş i brăţara pe care o avea la Ic braţ, şi le-am adus aici domnului ca să nu se bucure fetele •• Fil iste-meu." "Judc.9.54. . nilor1 
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J?6 tăia- 4. Bărbaţii lui luda au • venit . -

_ u se laude fetele celor ne 23_ uns ac�lo pe David ca împărat şi au . ca.sa ne ·ur • 1 Snm.31 . 9.Mlc. i . 10.J�:�;t:;. ,. casa lui luda. Peste t�ţ :P.�,>0� Judc. 11 .3'. 1 Sam. 18·6·. •.1 ·ă ·• Au dat de ştire lui David că 
. E• Munti • din Ohilboa ! Nict �?u ' nii •• din labesul Galaadului au ?3me. J�lci ploaie să n� ca�ăC� rio��ri să pat pe �aul. •�er.;. t l. c_np.o. o. *".' Son1. ���1'.� Să nu fie pe vot mei ·fi de mîn- 1 5. David a trimes nişte sol i oarnen·i dea pîrgă pentru daruri e / di� labe�ul q�Jaa?u l� i! să le spu��r care ! te scuturile „Bmecuv1�taţ! sa f1(1 de Dornn . Că_ci .�colo au fost arunca . fiindcă at1 arat�! �stfel bunăvoinţă �: vttei1lor, . • d n'ar f1 ţă de Sau), staprnu l vostru, şi I. ,;cu tul lui Sau I, ca t �i.

n 
0 1  sam -''· t. îngropat ! • 1<�1. "�''O; :- 10. p,_ 1;,a� 

fost uns t cu untde1��1Sam. to. 1 . 6. Ş1 a�um, J?o�n�I sa va arăte b „Judc.o.29. l•v.S-� 4· 1"'·20· · - · i nătate ş1 credmctoş1e ! Vă voi fac u: 22. Dela s_îngele celor rr��i�ici, I eu bine, pentrucă v'aţi purtat asi'r j1 dela grăsimea celor ma îna oi n ici- I * 2T1m. 1.1�'.: arcul • lui Ionatan nu da P , 'i. 'Să vi se întărească mînile şi r': odată_. 1 . 5 1 nu se învîrtea ni- I v!teji_; căci �tăpîn�I vostru SaJt 3 111�1 
ş1 sabia _u1 .au • i sam.tB-'· / rit, ş1 pe mine m a  uns casa lui lud ciodată .'" vmt. . s'au plăcut şi împărat peste ea"- a 

23�,;�uilut1}\�a:�P�r�i�ţii lor, . ! !ş-Boşe1 . 
n'au fost despărţiţi n1c1 la„moarte • 1 împilrat al lui Israel la A1ahaTMim 1 cra.u m�i uşor} dr�t vultur!�udc.u. 1B. 8. Jnsă Abner •, fiul lui Ner că · 

;�a�if:;;; 1�tf�:ae�1!\1îngeţi pe _Saul, . tenia _oştiri� lu i  Sau_l, a l uat pe' tş-fo: 
- · ă • b ă în stacojiu şi alte I şet, fiul lui Sau), ş1 l-a trecut la Ma. ca:i;ab�

m r ca 
. hana1m. • _ • 1 sam. 1<.> P ă ' nea găteli de aur pe hai- 9. L-a pus tmparat peste Galaad c���e v vo��tre ! „. • . . 1 pes.te Gheşuriţi, p_est� lzreel, peste E: 

25. Cum au căzut vitejii m m1ilocul I fra1m, peste Bemamm, peste tot ls-
luptei ! . raelul. . . • 

Cum a murit Ionatan pe dealurile l_O. lş-Boşet, f�ul lut ?au.J, era m vîr-
tale ! · �ta �e patruz�c1 de am,_ cmd s'a făan 

26. Mă doare după tine, frate Iona- , 1mparat al _  lut lsra�J, ş1 a domnit doi 
tane ! I a� 1: Numat _casa Im luda a rămas li. 

Tu erai plăcerea mea ; pita de_ David. 
dragostea • ta pentru mine era minu- 1 1 .  Timpu l • cit a domnit David la nată : Hebron peste casa lui luda a fost de 
mai pe sus de dragostea femeiască. şapte ani şi şase luni .•Cap. 6.&. 1Reg.,.11 

• 1Sam.18.1,9j l9.2; 20. 17,4.1;2S.16. I • 27. Cum • au căzut viteji i ! Ahner ucide pe Asael. 
Cum li s'au perdut armele 1 " • Yers. 10. i 12. Abner, fiul lui Ner, şi oamenii . . . I lui lş-Boşet, fiul lui Saul, au ieşit din D1md, 1mpdrot al lui fllda la Hebron. Mahanaim ca să meargă asupra Ga· 2 1. După aceea, David a întrebat * baonului •. •1os.1s.j 

pe Domnul : „Să mă sui în vreuna din 1 3. loab, fiul Ţeruiei, şi oamenii lui 
cetăţile lui luda ?" Domnul i-a răspuns : David, au pornit şi ei. S'au întîlnit la „Suie-te". David a zis : „Unde să mă 1 iazul • din Oabaon, şi s'au oprit unii sui?" Şi Domnul a răspuns : „La „ : dincoace de iaz, şi ceilalţi dincolo. Hebron". •Judc. t . t. t Sam.23.2,4, 9j 30.�. s. ! *Ier . .u.i: „, B•m.oo. s1.ven.11. Cap.o. 1 , :1. 1Reg.2. 11 . 1 4. Abner a zis lui Ioab : „Să se 
2. David s'a suit acolo, cu cele două scoale tinerii aceştia, şi să se bala neves!e '. ale. sale :  Ahinoam din lzreel, înaintea noa&tră !" Ioab a răspuns :  „Sa ş1 Ab1ga1l dm Carmel, nevasta lui Na- se scoale !" bal. . • 1 sam.00.5. 1 5. S'au sculat şi au înaintat în ace-. 3 . . David a luat cu. el şi pe oamenii • laş număr, doisprezece din Beni_amm. I c�n erau ţa �I, pe f�ecare cu casa lui ; I pentru Iş-Boşet, fiul lui Sau! ; ŞI doi· • şi au locuit m ,cetăţii� Hebronului. ;

. 
sprezece inşi ai lui David. . . I i sam. 2• · 2,3; ao. 1. 1 eron.12. 1 . . 1 6. Fiecare, apucîn d  pe protivnicul f 
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. de cap i-a împlîntat sabia în coa- danul, au străbătut în întregime Bitro-1_u1 i au �ăzut toţi deo�ată. Ş! locul nul, şi au aju�s la Mahanaim. . . 
,tă,1 ş de lînaă Oabaon, s a  numit Hei- 30. loab s'a mtors dela urmărirea Im ac�-Haturim" (Locul Sii.biilor ). Abner, şi a adunat tot poporul : lipcj 7. ln ziua aceea a fost ? lu_ptă f�art� seau. nou.ăsprezece inşi din oamenii lui 

ri ă, în care �bn�r ş1 barbaţ�� lu� David ş1 As:iel .. .  . . • jP a�l au fost batuţ1 de oamen11 lui 3 1 .  Dar oamen11 Im David omoriseră sr 
vid treisute şasezeci de inşi din bărbatii �38 Ăcolo se aflau cei • trei fii ai Ţe- lui Beniamin şi ai lui Abner. 

· 

ui�i : (oab, Ahişai şi Asael . Asael era ! 3 2. Au luat pe As:iel, ,şi l-au îngropat 
rute •• de picioare, ca t o căprioară de în mormîntul tatălui său la Betleem . 

�împ : . 
loab şi. o�menii lui _au mers �oa!ă noa

•w"n. 2. rn. „ 1 c•011 · 12 · 8· tPs. is. ss. cont. 2· 17 · 8·14 · ptea, ş 1  lt s'au revarsat zorile m He-
i g el a urmărit pe Abner, fără să se ' bron. abaiă la dreapta sau la stînga. 
20. Abner s'a uitat .înapoi, şi a zis : 
Tu eşti Asael ?" Ş1 el a răspuns : 

'.'.Eu." b 21. Abner i-a zis : „A a te-te la drea p-
ia sau la stînga, pune mîna pe unul 
din tinerii aceştia, şi ia-i armele." Dar 
Asael n'a vrut să se abată dindărătul 
l�i2. Abner a zis iarăş lui Asael : „A
bate-te dinapoia mea ; pentruce să te 
(ol'esc şi s1 le trîn'esc la pămîn t ?  Cum 
l'oi rid ica apoi faţa înaintea frat_elui 
tău loab ?" 
23. Şi Asael n'a vrut să se abată. A

tunci Abner l-a lovit în pîntece • cu ca
pătul de jos al suliţei, şi suliţa ·a 
ieşii pe dinapoi. A căzut şi a murit pe 
loc. Toţi cei ce ajungeau în locul unde 
căzuse Asael mort, se �g;P���i; •.6; 20. to. 24. loab şi Abişai au urmărit pe Ab
ner. Şi la asfinţitul soarelui, au a
juns la coash Ama, care este în dre
ptul Ohiahului, pe drumul care duce 
în pustia 0.lbaonului. 

25. Fiii lui Beniamin s'au adunat în 
urma lui Abner, au făcut o ceată, şi 
s'au oprit pe vîrful unui deal. 
26. Abner a chemat pc loab, şi a zis : 

„Oare mereu are să sfîşie sabia ? Nu 
ştii că la sfîrşit va fi amar ? Pînă 
cînd vei pregeta să spui poporului să nu mai urmărească pe fraţii lui ?" 27.  Ioab a răspuns : „Viu i este Dum
nezeu că, dacă n'ai • fi vorbit, popo
rul n'ar fi încetat pînă mine diminea
ţă să urmărească pe fraţii lui." • Vera. 14 .  Prov . 17 . 14. 

28. Şi loab a sunat d in trîmbiţă, şi t?t poporul s'a oprit ; n'au mai urmărit pe Israel şi nici nu s'au mai bătut. 
29. Abner şi oamenii lui au mers toată noaptea în cîmpie ; au trecut lor-
1- Sau : Pe viaţa lul Dumnezeu . . .  

Puterea lui David creşte ; familia lui. 3 1 .  Războiul a ţinut mult între casa lui 
Saul şi casa lui David. David era tot 

mai tare, şi casa lui Saul mergea slă
bind. 
2. Lui D1vid • i s'au născut fii la 

Hebron. Intîiul lui născut a fost Am
non, din Ahinoam •• din lzreel ; 

* ! Crnn . 3. l-4. ** l Se. m . 20 . 43. 

3. al doilea, Chilcab, din Abigail din 
Carmel, nevasta lui Nabal ; al treilea, 
Absalom, fiul Maachei, fata lui Tal
mai, împăratul Gheşurului • ;  

* I  Sam.27 . fl .  Cap.19.37. 4. al patrulea, Adonia •, fiul Hagitei ; 
al cincilea, Şefatia, fiul Abitalei ; * I  Reg. 1 . :-.. 
5. ş i  al şaselea, ltream, din Egla, ne

vasta lui David. Aceştia i s'au născut 
lui David la Hebron. 

Abner pentru David. 

6. In timpul războiului dintre casa lui 
Saul şi casa lui David, Abner a ţinut 
cu tărie la casa lui Sau!. 
7. Dar Saul avusese o ţiitoare, numi

tă Riţpa •, fata lui Aiia. Şi Iş-Boşet a 
zis lu i  Abner : „Pentruce ai intrat Ia 
ţiitoarea •• tatălui meu ?" * Cap. 21. 8, 10. •• Ce.p.16. 21. 

8. Abner s'a mîniat foarte rău de cu
vintele lui Iş-Boşet, şi a răspuns : 
„Oare • cap de cine sînt eu, şi ţin cu 
luda ? Eu dau astăzi dovadă de bună
voinţă faţă de c:1.sa tatălui tău Sau), 
faţă de fraţii ş i  prietenii lui, nu te-am 
dat în mîn ile lui Divid, şi astăzi îmi 
bagi vină pentru un  păcat făcut cu 
femeia aceasta ? * 0Put. �. 18. 1 Snm.24. 14. Cap. 9.8; 16. 9. 

9. Dumnezeu să pedepsească • cu toată asprimea pe Abner, dacă nu voi 
face cum a jurat •• D:imnul lui David, 
• R ut . 1 .  17. l Reg.19.2. *• t Snm.U>.28; 16. t ,  12; 28.17. 
ICron.12. 23. 
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328 . că împărăţia va fi mai era la David în �ebron, căci D . 1 o. cînd 1-a spu� 1 i că scaunul îi dăduse drumul, ş 1 plecase în avid 
Juată de!� casa1 

l�1D
Saav

u1.d şva fi ridicat. 
23. Cînd a venit loab cu toată Pace. 

d 1e al u1 D n lui i s'a spus : „Abner, fiul lu · ceata ��ste0fs�ael şi pes1�e Iuda, dela a a v'enit Ia împărat, care i-a dat d�uNer, 
pînă la Beer-�:�!.,.;. i. cap.ii.u. iReg:4·:S· şi s'a dus în pace." lliul, 

, îndrăznit să mai ra: 24. Ioa� s'a dus la împărat, şi a . 1 1 . Jş-Boşet nb
_a 1 . Abner pentruca Ce a1 facut ? Abner a venit la /1S: 

spundă o vor a u1 • pentruce i-ai dat drumul şi l-ai 1�ne ;  se temea de  el. t . s soli la David, să plece ?  asat ! �· Abn_er . a riTe
e
a lui : „A cui e�te 25. Tu c�no�ti p_e Abner, fiul 1 . 

sa-1 spu�a d in_ p�r cu mine, ·şi mina Ner ! A vei:i!t sa. te_ m�ele, ca să-ţi .u1 
ţara ? fa le�at

m
a
m
sl întorci la tine pe dească paşu •, ŞI sa ştie tot ce fac'�)"· mea te va ajU • 1 Sam.29.6. is.' � tot Israelul". . Bine ! voi face 26. Şi !oab, dupăce a plecat dei� ri�. t 3. El a ră.spuns · �ţi cer un lucru : vid, a tnmes pe urmele lui Abner a· a. 

l�gămînţ cu ţinf�ţ��rd�cît dacă-mi vei soli cari_ l-a� adus î�apoi dela fîn!·şte 
asd

aunce
u-�a�

e
î�tîi pe Mi�a11•1•, fata lui fără apa S1ra : David nu ştia ni�na 

1 27. Cînd s'a întors Abner Ia Hebr ic. Sau! cînd vei veni .�.�!!'.�. ; , 1 sam. 1s. 20. Ioab„ 1-a t�a� deopart� : în mijlo��· 1 4. Şi Da�id a trii:!1�s soli _I�i lş:�o: porţu, ca sa-1 vorbeasca m taină şi 1.1 
şet, fiul lui Saul, �a-i spuna . „Da, m1 lovit_ aco]o în pîntece •• şi 1-a dmorî! 
e nevastă-mea Mical, cu care m a� ca sa razbune moartea fratelui să; 

fogodit pentru • o sută de prepuţuri Asael f. 
dela filisteni". •.1 sam . 1 B . 2!i:27. • 1 Reg.2.o. Cap. 20. e, 10. • • cap. 4,6• tCap.2.� 1 5. l ş-Boşet a trimes .s'o .1a dela b_ar- Plîngerea lui David pentru Abner . 
hatul ei Paltiel •, fiul lui Laiş. • i sam.2°"'· 

2s·. David a aflat. a poi, şi a zis.· N·e-t 6. Şi bărbatul ei a mers dup� ea „ 
plîngînd pînă la Ba�uri� :· Atunci A�; vin«;>vaţ sî.nt eu şi împă�ăţia mea pe 
ner i-a zis : „Pleaca, ş1 mtoarce-te . vecie, mamtea Domnului, de sîngele 
Şi el s'a întors. •C•�. 1�. 1?: lui Abner, fiul lui Ner. 
1 7. Abner a stat de vorbă cu batrmu 29. Sîngele acesta să cadă • asupra lui 

lui Israel, şi le-a zis: „Odinioa�ă voi loab şi asupra întregei case a tatălui 
doreaţi să aveţi împărat pe David ; său ! Totdeauna să fie în casa lui loab 1 8. puneţi-l acum, căci Domnul *  a cineva, atins de o scurgere•• de să· zis despre el : „Prin robul Meu David mînţă sau de lepră, sau care să se ra. 
voi izbăvi pe poporul Meu Israel din zime în cîrjă, sau să cadă ucis de sa· 
mina fil istenilor şi din mîna tuturor bie, sau să ducă l ipsă de pîne !" 
vrăjmaşilor lui". • Ven. 9. • 1 Reg.2.32, sa. ••Lev.15.2. t 9. Abner a vorbit şi lui Beniamin, 30. Astfel loab şi fratele său Abişai, 
şi s'a dus să spună în auzul lui David au omont pc Abner, pentrucă omorîse 
la Hebron ce hotărîse Israel şi toată pe fratele lor Asael • în lupta dela Oa· casa lui • Beniamin. • 1 Cron.12.29. baon. • Cap.2.!l 20. A ajuns la David în Hebron, 31 .  David a zis lu i  loab şi întregu· însoţit de douăzeci de oameni ; şi Da- lui popor care era cu el : „Rupeţi-vă' vid a dat un ospăţ în cinstea lui Ab- hainele, încingeţi-vă •• cu saci, şi bo· ner şi acelor cari erau cu el. ciţi-vă înaintea lui Abner !" Şi împăra· 21 . Abner a zis lui David : Mă voi tul David mergea în urma sicriului. scula, şi voi pleca să • string' tot Is- • Ios.7.6. Cap.1.2, 11. •• Fac.37.�. rae�ul la d�mnul f!leu îr_npăratul, ca să 32. Au îngropat pe Abner la Hebron. !aca legămmt cu hne, ş1 să domneşti •• Impăratul a ridicat glasul, şi a plîns '" totul după dorinţa ta". David a dat la mormîntul lui Abner, şi tot poporul drumul lui Abner, care a plecat în plîngea. pace. •v.,,.10,12. •• 1 Reg.11.i!'I. 33. lmpăratul a făcut următoarea cin· Abner este omorlt de loafJ. tare de jale pentru Abner, şi a zis: 
22 „Să moară Abner cum moare '  un · loab şi oamenii lui David s'au în- mişel ? •Cap.ta.u.u  tors dela !1rmărirea unei cete, şi au 34. N'aveai nici mînile legate, adus cu ei 0 mare pradă. Abner nu Nici picioarele puse în lanfuri 
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t m cade cineva înaintea. A:e1�/�ăi ��' • . . 

Şi tot poporul a plms ş1 mai mult 
după Abner. 

35. Tot poporul_ s'a _ apr�p)at de Da
.d ca • să-l faca sa mamnce ceva, V!t era încă ziuă ; dar David a jurat, 

�:cînd : „Să mă pe�epsească:• I?um
nezeu cu toată aspn�ea •. daca voi gu
sta pîne sa1;1 1�lt ceva mamte de ţ apu-
sul s�ig;,���2

1
. i7. Ier. 16.7. *"Rntl.17. tCap.1.12. 

36 Lucrul acesta a fost cunoscut şi 
lă�ut la tot popol"':!! ; �oţ i  au găsit că 

�ra bine ce facuse 1mparatul. 
37. Tot poporul şi to_t Israelul .au 

înţeles în ziua aceea �a �bner, fiul 
lui Ner, nu fusese ucis dm porunca 
împăratului. 

38. lmpăratul a zis slujitorilor săi : 
Nu ştiţi că o căpetenie, un om mare, 

� căzut astăzi în Israel ? 
39. Eu sînt încă slab, măcar că am 

primit ung�rea .. împărăţe�sc� ; 0ş i  oamenii aceştia, fot Ţeru1e1, smt prea 
puternici pentru mine. Domnul •• să 
răsplătească după răutatea lui celu i 
ce a făcut răul !" • Cap. 19 . 7 .  **Cop.19. 13. 

1Reg. 2.6,6, 33,3'. Ps. 28. 4 ; 62.12. 2Tlm . 4. . 14 .  

lş-Boşet este ucis. 4 t .  Cînd a auzit fiul lui Saul că 
Abner a murit la Hebron, mînilc i-au rămas fără • putere, şi tot Israe

lul s'a •• spăimîntat. 
* Ezrn.4.4.lsa.13.7. **Mo.t.�.3. 

2. fiul lui Saul avea doi capi peste 
cetele de război, dintre cari unul se numea Baana iar altul Recab ; erau fiii 
lui Rimon din Beerot, dintre fiii lui 
Beniamin. - Căci Beerot • era privit 
ca făcînd parte din Beniamin, • 1oe. 1s.20. 3. şi Beerotiţii fugiseră la Ghitaim •, unde au locuit pînă în ziua de azi. 

* Neem . 11.39. 

4. Ionatan •, fiul lui Saul, avea un fiu olog de picioare, şi în vîrstă de 
cinci ani, cînd a venit din Izreel •• ve
stea morţii lui Sau! şi a lui Ionatan ; 
doica lui 1-a luat şi a fugit, şi fiindcă se grăbea să fugă, a căzut ş i a rămas olog ; numele lui era Mefiboşet. 

* Cap.9.3, * * l Sa m . 29 . t, 11. 5. Şi fiii lui Rimon din Beerot, Recab 
ŞI .Ba_ana, s'au dus în timpul zădufu-1�1 zilei în casa lui Iş-Başet, care îşi facea somnul de amează. ?· Au pătruns pînă în mijlocul casei, dindu-se drept negustori de griu, ş i  

l-au lovit în pîntece • ;  apoi Recab ş i  
Baana, fratele său, au scăpat. •Cap.2.23. 

7. Au intrat în casă, pe cînd el era 
culcat pe pat în oda ia lui de dormit, 
l-au lovit, l-au omorî!, ş i  i-au tăiat ca
pul. I-au luat capul, şi au mers toată 
noaptea prin cîmpie. 

8. Au adus capul lui lş-Boşet la Da
vid în Hebro.n, şi au zis împăratului : 
„lată capul lui Iş-Boşet, fiul lui Sau(, 
vrăjmaşul tău, care voia să-ţi ia • via
ţa ; Domnul răzbună azi pe împărat, 
domnul meu, împotriva lui Sau( şi îm
potriva neamului lui." 

* l Snm. 19 . 2 , 10, 11;23.15;25.29. 

9. David a răspuns lui Recab ş i  lui 
Baana, fratele său, fiii lui Rimon din 
Beerot : „Viu 1 este Domnul • care m'a 
izbăvit din orice primejdie, 

* Fac.48. 1 6 .  1 Reg . 1 . 29 .  Ps.31.  7 .  
1 O. că pe cel ce a venit să-mi spună • : 

„lată, Sau( a murit", şi care credea 
că-mi aduce o veste bună,1-am prins şi 
l-am omorî! la Ţiclag, ca să-l răsplă
tesc pentru ştirea lui ; • Cop. 1 .  2, •. 1s. 

1 1 .  şi cînd nişte răi au ucis pe un 
om nevinovat în casa lu i şi în patul 
lu i, cu cit mai mult îi voi cere • sîn
gele din mînile voastre şi vă voi ni
mici de pe pămînt." • Fac.9.6,6. 

1 2. Şi David a poruncit • oamenilor 
lui să-i omoare ; le-au tăiat mînile ş i  
picioarele, ş i  i-au spînzurat l a  margi
nea iazului d in Hebron. Au luat apoi 
capul lui lş-Boşet, şi l-au îngropat în 
mormîntul •• lui Abner la Hebron. 

* Cap. 1 . 15.  ** Cap. 3. R:!. 

David împărat peste tot Israelul. 5 1 .  Toate seminţiile lu i  Israel au 
venit • la David, în Hebron, şi au 

zis : „ lată că noi sîntem os •• din oase
le. tale ş i  carne din carnea ta. 

* l Cron . 11 . 1 ; 12.23. ** Fac.29.14. 

2. Chiar odinioară, cînd Sau! era îm
păratul nostru, tu • povăţuiai ş i  strîn
geai pe Israel. Domnul ţi-a zis : „Tu 
vei paşte •• pe poporul Meu Israel, 
ş i  vei fi căpetenia lui Israel." 

* 1Sam. 18. 13.  ** 1 Snm. 16 . 1 ,  12. Ps.  îS.  71. Cap. ; . ; .  

3. Astfel toţ i  bătrînii lu i Israel au •· 
venit la împărat în Hebron, şi împăra
tul •• David a făcut legămînt cu ei la 
Hebron, înaintea ţ Domnului. Şi au 
uns pe David împărat peste Israel . *1Cron. 1 1 . 3. * * 2  Reg. 1 1 . 1 7 .  tJudc . 11 . 1 1 .  l Sam.29.lS 4. David era în vîrstă de treizeci de 
ani cînd s'a făcut împărat, şi a dom
nit • patruzeci de ani. • 1 Cron. 211 . s1:2!l.2: . 

1. Sau : Pe viatn Domnului . . .  
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H bron a domnit  . pest� u

sa- 1 dit în valea • Refaim. spin. 
5. La � . ase luni ŞI Ia eru . • lus. "· B; tB. 1a I şapte ' ani ş.it 

ş
treizeci Şi trei de ani 1 9. David a • întrebat pe D��·"·' 

J im a dfl�:aelul şi Iuda. , '·'· ,Să mă su i . Î'!lpotnva fil istenilor�ul
: peste to • cop. 2. 1t. �cron. �ei d� în �mile m.ele ?" §i. DJtnn�1

11 
. /erusafim.u/u1. zis lui DJv1d : „Suie-te, cac1 voi d a 

Cucerirea 
n ii lui a- filisteni în mînile tale." a Pe 6 Impăratul a mer� c� o�r�va (ebu- ·�•p.2. 1 . 1 sam .2:1.2,,."' l 

supra Ierusal�mu��1 
, T'fi au zis lui 20. I?avi� a ven i t . Ia  i:3aal-Perat lrn·

· siţilor '', locu1to�11 t�r1: . căci şi or- unde 1-a bat��· A �1 a .z is.: „Oornnul • 
David : „Să n.u intri �ici, 

otrivi ! Prin risipit pe vra1ma�11 mei d inaintea rne a 
bii şi ologii 11 se vor :;"�ă David nu ca nişte ape c.an se .rup." De aceea, aceasta voiau. �ă sp�n 

aici. s'a d�t locului acelui�. numele BaaJ� va intra cu mc1un c 1P J d I.B·ie.11,12. Peraţ 1m (Şesul ruptum). • 1„,29 � •Judo. L 2l .  „ 10'·"·�· u '� �etăţuia 21 . Ei şi-au lăsat idolii acolo şi o" · 
7. Dar David a pus tm�afea lui Da- vid şi oamenii lui i-au luat •. a. 

Sionului : aceasta es e ce 
9 ineg.2.10·&. 1 . * Deut. 7 . 5,25. t Cron.u 12 l'id. • •.V•"· · ea . Ori- 22. filistenii • s'au suit din nou · : s. David zisese 1i z1.ţ� :�e 

an:id�e în s'au răspîndit în valea Refaim. ' şi 
cine va bate ee �� u.sl I� orbii aceia . • • *I Cron, 14.U canal pe şch 1op1.1. ŞI . P ·ct " '  _ 23. David a mtrebat pe DJmnul ş: 
cari sînt vrăj�aş1

.
1 10 f�v�i şchl�pul Domnul a zis : . „Să n1;1 te sui ; ci ·ia.: De aceea se zice · ,. r u ' 1  . „ pe la spate, ş 1 mergi asupra lor î 

să nu intre în casa Domn� g�n.n.&-9• dreptul duzil<;>r. . • . • v'"· '� • tăi ·e pe 24. Cînd vei auzi un vuiet de paşi 9. David �·a aşezr 1!1 1 
c� 

D��id A în vîrfurile duzilor, atunci să te gră. care a num.1t-o. ceta �a .u1 
e"ur 

·
în beşii, căci Domnul " merge înaintea făcut î!l!ăntun 

1
de
1 

.J�h im
('C Jăl�ie) ta ca să bată oştirea filistenilor." afară ş1 mlăuntu Ul 1 0 e 

• Ve111•1: • 2 Reg. 7.6. ** Ju1Ic.ui 1 0 David ajungea tot mai mare, şi 25. David a făcut cum îi poruncise 
Dom

. 
nul, Dumnezeul oştirilor, era cu Domnul, ş i a bătut pe filisteni dela Gheba • pmă la Ghezer ••. el. 

Casa lui David. 
* 1 Cron . l4 . lB. ill* Jo�.l„. !�. 

1 1 . Hiram •, împăratul Tirului, a tri- Chivotul la Obed-Edom. 
mes soli lui David, şi lemn de ced� 6 1. David a strîns iarăş pe toţi a. 
şi tîmplari şi cioplitori de piliră, cari leşii lui Israel, în număr de treizeci 
au zidit o casă lui David. de mii de oameni. • 1 Reg.s.2. 1 eroo.u.1. 2. Şi David •, cu tot poporul care era 1 2. David a cunoscut că Domnul îl cu el, a pornit dela  Baale-luda, ca să 
întărea ca împărat al lui Israel, şi că-i suie de acolo chivotul lui  Dumnezeu, 
ridica împărăţia din pricina poporului înaintea căruia este chemat Numele 
Său Israel. Domnului oştirilor, care •• stă între 1 3. David * şi-a mai luat ţiitoare şi Heruvimi deasupra chivotului. 
neveste din Ierusal im, după ce a venit , • 1 croo. 13. 5,6.  •• 1 sam.4.1. Pe.&i.1. 
din Hebron, şi i s'au născut iarăş fii 3. Au pus chivotul lui Dumnezeu' in· 
şi fiice. •neuu1.11. 1 cron.s.e; 14 . 3. tr'u n  car nou, şi l-au ridicat din casa 1 4. lată ' numele celor ce i s'au năs- lui Abinadab, de pe deal ; Uza şi Ahio, 
cut la Ierusalim : Şamua, Şobab, Na- fiul lui Abinadab, cîrmuiau carul cel tan, Solomon, •1 Cron. 3.o; H.4. nou. • Num. 7.9. ISnm.6.; 1 5. lbhar, Elişua, Nefeg, lafia, 4. L-au luat d ar d in • casa lui Abina· 1 6. Elişama, Eliada, şi Elifelet. dab de pe deal ; Uza mergea alătmi 

Biruinţele asu F' · . de chivotul lui  Dumnezeu, şi Ahio 
. . „ 

pra i/istemlor. mergea ÎnJintea chivotului. * l&im.'.·' 
1 7. f1lis)en11 au aflat• că David fu- 1 5. David şi toată casa lui Israel cin· >ese un� 1mpărat peste Israel, şi s'au tau înaintea Domnului cu tot felul de ��1! toţi să-l. cau

,te. 
Davi�, c�ruia i instrumente de lemn de chiparos, cu. s a dat de şhre, s a  pogont•• m celă- arfe, cu lăute, cu timpane, cu fluere şi tuie. • 1 eron.11.1e;u.s. „ Cap.23.14. cu ţimbale. 
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Cînd au ajuns la  aria lui. Nacon • ?  t ea  �on:mului arderi de to t  şi jertfe de 

6.  întins „ mina spre chivotul I m  mulţam1re. • 1 Cron .10 . 1 .  •• i cron . 16. 1 .  Ps.132.• Vza a i l-a apucat, pentrucă erau t 1 1<eg . s . r„02,0:J. 

�umn_e�e�r�e boii .' I Cron.13.0. „ Num."15. 1 8. Cînd a isprăvit David de adus ar
sa-I Osmanul S'a aprins de minie îm- derile de tot şi jertfele de mulţămire,  7. ·v� lui Uza, şi Dumnezeu.• l-a I�- a binecuyîntaţ � poporu l în Numele P?1n l pentru păcatul lui, ş1 a munt Domnului oştirilor. • 1 Heg. s . r.o .  1 Cron.10.2. vit fie l��ă chivotul lui Dumnezeu. i 1 9. Apoi a împărţit • la tot poporul, 
aco 0 

• 1 sum. 6. 19. I )a toată mulţimea lui Israel, bărbaţi 
8 David s'a întristat că Dumnezeu şi femei, fiecăruia cite o pîne, o bucată 
· ·se pe Uza cu o astfel de pedeap- de carne şi o turtă de stafide. Şi tot 

I�
virupîndu-1 pc loc. Şi locul acesta a 1 poporul a plecat, fiecare la casa lui. 

f��t numit pînă î_n ziua de azi Pereţ- , . • " •
.

1 cr�n. 10. s . 

Vza (Ruperea lui Uza). . 20. David • s'a mtors sa-ş1 bmecuQ. David . s'.a ten:iut de Domvn�I în I yin.te�e �asa. �ical,, fata lui _ s_auţ, i-a 
·ua aceea ş1 a zis : „Cum sa mtre 1eş1t mamte, ş1 a zis : „Cu cita cinste ztivotul D�mnului la min e ?" s'a purtat azi împăratul lui Israel desc • Ps. 119.120. Luc.6.8,9. , coperindu-se •• înainte3 slujnicelor sul O N'a vrut să aducă chivotul Dom- ' puşi:or lui, cum s'ar descoperi un om ţ 

nul�i la el în cetatea lui David, şi l-a de nimic !" 
dus în casa lui Obed-Edom din . Gat. • P•.30,litlu. „Vers.14,16.  ! Sa m . 19 . 2·1. ţJudc. 9 - ' .  

• 1 cron . 1s. 1s. 21 . David a răspuns Micalei : „Inain-
1 1 .  Chivotul ° Domnului a rămas trei tea Domnului, care • m'a ales mai pe 

luni în casa lui Obed-Edom din Gat, şi sus de tatăl tău şi de toată casa lui, ca 
Domnul a binecuvîntat •• pe Obed-E- să mă pună căpetenie peste poporul 
dom şi toată casa lui. Domnului, peste Israel, înaintea Dom-

* • Crou . 13.14.  **Fe.c.30.27j39 . 5. nului am jucat. * 1 8tlm.13.14; 1D.28. 

Aducerea chivotului la Ierusalim. 
12. Au venit şi au spus împăratului 

David : „Domnul a binecuvîntat casa 
lui Obed-Edom şi tot ce avea, din pri
cina chivotului lui Dumnezeu." Atun
ci • DJvid a porn'it, şi a suit chivotul 
lui Dumnezeu din casa lui Obed-Edom în cetatea lui David, în mijlocul vese
liei. * 1 Cron. to. 2b. 
1 3. Cînd ceice duceau • chivo'.ul Dom-

nului au făcut şase paşi, au jertfit 
un bou•• şi un viţel gras. • Nu m . 4.16. 
Ios.s.s. I Croo .10.2, 15. *• I Reg.8.0. 1 Cron.15.26. 1 4. David juca • din răsputeri înain
tea Domnului, ş i era încins cu efodul •• 
de in subţire. •Exod.15. 20.  Ps.30.11. 
„lSo.m.2.lS. t Cron.16.27. 

15. Astfel • au suit David şi toată 
casa lui Israel chivotul Domnului, în 
strigăte de bucurie şi în sunet de trîm
biţe. * l Cron. Iii. 28. 

1 6. Pe cînd • chivotul Domnului in
tr� în cetatea lui David, Mica!, fata 1�1 Saul, se uita pe fereastră ; şi, vă
z!nd pe .împăratul D.wid sărind şi ju
�1n� !namt�a Domnului, l-a d ispreţuit 
1n mima e1. * I Cron . tD.29. 1 7. După ce au adus • chivotul Dom
nului, l-au pus la locul •• lui în mij
locul cortului pe care-l ridicase David 
pentru chivot ; şi David a adus ţ înain-

22. Vreau să mă arăt şi mai de nimic 
de cit de dJta asta, şi să mă înjosesc 
în ochii mei ; totuş voi fi în cinste la 
slujnicele de cari vorbeşti." 

23. Şi Mica!, fata lui Sau!, n'a avut 
copii pînă în ziua morţii e i. 

David doreşte să zideascil o casă lui 
Dumnezeu. 7 1 .  Cînd • a locuit împăratul în ca

sa lui, şi cînd i-a dat odihnă Dom
nul, dupăce l-a izbăvit de toti vrăj
maşii cari-I înconjurau, • 1 crou . 11. 1 , etc. 

2. a zis proorocului Natan : „ lată ! 
Eu locuiesc într' o casă • de cedru, ş i •• 
chivotul lui Dumnezeu locuieşte în
tr'un ţ cort." 

* Cap . 0. 11 .  ** Fapt. 7.46. tExod.26 . 1 ; 40.21. 

3. Natan a răspuns împăratu'.u i : ,,Du
te ş i  fă tot ce ai în inimă •, căci Dom
nul este cu tine." 

* I Reg. 8. 17,18. 1 Cron . 22. 7 ; 28.2. 
4. In noaptea următoare, cuvîntul 

Domnului a vorbit lui Natan :  5. „Du-te ş i  spune robului meu Da
vid : „Aşa vorbeşte Domnul : „Oare 
tu Imi vei • zidi o casă ca să locuiesc 
În ea ? * I R•g. 6.3; 8. !9. ! Cron.22.8; 28.3 

6. Dar Eu  n'am locuit într'o casă; 
din • ziua cînd am scos pe copiii lui 
Israel din Egipt pînă în ziua aceasta ; 
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. m călătorii intr'un cort 00 ��.�f ,9,94• înfăţişat _mamtea Domnului, şi 3ş1 � a ��i�fă. " '.RA>g. e.1s. „ E, �ers • cu „Cine • smt eu, Doamne Dumnez/'s: 
7 Pretutindeni pe unde am Eu oa- şi ce este cas_a mea, de m'ai făcutule! oii copiii lui Israel, ai:n sp�s 

emin- aju ng unde smt ? * Foc :!I Să �e \'reo vorbă vre_un_�1a din .sem să 1 9. Şi în�ă atît este puţin îna i · 10· 
ţiile lui Israel, căreia 1

M
por�����I zi- Ta, Doamne Dumnezeule !  Tu Vorbtea 

pască •• pe poporul  _eu.d'ţi 0 'casă 1 des p_re • c.asa. r�b!:llui Ţău şi în vi·�Ş(1 cind : „Pentru ce nu-Mi ZI ! oeut. 2!1. 1'· Şi .b!nevo1eşh sa mveţ1_ •• pe un 0� or. de cedru?" •Le•-26F11i'20 2S privire la aceste lucruri, D .::amne D cu •*t'up.5.2. Pa. 78.i1. 12_. M:li. 2.Î�i aM·�� David : nezeule ! * vm. 12, rn. u rsa �rn-
8. Acum să sp�• robu

l o�tirilor :  „Te- 20. Ce Ţi-ar putea spune David ·"'·� 
„Aşa vorbeşte omnu 

del'a oi ca să fii mult? Tu cunoşti • pe robul T�ai am I uat.' dela păşune, 
1 Meu ' peste Is- Doamne Dumnezeule ! • Fac. 1s. 1e. &. ,�u, 

căpetenie peste P0P�1r:..,.16_ 11'. 12. P,. •s.10. 21. După cuvîntul Tău, şi după in' . i. 
rael ; • u tine pretutindeni pe Ta, Tu ai făcut toate aceste luc;�a u�:�i �:�s, �m nim icit pe. toţi "!ăj- mari, ca să Ie. des�operi robului Tă;: 
ma ii „ tăi dinaintea ta, ş1 ţ1-am facuţ 22. Ce ma!e. «;şh Ţ�� Doamne Dum. nu�ele mare ţ ca numele celor m an neze� le ! Cac1 mmem nu este ca îi. 
de pe pămînt ; •1 s:uo. is. !4. n�, ş1 nu :ste alt Dumne.zeu afară de l'op.c„io; s,o1,u. „ , s.m.s1. e. P11.S9.�· tFac.12.2: Tine, dupa tot ce am auzit cu urechile 

10 am dat un loc poporului Me1;1, lu; noastre. • 1 eron. 1s. 20. 2eron.2.5. PB.41!. •· Q!. 
1 �I i l-am sădit• ca să Iocu1asca oo. 4 ; 1S5.6;1�.s. 1er.10. e. ••neut.s. 24; 4.as;

'
:11.� 

î�r�I ' r sA nu mai fie turburat, ca să i sam . 2 . 2. Ps . ss . e ; w . e , e . 1sa��- :. 1s, Z?. . 

nu-l ��i apese cei răi „ ca mai înainte 23. �ste oa�<! _pe pammt un singur 
•P1.u.3;so.s. Ier.u.•. Amos9.15. „Pl!.89.23. neam care sa fie c� p�por�I Tău, ca 1 1  şi ca pe vremea cînd • pusesem Israel, pe care a_ vemţ sa�I rascumpere 

jud�cători peste poporul Meu Israel. Du.mneze�, �a sa_ faca dm el poporul 
Ti-am dat odihnă " izbăvin��-te de LUI� ca sa-Ş1 faca un N urne şi �a să 
toţi vrăjmaşii tăi. Şi Domnul 1j1 veste- f�ca pentr'! el, �entru. ta�a Ta, minuni 
şie că-ţi ţ va zidi o casă. •Judc.2. u, ŞI . ��m�e, 1zgonmd �m�mtea poporu· 16,16. 1 s.m.12.0,11. Po.106.43. „ven.1 . tJUod.1.21. lui . Tau, pe �ar� I-a1 rascumpărat din Y•n.'.!7. 1 1U·R. 11.ss. Egipt, neamuri ş1 pe dumnezeii lor? 

t 2. Cind • ţi se vor împlini zilele şi • neut. 4. 1, 112, 34; 33. 29. Ps. 147. 20. •• Deut. 9: 1. vei fi culcat •• cu părinţii tăi, Eu îţi Neem.1 . 10. . • _ . • voi ridica ţ un urmaş după tine, care 24. Tu a1 mtant pe poporul Tău 
va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări Israel, ca să fie poporul Tău pe vecie· 

1mpărăţia. • 1Rei.2. 1 . ••Deut.31. 16. şi Tu ••! Doamne, Te-ai făcut Duma� I Reg. 1 .21. Fapt.13. 311. ţ lReg.8. 20.Ps.132.ll. zeu) )Ul. o Deut.26.18. „Ps.<S.11. 1 3. El • va zidi Numelui Meu o casă, , 25. Acum, Doamne Dumnezeule, fă şi voi•• întări pe vecie scaunul de să rămînă în veci cuvîntul pe care domnie al împărăţiei lui. • • Reg.6.s; 6. i2; l-ai rostit asupra robului Tău şi asu· 
•·;04_' f'��22j:o��/fi•T:tă· ';i �iÎ;;;���·(; ����asei lui, şi lucrează după cuvintul 
fiu. Dacă. va face răul 0', !I voi ped.eps! 26. Slăvit să fie Numele Tău pe vecu o nuia omenească ş1 cu lov1turr cie, şi să se zică : „Domnul oştirilor omene

.
ş:� ;sn 26 97 x.r 1 5 ••Ps 89 este Dumnezeul lui Israel". Şi casa 15 dar · h�ru' I ·Meu. · · · .sod'31 '�rt·93• robului Tău David, să rămînă înaintea . nu se va epa a Ta '" dela el, cum • l-am depărtat dela Saul 27 . • . . pe care l-am îndepărtat dinaintea ta ' . · Căci Tu msut1� Doamne al .oşti· 
. • 1sam.16.23,211; 16.14.1 aeg. n.rn:S4. nlor, i;>umneze':'I !�1 ls�a�I, Te-a1 d.e-1 �- C1 casa ta şi im pără fia ta vor dăi- sc�p.ent r�bulu1 Tau, zmnd : „Eu _111 

nu1 • vecinic înaintea Mea şi scaunul voi mteme1a o casă !" De aceea a m· 
tău de domnie va fi întărit pe vecie" 

dră�n!t robul Tău să-Ţi facă această 
• ven. rn. Ps.89. S6,97. Ioanl2.S4: rugac1une. • R11gdcianea lai David 28. Acum, Doamne Dumnezeule, Ţu I 1 7. Natan a s us lu" 

·. eşti Dumnezeu, şi cuvintele • Tale sin! 
aceste cuvinte şi foată ve1 d

D�vid toate adev�r, şi Tu ai vestit harul acesta .ro: ema aceasta. bulu1 Tău. •1oan1,.1„ 
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2 · ca să dăinu1asca pe vecie mamTăUTa ! Căci Tu,_ Do�mne �umnezeule, t�a orbit şi prm bmecuvmtarea Ta, ai v rob�lui' Tău va fi binecuvîntată ��s: vecie"'. * C'ap. ?.!. o1. 

Biruinţele lui Dal'id. 8 t. După • a�eea, D�vid . a bătut l?e 
filisteni şi 1-a s'!1ent! ŞI a lua� du� 

mina filistenilor c1rmu1r�a cap1tale1 
I �· 1 Cron . 1s . 1 , etc. 

�-A bătut •  pe Moabiţi, şi i-a măsurat 
c�· 

0 frînghie, punîndu-i să" se . culc� 
la pămînt ; a m�surat. doua f�1�gh11 
ca să-i omoare, ş1 o frmgh1e plma, ca 
să-i lase vii. _Şi �o.abiţii ·� �u fost S!-J-

p���!��-�.3 ::��� � !��� l'r.�.t1�� Î s�r!1. 1�.�-
. 

3. David a bătut pe Hadadezer 1, fiul 
tui Rehob, împăratul din Ţoba •, cînd 
s'a dus să-şi aşeze iarăş stăpînirea •• 
peste rîul ����'�:o. 6. Ps. ao, titlu. „ Fac.16.18. 4. David i-a luat o mie şapte sute d� 
călăreţi şi douzeci de mii de pedeştri ; 
a tăiat• vinele cailor de trăsură şi n'a 
păstrat cai decît pentru o sută, ?o�.���: 

5. Sirienii • din Damasc au venit în 

1 2. din Siria, din Moab, dela fiii lui 
Amon, dela filisteni, dela Amalec, şi 
din prada dela Hadadezer, fiul •lui 
Rehob, împăratul din Ţoba. 1 3. La întoarcerea dela biruinţa lui 
asupra Sirienilor, David şi-a făcut ia
răş un nume, hătind în Valea Sării • 
optsprezece •• mii de Edomiţi. 

* I Cron . IS. 12. Pi;i..UO, litlu. * * :! Reg.14 . 7 .  1 4 . A pus străji în Edom, a pus 
străji în tot Edomul. Şi tot • Edomul 
a fost supus lui DJvid . .  Domnul ocro
tea •• pe DJvid pretutindeni pe unde 
mergea. • Fnc, '27 . �, :17, Ul. �um . 24 , lR. * *  Ven.6. 

/nalţi slujbaşi ai lui David. 1 5 . David a împărăţit peste Israel, 
şi făcea judecată şi dreptate la tot po
porul lui. 
1 6. loab •, fiul Ţeruiei, era mai mare 

peste oştire ; Iosafat ••, fiul lui Ahilud, 
era mai mare peste scriitori ; 

* Cup. 19 . 13; 20 . 23. I Cron . U . 6; 18. 15. *• I Re�.-1.3. 1 7. Ţadoc •, fiul lui Ahitub, şi Ahi
melec, fiul lui Abiatar, erau preoţi ; 
Seraia era logofăt ; • 1 Croo.24.s. 

1 8. Benaia •, fiul lui Iehoiada, era că-
petenia Cheretiţilor •• şi a Peletiţilor ; 
şi fiii lui David erau mari dregători. 

• l Cron.. 18. 17. •• I Sam.30.14. 
ajutorul lui Hadadezer, împăratul din David şi Mefiboşet. 
Ţoba, şi David a ucis douăzeci şi două 9 1 .  David a zis : „A mai rămas ci
de mii de Sirieni. • 1 Reg. u . 23 , '.!4, 2.5 . neva d in casa lui Saul, ca să-i fac 

6. David a pus strajă în Siria Da- bine • din pricina lui Ionatan ?" mascului. Şi Sirienii au fost • supuşi • 1sam. 1s. 3; 20. 14, 15, 16, 17, 42. Pro,·. 21. 10. 

lui David, şi i-au plătit un bir. Dom- 2. Era un slujitor din casa lui Saul, 
nul ocrotea •• pe David ori unde se numit Ţiba •, pe care l-au adus la 
ducea. • Vers.2. •• vers . H. Cap. 7 . 9 . David. lmpăratul i-a zis : „Tu eşti Ţi-
7. Şi David a luat • scuturile de aur, ba ?" Şi el a răspuns : „Robul tău, 

pe cari le aveau slujitorii lui Hadadezer, da !" • Cap. 16. 1 ; 19.11, 29 .  

şi le-a adus la Ierusalim. • tReg. 10. 1s . I 3. Impăratul a zis : „Nu m'ai este 
8. Impăratul David a mai luat multă nimeni din casa lui Saul, ·ca să mă port 

aramă din Betah şi din Berotai, cetă- , cu el cu o bunătate ca bunătatea • lui 
ţile lui Hadadezer. i Dumnezeu ?" Şi Ţiba a răspuns îm-
9. Toi, împăratul Hamatului, a auzit păratului : „Mai este un fiu al lui lo-

că David bătuse toată oştirea lui H a- natan, olog •• de picioare". 
dadezer, • 1 Snm. 20 . u .  **Cap.4.4. 1 0. şi a trimes pe fiul său Ioram • la 4. Impăratul a zis : „Unde este ?" Şi 
împăratul David, ca să-i ureze de bine, Ţiba a răspuns împăratului : „Este în şi_ să-l laude că a pornit lupta împo- casa lui Machir • fiul lui Amiel, la tnva lui Hadadezer şi că l-a bătut. Lodebar". • eap. 17. 27 .  

Căci Toi era în război cu Hadadezer. 5. Impăratul David l-a trimes să-l ia loram. a adus vase de argint, vase de d�n casa lui Machir, fiul lui Amiel, aur, ş1 vase de aramă. • 1 Cron. 18. 10. dm Lodebar. 1 1 . lmpăratul David le-a închinat • 6. Şi Mefiboşet, fiul lui Ionatan, fiul �mnului, cum închinase şi argintul lui Saul, a venit la David, a căzut cu ş1 �urui luat dela toate neamurile pe faţa la pămînt, şi s'a închinat. David can le biruise, • 1Reg. 7. 61.1 c„on. 1s.11;26.26. a zis : „Mefiboşet !" Ş i  el a răspuns : 
1. Sau : H•darezer. „lată robul tău !" 
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"ci 5. David, înşti inţat de lucrul a • •d i-a zis : „Nu te te!TI.e, c�a- 1 a trimes nişte oameni înaintea lorcesta: 7. Dd� 1_ 

i fac bine • din. pnci�a oi oamenii aceia erau foa rte batjoc� cac1 vr,eau t�� I Jonat3n. Iţi ".01 _da5 
mjP şi şi împăratul ": spus �ă le spună : r�1; Uiui a_mînturile tatălui tau a�i' mîneţi Ia lerihon pmă vă va c""a· '.��t�i��a totdeauna Ia masa "!;3...,: i, J. 1 barba! . �i P.e urmă să _V� întoarceţ[��lt . . . Cine 6. flii I.u1 A!11on, .vazmd că se 1. s. El s'a închina� ş1 � . zis ·u�' cine I seră urît1 .� lui DJv1d, .au tocmit d�cu: este robul t�u, �� sa .t�s��!.'�. cup.ts.9. 1 z�ci de m11 de p�deştri ��la .�irienjj�� mort • ca mme ? Ţ'ba sluj- dm Bet-Rehob ş1 dela Smen11 din T 9. lmpăratul a �h.ema! �e �u 'fiului ba, o mie de . oamen i dela împăr �. 

başul lui Saul, ş1 1-a ,zis · "� lui Sau I / din M.aaca, ş1 dou�sp.rezece mii a�1 stăpînului tău tot �e era 
l�i oameni dela oamen 11 d m Tab. e 

şi tot ce avea toata casa • Cap. 16. ,; 19.21. • Fac.8'.30. E•od.5.21 
.. 1 Sarn. �a ' · „c.P.1.3,� 

_ 
. - înturile pen- ' 7. La auzul. acestei veşti, David a t . I 0. Tu sa .!�c��ZI ra:cbii tăi şi să mes împotriva lor pe loab şi toa�1: tru el, tu, f1.1; tai, t· 1 stăpînu'lui tău oşfaea, numai • oameni v itej i. •cap.ia a strî�gi r�duri e, �a .1�e . şi Mefiboşet, 8. f iii lui Amon au ieşit, şi s'au a ' să a1b� �me1 d.e/nm�; minca • totdeau- zat în şiruri de bătaie la intrarea p�e. fiul stapmu �1

ea��· Şi Ţiba avea „ cin- ţţi ; Sirie�ii � din To.ba . şi din Rehob
. 

n.a la masa 
fii <i douăzeci de robi. . ş1 oameni� dt'! T�b ş1 dtn Maaca, era� c1sprezece.v.,,,. i, u, i3. cap. 19.28• ••cap. 19.!7. i deoparte m c!m p1e._ • ven.s 

11 El a zis împăratului : „Robul tau I .  9 . . Ioab. � vaz�t ca avea să lupte şi 
va face tot ce porunceşte îm�ăratu!, / ma1�.te ş_i mapo1. A ale

_s atunci din toţi 
domnul meu, robului său". Ş1 ;Mef1- aleşii !u1 lsr�el o �e.ata.' pe care a aşe
bo et a mîncat la masa lui David, ca I zat-o �mpotriva Smemlor ; 
un� din fiii împăratului. . 1 1 �· ş.1 a pus ;;u�t �orunca. fratelui său 
1 2. Mefiboşet avea un fi� m!c, nu- �b1�a1_ ce. mat ��mases� dm popor, ca mit • Mica 5i toţi ceice locuiau m casa . sa ţma p1ep! fuior lui Amon. 

lui Ţiba e;J� robii l11i Mefiboşet. ,, 1 1_. El. a Z}S :  ,_.Dacă_ Si.�i�nii vor fi •1 c;un.s.8'. mat tar! dec�t l!!!ne,. sa VII m ajutorul t 3. Mefiboşet locuia la lerusa}1m,. că· me� ; ş� d�ca f111 . lui �mon vor fi mai ci minca • totdeauna la ma�a 1mear�- tari de�!t tme, v�1 ':'.em eu _;;ă te ajut. tu lui. El era olog •• de. ammdou� pi- 1 1 2. _r11 t�re •, şt sa ne aratăm plini " cioarele. • ţero.7,io. „, .... a. de barbăţ1e pentru poporul nostru si . .. I pentru cetăţi le Dumnezeului  nostni· Războiul cu Amomf11. şi Domnul ţ să facă ce va crede !" ' to I . După aceea, împăratul ' fiilor • D<-ut.31. 6. •• 1 Sam. < . 9. 1 Cor. �6. 13. + 1 �•m.3.ll. 
lui Amon a murit, şi în locul lui 1 3. _ l�ab cu _POpoi:u.t 1�1 a în�mţat la 

adomnit fiul său Hanun. • 1 croo.19.1.e1c. , lupta 1mpotr!va. S�nemlor? ş1 e1 au 
2. DJvid a zis : „Voi arăta bunăvoin- luat-o .la .fuga d11�amte� . . lu1 .. 

ţă lui Hanun, fiul lui NJhaş, cum a , ! �· �� cmd au vazut fn1 lui AmO!l, că arătat şi tatăl lui faţă de mine". Şi ! Smen11 o luaseră la fugă, au fugit şi David a trimes pe slujitorii săi să-l ei dina intea lui Abişai, ş i  au intrat in mîngîie pentru moartea tatălui său. cetate. loab a plecat dela fiii lui A· Cînd au ajuns slujitorii lui David în mon, şi s'a întors la Ierusalim. jara fiilor lui Amon, 1 5. Sirienii, văzînd că fuseseră bă· 3. căpeteniile fiilor lui Amon au zis tu ţi de Israel, şi-au strîns · puterile. s�ăp�n�lui. lor Han un : „Crezi că Da- 1 6. Hadarezer a trimes după Sirienii, vid 1ţ1 .tnmete oameni să te mîngîie, cari erau de cealaltă parte a Rîului ; şi ca să cinstească pe tatăl tău? Ori ca au venit la Helam, în frunte cu Şobat s� cuno�scă şi �ă. ce�ceteze cetatea, ca căpetenia oştirii lui H.1darezer. s o  _mm1cească 1ş1 tnmete el ·slujitorii 1 7. Au dat de veste lui D.Jvid care a la tme ?" . strîns tot Israelul, a trecut Iordanul, şi 4_. Atu�ct Hanun a luat pe slujitorii a venit Ia Hela m : Sirienii s'au pre: l�i Dav1�! le-a .ras barb� pe jumătate, gătit de au ieşit înaintea ·Jui David, şi ' le-a ta1�t ham.ele pe Jumătate f.înă au început lupta cu el. la coapse · Apoi le-a dat drumu .  1 8. Dar Sirienii a u  fugit dinaintea 
•Iaa.�.4;41.2. 1 lui Israel . Şi David le-a tăiat şapte 
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de cai de trăsură .şi i;iatruz�ci de 11 vot�I • şi Israel şi luda Iocui.esc în. cor: su.ţede călăreţi • ;  a lovit ş1 pe capete- tun, don:rnul •• �eu Ioab .ş! �luJ •!om mu tirii lor Şob.ic, care a murit pe domnului meu smt tăbănţ1 rn c1mp, nta oş • 1 <:ro n . 19.18. şi eu să intru în casă să mănînc şi să loc. Toţi împăraţii s�puşi lui H.1dar�- b�au şi .să m.ă �ulc cu nev.Jstă-mea ! 1 9· văzîndu-se bătuţi de Israel, au fa- Viu 1 eşti tu ş1 viu este sufletul tău că ze�, pace cu Israel, şi i s'au supus •. Şi nu voi face lucrul acesta ." 
S�rienii n'au mai îndrăznit să ajute pe . . 

• .cap. 1._2,0. ••ca�.20.,• . ... I i Amon. • Cap . B . 8. 1 2. D:iv1d a zis IU i  Une : „Mai ra-
flll u mii şi astăzi aici, şi mine îţi voi da 

Păcătuirea lui David drumul." Şi Urie a rămas Ia lerusa-
cu Bat-Şeba şi Vrie. lim în ziua aceea şi a doua zi. 1 1 ln anul următor, pe vremea cînd 1 3. David l-a poftit să mănînce şi J p�rneau împăraţii Ia război, David să bea cu el, şi l-a îmbătat • ;  şi seara. 

trimes • pe Ioab, cu slujitorii lui şi Urie a ieşit şi s'a culcat cu slujitorii „ 
:ot Israelul, să pustiască ţara lui A- stăpînului său, dar nu s'a pogorît a
mon şi să împresoare .R:iba. Dar Da- casă. • Fac. 19.39, so. * * Vm. 9 .  

" d  a rămas Ia Ierusalim. • 1 Cron .  20. 1. 1 4. A doua zi dimineaţa, David .a v� Intr'o după amiază spre seară, Da- scris • o scrisoare lu i loab, şi a tri
vicÎ s'a sculat de pe pat ; şi i;ie. cin,? mes-o prin U rie. • 1 Reg. 21. B, 9. 

se plimba • p� acoperişul casei 1mp�- 1 5. ln scrisoarea aceasta scria : „Puneţi răteşti, a zărit •� de acolo o femeie pe Urie în locul cel mai greu al luptei, care se scălda ş1 care era foarte fru- şi trageţi-vă înapoi dela el, ca să fie 
moasă Ia chip. lovit " şi să moară." • cap.12.e. 

•D<ul.22.8. • • Fac. 34 . 2. Iov . 31 . 1 .  Mal.6.28. 1 6. loab, Împresurînd cetatea, a pus 
3. David a întrebat cine este femeia pe Urie în locul pe care-l ştia apărat 

aceasta, şi i-au spus : „Este Bat-Şeba, de ostaşi v itej i. 
fata lui Eliam, nevasta lui Urie •, He- 1 7. Oamenii din cetate au făcut o ie
titul." • cap. 23. 39. şire şi s'au bătut împotriva lui loab ; 4. Şi O:ivid a trimes nişte oameni s'o au căzut mu"ţi din popor, d in slujitorii 
aducă. E.1 a venit l a  el, şi el s'a culcat • lui David, ş i  a fost ucis şi Urie, Hecu ea. După ce s'a curăţit •• de necu- titul. 
răţia ei, ea s'a întors acasă. 1 8. loab a trimes un sol să istoriseas-

• Pe.61 ,tltln. Lac. t . 14 .  •• Lev. 15. 19, 28;1s.19. că lui David tot ce se petrecuse în 5. femeia a rămas însărcinată şi a luptă. 
trimes vorbă lui David, zicînd : „Sînt 1 9. Şi a dat solului următoarea po
însărcinată." runcă : „Cînd vei isprăvi de istorisit 
6. Atunci D1vid a trimes următoarea împăratului toate amănuntele luptei, 

poruncă lui Ioab : „Trimete-mi pe U- 20. poate că se va minia şi va zice : rie, Hetitul." Şi loab a .trimes pe Urie „Pentruce v'aţi apropiat de cetate să 
Ia D.ivid. luptaţi împotriva e i ? Nu ştiaţi că se 
7. Urie a venit la David, care l-a în- aruncă săgeţi din vîrful zidului ? 

trebat despre starea lui loab, despre 2 1 .  Cine a omorî! pe Abimelec •, fiul 
starea poporului, şi despre mersul răz- lui lerubeşet ** ? Nu o femeie, care a 
boiului. aruncat peste el din vîrful zidului o 
8. Apoi Divid a zis lui Urie : „Po- piatră de moară, şi n'a murit el la goară-te acasă, şi spală-ţi * picioarele." Tebeţ ? Pentruce v'aţi apropiat de 
Urie a ieşit din casa împărătească, şi zid ?" Atunci să-i spu i : „A murit şi a fost urmat de un dar din partea im- robul tău Urie, Hetitul." păratului. •Fac.18.f;t9.2. • Judc. 9 . 6S. ** Judc. 6.32. 
9. Dar Urie s'a culcat la poarta casei 22. Solul a plecat ; şi, l a  sosire, a istoîmp:irăte�ti, cu toţi slujitorii stăpînu- risit lui David tot ce-i poruncise Ioab. lui său, ş1 nu s'a pogorît acasă la el. 23. Solu l  a zis lui David : „Oamenii 
10. Au dat de ştire lui David despre aceia au fost mai tari decît noi ; făcu

aceasta, şi i-au spus : „Urie nu s'a po- seră o ieşire împotriva noastră în 
g?rît la el acasă." Şi David a zis lui U- cîmp, şi i-am dat înapoi pînă la inne : „Nu vii tu oare l:l in călătorie ? trarea porţii, 
Pentruc� nu te-ai pogorît acasă ?" 24. dar arcaşii au tras de pe vîrful 1 1 . Vrie a răspuns lui David : „Chi- ! 1. seu : Pe viata '" . 
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ulti stele stăpîn� lu l tău, �i ţi-am dat 
. I 

. asupra slujitorii o� tăi, t r ud- lui Israe l ŞI luda .. Ş� dacă ar fi �asa z1�u �� " itorii împăratului_ au 
U 

�s He- puţin atîta, aş mai fi. ad.ăugat . Ost 
dm � al murit şi robul tau r�. 9. Pentruce • dar a1 d is preţuit „ ş.1• f1„ . . I t" ce să cuvîntul D�mnu�ui,. �ăcînd ce est .bi ti��„ David a zis solulu�J�:i 

a
pentfll îJ:1aintea L.u1 ? . A1_ lov1t cu sabia :e r0u 

spui lui loab : „Nu �e .  abia doboară I ne ţ, Hehtul_ ' ai luat .de nevastă . 
intimplarea ace�sta, cac;�I . bate ceta- 1 nevastă-�a, ş1 pe el l-a1 ucis cu sa?' cind pe unul, cm_d _pe_ 3 { tu  îmbăr- ; fiilor !UI Amon. ia 
t cu putere danma-<>. Ş ' I • 1 Sam. J6. 19. * * :Sum . 1 5 . SI .  t Cap. 11. 15 1s 

b��ează-1 !" 
' . t că bărba- 1 0. Acum niciodată nu se va de '17·�. 

26. Neva�ta l�i Un� a a!l�ărbatul ei. I sabia • . din. casa ta, _pei:itrucă M·�ărta 
tul ei murise, ş1 a plm� P 'lele de jale, spreţu1t, ş1 pentl"l!ca �1 luat de ne��

. 27. După. ce au, tr�c 
i
z! primit-o în stă pe nevasta lui Une, Hetitul." l a. David a tnme.s s 0 ia, ş 

tă • i i-a • ""1oa1 , casa lui. � 1-a fost nevas ' ş 
1 1. Aşa V?rb.e�te Domnul. „lată, d:' născut un ţiu. .d , lăcui Domnu- j casa ta v�1 n�1ca nenorocirea im ll! 

fapta lui Davi n a  P • Cap.12.9. triva ta, ş1 voi lua subt ochi i  tăi po. lui. ' nevestele tale • şi le voi da altuia 'cape 
Dumn_ezeu . N 

t / se va culca cu ele în faţa soarelui �e 
mustri/, pe Da1•1d pnn ° an. cestuia. _ . . • Deut. 2ll. ao. Cap.is.ti. 
1 Domnul a trimes pe Natan I� 1 2. Ca�1 a1 lucrat pe ascuns . E 12 David. Şi Natan a yeoit • la el, ŞI însă • v01. face lu_c,!"1ll acesta în ' faţ� 

i-a zis „: . întregului Israel ş1 rn faţa soarelui." 
„lntr'o cetate erau doi oame111, unul . • . . •cap.16.�. bo at şi altul sărac. 1 3. David a .zis lui Natan : Arn" 

• 1'!�51 . ��·- „ eap.u.5,et.:. 1a.i:. ro.�- �.&.9: păcătuit împotriva Domnului !" 'Şi Na. 2. Bogatul avea foarte multe oi ŞI tan a zis lui David : „Domnul îţi iar. foarte mulţi boi. . . • . tă păcatul ţ, nu vei muri. • t Sam.is ,1 3. Săracul n'avea nume dec1t o _mie- „Cap. 24. 10. Iov. 7. 20. Pe. 32. o; s1. •. Prov. :i� luşa, p e  care 0 cu1!1părase � o hrane_�! tCap.24. IO. lov.7.21. Pe.�.1 .  �c�1. 1s. Zah.3 . ._ 
şi 0 creştea la e� 1mpreuna cu C_?Plll 1 4  .. .  Dar, pent�u<:_a a1 facut pe vrăj
lui ; ea minca dm aceeaş bucata de �aşn Domnului sa-� hulească ", săvir
pîne cu el, bea din. ac�laş p�har cu el, şmd fapta :i-ceasta, fiul care ţi s'a năsdormea la sinul ]Ul, ş1 o privea ca pe cut, va muri." • IBa.02.0. Ezec.36.20,23.Bom.li,. 
f��a Ău�enit un călător la omul acela Moartea copilulai.. - Solomon. 
bogat. Şi bogatul nu s'a îndurat să se 1 5. Şi Natan a plecat acasă. 
atingă de oile sau de boii lui, ca să Domnul a lovit copilul pe care-l pregătească un prînz călătorului care născuse lui David nevasta lui Urie şi 1·enise la el ; ci a luat oaia săracului, a fost greu bolnav. ' şi a gătii-<> pentru omul care venise 1 6. David s'a rugat lui Dumnezeu la el." . , . • , pentru copil, şi a postit ; şi cînd a ve· ?· I?av1d s. a aprms f�arte tar.e de .m•- nit acasă, toată noaptea a stat culcai · me ·�potriva om.ului acestuia, ŞI a pe pămînt. *Cap.1.u zis lui Natan : J,V1u 1 este Domnul că 1 7. Bătrinii casei au stăruit de el să �mul .care a facut lucrul acesta este I se scoale dela pămînt ; dar n'a voiţ şi 1redn.1c de m?arte._ . 

• : n'a mîncat nimic cu ei. 6. Şi _s� d�a mapoi patru oi_ , pentru- 1 8. A şaptea zi, co ilul a murit. Slu· că.
1� �avirşit fapta

. 

aceasta, şi n'a an1t I jitorii lui David s•fu temut să-i dea m�.aŞi Natan a zis lui ���d�·'.:ţ�c·�9·:; de v�ste _că a m�rit cop_ilu!. C:ăc! zi· 
omul acesta !" Aşa vorbeşte Domn�] I �eau: „�md cop1 lu l  trata mea, 1·3111 
Dumnezeul lui Israel : „Eu te-am uns 

� � orb!t, .ş1 n..!-1 . ne-a ascultat : CU!JI sa 
împărat peste Israel şi te-a - t t�drazmm sa-1 spunem : „A murit ro: 
din mina lui Sau I ; ' 

• 
�s.!��f.�3. p1lul ;," Are să se întristeze şi mai 8. le-am făcut stăpîn pe casa stă î 

mult. . . . nu lui tău, am pus la sinul tău n � � i' 1 �: D�v1d a băg�t de se�m.ă că sl.u11: 1. Sao : r. '11\I• Domnol"' 
e\ e to�n lui vorbeau m şoapta mire e� ş1 · · · , a mţeles că murise copilul. El a zis 



2 S A M  U E L  1 2, 1 3. 337 
U "itorilor săi : „A muriţ .�op ii ul ?" Amnon curveşte cu soră-sa. 

sl l .  u răspuns : „A munt. JJ L După aceea, iată ce s'a întîm-Şi ei Âtunci David s'a sculat de !a �ă- plat. Absalom •, fiul lui David, a-�O. S'a spălat, s'a uns •, ş1 ş1-a vea o soră frumoasă, numită Tam�1· bat hainele ; apoi s'a dus în casa mar •• ; şi Am non, fiul lui D.ivid, a se im 
ului şi s'a închin3t „. lntorcîn- iubit-o. • ca p . 3 . 2 . a .  ** • Cron. 3.9 .  Domn aca;ă a cerut să i se dea să mă- 2. Amnon era atît de chinuit din ad�-se · a 'mîncat. • Rut3. 3. ••1ov. 1. 20. ceastă pricină, incit a căzut bolna\' du

n�ce·sf�j it�rii lui i-au zis : „Ce în- pă soră-sa Tamar ; căci era fecioară. sein.nează cee.ace. fac�? Cî!1� t�ăia co- şi-i venea greu lui Amnon să-i facă ce-
ilul, posteai ş� plmgea1 , . ş! a�u!", va. 

�înd a murit cop1lul, te scoh Ş I  manm- 3. Amnon avea un prieten, numit Io-
'" nadab, fiul lui Şimea •, fratele lui Da-

C�·2. El a răspl!ns : _„Cînd tră!a. �P!- vid. Şi lonadab era un om foarte şiret. 
I I posteam ş1 plmgeam, cac1 z1- • 1 sam . 1s. • .  �;m : „Cine ştie d�că �u Se" \'a în- 4. El i-a zis : „Pentruce te usuci din 
dura Domnul de mme ş1 daca nu \'a zi în zi , tu, fiul împăratului ? Nu vrei 
trăi copilul ?': *!sa.3.'l. 1 ,0. Iona3.9: să-mi spu i ?" Amnon i-a răspuns : „ lu-
23 Acum cmd a munt, pentruce sa besc pe Tamar, sora fratelui meu Ab

inai
. postes�? Pot să-l întorc în viaţă ? salom." 

Eu mă voi duce la el, dar el nu se va • 5. lonadab i-a zis : „Culcă-te în pat, 
· toarce Ia mine." •Iov.1.s,e,10. şi fă-te bolnav. Cînd va veni tatăl tău 
1;4_ David a mîngîiat pe nevastă-sa să te vadă, să-i spui : „Dă voie sorei 
Bat-Şeba, şi a intrat la ea �i s'a culcat mele Tamar, să vină să-mi dea să măcu ea. Ea •  a născut un fm, pe care nînc ; să-mi pregătească subt ochii mei 
l-a numit„ Solomon, şi care a fost o mîncare, ca s'o văd şi s'o iau din 
·ubit de Domnul. * Mat. 1 .6. *•' 1 Cron.22.9. mina ei." 1 25. El 1-a încredinţat în mînile proo- 6. Amn-0n s'a culcat şi s'a făcut bol
rocului Natan, şi Natan i-a pus nu- nav. lmpăratul a venit să-l vadă, şi 
mele ledidia (Iubitul Domnului), pen- Amnon a zis împăratului : „Te rog, 
tru Domnul. să vină soru-mea Tamar să facă două • 
Luarea Rabei şi supunerea Amonifil<'r. ' ���t�Î��t

ei�'�
hii mei şi să le .r;!.:�,�

n.� 
26. Ioab •, care împresura Raba •• fii- 1 7. David a trimes să spună Tamarei 

lor lui Amon, a pus mina pe cetatea înlăuntrul odăilor ei : „Du-te în casa 
împăr�tească! • 1 c'.on.�. i. ** �eut. 3.

"
11: fr�telui tău Amnon, ş i  pregăteşte-i o 

27. ş1 a tnmes soh lui D:ind sa-1 I mmcare." spun� : ,�Am în.cepul luyt_a .împotriva , 8. Tamar s'a dus în casa fratelui ei 
Rabe1, ş1 am ş1 pus stapm1re pe ce- I Amnon, care era culcat. A luat plămă
tatea apelor ; <leală, a frămîntat-o, a pregătit turte 
28. strînge acum cealaltă parte a ro- I înaintea lui, şi le-a copt ; 
porului, tăbărăşte împotriva cetăţii, şi ' 9. Iuînd apoi tio-.iia, Ie-a răsturnat ia-o, ca să n'o iau eu şi să vină asu- I înaintea lui." Dar"' Amnon n'a vrut să pra mea .cinstea.:• . I mănînce. El a zis : „Scoateţi • pe toată 
29. David a stnns tot poporul, ş1 a lumea afară." Şi toată lumea a ieşit a

mers asupra cetăţii Raba ; a bătut-o şi fară dela el. • Fac.<5.I. a luat-o. 1 O. Atunci Amnon a zis Tamarei : 
P���t��i1��1c��;�?;tă��ap�n 

c::i��/�; �t�u
ct'r� :î��a�:�,

î
;-����\şi

l�:� ��= aur şi era împodobită cu .Pietr� scum- tele pe cari Ie făcuse, şi le-a dus frape. Au pus-o pe capul lui DJnd, care telu i său Amnon în odaie. a luat o foarte mare pradă din cetate. 1 1 . Pe cînd i I� dădea ea să le mă-
. . . *! Cron.20.2. nînce, el a apucat-o • şi i-a zis : „Vino, 

3�. A scos .Pe l�cu1ton, ş1 1-a tr�cut soro, şi culcă-te cu mine." • Fac.39.12. pr� ferestra1e._ P.nn grap� de fer ş1 se- 1 2. Ea i-a răspuns : „Nu, frate, nu 
euri _d� �e�, ş1 1-a pus m cuptoarele i mă necinsti, căci nu se face aşa • în 
�e car�m1z1 ; aşa a făcut tuturor cetă- 1 lsrael ; nu face mişelia •• aceasta. 
jilor fulo� lui Amon. David s'a întors • Lev.18.9,11:20.11. •• Fac.a<. 1 • .Judc.19.2:<; 20.6. � Ierusalim cu tot poporul. ! 1 3. Unde mă voi duce eu cu ruşinea 
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· I lom, împăratul. a l�s�!. să mear 

. i trece drept un m �şe el pe Amnon ş1 tot• f 1 1 1 săi . gă CiJ mea ?  Ş1 tu ve orbeşte, te ro�, . •m: d în Israel: A�um, .v e va împotrivi sa 28. Absa_l?m . a a� . u rmătoarea 
păratulu i, ş1 nu s • .,.,„ 1s. n , 1 1 . runcă sluJ1torilc;>r sa 1 :  „ Luaţi PI). 
fiu a ta." , t s'o asculte ; a cînd s� v� vese�1 • i�inn lui Arnns�allia 1 �. Dar el . n a. vr� i s'a cu lcat cu vin, ş1 cmd va . vo_1 zice : „Loviţn de silit-o, a necins ti t-o 

. �wn1 . :!:!. 21>. C•P· 12 . 1 1 . Amnon !'.' atu�c1 . sa- I omorîţi ; s� Pe ea. îl-o fo.irte mult, vă teme!• d� _n im1_c: c;>are nu vă Por nu 1 5. Apoi Am�on a .U�i ·e Şi i-a zis: c�se e� � �'l!. tari'. ş1 arătaţi-vă oa�"· '.�s�:i1�-��. ��c��-�e !
1
'�. s �u mai mări ��"��"·�.'.�! . . 1 . 10. Ps. 1�J,'�'.1c. i•. s,9,z�. Rm.ae; 

1 6. Ea i-a rasp�ns . 
i�cronindu-mă." 29. Slujitorii lui Absalom au f" răul pe ca�e l-ai :a�,�t, as�ulte şi, che- lui Amnon cum le poruncise Abs j'UI 1 1. El_ .n a vru -i slu 'ea, a zis :  „Iz- Şi toţi fiii _împăratului �'au scul�toin mînd ba1atul ca_re pe /emeia aceasta, ·

f
mcă_l

t
ecat fiecare pe cahrul lu i, şi :: goneş te de:a r '"

ş� încuie uşa după ug1 . 
scoate-o a ar • 30. Pe cînd erau pe drum a a · e�{ Ea avea 0 rochie pestriţă • ;  caf-

ci zvonul la 0.Jvid că Absalo:n a JUns · haina pe care o purtau e- pe toţi fiii împăratului, şi că n'a ucis aceas.ta e;�atului, cită vreme erau fe- rămas niciunul din e i . rn� 
����r���lujitoru_I fui Am no� a scos-o 31 . }mp_ăr�tul s'a sc�}at, şi-a rupt hai. afară, şi a încu.

1aF•
t
c.
u
3
_
,
ş_as.�•�f=.;.a.;.. '5.H. nele , ş1 s a  culcat pe pămint 

toţi slu_ii.torii lui stă}eau acolo cu hal' 1 9. Tamar şi-a presă�a t  cenuş_ă : _pe nele sf1ş1ate. Cnp. t . 1 1 .  •• cnp 1, 
cap şi şi-a sfîşiat hama pestriţa_. d

a 3_
2. lo�adab •, fiul !ui Şin:iea, fr�i�;: 

1us' mina " în cap, şi a plecat ţ 1pm · lui 0Jv1d, a luat cuvmtul ş1 a zis : s· I 
• Ind

.s. C•p. u. Jo\' . 2. 12. •• ler. 2. 37. nu creadă dom.nul meu că toţi t in��/ ·JO fratele ei Absalom, i-a zis: „A fiii împăratului, au. fost ucişi, căci n�: 
st� t · fratele tău Amnon cu tin_e ? Acum, mai Am non a murit ; aceasta este ursoro, taci, căci �ste fr:itele ţa_u ; nu te �area. unei hotărîri a l�i �bsalorn, din 
prea trece cu firea �m .Pn_cma ace�- zma cmd Amnon a necmsht pe soră-sa 
sta." Şi Tamar, nemmg11ata, a locuit Tamar. • vm.i în casa fratelui ei Absalom. 33. Să nu • se mJi muncească dar im· 2 1 .  Impăratul. o�vid. a. aflat toate a- păratul, domnul meu, cu gîndul că toti ceste lucruri, ŞI S'a min iat .f?ar�e ta�e: fiii Împăratului au murit, căci numai 22. Absalom n'a vorbit mei bme nici Amnon a murit. •cap. 19." rău ' cu Amnon ; dar l început să-l 34. Absalom • a fugit. urască ", pentrucă necinstise pe so- Şi tînărul pus de strajă a ridicat ru-sa Tamar. • F•c. 2•.50:31.�• . •• ""'" 19' 1 1' is. ochii şi s'a uitat. Şi iată că o mare .4mnon omorî!. ceată venea pe drumul dinapo ia lui. 23. Dupa doi ani, pe cînd Absalom dinspre munte. • v.�.� 

avea tunsul oilor ' la Baal-Haţor, lin- 35. lonadab a zis împăratului: „lafa 
gă Efraim, a poftit pe toţi fiii împăra- că vin fiii împăratului ! Astfel se ad� 
tului. •Fac.as.12, rn. 1 sam.2D.<,3ti. vereşte ce s punea robul tău". 24. Absalom s'a dus la împărat, şi .�?· . Pe cînd isI?răvea el _vorba, i�tfo 
a zis: lată robul tău are tunsul oilor · fm 1mpăratulu1 au venit. Au nd1cat să vi�ă îm0păratul şi slujitorii lui I� I glasul, şi au plîns ; şi împăratul şi 
robul tău." toţi slujitorii lui au plîns mult. 25. Şi împăratul a zis lui Absalom : 37. Absalom fugise, şi s'a dus la „Nu, fiule, nu vom veni toţi, ca să nu- Talmai •, fiul lui Amihur, împăratu! li fie greu." Absalom a stăruit de el ; Gheşurului. Şi David jălea în fiecare Llar �mpăra.tul n'a vrut să se ducă, şi zi pe fiul său. •Csp.a.o 1-a bmecuvmtat. 38. Absalom a stat trei ani la Oh� 26. A�salom a zis: „Dă voie măcar j şur •, unde se dusese, după ce fugise. fratelui meu Amnon să vină cu noi " • cap. !4.2:1,S:1;L1.> Im�ăratul i:a răspuns : „Pentruce �ă I 39. I mpăratul 0Jvid a încetat să mai·. li vm7 el cu hne ?" . . urmărească pe Absalom, căci se min: 2 · ln urma stlrumţelor lui Absa- gîiase • de moartea lui Amnon. •Ji\IC.l'-'· 
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b trimete pe o femrfr din ' 1 2. femeia a zis : „Dă voie roabei 

/oa 
Tecoa /a Dal'id. \ !ale _să sp�,nă, .o vo�bă . d.omnului me�: 

ab fiul Ţeruiei, a băgat de im paratul . . Ş1 eţ '.1 zis .  „Vorbe�te . _ 14 t . 1° . ' „  . · î n  Jăratu l u i era 1 3. femeia a zis . „Pentruce gmde 
. se:1ma da 1d1m� . 1 �bs:ilom. şti tu astfel c_u _Privi�e la pc;ipornl • lui 

aprinsa de or up 
, l'ap. !3 . 3!1. Dumnez.eu, _cac1 nu 1c

_
se. ch1.:1r dm cu-

trimes să aducă din Tecoa • 0 vmt�le. 1mpar�tulu1 ca 1mp�r.atul este 
2. � . T i i-a zis : fă-te că ca ş1 vinovat crnd nu eh.cama rnapot pe 

femeie iscusi 3•„ ş •• • . " d . 1 . acela pe care l-a •• gomt ? 
lingi, şi îmbraca-te 10 hame .. e Ja ; • 

• J udc. c>0.2.  •• cnp. rn.:11,:<' �u te unge cu unt�elemn, ş i ! 11"
ca 0 e: 1 4. Trebuie negreşit să murim •, ş i 01eie care de multa ���r;:;,�:g_1�.n;-.e"�'�I'.:. vo� fi ca nişt.e ape yărsate pe pămin.t , un mort. . • " . „ . cari nu se m:u aduna. Dumnezeu nu ia 

3. Să t.e duc1 .astfe.J, la. impar.aţ, şi s�-� viaţa, ci doreşte •• ca fugarul să nu ră-vorbeş!i .aşa Y �
ş!!. Şi

• ����9. �;od�f. 1,,. mină izgonit dinaintea Lui. ce trebU13; sa ZICa. , 
, * I o v . 3·1. 15. En.9.2i.  •* Num.95. 10,20,28. 4. femeia _ a!=eea_ �m Ţecoa _s a  .du� 1 5 . Acum, dacă am venit să spun ace-să vorbeasca impar,itulu�. A ca.zut .c 'I ste lucruri împăratului domnului meu

. 
faţa la pămînt, _s'a _î�.c�:nat, şi a zis : am venit pentrucă pop�rul m'a înspăi'. 
,.Impărate, scapa-ma · •• 2 R  6 26 28 mîntat. Şi roJba ta a zis : „Vreau s:1 : 18•m·�· '1· �·:· 1 . 2 .  • ;�; • ' a

. •:orbesc împăratu l u i ; po:ite că împa-
5. lmparatul 1-a. zis · �,Ce !!� · �a ratul va face ce va zice roaba sa. 
răspuns : „D�, smt vadu va '

• 
bar�a- 1 6. Da, împăratul va asculta pe roaba 

tul mi-a murit ! 
. . . cn'.>. 1-. ' :  sa, ca să scape din mina celor ce cau-

6. Roaba ta '!vea <:ţo i
, 

fu ; am.indo� tă să ne nimicească, pe mine  şi pe fiul s'au certat p_e c1mp, ş 1 n a _ fost mmcm meu, din moşten i rea lui Dumnezeu.' '  să-i despar}a ;  unul a lovit pe celalt, 1 7. Roaba ta a zis : „Cuvin tul dom-
şi l-a omorit. nului meu împăratul să-mi dea odihnă. 7. Şi iată că to�tă famil.i'! • s'a ridicat Căci domnul meu împăratul este ca împotriva roabei . tale, zmnd : '!Sco_ate un înger • al lui Dumnezeu, gata să 
încoace pe uc;gaşul fratel.ut sau ! audă binele şi răul. Şi Domnul, DumVrem să-l omorim, pei:itru viaţa _fr�- nezeul tău, să fie cu tine." telui său pe care l-a ucis ; v rem sa m- • v .... . 20. Cap. 19. 27 . 

micim chiJr şi pe moştenitor !" Ei ar 1 8. Impăratul a răspuns, şi a zis fe
stin�e astfel şi tăciunele care-m.i mai meii : „Nu-mi ascunde ce te voi între
rămme, ca să nu lase bărbatului  meu ba." Şi femei:! a zis : „Să vorbească 
nici nume nici urmaş v iu pe faţa pă- domnul meu împăratul !" 
miniului." • sum. sr;. w. Deut.19 .  t�. 1 9. lmpăratul a zis atunci : „Oare 8. lmpăratul a zis femeii : „Du-te aca- mina lui loab nu este ea cu tine în să. Voi da porunci cu privire la tine." toată treaba aceasta?" Şi  femeia a 
9. femeia din Tecoa a zis împăratu- răspuns : „Viu este sufletul tău, împă

lui : „Asupra mea •, împărate, domnul rate, domnul meu, că nu este cu pumeu, şi asupra casei tatălui meu să ca- tinţă n ici o abatere nici la drea pta dă pedeapsa ; împăratul •• ş i scaunul nici la stînga dela tot ce a zis domnul 
lui de domnie să nu aibă nimic de su- 1 meu împăratul. l n  adevăr, robul tău 
ferit."•Foc.21.1s. 1 sam.25.2'. Mot.27. �c„ •�C•p.3. loab mi-a poruncit, şi a pus în • gura 
2>\ 29. 1 Reg.2.3:l. roabei tale toate aceste cuvinte. • 

vers.s. 1 0. lmpăratul a zis : „Dacă va vorbi 20. Ca să dea o altă înfăţişare l u-
cineva împotriva ta, să-l aduci la m ine, crului, a făcut robul tău loab lucrul 
şi nu se va mai atinge de tine." acesta. Dar domnul meu este tot atît 
11. Ea a zis : „Să-şi aducă aminte îm- de înţelept " ca şi un înger al lui Dum

pilratul de Domnul, Dumnezeul tău, nezeu, ca să cunoască tot ce se petrece 
pentruca răzbunătorul sîngelui • să nu pe pămînt." • ver. . i7. Cap.t9.2'. 

mărească prăpădul, ş i  să nu mi se n i- . . • . 
micească fiul !" Şi el a zis : „Viu i Absalom este iertat ş1 adus wapot. 
e�te •� Domnul, că un păr din capul 2 1 .  lmpăratul a zis lu i  loab : „ l ată, 
hulUI tău nu va  cădea l a  pămînt !" vreau să fac lucrul acesta ; du-te dar, 

•Num. 96. 19. • • t snm.B.45. Fapt. 27. 34. de adu înapoi pe tînărul Absalom." 
L Sau : Pe viata Domnului . 22. loab a căzut cu faţa la pămînt, s'a 



SA M V E L H, 1 5. 
2 " a Răscoala lui Absalonz :�o . . i a binecuvîntat _Pe c���;t; I . După • ace�a, �bs?lom0şi-a inchina�i şa zis : „Robul ta..�aintea ta, 15 găt it c�re •• ş1 ca._1, �1 cinci zecfre. tul .  Apam căpătat trecer( . . 

1 
dcă împă: oameni can alergau i_n am tea lui. de azi �ă . domnul meu, .un I robului • cap. 12.11. „ , a  

îm�n��rează după cuvmtu 
2. Se scula disdedil!J ine:iţă, şi s��:·• ��t " 1 t în Ohe· la marginea drum?lu1 la poartă. Şi ea s 21�·. loab s'a sculat, a fJ;�a înapoi Ia ridecît�ori avea cme�a v!"eo neintel�: ur . şi a adus pe Abs •cap.13.37- gere ş1 se duc�a la 1mp;;ira_t la jude. leru�al im. . . Să se ducă cată, Absaloi:n ,1} che�a şi_ z1�ea : „Di 2� Dar împăratul a zi� · "dă • faţa." ce cetate eşti ? Du pa .ce-.1 raspundea� • · l u i şi să nu-�1 va lui şi I Sînt din cutare s eminţie a lui 1 · Şi 

c
���alor:i s'� d��a�Iuf.

asa 
' ' �ael," •. . " s. 

n'a văzut faţa 1mp • Fac.•3.3. cap.3. 19. 3. Absa�o� li zicea_: . „la ta, pricina ta • tot Israelul aşa de este bu!la ş! drear:ita , dar nimen i din 25. Nu era or: în privinţa f�u��- partea 1mpara_tulu1 nu �e �a asculta." vestit ca A�s1 0 • iciorului pma m 4. Absllom zicea : „De m ar pune pe setei lu i ;  dm :al_Pa , �ea niciun cusur. : mine judecător în ţară ! Orice om car creştetul capu ui, n a  
• !•• · ':6· 1 ar avea o neî�ţeleg�r� şi o judecatăe • d • i tundea capul - şi-l ar veni la mme, ŞI 1-aş face dre� 26. Cl_n .•ş e an pentrucă părul i tate." • Jude.o.� !undea m f.'.'.:ca�eutatea părului de. P� 5. Şi .cîn_d se ap�opia__c�neya să se ia. 11 �ra greu �e două sute de s1ch, chine mamtea lu i, el 11 1nhndea mina capi�I l��u�;t�a împăratului. . îl apuca, şi-l săruta. ' dupa g 

i Absa lom i s'au născut • trei 6. Absalom s� purta aşa cu to_ti aceia .27· .Lu r· ă numită Tamar, care era din Israel can se duceau la 1mpărat fuf ŞI 0 1f�u�oasă la ch ip. • C•P· 18· 18· să ceară d rep_tate. Ş_i Absalom cîştiga • 
0 ?t�

e
��alom a locuit doi .ani .la Ieru: inima o:menilor Im Israel. �Ro1u. rn.ii. j ·

· rră să vadă • fata 1mparatulu i. 7. Dupa trecere de patruzec1 1 de ani .<a im, a 
*"•r•-:• Absalom a zis împăratului : „Dă-mi 2g A oi a chemat pe loab, să-l Ir!· voie să mă duc la Hebron să impii· me�tă Fa împăratul : dar Ioab n'a vc,1! nesc o j�iruinţă pe care am făcut-<1 sa v ină la el . L-a chemat .a .doua oara • Domnului. � i Ioab tot n'a vr�t să vma. . .  . 8. Căci robul • _tău a făcut o j�ruin· 30. Absa lom a zis at�nc1 slui ito�ilo� tă ••, cînd ţ lc:icu1am I� Gheşur m Si· lui : „Vedeti, ogorul lui loab est� l�ng� ria ; şi am zis : „Daca mă va aduce al meu ; are orz pe .�I i .�uceJi-va ŞI Domnul înapoi la Ierusalim, voi da uncti-i foc." Şi_ slu11t�ru lui Absa- cinste Domnului." fc,m au pus foc c1mpulu1. • Fac.:l8.20,21. ** t Sam. 16.2. tCap.tU. J I .  loab s'a sc�la_t şi s_'a dus la Ab- 9. Jmpăratul i-a zis : _„Du-te în pace." sa lom acasa . Ş1 1-a zis : „Pen truc� Absalom s' a sculat, ş1 a plecat la Heau pus sluj itorii tăi foc cîmpulu1 bron. meu ?" . I O. Absalom a trimes iscoade în toate J2. Absalom a răspuns . 1�1 loa_b :  seminţiile lui Israel, s ă  spună : „Cind „lată, ţi-am trimes. vo�bă ş1 ţ1-.am ZIS :  veţi auzi sunetul trîmbiţei, s ă  ziceţi: Vino aici, şi te voi tnmete la 1mpărat Absalom s'a făcut împărat la He· �ă-i spui : „Pentruce m'am _întors din bron !" <iheşur? �r f1. fost mai bine pentru 

I I. Două sute de oameni din Ieru· mine sa f!u ş1 a�um. acolo .. . D<;>resc salim, cari fuseseră poftiţi *, au ins?ţil acum să vad fata .1'!1Paratul_u 1 , ş� da: pe Absalom ; şi l-au însoţit în prostia• că este �·[co neleg1u1re m mme, sa ma lor, fără să ştie nimic. omoare. * l Sam.9. 1:-1; 16.a,5. u rac.au. JJ. loab s'a dus I�. împărat, şi i-a 1 2. Pe cînd aducea Absalom jertfele, •pus lucrul acesta. Ş1 1mparaţul a che: a trimes în cetatea Ghilo după Ah1to- 1· n:at pe Absolom, care a_ v:mt .la _el ş1 fel, Ghilonitul •, sfetn icul •• lui Dmd. s a  aruncat cu faţa la pammt mamtea U lf " " t  p te e şi poporul se lui. lmpăratul a sărutat * pe Absalom. ne irea capa a u r ' � 
•Fu.c.B9.4; � 1il. Luc.15.20. I. Sau: patru. 
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. d ta în număr tot mai mare ţ de I 24. Ţadoc era şi el acolo, şi cu el toţi 1n rep lui Absalom. Leviţii, ducînd • chivotul legămîntului 
partea.10,. 15.oi. ••l'e.41.9; 65. 12, 13, 1 1. tPs. 3 . 1. lui Dumnezeu ; ş i au aşezat jos chivo-

Fuga tui David. tul lui Dumnezeu, şi Abiatar se suia. 
1 3. Cineva. a v�nit şi_ a �at de şţire !�şi�i�i� cc:ta!�.t poporul ispr,ă;ue.! . •  �� 

lui D1vid, �1 � zis : „ln im3 oamcn�\or 25. lmpăratul a zis lui Ţadoc : „Du 
lui Israel s a  mtors spre .��:.�l���-"- 3· chivotul !ui �ui:�-mvczeu înapo� î� ce-] 4. �i Da.vid a zis tuturor slujit?ri: g���Î�Î, �o; �=p

a��c�r����eoi��\"�: 
lor lu• _ca_!"I i:rau c� �I I'!_ !erusal�m · va face să văd chivotul şi locaşul lui . 
„Sculaţi:va. sa fu�1m , cac1 nu V \ '?'"!1 

• Ps . 43 _ 3 . scăpa dmamte_a Im Absalom.: 9r�biţi_:: 26. Dar dacă va zice : „Nu-mi place • i·ă d� ple:are_, altfel, nu va mhrzi� sa de tine", iată-mă, să facă ce va crede ne aiuns-a,
. ŞI va arunca nen�rocirea cu •• mine. • Num. 14 . s. Cap.22.20. 1 Reg. 10. 9 . 

peste noi! �·}a trece cetatea prm as_cu- 2c.-on. 9. 8. 1,._ 62.4• •• l S•m.s.18. 
ţişul săb�� ·· . . • V 

* C•P·' .9· 9: P•· 3• 11�1": 27. lmpăratul a mai zis preotului Ţa-15 . . . stui.1to_!"�I imparatului 1-3u zis : doc : „ lnţelegi ? lntoarce-te • în pace 
„Sluptorn tai V?r fvace to,� ce va voi în cetate, cu fiul tău Ahimaaţ, şi cu 
domnu l nvostru ;mp_ar�tul. . V Ionatan, fiul lui Abiatar, cei doi fii •• 1 6. lmparatul V a 1eş1ţ, ŞI vtoata ca�� ai voştri. * l Snm.9.9. ** Cnp.17.17. 
lui mergea dupa e l ; şi � lasat zece 28. Vedeţi, voi aştepta • în cîmpiile 
ţiitoare pentru P'!,Z�.;.��1�:_- **Cap_ 1 6_ 21, 22. pustiei, pînă ��:mi vor veni veşti din 
1 7. lmpăratul a ieşit astfel, şi tot po- partea voastra. 

. . 
* cap. 17. 16. 

ul îl urma. Şi s'au oprit Ia cea din • 29. �stf.el Ţado� ş1 Abiatar au dus ��ă casă. mapo1 c�1votu! lui Dumnezeu la leru-1 8. Toţi slujitorii lui, toţi Cheretiţii • sahm, ŞI �u rama_s acolo. 
V • • 

şi toţi Peletiţii, au trecut alături de el ; 3�. D�v1q a s1;1 1t dealul !"ashmlo_r. 
şi toţi Gatiţii, în număr de şase sute S_u1a plmgmd . ş� cu capul .�co�ent( 
de oameni, veniţi din Gat după el, au ş1 _mergea cu p1c1o�rele goale . ; ş1 ţoţ� 
trecut înaintea împăratu lu i. • cap.8.18. ce1ce erau cu el ş1-au acopent ţ ŞI e1 
1 9. lmpăratul a zis lui ltai • din Gat : capul, şi suiau plîngînd ţţ. • cap.9. 4. 

„Pentruce să vii şi tu cu noi ? lntoarce- Est.6.12. ** Isa. 2?.2 · 4 : t ler . 14 . 3, 4. tt P_e. 120. 6 . . te, şi rămîi cu împăratul, căci eşti 31 ._ Au �emt ş! au sp�s Im David : 
străin, şi ai fost luat ch iar din ţara „A_h1tofel es!e 1�pre1:1na cu_ Absal'?m 
ta. *Cnp. 18.2. printre uneltitori." Ş1 David a zis : 

20. De ieri ai venit, şi azi să te fac „Doamne, n imiceşte •• sfaturile lui A
să rătăceşti cu noi încoace şi încolo, hitofel }" *Ps.3. 1_.2;65. 12, etc. �•Cap 16.2;i; 17. 14 , 23. cînd nici eu însumi nu ştiu unde • mă 32. Cmd a aiuns David pe v1rf, un
duc ! lntoarce-te, şi ia şi pe fraţii tăi de s'!i !nc�inat în_aintea _lui Dumn�cu line. D�mnul să se poarte cu tine cu �eu! 1ata C!i Huşa1! Arc�1ţul� 0a ':'emt 
bunătate şi credincioşie !" • 1 �am.23. 13. mamtea !lll, cu ham a sf1ş1ata ş1 ca-

2 1 .  ltai a răspuns împăratului, şi a pul acop�rit_ cu ţărînă. V • • ca�. t.2 .  
zis : „Viu • este Domnul şi viu ' este 33. David 1-a zis : „Daca vei vem cu 
domnul meu împăratul, că în locul un- mine, îmi vei fi o • povară. * Cap. 19.35. 
de va fi domnul meu împăratul, fie ca 34. Dimpotrivă, vei nimici pentru mi
să moară, fie ca să trăiască, acolo va ne sfaturile lui Ahitofel, dacă te vei 
f i  şi robul tău." • Ru1 . 1 . 16, 11. rrov. 11. 11; 18 . 24 . întoarce în cetate, şi vei zice lui Absa-

22. 0Jvid a zis atunci lui lta i : „Du- lom : „lmpărate, eu voi fi robul • tău ; !e şi treci !" Şi ltai din Gat a trecut odinioară am fost robul tatălui tău, 
m�_mte, . cu toţi oamenii lui şi toţi co- dar acum sînt robul tău." • cap.16. 1!1. 
p111 cari e�au cu el. 35. Preoţii Ţadoc ş i  Abiatar nu vor 

23. Tot tmutul plîngea şi scoteau ţi- fi acolo cu tine ? Tot ce vei afla din pete mar!, l a  trecerea întregului po- casa împăratulu i  spune • preoţilor Ţap.or. lmparatul a trecut aroi şi el pî- doc şi Abiatar. * Cap. 17. 15, IG. �ml Chedron, şi tot poporu � apucat pe 36. Şi fiindcă ei au acolo l a • ei pe rumul care duce m • pustie. * Cap. 16. 2. cei doi fii ai lor, pe Ahimaaţ, fiul lu i  
•.sau: Pe viaţa . Ţadoc, şi pe Ion:itan, fiul lu i  Abiatar, 
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342 . t t t ce veti păratul ? Lasă-mă, te rog, să mă 
rin ei îmi veti !rime e 0 • veni.2;. să-i tai cap ul . "  duc 

fna. · · tenul • lui D.wid, s'a 1 o. Dar î::.�·ă�;:�
1t �·;·i�· �- ���·�d.o;i.� 37. Huşai,_ prie

t te Şi  Absalom •• a voi ru mine, fii i  Ţeruiei ? 'oJca· ba11·e11 întors dar ID c� a · " 
intrat în 1.elr•�'s· '�'l.11'.:1.1 eron. z;. :<1. ••Cap.16. l•· stămă, înseamnă că Domnul •• i-a ea. 

r V „Hleastămă pe David !'.' Cine-i t lis : 
Ţ ·ba înegreşte pe Mefiboşel: zice dar: „Pentruce faci aşa ?" • i a 

t • • trecu se DJvid puflD d� 22. 1 Pet. 2. 2.'.I. •• 2 Heg. 1s. 2';. P l l n . '< . 38 . t11o�'P.1> 
16 I .  Cmd _ Ţ"b , ,  sluj itorul l u i  1 1 .  Ş i  �!vid. a zis„lu i Abişai ş/-�' 

vîrf, iată ca . 1. 1 .  ' lui cu doi turor slu11torilor sa 1 : „ Iată că 1!u· 
Mefib�şi;_t, � vemt ;na��:f

a 
erau două meu •, car��· a . ieşit din trupul 111�1 

măgari 1�ş_a lat1• /de turte de stafide, vrea să-mi 1a viata ; cu cit mai u, 
sute de p101, o

d
su

d
a 

vară şi un burduf Beniamitul acesta ! Lăsaţi-l să btult 
o suţă de roa e � Cap. ,;.30,32. ••cav. 9. 2: me, căci Domnul i-a zis. este. 
cu vm. 

- tul ·s lui Ţiba: „Ce vrei - * l'op. 12. 11. •• Fnc. 1s., �· Impara ac:St�� ?" Şi Ţiba a r.ăs- 1 2. Poate ca po1:rmul  se va uita 1 sa faci cu_ rii sin! pentru casa 1m- necazul meu, ş1-m1 va • face bine .a 
PP��;t� i'�r���tru călărie, pînile ş1� ro�: locul ble�tem�lor de �zi.' ', . • Rom. s.� 
dele de vară sini pentru hrana 1�er 1  1 3. 0Jv1d . ŞI  .oamenu lui  şi-au Văzut lor, şi vinul pentru p�t_?lirea s.ete1 ce- de drum. Ş1me1 mergeJ p� co:s a rnun 
lor • ce vor fi obosiţi m,Pl.�P�!�:i:i;17_20. telui, în dreptul lui Dlvid, şi  mergind

. 
bl�ste_ma! arunca cu pietre împotriv; J Im ăratul a zis : „Unde es!e fiul lui, ş1  vmtura praf. 

st:ipîntiui tău ?" Şi ' Ţiba a raspun� 1 4. Impăratul şi tot poporul care er im ăratu lui :  „Iată, a ramas l a  .Ierusa cu el au ajuns la Aiefim, şi acolo s'a� Jirrf. căci a zis : „Astăzi casa. tui ls�ae� odihnit. 
îmi va da înapoi împărăţia tata lu 1  

" •Cap. 19. 21. Huşai la Absalom. 
"�timpăratul • a zis lui Ţiba: ·�T�! 1.5. Absalo!Il ' şi t�t poporul, bărbaţii ce este al lui  Mefiboşet este al tau� Im Israel, m trasera m Ierusalim. A. Şi Ţiba a zis : „Mă închi� �u pleca- hitofel era şi el cu Absalom. •cap.1u; ciune ! Să capăt trecere ina mtea ta, 1 6. Cînd a ajuns H uşai, Architul împărate, domnul meu ! " Hrov.lS.l3. prietenul • lui DJVid, la Absalom i·; 

Şimei blaslămă. zis: „Trăiască împăratul ! Trăiască Îm· 
B h · păratul !" •Cap.i.;.r. 5. David ajunsese pînă la . a ur!�· 1 7. Şi Absalom a zis lui Huşai: Ja. Şi de acolo a ieşit un om din familia tă cit de mult ţi i tu la prietenul tă�!'· 

t:j\�i co��r��
i
ET���in���

i
l�s[:�f��: Pentru ce nu . te-ai dus cu prietenul 

• Cop. 19. 16. 1 Re1!.:! . .'l, 4-1 . tău ?" * Co.p. 19. 25. Pro\'.17. I: 
6. şi a aruncat cu pietre după David 1 8. Huş�i a răsp�n� lui Absa_lom : 

şi după toţi slujitorii împăratului DJ- „Pentru ca vreau sa f1.u al aceluia pe 
vid, în timp ce tot poporul şi. toţi .vi- care 1-� ale� D_?mnu.1. ş1  ţol popo�I a
tej ii stăteau la dreapta şi la shnga 1m- 1 cesta ŞI t�ţ1 .ba�b.iţu lui Israel, ş1 ru 
păratului. el vreau sa ramm. 

7. Şimei vorbea astfel cînd blestema : 1 9. De altfel, cui • îi voi sluji? Nu „Du-te, du-te, om al sîngelui, om • fiului său ? Cum am sluj it tatălui tău, rău ! • IJeut. 13. 13. aşa îţi voi sluj i şi ţ ie." • Cap.1;.:" 
8. Domnul face să cadă asupra ta . pe�eapsa • pentru tot sîngele „ casei Absalom ascultd de Ahilofel. 

lui Saul, al cărui scaun de domnie l -ai 20. Absalom a zis lui Ahitofel: „Sfă· lu.a!? şi _DJ'!'nul a dat împărăţia în tuiţi-vă împreună ;  ce a1·em de făcut?'' m m1le frnlu1 tău Absalom ; şi i:ită-te 2 1 .  Şi Ah itofel a zis lui Absalom: ne.norocit, căci eşti un om al sînrre- „Intră la ţiitoarele • pe cari le-a lăsai !�I !" . �Juuc. 9.2',56,57. 1Reg.2. 3'r 33. tatăl tău 
r
entru paza �asei ; ast_fel. cap. 1. is. 3_.211 31:4 • 1•1· 12·. tot Israelu va şti că te-a1 făcut unt'" . 9. _:'\lunci .Ab1şJ1, fiul Ţeruiei, a zis tatălui tău şi mîn ile tuturor f celor �:a

�f����i : , P1
entruce bleastămă '. a- ce sînt cu 't ine se vor întări." •C•P· '.··. mor pe domnul meu Im- 16;20.3. •• Fac.34.30 , l Sam.13.4.  ţCap.z.i. Zab .8. I 
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2 Au întins un cort pentru Absalom 2 ·acoperiş, şi . Absal_?m a i�trat la 

P.�1 rele tatălui său, m faţa mtregu
ţu ?a Israel. • Cap . 12. 11, 12. 12'3 sfatul dat pe vremea aceea de 
Ahiiofel �v;a tot atît� putere ca şi 
. d ar f1 mtreb.it chiar pe Dumne
cin Tot aş.i era cu toate sfaturile lui r�iiofel fie pentru • David, fie pentru 
Absalorr{. • Cap. 15.12. 

Sfatul 
lui Ahitofel zădărnicit de Huşai. 

7 1 . Ahitofel a zis lui Absalom : J Lasă-mă să aleg douăsprezece 
mii de oameni ! Mă voi scula, şi voi 
urmări pe David chiar în noaptea a-
c�aw�oi lua pe neaşteptate, cînd va fi 
ob�sit • şi va avea mînile slăbite, îl 
voi înspăimînta, şi tot poporul care 
este cu el va fugi. Voi lovi numai pe 
împărat „, * Deut.:>-�. t8. Cap. 16. 14. ** Zah.13. 7. 

3. şi voi aduce înapoi la tine pe tot 
poporul ; moartea omului pe care-l ur
măreşti va face ca toţi să se întoarcă, 
si tot poporul va fi în pace." · 4. Cuvintele acestea au plăcut lui Ab
salom şi tuturor bătrînilor lui Isr.:iel. 

5. Dar Abs3Jom a zis : „Chemaţi şi 
pe Huşai, Architul, şi să auzim şi ce va 
zice el." 6. Huşai a venit Ia Absalom, şi Ab
salom i-a zis : „ lată cum a vorbit Ahi
tofel ; trebuie să facem ce a zis el, sau 
nu ? Spune tu !" 7. Huşai a răspuns lui Absalom : „De 
data aceasta, sfatul pe care ţi l-a dat 
Ahitofel nu este bun." 8. Şi Huşai a zis : „Tu cunoşti vite
jia tatălui tău şi a oamenilor lui ; sînt 
înfuriaţi ca o ursoaică • de pe cîm p, 
căreia i s'au răpit puii. Tatăl tău este 
un om de război, şi nu va petrece noa
ptea cu poporul ; • osea 1a.s. 

9. iată, acum. stă ascuns în vreo groa
pă siu în vre'..l'.1 alt loc. Şi dacă, dela 
început, vor cădea unii subt loviturile 
lor, se va auzi înJată, şi se va zice : 
„Poporul care urma pe Absalom a 
fost infrînt !" 10 . . Atunci cel mai viteaz, chiar dacă 
ar _f1 .avut o inimă de leu, se va însp�1mmta • ;  căci tot Israelul ştie că 
t�ta� .tău este un viteaz, şi că are n işte 
v1tei1 cu el. • los.2.11. 

11. Sfatul meu este dar ca tot Israel�! _să se strîngă la tine, dela Dan • pma la Beer-Şeba, o mulţime ca nisi-

pul •• de pe marginea mării. Şi tu în
suţi să mergi la luptă. 

* J udc.20. 1 .  ** l�'nc . 22. 1-: .  

1 2. Dacă vom ajunge la el în vreun 
loc unde l-am găsi, vom cădea peste el 
cu� cad.e . roua p� .Pămint ; şi nu va 
scapa niciunul, nici el, nici vreunul 
din oamenii cari sînt cu el. 

1 3. Dacă va fugi într'o cetate, tot 
l�raelul va duce funii la cetatea aceea, 
ş1 o vom trage în pîrîu, pînă cînd nu 
va mai rămînea nici o piatră în ea." 1 4. Absalom şi toţi oamenii lui Is
rael au zis : „Sfatul lui Huşai, Archi
tul, este mai bun decît sfatul lui Ahi
tofel." Dar Domnul • hotărîse să n imi
cească bunul sfat a l  lui Ahitofel ca 
să aducă nenorocirea peste Absalo'm. 

* Cap. 16. 31 , 34 .  

Moartea lui Ahitofel. 
1 �· Husai • !1 zis preoţilor Ţadoc şi 

Ab1atar : „A.h1tofel a dat cutare şi cu
tare sfat Im Absalom şi bătrînilor lui 
Israel, şi eu i-am sfătuit cutare şi cu
tare lucru. • cap. 15 .36.  

1 6. Acum trimeteţi îndată ştire lui 
pav!d, �.i spuneţi:i :  „1'.'/u sta noaptea m c1mp11le • pustiei, c1 du-te mai de
parte, ca nu cumva împăratul şi tot 
POJ?O�ul !=ar� este cu el să fie în pri
mejdie sa piară." • Cnp.15.28. 

1 7. Ionatan • şi Ahimaat stăteau lîn
g.ă fîn'.îna Roguel ••. Slujnica venea 
ş1 le adU<:ea ştiri, iar ei se duceau să 
dea de veste împăratului David ; căci 
nu îndrăzneau să se arate şi să intre 
în cetate. * Cap. 15. 27 , as. ** Io�. 15. 7 ;  1s. 1t1. 

1 8. D:ir. odată i-a z�rit un tînăr, şi 
a spus lui Absalom. E1 au plecat amîn
doi în grab�, şi au ajuns la Bahurim „. 
la casa unm om care avea o fîn'hă în 
curte, şi s'au pogorît în ea. • Cap.18.0. 
1 9. Femeia • a luat o învelitoare, a în

tins-o peste gura fîntînii, şi a împră
ştiat urluială pe ea, ca să nu dea nim ic 
de bănuit. • 100.2.G. 
20. Sluj itorii lui Absalom au intrat 

în casă l a  femeia aceasta, şi au zis : 
„Unde sînt Ahimaat şi Ionatan ?" Fe
meia • le-a răspuns : „Au trecut pî
rîul." Au căutat, şi negăsindu-i, s'au 
întors la Ierusalim. • Exod . 1 . 19. Ios.2. 4,&. 

2 1 .  După plecarea lor, Ahimaat şi 
Ionatan au ieşit d in fîntînă, şi s'au dus 
să dea de ştire împăratului David. Au 
zis lui David : „Sculaţi-vă • şi grăbi
ţi-vă de treceţi apa, căci Ahitofel a 
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J44 . ru împo- · noi, nu vor Iua .. sea_ma Ia noi . d 
lănuit cuta!�, ş1 cutare Juc „.,.,. 10, 16. eşti ca _ze�e m•! dmtr.� _noi, Şi :r tu 

fri\·a \'OJstra_. 1 care era cu este m1�1 bme sa ne vu 1n ajuto cum 
22 David ş1 tot poporu Iordanul ; cetate. 

• Ca r dill 
el ;•au sculat şi au _tr�cut "măsese 4. Jmpăratul le-a răspuns : y0�·2i.1: 
cind se lumina �e ziuf_, ;�c�: Jord:i- ce credeţi că �ste" mai b ine.""Şi � fa� 

nici unul care sa nu 1 r ratul a stat _Imga poartă, în ti�mpa. 
nul". " ă sfatul tot poporul ieşea cu sutel e  şi .. P ce 

23. Ahitofel, cind a vazu!u� e mă- ) 5. lf!lpăratul _a da_t u.r�ătoare�llle. 

lui n'a fost urmat, a -prs �etate� •  lui. că lui Joab, lui Ab1şa1 ş1 lu i ltai .P0[i1n· 
![ar, şi a plec�t a�a�a ijă şi s'a spin- tr� dragoste� I?,e c�re o an ţi ia'i" en. 
:;>i-a pus casa m rm �t 1 • u îngropat mme, purtaţi-va bhnd cu tînăruI a de 
zurat ''. Cînd a _m�n � -a salom !" Şi tot poporul • a a · Ab. 
in mormîntul tatalu• sa�·- 1• ••Mat. r..5. runca împăratului, dată tutur�:•t _Po. 

• C•P· °' •· teniilor cu privi�e �a �bsa lom. •v��e-

David la Maho.naim. 6. Poporul a 1eş1t m cîmp în . . u. 

?4 David ajunsese la Mahan�im •, lu i Israel, şi bătălia a avut loc i'"t:a 
ci-;.d a trecut Abs.�lo� Iordanul, mso- durea • lui Efraim. . • 1os. ii�L\��
tit de toţi bărbaţ•1F• .. �.u321 _ 21_s1r08a.e113 •• 26. Cap.

2.s. 7. Acolo, poporul lui Israel a f t 
_ bătut de slujitorii lui David şi a /s 

25. Absalom a pus � Amasa în frun- o mare înfrîngere în ziua 'aceea 
ost 

tea oştirii, în locul 1�1 loab. 
Amasa. era douăzeci de mii de oameni. 

' ca 

fiul unui om numit ltra, lsra�htul, 8. Lupta s'a întins pe tot ţinutul . 
care intrase la Abigal ', fat� lui Na- pădurea a mîncat mai mult popo '  J' 
haş şi sora Ţeruiei, mama lu�/c���. ii. ziua aceea decît a mîncat sabia 

r rn 
9. Absalom s'a pomenit în faţa �a 

26. Israel şi Absalol!J au tăbărî! în n_ilor lu! David. "Era călare pe un�� , 
ţara Galaadului. . !•r._ c;atirul a �atruns su�t ramurile ' 

27. Cind a ajuns David .la Mahan�1m, m�1lc1te ale �nu1 �are ste1ar, şi capul 

Şobi •, fiul lui Nahaş, d_m Ra�a fu!or lui Absal�m s a pr!ns de stejar ; a rămas 

lui Amon, Mach ir", fiul lui Am1el, a�tfel . spmzurat mtre cer şi pămint, 
<lin Lodebar, şi Barzilai ţ Galaaditul, �· �ahrul care era subt el a trecut 

din Roghelim, mamte. 
•Cap.10.1;12.211. "Cap.9.<. tCap.19.31,32. l ll<g. 2.7. 1 0. Un om, văzînd lucrul acesta a 
28. au adus paturi, lighene, vase de venit şi a spus lui loab : lată �m 

pămint, griu, orz, făină, griu prăjit, yăzut pe Absalom spînzurat de u� ste· 
bob, linte, uscături, Jar." 
29. miere, unt, oi, şi brînză de vacă. 1 1 . Şi loab a zis omului care i-a 

Au adus aceste lucruri lui David şi adus ştirea aceasta : „L-ai văzut !  De· 
poporului care era cu el, ca să mă- ce dar nu l-ai tăiat pe loc ? Ţi-aş fi 
nince ; căci ziceau : „Poporul acesta dat zece sieli de argint şi un briu." 
trebuie să fi suferit de foame, de obo- 1 2  .. Dar omul acela a zis lui loab: 
seală şi de sete, în pustie •." • Cap.16. 2. „Chiar dacă aş cîntări în mina mea 

· o  mie de siel i de argint, n'aş pune 
Absalom ucis de loab. mina pe fiul împăratului · căci noi am 

18 I. David a numărat poporul care auzit '. urn:!ătoarea. poru!l�ă �e �ar�!i-a 
. . era cu e!! ş! a pus peste ei căpe- dat.""? 1mpa�atul ţie, !u1 Ab1şa1 ş1_ lu

1 

tenu peste mu ş1 căpetenii peste sute. Ita1 · „Lumi seama fiecare la tî�a�I 

2. A pus o treime din popor su t Absalo!11 . • . • . '"'·' 

po_ru�ca lui Ioab, 0 treime . supt A�- ! 3 .. Ş1 ?aca _I-a� f1 o morit m�şeleyte, 
şa1, fiul Ţeruiei fratele lui Ioab . mm1� � ar f1 ramas ascuns impara· 
trei�e subt ltai 'din Gat. Şi împllr��ul tulu1;, ş1 tu însuţi ai fi fost împotriva 

a zis poporului : Vreau să . . mea. 
împreună cu voi.:: �e�.P�:o.��. 1 1 4._ Io�? a_ zis : „Nu _vo] ză��vi a_ti�a 
3. Dar poporul • a zis· Să 

. . 1 c� tme ! Ş1 a luat trei sageţ1 m mma, 
Clei dacă vom lua-o 1; 

f' nu ieşi · ŞI le-a înfipt în inima lui Absalom, 
aminte nu se va îndrept 

ugă, luarea . car� era !ncă pl in de viaţă în m ijlocul 
stră ; şi cînd vor cădea 

a. asuyra no�- i ste1arulm. 
JUmatate dm � 1 5. Zece tineri, cari duceau armele 
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b au înconjurat pe Absalom, 

lui loa it i l-au omorît. l-au lov b � sunat din trîmbiţă ; şi poJ6. l0�a întors încetînd astfel să mai paru_ :ască pe ' Israel, oprit de loab. 
urŢaAu luat pe Absal�m, 1-.�u arunc�t 

; uroapă mare dm mijlocul paîntr.� "i au pus • peste el o grăm:idă dun;, şmare de petre. Tot Israelul a foa� e f care în cortul lui. • 1os . 7.26. f��1t'pe1e cînd trăia, Absalom î�i ri�i
cas� un stîlp d!; a�u�e�e a_mm�e �� 
valea împăra�ul�1 . Cac1 z�cea_ . „N am. 
fii prin can sa se p�ata p�;tr:i adu
ce�ea aminte a. nume.lui meu.. Ş 1 _'.I pus 

ele său shlpulm, care ş1 astaz1 se ���eşte stîlpul lui.�,��1�l�':"�. cap. l4$ . 

Solia lui Cuşi. 

1 9. Ahimaaţ, fiul lu i T:id�c, a �îs : 
Lasă-mă, să dau fuga, ş1 sa duc 1m

"ăratului vestea cea bună că Domnul f.a făcut. drep!���· scăpîndu-1 din mina 
vrăjmaşilor sa1.. . _ . ?O Joab i-a zis : „Nu tu a1 sa duci 
v;şÎile azi ; !e "'.�i d�ce. în!r'o _altă zi! dar nu. a�tăz1 ; fundca fiul 1mparatulu1 
a murit. 
21. Şi Ioab a zis lui Cuşi : „Du-te 

şi vesteş�e în:ipăr�tul.ui ce a.i văzut.''. Cuşi s'a mchmat mamtea lui Ioab, ş1 
a dat fuga. 
22. Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, a zis ia

răş lui Ioab : „Orice s'ar întîmpla, la
să-mă să alerg după Cuşi." Şi loab 
a zis :  „Pentruce vrei să alergi, fiule ? Nu este o solie care-ţi va fi de folos." 
23. „Orice s'ar întîmpla, vreau să 

alerg", a zis din nou Ahimaaţ. Şi 
loab i-a zis : „Dă fuga !" Ahimaaţ a 
alergat pe drumul care duce în cîmpie, 
şi a luat-o înaintea lui Cuşi. 
24. DavU şedea între cele două porţi. 

Caraula • s'a dus pe acoperişul porţii spre zid ; a ridicat ochi i  şi s'a uitat. Şi iată că un om ·alerga singur sin
gurel. •2Reg.9.11. 

25. Caraula a strigat, şi a dat de şti
re împăratului. Impăratul a zis : „Da
că este singur, aduce veşti." Ş i  omul 
acela se apropia din ce în ce mai mult. 

26. Caraula a văzut un alt om alergînd ;  a strigat la  portar : „Iată un om aleargă singur singurel." lmpăratul a zis : „Şi el aduce veşti." 
2.7. �araula a zis : „Alergătura celui dmtîi pare că e a lui Ahimaaţ, 

fiul lui Ţadoc." Şi împăratul a zis : 
„Este un om de bine, şi aduce veşti 
bune." 28. Ahimaaţ a strigat, şi a zis împă
ratului : „Este bine de tot !" S'a în
chinat înaintea împăratului cu faţa pî
nă la pămînt, şi a zis : „Binecuvîntat 
să fie Domnul, Dumnezeul tău, care a 
dat în mînile noastre pe cei ce ridi
cau mîna împotriva domnului nostru 
împăratul." 

29. Impăratul a zis : „Tînărul Absa
lom este bine, sănătos ?" Ahimaaţ a 
răspuns : „Am văzut o mare învălmă
şală, cînd a trimes loab pe sluj itorul 
împăratului şi pe mine, slujitorul tău : 
dar nu ştiu ce era." 
30. Şi împăratul a zis : „Stai colea la 

o parte." Şi Ahimaaţ a stătut deopar
te. 
3 1 .  Iodată a sosit Cuşi. Şi a zis : „Să 

afle domnul meu, împăratul, vestea 
cea bună ! Astăzi Domnul ţi-a făcut 
dreptate, scăpîndu-te din mina tuturor 
celor ce se ridicau împotriva ta." 
32. · lmpăratul a zis lui Cuşi : „Tî

nărul Absalom este bine, sănătos ?" 
Cuşi a răspuns : „Ca tînărul acesta 
să fie vrăjmaşii domnului meu, împă
ratul, şi toţi cei ce se ridică împotri
va .ta, ca să-ţi facă rău !" 
33. Atunci împăratul, cutremurîndu

se, s'a suit în odaia de sus a porţii, 
şi a plîns. Pe cînd mergea, zicea : 
„Fiul • meu Absalom ! Fiul meu, fiul 
meu Absalom ! Cum n'am murit eu 
în locul tău ! Absalom, fiul meu, fiul 
meu !" • Cop. t9. L 

Jalea împăratului. 19 t .  Au venit şi au spus lu i  Ioab : 
„ lată că împăratul plînge şi se 

jăleşte din pricina lu i  Absalom." 
2. Şi  în ziua aceea, biruinţa s'a prefă

cut în jale pentru tot poporul, căci în 
ziua aceea, poporul auzea zicîndu-se : 
„ Impăratul este mîhnit din pricina fiu
lui său." 
3. l n  aceeaş zi, poporul a intrat în 

cetate • pe furiş, ca nişte oameni ru
şinaţi că au fugit din luptă. * Vm . !12. 

4. Im păra tul îşi acoperise • faţa, ş i  
strii:i:a în gura mare : „Fiul „ meu Ab
salom ! Absalom, fiul meu, fiul meu." 

• Cap. 15. 30. ** Cap. 18. 33. 
5. Ioab a intrat în odaia unde era îm

păratul, ş i  a zis : „Tu acoperi azi de  
ruşine faţa tuturor slujitorilor tăi, cari au scăpat azi viaţa ta, a fiilor tăi 
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îmr�rat.1:1lui .: „„lntoarce-te, tu şi 346 
I nevestelor tale şi a i 3 fetelor ta e, a 

�iitoarelor tak. . te urăsc, şi ură: . 6. Tu iubeşti I?e ce1ce căci ară\i azi .c� şti pe ce!ce te iu�et
sc�ici căpetenii n:�? pentru �me. nu sm că dacă ar. tr..a• 

slujitori ; ş� vă� �ctm am' ,fi murit 1n 
Absalom şi n

1
°1 Î �cesta ţi-ar fi p iă· 

ziua aceasta, ucru 
cut. · i şi vorbeşte du· 

7. Scoală-te .?ar,_ ieş r· I Căci jur pe 
pă inima slu11t0�·10r re

·
ş·i să te arăt•. Domnul c�, daca '::1m cu tine în noa· nu va rămmea .un ta va fi o neno· 

ptea acea�ta ; ş• ac�as tine decît toate 
rocire �a.'1 

rea I?en ��au întîmplat din 
n.enoro:m -�ă

ca;�um." . tr;er1l�n�i' împăratul s' a sculat, ŞI a 
e�ut la poartă. Au spus tot popo��; ş . 1 t" • • păratul stă la poarta. ��';di �;p��u\":. venit înaintea împăra· 

tu lui. 
/ntoarcerea lmpdratului la Ierusalim. 

lnsă Israel fugise, fiecare în cortul 
l�i.

' 
Şi în toate seminţ i!le lui lsr�el, 

tot poporul se certa, z!cmd :  c '·lmp�ra· 
tul ne-a izbăvit din mm.l vra_Jmaş1l

.
o_r 

noştri, el ne-a scăpat �în . mm� .F1� 1-
stenilor · şi acum a trebuit sa fuga din 
ţară din;intea lu i Absalom. • cap. rn.H. 
1 O. Şi Absalom, pe c�re-1 uns�se!11 

să domnească peste noi, a murit m 
bătăl ie :  de ce nu ouneţi o vorbă pen· 
tru întoarcerea împăratulu i ?" 
1 1 .  La rîndul său, împăratul Davi� 

a trimes să spună preoţilor Ţadoc ş• 
Abiatar :  „Vorbiţi bătrîn ilo_r l_ui I.udai 
şi spuneti-le :  „Pentruce aţi f1 voi cei 
din urmă pentru întoarcerea împăra· 
tu lui în casa lui?" - Căci ce se spu· 
nea în tot Israelul ajunsese pînă la 1m· 
părat. -
1 2. Voi sînte(i fra(ii mei, sînteţi os • 

d in oasele mele şi came din carnea 
mea ; pentruce aţi fi voi cei din urmă 
pentru aducerea împăratului înapoi ? 

• Cap. 5 . t .  1 3. Şi lui Amasa • spuneţi-i aşa : „Nu eşti tu . oare os din oasele mele şi carne dm carnea mea ? Să mă pedep· sească •• Dumnezeu cu toată asprimea dacă nu vei fi înaintea mea pentru tot: deauna căpetenia oştirii în locul lui loab !" • Cap.17.25. «•Rut.1.17. 
1 4. D�vid a înmuiat inima tuturor c�lor din luda, de parcă ar fi fost un singur • om ; şi au trimes să spună 

sl u1 1toru tăi. *Jud toli 
1 5. lmpăratu l s'a înto�s, şi a ;:� , 

pînă la lor9a_n. §1_ lu�a s a c!us la (,Uns gal •, ca s� 1�sa rna_mtea împărat h11. şi să-l faca sa treaca Iordanu l . 
• 1,�.l5u� 

Bundtatea lui David fată de ş· . 1 6 Şimei •, fiul l u i  Ghera Be 11"'1. 
tu l, · care era din Bahurim, 's•a n��mi. 
să se pogoare cu cei din luda îng· ab11 
împăratului David. • Cap. rn.&. 1 ; 1ntea 
1 7. Av_ea c_u el o. mi; de o.Jmeni·2

:' Beniamin, şi pe_ Ţ1b.l , mai marele 
din 

sei lui Sau l, ŞI pe .cei cincispre ca. fii şi pe cei douăzeci de robi a i 1/Ţ.r 
ba . ".'-u trecut Iordanul î� faţa îm�ăr:: 
tu lu1. .., ... 

Cnp. u.2, lu;16.t ,1 
1 8. Luntrea, pusa l a  mdemîna îrn :· rafului, tocmai porn ise ca să-i tr/a: 

şi casa dincolo ; ş i în clipa cînd !ca 
s� trea!=ă împărat,u l _lor�anul, Şirn:� r
��-

1 )Ul Ghera, s a rnchmat înainte; 
1 9. Şi a zis împăratu lui : „Să nu ţ'. nă seamă • domnul meu de neleg iu ire1a mea ••, să uite că robul tău l-a ocărit în ziua cînd împăratul, domnul meu ieşea din Ierusalim, şi să nu tină sea: ma ţ împăratul de lucrul acesta ! 

• t Sam. 22. 15. *• Cnp. IG . 5 , 6 , PLc.  tCap.tU,!, 
20. Căci robul tău mărturiseşte că a păcătu it. Şi iată, vin astăzi, cel dintîi din toată casa lui Ios if <, înaintea im. 

păratului, domnul meu." . cap.ii.; 
2 1 .  Atunci Abişai, fiul Ţeruiei, a luai 

cuvîntul, şi a zis : „Nu trebuie oare să 
moară Şimei pentrucă a blestemat • pe 
unsul Domnulu i ?" • Exod.22.0. 
22. Dar David a zis : „Ce • am eu cu 

voi, fiii Ţeruiei, şi pentruce vă arătaJi 
astăzi protivnicii mei ?· Astăzi să se o
moare •• oare vreun om în Israel ? Nu 
ştiu eu că împărăţesc azi peste Is
rael ?" •Cap.16. 10. **I Sam.11.ll. 
23. Şi împăratul • a zis lui Şimei :  

„Nu vei muri !" lmpăratul i-a jurat 
că nu-l va omorî. • 1 Reg.2.s,9,:n,• 

Buniltatea 
lui David faţă de Mefiboşel. 

24. Mefiboşet •, fiul 1 lui SJul, s'J 
po�orît şi el înaintea împăratului. Nu· 
şi mgrijise n ici picioarele, nici bJrba. 
nici nu-şi spălase h:iinele, din ziua 
cînd plecase împăratul pînă în ziua 
cînd se. întorcea în pac.e. • •<:_•P·9·6 

25. Crnd s'a d us inamtea 1mparalu· -------------1. �epot de fin. 
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. 1 rusJl im, îmrăr�tul i-a zis : „Pen-

1u1 la e'ai ,·enit • cu mme, Mcf1boşet ?" 
truce n * cnp. rn. n 

6 Si el a răspuns : „lmpărate, 2 · u l meu sluj itorul meu m'J înşed�m�ăci rob�I tău, c:ire es_te olog� .zila ' . Voi pune ŞJU:l pe magar, voi m
���!�a"pe el, şi voi merge cu împăra-1�1:," Şi el a• înegrit pe robul tău la 

�nu l meu împăratul. Dar domnul ��u •• împăratul� este c.a un înger al 
lui Dumnezeu. fa• ��p�1�'. 3������. 14. 1 7 '  ''" 

28. Căci toţi cei d�n casa .tatălui meu 
au fost nişti;_ o:i1!1ent vr.edmc1 de moar: 
te înaintea 1mparatulu1 domnul meu , 
-i totuş ', tu ai pus pe robul tău în 
iîndul celor ce �ănîncă la masă_ cu tine. Ce drept mai pot avea eu, ş1 ce 
am să cer eu îmfă.ratul.ui ?" • cap.D.: , 10, 1s. 

29. lmpăratu 1-a zis : „Ce m.a 1  ".or
beşti . 

at1�a ?_ A1!1 �pus : „;;u ş1 Ţ1ba, 
veţi 1mparţ1 pammtunle. 30. Şi Mefiboşet a zis împăratului : Să ia chiar totul, căci împăratul dom
�ul meu se întoarce în pace acasă." 

Mulţămirea 
lui David faţă de Barzi/ai. 31.  Barzilai •, Galaaditul, s'a pogori! 

din Roghelim, ş i  a trecut Iordanul împreună cu împăratul, ca să-l petreacă 
pînă dincolo de lordJn. • 1 1tog. 2. 1 32. Barzilai era foarte bătrîn, în vîr
stă de optzeci de ani. El îngrij ise • de împărat în timpul şederii lui la Maha
naim, căci era un om foarte bogat. 

* Cup.17.27. 33. Impăratul a zis lui Barzilai : „Vi
no cu mine, şi te voi hrăni la mine în Ierusalim." 34. Dar B:irzilai a răspuns împăratului : „Cîţi ani voi mai trăi, ca să mă 
sui c u  împăratul la Ierusal im ? 35. Eu sînt astăzi în vîrstă de optzeci de ani •. Pot eu să m:ii cunosc ce este 
bun şi ce este rău ? Poate robul tău 
să mai aibă vreun gust pentru ce mănîncă şi bea ? Pot eu să mli aud glasul cîntăreţilor şi cî:ltăreţelor ? Şi pentru ce să mai fie robul tău o povară pentru domnul meu, împăratul ? * Ps.00.10. 
36. Robul tău va merge puţin dincolo de Iordan cu împăratul. Dealtfel, pentru ce mi-ar face împăratul această binefacere ? 
37. Să se întoarcă robul tău, şi să 

mor în cetatea mea, lingă mormîntul a:ălui meu şi mamei mele ! Dar iată că robul tau Ch imhJm • va trece cu îm.iăratul, domnul meu ; fă ce vei crede pentru el ." • 1 1t.-J!.2. 7. lt'r. 41. 11. 38. lmpăratul a zis : „Chimham să treacă împreună cu mine, şi voi face pentru el ce vei vrea : tot ce vei dori Jela mine, îţi voi da !" 39. După ce tot poporul a trecut IorJanul şi după ce l-a trecut şi împăratul, împăratul a sărutat • pe Barzilai, şi l-a binecuvîntat. Şi Barzilai s'a întors acasă. "' F�c. 31. r0 
-lO. lmpăratul s'a îndreptat spre Ghilgal, însoţit de Chimham. Tot poporul lui I uda şi jumătate din poporul lui Israel petrecuse pe împărat dincolo de Iord.m. 
4 1 .  Dar toţi bărb:iţii lui Israel au venit la împărat, şi i-au zis : „Pentruce te-au furat fraţii noştri, bărbaţii lui luda, şi au trecut " pe împărat peste Iordan, împreună cu casa lui, ş i  cu toţi oamenii lui D.1vid ?" • Vers.lu. 
42. Toţi bărbaţii lui Iuda au răspuns bărbaţilor lui Israel : „fiindcă împăratul ne este • rudă ; ş i  ce aţi găsit aici, ca să vă miniaţ i ? Am trăit noi pe cheltuiala împăratului ?  Ne-a făcut el daruri ?" • vers. 12. 43. Şi bărbaţii lui Israel au răspuns bărbaţilor lui luda : „ lmpăratul este de zece ori mai mult al nostru, ş i  chiar la David avem mai mult drept decît voi. Pentru ce ne-aţi nesocoti t? N'am fost noi cei d intîi cari am spus sa se întoarcă împăratul nostru ?" Şi bărbaţii lui luda au vorbit • cu mai multă asprime decît bărbaţii lui Israel. 

*.ludc.8. 1 ;  1::. 1 

loab omoaril pe Amasa. 

20 1. Acolo era un om de nimic, numit Şeb1, fiul lui Bicri, Beniamitul. El a sun:it d in trîmbiţă, ş i  a zis : „Noi • n'avem nicio parte cu David, n icio moştenire cu fiul lui Isai ! Fiecare •• la cortul său, lsraele !" * Ce.p. 19. 43. ** 1 Reg. 12. 16. 2 Cron.10. ltl. 

2. Şi toţi bărbaţii lui Israel s'au depărtat de D.wid, ş i  au urmat pe Şeba, fiul lui Bicri. D 1r bărbaţii lui luda au rămas credincioşi împăratului lor, ş i  l-au însoţit dela Iordan pînă la Ierusalim. 
3. DJvid a intrat iarăş în casa lui la Ierusalim. lmpăratul a luat cele zece ţiitoare • pe cari l e  lăsase pentru paza 



2 S A M U E L 20. 

348 , ază . toţi bărba\ii de seamă s' au st . 
. . le-a us într' o cas_a subt t ele'. l-au urmat. . .*�Re,. '"· C'll. 2c��ns li 

ca�'· Ş'.t de �le dar n'a 1Dt�at a 
rţii 1 5. Au venit şa  au 1mprcsurat p •. ie., 

� i1�r/�st închi�e p_înă.��P��:O:�-� • .  zz .  în A�eJ-Be�-�aaca, şi au rict ica� ��ba r trăind în văduvie.. I · . Amasa : potriva cetaţn un val care ar im. 
�r, lmpăratul a zis . 1!) e băr- întăritura. Tot poporul care e ingea 
Cheamă-mi •  peste trei, zf.� !J.e faţă I Ioab săpa zidul ca să-l facă să ra CU 

. . baţii lui Iuda ; şi tu sa 11 •cap. 19. 13· . . • •2a.g�dă. 

a ici." , e e Iuda ; 1 6. Atun�1 o �eme1e mţeleaptă a . ·� 
5. Amasa a plecat sa chem I care i-o put s� strige du1: cet�te : „Ascultaţ�nce. 

dar a zăiJ;?vit_peste vremea p cultaţ1 ! . Spun�ţ�, �a_ r�g, lui I� as. 
hotărîse 1mparaţul. 

t . Jui Abişai : „Apropie-te pma a1c1, caci vreau �b: 
6. David a . zi� � unca

va face acum vorbesc !" sa-(t 
„Şeba, fiul l_u1 Bac�at 'fbsalom. la tu 1 7. El s'a a�ropiat de ea, şi ferne· 
mai mult ra� d�.c� t" inului tău şi zis : „Tu eşti Ioab ?" EI a răs 

ia a 
însu!i pe slu11torn 

c:;ta să găse;scă „Eu sînt." _Şi ea i-a zis : „Ascuftţu
,
ns : 

urmareşte-1,_ ca n_u , se ascundă di· beie roabei tale." El a răspuns . ',\r. 
cetăţi întănte, şi sa c 11 11 r neg 1 33. cult " · " s. 

naintea n�_astră."plec:t ·�r�at de
. �a- 1 s." Şi ea a zis : „Odinioară era ob· 

7. Şi A. 1���b
a 

de cheretiţi • _şi �e ceiul ,�ă �e spună : _„Să întrebăm t 
P:l��'id,u�i de t�ti vit�j i i ; a_u ieşit dm Abel ! Ş1. totul se . 1spră��a astfel. 

n 
1 sal im ca să urmareasca pe Şeba.. � 9. E� s_mt una. dm cetaţ1fe liniştit tf�r lui Bicri. • :c�p.s. 1s. 1 Reg.i.ss. ş� cr_ed1�c1oase dm I s rael ; şi tu caut1 g Cînd au fost flncra piatra cea mare sa p1erz1 o cetate care este 0 marnă . 

ca�e este la Gabao�, . Af!1asa a aju�s Israel ! Pentru�e ,a i n im ici tu moşte�� 
înaintea lor. loab era IDCIDS c_u o �ab1e rea • Domnu Im?' * 1 ""m .26. 19. cap.21 .3 

pe deasupra hainelor de razbo1� cu 20. loab '.!- raspuns : „Departe, de

cari era îmbrăcat ; ea e_ra . legat� la parte de mme gmdul să n im icesc sa 
coapsă şi sta !n teacă, şa cmd a ma· să dărîm ! u 
intat Ioab, sabia .a alunec�t. . , , • 21 .  Nu e_ste aş_a ! Dar un orn din 9. Ioab a ZIS_ lua A!flasa · „Eş_ti sana muntele lui Efra1m, numit ŞebJ f' 1 
tos, frate ?" Şa cu mina d!eapta a_ apu- lui Bicri, a ridicat mîna împotriv� î�. 
cat • pe Am asa de b���-:i:.�;� L�:.

r�_t4�: păratulu_i D�vid ;_ daţi:_! încoace numai 
, 1 b" pe el, ŞI ma voi departa de cetate" 1 0. Am�sa �·a lu�t sea�a . a sa 

1
1a Femeia a zis lu i  loab : „lată, capul J�i 

care era ID �ma lu! loab • _şi_ loa� -a îţi va fi aruncat peste zid." 
lovit • cu ea ID •• pmtece, ş1 1-a varsat 22 ş· f · , . • 

măruntaiele pe pămînt, fără să-i mai dea t t 
1 emeia I 5 a <l.us

ţ 
ş
1i 

a !nduplec�t 
o a doua lovitură. Şi Amasa a murit. pe ?. poporu �u m e epc1un�a ' . e1.: 

Ioab şi fratele său Abişai au urmărit a� taiat capul lui . Şeba, fiul lua B 1C11, 

pe Şeba, fiul lui Bicri. ş i_ l-a1!_ a��cat , Im .loab� l?ab a s�nat 

•1 Reg. 2.s. •• Cap.2.zi. dm trimb1ţa ; s au 1mpraşt1Jt de lingă 
1 1 . Un bărbat dintre oamenii lui loab cetate, şi fiecare s'a dus în cortul lui. 

a rămas lingă Amasa, şi zicea : „Cine Ş� loab s'a întors la Ierusalim, la im· 
rrea pe loab şi cine este pentru parat. •Erl.9.H,15 

David ? Să urmeze pe loab !" 
I_?· A masa se ro_stogolea în sînge în 

m11locul drumuim ; şi omul acela vă
zînd că tot poporul se opreşte, a '  tras 
pe Amasa dm drum, pe un cîmp, şi a 
aru.nea_! o h�ină pe el, cînd a văzut că 
toţi cea ce ajungeau lingă el se opreau. 
1 3. Oupăce a fost luat din drum, fie

care a urm�t pe loab, ca să urmărească 
pe Şeba, fiul lui Bicri. 

Omorîrea lui Şeba. 
1 .4. loab. a străbătut toate seminţiile lui Israel anspre Abel '-Bet-Maaca, şi 

Dregătorii lui David. 

23. loab • era mai maTe peste toata 

oşţirea lu i  Israel ; Benaia, fiul lui le· 
ho1ada, era in fruntea Cheretiţilor şi 
a Peletiţilor ; •cap.e. 16.1, 
24. Adoram era mai mare• peste 

dări ; losafat**, fiul lu i Ah ilud , era 
scriitor (arhivar) ; 

* I Reg. 4 . 6. „ Cap.8.16. I Reg.U. I 25. Şeia era logofă t :  Ţadoc '  şi Abia· 
tar erau preoţi ; • Cap.8.11. 1 Reg.•.1 

26. si l ra • din Iair era slujbaş de stat 
al lu i  David. • Cap.2.1.� 
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Foamete de trei ani. 

1 Pe vremea lui �J.vid, a ţost ? 21 f�amete care a ţmut tr�1 am. 
"d a întrebat pe p_omnul! ş1 Dom: oavia zis : „Din pncma llll ?aul �1 

nu!asei lu i �î�geroase, pentru ca a uc1,� a Oabaoniţ1 este foametea acea�t.a. " P� Im pără tul a chemat pe 9_�baomţ1 sa 
· orbească. - Oabao!11ţ11 nu �ra!-1 ��n�re copi i i  lu.i _Israel, c1 -��au ? rama

ijă • a Amonţ1lor ; _copili 1�1 Jsr_ael 
�e legaseră faţă_ de �1 _cu �n" J�ra�mt, 
· t tuş Saul voise sa-1 uc1da? m nvna t. �entru copii i lui Israel ş1 luda. -Ul * Ios . 9 . 3, l:J, 16, 17. 

3. David a zis O_ab�oniţilor0: „Ce. p�t 
f ce eu pentru voi, ş1 cu ce sa f.Jc 1spa
�re ca să binecuvîntaţi moşteni rea • 
bo�nului ?'.' „ . " * Cap.20'

.
19. 

f�J�s�1Rtf ;!'.if!�! fu� ri��.
iM���:: I�� 

Sau I. 
1 2. Ş i  David s'a dus şi a luat oasele 

lui Sau! şi oasele fiului său Ionatan, 
dela locuitorii din tabesul Oalaadu
lui •, cari le luaseră d in piaţa Bet-Şan, 
unde î i  spînzuraseră Fil isteni i •• cînd 
au bătut pe Sau! la Ohilboa. 

* l Sam . 31 . 11 , 12, 13. ** l Sam.31.10. 

1 3. A luat de acolo oasele lui Saul şi 
oasele fiului său Ionatan ; ş i  s'au 
strîns şi oasele celor ce fuseseră spîn
zuraţi. 

1 4. Au îngropat oasele lui Sau! ş i  
fiului său Ionatan în ţara lui Benia
min, la Ţela •, în mormîntul lui Chis, 
tatăl lui Saul. Ş i  au făcut tot ce porun
cise împăratul. 

După aceea, Dumnezeu •• a fost po
tolit faţă de ţară. 

* Ios. lB.28. ** Ios.i.26. Cap.24.2G. 

4. Oabaoniţ1_1 _1-au raspuns : „N� voim 
nici arginţ n�c! aur dela Saul Ş I  del� 
casa lui, ş1 mei n.u este t.reaba no��tr� 
să omorîm pe_ cmeva d1� _ Israel. " Ş! Războiul împotril'a Filistenilor. 

împăratul a zis : „Cc v01ţ1 dar sa va 1 5. Filistenii au pornit iarăş cu răz-
fS��; au răspuns împăratului : „Fiind- ���drTt��i�ÎujW�r i�sl���- şp�vi

l�p�:� 
că omul acela ne-a slăbit şi îşi pusese împotriva Filistenilor. David era obode gînd să �e ni!Ilice�s�ă pentru.ca să ne sit. 
facă să penm dm tot ţmutul llll Israel, 1 6. Şi lşbi-Benob, unul d in copiii lui 
6. să ni se dea şapte bărbaţi din fiii Rafa, a voit să omoare pe David ; 

lui, şi-i vom spînzur3: înaintea Dom- avea o suliţă în greutate de trei sute de 
oului, la Ohibea • lui Sau! , alesul •• siel i  de aramă, ş i  era încins cu o sabie 
Domnului." Ş i  împăratul a zis : „Vi-i l nouă. 
voi da." • 1 sa1u . 10. 20; 1i. 4. ** I S•'.'" 10.24. 1 7. Abişai, fiul Ţeruiei, a venit în 
7. lmpăratul a cruţat pe Mef1boşet, ajutorul lui David, a lovit pe Filistean, 
fiul lui Ionatan, fiul lui Sau!, pentru ş i  l-a omorît. Atunci oameni i  lui Da
jurămîntul • pe care-l făcuseră între vid, i-au jurat, zicînd : „Să • nu ma i  
ei, înaintea Domnului, David ş i  Iona- i e ş i  cu  no i  la luptă, ca să nu stingi tan, fiul lui Sau!. * 1 s.m. 18. 3; 20· 8• 15• 42: 23· 18· lumina •• lui Israel". 8. Dar împăratul a luat pe cei doi fii, • Cap. 18.3. •• 1 Reg. 11 . 36; 15. 4. Ps . 132 . 1; . 
pe cari-i născuse lui Sau! Riţpa •, fata 1 8. După aceea, a mai fost • o bătălie 
lui Aiia, şi anume : Armoni şi Mefibo- · la Gob cu F il istenii. Atunci Sibecai *", 
şet, şi pe cei cinci fii, pe cari-i născuse Huşatitul, a omorî! pe Saf, care era 
Merab, fata lu i  Sau!, lui Adriel d in unul d in copii i lui Rafa. 
Mehola, fiul lui Ruzilai ; • Cap. 3 . 7 .  * l Cron . 20 . 4 .  **l Cron.11 .29.  9. i-a d:it în mînile Gabaoniţilor, cari 1 9. A mai fost o bătălie la Oob cu i-au spînzurat pe munte, înaintea • F il istenii. Ş i  Elhanan, fiul lui Iaare
Domnului. Toţi cei şapte au perit îm- Oreghim, din Betleem, a omorît pe 
preună ; au fost omorîţ i în cele dintîi Goliat • din Gat, care avea o suliţă, 
zile ale seceratului, la începutul sece- al cărei miner era ca sulul de  ţesut. ralului orzurilor. • cap .6. 17. • 1 cron . 20. &. 1 0. Riţpa •, fata lu i  Aiia, a luat un 20. A mai fost o bătălie la Gat •. Aco-
sac şi l-a întins subt ea peste stîncă, Io era un om de statură înaltă, care 
dela începutul •• seceratului pînă cînd avea şase degete la fiecare mină ş i  la a c�zut peste e i  plo.1ie d in cer ; ş i  a fiecare picior, în totul douăzeci ş i  paop�1t p_ăsările cerului să se apropie de tru, ş i  care se trăgea tot d in Rafa. �1 1_n hmpul zilei, ş i  fiarele cimpului • 1 cron.20.6. 
m hmpul nopţii. •Vers.8. Cap.a.1. ••Deut.21.23. 2 1 .  El a batjocorit pe Israel ; şi Io-



2 S A M U E L  21 ,  22. 350 1 1 i Da- 1 1 2. era înconjurat cu întunerec 1 t n fiul lui Şimea •, frate .e, s�n. io. 9. 1 ş i c� un �ort, " u • ca 
��d

a i'.a omorît. . u copiii , era mconJ.u�at cu g ramezi de ' �2. Aceşti pat�u • oame�i e;:rit ucişi , şi c� nor� mt.unecoş1. • Vers. 
io.p,.:� 

lui Rafa n�scut 1 . la ?�!· mfna slujitori- I 1 3. I?m stralucirea care era înaint „ de mina Im D.!Vtd ş " cron. :20 . s .  L�t . . • ta 
lor lui. schmte1au cărbuni de foc. • v  

Cîntarea t ui  David. i 1 4. Domnul a tunat • din ceruri "'·' 
. • d eptat către Dom- , Cel Prea !nalt a făcut să-l r'· 22 1 DJvtd a m r t . cîntări ' glasul ; asunt 

n�l cuvin1te1Ie � b����·�'din mîn� 1 : •Judc.o.20. 1 sam. 2. 10; •. 10. Po. 29 . 3. rs, 
după ce Domnu . -a 'j � i din mina 1 5. a . arur��at �ăgeţi • şi a risip;�·r· tuturor vrăjm�Ş•�0J 61��•h.1s, uuu; 34, 19.

1. vrăjmaşu mei, Pt lui Saul.•K'°"·'�'„ 0 c. a ar�ncat f�!ge�I, -�i i-a pus 2. ,5��n�ii5; este stînca mea, cetăţuia ! fuga. • Deut.:<'--'· p,_ •• 13; • • .11;  1•u. uab.�t 
" Izbăvitorul meu. 1 1 6. fundul mării s'a văzut �'i!:'"'"'-'· p,, 18. 2,eic:; 31 .s; 11. 3; 91, 2; 14'·2· temel ii le lumi i au fost ct'escoper't 3. Dumnezeu este stmc� mea, · de mustrarea • Domnului 1 '

· 

la care • găsesc un adapost, " de vuietul suflăr i i  nărilo� Lui. scutul „ meu şi puterea ţ care ma • Exod. Jo.a. Ps. 106.9. Nah. i. ;, Mat s - t · te 1 7. El • şi-a întins mina de sus",/ t:r:ultt
ş m�u cel înalt şi scăparea •ţ înăl ţime, m'a apucat, m 

mea m'a scos d in apele cele mari ; • Pa.ac Mînt�itorule ! Tu mă scapi de sîl- 1 S. m'a izbăvit • de protivnicul me nicie. •EVT.2. 13. „ Fac.16.t.  tLuc.J . 61!. cel puternic, u 
+'Prov. 1e.10. •tl'8.9.9; 14.8;69. 16; 71. 1. ler.16. 19. de vrăjmaşii mei -l. Eu chem pe Domnul cel vre�� ic d.� . cari erau mai tari decît mine. •v.,,,1 Iau.dă, şi sînt izbăvit de vraimaşu I 1 9. Ei mă prinseseră în ziua strîm-5. m���i ,·alurile morţii mă înconju- I forării mele, 

dar Domnul a fost spijinitorul meu. 
şf:i:r:1'e nimicirii mă înspăimînta- 1 20. El m'a scos la loc • larg. 
seră ; • . " _ I El m'a mîntuit, pentruca mă „ ili· 6. legăturile • mormmtulu1 ma mcon- , beşte. •Po.3l. 8; llS. 5. •• Cap.15.28. Ps.?2.f 
iuraşeră, I 21 . .Dom":ul mi-a • răsplătit după ne. laţurile morţ1i mă prinseseră. •PB. 116. s. / vmovăţ1a mea, I. ln strîmtorarea mea, am chemat • mi-a făcut după curăţia „ mînilor pe Domnul, ' mele ; 

am chemat pe Dumnezeul meu ; 1 • vers.25. !Sam.26.23. IR•g.B.32. Ps.7 .s. ••Ps 21.t din locaşul Lui, El mi-a auzit„ glasul, 22. căci am păzit • căile Domnului, şi strigătul meu a ajuns la urechile I nu m'am făcut vinovat fată de Dum-Lui. nezeul meu. · 
"' P!.IHU;l3' I. Iona2.2. **Exod.3 7.Ps.3'.6,15,li. ' * Fac.16. 19. Ps. 1 19. 3; 128.1. Prov.8.1' 3. Atunci pămîntul s'a cutremurat ' 1 23. Toate poruncile • Lui au fost" şi s'a clătinat, înaintea mea, temeliile•• cerului s'au mişcat şi nu m'am depărtat dela legile Lui ş�i�:e� :f..���.i:'. J.����;U9��„. �! l�ve2B��� • Deut. 1. 12. Ps. 119 . 30, 10'2. „ Fac . 6 . 9; 11.1. Jor.l.l 9. fum se ridica din nările Lui, 24. Am fost fără vină înaintea Lui. · f • · tu't · d" m'am păzit de fărădelegea mea. şL�I': oe mis 1 or ieşea m gura 25. De aceea Domnul mi-a răsplătii cărbuni aprinşi ţîşneau din ea. nevinovăţia • mea, 

•1'8. 97.3. Bab.3.o. Evr.12. 29. după curăţia mea înaintea Lui. •Ven.z 
1 O. A plecat • cerurile, şi S'a pogorît : 26. Cu cel bun • Tu eşti bun, un �or gros •• era subt picioarele cu omul drept Te porţi după drep· Lu1. ta te, •Mau. :. 

• Ps. IH. o.Jsa.6l. 1 . * * Exod.20.21.1 Reg.8.12. Ps.97.2. 27. CU Cel CUrat eşti CUrat, • , 1 1  · Călărea �e . un h�ruvim, şi sbura, r cu cel îndărătnic • Te porţi dupa m· venea pe anp1Je •  vmtului ; • Ps. 104. 3. ! dărătnicia lui. • Lev.26. 23, � 11.�· 
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28 Tu mîntuieşti pe poporul • care 44�u��i s��� : din neînţelegerile popo

�e smereşte, 
i cu privirea . Ta! . •• mă păstrezi drept căpetenie •• a nea-ş bori pe cei mmdn . • E_xo•I. 3. 1. a. murilor ; 

sco, "  „,0vA0. 1 1 ,1". 1„.2.11.12,11;&.1a. Dnn.•.37. un popor ţ pe care nu-l cunoşteam 1•·"·10� Tu eş'. i lumina mea, Doamne ! îmi este supus. * Cnp. 3. t; "· 1 ,  19 .9 ,  14,  2o . 2� dul luminează Întunerecul meu. 1,2, 2"�. ** D�ut. :!8. 13. Cop.S. 1-14. Ps. 2. 8. t Isn.oo.:, _  

30_0cu T_in.e mă năpustesc asupra 45. fiii străinului mă linguşesc ; 
unei oşti marm1te, . mă ascultă la cea d intîi poruncă . 

Dumnezeul meu sar peste zid. 46. Fiii străinului leşină dela inimă, 3�� Căile lui Dumnezeu sînt • desăvîr- tremură cînd ies afară din • c.e��}.�.
i� .

. 

c��f�tul Domnului este •• cu_răţit ; n. Trăiască Domnul, 
El este u� scut. pentru toţi cei ce şi binevîntată să fie Stînc.a mea ! 
caută adapost m El. • D•ut.32 · ! ·  I nălţat să fie Dumnezeu, Stînc.'.I mîn-

DRn. 4.:ii.  Apoc. in. a. ** Ps. l�.6;  119.HO. Prov . ;il.J , ;�. tuiri i . mele, * Ps..89.2G.  32. Căci cine • este Dumnezeu, afara 48. Dumnezeu, care este răzbunătorul de Domnul ? meu, Şi cine este o stîncă, afară de Dum- care-mi supune • popoarele,*P•. w. 2 nezeul nostru ? • i snm:2· 2· 1•··�5· 5•6· 49. şi care mă face să scap de vrăj-33. Dumnezeu este cetăţuia mea cea maşii mei ! tare, Tu mă înalţi mai pesus de protiv-şi El m_ă „ călăuzeşte pe •• calea cea nicii mei, 
dreapta I · • Exod. 15. 2. Ps . 27. 1; 28.7,S :3t . 4 .  mă izbăveşti de omul • asupritor. 

Jsa 12• 2• ** Evr. 19. 2l .  ţDeut.18.13. lov.2'l.3.Pe.101. * Ps. l40. 1 .  

"'3';.'9Ei îmi face picioarele ca • a l e  cer- 50. De  aceea Te  v o i  lăuda printre • 
boaicelor, neamuri, D():imne ! 

şi El mă aşează pe locurile mele Şi voi cînta spre slava Num����\�.�: 
•C•;���s.î�,;1J.\� ,:�· „ nout. 32. I3. Isa. 33.16;58.I4. 5 1 .  El dă • mari izbăviri împăratu-35. lmi • deprinde mînile la luptă, lui Său, şi braţele mele întind arcui de.����-�: i� iao��i�.n:i usnes�!�ţ;; r1�L pentru 

36. Tu îmi dai scutul mîntuiri i Tale, totdeauna." şi ajung mare prin bunătatea Ta. • Ps. w . 10. **Ps.so.20. tCop . 7 . 12,13. Ps. 89 . 29 . 3î. Lărgeşti • drumul supt paşii mei, 
Cele din urmă cuvinte ale lui David. şi picioarele mele nu se c

l��!�.�
·· 12• 23 1. lată cele d in urmă cuvinte ale 38. Urmăresc pe vrăjmaşii mei, şi-i tu i  Dlvid. nimicesc, Cuvîntul lui DlVid, fiul lui lsai, nu mă întorc pînă nu-i n imicesc. cuvîntul omulu i • care a fost înălţat 39. l i  nimicesc, î i  zdrobesc, de nu  se sus de tot, mai scoală ; cuvîntul unsului •• Dumnezeului lui cad • subt picioarele mele. •Mal.4.3. lacov, 40. Tu mă încing i • cu putere pentru cuvîntul cîntăreţului plăcut al lui ls-luptă, rael. • cap. 1.8, 9.  Pe. 78. 10, 71; 89. 27. răpui subt m ine pe protivnicii •• mei. •• t snm.rn. 1:?.13. Pe.89.20. 

41. faci pe vrăjma*ş�i · �·ci' �ă :.;:�·�;� 2. D_uhul • Domnului vorbeşte prin 
sul • înainteJ mea, m îne, 

şi nimicesc pe ceice mă  urăsc. ş i  cuvîntul Lui este pe limba mea. * Fac . 49 .S .  Exod.23.27. Ios.10.24. * 2 Pet. 1. 21 .  
42. Se uită în jurul lor, ş i  nu-i cine 3. Dumnezeul lui Israel a vorb i :. Stîn-să-i scape. ca • lui Israel mi-a zis : Strigă către Domnul • dar nu le ră- I „Cel ce împărăţeşte între oameni cu spunde ! •Jo,·.27.o. Prov.t.28. Isa.t.t5. Mic. 3.  4 .  dreptate, celce împărăţeşte •• în fri-4�. l i pisez ca • pulberea pămintului, ! că de Dumnezeu, li zdr_obesc, îi calc în picioare, ca i • Deut.32.4,;1 . cnp.22.2,

_
s-2. ••E

.
'o�.!S.2� :2cr�o.19.7,:! . noroiul •• de pe uliţe. • 2 Reg.13•7. 4. este ca lumma d1mmeţ11, cmd ra-

l'•.35.;.  Dan. 2.35. ** Isn . JO. 6. Mic.7.10. Znh . 10. f> .  sare Soarele 
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352 . I 1 5 . David a avut o dorinţă şi . 

. . ineafa fără non ; . cari Cine-mi \'a da să beau apiÎ. dia Z1i: in di�ele soarelui_ după P!0'!.1eţ ver- tÎna de la i;>oarţa B�tle�mului ?•? lin. cfa�
a
să încolţeasca dm pamm ! 1 �. At�nc1 �e _i tr�1 v1t�ji au lre 

deaţa. . , 18_ 0„06_5_ ps.J10.a. I prin t�b�ra f 1 f lstemlor, ş 1 au scos CUt 
•Judc.0.s1.P,.69.36. Pro' - · casa mea , dm fmtma dela poarta Betleern a1Pa 
5_ Măcar că. nu este aşa : Au adus-o şi au dat;o l u i  David _u U1. 

înaintea (Ul Dumnezeu,_ e un legă- I el ·n'a vrut s'o bea ş1 a vărsat-o .• d
_
ar 

totuş El a '. făcut cu mm : tea Domnului: inain. 
mint veci�1c.. rivinţele şi 1 1 7. El a .• zis : ,�Departe de . 

bine întărit m toate P Doamne, gmdul sa fac lucrul acrn ine, tare. - răsară din el Să beau sîngele ' oameni lor ace�ra ' Nu va face El oa�e i5�rea şi bucuria cari s'au dus cu primejdia vieţii Io 
o�a 

tot ce/ste se��P�„� �. Ps.69.29.Is&.�·3; : Şi n'_a Vr�t .s '� .  bea. l ată Ce au f;��; mea . . , . • 1 t ţi ca nişte spini , aceşti t�e1 _v1teJ 1. . • r.. •. 11_ , 6. Dar cei
_ 
rai su� 0 1 8. Ab1şa1 •, fratele Im loab, fiul u. pe c�ri-1. arunc!, a . ruiei, era căpetenia celor trei. El Ţe. şi nu-1 1e\�u :;1<le ;i, • î�vîr_tiţ suliţa �est� trei sute de oa��� 7. ci.ne se a 1 _g un fer sau cu nune· n1, ş1 1-a omori!, ŞI a fost vestit înt s��ra�:e�a:�1ij�, cei trei. . _ _• 1 eron . u '.; . . d • foc pe loc 1 9. Era ce l  mai cu vaza dm cei tr . ş1·1 ar e m · şi a fost căpeten ia lor ; dar n'a f "; 

Vitejii lui David. la înălţimea celor trei d intîi. os 
8 Iată numele vitejilor cari erau în 20. �enaia, fiul ,lu i  leho!ada, fiul unui · 1 'b· lui DJvid. om dm Cabţee� , om viteaz şi vestit 
l�ş�h-Basşebet, Tahchemonitu!, u�ul pr!n f�pt�l� 1 � 1  mari. E I:• a ucis pe din fruntaşii căpeteniilor. El ş1-a m.- ce.•. doi lei �m MC!ab. S a pogori! în 

vîrtit suliţa peste oet s�te de_ oameni, m•J l�cul unei g�op•, pen_tru. apă unde 
pe cari i-a omorî! dmtr o. data-. a_ ucis_ un leu! 0 m!r o z 1 _ c1_nd căzuse 9. După el, Eleazar ', fiul !u• �odo1 zapada. •I0•:1•--L A Exod. �o. lo. tCron.u.2!. fiul lui Ahohi. El era unul d1_n cei tre� ?I . A !>m_o�1t pe un Egiptean groaz. războinici cari au. finuţ pept _1mpreu_na �1c I,:i _mf�ţ1şare, c.ar� avea. o suli(ă cu David împotriva f1hstenilor strm- 1 m mma ;  s a  pogon! 1mpotnva lui cu şi pentru luptă, �nd �ă_rb�ţi_i lui Israel un . toiag, a. s'!luls suliţ,:i din mina se dadeau înapoi pe malţ1m1. ! Eg1pteanulm, ŞI l-a omont cu ea. 

. 
' 1 Cr?n . 11 . 12;2:-�·  · 22. lată ce a făcut Benaia, fiul lui le· 1 O._ E} �·a s_culat, ş� a }ovit_ pe _Fih- 1 ho iada ; şi a fost vestit printre cei trei s!e�� pma ce _1-a obosit mina ŞI a ramas viteji. hp1_ta. de. sab_1e. Domnul a dat 0 ,m�re I 23. Era cel ma i  cu vază din cei trei-1zbavire 1� zma aceea. Pop?rul s � 1�- zeci ; dar n 'a ajuns la înăl ţimea celor tors dupa Eleazar, numai ca sa ia I trei d i n t î i . D a v i d  1-a p r im i t  între sfet· prada. _ , . . nicii lui • de aproape. • cap.s. 1s;20.z<. ! I. Du pa el! _Şam� .� fiul lu! Aghe� 24. Asael •, fratele lu i  Ioab, din nu· dm Harar. F1ltstenu se_ stnns_es�ra mărul celor treizeci, Elhanan, fiul lui I� Leh1. _Acolo _era o �ucata de pammt Dodo, din Betleem. •Cap.2.1, s�m�nata c� _lmt� ; ŞI poporul fugea 25. Şama • d in Harod. Elica din Ha: tlmamtea f1lt�t1e��O[i.Z1. •• iCron. ll. !3,!4. rod. . • i ei:on.U.2': 

1 2. Şama s'a aşezat în mijlocul ogo- 26. H�leţ, clm Pelet. lra, fiul lui r_�lu i, 1-a apărat şi a bătut pe fii isteni. lcheş, d�n Tecc;ia. . . :;;1 Domnul a dat o mare izbăvire. 27. Ab1ezer dm Anij.tot. Mebuna1, dm 
1 3. Trei' dintre cei treizeci de că pe· , Huşa . 
tenii s'au pogorît pe vremea secera- ' 28. Ţalmon, d in Ahoah. Maharai, din 
tului şi au venit la David în peştera •• 1 Netofa. 
Adulam, .cînd o ceată d� filisteni tă- 29. Heleb, fiul lu i  Baana, d in Netofa. bărîse în valea ţ Refaim. !tai, fiul lui Ribai, d in Ghibea fiilor 

• t cron . 11 . 15. •• 1sam.22. 1. tCap.6.18. lui Beniamin. 
_

_ 1 4. Da.�1d e�� at�nci în • cetăţuie, I 30. Ben aia, d in Pi raton. Hidai, din şi 0 straia a f1ltstemlor era �a Betleen:i. Nahale-Gaaş •. •Judc.2.o 
· I Sam . 22  . .i.o. 1 .  Vorbi cu vorbă : leii lui Dumnezeu. 
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31 .  Abi-Albon, din Araba. Azmavd, �!ţlo;.
1�

u
1��;'.t 1�

p��ef-Ş!��-
de miad:2. �I���:;, din Şaalbon. Bene-Jaşen. 

a�· a1�n:Ya
ă�!���aÎf�,

e����
t�o�{a

{u�l 
10
3
n
3
a_ tş
a:�a, din Harar. Ahiam, fiul lui şi douăzeci de zile. 

A 9. loab a dat împăratului numărul 
şarar, din rar. . · · 1 · poporului : erau • în Israel opt sute de 34 Elifelet, fiul 11;1• Ah�sbai_, fiu un!1I mii de oameni de război cari scoteau 
Ma�catit. Eliam, fwl lui Ahitofel, din sabia, şi în l uda cinci sute de mii de 
o:��oi-feţrai, din Carmel. Paarai, din oameni. * 1 Crou . 2i . o .  

b Ciuma. AI�. 0lgheal, fiul lui Natan, din Toba. t O. David a simţit cum îi bătea • ini-
Bani din Oad. ma, dupăce făcuse numărătoarea po-
37 Ţe1ec Amonitul. Naharai d in Bee- porului. Şi a zis Domnului : „Am să

rot,' �a.re 'ducea armele lui loab, fiul vîrşit un mare •• păcat, făcînd lucrul T uie1 acesta ! Acum, Doamne, binevoieşte şi ;� Ir;• din leter. Oareb, din leter. iartă nelegiuirea robului Tău, căci am · ' • Cap. 20.u. lucrat în totul ca un ţ nebun !" 
39. Vrie •, Hetitul. De toţi : treizeci • 1 Sam.2<.5. •• cap.12.13. t l Sam.13.13. 

şi şapte. • cap. H , s, 6. v1J: c�vî���i3o����l�i
s�av��blf�sPt�i 

Numărătoarea poporului. proorocului Oad •, văzătorul •• lui Da-24 1 . Domnul S'a aprins de minie . vid : * I Sam.22. 5. * * I Sam.9.9.  I Cron.29.29. 

din nou împot;iva lu.i Israel ; �i 1 2. „Du-te şi spune lui David : „Aşa 3 stîrnit pe David im potriva lor, z1- vorbeşte Domnul : „Iţ i pun înainte trei 
cînd : „Du-te � • şi �� numărătoarea lui nenorociri ; alege una din ele, şi te voi 
Israel şi a IUi luda . lovi cu ea." 

•Cap.2 1 . t . ••icron. 27. 29, 24 .  1 3. Oad s'a dus la David, şi i-a făcut 2. Şi împăratul a zis lui loab, că pe- cunoscut lucrul acesta, zicînd : „ Vrei 
tenia oştirii, care se afla lingă el :  şapte ani de foamete • în ţara ta, sau 
Străbate toate seminţiile lui Israel, să fugi trei luni dinaintea v răjmaşilor 
dela Dan • pînă la Beer-Şeba ; să se tăi, cari te vor urmări, sau să bîntuie 
facă numărătoarea poporului. şi să ciuma trei zile în ţară ? Acum alege, 
ştiu„ la cit se ridică• J���!.r1�1.l�.�:::. 6. �� ��i 

t�i�!�:.�.
uie să răsp��g,.0;:;��3� 

3. loab a zis împăratului : „Domnul, 1 4. David a răspuns lui Oad : „Sînt 
Dumnezeul tău, să facă poporul de o într'o mare strîmtoare ! Oh ! mai bine 
sută de ori mai mare, şi împăratul, să cădem în mînile Domnului, căci in
domnul meu, să vadă cu och ii lui lu- durăril e *  Lui sînt nemărginite ; dar să 
crul acesta ! Dar pentru ce vrea împă- nu •• cad în mînile oamenilor !" 
ralul, domnul meu, să facă lucrul • Ps.103.s, 13, 14; 119 . 156. ••i••.•7.6. zah.Lt6. 
acesta ?" 1 5. Domnul • a trimes ciuma în ls-
4. lmpăratul a stăruit în porunca pe rael, de dimineaţă pînă la vremea ho

care o dădea lui loab şi căr.eteniilor tărîtă. Şi, din Dan pînă la Beer-Şeba, oştirii ; şi loab şi căpeteniile oştirii au murit şaptezeci de m ii de oameni au plecat dela împărat, ca să facă nu- din popor. • 1 cron . 21 . u;21.24, 
mărătoarea poporului Israel. 1 6. Pe • cînd îngerul întindea mina 5. Au trecut Iordanul, şi au tăbărît peste Ierusalim ca să-l n imicească, la Aroer •, la dreapta cetăţii care este Domnul S'a căit • •  de răul acela, şi a 
în mijlocul văii Gad, şi lingă Iaezer • •. zis îngerului care ucidea poporul : • Deut. 2.oo. los. rn.9, 16. •• Num."2. 1, 3. „Destul ! Trage-ţi mina acum." lnge-
6. Au venit pănă în Galaad şi în ţara rul Domnului era lingă aria lui Aravlui Tahtim-Hodşi. S'au dus pînă la na ţ, lebusitul. * Exod.12.23. 1 Cron .21 . 16. D.1n-laan •, şi în împrejurimile Sido- •• Fnc. 6.6. I Sum.10. 11. 1oe1 2. 1s, 14. t 1 Cron.2i.10. 
oului ••. Vers.18. 2Cron. 3. l .  

•1os. 19.47.Jndo.18.29. ••ros.19.28.Jndc.18.28. 1 7. David, văzînd pe îngerul care 7. Au venit pînă la cetăţuia Tir, şi în lovea pe popor, a zis Domnului : „latoate cetăţile Heviţilor şi ale Cana- I tă că am • păcătuit ! Eu sînt vinovat : 23 
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• 4 2 • domnul meu, 1mpa_r�tul, ana, ş1 săad • 3� . stea, ce au făc�t ? Mm� în ea jertf�le can-1 vor p lăcea ; ve:'.t� dar oile .3� te dar împotnva_me.� ,�. boi i vor f1 pentru arderea de tot 
1 ? 

Ta să se in r:tiată l
u
i meu !"" '.c')'°""c)a- ca răle cu uneltele lor vor ţinea Io� J' împotriva cas

aceea
, Oad a v.e� 1t a_ in lemne ." • - • •tt.g. „_,e 1 8. I� _ziua . . Suie-te • ş1 malta L 

23. Aravna a dat im paratului totul Ş': vid, ş1
D
1-a z�l�i" în aria l� i Arav��'. Aravna a zis împăratulu_i : „D0111� 11 altar ·t l�n " cro•: 2;· 't iui Dumnezeul tău, sa te • primească !" u • 

]ebus1 u · . , suit după cuvin u ., E"'"·:!Q.<o 1 9. D
avid �:uncis� Domnul. _ e 24 Dar împăratul a zis lu i  Arav�"· Oad, cum P s'a u

i
tat, ş

i a vazut P N� 1 vreau s'o cumpăr dela tine a: • 20.
ă 

Ara;t�
e s

l
uj

i
tor

i i  l
u
i

. în�re.)1��; pret 0de argint, şi �u voi aduce Do�� d'1� ra 
re el ; şi Ara�na a ·�ş i • ş f·· ţa nului, Dumne�eulu1 me_u, .a rderi ue lo� î:c�fn:l înaintea împaratulu 1 , cu " cari să nu �a c�ste. n im.�c." Şi_ Dal'itl Ia pămint. . tru ce vine a cumpărat a�1a ş 1 bou cu cinci.�eci 21 Aravna a zis : „Pen I · • t  ul de siel i  de argint. • 1 Cron.21.,., ,. 

do�nul meu, împărat�(, la � UJ��r
să 25. David a zidit aco�o un altar 00;: l u i ?" Şi Davi_d • a _ras�un_s ·zidesc în nului, şi

_ 
a _adus arderi de tot şi jertfe 

cumpăr de
l
a tine ana şi sa să în- de mulţam 1re. 

ea un a
l
tar �amnu

lu1, pent��ca
o or." Atunci �o":!nul • a fos_t p0otol it fată ceteze urgi

a

• 
ac�as_ta �e P�:1111,�. 1f ,8, oo. de ţară, ş1 a rncetat u rgia deasupia O f •:<·""·8. w. . • s· ia lui Israel. •cup . 21.I<. <·•v"'·'t. 22. Aravna a zis lui David . " a 

CARTEA ÎNTÎ I A  A Î M PĂRAŢ I LO R 
S A U  A TRE IA  A Î M PĂRAŢ ILOR' 

(Deut. 32. IS-18. Os ea 10. l; 4. 15.) 
D O M N IA L U I  S O LO M O N  

(Capitole le  I-li. 2 Cronici. 1-9. 2 S a m u e l  7. 12-15. Ps. 89.) 
Btilrîne/a lui David. 1 1 : Jmpăratul David era bătrîn, în�in

tat în vîrstă ; îl acopereau cu ha1.11e, 
şi nu se putea �n�ălzi. . _ 2. Sl

uj itor i i lui !-au
_ 
zis : „Sa se �aute pen tru domnul 1m�ar�tul o fa�a fe

c ioară ; ea să stea rnamtea im paratu
lui, să-l îngrijească, şi să s� cu!ce la 
sinu

l tău ;  şi domnul meu 1mparatul 
se va 

î
ncă

l
z
i
.

" 

3. Au căutat în tot ţinutul lui Israel o 
fată tînără şi frumoasă, şi au găsit pe 
Ab işag, Sunamita ", pe care au adus-o 
la împărat. • lo•.19. 18. 4. Această fată era foarte frumoasă. E� a îngrijit pe împărat, şi i-a slujit ; dar împăratul nu s'a împreunat cu ea. 
Adonia vrea să ia sca:mul de domnie. 
5. Adonia •, fiul Hagh i tei, s'a sumetit 

pînă acolo în cit a zis : „Eu voi fi îm-Fl r� r; i �:��ii�� r�����;nia:a
e
riş� l��: 

gau ina:n tcJ lu i
. i::.:!sa1u. :1.-1. i;:.�·28um.10.1. 

6. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viata l ui, zicînd : „Pentru ce fad aşa ?" Adania, de a ltfe l ,  era foarte frumos la chip, şi se născuse după• Absalom. �' 2 �am . :i. 3 ,  4 .  t Crou.J.2. 7.  El a vorbit cu loab, fiul Ţeruiei, 
ş
i cu preotul •  Abiatar : ş i  aceştia au trecut de • •  part.ea lu i. "'�Sam. '.!0.25. >:":<Cnp.2.22,2:1. 
8. Dar preotul Ţadoc, Benaia, fiul lui 

lehoiada, proorocul Natan, Şi
me

i
', 

Rei şi vitejii • • lui David, n'au fost 
cu Adania. o:• cap . 4 . 18. �.::·2sam.lU 

9. Adania a tăiat o i, boi şi viţei graşi, 
lingă piatra lui Z_ohe:et , �are est�, l în· gă En-Roguel ; ş1 a pofti_! pe toţ

_
1 .f:a· 

ţ
i i lui, fiii împăratului, ş1 pe �0\1 nar· 

baţ i i lui luda din slujba îm paratulu1. I O. Dar n'a poftit pe prooroc�.1 N.a: 
!an, n ici pe Benaia, n ici pe viteji, ma 
pe fratele său Solomon. 

Bat-Seba la David. 
1 1 .  Atunci N�tan a zis Bat-Şebei, ma· 

ma lui Sofomon : „N 'a i auzit că Ado· 
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. fiul Hag-hitei •, s'a făcut îm.părat, 
{ă�ă să şlie domnul nostru D,a;��}u .  

Vino dar acum, . şi-ţi voi . da . un 
1 �· ca să-l i scapi viata ta ş1 viata s!a1 ,  · tău Solomon. fi:3uiDu-te, intră }a !mpăratul David, 
. · ne-i . Jmpara . e, domnul mru, 

Ş 1,af PJurat· i'u roa0bei _tale� " �icînd � 
nfiul tău Solomon va 1mparaţ 1  dupa 
" . i va şedea pe scaunul meu de � ine�i! ?" Pentruce dar împărăţeşte d�nia ?" „ 

. 
"" 1

0
Crn11. :_2.n. Al 4. Şi în timp c� tu .v.e1 vorbi c:_u _1m-

ăratul, eu în�um1 .voi m,t,ra dupa tme, 
P. ţ i voi întări cuvintele. ş�-5. Bat-Şeba s'a dus !n .odai� îmJ?ăra
tului. El e�� foa::e batnn ; ş1 Ab1şag, 
Sunamila, 11 sluiea. . , • . 
1 6. Bat-Şeb� s'a p!�cat .şi_ s a  !nchmat 

înaintea împ_a;,�tulu1. Ş1 1mpa.-atul a 

2�5� 'E;�\�r���puns : „Domnul meu, tu 
ai j�rat : roa��i tale pe Domnu11 Du:n
nezeul Iau, z1cmd : •:Soloi:non, fiul tau, 
va împărăţi după mme, ş 1  va şedea pe 
scaunul meu de domnie." . " �""'· 1_'.l·".'.1· 1 8. Şi acum iată„c� A�oma 1mpara
ţeşle/ Şi tu nu şt11, 1mparate, domnul 

�e� 0EI a• junghiat boi, viţei graşi şi 
oi în mare număr ; şi a poftit . pe tot! 
fi i i împăratului, pe pr_e .:.tul Ab1atar! ş1 pe loab, căpe tenia oşt1ru_, dar pe ronu_I 
tău Solomon nu 1-a poftit. • V••·,.1,•.•· "'· 

20. lmpărate, domnul meu, tot. Israe
lul are ochii îndreptaţi spre tine, ca 
să-i faci cunoscut cine va şedea pe 
scaunul de domn :e al împăratului, dom
nului meu, după el . 

2 1 . Şi cînd împăratul, domnul meu, va fi culcat • împreună cu părinţii săi, 
se va întîmpla că eu şi fiul meu Snlo
mon vom fi priviţi ca nişte vinovaţi." 

* Deut.31 . 16. Caµ . 2 . 10. 

căpeteniile oştirii, şi pe preotul Abia
tar. Şi ei mănînca şi beau înaintea 
lui, şi zic : „Trăiască împăratul • •  A
dania !" : ,  V..r:; .  n i .  ,:„:. 1 �am. 10.2-1. 

26. Dar nu m'a poftit nici pe mine, 
care sini robul tău, n :ci pe preotul Ţa
doc, nici pe Benaia, fiul lui lchoiada, 
nici pe robul tău Solomon . 

27. Oare din porunca domnului meu, 
împ.ăratul, are loc lucrul a�e ;ta, ş i fără 
să fi făcut cunoscut robului tău cine are 
să se suie pe scaunul de domnie al 
împăratului, domnului meu, după el '?" 
28. lmpăratul David a răspuns : „Che

maţi-mi pe Bat-�e: a." Ea a intrat, şi 
s'a înfăţişat înaintea împăratului. 29. Şi împăratul a jurat, ş i a 1 is : 
„Viu • este Domnul, care m'a izbăvit 
din toate necazurile, • ° "'"" · •.9. 30. că, aşa • cum am jurat pe Dom
nul, Dumnezeul lui Israel, zicînd : 
„f iul tău Solomon va împărăţi după 
mine, ş i va şedea pe scaunul meu de 
domnie în locul meu," - aşa voi face 
azi." >::. \"ers. 17.  

31. Bat-Şeba s'a plecat cu faţa la 
pămînt, şi s'a închinat înaintea împă
ratului. Ş i  a zis : „Trăiască • pe vecie 
domnul meu, împăratul David" ! 

* 1' Pt!m. 2.3. Dao . 2 . 4 .  

Solomon împărat. 
32. lmpăratul David a zis : „Chema

ţi-m i pe preAul Ţadoc, pe proornc'-11 
Natan ş i  pe Bena ia, f iul lui lehoiada." 
Ei au intrat ş i  s'au înfăţişat înaintea 
împăratului . 

3J. Şi împăratul le-a zis : „Luaţ i • cu 
voi pe sluj itorii stăpînului vostru, pu
neţi pe fiul meu Solomon călare pe 
catîrul meu, ş i  pogorîţi-1 la •• Ghihon. 

=:<2Sa11 1 . 20.6.  **2t:rnn . 32.3U. 

22. Pe cînd încă vorbea ea cu împăra
tul, iată că a sosit proorocul Natan. 

34. Acolo, preotul Ţadoc şi prooro
cul Natan să-l * ungă împărat pes:e Is
rael . Să sunaţi • •  din trîmbiţă, ş i să 
ziceţi : „Trăia>:că împăratul s�lomon !" 
(I.I S u m .  IO. I ;  11-i.:i, 12.  2 �u11 1 .  2. 4 ;  O . � .  Cup. 19. 16. 2Heg.9. 
a; 11 . 12. ,..,:,2sam. 10. 10. 2 ne:.;:.o. rn; 1 1 . t4. 

23. Au dat de şti . e împăratului, şi au 
zis: „lată că a venit proorocul Na
tan !" El a intrat înaintea împăratului, 
şi s'a închinat înaintea împăratului cu 
faţa pînă la pămînt. 

24. Şi Natan a zis : „lmpărate, domnul meu, oare tu ai zis : „Adonia va împărăţi după mine, ş i  va şedea pe sc�unul meu de domnie ?" 

35. Să vă suiţi apoi după el ca să 
vină să se aşeze pe scaunul meu de 
domnie, şi să împărăţească în lecui 
meu. Căci porunca mea, este ca el să 
fie căpe�enia lui Israel ş i  luda". 

2�. Căci el s'a • pogori! astăzi, a tăiat 
b?1, viţei graşi şi oi, în mare număr ; ş1 a poftit pe toţi fiii împăratului, pe  

36 .  Benaia, fiul lu i lehoiada, a răs
pun� împăratulu i : „Amin ! Aşa �ă vrea 
Domnul, Dumnezeul domnului meu, îm
păratul : 

37. Domnul să fie cu Solomon cum • 
a fost cu domnul meu, împăratul, ca 
să„şi înalţe • •  scaunul de domn ie mai 
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scaunu l de do�ni�, ol dom· um plut de �pnun ă  ; s au sculat şi �u p� s�1s "·� împArnt�I D.��'.� !:i. °'''"""-'!· plecat care incot ro. U nu lul m< ' . ' '"'; ' "" i'' ·r'�<loc s'a pogon! so. Adonia s'a tem ut �Ic �olomon : s• JS Atunci preotu 
I Natan, cu ��: sculat şi  el, a p lc�a t, ş1 s a apucat • d: 

îlllp
.
rcuuli cu pr

lo·ol r�ctla cu Chcrct1\ 1 1  co arnele alt:�rnl.u 1. . '""'"t" 
n ·uo • f iul lui < io 1a 

Solomon călare 5 1 .  Au ve11 1t �· au spus hu �olornon : i liciet i t i i : au pus �c. David şi l-au „ latll dl Ad?m� se teme de nnpnr�t11i ţr ratirul i111pilratu u!""""'· "· '�'"'· "'-�'· Solomo1�, �1 . s a
. 
agucaţ .de C_?nrneh· 

dus la Ghihon. 
d luat cornul cu altarului, z1c111� · „, il-11 1 1 JUrc 1mpăra. JIJ Preotul Ţa oe a . uns " pc tul Solomon az� c�,n u  va omorî pe ro. 

unt;ldt·nrn • d111 . �'Ji
t
� tş:în�bjţă, şi tot t bui său cu sabia ! 

SoloJJ1011. Au_�unTriiiască înipăratu l So· 52. Solomon a �is :  „Dacă. va fi �111 rorul o zis · " c n 211 cinst it, un • pă r  d 1 11 cap 1111-1 va Căd· j�;,;011 !" "'"""1.:1>. �I'""'· 1�· ""· :oi· .„, n• 
· .' la pămînt ; d��. dacă se va găs i  răutat� ::J. t 1 :-i1111 1 . io.:.?t . ·' ·  ui t dup.'.i ci, ş1 ... I va m u ri · 10. Tot poporu l s �i�r · i se dcsfilta 111 c ' ' ' ";1m . u. cr„ 2 "nm . l4 . 1 1 .  Fori.21.!l poporul r1 11 ta �u� !� clătÎna piimîntul 53. Ş i imp.llratu.l Solomon � trime; cu marc bucurie •  

n işte oameni, c.ari .l·a,u pogc;i n t �c pe de strigătele lor. 
al tar. E l  a ven_il ,ş 1 s a  111ch�nat lllain. Atlo11ia au�e. ·

n • la A- tea impll ratu l u 1 So lom on, ş1 Sololllon I ta a ajuns pi " i-a zis : „Du-te acasă." 
d��·iaz;i01

n
a
u

�dt�% P0
c
\��i �fl;ş���u d� ci, tocnia1 in chpd netul h imblţei, /nl'il(illurilr 

mîn�a.t. ��b�s��z�, :�ietu l acesta de dale lui So/omo11 la moarte. �n:� �ii�miă cetatea ?" • . ven ii 2 I . David se apropia de clipa • mor-4�. J>c dud vorbea �I m.�11, a . 11_ ţ ii, şi a .  �al îndrumări fiului său Ionatan, l inl preotuh!I Ab1.itar. S,i illl Solomon, z1cmd : •• 1·11• . •7. 211. u,.,u.:11. 11. · Apropie te că cşh 2. „Eu • plec pe calea pc care merge donja .a ZIS : 
·
" 

duci \'�şti bune.' '  toată lumea. lntărcştc-tc • •, şi fii om ! om v1tcai, ŞI a "'2�1u11 . 1�.27. "' loM. 2:1 . 14 . ,„ .... lh·u1. H.rn,al. 4J Da" a răspuns Ionatan lu i  Aci�- 3. Plizeşfe poruncile Domnu l ui, IJumnia.' ,'.'ctom1'iul nostru, impiiratul David nczeului tău, umblînd în căile Lui, şi n meul împărat pc So lomon. păzind legile Lui,  P.o runcile Lui ho-4-1 . A trimes cu el pe preotul Jad,c;icl tărîrilc Lui şi învllţăturilc Lui, dupăpc proorocul Natan, �� �enaia,, � 1u . cum este scris în legea lui  Moise, ca să lui lchoiada, pe Chercht1 ş! Peleht1, �1 izbuteşti • în toi cc vei face şi ori in· l-au pus călare pe catîrul 1m păratulu i. cutro te vei întoarce, 45. Preotul Ţadoc şi p�ooroc11l Nahn •' 11„111. �'" "· Io•. t .  7.  1 cron . zi . 12 . �  l-au uns împărat la Gh�hon. De aco lo 4. şi pentruca Dom n u l  să im pl ineass'uu su it veselindu-se, ş1 cetate� a fcst că •  unniltoarele cuviute pe cari le-a pus4 în mişcare: acesta este vuietul pe rostit pentru m in e : „Dacă • •  fiii tăi care l-a ţ i  auzit. vor lua seama la calea lor, umblînd t 46. So lomon s'a şi aşezai ' pe scaunul cu credincioşie înaintea Mea, din tollă de domnie al împăratului. " 1 l'"'11·:111.:i.•. inima lor şi din tot sufletul lor, nu \'ei 47. Şi slujitorii îm păratului ou venii fi lipsit ţţ niciodată de un u rmaş pc sl! binccuvinieze pe domnul  nostru im- scaunul de domnie a l  lu i  Israel." părntul David, zicînd : ,,Dumnezeul tău • ;s•m. 7• 2fi • • „ t'e. l:rJ. 12. t21teg.20.9. tt2Sam.1. să fac4 numele lui Solomon mai • re- 12. 19. Cnp.e.211. stil decît numele tlu, şi el să-şi înalţe 5. Ştii ce m i-a fileul • loab, fiul Te: st·aunul de domnie mai pe sus de scau- ruici, ce a fllcut  celor doull căpetenn nul tllu de domnie !" Ş1 împăratul s'a. ale oştirii lui Israel, lui Abner ••, Hui inchinat " pe patul slu. lui Ner, şi  lui Amasa ţ, fiul lui lcifr. 
" Vi·ro.ll7. ••Fnc.<7.BI. ]-a omorit ;  a vărsai în timp de pace 48. lalA ce a zis şi impl!ra!ul : „Bine- sing c de rllzboi, şi a pus singcle de c11v i11 ta t s4 fie Domnul, Dumnezeul lui războ i  pc cing�loarea cu cnrc era Israel, care mi-a dat ' astlzi un urmaş încins la m ij loc şi pc incăl tllmiutca din pe scaunul meu de domnie, şi ml·a in- picioare. 02�0111.u. 911; 1e.&,1�,u; 1u,,1. 1:ai.luit să-l v4d !'' •c.�·"- 0. 1'1.11r1.u, 12. ••2sam. 9,27• ţ2sam.20.1o . 
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d h în\ekpciunea • ta, şi să 6. f�. up eril lui cei albi să &c po-

1111 laş! capa�e în tocuinta morţ ilor . 
oare 1 11 „� \'1•r/l., I), l'nl\", :..'(), �I\: 

g- • te porii cu b�111iivoi_1 1t� cu f i i t 
' : ă�rzilai •, o_alaad�tul,_ şi_ �.' să ma-1� 1  . • • la ma<ă cu tiuc , c�c1 _tot aş� 

n111ce tal şi ci ţ cu m ine , 1cş111du-n11 
Î���.S:,

r 
cind fugeam de fratele tău 

Ahsalo!l�1j � �,,, :.!�1,111• tl. 7, 111; 10. :!8. t :.! Knm. 1;.21. ''"""(�';ii �ă· ai lingă t i�e pc . Şimci • , 
�-1 lui Ohcra, l:'lcnia1111t_11I, dm Uahu: f�u El a rostit împotriva mea mari 
bl��temc în ziua cînd 111� �uc_cam !� 
M�hana im. Dar �·.a potţorit mamtca 

ca la Iordau, ş1 1-am J •.r rat t i:c Domm 
1 zicind : Nu te voi omori cu sa-0�1 '" ,, .,�11m. ��l . r1 . �·,� :.! :-inm.ttl. t�. ţ 2 Snm. Hl.:.!:l. 

b:/°Acn;1: tu să 111�-l laşi nep�de1.1.s
it •• ; 

ăci eşt i  un om 111 \c lcpt, ş1 �tu Cilii! 
(rcbuic sll te porţ i cu ci .  Să-1 po�on t 

crii alb i  insîngcraţi •• în loc111n\a 
�orţilor�··'I�:rnd.20. 7.  1ov . fi.  :.!fi. „��· Fnc. ·12. �: ·H. �1 . 1 0. David a ado_rmit • cu 

.�
ăr�nţii l_ui, 

�i a fost !��1�.��\�1�11��.\�,��:�:111. 1.��.1:.!�1����7•• J I . Vremea cit a împără ţ it • J?avid p�
slc Israel a fost de patruzeci �e. am : 
la Hebrou a îm11ără) 1t şapte .a1�1, ta� la 
Ierusalim a împărătit tre1zec1 ş1 trei de 
ani. '' 2 ISnm.6. ·I .  I Cron. 2U .  20, 27. 

1 2. Solomon a şezut • pe scaunul de 
domnie al tatălui său David, şi împă-
răţia lui s'a întărit �?,::J.:!�.��/.tz c,..,11 1 . 1 .  

Solom.011 omoari!. pc  Ado11ia. 
13. Adonia, fiul Ha�hitci, s'a dus la 

Bat-Şeba, mama lui Solomon. Ea i-a zi� :  „Vii • cu gînduri pacinice ?" El a 
rlspuns : „Da.„ ,, , �nm. rn.�, 5. 1 4. Şi a adăugat : „Am să-ţi spun o 
vorbA." Ea a zis : „Vorbeşte !" 15 .  Şi el a zis : „Ştii că împărăţia 
era • a mea, şi di tot Israelul îşi în
drepta privirile spre mine ca să fiu 
lmpllrat. Dar împărăţia s'a întors, şi a căzut fratelui meu, pentrucă Domnul 
iaa • • dat„o. ,, Cnp. 1 . r;. M 1 Cl'on. ?.?.  tl, to; 28.  6 ,  
t17. rnw. "1 U l l . Dnn . 2 . 2 t .  I O. Acum îji cer un lucru : nu-ţi lntoarce faţa !" Ea i-a rlispuns : „Vorbeşte !" 

1 7. Şi ci a zis : „Spune, te rog, împlratului Solomon - căci nu se poate sii nu te ascul te - să-mi den de ncvastl pe " Abişag, Sunamita." • t.:ap. t.B,,.  1 8. Bat-Şeba a zis : „Bine I voi vorbi lmpAratului pentru tine." 

1 9. Bat-Şeba s'a dus la împăratul So
lomon, să-i vorbească pentru Adonia. 
lmpărntul s'a sculat s'o întîmpinc, s'a 
înch inat • înaintea ci, şi a şezut pe 
scaunu l său de domnie . Au pus un 
scaun pentru mama împiiratului, şi ea 
a şezut •• la drcapta ... 11��il:,i. '.!I). I :! .  ,:„·· P i- .  o&r. . !I .  
20. Apoi a zis : „Am sii-(i fac o m ică 

rugiim intc : să mă asculţ i !" Şi împi1-
ratul i-a zis : „Cere, mamă, căci te \·oi 
asculta." 21. Ea a zis :  „Abişag, Sunamita, să 
f ie dată d e  nevastă fratelui tău Ado
n ia." 22. lmpăratul Solomon a răspuns ma
mei sale : „Pcntrucc ceri numai pe Abi
şag, Sunamita, pentru Adonia ? Cerc 
şi împiiră\ia pentru el-dci este frn
telc meu mai marc decît m inc--pen
trn ci, pentru preotul Abia tar •, şi 
pentru l oab, f iul Ţeruiei." -'Cnp . t . 7. 23. Atuuri împăratul a jurat pc Dom
nul, zicînd : „Să mă pedepsească Dum
nezeu cu toată • asprimea, dacli nu-l 
vor costa viaţa pc Adonia cuvintele 
acestea ! „„ nut t. 17. 

24. Acum, viu este Domnul, care m'a 
întărit şi m'a suit pe scaunul de dom
nie a l tatălui meu David, şi care mi-a 
făcut o casă, dupll făgăduinţa • Lui, d astăzi va muri Adonia !" "' 2Snm. 7 . 11 1 13. t('ron .2:!. 10. 25. Şi împăratul Solomon a trimcs pc l'lenaia, fiul lui lehoiada, care l-a 
lovit ; şi Adonia a murit. 

Abia/ar scos dÎll sllljbrl. 

26. lmpăratul a zis apoi preotului 
Abiatar : „Du-te la Ana tot • la moşiile 
tale, căci eşti vrednic de moarte ; dar 
nu te voi omorî azi, pentrucă a i  pur
tat „ chivotul Domnului Dumnezeu 
înaintea tatălui meu David, şi pentru 
că ai luat ţ parte la toate suferinţele 
tatălui meu. •Ios. 21 .18. „ l Sam.2:1.G. 
:.!S1uu.Jft. 21120. t t Snm.22.20,�. :.!SRm. lr>.2.f.. 

27. Astfel Solomon a scos pe Abiatar 
din slujba de preot al Domnului, ca să 
îmrlinească • cuvîntul rostit de Dom
nu asupra casei lui Eli în Silo. 

'-' 1 Sn m . :J . Sl-Sb. 

Omorîrra lui /onb. 

28. Vestea aceasta a ajuns pînll l a  
loab, care luase partea • lui Adania, 
mllcar cil nu luase partea lui Absa
lom. Şi loab a fugit la cortul Dom
nului, şi s'a apucat • •  de coarnele alta
rului. • Cap. t.  7. •-' Cap. a.ro. 
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358 . Io- Ach iş •, f iul lu i  M.aaca, .  •mpăratuJ 
de tire împăratului So tu lu i. Au dat de ştire lu i  Ş imei zi .Ga. 

29. Au 
1
dat a lugit fa co�tul Domnu; lată că slujitorii tăi sînt Ia 'aa�1;:d: m<;>n �ă oa la altar. Ş1 _Solom?n " 

o 1 "'"," lu_i, ş1 că e��naia, fiul lu• le�,ciada, 40. Ş ime i s'a scu lat, a pus Şau ·�·'· t�1�es �
.
e 

Du-te şi foveşte-1 ! mă ar şi s'a dus la Gat la Achi 
a_Pe 

z�/;da�·�ai� a ajuns la corţul. 1D��j cau�e �luj it.or i i. . �im.�i  s_'a dus, �is�:şi 
1 · · i a zis lui loab : " eş• · adus înapoi s lui 1tom dm Gat. 1·a nu ui, .  ş răspuns " or 41 Au dat de veste lu i Solomon aş0�1cl a răspun� : „Nu ! vrea�:ta lm- Ş im

.
ei a P.lecat d in  Ierusalim Ia G� 

. . " Bena ia a spus lucru a 
b ·t loab şi că s'a mtors. , a15=1· tulu i zicînd :  „Aşa a vor 1 ' 42. lmpăratul a chemat pe Şimei Pra

a
şa mi-a răspu�s". . ia . fă •  i-a zis : „Nu te-a_m pus eu să juri ' şi ş3 l . lmpăratul a z� 11!1 î

�e��a "ă'.J ; şi D:J_mn1:1!• �i nu. ţ 1-a� �pus. eu �Otărh'. 
cum a zis, loveşte I , şi .  g 

i de este „Sa ştu ca v�• . mu,ri m ziua c1nd \'e" ia •• ast fel .de pest� mi
1
ne ş car� l-a ieşi să t� �uc_i mtr o parte _sJu altaJ•: casa tatălt11 �ey sm�i

e e pe Şi nu m1-a 1 rasp un s  tu : „Bme ! am în. vărsat loab fa�,;\ ��'m"" :i:i. nent. 19. rn; 21.s, 9. te Ies ?" · • �:'°'1. "· 1;- ' 'fac� �a sîngele lui �ă · 43. Pentru ce atunci n 'a i ascultat d 3J� ?0n�nu
ra 

v�apului lui, pen.tr1:1că � jurăm!ntul _Domnul�} şi de porunca p: ca a as P. b" baţi mai drepţ i ş1 mat care ţ1-o dadusem ? . 
�ouv�:.r

e
d��/t :1: şi i-a ucis cu _sabia, 

• 
4�. Şi îmI?ă�at.1:1 1 a zis lu� Şjmei : „Ştii 

. •  " fi tiui tatăl meu David :  .P.� 1nlauntrul m_1m11 tale tot . raul pe care 
iab�e�t fiJI lui Ner, căpetenia. oştmt l-a! făcut !a!alu1 meu O:lVld ; Domnul " 
lu i Jsrae'I, şi pe A masa ţţ, fiul lui Icter, a_ mtors ra�?t.atea t_a .a�upra, capului 
că ten ia oşt iri i lui Iuda. '"'J.mtc„9.2.t, tau. ,.."·� s.�ll .  16 . n .  P::<. '· lli. ;,'!;< Ezec. 17.li. 
&7 ee7 IU �'�''!l"l'OU.'!l.IR. ;·:!:Sum.:t27. ti" 2 .Snlll.:ll. IO. 45. Dar 1mparatu] So lomon va n jj: ·singe le lor să cadă pesţe C�P11! b inecuvînt�t, şi ���u�u.I • de domnii 
lui loab şi peste capul urma�ilor 1�1 al lu i  David va_ f 1  mtant pe vecie îna. 
pentru totdeauna ; dar David ••._ sa- intea Domnului ." -'Pmv. ,;.;, 
minta fui, casa lui şi scaunul Im de 46. Ş i împăratul a poruncit lu i Se. 
domn ie, să aibă parte d� ,pace pe \'e- na ia, fiul l� i  l�hoi�da.' ca_re a ieşit şi a 
cie din partea Domn.ulu i. , .. , . 25 5 lovit pe Ş1me1 ; ş1 Ş 1me1 a murit. ' �'""" ·:·29· " r;0" : · · Astfel, împără t ia • s'a întărit în mi· 34. Benaia, fiul lui leho1a?a, s a  SUI!, n ite lui Solomon: •1·ers.� a lovit pe Ioab, şi l-a omont. �I a fost 
îngropat în casa lui, în pustie. . . . Căsătoria lui Solomon. - Visul lui. 

35. Impăratul a P!-!S în �runte� oşt1r11 
pe Benaia fiul lui leho 1ada, m locul 
lui loab, iar în locul lui Abiatar ' a 
pus pe pre�tul Ţadoc •• . *\'era.21. 
... �*Nuw.25. 11 1 1:!, 13. tSum.2.35. lCron.6.53; '.!4 . 3. 

3 I .  Solomon • s'a încuscrit cu fa. 
raon, împăratul Eg iptului. A luat 

de nevastă pe fata lu i faraon, şi a 
adus-o în ceta'ea •• lu i  Davi:I, pînă şi·a 
isp răv it de zidit casa t lui, casa tt 
Domnului, şi zidul •ţ dimprejurul le· 
rusalimului. <:<C'or.7.S ;9.21 
�"<>:' 2 Su m . :l . 7 .  t('np. ': . 1 .  ttCap.6. *tCnp.9. 1:,,1Q. 

Omorîrea lui Şimei. 
36. lmpăratul a chemat pe Şimei *, şi 

i-a zis : „Zdeşte-ti o cJsă la Ierusa
lim : să locu ieşti în e1, şi să nu ieşi 
din ea ca să te duci într'o parte sau 
alta. (1 2 Snm. 16.0.  Vers.S. 37. Să ştii bine că în ziua cînd vei :eşi 
şi vei trece pîrîJI • Chedron, vei muri. 
Atunci sîngele •• tău va cădel asupra 
capu lu i tău . 

.,.. :!�0111.10.23. '"l:C&Lev.20.9. los.2.19. 2Sn m . 1 . 16. 
38. Şimei a răspuns împăratului : „Bi

ne ! robul tău va face cum spune domnul meu, împăra!ul." Şi Şimei a locuit multă vreme la lerusJ!im. 
3?. D�1.pii _tre_i a�i, .s'a întîmplat că doi slui1ton a1 lut Ş1mei au fugit la 

2. Poporul • nu  aducea jertfe decilpe 
înălţim i, căci pînă pe vremea aceasta 
nu se zidise încă o casă în Numele 
Domnului . :.:, LPY. 17 .ii, 4 , 5. Dl'u1. 12.2,-t,n. rnr.trn. 

3. Solomon iubea • pe Domnul, şi se 
ţinea •• de obice iurile blălui său DJ· 
vid. Numai că aducea jertfe şi tămiie 
pe înăl ţ imi. • lleut.G. r.; 30. 16,'.!0. Pa.31.:5. 
Hom.8.2H. I (.;or.8.3. i:1* \'ers. 6, 14. 
4. lmpăratul s'a dus • la Oabaon să 

aducă jertfe acolo, căci •• era cea rnJi 
însemnată î 1ă !ţ ime. Solomon a adus o 
mie de arderi de tot pe alt.:ir. 

* 2 Croo.. 1.9.  r::.:.'< J Crou.16.39.2Cron.l.l 
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0 baon • Domnul S'a arătat şi  a dat un ospăţ „ tuturor slujitorilor 

5 . . L!• tuÎ Solor:ion noapt.ea, ş! Du"!; l ui. • Fnc. < t . 7 .  ••Fac.<0.20. Cap.8.06. ln VIS . is . Cere ce vrei să-ţi dau. Est. 1 . 3. Dao . 6 . 1 .  Morc.G. 21. 

neze� t:c�ou."i.':. „„�" Num. 12.6. l\laLL:!�; 2· •:· 10· Judecata lui Solomon. •CUI'·;· 
l�mon .  a răspun� : „Tu a1 ara_t_at 

6. So bunăvoinţă faţa de robul 1 au o m�re t tăi meu pentrucă umbla •• 
DJvid, Ta în cr�dincioşie, în drep
înamt�a ·n curăţie de inimă faţă de 
ta.te !1

i-� i păstrat această mare bună Ti�e,� şi i-ai dat un fiu ţ, care şade pe 
;�;�:�I lui de domnie, cum se vede 

::tl��j: ������:��, etc. c:•:< Cap.2. 4; 9. 4 .  2 Reg.20. 3. 
i Acum Doamne, Du_mne�e':!I n:ie!:I, 

T 
· · pus pe robul Tau sa impara· u 3! în locul tatălui meu David ; şi ţeasc� 

sînt decît un tînăr •, nu sînt în:�r�atH. o:·�Cron".zr:· 1. „„„„ Nu m . 27. 17.  

8 Robul Tău este m m 1i locul poporu
l : pe care l-ai • ales, popor foarte 
��re, care nu poate. !i n ici •• . s�:otiţ, 
nici numărat, d1�J!�:�:�� ,��.�t11�:!; �5��: 9. Dă dar • �obului .Tău o inimă pri�e

ută, ca să JU�ece � pe popo_rul T�u! p
ă deosebeasca ţ binele de rau ! Cac1 �ine ar putea să judece pe poporul 

Tău, pe poporul acesta aşa de mare la 
număr !" 02Croo. 1 . 10. Prov . 2 . 3-9. Ja.c.1.5. 
•Pl'Pe.n. 1 , 2. ţEvr.6. 14. 10. Cererea aceasta a lui Solomon a 
plăcut Domnului. . . . _ 1 1 . Şi Dumnezeu a zis : „f1 1ndca lu
crul acesta îl ceri, fiindcă nu  ceri • pen
tru tine nici viaţă lungă, n ici bogăţii, 
nici moartea vrăjmaşilor tăi, ci ceri 
pricepere, ca să fac� drei:tate, <�i.c .• .3: 12. voi ' face dupa cuvmtul tau. Iţ i  
voi „ da o inimă înţeleaptă şi price
pută, aşa cum n'a fost _n ime_ni !n.a inte� ta şi nu se va scula n imeni n ic10data 
ca tine. :;t l loau 0. 14, 15. 
�C11p. 4,291 30,31; 6.12; 10.24. Ecl . t. 16. 1 3. Mai mult, îţi voi da • şi  ce n'a i  
cerut: bogăţii „ ş i  slavă, aşa incit în 
tot timpul vieţii tale nu va fi niciun 
împărat ca tine. ''Mnt.6.33. Elee.3.20. 
oo.cep.4.21 ,24; to. :!'d. 25,etc. Prov.3. 16. 
14. Şi dacă vei umbla în căile Mele, păzind legile şi  poruncile Mele, cum • a făcut David, tatăl tău, îţi voi lungi ... zilele. 

11 •Cap. Io. 5. ''"'' Ps. 91. 16. Prov .3.2. 1 5. Solomon s'a • deşteptat. Acesta a fost visul. Solomon s'a întors la lerusali�, şi s'a înfăţişat înaintea chivotului legămîntu!ui Domnului. A adus arderi de tot şi jertfe de mulţămire, 

1 6. Atunci au venit două femei curve 
la împărat, ş i  s'au înfăţişat• înaintea 
lui. >:' N u m .27.2. 

1 7. Una d in femei a zis : „Rogu-mă, 
domnul meu, eu şi femeia aceasta lo
cuiam în aceeaş casă, ş i  am născut 
lingă ea în casă. 1 8. După trei zile, femeia aceasta a 
născut şi ea. Locuiam împreună, ni
ciun străin nu era cu noi în casă, nu 
eram decît noi amîndouă. 

1 9. Peste noapte, fiul acestei femei 
a murit, pentrucă se culc:ise peste el. 
20. Ea s'a sculat pela mij locul nopţii, 

a luat pe fiul meu de lingă mine, pe 
cînd dormea roaba ta, ş i  l-a culcat la 
sinul ei : iar pe fiul ei, care murise, 
l-a culcat la sinul meu. 
2 1 .  Dimineaţa, m'am sculat să dau 

ţîţă copilului ; şi iată că era mort. 
M'am uitat cu luare-aminte la el di
mineaţa ; şi iată că nu era fiul meu, 
pe care-l născusem." 
22. Cealaltă femeie a zis : „Ba nu ; 

fiul meu este cel viu, iar fiul tău cel 
mort." Dar cea dintîi a răspuns : ,,Ba 
nicidecum ! fiul tău este cel mort, iar 
fiul meu este cel viu." Aşa au vorbit 
ele îna inte:i împăratului . 

23. lmpăratul a zis : „Una zice : „ fiul 
meu este cel viu, iar fiul tău este cel 
mort." Ş i  cealaltă zice : „Ba nicide
cum ! fiul tău este cel mort, iar fiul 
meu este cel viu." 

24. Apoi a adăugat : „Aduceţi-mi o 
sabie." Au adus o sabie înaintea îm
păratului. 
25. Şi împăratul a zis : „Tăiaţi în 

două copilul cel viu, şi daţi o jumă
tate uneia şi o jumătate celeilalte." 

26. Atunci femeia al cărei copil era 
viu, a simţit că i • se rupe inima pen
tru copil, ş i  a zis împăratului : „Ah ! 
domnul meu, dă-i mai bine ei copilul 
cel viu, şi nu-l omorî !" Dar cealaltă 
a zis : „Să nu fie nici al meu n ici . al 
tău ; tăiaţi-I !" 

„"t. Fac. 43. 30. Ian. 49. 15. Ier. 31. 20. OsP..a tl. 8. 
27. Ş i  împăratul, luînd cuvîntul, 'a 

zis : „Daţi celei dintîi copilul cel viu, 
şi nu-l omorîţi. Ea este mama lui." . · '  
28. Tot Israelul a auzit de hotărîrea 

pe care o rostise îm păratul. Şi s'�u 
temut de  împărat, căci au vătut că\în-
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60 • 1 1 8. Şime1, fiu l IUi Ela, 111 Ben· . 3 
. • lui Dumnezeu �ra m e ' 1 9. Oheber, fiul lu.i U ri, în 1a::1111n. ţelepc1�n:a

.( în judecăţile lui; 11 12. Iaadului ; el av�a. ţ111u�ul • lui s·hGa. povăju in u 0 '"":9' ' împăratul Amor1ţ_1lor ş1 al lui o 1 �n, 'b „ cei mai î11al(i ai păratul Basanulu1. Era un sing�� 1�· 
Stu1 aş

l
u · Solomon. grijitor în ţara aceasta. •u,"' •n. 
111 • ărat "·1 I. Jmpăratul Solomon era imp ,H&:irea lui Sol.omo11, 4 peste tot Israelu l . . le avea în 20. luda ş1 Israel erau 111 număr f 

2 Iată căpeteni!le f.e 
l
c�:eotulu.i Ţa· te mare, ca nisipu l • de pe ţărmul ��· 

sl�jba Ju i :  Azana, iu rii. Ei mîncau •, be.:m .ş i  se vesele a. dOC, . • f" )ui Şişl, erau •Fac.22.17 . Cnp .3.B.Prov . �" ·28·0''''�s. 72.3, l.!lic:�· 3. Elihoref ş1 A�1a. _ l1tui Ah ilud , era 2 1 .  �o�?mon • mai, s;�p1�e� şi loat · Jog_c;ifej1 ;  losafat ' fiu 
,,2 8.m. e. 16; 2\1.24· îm�ăraţ_11Ie �el'!_ �lu p111a în Iar: scrutor ; . • . 1 1 i Iehoiada, era pe· f 1�1ste_n�ţor ş1 p111a la hot�rul. Egiptu. 4. Bena 1a , fiu u . Abiatar „ erau lut. Et 11 aduceau t daruri, ş1 au fo 1 

ste o�tire ; Ţadoc ş�cap.2.35• ,,o cap.2. r.: supuşi lui Solomon tot timpul vie\�i preoj 1. . f I lui Natan, era mat lui. •' 2Cron .9. 26. Ps. 72. 8. ••Fac. 15• 18. 1„ 1 4 5. Azana, _i u „. . Zabud fiul lu i tps. 68.29; 72. 10, 1 1 .  " · 
mare • peste 1�r·1��od� stat, cirac ţ al 22. Jn fiecare zi Solomon mînca: trei· Natan era �IUJ aş 

.2 8 e. i8' 2o.26. zeci de cori de flolre de făină şi şa 
împăratului ; c•V•;".·k'" om. ' 

sezeci de cori de altă făină, ' · 
t2Sam. l6:><; 16· 16· 1 ;:·

i 
·
�are peste casa 23. zece boi graşi, douăzeci de boi de • 6. Ah1şar. �ra. Adoniram •, fiul lui păscut, şi o .sută �e �i._a!a!ă de cerbi, 1mpăratulut 

• 
. ş�are peste dări:'cap.6.H- căprioare,, ciute ş 1  pasan 111grăşate. Abda, era ma t • . „ . 24. Stăpmea peste toată ţara de din. Numele celor doisprezece 111g�z111�".'.· coace de Rîu! �el a  o Tif�_a0h pînă Ia Ga. 1 Solomon avea doisprezece mgnJ•· za, peste toţi 1mparaţ1 1 de dincoace 

to;i este tot Israelul. Ei îng:rije_au �e de Rîu. Şi a_vea pace •• pretutindeni 
hranf împăratu lui ş i � casei l ut, fie- de jur împ�eiur. • Ps . ;2. 11  . • ,,��·-ni. 
care timp de o lună dm an. 25. luda şt I srael, �e};i pa� _pmă li 8. Iată-le nume.le : . . Beer-Şeba, a.u lo�lllt. m lm1şte fie. 

fiul lui Hur, m muntele lut Efra1m. care ţ subt via lut ş 1 subt smochinul 
9. fiul lui Decher, la Macat._ Ia Saal- lui, în tot timpul lui Solomon. 

bim, la Bet-Şemeş, la Elon ŞI la Bet- '' ler .23.6.  •'-' Mic . 4 . 4. Znh.3. JO. tJudc.20. 1. 
Hanan. 26. Solomon • avea patruzeci de mii 

t o. fiul lui Hesed, la Arubot ; el de iesle pentru cai i •• de la carăle lui, avea Soco şi toată ţara Hefer. . şi douăsprezece mi i  de călăreţi. 1 1 . fiul lui Abinadab avea tot tmu· • C•p. 10. 26. 2 Cron. 1. 14 ;  9. 20. •• Deot.11.1; 
tul Dorului. Tafat, fata lui Solomon, 27. lngrijitorii • îngrijeau de hrana 
era nevasta lui. . împăratului Solomon şi a tuturor ce-1 2. Baana, fiul lui Ah1lud, avea Taa· lor ce se apropiau de masa lui, fiecare nac şi Meghido, şi tot Bet-Şeanul de în Juna lui ; ş i  nu lăsau să fie vreo lingă Ţartan subt lzreel1 dela_Bet-Şean lipsă. •vm;. 
pînă Ia Abel-Mehola, pmă dmcolo de 28. Aduceau şi orz şi paie pentru ar· locme�m. . . măsari şi fugari, în locul unde se afla 1 3. fiul lut Gh�ber, _la 0Ra"!ot �m qa- împăratul, fiecare după poruncile pe laad ;  el avea ttrgunle lut latr, fiul cari Ie primise. lui Manase, în Galaad ; mai avea şi . . . . ţinutul „ Argob în Basan, şasezeci ce- F OJma ŞI lnfele pcwnea lut Solomon. 
lăţi mari cu ziduri şi zăvoare de aramă. 29. Dumnezeu • a dat lui Solomon în· 

•Num.32.41. ••Deut.3.4. ţelepciune, foarte mare pricepere, şi l �. Ahinadab, fiul lui Ido, Ia Maha- cunoştinţe multe ca nis ipul de pe făr· na1m. mul mării. • cap. 3.11 1 5. Ahimaaţ, în Neftali. El luase de 30. Inţelepciunea lui Solomon în!�· nevastă pe B�smat._ fata lui Solomon. cea înţelepciunea tuturor fiilor Ra�· 
16. Baana, fiul lut Huşai, în Aşer şi ritului • şi toată înţelepciunea „ Egip-Ja Bealot. lenilor. '' Fac. 20.6. ••FapL7:21. 17, losafat, fiul lui Paruah, în Isahar. 3 1 .  El era mai înţelept •  decît •• once 
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. mult ţ decît Etan, Ezrahitul, orn! rnalt decît Hernan, Calcol şi Dar
rna1 ��tui Mahol ; şi faima lui se răda! �l�e printre toate neamurile, de-

iri�prejur� 6· �· C:.Pii."11;.' ;:��\��1�1.0. 19. Ps.89, 

��� t�C���tit; t�ei mii de pilde, şi  a 

afcă.tuit 0 mie "���-i1�: . �!r�:.�'.· ": c1n1. i . i .  

33. A vor�it des�ri:_ copa_ci, dela ce
drul din Liban pm� la isopul care 
reşte pe zid, a vorbit deas��enea de

�pre dobitoace, despre pasari, despre 
tîrîtoare şi despre l?eş�1. 34 Veneau •  oameni dm toate popoa
rele

. 
să aculte înţelepciune:i l�i Sc;>loon din partea tuturor 1mparaţ1lor Jll

ărnintului cari auziseră vorbindu-se �e înţelepciunea tui. ·=· Cup.10. t .  2cron.s. 1, 23. 

Zidire� Templului. 5 t. Hiram •, împăratul Tirului, a tri
rnes pe slujitorii săi la Solomon ; 

căci auzise că fusese uns împărat în 
locul tatălui său, şi  el iubise „ tot
deauna pe David. •Vers.10,1s. 2cron.2.a. "1-Co2Sam.D.ll .  l Cron. 14.1. Amo�. 1 . 9. 

2. Solomon • a trimes vorbă lui H i-ram : ::•2Cron. 2.3.  3. „Ştii că tatăl meu David n'a putut 
să zidească o casă Domnului, Dumne
zeului lui, din pricina războaielor • cu 
cari l-au înconjurat vrăjmaşii lui, pînă ce Domnul i-a pus subt talpa picioare
lor lui. '' I Cron . 22.8; 28.3.  

4. Acum Domnul, Dumnezeul meu, 
mi-a dat odihnă • din toate părţile ; 
nu mai am nici protivnic, nici nenoro
ciri ! =:• Cap.4.24. I Cron.22.9 .  

5. Iată • că am de gînd să zidesc o 
casă Numelui Domnului, Dumnezeului 
meu, cum •• a spus Domnul tatălui 
meu David, zicînd : „Fiul tău, pe care-l 
voi pune în locul tău, pe scaunul tău 
de domnie, el va zidi o casă Numelui 
Meu." (t2Cron.2.4. <-(t2Sa.m.7.13.1 Cron.17 .12;2'2.IO. 

6. Porunceşte acum să se taie pentru 
mine cedri • din Liban. Slujitorii mei vor fi cu ai tăi, şi-ţi voi plăti simbria 
slujitorilor tăi aşa cum o vei hotărî tu ; căci ştii că dintre noi nimeni nu 
s� I?T!�epe să taie lemne ca Sido-
nienu. • 2 cron.2.s, 10. 7. Cînd a auzit Hiram cuvintele lui Sol?mon , a avut o mare bucurie, şi  a zis :  „Binecuvîntat să fie astăzi Domnul, care a dat lui David un fiu înţelept, drept căpetenie a acestui mare 
popor !" 

8. Şi Hiram a trimes răspuns lui So
lomon : „Am auzit ce ai trimes să mi 
se spună. Voi face tot ce vei vrea în ce 
priveşte lemnele de cedru şi  lemnele 
de chiparos. 

9. Slujitorii mei le vor pogorî d in Li
ban la mare, şi • le voi trimete pe 
mare în plute pînă la locul pe care 
mi-l vei arăta : acolo, voi pune să le 
deslege, şi le vei lua. Ceea ce cer în 
schimb, este să trimeţi merinde •• ca
sei mele." "' 2Cron.2. 16. ·�"''Ezro.9. 7. Ezec.27.17. Fe.pt.12. 20. 1 0. Hiram a dat lui Solomon lemne 
de cedru şi lemne de chiparos cît a 
voit. 1 I .  Şi Solomon • a dat lui Hiram 
douăzeci de mii de cori de grîu pen
tru hrana casei lui şi douăzeci de cari 
de untdelemn curat ; iată ce a dat So
lomon în fiecare an lui Hiram. ""2Cron.2.10. 
1 2. Domnul a dat înţelepciune lui 

Solomon, cum • îi făgăduise. Intre Hi
ram şi Solomon a fost pace, şi au fă
cut legămînt împreună. •Cap.a.12. 

1 3. lmpăratul Solomon a luat din tot 
Israelul oameni de corvoadă, în număr 
de treizeci de mii. 

1 4. 1-a trimes în Liban, cîte zece mii 
pe lună, cu schimbul ; o lună erau în 
Liban, şi două luni erau acasă. Adoni• 
ram era mai mare peste • oamenii de 
corvoadă. «cap.4.s. 

1 5. Solomon • mai avea şaptezeci de 
mii de oameni cari purtau poverile şi 
optzeci de mii cari tăiau pietrele în 
munţi, •Cnp.9.21. 2Cron.2. 17, 18. 

1 6. afară de căpeteniile, în număr de 
trei mii trei sute, puse de Solomon 
peste lucrări şi  însărcinate cu prive
gherea lucrătorilor. 

1 7. lmpăratul a poruncit să se scoată 
pietre mari şi  măreţe, cioplite • pen
tru temeliile casei. • 1 cron.22. 2. 
1 8. Lucrătorii lui Solomon, ai  lui Hi

ram, şi Ghibliţii, le-au cioplit, ş i  au 
pregătit lemnele şi pietrele pentru zi
direa casei. 

Zidirea Templului. 6 I .  ln • al patru sute optzecilea an 
după ieşirea copiilor lui Israel din 

ţara Egiptului, Solomon a •• zidit casa 
Domnului, în al patrulea an al dom
niei lui peste Israel, în luna Ziv, care 
este luna a doua. •2 0ron. s. 1 , 2.  •• Fopt. 7.47. 

2. Casa • pe care a zidit-o împăratul 
Solomon Domnului, era lungă de şase-
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J62 . . ·nJltă a acoperit pardoseala casei cu . de cofi, Iată de douăze.��,!1. }1 • 1, etc. duri de .chip_aros. • Scln. zeci reizeci. . . !ului ca· 1 6. A imb�acat cu. s�induri de d; �ridvorul dm_amtea T�mgăzeci de cei douăzeci d� c�t•_ �· fund ului �edru 
sei avea o. lungime. d� oe coti Iăr· d_ela pa�dose�la pina in creştetul 2a�e1, coti, în lăţ imea c�se1, ş1 zec rilo!, �· a p_astrat _ l ocul �cesta ca1 � 
gime în faţa case•: . ferestre • faca dm el Sfinta Sfintelor , Locul sa 4. Jmpăratul a ţacu! ctse�fară. sfint. •E�od. 26.33. Lev. 16. 2. cap. 8. 8. 2CroPrea 
largi înlăuntru ş1 strim e 

'°· 16: o. 16. Ezec. <5.•. _Evr. 9. 3. . • •.3.a, 
. •Eiec. . mai 1 7. Cei patruzeci �e coţ1 de d i . 

5. A zidit lipite de_�idu�{a��'te al· alcătuiau Casa, adică Ţemplu l.nainte 
multe rînduri • de _oda1, u� • Ponjurau 1 8. Le�nu l  de c�d�u �1n lăuntru a tul, de jur �mpreJUI�l

c;.r�i '�fîntul Io- săpături de coloc11rţ 1, ş1 flori deschi�:� 
ziduri!� cag��t:�fel odăi lăturalnice t�tu

t 
I_ era de cedru, rru se vedea nici� caş ; ş1 .a . pia ra. _ . de jur 1mpr�J�,';;,_ 41.8. ••vers.JB.l9,20.21,3� - 1_9. �o�omon � pr�_gat it locul Prea . ra lat de cinci coji, sfint mlauntru in .m •Jlocul casei, ca r 6. Catul d�.rs � se coti iar al aşeze acolo ch ivotul legămîntul a cel dela miJ oe e . �a căci � partea Domnului. . ui 

treilea. de ş3p!e cfăţ��t arcaae strîmte 2�. Loc�I prea sf�nt �vea douăzeci d deafar_a a casei .a .1 • nu fie prinse coji lungime, douazec1 de coti lă tirn e !mp�eiu� ca gri_nzi e sa şi douăze�i de cot i înăl ţ ime. Solornoe, m z��;�les'�as�:dit casa ", s'au între· �-a căptuşit c_u aur cu�at. A făcut îna� 
b�lnţat ietre cioplite gata _î�ai�te de mtea Loculu i pr�a sfint un . al tar de 

fi adJse acolo, aşa că mc1 ciocan, lemn de cedn�. ş! l-a acoperit . cu aur. �ici secure, nici 0 unealtă d� �e.� nu 21_. Partea d in!aunt�u a casei a căp. 
'au auzit în casă în timpul z1dm1. tuşit-o c� au�, Ş_I a prins perdeaua din. s <Deu1 .21 .;, 6. Cnp.s: 1s. lăuntru. m lant.1soare de aur înaintea B. Intrarea odăilor din caţul. de JOS LoculUI prea sfint, pe care l-a acoperii era în pJrtea dre��tă a casei ; !" ca.t�I cu aur. _ . _ 

dela mijloc te su1a1 pe o scara cotita, 22. A captuş1t toata casa cu aur casa şi tot aşa dela catul de mij loc la al intr;agă, şi a ai;.operit cu aur tot' alta. 
treilea. rul care era mamtea Loculu i prea 

9. Dupăce a isprăvit° de z!dit c�sa! sfînt. • '' 1'.xod.30. 1 .3,o. 
Solomon a acoperit-o cu scmduri ş1 23. In locul prea sfmt a făcut • doi cu grinzi de cedru. • l'ers. 14, 38• heruvimi de lemn de măslin sălbatic 
1 o. A făcut de cinci coţi de înalte fie: înalţi de zece coti. ' 

care din caturile dimprejurul întrege1 " Exod.37. 7 , B , 9 . 2cron.3.10,11,12. 

case, şi le-a legat de casă prin lemne 24 .. fie.care din . c:le două . ar_ipi ale 
de cedru. unuia dm heruv1m1 avea cmc1 coti 

1 1 . Domnul a vorbit lui Solomon, şi ceeace făcea zece coţi dela capătul i-a zis : uneia din aripile lu i  pînă la capătul 1 2. „Tu zideşti casa aceasta ! Dacă celeilalte. vei • umbla după legile Mele, dacă vei 25. Al doilea he ruv im avea tot zece împlini orînduirile Mele, dacă vei păzi coţi. Măsura şi ch ipul erau aceleaşi şi vei urma toate poruncile Mele, voi pentru amîndoi heruvimii. împlini faţă de tine făgăduinţa •• pe 26. !nălţ imea fiecăruia din cei doi care am făcut-o tatălui tău David, heruvim i era de zece c:iţi . -'Cap. 2.4; 9. 4. «•2sam. 7. 13. 1 Cron.22. 10. 27. Solomon a aşezat heruvimii în 
13. voi • locui în mijlocul copiilor lui m ij locul casei, în partea dinlăuntru. Israel, şi nu voi părăsi•• pe poporul Aripile lor erau înt inse • ; aripa celui Meu lsrael." • Exnd.20.s. Lev.26. 11. 2cor.6.18. dintîi atingea un zid, şi a ripa celui de Apoc.2t . 3. "° Deut. 31. 6. al doilea atingea celalt zid ; iar cele· 1 4. După ce a isprăvit • de zidit casa, !alte aripi a le  lor se întîlneau la ca· •wrs.3.'l. pete în mijlocul casei. . ! 5. Solomon i-a îmbrăcat zidurile pe • fao11.2;;. 20;37.9. 2 Cron.,.a. dm lăuntru cu scînduri de cedru dela 28. Solomon a acoperit şi heruvimii pardos�ală pînă la tavan ; a îmbrăcat cu aur. astfel m lemn partea dinlăuntru, şi 29. Pe toate zidurile casei de jur 
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. în partea din fu�d ş i  în faţă, coţi, şi un alt pridvor înainte cu stîlpi 

irnP��JU:ă sape ch iI?uri de. heruvimi, şi trepte în fa\ă. · 

a Pfinici şi de. flori deschise. . 7. A făcut pridvorul scaunului de 
de A acoperit pardose�l� case_1 cu domnie, unde judeca, pridvorul jude-30. • partea din fund ş1 rn faţa . căţii ; şi l-a acoperit cu cedru, dela 
aur, 1[a intrarea. Locului pre� s_fînt_ a pardoseală pînă în tavan. 
�1 .

t două uşi din lemn de maslrn �al- 8. Casa lui de locuit a fost zidită bf���c ; pr�g�I de s�s şi uşiorii uşilor în acel aş fel, într' o al tă curte, în dosul 
în cmc1 muchi . pridvorului. Şi a făcut o casă la fel cu 

erf Cele două uşi _erau făcu�e d in pridvorul acesta pentru fata lui Fa-
] 3 · de măslin sălbatic. A pus sa �:ip� raon, pe care • o luase de nevastă. e;;le chipuri d_e he�uvimi, de fi.n ici, ''C"r•. 3. 1 . 2 c r o u . s . 1 1 .  P. de flori deschise, ş1 le-a acoperit cu 9. Pentru toate aceste clădiri a în!�r, a î_nt_i�s aurul şi peste heruvimi şi trebuinţa! pie tre m inunate, cioplite du-t f mei pă măsură, ferestruite cu ferestrăul, 
P;�.\ 1făc�t de�semen�a pentru poar- înlăuntru şi în a fară ; ş i  aceasta cl in 
ta Templului,_ m�te uş10ri de le_mn de temeli i p înă la straşină, şi afară pînă 
măslin sălbatic,_ rn patru muchi, . l a  curtea ce:i mare. 34 şi cu doua uşi de lemn de ch1- 1 O. Temel iile erau de pietre foarte de 
par�s ;  • fieca�e • u_şă . era _ _  făcută . d.i� preţ, şi mari, pietre de zece coţi şi 
două scmdun desparţ1te . .-Ezec . . • 1 . 23,�'·20· pietre de opt coţi. 35. A pus să. s.al?e _ pe ele �h 1p11r1 . de 1 1 .  Deasupra erau iarăş pietre foar
heruvimi, de f.1mc1 ŞI de flori desch1�e, te de preţ, tăiate după măsură, şi 
şi Je-a acoperit cu aur, _pe �are l-a rn- lemn de cedru. 
tins pe săpătura de ch1pun. 1 2. Curtea cea mare avea de jur îm-36. A zidit şi curtea din lăuntru <lin prejurul ei trei şiruri de pietre l'io
trei rînduri de pietre cioplite şi din- pl ite şi un şir de bîrne de cedru, ca şi 
tr'un rînd de grinzi de cedru. curtea dinlăuntru a casei Domnului, 37. ln anul al • patrulea, în luna Ziv, ş i • ca şi pridvorul casei. 
s'au pus temeliile casei Domnu,��

�: • . 1 . "loanl0.23. Fapt.a. u. 
38. şi în anul al unsprezecele:i, în 

Juna Bui, care este a opta lună, casa a fost isprăvită în toate părţile ei şi 
aşa cum trebuia să fie. In timp de şapte • ani a zidit-o Solomon. " Vers. 1 .  

Zidirea casei lui Solomon. 7 1 .  Solomon şi-a mai zidit şi casa 
lui, şi a ţinut treizeci • de ani pînă cînd a isprăvit-o de tot:=· Cap . 9. 10. 2cron.s.1. 2. A zidit mai întîi casa din pădurea 

Libanului, lungă de o sută de coţi, lată 
de cincizeci de coţi, ş i înaltă de treizeci 
de coţi. Se sprij inea pe patru rînduri 
de stîlpi de cedru, şi pe stîlp i  erau 
grinzi de cedru. 3. A acoperit cu cedru odăile cari 
erau sprijinite de stîlpi şi cari erau 
în număr de patruzeci şi cinci, cîte 
cincisprezece de fiecare cat. 

4. Erau trei caturi, şi fiecare din ele 
avea ferestrele faţă în faţă. �· Toate uşile şi toţi uşiorii erau din 
b�rne în patru muchi, şi l a  fiecare dm cele trei caturi, uşile erau faţă în 
faţă. 
6. J:.. f_ăcuţ un pridvor de stî lpi, lung de cmc1zec1 de coţi şi lat de treizeci de 

Cei doi stîlpi de aramă. 

1 3. lmpăratul Solomon a trim�s şi 
a adus d in Tir pe H iram •, •0·2cron . <. t1. 

1 4. fiul • unei văduve d in seminţia lui 
Neftali, ş i al unui tată • •  din Tir, care 
lucra în aramă. H iram era pl in ţ de 
înţelepciune, de pricepere şi de ştiin
ţă în săvîrşirea oricărei lucrări de ar:i
mă. El a venit la împăratul Solomon, 
�i i-a făcut toate lucrările. 

-"'2 C1ou. 2. 14. ':":' 2Cl'on. 4 .  16 .  t Exod.31.3;36. t. 
1 5. A turnat cei doi • stîlpi de aramă. 

Cel clinti i avea optsprezece coţi în înăl
ţ ime, şi un fir de doisprezece coti mă
sura grosimea celui de al doilea. 

'-" 2 Reg. 2:">. 1 7 .  2Cron.3. lăj 4 . 12. ler.02.21. 

1 6. A turnat două coperişuri de ara
mă, ca să le pună pe vîrfurile stîlpi
lor ; cel d intîi era înalt cie cinci coţi, 
şi al doilea era înalt de cinci coţi. 1 7. A mai făcut nişte împletituri în 
chip de reţea, nişte ciucuri făcu\i cu  
lănţişoare, pentru coperişurile de pe  
vîrful stîlpilor, şapte pentru coperişul 
clintii, şi şapte pentru coperişul al 
doilea. 1 8. A făcut cite două ş iruri de rodii 
împrejurul uneia din reţele, ca să aco-



1 I M P A R A î l  (1 Regi ) . 7 . . .  364 · din de aramă cu osu de aramă · şi 1 operişul de p� vîrf�I u��::u al patru colţuri e�al! ni�te _polÎtc tu� C�Je p�re _ � tot aşa a facut şi P subt lighean, ş1 !•�g� ciucuri. na,t, stil�1 • • •1 "lor 31 . Gura temeliei dinlăuntrul doi eCo erişurile depe v1rful dh p�rcă şului pînă sus era de un cot �OPeri. _ 1 9 • .  dJor erau lucrate aşa e Pţi aceasta era rotundă, ca pentru · 1 &ur� m pr�işte 'crini şi aveau p�t�u 
i
c�tîipi rile de felul acesta, şi era Iată tră. e�iu Coperişurile depe. ce\ de rodii cot şi jumătate ; avea ş i săpături \�n u înconjurate de doua su e pest� bliile erau în patru muchi, nu rot� a. !�: lin ă umflătura care e�ă �ute • 32. Cele_patru roţi e�au subt lăbJ�dt: reţ�a ; �e. a�emen;a .er� ��lui ele al o.siile rotilo� era!-1 prmse de terneJ'i ş� de rodii inşi.rate !�c!:1.�3.16;._ 13_ 1er.oz.za. fiecare era malta de un cot şi iurn�'. doilea coperiş. • .. • idvorul • • tale. 

21 A aşezat • shlpn !n f din dreap- 33. Roatele erau făcute ca ale 1 . 
Te�plului ; a �şezaVh!P�poi a aşezat car. Osii le, obezi le, spiţele şi but��1 ta şi J-a numit lac. (n • ·t Boaz. (o r  erau toate turnate. Cil 
stÎJpul din stînga, ş�2;0�-��i. •"' Cap. 6. 3. 34. �-a cele p_atru col_turi _ale fiecăr . 

• f 1 t'I 'lor era 0 lucrătură temeiu era� nişte poliţe dmtr'o buc:'. 22. In vir u � 1. P1 1 , is răvit tă cu temelia. în chip de. c�m1. Astfe s a p 
35.  Partea de sus a temei iei se sf' lucrarea shlp1lor. _ şea c� �n. cerc înalt de o jumătate �; 

Marea de aramă, lighenele de arama. c?t,_ ş1 1ş1 _ave� propt�Iele cu tăbliile - marea • turnată din ara- e1 facule d1_nt_r o bucata cu ea. 23. A facut ţ" dela 0 margine 36. Pe plac1Ie proptelelor, şi pe r m.ă. 1vea :I�l�ă c�r� rotundă de tot, blii, a. săpat heru_vii:rii, Ie! şi finici, du� f��ftă de
c�inci c�ţi, şi de jur împr�ju� ţocunle goale, ŞI c1Ucur1 de jur împre. 

se utea măsura cu un fir de tre1zec1 Jur. • 

de �oţi. • r neg. 25 . 13•  2croo�4. 2. �er-o:i.11. �7. Aşa a_ facut c�Ie z_ece temelii ;  tur. 24 S bt buza ei erau sapat1 nişte natura, masura ŞI chipul erau Ia fel col�cinfi, cite zece_ I_� fiecar� c_?t, de pentru toa.t;. _ . jur • împrejurul marn ; colocm (11,_ a.�c- 3_8. A_ mai f�cut zece hghen� de ara. zati pe două rînduri, erau turnaţi _im- ma. fiecare. lighean . av�a o mcăpere preună cu ea dintr'o singură bucata. de patruzeci �e �aţi, f1�care lighean -'2(.,"roo.•. 3. avea patru coti, fiecare lighean era pe 
25. Era aşezată pe dois�re�ece boi, cite una din cel� z�ce teme_l_ii. •2eron.u. 

din cari trei întorşi spre miaza noapte, 39. A pus cmc1 temeiu pe partea 
trei întorşi spre apus ; t�ei întor�i �rre dre0apt� a _casei, şi _ci�ci temelii pe par. 
miază zi, şi trei mtorş1 �pre !asant ; te� stmga a. casei ; iar mare� de ara. 
marea era deasupra lor, ş1 toa!a partea ma a pus-o m partea dreapta a casei 
dinapoi a trupurilor lor era înlăuntru. la mia�ăzi răsă!it. •2croo.u,5. Ier.02.20. 40. Haram a facut cenuşarele, lopetile 

26. Grosimea ei era de un lat de şi lighenele. · 

mină ; şi marginea ei era ca marginea Sfî · z - · · unui potir, făcută ca floarea crinului. rşitul ucraru. 
Aveao încăpere de două • miide vedre. Aşa a sfîrşit H iram toată lucrarea "2Cron.u. pe care i-o dăduse împăratul Solomon 27. A mai făcut zece temelii de ara- s'o facă pentru Casa Domnului: mă. Fiecare temelie era lungă de pa- 41 .  doi stîlpi cu cele două coperişuri Iru coti, Iată de patru coti, şi înaltă şi cu cununile lor de pe vîrful stilpi· de trei coti. lor ; cele două reţele • ca să acopere 28. lată cum erau temeliile acestea. cele două cununi ale coperişurilor de Erau făcute din tăblii, legate la col- pe vîrful stîlpilor · •veni.11.JB. ţuri cu încheieturi. 42. cele patru s�te de rodii pentru �9. Pe_tăbl!il� dintre încheieturi erau cele două reţele, cîte două rînduri de �1şte. Je1, bo1 ŞI h�ruvimi ; Şi re Înche- rodii de fiecare reţea, Ca să acopere 1et�n, deasup�a ş1 dedesuptu leilor şi cele două cununi ale coperişurilor de bo1l�r, er�u mşt� împ_letituri cari atîr- pe vîrful stîlpilor ; . nau m _chip de c1u�un. 43. cele zece temelii, şi cele zece h· 30. fiecare temelie avea patru roate ghene de pe temelii ; 
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.44_ marea, şi cei doisprezece boi de 

s��t ���eş�rele •, lopeţile şi lighenele. 
T "te aceste unelte, pe cari le-a dat 
, oaăratul Solomon lui H iram să le 
{1'ă pentru Casa Domnului, erau de 
��mă lustruită. o:.Ex�11 2i . 3. 2 Cron . 4 . !6. 
a 46 lmpăratul a pus sa le toarne m 
'mpia • Iordanului, într'un pămînt hu-

�os, între ����!.:�17��„J![.��}·t 1oe.a.1a. 
47. Solomon "a !ăsat toate aceste unelt� 

necîntărite, cac1 _erau foarte multe,_ ş 1 
greutatea aramei nu se putea socoti. 
48 Solomon a mai făcut toate cele

Jalt� unelte pentru Casa Domnului : al
tarul • de aur ; masa • •  de aur, unde 
se puneau pînil� t pentru pum:rea 
înaintea Domnulm ; - '' Exnd.37.25. etc. 

i:i,,,.. E.xod. 37. IO, etc. ţE:xod . 25. 30. Le v . 24 . 6-8. 49. sfeşnicele de aur curat, cinci la 
dreapta şi cin.ci la stînga? înaintea Lo
cului prea sfmt, cu florile, candelele 
şi mucărite de aur ;  
50. lighenele, cuţitele, potirele, ceştile 

şi căţuile de aur curat ; şi ţîţînile de 
aur curat pentru uşa dinlăuntrul casei 
la intrarea în Locul prea sfînt, şi pen
tru uşa casei dela intrarea Templului. 5 I . Astfel s'a isprăvit toată lucrarea, 
pe care a făcut-o împăratul Solomon 
pentru Casa Domnului. Apoi a adus 
argintul, aurul şi uneltele, pe cari le 
hărăzise •  tatăl său David, şi le-a pus 
în vistieriile Casei Domnului. 

*2:Sam . S . ll. 2Cron.6.1. 

Mutarea chivotului şi cortului. 8 1 .  Atunci împăratul Solomon •  a 
adunat la el la Ierusalim pe bătrî

nii lui Israel şi pe toate căpeteniile se
minţiilor, pe căpeteniile familiilor co
piilor lui Israel, ca să mute din ceta
tea •• lui David, adică Sionul, chivo
tul t legămîntului Domnului. 
02 cron.o.2,etc. =:"� 2Sum . 6, 17. t2Sarn. o. 7. 9;6. 12, 16. 
2. Toţi bărbaţii lui Israel s'au strîns 

I� împăratul Solomon, în luna lui Eta
mm, care este a şaptea lună în timpul 
prazniculu i •. •Lev.23.'34. 2Cron.7.8. 3. Cînd au venit toţi bătrînii lui Is
rael, preoţii • au ridicat chivotul. 

Q!Num. 4. 10. Deut. 31. 9. Jos.3. � 6� t Cron. 16.14, 16. 
4. Au adus chivotul Domnului cor

tul• întîlnirii, şi toate uneltele �fin te cari erau în cort : preoţii şi LevitiÎ le-au adus. •Cap.3.4. 2cron. 1 . 3. 5. lmpăratul Solomon şi toată aduna!ea. lui Israel chemată la el au stătut mamtea chivotului. Au jertfit * oi şi 

boi1 cari n'au putut fi nici număraţi, 
01c1 socotiţi, din pricina mulţimii lor. 

"' 2 Snm.0. 13, 
6. �reoţii au _dus • chivotul legămîn

tulu1 Domnului la •• locul lui în Locul 
prea sfînt al casei, în Sfînta 'sfintelor 
subt ţ aripile heruvimilor. ' 

0:• 2 Su m . 6 . 1 7 .  �":' Exod.26. 3:-l, 3-1. Cap . 6. 10. tCap. 6.27. _7. Căci heruvimii aveau aripile în
tinse peste Locul chivotului, si aco•ic
reau ch i�otul şi dr�gii lui pecieasup'ra . 
• 8 .• Se daduse drugilo r •  o aşa lung ime 
1nc1t capetele lor se vedeau din Locul 
sfînt dinaintea Locului prea slînt, do.r 
nu se vedeau deafară. Ei au fost acolo 
pină în ziua de azi. o:· ..:xo11 . 20. 141 1&. 

9. ln chivot • nu erau decît •• cele 
dou_ă ta.ble de piatră, pe cari le-a ţ pus 
Moise m el la Horeb, cînd ţţ a făcut 
Do!'"n_ul legăm!nt cu copiii lui Israel, 
la 1eş1rea lor dm ţara Egiptului . 
':' Exorl. 25. 21. Deut. 10. 2.  >:=f.• Ut>ut. IO. O. Evr. 9. ·1. 
ţExod. 40.20. H Exod.34.27, 28. J>eut. 4 . 13. Vers.21. 1 O. ln clipa cînd au ieşit preoţii din 
Locu.I sfînt, norul a umplut • casa Dom
nulut. ::< Exod. 40.34, 3;°). 2 Cron . 5. 13, U ;  7 . 2 .  

1 1 . Preoţii n 'au putut să rămînă acolo 
să facă slujba, din pricina norului · că
ci slava Domnului umpluse Casa Dom
nului. 
Solomon binecuvintează adunarea. 

1 2. Atunci • Solomon a zis : „Domnul 
a zis că vrea să locuiască în întune
rec • •  ! :0:•2Cron. 6 . 1 , elc. ::":' Lev. 16. 2 .  Ps.18. 1 1 ;  97 . 2 .  

1 3. Eu am zidit • o casă care va fi 
locuinţa Ta, un loc • •  unde vei locui 
pe vecie !" ·:,2snm . 1 . 13.  '""''�Ps. 132. 14. 

1 4. lmpăratul şi-a întors faţa, şi a 
binecuvîntat • pe toată adunarea lui Is
rael. Toată adunarea lui Israel era în 
picioare. • 2 sam.6.1s. 

1 5. Şi el a zis : „Binecuvîntat • să fie 
Domnul, Dumnezeul lui Israel, care a 
vorbit • •  cu gura Lui tatălui meu Da
vid, şi care împlineşte, prin puterea 
Lui, ce spusese, cînd a zis : 

>:<Luc. 1 . 68. ""* 29nm.7. 5,26. 

1 6. „Din • ziua cînd am scos din Egipt 
pe poporul Meu Israel, n'am ales n ici 
o cetate dintre toate seminţiile lui Is
rael ca să Mi se zidească în ea o casă 
unde „ să locuiască Numele Meu, ci 
am ales pe David t să împărăţească 
peste poporul Meu Israel !" '' 2Snm. 1 . 6• 
2 Cron . 6. 0 , etc. ::'* Vers.29. Deut. 12.11. ţ I Sum.16. l.  
2Snm. 7 . 8. 1 Cron. 28. 4. � 7 .

. 
Tatăl" meu 9avid ave.a de gînd • ' 

sa z1deasca o casa Numelui Domnului 
Dumnezeului lui Israel. 

' 

� 2 Se.m. 7 . 2. 1 Cron. 17.1. 
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Ş. Domnul • a zis tatălu! de�ă zi- Ja cererea l u i ; ascuhă str igătul ş�u �i ! B: fiindcă ai avut . de gin 

b ' ai găciunea pe ca re Ţ1-o face astăzi ru. vid · . "o casă Numelui _Meu�2c•:�.s_9. bui Tău . . .  . . . . I to. �-eşt; ă ai avut acest gin�. .d. casa ; 29. Ochi i  tăi să . fie z1 ş.1 noapte d acu c mai că nu tu • vei !1 1 . idi chişi asupra casei acesteia, asu r es. 
cil �iu��ău ie?it din yupul tau. va ' eului �esp re ��re ai z i_s :  „Acol� �a1�: casa Numelui Me_u . . 7 6 12 „_ cup.6. 3,6. Numc.e. Mer° ! As�u l1t

a.şugac;unea p·
1 

;·;s··�· ii 'c�vintele pe care Ţ1-o ace ro u au în locul; ?O Domnul a 1mplin , ridicat în acesta. . . . • llau,,_ 10 
c;ri·. le rostise. Eu n:1 am. m eLut 30. �me_,•0 1i:şte ŞI ascul.tă * cerer · 
locul tatălui meu Da�id, f i�i iiracl, r?bu lu1 Tau ş1 a P?poru lu1 Tău lsra�� pe scaunul de domnie. a 'dit casa cmd se vor ruga rn locul acesta , A. • 

cum vestise Domn�J,
D
şi a�z!�I lui Js- cultă-.i d in l�c!-1 1 . l?cui_n ţci Taie,' cti" Numelui Domnului, umn 

•1 ero"·"'·"·"· ceruri, asculta-1 ŞI 1a _ _r.ta-1 ! n 
rael. . ntru ch i,·ot, _ _ _ ." 2 '.'"'11 ·20·9· N„m.1.6, 2 1 Am rînd111t un Joc pe , . le- 31 .  Daca va pacatu1 cineva împotri , und� ei!e Jegămîntul : Domnu.uiârin- aproapel � i  să':1 şi va .fi s i l i t să • ia�� gămîntul pe car.e 1-a facdţ E� cu �gin- un jurămm t, ş1 va veni să jure înainte a ţii noştri, cînd 1-a scos . �·�„_;r;eut.ai.26. altarulu i  Tău, în casa accastadE

- a 
tului. lt" 1 d '  · 1 ·•Od.2'2. 11. 

Rugăciunea lui Solomon. 32. ascu, a- . m ce�':1"· _ucrea1.ă, şi 
mon s'a aşezat înaintea alta- fă dr�pta .e rc�1 �o r Ta i ; os_mdeşte • pe 22._ �06° 1 . în fata întregei adu- cel vinovat, ŞI m.toa!ce vma purtării r�t� i 

1 
°.mi"

u �(· Şi-a întins •• mînile lui asupra capu !u 1  11:1 1 ; dă dreptate cc. nan a ui sra · lui nevinovat, ş1 fă-1 după nevinol'ătia sp��t;�eu�'a. 12,elc . .::"'Exod.9.31. Ezrn9.5. lsa.1. 10- Jui ! (< l>eu1.2-:.1. 
23. şi a zis :  . 1 I 1 33. Cînd • poporul  Tău Israel \'a fi „Dcamne, Dumnezeul _ lui .s�ae � bătut de vrăjmaş, pentrucă a păcătuit 

Nu • este Dumnezeu ca� T!ne, n1c1 �t!� împotriva Ta : dacă se vor întoarce " 
în ceruri, nici jos pe pamrn�: Tu tu „ la Tine şi vor da slavă Numelu i Tâu 
legămîntul şi !nd�ra.reJ fala �e robi! dacă Iţi vor face rugăciun i  şi cereri î� 
Tăi, cari umbla ţ mamtea Ta din toata c�si:/:!i���ţ�.;.1:-;,:i.;. <•< L<·v. 26.39, 40.N„m. 1 .9, 
���.�.!��u�n.9�4�x;t�'.

·
1�1."1�8���;-�·.�: ;«::d'.�:�: 34. ascultă·i din ceruri, iartă păcabl 24. Astfel, ai ţinut cuvîntul �al ro: poporulu i Tău Israel. ş i  întoarce-i in 

bului tău David, tatăl meu ; ş1 ce a1 ţara pe care a i  dat-o părinţ ilor lor ! spus cu gura Ta, împlineşti în ziua a- 35. Cînd • se va înch ide cerul, şi nu 
ceasta cu puterea Ta. va fi ploaie, d in  p ricina păcatebr fă· 

25. Acum, Dcamne, Dumnezeul lu i cute de ei împotriva Ta : dacă se vor Israel, ţine făg-ăduinta pe care ai fă- ruga în locul acesta şi vor da slal'ă cut-o tatălui meu David, cînd a i  zis : Numelui tău, şi dacă se vor abate dela „Nu • vei fi lipsit nicicdală înaintea păcatele lor, pentrucă-i ve i  pedepsi -Mea de un urmaş care să şadă pe scau- < Lev . ,r.. rn. u,„1,:!8.'.!l. 
nul de ·domnie al lui Israel, numai fiii 36. ascultă-i din ceru ri, iartă păcatul tăi să ia seamă la calea lor, şi să um- robi lor Tăi şi al poporului Tău lmcl, ble înaintea Mea cum ai umblat tu învaţă-l * calea ce:i •• bună pe care tre· înaintea Mea. •2snnu. 12. 16. <:up.2.4.  buie să umble, şi să t rime ti ploaie pe 26. Oh, Dumnezeul lui Israel, impi i- pămîntul pe care l-ai dat de moştenire nească-se făgăduinţa • pe care ai f[- poporului Tău ! cut-o robului tău David, tatăl meu ! • P•.2.; . < ;  21. 1 1 ;  94. t2; 143.B. •• 1 sam. 12.'.!l. 

0 2som. 1.20. 37. Cînd foametea •, ciuma, rugina, 27. Dar ce ! Va locui • oare cu adevă- tăciunele, lăcustele, de un fel sau aliul, rat Dumnezeu pe pămînt? lată că ce- vor fi în ţară, cînd vrăjmaşul va i;n· r�rile şi c�ru�ile •• �erurilor nu pot presura pe poporul Tău în ţara lui, î� · sa Te cupnnda : cu cit mai puţin casa cetăţ i le lui, cînd vor fi urgii sau boh aceasta pe care Ţi-am zidit-o eu ! de orice fel : • Lev.26. 16, 2D, :w. oeu1.28.2�:?1, :;�;.:';: �·-�: 
lsa.. 418. 1. ler. 23. 2'. F11pt. 7. 49j l7. 24. 2i,aR, 4'!, D2.2Crnn.20.9. 

38. dacă un om, dacă tot poporul .n� 28. Totuş, Doamne, Dumnezeul meu, Israel va face rugăciuni şi cereri, ŞI 
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îşi va cunoaşte mustrarea cu- 1 pe care ai al es-o, şi spre casa pe care 
fiecare

i lui şi va întinde minile spre am zidit-o eu Numelui Tău, -getU U asta _ 0:' frl'.:!'.l. l'.!, 1:1, 1 -t . (l.;. Dnn.8. lO. 

casa a��ul tă:I din ceruri, din locul Io- 49. ascultă din ceruri, d in locul lo-
3?·1 3. Tale şi iartă-I ; lucrează, şi cuinţei Tale, rugăciunile şi cererile 

c�in 1��eşle fiecăruia �ueă �ăi le �u.i, Tu lor : � i  f�-le d reptat
.
e ;  . 

" . rasp cunoşti inima f1ecaruta, cac1 uu- j 50. 1arla poporului Tau pacatele lui car� Tu cunoşti • inima tuturor copiilor şi toate fărăcl e le<"?;i lc  făcute im potriva ma• enilor Ta ; trezeşte • mila celor ce-i vor ţ inea �::m. 
lt.i. 7. : Cron. 28.9 .  Ps. 1 1 . 4. Ier. 17. 10.  Fnpt. l.2C. robi, Ca Să Se Îndure de e i , 

0 a să se teamă•  de Tine in tot * �:zra 1 . 0. p,, 101 u6. / pul cit vor trăi în . ţara pe ca re ai ? 1 . căci sî�t • P<!P<!rul Tău _şi moşte
•�-o părinţilor noştn ! " P•. rno. 4 .  nirea Ta, ş1 Tu 1-a1 scos d in Eg ipt, 
dg1 Cînd străinul, care nu este din din mijlocul unui cuptor • •  de fer ! · ul Tău Israel, va veni d intr 'o I * lkut.q.:ro. r<ecm . 1 . 10. "" ll•ut. 4 . 20. 1.r. 1 1 . 4, f0�0depărta!ă, pentru Numele Tău, 52. Ochii Tăi să fie deschişi la cere-�2 căc i se va şti că Numele Tău t•ste rea robului  Tău şi la cererea popo

r.e mina •  Ta este tare, şi bratul rului Tău Israel, ca să-i asculţi în tot Ţ:u 'este întins, cînd va veni să se ce-Ţi v�r. cere ! _  . . 
ere în casa aceasta, - • Dem.•.i<. I 5 3. Cac1 Tu 1-a 1 ales din toate cele-r��0 ascultă-l din ceruri, din locul Io- !alte popoare ale pămintului, ca să faci 

ui�tei Tale şi dă străinului aceluia 1 d in ei  moşten irea Ta, cum ai • s pu� 
�ot ce-Ţi va

' 
cere, pentruca toate po- pri� robul Tă_u _M<;i_ise, cin� ai scos c l in 

oarele pămîntului să" cunoasc� • N!.l- Eg ipt pe P�.
r '.n ţ 1 1  n�ştn, Do�mne, �ele Tău, să se teama .· •  de Tine, ca Dumne,zeule � ' i:xo.'1 . '"· "· lleut .0 .20,2\l; 1 4 . 2. 

i poporul Tău Israel, ş1 să ştie că Nu- 54 . Cmd a 1sprav1t Solomon de spus inele Tău este chemat peste casa acea- Domnului toa :ă ru1găciunca ac�as_ta şi 
sta pe care am zidit-o eu ! cererea . aceasta, s � sculat �111�111tea  

* l >nm.17 . 46. 2 He�. 19. 19. P•.67.2. �•Ps.102.15. altarulut Domnului, unde  rngenun-44. Cînd poporul Tău va ieşi la luptă chiase, cu mînile întinse spre cer. 
împotriva vrăjmaşului său, urmînd ca- 55. Şi stînd în picioare, a binecuvîn
lea pe care i:o. ve.i porunci Ţu :  dac� tat • cu .�las tare toată adunarea lu i  
vor face rugac1um Domnului, cu pn- Israel, z1crnd : " 2,um.6. 18. 
virile întoarse spre cetatea pe care 56. „Binecuvîntat să fie Domnul, care 
ai ales-o Tu, şi spre casa pe care am a dat od ihnă poporu lui Său Israel, du
zidit·o eu Numelui Tău, - pă toate făgăduinţele Lui ! Din toate 

45. ascultă din ceruri rugăciunile şi bunele cuvinte pe cari le rostise prin  
cererile lor, şi fă-le dreptate ! ro�ul Să� Moise, n iciunul n 'a răm.Js • 46. Cînd vor păcătui împotriva Ta, nc1mpl 1111t. '' lleut . 12. io. 1os .21 . <n; :!:<. 14. - căci • nu este om care să nu păcă- ?1. Do�nul, Dumnezeul �o.str!-!, să 
tuiască, - şi Te vei minia împot riva fie _ cu vno1, cum a

v 
f_?St cuv p�n� ţu no

lor şi-i vei da în mina v răjmaşului ,  . ştn ; sa • nu ne paraseasca ş1 sa nu ne  
care-i v a  duce robi într'o ţară •• vrăj- lase, . " • . ''!'"'.'"31 . 6. •0• . 1 . 0. 

maşă, depărta!ă sa u apro piată : 58." c1 sa " ne, plece m1�:1 1 le  s�re . El.� •2cro11 . G . :-u;. l'rov . 20. 9. Ecl. ; , 20. loc.a.2. 11oan.1. ca sa umblam m toate cade Lui, ŞI  sa 
s,rn. •• Lev.26. '4, 44. Deul.28.M,64. păzim poruncile Lui, legile Lui şi rîn-47. dacă • se vor coborî în ei înşiş i, duieli'.e Lui, pe cari le-a poruncit păîn ţara unde vor fi robi, dacă se vc>r rinţ ilor noştri ! • Ps. 119 .36. 
!ntoarce la Tine, ş i-Ţi vor face cereri 59.  Cuv intele acestea, cuprinse în ce·� ţara celor ce-i vor duce în robie, rerile mele inaintea Domnului, să fie ş� vovr : • zice.: „Am păcătuit, am săvîr- z i  şi  noapte înaintea Domnului, Dum
ş1t faradeleg1, am făcut rău !" ; nezeului nostru, şi să facă în tot t im-• Lev.26.40. ** N„m . 1 . 6. Ps. 100.e. nan. 9 . &. pu l dreptate robului Său şi poporului 

48. dacă se vor întoarce • la Tine din Său Israel 
!oată inim� _ lor �i din tot s�fl.etu l lor, 60. pentr�ca toate popoarele pămîn•n ţ_ara v!aJ!"aş1lor lor cari 1-au luat tului să poată cunoaşte • că Domn:.il •• ro�i� �ac�-Ţ1 vor face rugăciuni • •, cu este Dumnezeu şi că nu este a lt  Dump�ivmle rn�c�rs� spre ţara lor, pe care I nezeu afară de El ! 31 dat-o parmţ 1Ior lor, spre cetatea •loo.4.24. l SllW. 17 . 40. 2Reg.19.t9. **Deut. 4. 86, 39. 



t I M P A RA î l ( 1 Re.gi )  8, 9. . . 368 . • t I a 4. Ş i tu, daca vei umbla • în . . a . voastră să .fie 1n to �um Mea, cum •• a �mţ>lat tatăl tău 01ntea 6 1 . lnlm, Dumnezeului nostr�, Lui cu in imă curata ş1 cu neprihănir av1u, Domn
a�t�ii, ca să .urmat! "leg• e cînd tot. ce .ti-am p�runcit, dac�' fă� este, ăziţi Poruncile Lui. •R<> 20. s. păzi legile ş1 porunci le Mele Ve1 ŞI Sa P .,,.. cnp. 11. 4; 10.S,H· - g. o:i Fac. l7. l. (l''Cup. IL 4 ,6,3a; t4. . . 1 /"i 5. voi întări pe vecie scaunu[ de·9, 1o.1. Sfin(irea �emp '\;r�elul îm- nie al împăr�t it;i t�le în l�rael, c�0rn; 

62 Impăratul • ş1 toţ tfe înaintea am spus taţal� 1 .ta l! D31v1d, cind fli 
pre�nă cu el au adus 1er •2er0„. 1.4,etc. zis : „Nu vei f1 hps1 t  n iciodată de 

arn 
Domnulu i. . h iat douăzeci ş! urmaş 

"
pe scaunul de domnie al �n 63 Solomon a J�n!f r douăzeci Israel. I 

·- d mii de bol ŞI O SU a l t "- •' 2 Sum . 7. 12, 16. Cap.2 .(; 6. 12. 1 Cron.22. IO. Pe ��u�ii 
ede oi pentru jertf���l�uA:a 6„ D�r � .�acă vă. veţi a�ate dela �;��. e pe care a adus-o 1?0 „ . lui Js- voi şi fm voştri, daca nu veţi . , :1fă�ut împăratul �i tot• cofu1f1 poruncile Mele. şi l e_gil� Mele pe �az! 

rael sfinţirea Casei '?0m!1u tui a sfin- vi le-am dat, ŞI daca va veţi duce ar! 64 ln ziua • aceea, impar� • 
aintea slujiţi altor dumnezei şi să vă în h'a ţit �ijlocul curţii, .  c�re es e 1

dus ar· naţi înaintea lor, c t· 
C · Domnului ; cac1 acolo 3:. a . •2Snm.7 . 1<. 2 Cron.7 . 19.21J. P•.B9. 
d::il� de tot, darurile de !,'11�care, �� 7. voi • nimici pe Israel d in ţar:·'1<. 
grăsimile jertfelor de_ T.ulţ������ IJ�a- care i-am dat-o, voi . lepăda dela Mi�� 
trucă altarul de arama ca 

. ca să casa pe care am sfinţ it-o Numelui , ,  intea Domnulu i  era prea ;ne, 'le de Meu, şi Israel va ajunge de rîs ţ şi d cuprindă arderi!e .de .tot, aruri 1- pomină printre toate popoarele.•ne ' 
mîncare şi grăs1m1le iertfelo!. .d� mu 1 2Reg. 11.33; 2.'>. 21 .  00 1er. 7. "· t Deu1.28, 31. p,"�'-26. 
ţămire. 

' <2 Cr•0: 7 
· 
1 · "·'lt:':"'"�: · 8. Şi aricit de înaltă este casa • ac�as·�· 65 Solomon a prăznmt atunc! sa�t oricine va trece pe lingă ea va răm-

' 
băt�area •, şi tot Israelul a

1 
pra:rnu�

- nea încremenit şi va flu ie�a. Şi v� împreună cu el . O .m�re mu ţime, v . zice : „Pentruce •• a făcut Domnul a a nită dela împrejurimile; ', H�ma�u}u� ţării acesteia şi casei acesteia ?" ş 
pină la pîrîul t �g1ptu U1, s a � rm

_ 02 cron .;.21. '" D•ut.29.24. :!ă.26. Ier.22.8,1. main tea Domnului, _Dumne�eului no
e 9. Şi i se va răspunde : „Pentrucă au stru, timp de şapte zile ţţ, ş� alte şapt părăsit pe Domnul, Dumnezeul Io zile, adică patrusprezece zile. • V•re· 2· care a scos pe părinţii lor din ţ 

r, �,'ţ2;.��·,:.·1�0�:·!�·�'.!�'tf2�·�:�;::: 3• 2R•g· 1" 
Egiptulu!, �ent�ucă . s'au_ alţpit de :.rn 

66. In ziua a opta ', a daţ drumul pa- dumneze�" s. au mchmat m_amtea lor şi 
orului. Şi ei au binecuvmtat pe 1m· l�-au. s]u1 1t ,  de .aceea a facut Domnul �ărat, şi s'a� dus în �or.t�rile lor, ve- sa vina peste e1 toate aceste rele." 

seli şi cu inima mu lţam1ta pentru tot Cetăţile zidite de Solomon binele pe care-l făcuse Domnul rohu-
1 0  D • d - · • d · S ( lui Său David, şi poporului"���.'_;�:;!: zidi�e �fi� d��ăz���e, Ca:: 1

Do
0
m��lu� 

' şi casa împăratului . 
* Cap.6.37,38; 7 . 1. lCron.8.I. Dumnezeu Se arată a doua oară. 1 1 . Atunci, fiindcă Hiram •, împăra· 9 I. Cînd a isprăvi t •  Solomon de tul Tirului, dăduse lui Solomon lemne 

zidit Casa Domnului, casa •• im- de cedru şi lemne de chiparos, şi aur, 
păratului, şi tot ţ ce a găsit cu cale cit a voit, împăratul Solomon a dat să facă, ''2Croa . 1 . 1 1 , e1c. „Cap.7.1. t2croa . s.s. lui Hiram douăzeci de cetăţi în jara 2. Domnul S'a arătat a doua oară lui Oal i le ii. • 2 cron.s.1. 
Solomon, cum i Se arătase la • Oa- 1 2. Hiram a ieşit din Tir, să vadă 
baon. •Cap.a.o. cetăţile pe cari i le dădea Solomon. 
3. Şi Domnul i-a zis : „Iţi • ascult Dar nu i-au plăcut, rugăciunea şi cererea pe care Mi-ai 1 3. şi a zis : „Ce cetăţi mi-ai dat, fra· făcut-o, sfinţesc casa aceasta pe c:irc te ?" Şi le-a num it • ţara Cabul, nume ai zid it-o ca • •  să pui în ea pentru tot- pe care l-au păstrat pînă în ziua de d.ea.u�a Numele Me�, şi ochii ţ i\1.ei azi . . "1°'·1�·�· 

ŞI m ima Mea vor f1 acolo pe vecie . 1 1 4 Hiram t
_
rimesese împăratului o • 2 Reg.20.o. Pe.10.u. "*Cap.s.29. tDeut. 11.12. sută douăzeci de talanţi de aur. 
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_ Iată cum stau luc�rlle cu pri_vi.re Elot, pe ţărmurile mării Roşii, în ţara l �· nii de corvoada pe cari 1-a Edomului. 

la o�me ăratul Solomon pentru zidirea •2 cruu .R. i; ,  1 s . ""Num.33.a;. Deut.2. s. Cop.22. (!!. 
luat �mcfomnului şi a casei sale Milo „, 27. Şi H iram • a  trimes cu aceste co
('.ase•.dului Ierusalimului, Hajorului ţ, răbii, la sluj itorii lui Solomon, pe inşi a �'·ctoului tt şi Ohezerului •ţ. şişi slujitorii lui, marinari cari cuno
�c!�6.:3_16(•::c1v0e.i;���.� �;;�' · o.9. t loB. 10.36. tt ios.17. şteau marea. •:. cop. 10. 1 1. 

11 •t l••· · · t 1 E 
. t 1 . 28. S'au dus la Ofir •, şi au luat de 

j 6 faraon, împăra u g•I?. u u_1, ve- acolo aur, patru sute douăzeci de ta
. · şi cucerise Ohezerul, 11  daduse Ianţi, pe cari i-au adus împăratului nase 

i omorîse pe Cananiţii  • cari Io- Solomon. " lov. 22 . 2-1 .  fo�. j în cetate . . Apoi îl dăduse de ze-
cf 'a 

fetei lui, nevasta lui Solomon. lmpărăteasa din Seba la Ierusalim. s re '·' Io•. 16. 10. }Q 
1 I - "t • d" S b 't i Solomon a zidit Ohezerul, Bet- · mpara e�sa m e . a a auz� 

1 7. Ş 1 • d · <: „ 10,. 16 . 8; 2u
·
J. 2 cron. s. 6 .  de faima lua Sol?m?n, m c.e P!l-

HoSr
oB�alatui l°

ş
'i' Tadmorul, în pustia I yeşte s�!va . D?mnul�11! şa a vemt sa-I 

� .'. '' los. l9.4<. 2Croo . 8 . < . 6, ele. mcerce prtn tn!rebart grele. •2 Cron.9. 
ţ��-1'.to3:ţe cetăţ ile �lujin��-i ca mag-a; 

1 ';�· �at�����- ��c. i;����:'ti�c-��12:�ov�;:i 
zii ş1 fn!1� ale lui, ce�ata l� penţru foarte mare, şi cu cămile cari aduceau 
cară, ce!aţale ��ntru calarime, ş� ��t mirodenii, aur foarte mult, şi pietre 
ce a _gas1t cu �ale Solo!11on sa. �I- scumpe. S'a dus la Solomon şi i-a spus deas_ca la lerusal am, !a �t�an, ŞI m tot ce avea pe inimă. 
toata ţara peste care -�'Pi.��,r�.�-

e�:: v ..... i . 3. Solomon i-a răspuns la toate în-
20. Iar • pe tot poporul care mai !reb�rile, ş i_ n'a f?st _n imi�, . pe _care 

rămăsese. _di!1 Amo_r!ţi, H �t�ţi, fere- ��ifs��atul sa nu f a ştiut sa 1-l lamu
ziţi Hev1t1 ş1 lebus1ţ1, ne facmd parte 4 1 · - •1 d' S b - t t t" din' copiii lui Israel, •:· 2 croo .s . 1 , e1c . • . m p�ra easa . m e a a V3;ZU oa a 
2 1 .  e urmaşii lor, cari mai rămă- m(elepca�n.ea llll Solomon, ş1 casa pe 

seserf • după ei în ţară şi pe car i• •  care ? zidise, . . 
copiii lui Israel nu-i putuseră n imici 5 : ş1 buc�_tele. dela .ma�a lu�, şt Io: 
cu desăvîrşire, Solomon i-a luat t ca cu�nţa slu11tonlc;)f 1':11, ş1 _slujbele . �! 
robi de corvoadă ţţ, şi  aşa au fost ha_me�e celo� ce-1 slu1�au, ş1 p�harnacu 
pînă în ziua de astăzi. �Judc. 1 .21 ,21, 

29; lu i, ?I arderile de tot . pe c�,
ric

�:n �
��.


s. 1 .  •• Ios. lo. 6.• ; 17. 12. ţ Judc. 1. 28. HFac.u.25, 26. cea m. C_a�a Do'!1n�lu1._ . . . : 
Ezra2.65, os. Neem. 7. 67; 11.s. 6. U1m1ta, a zas 1mparatulm : „Deci 

22. Dar Solomon n'a întrebuinţat ca era adevărat ce .31!1 auzit _în tara mea 
robi • de corvoadă pe copiii lui  Israel ; despre faptele ş1  rnţelepc_mnea ta ! . 
căci ei erau oameni de război sluji- 7. Dar nu credeam, pma n'am venit 
!orii lui, căpeteniile lui, căpita�ii  lui, ş� n'.ai:n vă�ut � ochii m�i. Ş i  iată 
cîrmuitorii carălor şi călărimii lui . ca mc1 pe J Umatate nu m1 s'a spus. 

• Lev . 25 . 39 .  Tu ai mai multli. întelepciune şi pro-
23. Căpeteniile puse de Solomon pe- păşire de cit am auzit mergîndu-ţi 

ste lucrări erau în număr de cinci r nte faima. 
cincizeci •, însărcinaţi să  privegheze pe 8. ferice • de oamenii tăi, ferice de 
lucrători. «2cron.s.10. sluj itorii tăi, cari sînt necurmat îna-

24. fata • lui Faraon s'a suit  din intea ta, cari aud înţelepciunea ta ! 
cetatea lui David în casa • •  e i, pe care '''Prov.s.34.. 

i-o zidise Solomon. Atunci a zidit el 9. Binecuvîntat • să fie Domnul, DumMilo ţ. *Cap. s. 1 .  2 crou.s. 11. '''* Cap. 7• 8. nezeul tău, care a binevoit să te pună 2Som.6.9. tCap.11.2. 2 c1on.32.&. pe scaunul de domnie al lui Israel ! 
25. Solomon aducea • de trei ori pe Pentrucă Domnul iubeşte pentru tot

an arderi de tot şi jertfe de mulţămire deauna pe Israel, de aceea te-a pus p_c altarul pe care-l zidise Domnului  împărat, ca să • •  judeci ş i  să  faci drep
şa ardea tămîie pe cel care era îr..i in: tate." '''Cup. &.7. ''"2 Sam. s. 16. P•.12.2. Prov .s. u;. 
!ea Domnului. Şi a isprăvit astfel casa. 1 O. Ea a dat împăratului • o sută 

_ • 2 cron.s.12, 1a, 16. douăzeci de talanţi de aur, foarte 
�6. l�p-�ratul • Solomon a mai făcut multe m iroden ii, şi pietre scumpe. ŞI cornbu la Eţion-Oheber ••,  lîngă N'au mai  venit niciodată în urmă atî-24 



1 I M P A RA î l (1 Regi) _ _1 0, 1. 1 .  370 . .  ·ite a dat împărăteasa ş i  coră�ule d �n Tars v�neau la fi tea mirod.en11_ c 1 . Solomon. trei ani, aducmd _ aur ş1 argint f��are 
din Seba 1mparatu Ul Hs.n. io,16. maimuţe şi păuni. " Fno. 10 . •. 2(-,., . eş, 

. H. cari au adus 23. !mp�rat�l Solo!:'lon a întrecui�·•. I I. Corăbiile •  tui a·d��· din O fir şi toţ� 1mpar�ţ 11 pămmtulu i în bo�}.e 
aur din Oflr, au de santal şi pietre si mte lepcmne. •' cnp.s, 12. 1�a(11 
foarte mult lemn •'Cnp.v.21. ' 24. Toată lumea căuta să Vad( �· scumpe. _ 1 • făcut cu lemnul mi- Solomon, ca să audă în ţelepciune P< 
1 2. Impara!� a t u Casa Dom· care o pusese Dumnezeu în inirn ?' rositor •.· păhmar�a�:nî�păratu!ui, ri 25. Şi fie car� îşi �ducea daru1J l u.1. 

nulu1 �· p�ntu entru cîntăre(i. N � lucruri de a rg1_nt ş• .� ucruri de a��: arf� ş1 . aLda
u � �ci lemn de ace�ta_ m_i· haine, a�me • . m 1roden 1 1, cai şi catîr· '. ma •. venii . e a  u,3 mai văzut pina in aşa era m fiecare an. 1 ,  

rositor, ş1 _nu s •2croa.v. u. '"'2cron.9. JO. 26. Solomon • .a strîns •• cară şi Căi· ziua de az1.t 1 Solomon a dat împără- rime ; avea o m •�. patru sute de car· 3: 1 3. lmpă�a u a dorit tot ce a douăsprezece mu de călăreţi pe � ş! tcsei di•! ţ;cb::n��t J:1 şi pe 'deasupra i-a pus . în cetăţ i i� u�de Îşi 1in
�1 

cerut" ş1 Id-a . de un împărat ca Solo· carăle ş1 la leru.sa l im l ingă îrnpăr { darun vre mce d ... <i Cnp . .i . 2fi . 2 Cron. 1 . 1 -1 ; 9 . 2:.1. "'�' l>t>tu _a . m
.
on. Apoi' eJ -�·a .î.nto_ rs şi s'a US in 

I . 1, li 
27. lmpăratu • a .f�cu� ca argintul

.
să ţara ei, cu slui itorn ei. fie tot aşa d� ob1��nu 1t la Ierusalim Bogd(iite tui Solomon. . ca pietrele, ş1 cedru tot aşa de rnuJr 1 4. Greutatea aurului care venea lui c� Sf!!Och ini i d in Egipt c�ri cresc p; 

Solomon pe fiecare an, era de .şad
se c1mp1e. ' 2Crun. 1. 1.;...11 

sute şase zeci şi şase de talanţi e 28. Solomon îş i aducea • caii di; Egipt ; o_ ceată de n<:_g_u�tori de a i im. a�;· afară de ce scotea dela negustor! i păratulu1 se ducea sa-1 1a cu grămada cei ·mari şi din negoţul • .c� m_ărfuri, pe un preţ hotărî! : 
dela toţi împăraţii Arab1e1, ŞI dela • Deut. 1 7 . 16. 2 Cron . 1 . rn; 9.�. 
dregătorii ţării. ''�Crou. 9�2•. P•. 12. 1� 29. un car s� �ducea � in Egipt cu 1 6. lmpăratul Solomon a fac�t dou� şase sute de siel i d e  argint, şi un cal sule de '"uturi m i ri de aur b:itu_t, ŞI cu o sută c incizeci de sieli. Deasepentru fiecare din ele a întrebuinţat menea • aduceau cai cu ei pentru toţi ş„s� sute u c  siel i de aur, . . . împăraţii Het i( i lor şi pentru împăraţ;i 1 7. şi alk trei " sute de scuturi. m1c1 Siriei. •' los. u. 2.l!ei.:.< 
de aur bătut, şi pentru fie care din ele 
a întrebuinţJt trei mine de aur ; şi 
îmrăratul le-a pus în casa•• numită 
Pădurea Lib.1nului. •Cap. t4. 26. ••'Cup.1.2. 1 8. lmpăratul • a  făcut un mare scaun 
de domnie de fildeş, şi l-a acoperit cu 
aur curat. •2Crou .9. 17, etc. 1 9. Scaunul acesta de domnie avea 
şase trepte, şi partea de sus era rotun
jită pe dinJpoi, de fiecare parte a 
scaunului erau răzimători : lingă răzimători stăteau doi lei, 20. şi pe cele şase trepte stăteau doisprezece lei de o parte şi de alta. Aşa ceva nu s'a făcut pentru n ici o împărăţie. 
21 . Toate paharele • împăratului Solomon erau de aur, şi toate vasele din casa pădurii Libanului erau de aur curat. �imic nu era de arrrint : pe vremea lui Solomon argintuÎ n'avea n ici o trecere. •2cnm.9.20, etc. 22 .

. 
<;:!ci . împăratul avea pe mare corăbu dtn Tars cu ale lui Hiram ; 

Femeile străine. 1 1 1 .  lmpăratul • Solomon a iubit " multe femei străine, afară de fata lu i faraon ; Moabite, Amonite, Edo· mite, Sidon iene, He l ite, * N'et>m. 13.26. M Deut. 17. 17. 2. cari făceau parte d in neamurile 
despre cari D3mnul zisese copiilor lui 
Israel : „Să nu intraţ i •  la ele, şi nici ele să nu intre la voi ; căci v'ar în· 
toarce negreşit in imil e  înspre dumne
zeii lor." De aceste neamuri s'a alipit 
Solomon, tirît de iubire . 

..., Exot.l . 34 . 16. Denl.7.3,t. 

3. A avut de neveste şapte sute �.e 
crăiese împărăteşti şi trei sute �e. \n· toare ; şi nevestele i-au abătut mima. 
4. Cînd a îmbătrînit Solomon, ne· 

vestele • i-au plecat inima spre a�\i 
dumnezei ; şi în ima •• nu i-a f9st _m 
totu l a Domnu lu i, Dumnezeului sau, 
cum fusese inima ţ tatălui său David. •Deul.17.17. Neem.lS.26. *'' Cap.8.111. tl�p.H 
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Solomon s 'a dus _după _Asta.rtea • ,  
:iia S idonienil.o_r, ş1 dupa M1lcom, 

�rîciunea Amo� �Î�,��f.;. Jude. 2. 13. 2Rrg. 23. rn. 
6 Şi Solomon . a f�c�t ce es:e �ău îna-

iniea Domnului, ş� n � urma.t m totul 
e Domnul, ca tatai sau 1:?ay1d. 

P7 Atunci • Solomon a . z1d1t 
.Pe mun

tei
"e „ d in faţ.1 lerusal111!ulu1 un loc 

înalt pentru Chemoş ţ, u 1:1 0 1unea �.oa
bului, pentru Moloc, uriciunea fuior 
lui Amon. o�um.�L'i. 02  . ...,.;. z Reg. 23. 13. ţNum. 21 .29, Judc.11 . 2-t. 

s. Aşa a făcut i;>entru toate �ev_�stel� 
lui străine, ca�1 aduceau tam1 1e ş1 
·ertfc dumnezeilor lor. 1 9. Domnu.I S�a mî�i�t pe Solomon, 
entrucă îşi abatuse m1m.:i • dela Dom�ul, Dumneze�I l�i Israel, care i Se ară

t se •• de doua ori. „„ Vt'r:-1.2, a. „„„„ Cap.a.&; u.2.  

� O. ln privinţa aceasta î i  spusese • 
să nu meargă după alţ i dumnezei ; dar 
Solomon n'a păzit poruncile Domnu�� · �� L � � L  

1 1 . Ş i  Domnul a z i s  l u i  Solomon : 
fiindcă ai făcut aşa, şi n'ai păzit 

)�11ămî11tul Meu şi legile Mele pe cari 
ţi le-am dat, voi rupe • împărăţia dela 
tine şi o voi da sluj itorului tău. 

>:'Yt'rs.:H. Dnn.12. 16, 16. 

1 2. Numai, nu voi face lucrul acesta 

�a�\ci.PcJi vjf�ii�Î�!· t�l�luti�t� ��� 
r�)�·Nu voi • rupe însă toată împără
ţia ; voi lăs.:i o seminţie •• fiului tău, 
din pricina robului Meu David, şi din 
pric ina Ierusalimului, pe ţ care l-am 
ales.'' 2 Sam. 7. 10. Pe.89.83. ""'°' Cup.12.20. t Dcut. 12.11. 

Vrăjmăşia lui Hadad şi Rezon. 

1 4. D:imnul 0 a ridicat un vrăjmaş lui 
Solomon : pe Hadad, Edomitul, din 
neamul împărătesc al Edomului. 

.:< 1 cron . 6. 26. 1 5. Pe vremea cînd a bătut David 
Edomul •, lo.:ib, căpe tenia oştirii, suin
du-se să îngroape morţii, a ucis toată 
partea „ bărbătească din Edom ; 
O'.?S111 1 1 .8.l4.1Cmn. IS.1:!, 13. i:i\"1\um.2-1. lll. Deut.20. IS. 

1 6. a rămJs acolo şase luni cu tot 

i�r
a���;s�1�a ce a n imicit toată partea 

1 7. Atunci HJdad a fu..,.it cu nişte 
Edomiţi, slujitori a i  tatăl�i său şi s'a 
dus în Egipt. 

' 
Hadad era încă un băiat pe atunci. IB. Plecînd din Madian, s'au dus la Paran, au luat cu ei nişte oameni din 

?ar�n, şi au ajuns în Egipt la Faraon, 
1mparatu l Eg iptului. f:iraon a dat o 
ca_să lui t:I•�dad, i-a purtat grijă de  
mmcare, ş1 1-a dat moşii . 

1 9. Ha<lad a căpătat trecere înaintea 
lui Faraon, pînă acolo î:icit faraon i-a 
dat de nevastă pe sora nevestei lui 
sora împărătesei Tahpenes. ' 

20. Sora T:ihpenei i-a născut pe fiul 
său Ghenubat. T�hpenes l-a în\ercat 
în casa lui Faraon ; şi Ghenubat a fost 
în casa lui fara.on, în m ij locul copiilor 
lui faraon. 2 1 . Cînd a auzit • Hadad în Egipt 
că David a adormit cu părinţii lui, ş i 
că loab, căpeteniJ oştirii, murise, a zis 
lui Faraon : „Lasă-mă să mă duc în 
ţara mea.„ '' Cn 1, . 2. t(\ s.a.. 

22. Şi Faraon i-a zis : „Ce-l i li pseşte 
la mine, de doreşti să te duci în ţ:ira 
ta ?" El a răspuns : „Nimic, dar la
să-mă să plec." 

23. Dumnezeu a ridic:it un alt vrăj
maş lui Solomon : pe Rezon, fiul lui 
El iada, care fugise dela stăpînul său 
Hadadezer 1 •, împăratul din Ţoba. '" 2Stu11. 8.3, 

24. El strînsese n işte oamen i la el, 
şi se făcuse capul cetei, cîn::I • a mă
celărit Dlvid oştile stăpînului său. 
S'au dus la Damasc, şi s'au aşezat 
acolo ş i  au domnit la Damasc. 

.:• 2 Sa111. 8.B; 10.6, tS. 

25. El a fost un vrăjm.1ş al lui Is
rael în tot timpul vieţii lui Solomon, 
în acelaş timp cînd îi facea rău Hadact, 
şi ura pe Israel. El  a împărăţit peste 
Siria. 

Proorocul 
A!zia 1•esfeşfe lui /eroboam desbillarea. 

26. Şi Ieroboam •, sluj itorul lui So
lomon, a ridicJt mina împotriva îm
păratului. El era fiul lui Nebat, Efra
tit din Ţereda, şi avea ca mamă pe o 
văduvă numită Ţerua. •'Cnp.12.2. 2cron.rn.& . 

27. lată cu ce prilej a rid icat • el mina 
împotriva împăratului. Solomon •• zi
dea Milo, şi închidea spărturile cetăţii 
tatălui său DJvid. ''2 811111 . 20. 21 .  '"' Cn p . U. 24. 

28. leroboam era tare şi viteaz ; şi 
Solomon, văzînd pe tînărul acesta la 
lucru, i-a dat privigherea peste toţi 
oamenii de corvoadă din casa lui Iosif. 

2 9. I n  vremea aceea, leroboam, ieşind 
d in Ierusalim, a fost întîln it pe d rum 
de proorocul Ahia • din Silo, îmbrăcat 
cu o haină nouă. Erau amîndoi singuri 
pe cîmp. �cuµ.14.2. 

1.  Sau : HadOJ."ezar. 
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30. Ahia a apr: rupt-o . în două- lui Sol omon ? •2;Ptelor 
care o avea ee. e , 

'' J SRDl. 11;.21;24.6· 42. Solomon  a domni t  patru "'":'·�. 
sprezece bucaţ1, . 1 -fi zece ani • Ia Ierusal im peste tot Isr��(1 ele 
3 1 .  şi a zis_ lu i Ieroboam · :• Domnul, •2er ul. 

bucăţi ! Căci .aşa vo�beşte_ voi rupe 43. Apoi Solomon a adormit " 0"· '·�. 

Dumnez.eul !u1 l�rael1 - (��i3�mon, şi-fi rinţii ! ui� şi  a f?st îngropat în 
cu Pă. 

împărăţia d rn m_m�. u o ver.i.u, 1s. tatălui sau D.Jv1d. In locul lui cetate0 
voi da zece semmtu. . ţie d in nit fiul său Roboam  ••. a doni. 
32. Dar el v.a avea o vfJ�lt di� pri- ·:·2 cron.9. a:t. „)Iat.1.;, 

pricina robulur M.eu Da a ' e care am 
cina lerus.Jl imu!ur, ce_tarle Piui Israel. ales-o din to.Jte semrn �r. M'au ără-

J M P Ă R AT I I L U I I U D  
33 Şi aceasta pentruca p . 

sit 
. 
i s'au închinat !na!ntea Asţar�ie1'. 

:;�ţ; 
ds��0;ei:;�l0�0�i.J�r�f.a şi1%a int:a 

lui };ţi!com, dumnezeul fii!or l:'.1 Amon, 
i entrucă n'au umblat !n �a1le Mele ş p ă facă ce este drept mam�ea Mea, c� s� păzească legile şi paru�c1le Mele, 

�um a făcut David, tatai lui ��!��.��: 
34. Nu voi lua din mîna lui toa!ă îm

părăţia, căci îl voi ţinea domn m tot 
timpul vieţii lui, pentru ro�ul Meu 
DJvid, pe care l:am �Ies, ŞI care a 
păzit poruncile ş1 legrle Mele. • 
35. ·DJr • voi lua împărăfia d in �m.� 

fiului său, şi-fi voi da zece semmf�l 
din ea ; „-. cap. 12. 16, 1 1 .  

36. voi lăsa o seminţie fiului său, 
pentruca robul Meu D.Jvid • să aibă 
totdeauna o lumină înaintea Mea la 
Ierusalim, cetatea pe care am ales-o 
să pun în ea Numele Meu. •Cop.J5. '· 2Reg. 8.19. Ps.132. tl. 

37. Pe tine te voi lua, şi vei domni 
peste tot ce-fi va dori sufletul, vei fi 
1mpăratul lui Israel. 
38. Dacă vei asculta de tot ce-ţi voi 

porunci, dacă vei umbla în căile Mele, 
şi dacă vei face ce este drept înaintea 
Mea, păzind legile şi poruncile Mele, 
cum a făcut robul Meu David, voi fi • 
cu tine, îţi voi •• zidi o casă trainică, 
aşa cum am zidit lui David, şi-ţi voi 
da fie pe Israel. •los.1.6. ••2sam.1.11, 21. 

39. Voi smeri prin aceasta sămînţa 
lui DJvid, d.Jr nu pentru totdeauna." 40. Solomon a căutat să omoare pe lerob�a"!. Şi �eroboam s'a sculat, şi 
a �ug1t 1.n Egipt _la . Şişac, împăratul Eg1ptulu1 ; a locuit m Egipt pînă Ia moartea lui Solomon. 

Moartea lui Solomon. 4 1 .  Celelalte • fapte ale lui Solomon tot ce a făcut el, şi înţelepciunea lui: 

ŞI IMPARAŢll LUI ISRAEL D� l 
DESBINAREA IMPARATIEÎ P INA LA IOSAFAT, JMPARATUL ,\ I UDA, ŞI AHAB, IMPARATUL tulJI ISRAEL. I 

(Capit�=!� �:�:.�i7� �r�0� ��J 10_20. 
Desbinarea împărăţiei. 12 1 . Roboam • s'a dus Ia S"h 

_ căci ţot �srael ul venise la Sihe:, 
sa-I faca 1mparat. " 2 Cron. 10 1 m 
2. Cînd a auzit luc rul acesta i� '"· 

bo�m :.. fiul lui _Nebat •• era tot 1f� Egipt , �1!de fu�1se d e  1mpăratul Solomon, şi m Egipt locu ia. 
.:: Cap. 1 1 .26. o>:iieap.U 

3. Au t_rimes _să-l cheme. Atunci fe;� boa�, ş1 toata ad�n�rea lui Israel au vemt la �ob_oam ş1 :au vorbit aşa : 
4. „Tatai tau ne-a mgreuiat jucrul ' · 

a��m tu uşurează această aspră "robi; ş1 1_ugu} grelf p� care 1-a pus peste noi tatai tau. Ş1 1 ţ1 vom sluj i." 
* 1 Som. 8. 11-18. Cap. 4. 7. 

5 . . E! le-a z!s : „Duceţi-vă, şi întoar· ceţi-va la mme peste trei zile." ŞI 
poporul a plecat. 
6. lmpăratul Roboam s'a sfătuit Cil 

bătrînii cari f�ses�ră pe _lingă tatăl 
său. Solomon!. m _ ttr�I?u � v:etii lui, şi 
a zis : „Ce ma sfatu1ţ1 sa raspund po
porului acestuia ?" 

7. Şi iată ce i-au zis e i :  „Dacă • vei 
înd�tora asţăzi pe poporul acesta, daca le faci ce cer, şi dacă le vei 
răspunde cu vorbe binevo itoare, î(i 
vor sluji pe vecie." • 2 cron. 10.1. Prov.tb.1. 

. 8. Dar Roboam a lăsat sfatul pe care 
1-I dădeau bătrînii, şi s'a sfătuit cu 
tinerii cari crescuseră cu el şi cari 
erau împrejurul lui. 

9. El a zis : „Ce mă sfatu iţi să ră· 
spund poporului acestuiJ, care-mi vor· 
beşte aşa : „Uşurează-ne jul!'ul pe care 
1-a pus peste noi tatăl tău?" 
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Ş .  iată ce i-au zis tinerii cari J O. �ră cu el : „Să spui aşa popo
cres�us cestuia care ţi-a vorbit astfel : rulu1_t tău ne-a îngreuiat jugul, tu 
„Tata ză-ni-1 !" Să le vorbeşti aşa : 
ub;e:tu l  meu ce! �ic va fi ma i  gros 
" .g coapsele tatalu1 meu. 
de�it Acum, tatăl meu a . pus 12este vo! 
l '·ucr reu dar eu v1-l vot face ş1 

un . l  �e!· taht meu v'a bătut cu bice, mat �u vă voi b:ite cu scorpioane." df�. leroboam ş � toţ popo_rul au �enit 
1 Roboam a treia z1, dupa cum zisese 
î�eăr�tu,1,; „lntoarceţi-vă la m ine peste 
t�e�. ��păratul a răspuns asp�u p�po
rului. A !ă��t sfatul pe care 1-I dadu
seră bătrm11, 14 şi le-a vorbit astfel, după sfatul 
tine.rilor : „Taţăl �eu v'� în�reuiat 
jugul dar eu v1-l vot face ş1  mat greu ; 
tatăl �eu v'a bătuţ cu b!7e, dar eu vă 
voi bate cu scorp1oane. 
1 5. Astfel împăratul n'a ascultat pe 

popor ;  căci lucrul :cesta a fo�t c1�
muit • de Domnul, m vederea 1mplt
nirii cuvîntului, pe care-l spusese •• 
Domnul prin Ahia din Silo lu i  lero
boam, fiul lui Nebat. »Vers.24. Judc. H.4.  

2croo. 10. 15; 22 .  7i 20. 20. „„�, Cap. 11. 11,  31 .  

16. Cînd a văzut tot Israelul că îm
păratul nu-l ascultă, poporul a răspuns 
1mpăratului : „Ce • parte avem noi cu 
David ? Noi n'avem moştenire cu fiul 
lui lsai ! La corturile tale, lsraele ! 
Acum vezi-ţi de casă, Davide !" Şi Is
rael s'a dus în corturile lui. ''2. snm. 20. 1 . 
1 7. Copiii lui Israel • cari locuiau în 

cetăţile lui luda, au fost singurii peste 
cari a domnit Roboam. • cap.11. 13, as. 1 8. Atunci împăratul Roboam a tri
mes • la ei pe Adoram, care era mai 
mare peste biruri. Dar Adoram a fost 
ucis cu pietre de tot Israelul, ş i  a 
murit. Şi împăratul Roboam s'a grăbit să se suie într'un car, ca să  fugă la 
Ierusalim. « Cap.4.6; &.u. 1 9. Astfel s'a deslipit • Israel de casa 
lui David pînă în ziua de azi. 

« 2 Reg. 17.21.  

20. Tot Israelul, auzind că leroboam s'a întors, au trimes să-l cheme în adu
nare, şi l-au făcut împărat peste tot 
l�raelul. Seminţia lui luda a fost 
singura• care a mers după casa lui  David. *Cap. 11. 13, 32. 

21 .  .Roboam • ajungînd la Ierusalim, a �tnns. toată casa lui luda ş i  seminţia lui Beniamin, o sută optzeci de mi i  de 

oamenj aleşi" buni pentru război, ca să  lupte_ 1�potnva casei lui Israel şi s'o 
����� f i�f°11uisu��los:cf;.nire�,2��:0• ��� 22. Dar cuvîntul • lui Dumnezeu a vorbit astfel lui Şemaia, omul lui 
Dumnezeu : "' Cron. 11.2. 23. „Vorbeşte lui Robeam, fiul lui Solomon, împăratul lui luda, şi între
gei case a lui luda ş i  a lui Beniamin 
ş i  celuilat popor, ş i spune-le : ' 

24. „Aşa vorbeşte Domnul : „Nu vă suiţ i , şi nu faceţi război împotriva fra
ţ i�or voştri, cop iii lui Israel ! Fiecare 
dm vot să se mtoarcă acasă, căci de la Mine • s'a întîmplat lucrul acesta." 
Ei au ascultat de cuvîntul Domnului, şi s'au întors acasă, după cuvîntul Domnului. «Vers. 1&. 

Cei doi viţei de aur. 
25 .  leroboam a zidit Sihemul • pe mul!tel� l l! i  Efraim, ş i a locuit acolo ; 

apoi a 1eş1t de acolo, şi a zidit •• Penuel . *Jndc. 9 . 45. O:<;„Judc.8.17. 

26. leroboam a zis în inima sa : „lmpărăţia s'ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. 
27. Dacă poporul acesta se va • sui 

l a  Ierusalim să aducă jertfe în Casa 
Domnului, inima poporului acestuia 
se va întoarce la  domnul său, la Ro
beam, împăratul lui luda, ş i  mă vor omorî ş i  se vor întoarce la  Roboam, 
împăratul lui I uda." ''Deut. 12 . 5,S. 28. După ce s'a sfătuit, împăratul a 
făcut " doi viţei de aur, şi a zis popo
rulu i : „Destul v'aţi suit la Ierusalim ; 
Israele ! Iată •• Dumnezeul tău care 
te-a scos din ţara Egiptului." 

„� 2Reg.10.29; 17.16. „„.:, Exod.32. 4 . S. 

29. A aşezat unul din aceşti viţei la 
Betel •, iar pe celalt l-a pus în Dan. 

>:•Fac. 28. 19. Osea 4.15. 

30. Şi fapta aceasta a fost un prilej • 
de păcătuire. Poporul se ducea să se 
închine înaintea unuia d in viţei pînă 
la •• Dan. " Judc. 18. 29. "'' Cap. 13. M. 2 Reg. 17. 21 . 

3 1 .  leroboam a făcut o casă • de înăl
ţimi ş i  a pus •• preoţi luaţi din tot 
poporul, cari nu făceau parte d in fiii 
lu i  Levi. * Cap.13.32. ''* Num.s. 10. Cap.13.33. 
2Reg.17.32. 2 Cron. 11. 14,16. Ezec. 44. 7,8. 

32. A rînduit o sărbătoare în luna a 
opta, în ziua a cincisprezecea a lunii, 
ca sărbătoarea • care se prăznuia în 
luda, şi a adus jertfe pe altar. lată 
ce a făcut la Betel, ca să se aducă jert
fe viţeilor pe cari-i făcuse el. A pus •• 



I M p Ă R A T I (t Regi) 1 2, 1 3. 
374 1 1„ ·nălţimi· pîne, şi nu voi bea apă în locu( 
în slujbă la Betel pe preo li I sta ; . . " " -· �um.21. „,!�c;. 
1 r ridicate de el . 0 ••Am0,7.1s.  9. căci 1.ata ce porunca . ml·J fost d · '.· 
�r.ev "' ""'" su1n .2!l. 12. ca p . a. 2• • e I fă· prin cuvmtul D.Jmnulu 1 : „Să • n ata, 
33 'şi

. 
a jertfit pe altarul. Pe. care;ecea nînci pîne n ic i să be i J pă, şi n ici u _mă. 

cus� �� Betel, în z iuJ ac�;�
c�s�lesese • te în!�rci pe drumul pe care t!a 1�u a lunn a opta, lună pe h t'rît-o ca duce. • 1 Cor . ei 

după bunul Jui plac. -� ? rsrael şi I O. El a plecat pe un a lt drurn :'·li. 
sărbătoare pentru _cop�� l��mîie ••.' s'a întors pe drumul pe care ve�i�� nu s'a suit la altar sa,,��m. ••·""· NCap.ts. i .  Betel. la 

b şie îm· Omul lui Dumnezeu, omorît de un 1 
Un om al tui. pum1::zeu,;;or e 

t I . ln Betel locuia un prooroc băt �u. p�mva
„ 
a aru · i Dum· fiii să.i au venit şi i-a� istorisit t�•n. 13 t . Dar 1Jtă �a. un_ 07 dl 11� Betel, lucrurile pe care I� facuse ornuJ �te nezeu a venit din u 3 .  t ai I Dumnezeu la Betel m z1u.i aceea u1 

trim�s de _cuv�tul D.J0�::;111�1·al�
c
r
m
să �um_ şi cuvintele pe cari _le sp'ur::; pe cmd statea .Iero�„ • '''' C• iz. :c . :i.,. 1mparatulu 1. După ce au istorisit 1 

ardă tămîie. . 
· 2.R•s- =· 1 : - _ P· 

hii !ălu i  lor toate, •· 2. El a strigat 1mpot.m? al::�u Al'. J 2. el le-a z is : „Pe ce d rurn a <lupă cuvin tul D�m�ulu 1: şb: �e D�m- 1 ca! ?" f ii i  săi văzuseră pe ce clrurn P\etarule ! Altarule · şa \t
or ş 

fiu casei case o.mul lu i Dumnezeu, care ve�. enul : ,.Iată că se va n�ş e u_n . • .  din Iuda . isc 
lui _Davi� ; nu�ele lui va f1ţ .i��

1t1ţi��� 1 3. Şi a zis fiilor săi : „Puneţi . .  1·a Junghi.a pe tine, pe preo 1 ! · şaua pe măgar " l-au pus mi 
lor, cari ard tă�îi_e pe tine, ŞI ·��' tme gar, şi a încăl�cat pe el . şaua pe mă. 
se vor arde osam 1nte omeneşll . 1 4 S' d d - I I · ,, zReg.zus,1�. . . a _ _us • upa omu u1 qumne�eu, 

3 Şi în acecaş zi a dat un • semn, z1· ş� l-a g:asit s.tmd supt . un stepr. Ş1 i-a 
• . d . Acesta este semnul care arată zis : ".l u .eşll omul l ui Dumnezeu care ��n D��nul a vorbit : Altarul se va des- a. ve�1t dm l uda ?" El a răspuns : „Eu pica, şi cenuşa de pe el se va vărsa." smt. . . . . . . 

•l•a. 7 . J4. lo:on2. IS. 1Cor. l . 22. 1 5."Af�nc! �l. 1-a ZIS -0 „Vmo CU mine ol. Cînd a a•1zit împăratul cuvîntul acasa, ŞI sa 1e1 �eva sa mănînci." 
e care·I strigase omul lui Dum!1e�eu � 6. _!)�r el a rasl?uns : !'�u _pot • nici fmpotriva altarului. �in Betel_, a 1�hn1� 

s� ma mto�c c.u tme! mei. s� .intru la 
mina de pe altar, z1cmd : „Prmdeţ1-I ! tme. �u vo.1 m_mca pme ş1 mc1 nu voi 
Şi mina, pe care o întinsese Ieroboam bea ap� c.u t1�e 11n locul acesta ; " V

·
"'·V 

împotriva lui, s'a uscat, ş1 n'a putut 1 7. cac1 . m1 s" a spus, prin cuvmtul • s'o întoarcă înapr•i . Domnului : „Sa nu mănînci pîne nici 5. Altarul s'a despicat, şi cenuşa de să nu bei a pă acolo, şi n ic i  să nu te pe el s'a vărsJt, după semnul pe care-l întorci pe drumul pe care te vei duce." 
dăduse omul lui Dumnezeu, potrivit "'Cup.20.:io. 1 Tes.w. 
cu cuvîntul Domnului. 1 8 . . Şi el .i-a zi� : „Şi eu sînt prooroc 
6. Atunci împăratul a luat cuvîntul, ca tme ; ş1 un m1e r  mi-a vorbit din şi a zis omului lu i Dumnezeu : „Roa- partea Domnului ,  şi mi-a zis : „Adu-l gă·le • Domnului, Dumnezeului tău, şi acasă cu tine ca să mănînce pîne şi 

o�e�/ i�i
m�u��e!��

g�.���a";fai)��: s� �eo��fi'uf 1D���ee�eu s'a întors cu !1ului .şi �mpăratul a putut să-şi tragă el, şi a . mincat pine şi a băut apă in mapo1 mrnJ, care s'a făcut sănătoasă casa l ui. ca mai înainte. 20. Pe cînd stăteau ei la masă, cu· 
• Exo<1.s.R;� .28; 10.11.Nu

.
m.21.7. Fop�.s.u

: rac.o.1s. vîntul Domnulu i a vorbit proorocului, 7. lmparatul a zis omului lui Dum- care-l adusese înapoi. nezeu : ,,l�tră cu !"i�e în casă, să iei 2 1 . Şi el a strig.Jt omului lui Dum· ceva de mmcare, ş1-ţ1 voi da • un dar." nezeu care ven ise d in  luda : „Aşa vor· 
8 0 . • i 8om.9: 7. :n·�·!· 10. beşte Domnul : „Pen trucă n 'ai ascul· 

tuiui .
�ul !Ul D�rn.nezeu a ZIS_ impar�- tat porunca Domnu lu i, ş i n'ai pălii Ş• n' · JU!11�tate d1.n casa ta sa-m1 dai, porunca pe care ţi-o d ăduse Domnul, 1 aş m ra cu tme. Nu voi mînca Dumnezeul tău ; 
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trucă te-ai întors, şi ai mîncat 22. pen
ai băut apă, în locul despre pine •ş·\ · spusese : „Să nu mănînci pîne c�re, 1 � bei apă acolo", - trupul tău şi sat nu va intra în mormîntul părinrnor �- u * \'l·rs.O. tilr Jrdupăce a mîncat r;îne şi a bă_ut 

/ă· proorocul pe care-l mtorsese, 1-a P şaua pe magar. . P�1 Omu l lui Dumnezeu a plecat ; ş 1 
f ·st jn(i[nit pe drum de un leu • care 

Î-a 00morît. Trupul lui_ mort _era_ întin� e drum ;  m�gai;il a_ ramas hnga el, ş _i  
feul stătea ş1 el hnga.trup: • cap.20. Jo. 

25. Şi nişte oameni c_:in. tre.ceau pe 
acolo, au _văzuţ tr�pul mim� m drum 
· leu l shnd lmga trup ; ş1 au spus 
f�cru l acesta, la venirea lor în cetatea 
în care locuia p_roorocul cel bătrîn. 26. Cînd a auzit lucrul acesta prooro
cul care întorsese d_epe drum pe omu ! 
lui Dumnezeu, a zis : „Este omul lUJ  
Dumnezeu care n'a ascultat de porunca Domnului, şi Domnul l-a dat în 
uhiarele leului, care 1-a sfîrşiat ş i l-a �morit, după cuvîntul pe care i-l spusese Domnul." 
27. Apoi, îndreptîndu-se către fiii săi, 

a zis: „Puneţi-mi şaua pe măgar." Au 
pus şaua pe măgar, 28. şi el a plecat. A găsit trupul în
tins în drum, şi măgarul şi leul stînd 
lîncră trup. Leul nu mîncase trupul şi 
nu "sfîşiase pe măgar. 29. Proorocul a ridicat trupul omului 
lui Dumnezeu, l-a pus pe măgar, şi 
l·a adus înapoi ; ş i bă 'rînul prooroc s'a 
întors în cetate să-l jă lească ş i  să-l în
groape. 30. I-a pus trupul în mormînt şi l-au 
jălit, zicînd : „Vai *, frate !" '' ler. 22. 18. 
31. Dupăce 1-a îngrop.:tt, a zis fiilor săi : „Cînd voi muri, să mă ÎnCTropaţi 

în mormîntul în care este îngr�pat o
mul lui Dumnezeu ; să-mi puneţi oasele • lingă oasele lui. * 2 Reg. 2.�. 11, 18. 
32. Căci "se •  va împlini cuvîntul pe care 1-a strigat el din partea Domnu!u i îm�otriva, altarului din Betel, şi 1mpo!nva tuturor capiştelor de înălţi
mi dm cetăţile „ Samariei." 

;" Vers.2. 2Reg. 23. I G ,  19. "'":tCnp.16.34. 

Neascultarea lui leroboam. 
33. După întîmplarea • aceasta lero

boam nu s'a �bătut de pe calea iui cea r�a .. A p�s 1�răş preoţi pentru înălţ1m1, luaţi dm tot poporul : pe ori-

cine dorea, îl sfinţea preot al înălţi-
milor. "" Cop. 1:!. m ,  3'.?. 2<.:rou. l l . 15; I H . 9. 

34. Şi fapta aceasta a fost • un prilej 
de păcătuire pentru cas.:t lui leroboam, 
şi pentru ace.:tsta a fost nimicită •• ea 
ş i  ştearsă de pe faţa pămîntului. 

i:: cup. 12.30. �":' cap . 1.a.10. 

Nevasta lui leroboam 
la proorocul Ahia. 14 1 .  ln  vremea aceea, s'a îmbolnăvit 

Abiia, fiul lui lerobo:im. 
2. Şi leroboam a zis nevestei sale : 

„Scoală-te, te rog, şi schimbă-ţi hai
nele, ca să nu se ştie că eşti nevasta 
lui leroboam, şi du-te la Silo. lată că 
acolo este Ah ia, proorocul ; el mi-a 
spus că voi • fi împăratul poporului 
acestuia. « Cap. 1 t . s1. 

3. la • cu tine zece pini, turte, şi un 
vas cu miere, şi intră 1.:t el : el îţi va 
spune ce va fi cu copilul." '' I Snm . 9. 7, 8. 

4. Nevasta lui leroboam a făcut aşa ; 
s'a sculat, s'a dus • la Silo, şi a intrat 
în casa lui  Ahia. Mia nu mai putea 
să vadă, căci ochii i se întunecaseră de 
bătrîneţă. '''Cnp . 1 1 . 29. 

5. Domnul spusese lui Ahia : „Ne
vasta lu i  leroboam are să vină să te 
întrebe de fiul ei, pentrucă este bol
nav. Să vorbeşti aşa şi aşa. Ea cînd 
va veni, se va da drept alta." 
6. Cînd a auzit Ahia vuietul paşilor 

ci, în  clipa cînd intra pe uşă, a zis : 
„I ntră, nevasta lui leroboam ; pentruce 
vrei să te dai drept alta ? Sînt însăr
cinat să-ţi vestesc lucruri aspre. 7. Du-te, ş i  spune lui leroboam : „Aşa 
vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Is
rael : „Te-am • ridicat din mijlocul po
porului, te-am pus căpetenie peste po
porul Meu Israel, • 2 snm. 12. 7, 8. cnp. 16.2. 

8. am • rupt împărăţia dela casa lui 
David, şi ţi-am dat-o ţie, ş i  n'ai fost 
ca robul Meu D.:tvid, care •• a păzit 
poruncile Mele şi a umbbt după Mine 
din toată inima lui, nefăcînd decît ce 
este drept înaintea Mea. 

·:'Citp. 1 1 . 31 . •·'"•„ Cnp. 11 . 3.<:t,M; 1&. 6 .  

9. Tu ai făcut • mai rău decît toţi 
ceice au fost în.:tintea ta : te-ai dus 
să-ţi faci alţi dumnezei ş i  chipuri tur
nate ca să Mă mîn ii, ş i  M'ai l epădat „ 
înapoia ta ! • Cnp.12.28. 2eron. 11. 15. 
„„„,„ Ne<>m. 9.26. Ps. 50. 17. Ezec. 23.;\6. 

1 O. De aceea, voi trimete nenoroci
rea • peste casa l u i  leroboam, voi ni
m ici •• pe oricine este a l  lui leroboam, 
fie rob ţ,  fie slobod în Israel, şi voi 
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376 mă- salim, cetatea pe . ca�.e o a lesese D 

sa fui l eroboam, cu_
m se _ nul din toate semmţule lui fsr 0rn. 

���u�u�dăriile, pină 1 � g;�;�'.�����
·
29• să-Şi pună Numele în �a. Mamă:�� ca 

••C•P· '' · ''· 2 Reg.e.a .  t 0�0: • • t din casa chema ţ Naama, Amo
.
�1 ta.  se J I . Cel • ce va mu�I 1� cet: �e cîni, şi •2cr�n. 12.13. '"Cap . u.36• tv.., 

fu i leroboam, .va f1 �unea fi mîncat 22. luda_• a ţacut. ce e�te rău înaint� . 
cel ce va muri pe _cam� ya Domnul a Domnul Ul) şi, p rm p�caţele pe cea 
de păsările cerului. Cac�•cnp. 16. <: 21. 24. le-au săvirş1ţ 1-"al! �ţ1 rmt „ gelo a�, 
vorbit. " . _ e acasă. Şi mai mult de�1._t parmţu lo_r. z1a 

1 2. Tu, scoa�a�!e ş1 . ��e
t
le în cetate, •2 cr�o. 12. i •• •·:· De�t. 5;l·;1 ."Ps._.s. '.'8· I Cor. 10.� 

cum îţi vor pa_ş1 p1c10 ,, vers. 17. 23 . . Şi-�!! Zl��t ŞI �I mal ţ1m1 • cu stil : 
copilul va muri. • r e şi-l vor închinaţi 1d�l 1.or ş1 As!artee •• pe 0/1 t 3. Tot Israelul 11 va. P mg 1 • din casa deal înalt ş1 supt ţ o rice copac ver ice îngropa ; căci el este smftur�s într' un • Deut.12. 2 .Ezec. 16. 24.2�. •• 2 R:'g.  n.9,10. tl•o.;��
lu1 feroboam car� va 1. P urui • din 24. Au fost ch i a r  ŞI sodomiţi • ; · mormînt, pentruca e.ste sm; s'a găsit ţară. Au făcut de toate urîciunele ne'" casa lui ler�boam 10 calui Dumne- murilor pe cari le izgonise Dom a. 
ceva �un. înam:ea Dom�·�cro:„ 12. 12, 1e.3. dinaintea copii lor lu i  l_srael. nul 
zeului IUI lsrae . t I rael un « Deut.. 23. 11. Cap. 10. 12; 22.46. 2Reg.23 

t 4. Domnul va pu_ne. ees
a�a iu i lero- 25. ln al cincilea a n ' al împărăţi ·'.: împărat •, �are va nişi

i
c�� se întîmplă lui Roboam, Ş işac, împăratul Eg{�1 boam în. ziua aceej. ul acesta ? tului, s'a sui t împotriva Ierusalimului

. 
oare chiar acum ucr < Cap. !5.27, 28, 29. • • •• ·:cup. 11 . �o. 2Cron. 12.i. 

nul va lovi pe Israel, şi ls- �6 .. A_ lu�t v 1st1e�11]e �asei D_omnului 1 5( Dof trest>ia clătinată în ape ; ş1 v1sherule casei 1mparatulu1, a luat rae va 1 1 ;a Israel din această ţară tot. A l uat toate scuturile de aur pe ��nsă"!� �� �a�e 0 dăduse părinţilpr cari le facuse __ •• Sol?mon. „ 
lor, şi-i va împrăştia dincolo t d� �!U, " .• zcron. 12· 9• IO, 11· ""�•p.10.11. 
pentrucă tţ şi-au făcut idoli, mmund 27. lmpar�tul Robo�m a facut în 
pe Domnu . *Z R•g. 17.6. P•.52. ;. •• Ios.23. locul lor. mşt�

. scu"tun d.� aramă, şi 
l6, 16. t 2 Heg. l&.29. ttExod.34.13. neu�. 12.3,4: . le-� dat m . gr!Ja cai:ietenulor al�rgă. 
1 6. va părăsi pe Israel, dm pncma tonlor, �an pazeau intrarea casei îm-

păcatelor • pe cari le-a făcut leroboam păratul!.!1. • . • 
şi în cari a tîrît şi pe Israel." 28. Ondec1te ori se ducea 1mpăratul •Cnp. 12.30: 13.34; 1&.30,34: 15. 2. la Casa Domnului, a l ergătorii le pur· 
1 7. Nevasta lui leroboam s'a sculat, tau ; apoi le aduceau iarăş în odaia 

şi a plecat. A ajuns la Tirţa • ;  şi· alergătorilor. 
cum „ a atins pragul casei, copilul 29. Celela l te • fapte a l e  lui Robeam, 
a murit. •cnp. 16. 6, s,1;, 23. cint.G.4. "* '·ers. 12. şi tot ce a făcut el, nu sînt scrise oare 1 8. L-au îngropat, şi tot lsrael�I 1-a în cartea Cronicilor împăraţilor lui plîns, după cuvîntul • Domnulu1, pe luda ? •2cron.12.1s. 
care-l spusese prin robul Său Ah ia, 30. Totdeauna a fost război • între 
proorocul . •vers. rn. Roboam şi leroboam. 

Moar/ea lui /eroboam. « Cap. IZ.24;
_
16. 6. 2Cro�- �2.1�

: 
. 31 . Roboam • a adormit cu pannt11 

1 9. Celelal�e �apte. a�e lui leroboall!l, lu i, şi a fost îngropat cu părinţii lui c�m a �ăcu! razbo1 ŞI cul!l .a dl!mm!, în cetatea lu i  David. Mamă-sa se nu· sinţ sms� m cartea Cromc1lor 1mpa- mea •• Naama, Amonita. Ş i în locul rajilor lui Israel. • " "·�cron. 13·2· ··� l u i  a impărăţit fiul său Abiam ţ. �O. _leroboa_m a �mparaţ1t douăzeci •2 cron. t2.1s. •• vers.21. t2 croo. 12.16. ş1 doi de ani ; apoi a adormit cu părinţii săi. Şi în locul lui a împărăţit fiul său Nadab. 
Domnia lui Roboam. �I. �oboam, fiul lui Solomon, a împarăj1t pes.te .Iuda', Av�a p�truzeci • şi un..u de a�1 cind s a  facut 1mpărat, şi a 1mpărăţ1t şaptesprezece ani la Ieru-

Abiam. 1.5 t . ln al optsprezecelea • an al 
domn iei l ui leroboam, fiul lui Ne· 

bat, a început să împ ărăţească peste 
luda Abiam. •2eron.13. 1. 

2. A împărăţit trei ani la Ierusalim: 
Mamă-să • se chema Maaca •• 1 fata Iu1 
Abisalom. • 2cron . 11 .  20, 21, 22. •<•2croo.I3.� 
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El s'a dedat l a  toate păcatele pe 
3 
. . 1 făcuse tatăl său înaintea lui ; şi 

��· e. lui n'a fost întreagă a Dominim� Dumnezeului său, cum fusese �u.l u•, t tălui său David.'' Cnp. u . . „ J's. 1 19 . so 
1�m�a� din pricina. • _ lui David, Do�: 
nu.I Dumnezeul I!-11 1-a d�t o ţumm� 

Ierusalim, punmd pe fiul Im dupa 1i şi lăsînd IerusaHmul în picioare. e '" Cap. 11. 32, H6. 2 Cron 21. 7. 

5 Căci David făcuse • ce este plăcut 
, �intea Domnului, ş i  nu se abătuse 
dela niciun�. di� poru_n0cpe L!-1 i  _în tot 
fmpul vieţ11 lui, afara de mhmplar�a cu Urie, Hetitul. 

* Cap. U..8. 1(<1)2 Snm . 1 1 . 4, 15; 12.9. 

6 Intre Robeam şi leroboam a fost 
ră�boi • tot timpul cit a trăit Robeam. 

„„ Cap. 14 .30. 

7 Celelalte • fapte ale lui Abiam, şi tot 
ce

' a făcut el, nu  sînt scrise oare în 
cartea Cronicilor împăraţilor lui luda ? 

Intre Abiam şi leroboam a fos1 
război. ''' 2 Cron. 13. 2, 3, 22. 

s. Abiam • a adormit cu părinţii lui, 
ti l-au îngropat în cetatea lui David. 

�i în locul lui a domnit fiul său Asa. 
i:'2 Cron . U . 1 .  

Asa. 

9. ln al douăzecilea an al lui lero
boam, împăratul lui Israel, a început 
să domnească peste luda Asa . J O. El a domnit patruzeci şi unu de ani la Ierusalim. Marnă-sa se chema Maaca, fata lui  Abisalom. 
1 1 .  Asa • a făcut ce este plăcut îna

intea Domnului, ca tatăl său David. 
iC'· 2Cron.14.2. 

1 2. A scos • din ţară pe sodomiţi, şi a 
îndepărtat toţi idolii pe cari-i făcuseră părinţii lui. ·:• cap. 14.24; 22 . 46. 
13. Şi chiar pe mama • sa Maaca n'a mai lăsat-o să fie împărăteasă, pen

trucă făcuse un idol Astarteei. Asa i-a sfărîmat idolul, şi l-a ars •• în 
pîrîul Chedron. • 2 cron . 16.l6. ••Exod.32. 20. 

1 4. Dar înălţimile • n'au perit, măcar 
că inima •• lui Asa a fost în totul a 
Domnului în tot timpul vieţii lu i. 

*Cap. 22. 49. 2 Cron. 15. 17 , 18. ,;.:::• Vers. a. 
15. El a pus în Casa Domnului lu

�rurile hă�ăzite de tatăl său ş i  de e l  
msuş: argmt, aur ş i  vase. 

Războiul dintre Asa si Baesa. 

16. Intre Asa şi Baeşa, î�păratu l  lui 
Israel, a fost război în tot timpul vieţii lor. 1 7. Baeşa •, împăratul lui Israel, s'a 

suit împotriva lui  Iuda ; şi a întărit 
Rama:•, ca să ţ împedece pe a i  lu i  
�sa, 1mpăratul lu i  luda, să iasă ş i  să 
intre. >:•2Cron. Hi, l , etc. ':'�' Joe. 18.25. tCap.12.27. 

1 8. Asa _a luat tot argintul ş i  tot 
aurul can rămăseseră în vistieriile 
Casei Domnului şi vistieriile casei îm
păratului, ş i  le-a pus în mînile sluji
torilor lui, pe care i-a trimes la Ben
Hadad •, fiul lui Tabrimon, fiul lu i  
Hezion, împăratul Siriei, care locuia 
la Damasc„. lmpăratul Asa a trimes 
Să·i spună : .;' 2 Cron . 16.2 . i.•t.•Ce&.p . 11 . 23,24. 1 9. „Să fie un legămînt între m ine ş i  
tine, cum a fost între tatăl meu ş i  
tatăl tău .  lată, îţi trimet un dar în 
argint ş i  în aur. Du-te, rupe legămîn
tul tău cu Baeşa, împăratul lui Israel, 
ca să se depărteze de l a  m ine." 

20. Ben-Hadad a ascultat pe împăra· 
tul Asa ; a trimes pe căpeteniile oştirii 
lu i  împotriva cetăţilor lui Israel, şi 
au pustiit I ionul •, D.m ••, Abel-Bet
Maaca t, tot Chinerotul, şi toată ţara 
lui  Neftali. 

-=• 2Reg. 15. 29 . .,...:, ,Judc. 18. 29 .  t 2  Sam. 20 . 14. 

2 1 .  Cînd a auzit Baeşa lucrul acesta, 
a încetat să mai întărească Rama, ş i  s'a 
întors la Tirţa. 

2 2. lmpăratul Asa a chemat • pe tot 
l uda, fără să lase la o parte pe cineva, 
şi au ridicat pietrele şi lemnul pe 
care-l întrebuinţa Baeşa la întărirea 
Ramei ; şi împăratul Asa le-a între
buinţat l a  întărirea Ghebei •• lu i  Benia
min ş i  M itrei ţ. 

2Cron . 16 . (). t_.0:<}09 . 2 1 . 17. tlos.18.26. 

23. Toate celelalte fapte ale lui Asa 
toate isprăvile lui şi tot ce a fiicut: 
şi cetăţile pe cari le-a zidit, nu sînt 
scrise oare în cartea Cronicilor îm
păraţilor lui luda ? Totuş, la bătrî
neţe •, a fost bolnav de picioare. 

':'2Cron . 16. 12. 

24. Asa a adormit cu părinţii lui, 
ş i  a fost îngropat cu părinţii lui în 
cetatea tatălu i  său David. Ş i  în • lo
cul lui a domnit fiul său Iosafat • •  � 

=:'2 Cron. 17 . 1 . ':'�' Mat. t . 8. 

Domnia lui Nadab. 

25. Nadab, fiul lu i  Ieroboam, a înce
put să domnească peste Israel, în al 
doilea an a l  lui Asa, împăratul lui 
luda. E l  a domnit doi an i  peste J;,rael. 

26. El  a făcut ce este rău înaintea 
Domnului, şi a umblat pe calea tatălui 
său, săvîrşind păcatele " în cari tîrîse 
tatăl său pe Israel. *Cap.12.ao; 14.16. 

27. Baeşa ", fiul lui Ah ia, din casa 
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t . a lui şi şi a fost îngropat la Tir(a •. Şi în 1 . 1 har a uneltii îm_po riv 

•• c'are lu i a domnit fiul său Ela. • c•P- 1<. u.o.cu1 IUi !\a 'omorît la Oh1�etoNadab şi 7. Cuvîntul D.om!'lului . vorbise ····�·· Baeşal filistenilor, pe cm� onul. proorocul _lehu , fiu� !Ul Hanani P_r1n f�t Israelul împresurau �1�,:b2�1 C•P·16. 1s. potriva lui Baeşa, ş 1 im potriva � 1rn. 
•<.:••· "· "· ••10:· 1�· ·�1

· t�eilea an lui, re deoparte penţ_ru tot răuiasti 
28. Baeşa l:a o�orit m . iuda şi a care- făcus� supt och 11 p_omnului P.t 

al lui Asa, 1mparatu.l lui ' niindu-L prm. lucrul n:i1ni lor lui • irn1. 
domnit el în I�cul !u1. ă 1 ucis toa- jungînd ca ş1 casa V l u i l.eroboamş . a. 
29. Cînd s'a facut 1m� ra_ • a să scaue pe de alta p_entruca. lovise •• cas • •ar 

tă casa lu i leroboa.m, n .a �astatt tul du- leroboam. ,, \cre.i . •'·· Cap. 1;. 11 , 2 1 , 29. 
o,a lui. . . ială c1 a mm1c1 o ' eai., n�en1• c� I· pe'care-1 seusese Domnul Domnia lui Ela. 

P�i�ur�bul său Ahia din Sil0i ••C••·"�'t";� 8. Jn al douăzeci şi şaselea an al . P30. din pricina pă�a!elor .P�î�i�e ş i Asa, împăratul lu � luda, a început k! 
făcuse lerob.oa!" ş1 m cari mnul domn�ască Ela, fiul lu� Baeşa . E sa 
pe Israel, mm_11nd astfel P�,c�•�".o, 16'. domnit. peste Israel la  Tirţa. A dom' a 
Dumnezeul lui Israel. . d b . doi ani. nit 
3 1 .  Celelalte fapte �le Im . Nao:r� fu 9. Sluj itorul său Z im ri ,  care era . 

tot ce a făcut el, n� smvt sct�i1se lu i Js- mare peste jumătate din carăle I· 
IT>ai 

cartea Cronicilor impara 1 or unelti t •  î�pot�iv.a luvi . • Ela era la 'Yir'. rael ? . • v atul lui (a, chefuind ş1 1mbat rndu-se în c 
32. Intre Asa şi ��e.şa,t 1�Bar pul vie- lui Arţa, căpetenia casei împăratu�sa J�_rael, a fost război m 0 m 

•• Vere . 16. la Tirţa. . . . <•rneg.9.� ţu lor. . 1 0. Z1mn a mi rat, 1-a lovit şi 1-a uci Domnia lui Bae�a. • V în al douăzec.i şi şapte�ea an al lui A,s, 33, ln al treilea an al lui Asa, 1mpa: împăratul lu i  l uda. Ş1 a domnit el ·î� ralul lu i luda, a început să domneas_ca locul lui. 
peste totlsraelul la Tir(a, Baeşa, fiul J I .  Cînd s'a făcut împărat şi a şezut lu i A�ia. A domnit douăzeci şi patru pe �caunul ţui de do,mn�e. a omorît de ani. . toata casa lui Baeşa, n a lasat să sca J.J. El a făcut ce este rău îna�nte� nimeni •  din ai lui : nici rudă nici pr� Domnului, şi a umblat pe cal�a lu ! ten. ,,, S1U11. :;;.� leroboam, săvîrşind păcatele rn cari 1 2. Zimri a n imicit toată casa lu; 

tirîse leroboam pe Israel. BJeşa, după • cuvîn tul pe care-l spu: 
• Cup. n :.>S, 2!1; 13·33;14·15 · sese Domnul împotriva lu i Baeşa prin 

proorocul •• lehu, " 1·ers.a. "''' '""·' 16 1 . Cuvîntul Domnului a vorbit astfel lui lehu •, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeşa : " V•re. 1 .  2crou. w.2:'.!<J.:w. 

2. „Eu te-am ridicat • din ţărînă, şi te-am pus mai mare peste poporul Meu Israel ; dar pentrucă ai umblat pe calea•• lui leroboam, şi ai făcut pe poporul Meu Israel să păcătuiască, pentruca să Mă mînii prin păcatele lor, "" Cap. 14. 7. *�' Cap. 15.3-.1. 

3. iată că voi mătura• pe Baeşa şi casa lui, şi casa ta o voi face ca şi casa lui •• leroboam, fiul lui Nebat. �·Vers. 11. ,�(< Cnp. 14. JO; 15. 2!J. 
4. Cine• va muri în cetate din casa 

l�i Baeşa, �a fi _mîncaţ de cîn i, şi C!ne. va mun pe c1mp dmtr'ai lui va f1 mmcat de păsările cerului." •cup.i4. u . �· Celelal_te_ fapte ale lui Baeşa, ce a fa�ut el, �· isprăvile lui, nu sînt scris� oar� m cartea Cronicilor împăraf1lor lui Israel ? • 2 cro11. 16. 1 .  6. Baeşa a adonnit cu părintii săi, 

I 3. din pricina tuturor păcatelor e 
cari le săvîrşise Baeşa şi fiul său E�a ş i în cari tîrîseră şi pe Israel, miniind prin ido l ii • lor pe Domnul, Dumne· 
zeul lui  Israel. ,, Deut.:n.21. 1saru.12.�. Isu .41 .29. lona2.S. l Co r . s  . .i; 10. 19. 

1 4. Celel alte fapte ale lui Ela, şi toi 
ce a făcut el, nu sînt scrise oare în cartea Cronicilor împăraţilor lui ls· rael ? 

Zimri. 
1 5. ln al douăzeci şi şaptelea an al l u i  Asa, împăratul lu i  luda, Zimri a 

domnit şapte zile la Tir(a. 
Poporul tăbăra împotriva Ghibeto

nului • care era al Fil istenHor. " " "" ' .r 
I 6. Şi poporul a auzit în tabără 1e· stea aceasta : „Z imri a u neltit, şi chiar 

a ucis pe împărat !"  Şi în ziua mcJ, tot Israelul a pus în tabără ca impj· 
rat al lui  Israel pe Omri, căpclcr.ia 
oştirii. 
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omri şi tot Israelul cu el, au por- douăzeci ş i doi de ani peste Israel la 

1 7d 'n Ohibeton, şi au împresurat Tirţa. Samaria . nit 1zimri văzînd că cetatea este lua- 30. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce 
} 8 ·  ·ntrat în cetăţuia casei împăratu- este rău înaintea Domnului. mai mult ta,_ 3 .1 3 dat foc casei împăratului pc�te decît toţi ceice fuseseră îna intea lui. 
Iui,Ă�tfel a murit el, . 3 1 . Şi, ca şi cum ar fi fost puţin 
e\·9. din pric_ina păcatelor _pe_ ca�1 Ie lucru pentru el să se dedea Ia păca
ăvîrşise, făcir.d_ ce. este �au m_amtea tele lui leroboam, fiul lui Nebat, a mai 
Domnu lui, umbhnd _ pe ca.ea lui l�ro- luat de • nevastă şi pe Izabela, fata 
boam. sărvîrşind p�ca�e�e pe . can le lui Elba1l, împăratul Sidoniţilor ·-, şi 
făcuse lero�o�m, _şi ta:md ş1 P_\ l_s- a t sluj it lui Baal ş i s'a închinat înain
rael să păcatuiasca. .-Cnp .

. 
12· 2'.'' 1"·

:
6··<-I

: tea lui. • Deut. 7 . 3. ''"Judc . IB. 7 .  ţCap . 21 . 25,26. 

20 Celelalte fapte ale !Ul Z 1mn, ŞI 2 Reg. 10. 18; 11. 16. 

e.ltirea pe care a făcut-o el nu sînt 32. A ridicat un altar lui Baal în tc>m
unrise oare în cartea Cronicilor împă- piui • lui Baal pe care l-a zidit la Sase ·

iar lui Israel ?  ' maria, • 211„�. 10. 2 1 , 20,21. rw Atunci poporul lui Israel s 'a des- 33. ş i a făcut • un idol Astarteei. A
bin�t î� două pă:t i_; ju�ătate din_ r�- ha� ·� a _ făc!-!t n:iai multe �ele decît 
or voia să fac� . 1m�arat pe T1b111, !oţ 1_ 1mpara_t 1 1 lui _Isr�el_ can fuseseră fiu l  lu i Ghinat, ş1 JUmatate era pentru mamtea !U l, c_a sa mrn1e pe Domnul 

Omri. . . . Dumnezeul lui Israel. 
22 Ceice urmau pe Omn au b1ru1t pe • 2 Heg. 1> .6; 11. 10; 21 . 3. Ier. 1 1 . 2. ""Vers.30. Cop.2i.2;. 

ceic� urmau ,re 'Ţibni, _fiul lui CH1inat. ��- �e _vrem�a lui, I-:l iel din Bete.I a Tibni a munt, ş1 Omn a dommt. z1d1t 1araş lenhonul ; 1-a pus temelii le cu preţul lui Abiram, înii iul lui născut, şi i-a pus porţile cu preţul lui Segub, cel mai tînar fiu al lui, după • cuvintul pe care-l spusese Domnul prin losuJ, fiul lui Nun. •Ios.6.26. 

Domnia lui Omri. 
?3. ln al treizeci şi unulea an al lu i 

Asa, împăratul lu i luda, a î�ceput să 
domnească peste Israel Omn. A domnit doisprezece ani. După ce a domnit 
şase ani la Tirţa, 

2�. a cumpărat dela Şemer muntele 
Samariei, cu doi talanţi de argint ; a întărit muntele, şi a pus cetăţii pe care a zidit-o, numele Samaria *, după numele lui Şemer, domnul muntelui. 

*Cnp. 1:1. 3 2 .  2 R P g .  1 ; .  2 1 . Joa11 „ . 4 .  2 5 .  Omri • a făcut ce es te rău îna intea Domnului, ş i a lucrat mai rău <lecit toţi cci:e fuseseră înain tea lui. -'Mic . 6. 16. 

26. A umblat " în toată calea lu i  leroboam, fiul lui Nebat, şi s'a dedat la păcatele în cari tîrîse lercboam pe Israel, miniind prin idolii •• lor pe Dom
nul, Dumnezeul lui Israel. •:•\'er�. 19 • .:":<Vers. 13. 

27. Celelalte fapte ale lui Omri, cc a făcut el, şi isprăvile lui, nu sînt scrise oare în cartea Cron icilor împăraţilor lui Israel ? 
28. Omri a adormit cu părinţii săi, şi a fost îngropat la Samaria. Ş i  în locul lui a domnit fiul său Ahab. 

Ahab şi Izabela. 
29. Ahab, fiul lui Omri, a început să d.omnească 11este Israel, în a l treizeci ş1 optulea an al lui Asa, împăratul lui luda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit 

Proorocul Ilie. 17 1 .  I l ie, Tişbitul, unul din locuitorii Ga! aadu!Li, a zis lt:i Ahab : „Viu •1 este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al • •  cărui slujitor sînt, că în ţ anii aceştia nu tt va fi n ici rouă, nici ploaie, dccît după cuvîntul meu." 
'-� 2 Rt>g. :.i. 1 4 .  0:'�' ]h•uL. I0.8. t Luc. 3.25. ttlnc. 4 . 17 . 

2. Şi cuvîntul Domnului a vorbit lui I l ie, cu ace>te vo rbe : 
3. „Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit, ş i ascunde-te lingă pîrîul Cherit, care este în faţa Iordanului. 
4. Vei bea apă din pîrîu, şi am poruncit corbilor să te hrănească acolo." 5. El a plecat şi a făcut după ..:uvîn

tul Domnului. S'a dus ş i s 'a aşezat lingă pîrî.i l Cherit, care este în faţa Iordanului. 
6. Corb ii î i aduceau pîne şi carne 

dim ineaţa, ş i  pîne şi carne seara, şi bea apă din pîrîu. 
7. Dar după cîtăva v reme pîrîul a secat, căci nu căzuse ploaie în ţară. 

Vdduva din Sarepta. 
8. Atunci cuvîntul Domnului i-a vor

bit astfel : ����������-1. Sau : Pe via� Domnului . . . •  
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380 • care duva aceasta, la care am fost prirn· 5 lă te du-te la Sareptal tă că oaspete, încît să-i omori fiul ?" 1t ca 
.9. " coa.d�n' şi rămîi acolo: a ve 21 . Şi s'a întins • de trei ori tine p��u�1cit �colo unei fe'::';! ����26• copil, a chemat pe Domnul, şi :�ste am te hrănească." . •?b• cÎu� Ia Sa- „Doamne, Dumnezeule,_ Te rog, fă is; 5� O. Ilie s'a sc�lat, ş1 s �arta cetă( ii, se întoarcă sufletul cop 1lul�i}n el 1,,sa ta Cînd a aiuns la P - strîn- · - R·�·•·ai . ���10· era 0 femeie văduva ca�e a zis : 22. Domnul a. asc1;11t�t �!asul lui I i�" lemne. El a chemat-o, �- - apă şi sufletul cop 1lulu1 s a intors în el e? gD�-te şi adu-mi, te ro�, pu ma a înviat. . ' şi 

i'ntr'un vas, ca să beau.' __ . aducă a 23. Il ie a l�at • c.op1lul, l-a pogor"t I I .  Pe cînd se duc.ea e.a _sa Adu-mi,' te jos în casă dm. od�1a de _sus, şi l-a d;t chemat-o din n9u, ŞI � :1�� �ina ta." mamei sal�. ,?1 lhe a zis : „ lată, fiul rog, şi o bucat_a de P1_n v·u este Dom- tău es�e viu.. . . . ''•:n. u.s;. 
1 2. Şi ea a raspu�s . "ă 1 n'am n im ic 24. Ş1 fem�1a a zis Im Ih.e : „Cunosc • nul, Dumneze�I tau, c n de făină în- acum �ă eşh un om �I- lu i Dumnezeu copt, n'�m �ecit _un put�elemn într'un şi cuymtul Domnului m g_ura ta est; tr'� oala. �1 put��inun două bucăţi de ad ev ar !" '· ioe.n a 2, 16.:r;, ulcior. Şi 1.ata� s · •gtoarce şi voi pre- Ilie înaintea lui Ahob. lemne, apoi ma voi i� · entru fiul găti ce am pentru _mme. ŞI P . " meu : vom minca ş1 ap01 vom �un. -1 3  Ilie i-a zis : .,Nu te tem�, mtoa� 

ce-t� şi fă cum ai zis. Numai, prega: 
teşte-mi intîi m!e_ cu 1!.ntd_elemnu!_ ş� făina aceea o mica turta, ş1_ adu-.m1 o ' pe urmă să faci şi pentru tine ŞI pen-
trr4.f�!c'.iă�Şa vorbeşt�. Dom.nul, �um
nezeul lui Israel : „fama �m o�la nu 
va scădea şi untdelemnul dm ul�1or nu 
se va împuţina, pină în ziua �m? va 
da. pomnul ploaie pe faţa pammtu-
1�15. Ea s'a dus, şi a făcut după cuvîntul lui Ilie. Şi multă �r.em� a .av1!t ce să mănînce, ea şi fam1ha �1, ŞI l!1e. 

16  făina din oală n'a scazut, ŞI untdel�mnul din ulcior nu s'a împuţinat, dură cuvîntul pe care-l rostise Domnu prin Ilie. 
lnvierea fiului vllduvei. 1 7. După aceea, fiul femeii, stăpîna casei, s'a îmbolnăvit. Şi boala lui a �:! :��tla�� Î��rlită încît n'a mai ră-

1 8. femeia a zis atunci lui Ilie : „Ce am • eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu ? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de r.elegiuirea mea, şi să-mi omori astfel fiul ?" •Luc.5.8. _1 9. El i-a r�spuns : „Dă-mi încoace pe fiul tău." Ş1 l-a luat dela sînul femeii l-a suit în odaia de sus unde locuia e l' şi 1-a culcat pe patul lui. ' 
�O. Apoi a chemat pe Domnul, şi a zis : „Doamne, Dumnezeule oare atît de mult să mîhneşti Tu ch°iar pe vă-

18 1 . Au trecut i:nulte • zile, şi cuvin. tul Dom�ulu1 a vorbit astfel lui Ilie, în a} t�e1lea a� : „Du-te, şi înfă. ţişază-te mamtea l u i  Ahab, ca să dau" ploaie pe faţa pămîntului." 
"' Luc. 4 . 25 . lac . 5 . 17. **Ueut.28. t2, 

2. Şi Ilie s'a dus să se înfăţişeze înaintea lui Ahab. Era mare foamete în Samaria. 
3. Şi Ahab a trimes să cheme pe Obadia, mai marele casei lu i .  - Obadia se temea mult de Domnul. 
4. De aceea cînd a n imicit Izabela pe proorocii Domnului, Obadia a luai o sută de prooroci, i-a ascuns cîte cincizeci într'o peşteră, şi i-a hrănit cu pîne şi cu apă. -5. Ahab a zis lu i  Obadia : „Haidem prin ţară pe la toate izvoarele de apă şi pe la toate pîrîurile ; poate că vom găsi iarbă ca să păstrăm viaţa cailor şi catîrilor, şi să n'avem nevoie să omorîm vitele." 6. Şi-au împărţit ţara s'o cutreere. Ahab a plecat singur pe un drum, şi Obad:a a plecat singur pe un alt drum. 7. Pe cînd era Obadia pe drum, 1�tă că l-a întîlnit I l ie. Obadia, cunoscîn· du-l, a căzut cu faţa la pamînt, şi a zis : „ Tu eşti, domnul meu Il ie?" 
8. El i-a răspuns : „Eu sînt ; du-te şi spune stăpînului tău : „ lată că a venit I l ie !" 
9. Şi Obadia a zis : „Ce păcat a!" săvîrşit eu, ca să dai pe robul tău m mînile lui Ahab, ca să m ă  omoare? 
1 O. Viu este Domnul, că n'a r�ma.s popor sau împărăţie unde să nu .r1 :n· mes stăpînul meu să te caute ; ş1 cmd 
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ea că  nu eşti acolo, punea p e  
se  spu_nţ ·a şi poporul acela să jure că 
Îlnpara 1 _ . 
nu te·a·g=��t� zici : „Du-te, şi spune 
l_l ·. t11ui tău :  „ lată că a venit I i i�· · !  

slaP1Ş · apoi cînd voi pleca de la tine, 
1 2· 1

1, Dor:inului te va duce nu ştiu 
o:::. Dacă m'aş duce_ s� d�u de ştir� u . Ahab şi nu te-ar gas1, ma va omon. �1 to tuş 'robul .tău se teme de Domnul 

din t�����.t; 1!�J�ec.3. t2, u. )!nt. 4. 1.  Fapt . S. 39. 

13 Nu s'a spus oare domnului meu 
ce �m făcut cînd .a ucis Izabela pe 

orocii Domnulm ?  Cum am ascuns gr�ută de prooroci ai_ D?�nului, <;:ît.e 
cincizeci !ntr'o p�ştera ş1 1-am hram! 
cu pîne ş1 cu apa . . . . 
1 4. Şi a�u'!1 tu ZIC I :  ,pu-�e ŞI S(?U�� 
tăpînulu1 tau : „lată ca a \ emt Ilie . El mă va uc.ide." . . 
15 Dar lhe a zis : „Viu este Domnul 

oşti�ilor, al cărui sluji.tor sînt, că astă
zi mă voi înfăţişa înaintea lui Ahab." 

bucăţi, şi să-l pună pe lemne, fără 
�ă pun� foc._ Şi eu voi pregăti celalt 
iunc, ş1-l voi pune pe lemne fără să 
pun foc. 24. Apoi voi să chemaţi numele dum
nezeului vostru ; şi eu voi chema Nu
mele Domnului. Dumnezeul care va 
răspunde prin • foc, acela să fie ade
văratul Dumnezeu. Şi tot poporul a 
răspuns, şi a zis : „Bine !" 

�'Vers.38. l Cron .21 .26.  
25. Il ie a zis proorocilor lui Baal : 

„Alegeţi-vă un junc din cei doi, pre
gătiţi-l voi întîi, căci sînteţi mai mulţi, 
şi chemaţi numele dumnezeului vo
stru ; dar să nu puneţi foc." 

26. Ei au luat juncul pe care li l-au 
dat, şi l-au pregătit. Şi au chemat nu
mele lui Baal, de dimineaţă pînă la 
amează, zicînd : „Baale, auzi-ne ! "  Dar 
nu s'a auzit n ici glas • , nici răspuns. 
Şi săreau împrejurul altarului pe ca
re-I făcuseră. :::p�. ll;',. 5. Ier.10. 0. 1 Cor. 8.4 j  J2.2. 27. La amează, I l ie şi-a bătut joc de 
ei, şi a zis : „Strig-aţi tare, fiindcă este 

Ilie şi proorocii lui Baal. dumnezeu ; se gmdeşte la ceva, sau 
16. Obadia, ducîndu-se înaintea lu i  are treabă, sau este în călătorie, sau 

Ahab, l-a înştiinţat despre lucrul ace- poate că doarme, şi se va trezi." 
sta. Şi Ahab s'a dus înaintea lui I lie. · 28. Ei au strigat tare, şi, după obi-
1 7. Abia a zărit Ahab pe I l ie, şi i-a ce iul lor, şi-au făcut tăieturi • cu să-

zis: „Tu eşti • acela care nenoroceşti biile şi cu suliţele, pînă ce a curs pe " )srae) ?" • Cap.21.20. ""los.7.25. Fopt.16.20. SÎnge pe ei. « Lev . W . 28. Deut. 14 . 1 .  
1 8. I l ie a răspuns : „Nu eu nenorocesc 29. Cînd a trecut ameaza, au aiurat, pe Israel ; ci tu, şi casa tatălui tău, pînă în clipa cînd se aducea jertfa de 

fiindcă • aţi părăsit poruncile Domnu- seară. Dar nu  s'a auzit n ici glas • , n ici 
lui şi te-ai dus după Baali. " 2 Cron . 1&. 2. răspuns, n ici semn de luare aminte. 19. Strînge acum pe tot Israelul la * vere.2S. 

mine, la muntele Carmel •, pe cei pa- 30. I l ie a zis atunci întregulu i  popor : 
trusute cincizeci de prooroci ai lui „Apropiaţi-vă de m ine" ! Tot • popo
Baal şi pe cei patru sute „ de proo- rul s'a apropiat de el. Ş i  I l ie a dres 
roci ai Astarteei, cari mănîncă la ma�a altarul Domnului care fusese sfărimat. 
Izabelei". �Ios.19. 26. ''"'' Cap.16.33. «Cap. 19. !0. 20. Ahab a trimes soli la toţi copiii 31 · _A luat d?u�?prez��e piet�e, după 
lui Israel, şi a strîns • pe prooroci Ia n�m'.1-rul semmţ�1.lo� fuior Im 13.c�v! 
muntele Carmel. '' Cop. 22.6 .  caru.ia Domnul 1 1  zisese : „ Israel 1ţ1 
21 . Atunci I l ie s'a apropiat de tot va f1 n?mel�'�, '' F•c:32. 28; ao. 10. 2 1<eg.17. 34. 
P?porul, şi a zis : „Pînă • cînd vreţi 3 2. ş1 a z1d1t cu pietrei� ace�tea .u n  sa şchiopătaţi d e  amîndouă picioa- alta.r m Numele  qomnulu1. � facut '!11" 
rele ? Dacă Domnul este Dumnezeu pre1urul altarului un şanţ, m care m
merge(! după El ; iar dacă este Baal: căpeau două "!ăsuri . de sămînţă. „ 
n;ergeţ1  •• după Baal !" Poporul nu i-a . 33. A . aşezat_ . ap.0 1 lemnele, a ta1at 
rasouns nimic. Juncul m bucaţ1, ş1 l-a pus pe lemne. · . "2 Reg. H.41. Mat.6.24. ••ros.24.15. Apoi a zis : „Umpleţi patru vedre cu 22. Ş1 Ilie a zis poporului : „Eu sin- apă, şi vărsaţi-l e • •  pe arderea de tot t�r · am �ămas din proorocii Domnu- şi pe lemne." Şi au făcut aşa. 
�1. pe cmd prooroci „ ai lui Baal • Le».  t . 6.7,s. ""Judc.6.20. 
s1nt patru sute cincizeci. 34. Apoi a zis : „Mai faceţi lucrul 23 S

" . <t;n�. 1�. 10,1�. •«.ve�. 19: a:esta �dată:" Şi 1-�u făc1;1t îrycă oda-
al 

· _a ni ?e dea dot 1 unc1. Et sa-şt ta. Apot a zis : „Mat faceţi-l şt a treia eaga un Junc, pe care să-l taie în oară." Ş i  l-au făcut şi a treia oară. 
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• ·urui altarului, şi Fuga lui Ilie in pustie. 

35 .  Apa �urgea !n / antul. ., .• ,„,.,,:18. 19 t. Ahab .a sp_us Izabelei lot au umplut. cu _apa ş
e �ducea jerfa d� făcuse . Il ie, ş1 �.um Ucisese • ce 

36. ln clipa c1Îd Iiie s'a apropiat ş1 sabia pe toţi pro<? rocu . • (·ui•. is CU seară, proorocu umnezeul . fui Avr�- 2. Izabela a trimes un sol la ii·
''· a zis :  „Dcan:ine, D 1 1  fă să se •• ştie să-i spună : „�ă mă • pedepsească ie! am� �sa�c ş1 ls1�aD�mrezeu în _IsrJel, cu toată asprimea lor, dacă mine zc1u astaz1 ca Tu e�. 1 Tău şi ca toate ceas� I  �cesta, nu vo! face _ cu viat� ta că eu sînt sl�J i lor� făcut ţ după po- ce a1 facut tu cu viaţa fiecăruia / 

aceste lucruri le·a 
.... �� cap s. 43. 2 1tt-g. 19. 19· ei " ,... H u t t . 1 î . Cap.:.\1. 10. � kt'" lQ runca Ta. " E•od.3.6. · 3. I l ie, cî�d a văzut lucrul a;�:iJL p,.�us. t N ""'.· "·::'· D amne ascul tă-mă, s'a sculat ŞI a plecat, ca să-şi se· � 37. Asculta-ma, 0 - 0' orul acesta viaţa. A a j_un� la _Bee r-Şe_�a, care ��t pentruca să cunoa�faadev�ratul Oum- de Iuda, ŞI Ş I-� lasat _s luj 1toruf acol t că Tu, �ca�nl, eî�torci astfel inima 4. El s'a du_s rn pus t i e  unde, după i� nezeu, . şi ,�.a e drum de .o �·· a şez_ut s_uţit un ienuper spre b ine · . _ ut foc • dela Domnul, şi dorea sa mo_a ra, . z1c 1�d : „Destui I �S� �\���lt 

a a��zerea d_e tot, fe�nele� Arum, qcamne, ia:m• �u.f . e.'.u l , căci n; �ietrele şi pămîntul, şt a supt �· ap sînt mat bun dect ! p���.'.1 ��1 1;"��.i.::: �; 
care �.':}�-.J��L6.21. 1emn.21 .26. 2eron. 7· 1 · 5. S'a cu_lc.at _ş i  a adormit subt u; 
39 Cînd .. a. văzut tot poporul !u�ru� ienuper. Ş1 1ata, 1-a atms un în"er şi ace�ta au căzut cu faţa la p:m�n • t�I i-a zis : „Scoală-te ş i mănîncă." 0 

au zi; : „Domnul • es!e a ev�ra 1 6. El s'a u ita t , şi la căpatîiul lui era Dumnezeu !" Domnul este ade�e;;,��'· o turtă coaptă pe n iş ' e pietre încă!. Dumnezeu 1 • zitc şi un u_lci?r cu apă. _A mîncat şi 40. „Pun�ţ i • mî�a pe _p_rooroci� lut a băut, apoi s a culcat d in nou . Baal", le-a zis I l ie :  ,.n tctun�l >.a �u 7. f ngerul Dcmnu!ui a ven it a doua scape !" Şi au pus mî�a pe �··. I l ie_ t-a oară, 1-a a t i:is , şi a zis : „Scoală-te şi pogorît la pîriul Ch 1so_ri_ Şt ·�a- . JU_n- mănîncă, fiindcă drumul pe care-l ai ghiat •• acolo. • 2 R.-g . w .:i.:.. •-•-Deut. !3· •· uuo. de făcut este prea lung pentru t ine." Ploaia. 8. El s'a sculat, a mîncat şi a bau!; 
41 . Apo i I l ie a _zis fui A��b : „Suie- şi, cu puterea pe care i-a dat-o min. 

te de mănîncă şt bea ; cact se aude carea aceasta, a mers p]truz,�ci ' ue 
vuiet de ploaie." . _ zile şi patruzeci de ncpţi pînă la  mun-

4? Ahab s'a su it să mănînce şt sa tel� lui Dumnezeu, H c reb ••. 
be;: Dar I l i e  s'a suit pe vî rfuf Car- <•Exod . 31 . ZS .  Deut . 9 . 9, is. �bu.2. "'Exo,l.3.1 
melului, şi  plecîndu-se • la ra:nînt, s'a Dumnezeu Se arată. aşl·zat cu faţa între genumh'.'.c .5 . 11, 19. 9. Şi acolo, I l ie a intrat într'o pe· 

43. şi a zis sluj itorului său : ?:Su ie- şteră, şi a rămas în ea peste noaplt. te şi ui tă-te înspre mare." Sfujttorul Şi cuvîntul Domilului i-a vorbit astfel: s'a su i t , s'a uitat, şi a zi> :  „Nu este „Ce faci tu a ici, I l ie ?" nimic '" I l ie a zis de şapte ori : „Du- I O. El a răspuns : , .Am • fost plin de te iarăş." rÎ\'ni\ •• pentru Drmnul, D�mnezcul 44. A şaptea oară, slujitorul a zis : oştirilor ; căci copii i lu i Israel au pa· 
„ la tă că se ridică un mi :  nor din m3re, răsit feQ"ăm întul Tă�, au sfărîmat aha· ca o palmă de om." Ilie a zis : „Suie- rele Tale, şi au ucis cu sabia �e pn_ote, şi spune lui Ahab : „lnhamă, şi rocii ţ Tăi ; am rămas ţţ numat eu 1.n· pogoară-te, ca să nu te oprească gur, şi caută să-m i ia viJ(a !" ploaia.'' �� Rom. 1 1 . 3. :;,:;. N u m . �>. 1 1 , t:J. Ps.t>tt. 9. ţ Cnp. JU 
45. Peste cîteva clipe, cerul s'a îne- ttcnp. 18.?2. Hom. 11 . 3. gril de nori, a început vîntul, şi a 1 1 . Domnul i-a zis : „le7i, şi st_ai. pe ven it o ploaie mare. Ahab s'a suit munte • înaintea Dom oului !" Şt 1�� în c a-. şi a plecat la lzreel. că Domnul a trecut pe lingă peştera. 46. Şi mina Domnului a venit peste Şi înaintea Domnului a trecut .un I l ie, car� �i-a înci�s • mijlocul, şi a vini •• tare şi puternic, care desprca alergat mamtea lut Ahab pînă la in- munţii şi sfărîma s:încil e. Do_mn.ul r.u trarea în lzreel. •rno:g.•.:!D;u. era în vîntul acela . Şi dupa vmt, a 
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. cutremur de pămînt. Domnul venit U\ cutremurul de pămînt. nU era I ,... E:<od.24. 12 . .;,:;, Ezec. l. 4; 37. 7. 

ş· după cutremurul de pămint, 
t 2 . . 

1 
un foc : Domnul nu era în fo

a re;�!1a. Şi dup� foc, a venit un sucu blînd şi suptire. 
5�� Cînd I-a auzit � l i�, ş�-a ac_operit 

· • cu mantaua, a 1eş1t ş 1  a statut la 
fa}:a peşterii. ." Exo.d'.3 .6. lsn.6.2. g ş· • un glas i-a vorbit, ZIClnd : „Ce 
c/ tu aici, I l ie?" " Vers .

. 
D .  

f�4 El a • răspuns : „Am fost pl in 
de ·rîvnă pentru I:?.�mn�l, Dumneze�l 

frilor · căci copili lui Israel au r;a
�:s:t legămînt� l Tău, _au sfărîm:it al
tarele Tale, _ �1 au U<:_IS cu sab1� pe 

oorocii Tai ; am ramas numai eu �i�"ur, şi caută să-mi ia viaţa." ·: V•rs. J O .  

J S  Domnul i-a zis : „Du-te, intoar

ce-1� pe drum�! �ău 0prin. p�stie pin� 
la Damasc ;  ş1 cmd vei ajunge, sa 
ungi pe Hazael ca împăra!2�!.g.�.

irJ
.�
�: 

1 6. Să ungi şi pe lehu •, fiul lui Nim
şi, ca împărat _al lui. Israel ; şi. să ungi 
pe Elisei ••, fiul lui Şafat, din Abel
Mehola, ca prooroc în locul tău. "'2 H.eg.9. l-3. ""·' Luc.4. 27. 

1 7. Şi se va întîmpla • că pe cel ce 
va scăpa de sabia lui Hazael îl va 
omorî lehu ; şi pe cel ce va scăpa de 
sabia lui lehu, îl va omorî ••  El isei . 

,,,., 2 Reg.S. 12; 9. 14, etc.; 10. 6.etc. 13.3. >:<=:• oseu 6 .&. 
1 8. Dar voi lăsa în Israel • şapte m ii de bărbaţi, şi anume pe toţi cei ce nu 

şi-au plecat genunchii înaintea lu i  
Baal, şi a căror gură •• nu l -au să
rutat." "'Rom . U . 4 .  :;":' 0senI3.2. 

Elisei, ucenicul lui Ilie. 
1 9. Ilie a plecat de acolo, şi a găsit pe Elisei, fiul lui Şafat, arînd. lnain

tea lui erau douăsprezece părechi de 
boi, şi el era cu a douăsprezecea. I l ie s'a apropiat de el ,  ş i  şi-a aruncat man
taua pe el. 
20. Elisei a părăsit boii, a alergat 
după Ilie, si a zis : „Lasă-mă să 'să
r�t • pe tatăl meu ş i  pe mama mea, 
ş1 te voi urma." I l ie i-a răspuns : „Du
te, şi a.roi întoarce-te : dar gîndeşie-te la ce ţi-am făcut." <•Mat. s.21, z2.  Luc.D. 61, 62. 

• 21 . După ce s'a depărtat de I l ie, s'a int�r� ş1 a luat o păreche de boi pe cari 1-a adus jertfă · cu uneltele boil�r le-a fiert • carne�, ş i  a dat-o o amenilor s'o mănînce. Apoi s ' a  sculat, a urmat pe Ilie, şi a fost în slujba lui. 
«2 Sam.24.22. 

Biruin!a lui Ahab. 20 1 .  Ben-Hadad, împăratul Siriei, 
şi-a strîns toată oştirea : avea cu 

el treizeci şi doi de împăraţi, cai şi 
cară. S'a suit, a împresurat Samaria 
ş i  a început lupta împotriva ei. 

2. A trimes în cetate soli la Ahab, 
împăratul lui Israel, să-i spună : „Aşa 
vorbeşte Ben-Hadad : 

3. „Argintul şi aurul tău sînt ale me
le, nevestele şi cei mai frumoşi copii 
ai tăi sînt tot ai mei." 

4.  lmpăratul lui Israel a răspuns : 
„ Impărate, domnul meu, fie cum zici ! 
Sînt al tău cu tot ce am." 5. Sol i i  s'au întors, ş i au zis : „Aşa 
vorbeşte Ben-Hadad : „Am trimes să
ţ i  spună : „Să-mi dai argintul şi aurul 
tău, nevestele ş i  copiii tăi . 

6. De aceea, voi trimete mine, Ia cea
sul acesta, pe sluj itorii mei la tine. E i  
îţi vor  scormoni casa ta şi casele slu
j itorilor tăi, vor pune mina pe tot ce 
a i  mai scump, ş i  vor lua." 

7. lmpăratul lui Israel a chemat pe 
toţ i  bătrînii ţării şi a zis : .,Vedeţi bine 
ş i  înţelegeţi că omul acesta ne vrea 
răul ; căci a trimes să-m i ceară neve
stele ş i  cop i ii, argintul ş i  aurul, şi 
n'am zis că nu i le  dau !" 

8.  Toţi bătrînii şi tot poporul au zis 
lu i  Ahab : „Nu-l asculta ş i  nu te în
voi." 9. Şi el a zis solilor lui Ben-Hadad : 
„Spuneţi domnului meu, împăratul : 
„Voi face tot ce ai trimes să ceri ro
bulu i  tău întîia dată ; dar lucrul ace
sta, nu-l pot face." Solii au plecat 
ş i  i-au dus răspunsul. 

1 O. Ben-Hadad a trimes să spună lu i  
Ahab : „ S ă  • mă pedepsească zeii cu 
toată asprimea lor, de va ajunge pra
ful Samariei să umple mina întregulu i  
popor care mă urmează !" "Cnr. rn 2 .  

1 1 .  Şi împăratul lui Israel a răspuns : 
„Cine încinge armele, să nu &e laude 
ca cel ce le  pune jos !" 

1 2. Cînd a primit Ben-Hadad răspun
sul acesta, stătea la băut • cu împăraţii 
în corturi, ş i  a zis slujitorilor lu i : 
„Pregătiţi-vă !" Şi ei s'au pregătit de 
năvală împotriva cetăţi i . « vers. 16. 

1 3. Dar iată că un prooroc s'a apro
piat de Ahab, împăratul lui Israel, şi 
a zis : „Aşa vorbeşte Domnul : „Vezi 
toată această mulţime mare ? O voi 
da • astăzi în mînile tale, ca să cunoşti 
că Eu sînt Domnul." " Vei·e.28. 1 4. Ahab a zis : „Prin cine ?" Şi el a 



I J M P A RAT I (1 Regi) 20 . . . . 
38.J · in!împinarea Smenilor. Au tăb' . 

. a vorbeşte Domn�I : „P�i.� fata lor, ca două turme mici de 
arit in 

răsp_uns.: „
Aş

i marilor peste ţinuturi.;„ pe cind Sirie�ii umpleau ţara. capre, 
����

o;uzi�:
a 
„Cine va .:nce

pe lupta · 28. Omul Iu 1 Dumnezeu s'a a . 

Şi el a răspuns : „Tu · ărat slujitorii şi a zis împăratului lui Israel�rop111 

1 5. Atu.nci Ahab a. nururi şi s'au gă- vorbeşte Domnu l : „Pentrucă s· ':Aşa 

mai marilor pest� t in_uşi cloi . şi după au zi� : „D?mnul este un dumne���nii 
sit două sute tre 1zec1 1 p� toti co- munt 1lor ş1 nu un dumnezeu al Văii a \  
ei_„ ,a n!-lmărat to.t fr��o;�pte mii: " . 

voi da • toată. ace�stă. m.are mul\illJ�r:'' 
piu lui Israel, şt . . e pela nuazaz1. mînile tale, şt veţi şh ca Eu sînt D 1n 
1 6  Au făcut o .

ieştr. b "ta • în cor- nul ." • • • . "Ve��· 
Be�·-Had.ad bea. şt

i 
e��e�r şf doi de im- 29. Au stat tab�r1ţ 1 şapte zile unii .3• 

tunle fui cu cei r overs . iz.C•P·16.•. faţa altora . . ln z.1.1!-a � şaptea au înc'n 
păraţi ca�i-1 �iuta!-l'rnarilor peste ţinu- pul lupta, ş1 cop�u lut Isr.�el au 011Jor1. 1 7. Slu�1t�rn �a�f'ntîi Ben-Hadad a Sirienilor o suta de mu de oallJ I 
turi au 1e�1ţ cei 1 

s a�tfel : „Au ieşit pedestraşi într'o zi. en1 

c�rcetat, ş1 1,-°:fin
sISamaria." 30. Ceilalţ! au fug.it„în cetatea Ale 

n1
1ş
8
t_e Eo1

am
a 
e
z
n1.51 : ,,D, acă. ies pent�u pace_

, şi a căzut z1d.l!l cetaţu p�ste douăze2 
d _ pen şi şapte .de mn de oameni cari mai ra·'. 

rindeti-i vii ; şt ��ta�. "aca ies măsesera. p 
I tă prindeţ1-1 vu. . . . . t;u

9 dnd au ieşit din cela.te �Iu1 1torn Ahab dă drumul lui Ben-Hadatl 

mai· marilor peste ţinuturi ŞI armata Ben-Hadad fugise şi el în cetate . ş· 
ca2

r
0
e.
-i
a ]���· fiecare pe omul djnaintea umbla din odaie în odaie. ' 1 

1 f Israel 3 1 .  Sluj itorii lu i i-au zis : „lată am 
lu i, şi Sirienii au luat-o � uga. 

I 5 · auzit _că împă_raţ i.i ca_sei _lui lsrae1' 5•1nt 
i-a urmărit. Ben-Hadad, 1mp�ratu • !- ă ţ 1 _ 

rl'ei, a scăpat pe un cal, cu mşte cala- nişte 1mp ra 1 m1 oş1 ; sa ne încingem 
deci coapsele • cu saci, să ne punem 

r�V: lmpăratul lui lsra�I a . eşiţ, :i l<;>vit funii pe capetele noastre, şi să ieşim 
caii şi carăle, şi a pricinuit Smemlor la împăratul lu i  Israel : poate că te va 
0 mare înfrîngere. lăsa cu viaţă." • Fac

.31.� 
32. Ş!-au P.u� saci . împrejurul coap: 

A doua biruin(ă asupra lui Ben-Hadad. se lor ş1 fu nu 1mf reiurul capului s'au 
22. Atunci proorocul. �·a apropiat de dus la împăratu lui Israel, şi a� zis· 

împăratul lui Israel, ş1 1-.a zis.: „D�-te, „Robul tău Ben-Hadad a zis : „Lasă-ml 
întăreşte-te cercetează ş1 vezi ce a1 de cu viaţă !" Ahab a răspuns :  „Mai tsle 
făcut · căci ' la anul viitor• împăratul încă în viaţă ? Este frai ele meu !" 
Siriei 'se v; sui din nou împotriva ta." 33. Oamenii aceştia au luat lucrul 

<'!Sam. 11. 1 . acesta ca un semn bun, şi s'au grabit 
23. Slujitorii împăratului Siriei i-au să-l ia pe cuvînt ş i să zică : „Ben-Ha· 

zis : „Dumnezeul lor este un dumne- dad este fratele tău !" Ş i el a zis : „Du. 
zeu al munţilor ; de aceea au fost mai ceţi-vă şi aduceţi-l !" Ben-Hadad a ve
tari decît noi. Dar ia să ne luptăm cu nit la el, şi Ahab l-a suit în carul lui. 
ei în cîmpie, şi se va vedea dacă nu 34. Ben-Hadad i-a zis : „lti voi da 
vom fi mai tari decît ei. înapoi cetăţile •  pe ca ri le-a luat tatăl 24. Fă şi lucrul acesta : scoate pe meu dela tatăl tău ; şi-ti vei face uliii 
fiecare din împăraţi dela locul lui, şi în Damasc, cum făcuse tatăl meu în 
înlocuieşte-i cu căpetenii ; / Samaria." „Şi eu," a răspuns Ahab, 
25. şi fă-li o armată ca aceea pe „îţi voi da drumul, făcînd un legă· 

care ai pierdut-o, cu tot atîţia cai şi mint." A făcut legămînt cu el, şi i-a 
tot atîtea care. Apoi să ne batem cu ei dat drumul. •cop.1;.ro. 

în cîmpie, şi se va vedea dacă nu vom 35. Unul din fi i i •  proorocilor a zis 
fi mai tari decît ei." El i-a ascultat, şi tovarăşului său, după porunca•• Dom· a făcut aşa. nului : „Loveşte-mă, te rog !" Dar o-

26. ln anul următor Ben-Hadad a mul acela n'a vrut să-l lovească. 
numărat pe Sirieni, şi s'a suit la Afec• • 2 Reg.2. 3, ;;,1, 11>. 0»Cup.1�. 11,1s. să lupte 1.�poţriva lui Israel. •tos.13.4. 36. Atunci el i-a zis : „Pentrucă n'ai 
�7: _Cop111 �u1. lsrae� au fo�t nu_m�r�ti ascultat de glasu l Domnului, iată, ;înd ŞI e1 , au pnm1t merinde, ş1 au 1eş1t m vei pleca dela mine, te va omori un 
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. . d a plecat dela el , l-a întîl- · 6. El i-a răspuns : „Am vorbit cu Na
Ieu. Ş1 tn• şi ]-a omorît. ·:·cap. 13. 24· bot din lzreel, şi i-am zis : „Dă-mi via nit uA eu"sit pe un alt om, şi a zis : ta pe preţ de argint ; sau, dacă vrei, 
37. t ��ă te rog !" Omul acela l-a îţi voi da . o al tă vie în locul ei." 
„L�veş ·\a �ănit. Dar el a zis : „Nu pot să-ţi dau via ]ov1t, ş:oorocul s'a d�s �i ,s'a aşezat mea !" . . JS. p mul împăratului, ş1 s a  legat la 7. Atunci Izabela, nevasta IUi, i-a zis : pe dru „Oare nu domneşti tu acum peste lsoch1. Cînd a trec�t. împ�ratul • proor_?- ra�l ?  Scoal�-te� i!1 şi ��nîn.că şi !ii c� 3(- striO"at ş1 1-a ZIS : „Robul tau mima vesela, cac1 eu 1\1 voi da via lui cu .a mi/oc�l luptei ; şi iată că un om Nabot din I zreel !" era inropie şi-mi aduce pe un alt om� 8. Şi ea a scris nişte scrisori în s� .3� .  Păzeşte pe omul acesta ; daca numele lui Ahab, le-a pecetluit cu peceticifu · ( viaţa ta ".a r�s_punde pentru t�a lui �haţ>, ş i  Ie:a tri�es bătrînilor v� ţ .� lui sau vei platt un talant de �1 dregatonlor can locuiau cu Nabot ;��i�t !" ' 

'" 2 Snm.i2. 1 ,�tc . "°''�2 Reg . l0�24 · ; m cetatea lui. 40 Şi pe cînd robul tau face a .cite : 9. lată ce a scris în aceste scrisori : 
cev; încoace ş� încolo, _omul s'� f��u� „Vestiţi un post ; puneţi pe Nabot în nevăzut." Im paratul. lui lsrae� i-a �1s : fruntea poporului, 
Aceasta îţi este osmda ; tu msuţi ai 1 O. şi puneţi-i în faţă ·doi oameni �ostit-o ." • . • de nimic, cari să mărturisească astfel 4 1 .  Indata p_roo_r?cul. şi-a sco_s lega- împotriva lui :  „Tu a i  blestemat " pe tura dela och}, }1 imp;uatu_l IUi lsrae_J Dumnezeu ş i  pe împăratul !" Apoi 

l-a c�noscuţ ca face� part� dm P��oroci. scoateţi-I afară, împroşcaţi-I •• cu pie-42. El a zis atunci imparat�l.u i : .,;;.şa tre, şi să moară." 
vorbeşte Dom.nul : l'f:'entruca a1 lasat ''Exod.22.2�. Lev.20. 11;,16. Fapt. 6.11.  ••Lev.24 . u.  

să-ţi scap� �1� . .'Tll� 1 omul P �  care-l 1 1 . Oamenii d i n  cetatea l u i  Nabot, 
sortisem _mm1c1�1 1 ,  _viaţa ta va !aspunde bătrînii şi dregatorii cari locuiau în pentru viat� ,Ju1, ŞI  poporul 

.. f
au p�ntru cetate, au făcut cum le spusese Izapoporul !u1. . , 

„cap.22
�

31-37 · bela, după cum era scris în scrisorile 43. lmpa�atu! l_u1 Isr.ael s � du
.·

s aca- \ pe cari l i  le trimisese ea. să, �rist ŞI mimos, şt a aiun�.d.� . 2��.� 1 2. A1;:1 vestit • un post, şi au pus pe 
mana. Nabot m fruntea poporului. •rsa.68.<. 

Via lui Nabot. 1 3. Cei doi oameni de n imic au venit 

21 1 . După aceste lucruri, iată ce s'a 
întîmpat. Nabot, din Izreel, avea o vie la lzreel, lîngă casa lui Ahab, 

împăratul Samariei. 
2. Şi Ahab a vorbit astfel lui Na

bot : „Dă-mi mie via • ta, să fac din 
ea o grădină de verdeţuri, căci este 
foarte aproape de casa mea. In locul 
ei îţi voi da o vie mai bună, sau da
că-ţi vine mai bine, îţi voi plăti preţul ei în argint." « 1 sam. e . u .  

3. Dar Nabot a răspuns lui Ah:i.b : „Să mă ferească Domnul să-ţi dau mo
ştenirea părinţilor mei !" 4. Ahab a intrat în casă, trist ş i  mi
niat, din pricina cuvintelor, pe cari 
1 I� spusese Nabot din lzreel : „Nu-ţi voi da • moştenirea părinţilor me i !" 
Ş_i s;a c�lcat pe pat, şi-a întors faţa, 
ş1 n a mmcat nimic. *Lev.25.23. Num.36. 7. Ezec.46.18. ?·. Neyastă-sa Izabela a venit la  el, ŞI 1-a zis: „Pentruce îţi este tristă in ima şi nu mănînci ?" 25 

şi s'au aşezat în faţa lui ; şi aceşti 
oameni răi au mărturisit aşa înaintea 
poporului, împotriva lui Nabot : „Na
bot a blestemat pe Dumnezeu ş i  pe 
împăratul !" Apoi l-au scos • afară din 
cetate, I-au împroşcat cu pietre, ş i  a 
murit. <•2R•g.9. 26. 

1 4. Şi au trimes să spună Izabelei : 
„Nabot a fost împroşcat cu pietre. 
ş i  a murit." 

1 5. Cînd a auzit Izabela că Nabot 
fusese împroşcat cu pietre şi că mu
rise, a zis lui Ahab : „Scoală-te ş i  ia 
în stăpînire via lui Nabot din lzreel, 
care n'a vrut să ţi-o dea pe preţ de 
argint ; căci Nabot nu  mai trăieşte, a 
murit." 

1 6. Ahab, auzind că a murit Na  bot, 
s'a sculat să se pogoare la via lui Na
bot din I zreel ca s'o ia în stăpînire. 

Vestirea pedepsei. 
1 7. Atunci cuvîntul • Domnului a vor-

bit lui  I lie, Tişbitul, astfel : •Ps.9.12. 
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386 _ . oară-te înaintea Legămlntul 
.
cu fosa/a/ 

1 8. „Scoa!a-tc_ şi pog . Israel [a Sa· 22 I .  �u �tat ţr�1 an i ! in iştiţi . 
lui Ahab, 1mparatul . lui 

·a lui Nabot, să fie razbo1 mtre S iria şi 1• fara maria • ;  iată-l, �ste, m . vi în stăpîn ire. 2. In anul al treilea, losafat • �tae1 
unde s'a pogor1t s � c��.13.3'.!. 2cron.22. D. ratul lui luda, s'a pogorît Ia împ���a. 

- . . . vorbeşte Dom- lui Isra�I. . •2cron. 1� U\ 
1 9. Sa-1 spui · „Aşa . aş şi un hol ?" 3. Im paratul lui Israel a zis sluj '('"· nul :_„.Nu �şti t� .un u�gvorbeşte Do.m· [or săi : „Ştiţi că Ra.mot din , 1 or,. Şi sa·• mai sp_u• · „Aşi .  unde au !ms Jaad este a l nostru. Ş1 noi stăm ?a: nul : „Chiar 1� �o� t vor Iinae cînii grijă, în loc să-l l uăm înapoi din ar� cinii sîngel� lui 3 0 ' •Cap.22.38. nile împăratu lu i  S iriei ." '' Deui 1111· şi singelc tau. '.' 1 . I l 'e . M'ai găsit •, 4. Şi a zis lui losafat :  „Vrei si'·� 2�: Ahab �}1s . ui a �ă� "uns : „Te·a� cu mine să luptăm împotriva Ramo Vii 

v�aimaşule · Ş• tel·ai vî�dut •• ca sa lui din O�laa·� ? " losafat a răspu�. gas.1t, pentru_c� în�intea Domnului." împ�ratulu1 lui Israel : „Eu • voi �s faci ce este"�=p. l8. 17. '"'ZReg. 11.11.�om. 1. u. ca„tme,_ popo_ru� .�eu ca poporul tău' 
1 1 t" ce zice Domnul : „Vo.1 ad_uce can me i . ca a 1 tai. . • _ •28'!:.a.;: 2 · " 3. a • este tine · te voi matu· 5. Apo i  Iosafat a zis im paratului I . nen���c���ici 

p
pe oricin� este •• al lui Israel : „ Intr��?ă acum, te rog, CUvi�'. ra, 

b f b ţ fie slobod în Israel, tul Domnului. A�i.v'. i/�.��eg.�. 8. ,-. 1 som.20.22. t C•P· 14·:0· 6. Imp_ăr�tul lui_ Israel a strîns • pe 
22. şi voi face casei tale �um ai:n fa. prooro�1, m nu.mar d� aproape patru 

cut casei • lui Ieroboam, �iul 1�1 fl!e· sute, Ş_1 Ie-a zis : „?a . merg să lupt bat, şi casei lui Baeşa .... fiu.I 1�1 Ahia, împotnva �af!loţu lu1 _?m Oalaad, sau pentrucă M'�i i:nîni_a!, şi a1 facut pe s� mă las ? . Ş1 e1 a� rasp�ns ; „S�ie·te, Israel să păcatu1asca. ş1 Domnul ii va da m mm1le impara� . .,..Cap.15.29. l.'«ICap. lG.3,n. lui." 
·�cap. 1a. 19. 

23. Domnul a vorbit şi des�re Iza- 7. Dar Iosafat • a zis : „Nu mai este bela •, şi a zis : „C:înii vor mmc� pe aici niciun prooroc al Domnului, ca 
Izabela lingă întăr1tura lzreelului. să·L putem mtreba ?" <• 2Reg. a.u. 

02_Reg·9 •38· 8. Jmpăratul lui Israel a răspuns lui 24. Cine • va muri în cela.te. d_m c�sa Iosafat : „Mai este un om prin care lui Ahab, va fi mînca! d� cm1, iar �i�e am putea să întrebăm pe Domnul ; dar va muri pe cîmp va f1 mmcat de pasa- îl urăsc, căci nu-mi prooroceşte nimic rile cerului." . . •C•P· 1�· 11; 16·': bun , nu prooroceşte decît rău : este 
25. N'a fost nimeni • _care sa se _f1 Mica,- fiul lui Im la." Şi Iosafat a zis: vîndut pentruca �ă faca ce este rau „Să nu vorbească împăratul aşa !" înainte_a Domnului! ca. A��b, pe care 9. Atunci împăratul lui Israel a che· nevasta-sa Izabela 11 aţ1ţa la aceasta. mat un dregător, şi a zis : „Trimete şi 

: c•P· 1.6 ·30·•1c. ""C•P: 16· 3� · adu îndată pe Mica, fiul lui Imla." 
26 El a lucrat m chipul cel mai Uri· - I 1 · I I · I cios: mergînd după idoli, cum • făceau • 1 O._ lmpara�u ui srae şi_ osafat, 

Amoriţii, pe cari·i izgonise Domnul imparatul !Ul luda, ş�dea_u fi:car� pe 
dinaintea copiilor lui Israel. sc�unul lui .de ,

?�mm�, _imbracaţ1 cu 
•Fac. 15. 16. z Reg .21. u. hamele lor 1mparateş_ti, m. loc�! dela 

Smerirea lui Ahab. 
27. Dupăce a auzit cuvintele lui I l ie, 

Ahab şi·a rupt hainele, şi-a pus • un sac re trup, şi a postit : se culca cu sacu acesta, şi mergea încet. • Fac. :n.:w. 
28. Şi cuvîntul Domnului a vorbit lui Ilie, Tişbitul, astfel : 
29. „Ai văzut cum s'a smerit Ahab înaintea Mea ? Pentrucă s'a smerit înaintea Mea, nu voi aduce nenoroci· r�a -�� ti.mp�l �ieţii _lui ;  ci în timpul v1eţu f1ulu1 sau voi aduce nenorocirea casei lui !" • 2Reg.9. 25 .  

intrarea porţii Samanei. Ş1 toţi proo· 
rocii prooroceau înaintea lor. 1 1 . Zedechia, fiul lui Chenaana, îşi 
făcuse nişte coarne de fer, şi a zis : 
„Aşa vorbeşte Domnu l : „Cu coarnele 
acestea vei bate pe Sirieni pînă îi rei 
nimici." 

1 2. Şi toţi proorocii prooroc�au la 
fel, zicînd : „Suie-te la Ramot dm O�· 
laad ! Căci vei izbîndi, şi Domnul ii 
va da în mînile împăratului." 
1 3. Solul care se dusese să cheme 

pe Mica i-a vorbit aşa : „lată, c� pr?O· 
rocii, într'un glas, proorocesc bme im· 
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1 . . să fie dar şi cuvîntul tău ca P,e .Mic.a, du-l la Amon, mai marele cepăr�tu ,��·ia din ei ! Vesteşte-i bine !" taţu, Ş,1 I� Ioas, f!ul împăratului, al fieWca a răspuns : „Viu este Dom- �7. ş1 sa le spui : „Aşa vorbeşte îm-1 4. , voi vesti ce-mi • va spune Dom- para_tul : „Puneţ i  pe omul acesta la nul,,�a '� �um . 2'..! . 3S. inch1�oar_e, __ ş� . hră ... ni1i-1 ... cu pînea şi cu nu� Cînd a ajun� la îmyărat, împăra: apa rnt.nstarn, prna cmd mă voi în-1 · i-a zis : „Mica, sa merg�m sa toarce m pace." tul t"m împotriva Ramotulu1 dm Oa- 28. Şi. Mica a zis : „Dacă te vei înIufd� sau să ne l��ălJ! ?". El. a răspuns.: to�rce :n pace, Domnul n 'a • vorbit laSuie-te, că�i .ve1. 1zb�nd1, ş1 .1?,omnul 11 prm mme." Apoi a mai zis : „Auziţi 
�a da în mmiJe 1mpara!UlUI. • . popoare, toate.""Num. 16.29. Deut. 18. 20,21 ,22'_ 
1 6. Şi împăratul 1:a . zi� : �,De ci�eon Moartea lui Ahab. 

t buie să te pun sa JUTl ca nu-m1 vei /�ne decît adevărul în Numele Dom- . 29., lmpăraţul lui Israel şi Iosafat, 
n�lui ?" , • 

un paratul lui Iuda, s'au suit la Ramot 
1 1. Mica a răspuns_: „Va� t�t Is: dm Galaad. 

raelul risipit p� munţi, ca �1şte 01 can 30. lmpăratul lui Israel a zis lui Iosa
n'au păs.tor. Şi D�IJ!nul �1ce : _„Oame: f�t :  „Vreau să-mi schimb • hainele ca 
nii aceştia n'au stapm ; sa se mtoarca sa me.rg la luptă ; dar tu, îmbracă-te 
fiecare acasă în pace." '''Mat . 9 . 36 .  cu ham�le tale îa:ipărăteşti." Şi împă-
1 8. Impăratul lui Israel a zis lui losa- r�tu,1 lui Israel şi-a schimbat hainele, 

fat : „Nu ţi-am spus că e l. nu prooro- şi s a  dus la luptă. ·:• 2 eron . 35 . 22. 

ceşte nimic bun despre mme, ci proo- 31 .  lmpăratul Siriei dăduse următoa
roceşte numai rău ?" r�a por�ncă celor treizeci şi două de 
1 9. Şi M ica a zis : „Ascultă dar cu- capete.nu. �le carălor lui : „Să nu vă 

dntul Domnului ! Am văzut • pe Dom- 11:1ptaţ i mei cu cei mici nici cu cei mari 
nul stînd pe scaunul Lui de domnie, ��rs;el�� luptaţi numai cu împăratul tui 
şi toată oştirea •• cerurilor stînd lingă 
El, la dreapta şi la stînga Lui. " lsa . 6 . L 32. Cînd au zărit căpeten iile carălor D••· 1. 9. •• Iov. L 6; 2. L Ps. 103. 20, 21. Dun. 1 .  10. pe lo�afa!, au zis : „Negreşit, acesta Mat.1s. 10. Evr. 1. 7, l4. este 1.mparatul lu i Israel." Şi s'au 
20. Şi Domnul a zis : „Cine va amăgi apropiat de el să-l lovească. Iosafat a pe Ahab, ca să se suie la Ramot d in scos • un ţipăt. •2 cron.18.31 .  Prov.13. 20. 

Galaad şi să piară acolo ?" Şi au ră- 33. Căpeteniile carălor, văzînd că nu 
spuns unul într'un fel , altul într'altul. este împăratul lui Israel, s'au depăr-
21 . Şi un duh a venit şi s'a înfăţişat tat de el. 

înaintea Domnului, ş i  a zis : „Eu îl 34. Atunci un  om a tras cu arcul la 
voi amăgi." întîmplar�, şi � lovit pe împăratul lui 
22. Domnul i-a zis : „Cum ?" „Voi Israel I.a rnche1etura platoşei. Impăra
ieşi", a răspuns el, „şi voi fi un duh tul a zis, căr.ăuş�lui său : „lntoarce, şi 
de minciună în gura tuturor prooroci- scoate-ma dm c1mpul de bătaie căci 
l?r .Iu i.'.' i;>omnul. a zis.: I !  v�i · amăgi, sînt greu rănit." ' 
ş1-ţ1 vei aiunge ţmta ; 1eş1, ş1 fă aşa !" 35. Lupta a fost d in ce în ce mai crîn

•Judc.o.23. Iov.12. 16. Euc . H. 9. 2 Tes. 2 . n . cenă în ziua aceea. lmpăratul a stat 
23. Şi acum ", iată că Domnul a pus drept în carul lui în faţa Sirienilor 
un duh de minciună în gura tuturor ş i  seara a murit. Sîngele a curs di� 
proorocilor tăi cari sînt de faţă. Dar rană în lăuntrul carului. 
D?mnul"a hotărî! lucruri rele împo- 3?. La apusul soarelui, s'a strigat 
tnva ta. " Ezec. u. 9• pnn toată ta�ăr.a :  „Să plece fiecare 
24. Atunci Zedechia, fiul lui Che- m cetatea lui ş 1  să plece fiecare în 

naana, apropiindu-se, a lovit pe M ica ţara lui , 
pe�te obraz, şi a zis : „Pe unde • a 37. căci a mu_rit îi:nJ?ăra!ttl ." S'au în-
1i:_ş1ţ Duhul Domnului d in mine ca !ors la Samana, ş� 1mparatu l  a fost 
sa-ţ1 vorbească ?" • 2 cron. 1a. 23. mgrop�t la Samana. 
�5. Mica a răspuns : „Vei vedea în 38 .. �in� �u spă!at c�rul în iazul Sa

z1ua cînd vei umbla din odaie în od ·e ll!ane1, cinu au !ms smgele lui Ahab 
ca să te ascunzi." a i  I ş� curvele s'au scăldat în el, după • cu'. 
26. Impăratul lui Israel a zis : „ I a  vintul pe care-l spusese Dom��!�.2l. t9. 
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388 I I M  p . Ahab tot H. ln Edom • nu era împărat 39. Celelalte fapt� d1e /fJe pe 'care tunci : cîrmuia un d regător. Pe a. 
ce a făcut ef, casa ve · I Ş

carÎ ]e-a '' Fec . 20 . 23. 2 Som. S . 14. 2Reg 3 a zidit-0, şi toate cetaţ1l� pe 
tea Cro- 48. Iosafat ' a •• făcut corăb:.9: s.�. 

zidit, nu sî�t s�nse1o�r1e mel��.1.moas.1s. Tars ca să meargă la Ofir să �ddin nicilor împaraţ1lor �� sra 
pă

.
rinţii săi. aur ; dar ţ nu s'au d us, căci corăbu_că 

.fO. Ahab a �dorm
d 

1 c�t ful său A- s'au sfărîmat la Eţ ion-Gheber ţţ 11le Şi în Jocul ]Ul, a omnt 1 
o 2 Cron. 20. 30, etc. „ Cnp. to. 2'.l. t 2 Cro ' hazia. . ttCop. 9. 2<'. . . 

"· '.!l.�. 
fosa/al, împăral'.zl lui /u�a. �9. :\tunc1 A.haz1a, . fiul lu! Ahab 

41 losafat', fiul Ju1 As3;_. a mceput z�s l u i  lo�afat .  „Vr:1 ca sl_UJ itorii • a 
V • ască este Iuda, m al p�tru- 1 sa mearga 1mpreuna cu a1 tăi tne1 j3 domnl lui Ahab, împăratu l lui l s- / răbii ?" Dar losafat n' a voit. pe co. 

r�!I an a 
. . ''� 0:0"·:0· 3' "  i 50. losaf�t · a adormit cu părinti i „ 

42
. 
Josafat era de tre1zec1 ŞI_ ClllCI de I şi a fost mgropat CU părint i i  să" S�I, 

ani ·cînd s'a f�cu.t î�părat'. ŞI a dom� i ceţatea tat�lu i. său" David. şi în 1� 1n 
nit douăzeci ş1 cmc1 de am la leri;s: j 1u 1  a domnit fml sau loram. •2eron.�ul 
Jim. Mamă-sa se numea Azuba, a a I . . . 1. 
lui Şilh i. , " " I Domnia lui Ahazia. 
43. El a umblat ' m toata calea �tj" :  51 Ahazia • fiul l u i  Ahab a -lui său Asa, şi nu s'a abă_tut.deloc e a 1· să domnească peste Israel 1'a S��ep.ut ea, făcînd ce. es!e_p�frut.Jn��nt�a 

u
Df�t în al şaptesprezecelea an al lui 1�ia, nului. Numai ca 111a . 1m1 e 1:1 ad fat, împăratul lui l uda . A domnit Ja: îndepărţat� : _papor�l " t�t �ai a ucea ani peste Israel. * ,.,„ 01 

L
��!!�}�;t:.�:.'�afg�i:.�alţimi. '' 2Cro•· 17· 3· 52. El  � f�cut ce est� rău înainte: 44. losafat • a trăit în pace cu împă- D?m�ulu!, _şi a umblat m . calea • tată. 

ratul lui Israel. •2cron.19. 2. 2cor .s .H. lui sau _şi m calea '!lame� sale, şi În 
45. Celelalte fapte ale lui losafat, is- c� lea lui leroboam,_ fm! ]�1 �ebat, care prăvile şi războaiele .lui, n� sin! sc�ise j facuse pe Israel sa pacatu1as

0că
. 

oare în cartea Cronicilor 1mparaţ1lor / „ , . . , Cop.10.21. 
lui luda ? 53. A sluj 1t lu i  Ba al ŞI s a închinat 46. El a scos din ţară pe sodomiţ ii ' înaintea lui, ş! a miniat pe Domnul, cari mai rămăseseră de pe vremea ta- 1 Du_mn:zeul lui Israel, cum făcuse şi tălui său Asa. •Cop.U.24; 16. 12. i tatai sau. • Jud.2.11. Cep.16.�. 

A D O U A  CA RTE A I M P Ă R AŢ I L O R  
S A U  A PATRA C A R T E  A Î M P Â R A Ţ I L O R '  (Deuteronom 2!1. 18-28. I S a m u e l  12. 25 .  I s a i a  23.) 

Ş I R U L  IM P A R A Ţ I L O R  L U I  I U D A  Ş I  I M P A R A Ţ I L O R  L U I  I S R A E L ,  D E  L A  I O S A F A T  Ş I  M O A R T E A  L U I  A H A B  P I N A  
LA N I M I C I R E A  I M P A R A Ţ I E I  L U I  I S R A E L. 1Ca p i to l e l e  1-17. 2 C r o n i c i  21-28. I e r. 3. 6, 7; Os ea 7; 10. 1-1 1 ;  13. 1-13.) 

Boala lui Ahazia şi moartea lui. 1 3. Dar îngerul Domnului a zis lui 1 1 .  Moab s'a răzvrătit • împotriva lui / Ilie, Tiş.bitul � „S5oală-t�, suie-te _î�ain: Israel, după moartea •• lui Ahab. tea solilor 1mparatulu1  Samane1, ş1 •Cap. 3. 5. ••2sem.e.2.  j spune-le : „Oare nu este Dumnezeu 2„ Ahazia a căzut prin zăbrelele odăii în Israel, de vă duceţi  să întrebaţi 1�1 .de sus . în Sa�aria, şi s'a îmbol- pe. Baal-Zebub, dumnezeul Ecronu· nav1t. A tnmes mşte soli şi le-a zis : lui ? „Duceţi-vă şi întrebaţi pe 'Baal-Zebub 4. De aceea, aşa vorbeşte Domnul :  d�mn�ze�l Ecronului •, c a  s ă  ştiu dacă „Nu t e  vei mai  d a  j o s  din patul în ma voi vmdeca de boala aceasta." care te-ai suit, ci vei muri." Şi I l ie a 
• 1 sam.6.10. plecat. 1 . Aşn !lf" nnmeştt• in Septuuginta. 



2 I M  P A R A Ţ I  (2 Regi) 1 ,  2. 3S9 
S r· s'au întors la Ahazia. Şi el 

5. z�s1� „Pentruce v'aţi întors,?" . 
16a Ei i-au răspun� : „Un ?� s a suit 

· . 1 noastra ş1 ne-a zis . „ I ntoarîna!n �ala împă;atul care v'a trimes, c�ti-v�neti-i :  „Aşa vorbeşte Domnul : 
ş0

spe nu este Dumnezeu în Israel , de " . ar teţi să întrebe pe Baal-Zebub, tnme ezeul Ecronului ? De aceea nu te ��t�ai d� jos -�!n patul în care te-ai 
suit, ci vei mun. . _ V • 

7 Ahazia le-a zis : 1,Ce . m!at!şare 
av�a omul acela care s a suit_ ma1�tea 
voastră şi v'a spus aceste ouvmte ? _ s Ei au răspuns : „Era un om 1m
brÎicat cu o ma.�ta �.e păr • ş_i înci_ns 

0 curea la m1iloc. Ş1 Ahaz1a a zis : cEste Ilie, Tişbitul." •:· z·� - 13. 4. M
_
au . •. 

"9. A trimes la. el. p� o .capeteme d� 
cincizeci cu cei cmc1zec1 de oamem 
ai lui. Căpetenia aceasta s'a suit la 
I lie, care şedea pe vî:ful muntelui! şi 
i-a zis : „O.mule a l lui V Du�.nezeu, 1m
păratul a zis : „Pogoara-te . 1 0. Iii� a răspun;; căpeten iei reste 
cincizeci : „Daca smt un om a lui 
Dumnezeu, să. se po&"oare. • foc �în. ce_r 
şi să te mistui�, I?e !!ne, ş1 _ p� cei cmc!
zeci de oamem a1 tai ! '  Ş1 s a pogon! 
foc din cer şi 1-a mistuit pe el şi pe 
cei cincizeci de oameni ai lui. '' Lllc.9. M .  t 1 .  Ahazia a trimes din nou la el 
altă căpetenie peste cincizeci cu cei 
cincizeci de oameni ai lu i . Căpetenia 
aceasta a luat cuvîntul, şi a zis lui I l ie : 
„Omule al lui Dumnezeu, aşa a zis îm
păratul : „Grăbeşte-te de te pogoară !" 
1 2. I l ie Ie-a răspuns : „Dacă sînt un om al lui Dumnezeu, să se pogoare 

foc din cer ş i  să te mistuiască, pe tine şi pe cei cincizeci de oameni ai tăi ! " 
Şi s'a pogorît foc din cer şi 1-a m istuit, pe el şi pe cei cincizeci de oameni ai lui. 
1 3. Ahazia a trimes din nou o a treia căpetenie peste cincizeci, împreună cu cei cincizeci de oameni ai săi. Această a treia căpetenie peste cincizeci s'a �uiţ ; şi, la sosire, şi-a plecat genunchii inamtea lui Ilie, şi i-a zis, rugindu-l : „Omul� al �ui Dumnezeu, te rog, viaţa mea ş1 viaţa acestor cincizeci de ?a�eni, slujitorii tăi, să fie scumpă • inamtea ta ! • t sam.26.21. Ps.72.14. 1_4. I_ată, s'a pogorît foc din cer şi a m1stu1t .re. ceţe d intîi două căpeten ii peste �m.c1zec1 şi pe cei cincizeci de o_ameni a1 lor : dar acum viaţa mea să fie scumpă înaintea ta !'; 

1 5 . Ingerul Domnului a zis lu i I l ie : „Pogoară-te împreună cu el, n'ai n icio frică de el." I l ie s'a sculat şi s'a pogori! cu el la împăratul. 
1 6. El i-a zis : „Aşa vorbeşte Domnul : „Pen trucă ai trimes soli să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca şi cum n'ar fi în Israel Dumnezeu al cărui cuvînt să-l poţi întreba, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri." 
1 7. Ahazia a murit, după cuvîntul Domnului, rostit prin I l ie. Şi în locul lui, a început să domnească loram, în al doilea an al lui Ioram, f iu l  lui Iosafat, împăratul lui luda ; căci n'avea fiu. 
1 8. Celelalte fapte ale lui Ahazia, ş i ce a făcut el, nu sînt scrise oare în cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel ? 

lnăl(area lui Ilie la cer. 2 I .  Cînd a voit Domnul să ridice • 
. pe I l ie la cer într'un vîrtej de \"Înt, I l ie pleca din Gh ilgal cu •• Elisei. 

· Fnc. 5 . 24. t.•t.• 1 Reg.19 . '.:! l .  

2. I l ie a zis lu i Elesei : „Rămîi J ici •, te rog, căci Domnul mă trimete pînă la Betel." Elisei a răspuns : „Viu t este Domnul şi viu este sufletu[•• tău că nu te v,?�uP.�.��.s1�.".�1i 8�::.�. ��Ş��\t}3c�e!.eJ.: 
3. fiii proorocilor •, cari erau la Betel, au ieşit la El isei, ş i  i-au zis : „Ştii că Domnul răpeşte astăzi pe stăpînul tău deasupra capului tău ?" Ş i  el a răspuns : „Ştiu şi eu, dar tăceţi." 

•:• 1 Reg. 20. 35. Vers. o, 7, 15. Cap. ·1. t ,  38j 9 .  t . 
4. Ilie i-a zis : „Eliseie, rămîi aici, te rog, căci Domnul mă  trimete la Jerihon." El a răspuns : „Viu este Domnul şi viu este sufletul tău că nu te voi părăsi !"  Şi au ajuns la Ierihon. 
5 .  fiii proorocilor, cari erau la Jerihon, s'au apropiat de Elisei, şi i-au zis : „Ştii că Domnul răpeşte azi pe stăpînul tău deasupra capului tău ?" Şi el a răspuns : „:;itilt ş i  eu ; dar tăceti." 
6: I l ie i-a zis : „Rămîi aici, te rog, căci Domnul mă trimete la Iordan." El a răspuns : „Viu este Domnul ş i  viu este sufletul tău că nu te voi părăsi." Şi amîndoi şi-au văzut de drum. 
7. Cincizeci de inşi dintre fi i i proorocilor au sosit ş i  s'au oprit la o depărtare oarecare în faţa lor, şi ei amîndoi s'au oprit pe  malul Iordanului . 

V t. Sau :  Pe Yiatn Domnnlut . 



2 I M p Ă R A Ţ I (2 Regi} 2, 3 . .  390 a fă- 1 după cum vede_ domnul meu ; dar . Il 'e şi-a luat mantau1a, ri pele sini rele, ş1 ţara es te stearpă " a. S. Atunci . 'a lovit cu ea ape e,_ c� 90 El a zis : „Aduceţi-mi un bi' cut-o sul, fţit . într'o pa�te ş• ·�- n�u· şi puneţi sare în el:" Şi i-au ad •d s'au des.p r 
trecut amîndo• pe usca,; . 21 Apoi s'a dus la izvorul a e us. tr'al ta, ş 1 au *E:o:od. i-.1.:1. Jo!l .�· 111Ju'�e�-l i� i şi a· aruncat • sare în �I, ş i a zis :p"loşr� 9 Dupăce au t recut, lhe af

ZIS 
înainte I vorbeşte Domnul_: „Vmdc� ape le ace .. : - ce vrei sa-!• ac, . . stea · nu va mai veni dm ele . sei : "�ere 

răpit dela tin_e." Ehse•. : moa�te, nici sterpici�ne." nici '�. să �u 
Te rog sa v ina pes�c ,r;?'" .... Exod.16.2a. Cap:4.. 4.l; 6.6. I0Qn9.6, �al�d��tă ·�ăsură din duhul c

t:ri: Dar 22. Şi apele au f�st v.mdecate Pînă 1 o. I l ie a zis : „Greu. lucru . fi răpit în zi.ua aceasta, du pa cuvm tul pe care.[ dacă 1,11ă vei veds�
a v�ni� tîV::�Ia ; dacă roshse Domnul. . „ 

dela
n
�n�, ::a

v11 
intim pi� aşa,''. ·a tă Pedepsirea :opulor. nr; . Pe 1cînd mergea.u e.1 vorb:n�� 'toc 23. De acolo s'a suit la .Betel. Şi pe 

că un car • de foc ŞI nişte ca
l i Ilie cînd mergea pe dr.un;i, nişte băieţaşi i-au despărţit pe. un�l de ."111:' d: vînt. au ieşit din cetate, ŞI �1-au bătut joc de s'a înăl ţat la cer mir u�.�.'.�.t;{,, P'· "'"" el. Ei îi ziceau : \',�u1e-te, pleşuvule ! . . . . Părin- Suie-te, pleşuyule . " . . 1 2. Elisei se uita şi sţnga 

'ei' i că- 24. El s'a m!ors sa-1 privească, şi te • ! Părin te ! Carul lui !sr� ut ŞA u- i-a blestemat. m . Nu�el� Domnului. Iârimea lui !" $1 nu l-a m�•. v:z. · d.fuă Atunci au ieşit doi urşi dm pădure şi cîndu-şi hainele, le-a sfişia 
.'�ap.1'. "· au sfîşiat patruzeci şi doi din ac�şti bucăţi, t • eia îi dă- copii. 1 3. şi a ridicat. man au_a, ,car. tors şi 25. De acolo s'a dus pe muntele Car-duse drumul lhe. Ap�l s j !� ' mel de unde s'a întors la Samaria s 'a oprit pe malul lor

că��ra 
u;i• dăduse 

, . 

11
1
i:· d�u

l��t ��n�al��i t  apele cu ea,  şi I foram, îm�ărat�l lui lsra:l. 
a zis : „Unde este acum D'?mnul, Dum: 3 1 . loram ', f�ul IUi Ahab, a mceput nezeul lui Il ie ?" Şi  a lov1t alle!e, cari să domneasca peste Israel la Samas'au despărţit • într'o parte ş1 m .alta, ria, în al optspreze�elea an al lui Ioşi Elisei a trecut. • \ e..s.s. I safat, împărat�! IUi luda. A domnit fiii proorocilor lrimel s4 �aule P� Ilie. I d�.isrtz:c�

ă
��1t ce este rău ;�;��i;� 1 5. fiii proorocilor can era� m fa- 1 Domnului, totuş nu ca tatăl său şi ca ţa • lerihonulu.i, �înd l-a� vazut, a� mama sa. A răsturnat stîlpii lui Baal, z is : „D_u�u l 1�1 Ihi;_ a .venit pes!e i::_h- pe' car i-i făcuse tatăl său ; • 1 Reg. �e.si,„. sei:" Ş� •:au 1�ş•! 1�amte, ŞI s ��. ·�� I 3. dar �'a de�at la pkatele • Im lerochmat �ma la p�mmt m?m!e� lu i. ' "':. ; boam, fml lui Nebat, care făcuse pe 1 6. E1 1-au z1� : !,lat.a ca mire s.IUJ!· : Israel să păcătuiască, şi nu s'a abătut torii tăi sini cmc1zec1 de oameni v!- I dela ele. • 1 Reg.l2.28, a1. „. tcj i ; vrei să se �uc� să caute pe stări•: I' 4. Meşa, împăratul Moabului, avea nul Iau ? Poale ca Duhul Domnu Ul turme mari ş i  plătea împăratului lui 1-a �us şi 1-a aruncat pe_ vreun . munte f Israel un bir de o sută de mii de sa.u m vreo vale." El � raspuns · „Nu-i 

m iei • şi de 0 sută de mii de berbeci tr
i'7.

et1�.
'�i a� 1

s����it
"
;:�;�;·��::•

�
s
·:� I cu lina lor. 

• . • • r:"·"·•· 
el. Şi el a zis: „Trimeteţi-i." Au tri- 1 5. La �o�rte� lu i  �hab, •.mp�rat�I mes pe cei cincizeci de oameni cari Moabulu1 s a  rasculat 1mpotnva 1mpa
au căutat pe Ilie trei zile şi n� I-au ralului lui Israel. ''C•P· ' :" 
găsit. 6. lmpăratul loram a ieşit atunci dm 1 8. Cînd s'au întors la Elisei, care [ Samaria, ş i  a numărat pe tot Israelul: era la lerihon, el le-a zis : „Nu v'am 7. A pornit, şi a trimes să spună_ lui spus să nu vă duceţi ?" I losafat,  îmfiăratul  l u i  l uda : „Impara· Vindecarea apelor dela Jerihon. �!a ����f �� �;� c'.:s�l:� s

î::"l��;�� 1 .9. Oamen ii din cetate au zis lui Eli- împ�triva Moabului ?" losafat a răs· se1 : „laU, aşezarea cetă ţii este bună, puns : „Voi merge, eu ca • tine, popo-



2 I M P A R  A T  I (2 Reg i )  3, -t. 3 () 1  rul meu ca poporul tău, ca i·i· 1 ::!.�\'2c� ; a�?.�e;� ���t\��a\�tă 
în

că 
cl�p� e�i\';d 

a�� ai tăi-'.' a zis : „Pe care drum să ne de pe drumul Edomu lu 1, ş1 s'a umplut S: �1" Joram a zis : „Pe_ drumul care 'ara de apa. 1<: :w11.:..><.1 . :�• • . w suim ·în pustia Edomulu�." _ . �I .  �nsă, toţi Moabiţ ii ,  _auzind că îmduc� ăratul lui Israel, 1mparatul lt11 , paraţ11 se stuc sa l u pte 1m pot ri\'a lor, 9. nie împăratul Edomului, au ple- au chemat pe t o ţ i  cei în YÎrstă s a Iuda .�1 după un drum de şapte zile, I poarte armele şi mai mari chiar, şi a u  
c�t ; � '·ul apă pentru oştire ş1 pentru stătut la hotar. n_au :�ari veneau după _ea. . _22. S'au _sculat disdedimineaţă, şi 111�1 Atunci împăratul Im Israel a_ zis : cind .a „ stralui;_1t so.are le peste ape, �;i ! Domnul .a che1!1at I?e. aceşh trei Mo�b1ţ11 _ au vazut in  faţa lor apele 
1;n.�?.'aţi ca să-1 dea m mm1le Moabu- r�j1

_ 
c�i 

s��g�\� ·: „Este sînge ! Impăra-1�\'. Dar losafat • a zis : „Nu es_te aici ţ i i  
. .  au scos . .  sabia între ei, s'�u tăiat 

. . un prooroc al Domnulm, prm care unu pe al\1 1 ; acum, la prada, Moa
"!c1 utem întreba pe Domnul ?" Unul bi\ i  !" �a pslujitorii împăratului lui Israel a 24. Şi au mers împotriva taberei lui !" uns :  Este aici E l isei, fiul lui Şa- Israel . Dar Israel s'a sculat, şi a bă
f
a�pC'lre t'�rna apă pe mînile lui Ilie." lut pe Moab, care a luat-o I a  fugă dinaa • ' 

••!Heg."2 . 7 .  intea lor. Au pătruns în ţară, şi au 
l 2 Şi Iosafat a zis : „Cuvintul Dom- bătut pe Moab. 
ul�i este cu el ." Impăratul lui ls- 25. Au sfărîmat cetăţile, au  aruncat nael losafat şi împăratul Edamului fiecare pietre în toate ogoarele cele �'au' pogori!� la. el; _ :·cnp.-2.20. mai bune şi le-au umplut cu pi�tre? 
1 3 .  Elisei a zis 1mparatulu.1 Im ls- au a_;;,tupat .toate 1�yoa_rele de apa, . ş1 

rael : „Ce am • e� a fac� c1;1 t�ne?  ,Ou- a� ta1a.t toţi. copac1.1 cei �um ; p�ăşha
te „ la prooroc.11 ţ ta talu! �au _ ş1 la şu au mc.oniurat ş1 au �atut Ch_ir-H_a
proorocii mamei tale." Ş1 im paratul reset", din care n'au lasat dec1t p1e
Iui Israel i-a zis : „Nu ! căci Domnul a !rele. •1sn.16. 7. 1 1 .  chemat pe aceşti trei împăraţi ca să-i 26. Impăratul Moabului, văzînd că fu
dea în mînile Moabului ! · '  sese înfrînt în luptă, a luat cu el şapte 

•'Ezt.oe. H . 3. �'•\Judc.10.u. uut. i . 15. tt Reg.1s.rn. sute de oameni, cari scoteau sabia, să-
1 4. Elisei a zis : „Viu este • Domnul şi croiască drum pînă la împăratul 

oştirilor, a l  cărui slujitor sînt, că, da- Edamului ; dar n'au putut. că n'aş avea în vedere pe losafat, im- 27. A luat atunci pe fiul său întîi 
păratul lui luda, pe tine nu  te-aş băga născut, care trebuia să domnească în de loc în seamă, şi nici nu m'aş uita locul lui, şi l-a adus ca ardere de tot 
Ia tine. " I Reg.17. 1 . Cop. a. rn. pe zid. Şi o mare minie a cuprins pe 
1 5. Acum aduceţi-mi un cîntăreţ • cu Israel, care s'a .depărtat de împăratul 

arfa." Şi pe cînd cînta cîntăreţul din Moabului, şi s'a întors în ţară. 
�!'.!�i.

mîn�, 1��'.1:��.1�}E!c.��:��;,, ����� !nmul/irea untdelemnului. 

1 6. Şi a zis : „Aşa vorbeşte Domnul : 
„faceţi gropi• în valea aceasta, groapă lingă groapă ! «cap.4.3. 

1 7. Căci aşa vorbeşte Domnu l : „Nu 
vc!i vedea vint ş i  nu veţi vedea ploaie, 
dar totuş valea aceasta se va umplea 
de apă, şi veţi bea, voi, turmele voa
stre şi vitele voastre. 

1 8. Dar aceasta este puţin lucru înaintea Domnului. El va da pe Moab 
în mînile voastre ; 

1 9. veţi sfărîma toate cetăţile întărite ş1 toate cetăţile alese, veţi tăia toţi copacii cei buni, veţi astupa toate izvoarele de apă, ş i  veţi strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune." 

4 1 . O femeie dintre nevestele fiilor • 
proorocilor a strigat lui Elise i :  

„Robul tău, bărbatul meu, a murit, şi 
ştii că robul tău se temea de Domnul ; 
şi cel ce 1-a împrumutat a venit să ia 
cei doi •• copii a i  mei şi să-i facă robi." 

� ... 1 ne�.:.J{l.35. ��·:• Lev.25.39. Mnt.tS.25. 

2. Elisei i-a zis : „Ce pot să fac pen
tru tine ? Spune-mi ce ai acasă?" Ea 
a răspuns : „Roaba ta n'are acasă de
cît un vas cu untdelemn. 3. Şi  el a zis : „Du-te de cere vase de 
afară dela toţi  vecinii tăi, vase goale, 
ş i  nu cere • pu(ine. '' Cop. s. 1•. 4. Cînd te vei întoarce, închide uşa 
după tine ş i  după copiii tăi ; toarnă 
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392 • toate :ceste vase, şi t 9. a zis t�/ălui _său : 1,Capul Ine 1 

<.Im untdelemn 1ne cele pli"ne." . Capul meu ! Tatai_ a zis s luj itorur 
t p său : ,,Du-l Ia mama-sa !" U1 

pune deopar e I t dela el . A închis I I I s. Atun�1 ea a 1p J�a ă copiii ei ; ei îi 20. Slujit<?ru _-a uat şi I-a dus 1 
uşa du pa ea 

şi . p turna din unt- mamă:sa .  Ş1 c?p_Iiul a stat i:e genunch� apropiau vase e, ŞI ea mall!e1 sale prna Ia ameaza, şi apoj � 
delemn în ele. 1 ea a zis murit. 

6. Cinu s'au u�pl�t �as� e�as." Dar 2 1 .  �a s'a suit, l-a cu)cat . pe Patul fiului său : „Mai da-ml 
a� este niciun omului !�1 �u�nezeu, a 1nch 1s uşa du. 

el 1.a răspuns : „Nu m n pă ea, ş1 a 1eş1t. 
vas." Şi n'a mai curs untdel��uiui lui 22. A che�at pe bărbatul ei, ş i a zis · 7. Ea s'a dus de a spusş· 1 a zis : Trimete-m1, te rog, un slujitor şi · 
Dumnezeu lucrul acestÎ" 1 I şi piă- �ăgăriţă ; vreau să mă duc în grabă 1° 
„Du-te de vi�de . untde em;� ;ămînea, omul lui Dumnezeu, şi apoi mă vo� 
teşle-!i dato�ia _; _ _ia� �� ce întoarce." 1 

vei trăi tu ş1 fm tai . . 23: Şi �I _a zis : „Pentruce vrei să te 
Fiul Sunamitet. duci asta:1 1:1 . el ? D��r nu este nici , . EI" . trecea prin Sunem •· 1 Iun� noua, n1c1 Sabat. Ea a răspuns : s.  Jntr o zi 1se1 . b ată. Ea a stă- „Fu pe p_ace !"  

Acolo era o_ fe�eie o_g să mănînce Ia 24. Apoi a pus şaua pe măgăriţă şi ruit de e! da p�im�:rct�ecea se ducea a zis slujitorului său : „Mină, şi ple�că ea. Ş! '?n I ci e ' •Ios. 19. 18. să nu opreşti pe drum decît cînd ţi-ol să ma;1:c:is eb::batului ei : „Iată, ştiu spune." . . ' 9. E care trece totdeauna 25. Ea. a plecat deci ŞI s a dus la că 
I 
omu.I ac:st�n om sfînt al lui Dum- omul IUi Dumnezeu pe muntele • Car. pe a noi, es e mel. n��euSă facem o mică odaie sus cu zi- Omul I1:1i D�mne��u a ':'ăzut-o de 

duri şi să punem în ea un pat pentru dep_arte, ş� a zis slui 1t_orulu1 să� Ghe. 

el, � masă, un scaun şi un sfe�nic, ca hazi : „lata pe Sunam1ta acee�; 
să stea acolo cînd va veni la noi. _ • . Cap .. 2.25. 

1 1 .  Elisei, întorcînd�-se la Sunem, s'a 26. A_c_um, al�ar�a �ar _rnamtea :i, şi 
dus în odaia de sus ş1 s'a culcat acol<;>. spu�e-1 . •  1Eşh �rn�,; Barbatul_ tau ş1 

1 2. El a zis slujitorului său Ghehaz1 : co�ilul srnt brne . Ea a raspuns : 
Cheamă pe Sunamita aceasta !" Ghe- „Bme.'.' . 
hazi a chemat-o, şi ea a venit înaintea 27. Ş1 cum a aiu.ns }a o�u.1 lui J?um
lui. nezeu pe mu.nte, 1-a 1m�ra(lşat p1cioa· J 3. Şi Elisei a zis lui Ghehazi : „Spu- rel_e. Ghehaz1 s'a apropiat s'o dea îna· 
ne-i : „lată, pentru noi tu Ji-ai făcut po1. par _ol!lul !Ul Dum!1�z�u _a zis : 
toată turburarea aceasta, noi ce putem „Lasa-o, cac1 este tare amanta, ş1 Dom· 
face pentru tine ? Trebuie să vorbim nul mi-a ascuns lucrul acesta, şi nu 
pentru tine împăratului sau căpeteniei mi l-a făcut cunoscut." 
oştirii?" Ea a răspuns : „Eu locuiesc 28. Atunci ea a zis : „Am cerut eu 
liniştită în mijlocul poporului meu." oare domnului meu un  fiu ? N'am zis' 

H. Şi el a zis : „Ce să fac pentru eu : „Nu mă amăg i ?" "Yer>.16. 
ea ?" Ghehazi a răspuns : „Ea n'are 29. Şi Elisei a zis lui Ghehazi : „ln· 
fiu, şi bărbatul ei este bătrîn." cinge-ţi • mij locul, ia toiagul meu în 

1 5. Şi el a zis : „Cheamă-o !" Ghehazi mină, şi pleacă. Dacă ve i  întîlni pe 
a chemat-o, şi ea a venit la uşă. cineva, să nu-l întrebi •• de sănătate ; 

1 6. Elisei i-a zis : „La anul • pe vre- şi dacă te va întreba cineva de sănăm_ea acea�ta, vei ţinea în braţe un fiu." late, să nu-i răspunzi. Să pui toiagul t Ş1 ea. a ZIS : „Nu ! domnul meu, omule . meu pe faţa copilului .'"·1Reg. 18. <6. Cop.o. 1. al lui DLmn�zeu, nu amăgi•• pe roa- ''"Luc.10. 4. t Exod. 7.19; 14.16. Cap. 2.8,  14. Fapt.19.12. 
ba ta !" . • f"ac. 18.JO,u. ''*Yen.28. 30. Mama copilului a zis : „Viu ' este 

1 7
� Femeia . a r�mas însărcinată, şi Domnul şi viu este sufletul tău că nu � nascut un fiu chiar pe vremea aceea, te voi părăsi." m anul u�mător, cum îi spusese Elisei. Ş i  el s'a sculat şi a mers după ea. � 8: Copilul s'a făcut mare. Şi într' o •Cap.2.l 

z1 �md _se dusese pela tatăl său la se- 31 .  Ghehazi le-o luase înainte, şi pu· cerator1, sese toiagul pe faţa copilului ; dar n'a 



2 I M  P A R A Ţ I (2 Regi) 4, 5. 393 
. . las nici semn de simţire. S'a 

dat nic� �intea lui Elisei, i-a sp•:s luîntors in ta şi a zis : „Copilul nu • s'a crul. a�es , noon 1 1 .  11. 
trezite· d a ajuns Elisei în casă, iată 32· 1�e copilul, culcat în patul lui . 
că rn!Hlsei a intrat • şi a închis uşa du�3· . rnîndoi, şi s'a rugat •• Dom
pa e.1 a 

.;.vers . � . Mat . 6 . 6. >:n.'ltReg . 1 7 . 20. "�lui.S'a suit, şi s'a culcat. pe c�pil ? . · us gura pe gura lui, ochu IUi şi-a phii tui mînile lui pe mînile lui, 
P.

e ?� întins '• peste el . Şi trupul copi
f�t�i s'a încălzit. '''I Reg.11. 2�. Fnpt.20.10: 
35. Elisei a p�ecat, � n;iers !ni:oa:e ş� 

încolo prin casa, apoi .s a s.U1t 1a_raş ŞI 
s'a întins • peste copil .. Ş1. copilul .a 1 :nutat •• de şapte ori, ş1 a desch is �:�ii. �" I Reg. 1 7 . 2 1 .  >:u:• ca� . S- � 1 5 .  

36.  Elisei a chemat pe Gh�haz1, ŞI � 
zis : „Cheamă pe Sunam1t�. Ghe�a�1 
a chern�t-o, şi �a. a 1�emt la Ehse1, 
care a zis : „la-ţi. fiul . . . 37 Ea s'a dus ş1 s'a a runcat la p1c10a
rel� lui, şi s'a �nchi'!at pîn.ă la p�mînt. 
Şi şi-a luat • fml, ş1 a 1eş1t afara. 

,, l Reg. 17.23. Evr.11.35. 

Moariea în oală. 

38 Elisei s'a întors la Ghilgal •, ş i  
î n  tară bîntuia o foamete:• . . Pe cin? fiii proo�.ocilor _şe�eau ţ mamtea lui, 
a zis slui1torulu1 sau.: „�une oala c�.a mare. si fierbe o c10rba pentru fm 
prooroi:ilor !" 
�• cap . 2 . 1 .  ,,...:.cap.8.1. ţCap. 2.3. Luc.10.39. Fnpt.Z2.3 .  

39. Unul din ei a ieşit pe cîmp  să cu
leagă verdeţuri ; a găsit viţă sălbatică şi a cules din ea curcubeţe 1 sălbatice, pînă şi-a umplut haina. Cînd s'a întors, le-a tăiat în bucăţi în oala cu ciorbă, căci nu le cunoştea. 

40. Au dat oamenilor acelora să mănînce. Dar, cum au mîncat din ciorba aceea, au strigat : „Omule al lui Dumnezeu, moartea • este în oală !" Şi n'au putut să mănînce. * Exod.10.11.  

-11 .  Elisei a zis : „Luaţi făină." A aruncat făină • în oală, şi a zis : „Dă oamenilor acestora să mănînce." Şi nu mai era nimic vătămător în oală. 
i:w Exod. 10. 20. Cap. 2. 21 . Ioan 9.  6. 

Cele douăzeci de pini de orz. n A venit un om din Baal-Şalişa •. A adus•• pîne din cele dintîi roade omului lui Dumnezeu, şi anume douăzeci de pini de orz, ş i  spice noi în sac. 
1 .  Un fel de castraveţi . 

Eiisei a zis : „Dă oamenilor acestora să mănînce." 
.;• i snm.!J. 4 .  ':'.:. 1 8am . 9 . 7 . 1 Cor. 9 . 1 1 .  Gol . 6 . 6 .  

4 3. Sluj itorul său a răspuns : „Cum • pot să dau din ele la o sută de inşi ?" Dar Elisei a zis : „Dă oamenilor să mănînce ; căci aşa vorbeşte Domnul : „Vor •• mînca, şi va mai rămînea." 
* Luc. 9 .  13. lonn 6.  !I. ····:, Luc. !J.  li.  Ioan G . 1 1 .  

44. Atunci le-a pus pîni le înainte ; ş i  au mîncat ş i  le -a mai • ş i  rămas, după cuvîntul Domnului . .:• .Mat.14.20; lr>.37 .  Ioa11 6. 1;{ .  

Naaman, vindecai de lepră. 5 1 . Naaman • , căpetenia oştirii împăratului Siriei, avea trecere •• înaintea stăpînului său şi mare vază ; căci prin el izbăvise Domnul pe Sirieni . Dar omul acesta tare şi viteaz era lepros. :, Luc. 4. 2i. ':":' Exod. 1 1 .  H .  2. Şi  Sirienii ieşiseră în cete la o luptă, ş i  aduseseră roabă pe o fetiţă din ţara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. 
3. Şi ea a zis stăpînei sale : „Oh, dacă domnul meu a r  fi l a  proorocul acela din Samar ia, proorocul l-ar tămădui de lepra lu i !" 
4. Naaman s'a dus şi a spus stăpînului său : „ Fata aceea din ţara lui Israel a vorbit aşa ş i  aşa ." 5. Şi împăratul Siriei a zis : „Du-te la Samaria, şi voi !rimele o scrisoare împăratului lui Israel ." A plecat, luînd cu el zece • talanţi de argint, şase m ii de siel i  de aur, şi zece haine de schimb. 

"'1 Snm . !J . 8. Cap.8 .8 ,H .  
6. A dus împă ratului lui Israel scrisoarea, care glăsuia aşa : „Acum, cînd vei pr imi scrisoarea aceasta, vei şti că îţi trimet pe sluj itorul meu Naaman, ca să-l vindeci de lepra lui." 
7. După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel şi-a rupt hainele, ş i  a zis : „Oare sînt eu Dumnezeu •, ca să omor şi să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui ? Să ştiţi dar ş i  să înţelegeţi că el caută prilej de ceartă cu m ine." 

>:• .Fac.30.�. Dent.32 . 39 , l Sam . � . 6 .  

8. Cînd a auzi t El isei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel şi-a sfîşiat hainele, a trimes să spună împăratulu i : „Pentrnce ţi-ai sfîşiat hainele ? Lasă-l să vină la m ine, şi va şti că este un prooroc în Israel ." 
9. Naaman a ven it cu caii şi cu carul lui! �i s'a o_�it�rta casei lu i  Ehse1. &-· · - -� 
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. _ rintr'un 20. Ohehazi, s luj ito rul lui E . 
1 o. El isei a t�imes s�-1 seu na P te ori . omul lui _ D.umnezeu, a zis în lisei, 

sol : „Du-te, �1 scalda-t� se 
d:a 

Şffce să- i „ lată că stapmul meu � c�uţat pe s:n.e : în Iordan i ş1 _ ca.mea \ " " C•P· '·'1 . 1oan o.1. n1:!1 ace�a Naaman, ŞI .n a primit r1a. nătoasă ş1 ve i f1 cur.a · . lecat zi- mina lui ce adusese. Viu este D din 1 1 . N�aman s'a mîni_at, şi_ a P 1 m'ine. că voi alerga după el, şi voi căp.?{"nuJ cînd : '!E� credeai;i ca va ie:�e�a Nu- va del� el ." . a a ce. 
se va mfa\1şa el msuş, e�:ului lui, îşi 21 . Ş1 Ohehaz1. a ale rg�t după N mele Domnului, Dujn 

_ .. şi va i•in- man. Naaman, cmd 1-a vazut al .aa. 
va duce mina pe locu ran ll, 

. ?ul'ă el, s'.a daţ j?s din car. ca să:����� deca lepra. • . 1 Damascului mamte, ş1 a zis . „Este bine tot 1 a 
1 2. Nu. sini oare ri�ri �e deci! toat� 22 . • El a răspu�s : ,_.Totul este u_ 1" 

Abana ş� Parpar, i:fa1 �u putut oare să Stăpmul m eu m� tnm1te să-ţi bine. 
apele I_u1 .Israel ? . �ş 1

ă fac curat ?" ' „Iată că au ven_1t Ia m ine doi �pun: mă spal 111 el� şi sa m 
l in de minie . . din muntele IUi E fraim, dintre1

ne_r1 
Şi s'a întors Ş_I./ Jl.lefaţ �'au apropiat 1. proorocilor ; dă-mi pentru ei te 1111 
1 �- Dar slup �ru zl� . Părinte da- un talan t  de arg in t  şi două hain rog, s�-i �����ac

s�t· ţr�a:u fi c�;�t un lucru schimb." 
. _ e de 

c�e� nu l-ai fi făcut? Cu atît mai mu!t ��- Na�man a. �1s : „F_a-n:ii plăcerea g ' . - f · ţi-a spus · Scai da- ş1 1a doi ta lanţi. A staru1 t  de 1 . 
��eb�1�e�

a 
fi 

a��r��-" · " a l�ga_t doi t�lanţ i de a_rgint î; 'ct6: 
t'4 

ş 
5, 0 orît atunci şi s'a cufundat 1 saci, 1mpreuna cu doua haine d de Şap:e 

p
o� în Iordan, după cuvîntu� ! s:�i�b. şi a _P_!.IS pe doi _din slujitori� 

omului lui Dumnezeu ; şi carnea • IUJ sa1 sa I� du�a mamtea lui Ghehazi. 
s'a făcut iarăş cum este carnea unui 1 24. �Jun�1�d Ia d�al , Ghehazi le-a 

ila şi s'a •• curăţit. luat _dm mm 1Ie lor, ş 1 l e-a pus în cas· cop ş, ·•· rov.33.2.;. •·:·Luc.4.27: AP?' a dat drumul oamenilor acela:� 1 5 Naaman s'a întors Ia omul lui cari au plecat. 
Du�nezeu cu tot a!ai�I lui. C:în� a I _25 . pupă acee_a .s 'a dus şi s'a înfă. ajuns, s'a înfăţişat mamte� !UJ, ŞI a ţ�şat mamtea stap��ulu 1 său. Elisei i-a zis : „ Iată, cunosc ai:_u"! ca nu .es!e z�s : „De unde vn� Ghehazi ?" El a Dumnezeu • pe tot . pammtul, dec1t m r��p��; : „Robul tau nu s'a dus ni. Israel. Şi acum, primeşte, rogu-te, un ca1en. 
dar" din partea robului tău.''.. . 26. Dar El isei i-a zis : „Oare n'a fost . :D•a:2 . •7; 3.�; 6.�,21. '····F:c . 33 . l l� duhul m eu c_u t ine ,_ c!nd a lăsat omul 1 6. Ehs�1 a. rasJluns . ,y1u �ste J?om. acela carul ş1 a ven i t  inaintea ta ? Este nu!, a!, carul slujitor_ s1�t, ca nu 

_ 
V�I oare acum vremea de luat argint hai. primi._ Naaman � staru1t de el sa pri- ne, măsl ini, vii, oi, boi, robi şi r�abe' me;i�;;·,.�a�.�-�c"i,a23v[.�,\o. s. Fnpt.8.18,20. _27. �epra l_ui .Naaman se va lipi •  d� 

1 7. Atunci Naaman a zis : „Fiindcă tm�, ŞI . de samil!ta t_a pent_ru _totdeau
nu vrei să primeşti tu, îngăduie să se na: _Şi �h.�haz 1  a 1i:_ş1t dmamtea lui 
dea robului tău pămînt cît pot duce Ehsei_ phn de lepra, alb ca zăpada. doi catîri ; căci robul tău nu mai vrea 0 1 Tim.0· 1°· '"·' Exod. 4 · 1°· Num.12.10. Cep. IU 
să mai aducă altor dumnezei n ici ar- Securea unai fiu al proo ·1 dere de tot, nici jertfă, ci va aduce . . .  . roct or. 
numai Domnului. 6 1 .  Fm • proorocilor au zis lui Eli-
. 1 8. Iată totuş ce rog pe Domnul să s_ei : „ Iată că locul unde locuim noi 
ierte robului tău : cînd stăpînul meu cu tme este prea strîmt pentru noi. intră în casa lui Rimon să se închine •Cap.Ul. 
acolo şi se sprijineşte • pe mîna mea 2� Haidem pînă la Iordan ; ca să 
�ă închin şi eu în casa lu i Rimon : 6,i l�am deacolo fiecare cîteo bîrnă, şi iede. D�mn�I pe robul tău, cînd mă sa . ne. fac�m acolo un Ioc de locuit." voi mchma m casa lui Rimon !" Ehse1_ a raspuns : „Duceţi-vă.'' 

. . . • • Cap. 1 . 2 , 11. ? · Ş1 unul din ei a zis : „Fii bun şi 1 9. Ehse1 1-a zis „Du-te în pace.'' vmo_ cu slujitorii tăi." El a răspuns: 
Ghehazi lovit cu lepra „Voi merge !" 

D - 1 
· 4. A plecat deci cu ei. Ajungînd la . ufo\cj a p

d
eca! Naaman dela Elisei Iordan au tăiat lemne şi a os 3,-.� epartare hl�icică, 5. Şi pe cînd tăia unu.I din ei o bîrnă, 
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ă t ferul dela secure în apă. El a 1 8: Sirienii s'.au pogorît la Elisei. E l  
=trl::i : „Ah ! domnul meu, e ra  împru- a facut atunci următoarea rugăciune 

t , „ către Domnul : „Loveşte, rogu-Te, pe mutomul lui J?umne}eu a zis : „Und� poporul acesta cu orbire." Ş i Domnul 6 . . uP" Şi 1-a aratat locul . Atunci i-a lovit • cu orbire, după cuvîntul lu i  
3 �azi 3

" tăiat • o bucată de lemn, a El isei. '''Fac . 10. 1 1 .  

Elisecat-o î n  Jocul acela, şi ferul dela 1 9. El isei le-a zis : „Nu este aceasta :!��re 3 pluţit pe .a�ă: '" . " C�P·2;2L calea, ş i  nu este aceasta cetatea · ve-7 Apei a zis : „R1d1ca-l Ş1 a mhns niţi după mine, şi vă voi duce la �mul 
mî�a, şi l-a luat. ��r�!.re-1 căutaţi." Şi i-a dus la Sa-

Orbirea Sirienilor. 
20. Cînd au intrat în Samaria, Elisei 

8 Impăratul Siriei era în război cu a zis : „Doamne, deschide och i i oame
ls;ael. Şi, !�tr:!-m s�at pe ca�e l-a ţinut nilor acestora, să vadă !" Şi Domnul 
cu slujitoru sa1, ,� zis : „Tabara mea va le-a deschis ochii, şi au văzut că erau 
fi în cutare loc. în mij locul Samariei. 
g_ Dar omul lui D1;1mn_ezeu a trimis 2 1 .  lmpăratul lu i Israel, văzîndu-i, a 

să spună împăr_atulu1. lu� Israel : „fe- zi� lui Elisei : „Să-i măcelăresc, să-i 
reşte-te să �reci pe l i�ga_ �oc1;1_I,,acela, macelăr�sc, i:iări�te ?"" . 
căci ac?I.o s1!'t ascun�1 Smenu. . . 2�. ?,Sa m�-1. m!1celareşt1", a răspuns J O. ş1 1mp�ra�ul lui lsrae� a "tnmes I 1:_l ise1: „Ob1cmu1eşh tu oare să măce
nişte oamem . sa stea ' la . pmda spre lar�şh pe aceia pe cari îi iei prinşi cu 
locul pe care 1-l ·spusese �1 despre care sabia ş 1  cu arcul tău ? Dă-le • pîne şi 
îl înştiinţase. <?mul I m  Dum_!leze_u: apă, ca să mănîce şi să bea ; apoi să Aceasta s'a mhmplat nu odata, n ici se ducă la stăpînul lor." ''' Rom . 12 . 20 .  

de două ori. 23. lmpăratul lui Israel le-a dat un 
1 1 .  Jmpăratului Siriei i . . s'a _ţur��raţ prî�z mare, şi ei au mînc�t şi au băut ; 

inima. A chemat. pe " sl�Jitoru s_a1, ŞI apoi le-a dat drumul, ş1 au plecat l a  
le-a zis : „Nu v01ţ1 sa-m 1 spuneţi care stăpînul lor. Şi oştile Sirienilor nu  
din noi este pentru împăratul l u i  l s - s'au • ma i  întors pe ţinutul lu i Israel . raeJ ?" � Co.p . 6 . 2. Vers. 8,9.  

1 2. Unul din sluj itorii săi a răspuns : /mpresurarea Samariei. Nimeni, împărate, domnul meu ; dar proorocul Elisei, care este în Israel, 24. După aceea, Ben-Hadad, împăra
spune împăratului lu i Israel cuvintele tul Siriei, strîngîndu-şi toată oştirea, 
pe cari le rosteşti în odaia ta de cui- s'a suit şi a împresurat Samaria. 
care." 25. ln Samaria a fost o mare foa-

1 3. Şi împăratul a zis : „Duceţi-vă şi mete, şi atît de mult .au strîmtorat-o 
vedeţi unde este, ca să .trimet să-l încît un cap de măgar preţuia optzeci 
prindă." Au venit şi i-au spus : „ Iată de siel i  de argint, şi un sfert de cab 
că este la • Dotan." •Fac.31.11. de găinaţ de porumbel cinci siel i  de 1 4. A trimes acolo cai, cară ş i  o oaste argint. 
puternică. Au ajuns noaptea, şi au în- i ?6. Şi pe _cin� trec�a împărat�) p"e conjurat cetatea. Zid, o femeie 1-a strigat : „Scapa-ma, 

1 5. Slujitorul omulu i  lui Dumnezeu împărate, domnul meu !" 
s'a sculat disdedimineaţă ş i  a ieşit. Şi 27.  El a răspuns : „Dacă nu te scapă 
iată că o oaste înconjura cetatea, cu Domnul, cu ce să te scap eu ? Cu veni
cai şi cară. Ş i sluj itorul a zis omului tul ariei sau al teascului ?" 
lui Dumnezeu : „Ah ! domnul meu, 28. Şi împăratul i-a zis : „Ce a i ?"  Ea 
cum vom face?" a răspuns : „femeia aceea mi-a zis : 1 6. El a răspuns : „Nu te teme, căci „Dă-mi pe fiul tău să-l mîncăm astăzi, mai mulţ i • smt cei cu noi decît cei şi mine vom mînca pe fiul meu." cu ei." •2Cron.82. 7.  Pe.65.18. Rom . 8 . 31.  29. Noi am • fiert pe fiul meu, şi 1 7. Elisei •s'a rugat, şi a zis : .. Doam- l-am mîncat. Şi în ziua următoare i-am ne, deschide-i ochii să vadă." Şi Dom- zis : „Dă pe fiul tău să-I mîncăm." nul a deschis ochii sluj itorului, care a Dar ea a ascuns pe fiul e i." văzut muntele pl in de cai ş i  de cară • ·:·1..ev . 26 . 20 .  Deut. 28.53, 5;. de foc împrejurul lui El isei. 30. Cum a auzit împăratul cuvintele •cap. 2. 11. Pe.!14. ;; Gs.11. zah. t .  8; s. 1-1. acestei femei, şi-a rupt • hainele, cînd 
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nea pe zid. :;;1 poporu a

d -r pe împaraţu Eg1ptemlor, ca să vin ·  P! s: dinlăuntru avea un sac ,,�!.:21.l!'/. lupte îmI?otriva n�astră._" a Să 
frup. . _ - • edep- •2�am.u.24. Cap. 19� . . IO\ . lu . 21 . "• J Reg.io 31 Impăratul a zis : „Sa !,'la P ·mea 7. Şi s'au sculat ş1 au luat-o la f -� 
sea�că Dumpezeu cu . toata1 f�fElisei'. în a�urg:-_ Şi-a_u lăsat corturile, �&! 
dacă va rămmea astăzi ca�u . '" şi mag am,_ t�bara aşa . cum era şi ai1 fiul lui Şafat, pe trupul Ul ; i &eg. io.2. fugit ca sa-şi scape viaţa. au 

• '' 1:utJ. � bătrînii • -- - - '"1'' · '·'· 4·· "'6· Prov. 28 1 
32. Elisei şedea rn _casa, şi . s e 8. Lepro�u, aJu_ngmd la intrarea · · şedeau lingă el. lm�ar�tul a a

tr:r�j!n- berii, au patruns mtr'�n cort, au mîn�a. 
cineva înainte. Dar �nai�te. c.1 • Ve- şi au băut, au l uat drn el argint at 
gă solul, Elisei a zis baţnm 0�-

i�ete şi haine, şi s'au dus şi Ie-au as�uaur deţi •• că ac:st �iu de uc%aş1sc�Itaţi ! S'au înto�s iarăş, a� pătruns într'�� pe cineva sa-ml 1a C�pUh"d ţ ' uşa şi alt cort Ş I au luat ŞI de acolo lucru . 
Cînd va veni solul, me

d
• e 1 �ne- pe cari s'au dus şi le-au ascuns n 

opriţi-l Ia uşă ;_ n!-1 se �u � 0��e �rma 9. Apoi, şi-a1:1 zis unul altu ia ; N tul paşilor staprnului s:� �IReg.iu. facem bine ! Ziua aceasta este 0 zi' du lui ?" •' E:ec·8· 1 •20· i .  •'• Luc.i_ . � solul se veste bună. Dacă vom tăcea şi da : 
33. Pe cmd le vorb.e� el �nc��I a zis . vom aştepta pînă la lumina zilei ci: şi P?go�îse la �� �:n�m�!f: Domnul ; IJ!Îne" vom f_ie �edepsiţi. . Veniţi acurn „lata, .raul .a�s "d" "d .1 dela Dom- ş1 haidem sa dam de ştire casei îrn-ce �.�• am e na aJ Ul  

•Jov . 2 . 9. păratului." nul . 1 O. Au plecat, şi au chemat pe stră-Vesth:a lui Elisei. jerii de la poarta _cetăţii� şi le.-au spus 7 I. Elisei a zis : „Ascultaţi cuv intui aşa : „Am mirat m tabara Sirienilor 
Domnului ! Aşa vorbeşte Dom�ul : şi iată că nu este n imen i, nu se aud� 

Mine • la ceasul acesta, se va vinde niciun glas de om ; n' am găsit decît j� poarta Samar!ei o �ăsu�ă d� fl�are cai legaţi şi măgari legaţi, şi corturile 
de făină cu un s1clu şi doua masun de aşa cum erau ." 
orz cu un siclu." • Vers. 18, 19. 1 1 . Străjerii dela poartă au stricrat 2. Călăreţul pe braţul căruia se �eze: şi au trimes vestea aceasta înlăuntrul 
ma împăratul a răspuns • omului Im casei împăratului. 
Dumnezeu : „Chiar„dacă �r face Do!"- 1 2. Im păra tul s'a sculai noaptea, şi a 
nul ferestre în cer, cum s ar putea m- zis s luj itorilor săi : „Vreau să vă spun 
tîmpla un asemenea lucru?" Şi Eli- ce ne fac Sirienii. f iindcă ştiu că sînsei ·a zis : „Vei vedea cu ochii tăi : dar tem flămînzi, au părăsit tabăra ca să 
tu nu vei mînca din ele." se ascundă în ogoare, şi şi-au zis: •' Vers.11,10.20. ••MaI.3.10. „Cînd vor ieşi din cetate, îi vom 
3. La intrarea • porţii erau patru le- prinde vii, şi vom intra în cetate." 

proşi, cari au zis unul către altul : „La 1 3. Unul d in sluj itorii împăratului a ce să şedem aici pînă vom muri ? răspuns : „Să se ia cinci din caii cari • Lev.13.46. au mai rămas în cetate, - li se va 
4. Dacă ne vom gîndi să intrăm în întîmpla doar cum s'a întîmplat la cetate, în cetate este foamete, şi vom toată mulţimea lui I s rael care a mai muri ; şi dacă vom sta aici, dease- rămas, toată mulţ imea lui Israel care menea vom muri. Haidem dar să ne se istoveşte, - şi să trimetem să ve· aruncăm în tabăra Sirienilor ; dacă ne dem ce se petrece." . vor lăsa cu viaţă, vom trăi, iar dacă 1 4. Au luat două cară cu caii lor, ŞI ne vor omorî, vom muri." împăratul a trimes nişte soli pe urmele 5. Au plecat dar în amurg, să se ducă oştirii Sirienilor, zicînd : „Duceţi-vă ŞI in ţabăra Sirienilor. Şi cînd au ajuns vedeţi." la mtrar�a !�berii Sirienilor, iată că 1 5 .  S'au dus după ei pînă la lorda.n ;  nu era mmem. şi iată că tot drumul e ra plin cu �am.e �- Do.m_nu� făcuse să se audă • în ta- şi lucruri pe cari le a runcasera Si�a�a Smem.lor �n vuiet de cară şi un rieni i  în goana lor. Solii s'au întors, \!J�et_ d� cai, vuietul unei mari oştiri şi au spus împăratului. , şi_ IŞI zise�eră unul către altul : „ Im: 1 6. Poporul a ieşit, şi a jăfuit ta�ara paratul lui Israel a tocmit împotriva Sirienilor. Şi s'a vîndut o măsura de 
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făină cu un siclu şi două 
fJ�are i �

e
e orz c_u un siclu, dup! • cu

rnasur u!UI. . vers. 1. 

vîntul D���ul încredinţase paza porţii 
1 7. �mpa

călăreţului pe braţul căruia 
în rnma mase atunci. Dar călăreţul 
se rez! fost călcat în picioare� de �oacestt poartă şi a munt, dupa cuvm
por. 

a 
e care-l rostise omul lui Dum

tul P cînd se pogorîse împăratul la e l .  nezeu, * Cap . G . 32. Vera . 2 .  

8 Omul lui Dumnezeu spusese atun-
.1. · ăratului : „Mine, la  ceas_uţ aces�a, CI 1:0� vinde la poarta_Sam�ne1 �oua : se_ 

ri de orz cu un s1clu ş1 o masura �:f foare de făină cu U_? siclu ." .,, Vers. 1
: 

1 9 Jar călăreţul raspunsese omului 
Ju i  

·Dumnezeu :  '1Chiar dacă , ar face 
Domnul ferestre m cer, cum ;}r pute.a 
întîrnpla un asemenea lucru : . �1 Eh
sei zisese : „ye i  ve_dea c�,ochu tăi ; dar  
t u  nu vei mmca dm �l�. . • • 
20 fn adevăr aşa 1 s a ş1 mhmplat : 

a f�st călcat în p icioare la poartă de  popor, ş i  a murit. 
Sunamita e ajutată de Elisei. 8 t Elisei a zis femeii pe al cărei• fiu 

îl
.
înviase : „Scoală-te, du-te, tu şi ca

sa ta, şi locuieşţe pentru o vre�e unde 
vei putea ; căci Domnul va tnmete o foamete •• de şapte ani peste ţară, şi 
foametea a şi început." 

O:• Cap.4. 35. :;.::• Pe.105.16. Hag. t . 11. 

2. Femeia s'a sculat, şi a făcut după 
cuvîntul omului lui  Dumnezeu : a ple
cat, ea şi casa ei, şi a locuit şapte ani 
în ţara Fil istenilor. 3. După şapte ani, femeia s'a întors din ţara Filistenilor, şi s'a dus să 
roage pe împărat pentru casa ş i  ogo
rul ei. 
4. lmpăratul stătea de vorbă cu Ghe

hazi •, sluj itorul omului lu i  Dumnezeu, şi zicea : „Istoriseşte-mi, te rog, 
toate lucrurile mari pe cari l e-a făcut 
Elisei." ·:· Cnp. o. 21. 

5. Şi pe cînd istorisea împăratului 
cum înviase • pe un mort, tocmai a venit femeia pe al cărei fiu îl înviase 
�lisei să roage pe împărat pentru casa ş1 ogorul ei. Ghehazi a zis : „ Impărate, d?mnul meu, iată femeia, ş i  iată fiul e1 pe care l-a înviat Elisei." „ C ip. 4. 35. 

6. _lmpăraţu� a întrebat pe femeie, şi ea 1-a 1stons1t faptul. Apoi împăratul 1-a d_at un dregător, căruia i-a zis : f Vez!. să se d�a înapoi tot ce este a l  emen acesteia, cu toate \'eniturile 

o�o:u!ui, din ziua cînd a părăsit ţara ş1 pma acum !" 
Hazael, împărat al Siriei. 

7. El isei s 'a întors la Damasc. BenHadad, împăratul Siriei, era bolnav. Ş i  l-au înştiinţat, zicînd : „Omul lu i  Dumnezeu a venit aici !" 
8. _Im�!ratul a z_is lui !:""l azael • : „la 

cu tme un dar, ş 1  du-te maintea omu
lui lu i  Dumnezeu. Intreabă ţ prin el pe 
Domnul, ş i  zi : „Mă voi tămădui de 
boala aceasta ?" ·:· 1&g. 19 . lo.  ·:·""I Sam . 9. 7 .  
l R<'g. 14 . 3 .  Cnp . :J . 5 .  t Cap . 1 . 2 .  

9. H azael s'a dus înaintea lui Elisei, 
luînd cu el un dar, tot ce era mai bun 
în Damasc, patruzeci de cămile încăr
cate. Cînd a ajuns, s'a înfăţişat îna
intea lui, ş i  a zis : „Fiul tău Ben-Ha
dad, împăratul Siriei, mă trimete la 
tine să te întreb : „Mă voi tămădui 
de boala aceasta ?" 

1 O. El isei i-a răspuns : „Du-te şi spu
ne-i : „Te vei tămădui", măcar că Dom
nul m i-a descoperit că va • muri." :'Vers.15. 

1 1 .  Omul lui Dumnezeu şi-a pironit 
privirea asupra lui Hazael, şi s'a uitat 
ţ intă la el multă vreme ; apoi a • plîns. 

= =Luc.19.41.  

1 2. H azael a zis : „Pentruce plînge 
domnul meu ?" Şi El isei a răspuns : 
„Pentrucă ştiu răul • pe care-l vei face 
copi i lor lui Israel ; vei pune foc cetă
ţ i lor întărite ale lor ; vei ucide cu sa
bia pe tinerii lor, vei zdrobi pc prun
cii • •  lor, ş i  vei spinteca pîntecele fe
meilor însărcinate." ,, cap. IO. 32; 12 . 11 ;  r n .  
3 , i .  Amos l. 3. o:":' Cap . 15 . 16.  Os.eo. 13.16. Amos l . 13. 

1 3. Hazael a zis : „Dar ce este robul 
tău • , cinele acesta, ca să  facă lucruri 
aşa de mari ?" Şi E l isei a zis : „Dom
nul  •• m i-a descoperit că vei fi împărat 
al Siriei." "'' l Sam. 17. 43. «"! Reg. 19. 10. 

1 4. Hazael a plecat dela Elisei, ş i  
s ' a  întors l a  stăpînul său, care i-a zis : 
„Ce ţ i-a spus E l isei ?" Şi el a răs
puns : „Mi-a spus că te vei tămădui !" 

1 5. A doua zi, H azael a luat o înveli
toare, pe care a muiat-o în apă, şi a 
întins-o pe faţa împăratului, care a 
murit. Şi, în locul lui, a domnit Ha
zael. 

Domnia lui foram. 

1 6. l n  al cincilea an a l  lui l oram, fiul 
lui Ahab, împăratul lui Israel, a înce
put să domnească Joram *, fiul lui Jo
safat, împăratul lui l uda. � 2 Cron . 21 . :i, 4. 
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398 . . . oi • de ani cînd împăratul l�i lud.a, s 'a pogorit Să v 1 7  Avea tre1zec1 ş1 d d .1 opt ani pe Joram, fiul lu i Ahab, la l zreeI ad! 
s'a făcut împărat, ŞI  a 0���00•21.5, el•. tru că era bolnav. ' Pen. 
la Ierusalim. bi t . calea împăraţilor «Cap.9.16. „ Cnp.9.10. 2 Cron.22., , 1 8 El a um a m I · Ahab ' · lu i ·Israel, cum fac�se casafa�• . a lu i lmpăra(ii lui Israel şi luda aci . căci ave� def���a��a ifs�e o rău înaintea lehur. şi de 
Ahab, ŞI .3 '' V•"'· 26· g 1 . Proorocul El isei a eh �o9m0;�bomnul n'a voit să nim!ce3:s- unul _din f! i! :  P!_oorocilo���l pe 
- . e luda din pricina robului s_au zis : „lncmge-ţ1 m11 locul, ia cu .1·1 0 �d după făgăduinţa • pe care _1-� sticluţa aceasta cu untdelemn, şi t�ne f"av�� că-i va da totdeauna o lumma te ţ Ia Ramot în Ga laad. U· a�utre fiii săi . • 1 Rcg. 20.35. •<•Cap . 4 . 2!l .  l<'r. 1 . 11. tC•P. s.i.; � prin ,,280m. 1. 13. 1 Reg. 11.36; 15·4· 2ero�.z1 .7• 2. Cînd vei ajunge acolo, să cau · ' 20. Pe vremea s�, .E.�om. • s'a ra�cu- vezi ee l�hu, fiul. h�_i lo�a_fat, fiul115ă lat împotriva stăpm1r11 IUi luda, ŞI au Nimş1. Sa_ te d!;i_C� s3:-1 _nd1ci din miu'. pus • •  un împărat peste e1 . .. ,. 7 1  Jocul fraţilor sa1 , ş1 sa-I aduci într'J 

o }"ac. 27. 40. 2Cron .21.S, 9,lO: 
��· lRPg. 2'.?.;� odaie deoparte. i:: yCl'l!. �, I�. 21 .  Joram a !recu! la Ţair, cu t��t 3. Să iei • sticluţa cu untdelemn s'. carele lu i.. �cuhn�u-s.e noaptea, a �a e torni pe capul l u i, şi s� zici : „A'şa � !  pe Edom1ţ1, can-1 1�coniurau, ş Pit · zice Domnul :  „Te ung 1mpărat al Ju· căpeteniHe carălor, ŞI poporul a fug Israel !" Apoi să deschizi uşa şi 1 în corturi. . • . - fugi fără să te opreşti." ' sa 

22. Răsc_oala Edof!!ulul !m_p?tn�a s�� • 1 Re�. 19. 16. '"'' l llcg. 19.IG. 2cron. 2'l · pînirii lui luda a tmut pma 1� zrna 1 4 Tînărul sluj itorul proorocului „ azi. Libna • s'a răsculat tot m ace aş pl�cat în R�mot din Galaad ' 1 f .,.. 2Croo.21. 10. · •;;tCelelalte fapte ale lui loram, şi 5· 
Cin� a ajuns, _ c�pet�niile _oştirii 

t t · f' t el nu sînt scrise oare ş�deau JOS. El a z!s · „<;apeten1e, am _o ce a acu . •. • • . 1 · sa-ţ1 spun o vorba ." Ş1 lehu a zis · m cartea Cronic1lor imparaţilor Ul Căruia dintre no i  toţi ?" El · · luda ? " . . - . " . a ras-
24. loram a adormit cu părinţii săi, puns · „Ti,e, capeten.1e. . • 

şi a fost îngropat cu părinţii săi_ în ?· }e�u s � sculat ŞI a mirat m casă, cetatea lui David. Şi, m locul IUI, a ŞI hna�u.1 1-a . turnat unt.delemnul pe domnit fiul său Ahazia •. •2Cron. 22. 1. cap, z1cmdu-1_ :  „Aşa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel : „Te ung împă· 
Ahazia. rat al lui Israel, al poporului Dom· 25. ln al doisprezecelea an al lui nului. foram, fiul lui Ahab, împăratul lui ls- 7. Să nimiceşti casa stăpînului tău rael, a început să domnească Ahazia, Ahab, şi voi răzbuna asupra Izabelei' fiul lui loram, împăratul lui luda. sîngele robilor M ei, proorocii, şi sin· 26. Ahazia • avea douăzeci şi doi de gele tuturor sluj itorilo r  Domnului. ani cînd a ajuns împărat, şi a domnit I '0 1 Reg. 1s.<;21. 1; un an la Ierusalim. Mamă-sa se che- 1 8. Toată casa lu i  Ahab va peri ; voi ma Alalia, fata lui Omri, împăratul lui nimici • pe oricine ţine •• de Ahab, fie Israel. • 2 croa .22.2. rob ţ, fie slobod în Israel, 27. El a umblat • în calea casei lui •> 1 Reg . u . 10; 21 . 2t.  ''"ISam.20.22. ţ Deut.irl.�· Ahab, şi a făcut ce este rău înaintea 9. şi voi face casa lu i  Ahab asemenea Dom�ului, ca şi casa lui Ahab, căci casei lui leroboam •, fiul lui fl!ebat, era gmerelecasei lui Ahab. 02cron.22.3, 4. şi casei l u i  Baeşa „, fiul lui Ah1a. 2B. El a mers cu loram • fiul lui • 1 Reg. H. 10; 15.21!; 2t.22. <•"IJreg. 16.3,ll· �ha�, la ră�b.oi împotriva lu'i Haza el, 1 O. Cîni i  vor mînca pe lzabe_la ' !" •�par_at�! Str1�1,_ la Ramat din Galaad. ogorul din l zreel, şi nu va fi c1�e s o  Ş 1  Smem� au ranit pe loram. '' 2 Croa. 22.6. îngroape." Apoi tînărul a deschis uşa, 29._ lmpar�tul Io ram s'a întors • să se şi a fugit. • 1 Reg. 21.23 . vers.,;,�. !ăka��i�sca_ la . l�re�I de rănile pe cari . 1 1 .  Cînd a ieşit lehu la slujitorii sta; bătea t era ?mem� la Rama, cmd se I pinului său, e i  i-au zis : „Toate bune . tul Siri�r°Yliva . 1�� H�zael, . im păra- �entruce a venit nebunul •  ace�ta I'. · azia ' fiul lui loram, 1 tme ?" lehu le-a răspuns :  „Voi cu 
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noaşteţi bf�e pe omul acesta şi ce poa
te Sp�>��r� zg. 26 .  Joon �O. 20. �'1:t.p.t. 26." :!4. ��or. 4. J O .  

D ei au zis : „Mmc1una . Spu-
1 2. da;r !" Şi el a zis : ,_,M i-a vorbit ne-ne. şa zicînd : „Aşa z1rc Domnul : ate ş�:g impărat al lu_i ls>a�l ." . 

„ 1 dată şi-au luat fiecare hainele 1 3Îe-�u pus subt Ieh_u pi;_ tr��tel� şi 1 Apoi au sunat dm tnmb1ţa, ş 1 goazf� :  „lehu este .împărat �" '·'�'.at .21 . 1. au 4 Astfel a uneltit I_ehu, f1�l lu1 !osa-\ · fiul lui N imşi, _ 1mpotnva Im 1�fa ' _ Şi Ioram ş1 tot �sraelu� apa: �:�·Ramotul din Gal_a�d. 1mpolnva Im 
Hazael, împăr_'.1tul S1ne1. • • 

1 5. Dar împaratul loram se 1�tc:ir
sese să se vindece I� I�r�el __ tle _rande 
e cari i le ţăcuse.ra Smem!, c1�d se gătea împotriva lu •. Hazael,}mP:i�atu! 

Siriei. - Iehu a z1� : !,Daca vo1_ţ1, sa 
nu lăsaţ i pe n imi;_n• _sa scape dm ce
tate ca să se duca sa dea de veste la 
lzre'el." . • * C�P· 9;29·  
1 6. Şi Iehu s'a su1t . m carul lui ş1 a 

plecat la lzreel ; căc.1 Ioran:i ;ra_ bo�
nav în pat acolo, ŞI A�az1a _ , 1mp�ratul lui Iuda, se pogonse sa-I vada. 

':'Cnp . B . � .  1 7. Caraula pusă pe turnul lu i lzreel 
a văzut ceata lui lehu venind, şi a 
zis: Văd o ceată de oameni." Ioram a 
zis : ;:ia un călăreţ, şi trimete-1 înaintea lor să întrebe dacă este pace." 1 8. Călăreţul s'a dus înaintea lu i  Iehu, şi a zis : „Aşa zice împăratul : „Veniţi 
cu pace ?" Şi Iehu a răspuns : „Ce-ţi pasă de pace ? Treci înapoia mea." Caraula a dat de ştire, şi a zis : „So
lul s'a dus pînă la ei, şi nu se mai întoarce." 1 9. loram a trimes un al doilea călă
reţ, care a ajuns la ei, ş i  a zis : „Aşa zice împăratul : „Veniţi cu pace ?" Şi lehu a răspuns : „Ce-ţi pasă de pace ? Treci înapoia mea." 20. Caraula a dat de ştire, şi a zis : „S'a dus pînă la ei, şi nu se întoarce. Ş1 alaiul este ca al lui lehu, fiul lui Nimşi, căci mină ca un nebun." 21. Atunci loram a zis : „ lnhamă !"  Şi au. pus caii la car. loram •, împăratul lui �sr�el, şi Ahazia, împăratul lui Iuda, au. 1eş1t fiecare, în carul lui, înaintea lui lehu ; şi l-au întîlnit în ogorul lu i Nabot din lzreel. '• 2 Cron . 22. 7 .  

22. Cum a văzut Ioram pe Iehu, a zis : „Pace, �ehu ?" Iehu a răspuns : „Ce, pace ! Cită vreme dăinuiesc curviile ma-

mei tale Izabela, ş i mulţimea vrăjitoriilor ei !" 23. Ioram a sucit frînele şi a fugit zicînd lui Ahazia : „Vînzare, Ahazia ! ': 24: Dar lehu a pus mina pc arc, şi a lovit pc Ioram între umeri. Săgeata a ieşit prin inimă, şi lor am a căzut în car. 25. lehu a zis căpeteniei sale Bidcar :  „Ia-l şi aruncă-l în ogorul lui Nabot din lzreel ; căci adu-ţi aminte că atunci cînd stăteam împreună, eu şi tu, călări pe cai înapoia tatălui său Ahab, Domnul • a rostit împotriva lui hotărîrea aceasta : 0 1 Reg. 21 . 2'J. 26. „Am văzut ieri sîngele lui Nabot şi sîngele fiilor lui," zice Domnul, „şi-ţ i voi face la fel chiar în ogorul • acesta," zice Domnul !" Ia-l dar, şi aruncă-l în ogor, după cuvîntul Domnului." * t ileg.21.19. 

27. Ahazia, împăratul lui luda, cînd a văzut lucrul acesta, a fugit pe drumul care duce la casa din grădină. lehu l-a urmărit, şi a zis : „Loveşte-l şi pe el în car !" Şi I-au lovit la suişul Gur, lînga Ibleam. El a fugit la Meghido •, şi a murit acolo. 
* 2 Cron.Z2:.9.  

28. Slujitorii lui l-au dus într'un car la Ierusalim, şi l-au îngropat în mormîntul lui, cu părinţii lui, în cetatea lui David. 
29. Ahazia se făcuse împărat al lui luda în anul al unsprezecelea al lui loram, fiul lu i Ahab. 
Izabela aruncată de pe fereastră. 

30. Iehu a intrat în lzreel. Izabela, auzind lucrul acesta, şi-a · uns sprîncenele •, şi-a împodobit capul, şi se uita pe fereastră. *Ezec.23.40. 

3 1 .  Pe cînd intra lehu pe poartă, ea a zis : „Pace •, noule Zimri, ucigaşul sta pinului său ?" 0 1 Reg. 16.9-20. 
32. El a ridicat faţa spre fereastră, şi a zis : „Cine este pentru mine?  Cine ?" Şi doi sau trei dregători s'au uitat la el, apropiindu-se de fereastră. 
33. El a zis : „Aruncaţi-o jos !"  Ei au aruncat-o jos, şi i-a ţîşnit sîngele pe zid ş i  pe cai. lehu a călcat-o în  picioare. 
34. Apoi a intrat, a mîncat şi a băut, şi a zis : „Duceţi-vă de vedeţi pe blestemata aceea, şi îngropaţi-o, căci este fată • de împărat." * 1 Reg.16.s1. 
35. S'au dus s'o îngroape ; dar n'au găsit d in ea decît ţeasta capului, picioarele şi palmele mînilor." 
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400 . . 1 hu 1 0. Sa ştiţi dar ca nu 1·a cădea . . 5, u întors şi au spus lui 1 �ri� la pămînt din cuvin tul Domnulu�1J.1t 36. a. . Aşa spusese Dom��- or cuvîntul pe care l-a rosti t  Domnul . 1n ca��i3 :��· 'ilie, Tiş�itul : „�m��r�ea potriva casei lu i  A_hab ; Do
.�nu( im�(· ro. ·n ogorul d m lzree .. Re _ 21 . 23. neşte ce a spus p rin robul Său u· :: mincÎ : . 

� .
1 

g u- "' 1 Sam .  3. rn. �"� 1 Reg. 21 . 19 211e; lzar � 'ho itul Izabelei va .f• �a o�ul 1 1 .  Şi Iehu .a lov i t  p� toţ i cei ce' �·· 
n�i�I �  pe fata. o�oarelo\�n 

m� pu- rămăs�seră _d in c:;isa 1 � 1 Ahab _la l zree�1 
din lzreel, aşa mc1t nu se 

bela !" pe toţi �a1 _ma_rn, l u � pe prietenii i tea zice : „Aceasta este Iza . „, _83• 10. pe preoţi i lu i, ŞI n a  lasat sa scape niii unul . !ehu împărat al lui Israel. . 12 .
. 
Apo} s'a seu.lat, şi a pl�cat la s�. 

' . 
erau şaptezeci d_e mana. Cind a .aiun� la col iba de fo. 

10 1:. I� Sam��·� lehu a scris seri- tiln ire a unor c 1oban1, pe drum, 
. f1_1 31 Im 

ime: 1� Samar ia căeete�- 1 3. lehu a da t � peste f�aţ i i lui Aha. s_ori, şde-� treel bătrînilor, şi 1�gn- zia, împăr_atu l 1�1 lud�, şi a zis : „Cine 11for. dm 
o 

zrilo; lui Ahab. ln el� Z1Cea :  sînt�� i V';>l ?" E� au _raspuns : „Sintem J ltorilor
U� p 

cind veţi primi SC�lS«;Jar�.� fraţi i  )Ul  :<\haz.1.a ,  Ş! nev pogori111 Să 2. „Ac 'r- dcă aveţ i cu voi pe fo t  urăm de bine fuior im paratului şi fii. ac�a�ta,
l
-:- v�:tru carăle şi caii, o ce- )or împărătese i ." '·' Cap . S .29. 2Cron.zi 1 

�!�t��t�:ită şi �rm�? . - • . _ 1 4. Iehu _a zis : „�rin�e_ti-i de vii.'; 
3. vedeţi care dm fm �tăpi�ul ut t�s Şi i-au pnns de v_11, 

. 
şi •:au tăiat in tru este cel mai bun Şl mai _vre nic, număr de patruzeci ş1 doi, la fîntîna puneţi-l pe scaunul. de domnie al :�- colibei de întilnire. l ehu n'a lăsat să tălui său, şi luptaţi pentru casa s a- scape niciunul. 

pinului vostru !" . 1 5. Plecînd de acolo, a întîlnit pe _4. Ei s'�u temuţ [oar
"
te '!1u1!• �1 �'. fonadab •, �iul lui. Recab ••, care venea zis : „lata că . doi 1'!1f?.3_raţi n �-1 v�m înaintea IUi. L-a intrebat de sănătate, tut să:i . stea •�P�!.nva • cum 11 şi i-a zis : „Inima .t� este tot aşa de sta n01 �mpotr_IVă · . • V " ti că- curată, cum este inima mea faţă de 

5. Ş! cape!e.� 1a �as�1
.
_im�a�ateş . .' . . a ta ?" Şi Ionadab a răspuns : „Este." petenia ceta\11? batn�u, şi !ng�•Jr�rl� „Dacă este," a zis l ehu, „dă-mi ţ mi· copiilor, au tn��s s� sp_un� Im e

f 
u · na " Ionadab i-a dat mina. Şi lehu l-a „Noi sîntem . slui1toru tai, ş1 vom ace su it la el în car, t�t ce .n.e v�I spunve i nu �om pu?,

e pe '' ler.30.6,etc. •• 1 Cron.2.60. tE=t0.19. nimeni 1mparat, fa ce vei crede_. 1 6 şi a zis · Vino cu m ine şi vei ve· 6. lehu le-a scris o av d�ua s�n�oar�, d 
. rîvna m�� pentru Dom�ul •." L-a în care spunea : „Daca smteţ1 a1 me i , ea 

f I • 1 " 9 0 i dacă ascultaţi de glasul meu, luaţi luat ast e m caru sau. • I Reg.t . 1 . �apetele oamenilor acelora, fiii stăpî- Familia lui Ahab şi proorocii lui Baal nului vostru, şi veniţi la mine mine nimiciţi. la ceasul acesta, la Izreel." Şi cei 
şaptezeci de fii a i  împăratulu i erau 1 7. Cînd a ajuns Iehu Ia Sam aria,. a 
la mai marii cetăţii, �ari-i creşteau. ucis • pe toţi cei rămaşi d in Ah.ab

. 
m 

7. Cînd au primit scrisoarea, au luat Samaria, şi i-a nimicit cu desăvirş1re? 
pe fiii împăratu lui, şi au tăiat• pe după cuvîntul pe •• care-l spusese Im 
aceşti şaptezeci de oameni ; apoi le-au I l ie Domnul. pus capetele în coşuri, şi le-au trimes • Cap.9.8. 2 croo .22.s. •• 1 Reg.21.z1. 

lui lehu, la Izreel. • 1 Reg.21.21 .  1 8. Apoi a strîns tot poporul,_ şi le-a 8. Solul a venit să-i spună, zicînd : zis : „Ahab • a sluj i t puţin lut Baal, 
•. �u adu� capetele _fiilor împăratului." Iehu însă îi va sluj i mult."•Res-16·31•32: Ş1 el � zis : „face\1-le două grămezi la 1 9. Acum chemaţi Ia m i�e P�. t0\j intrarea porţii, pînă dimineaţă." proorocii •  l u i  Baal, pe toţi �lutito_r 9. Dimineaţa a ieşit ; şi venind înain- lui şi pe toţi preoţii lui, făra sa llptea întregului popor, a zis : „Voi sin- sească unul, căci vreau să aduc .o 1!13'.! teţi fără vină ! Eu am • uneltit im- jertfă lui Baal : oricine. va . hpsi :ă potriva stăpînului meu şi l-am omorit · muri." lehu lu.era �� v!�len!e, cal dar cine a lovit pe toţi aceşt ia ? ' omoare pe toţi slui 1torn lu� . • ��� 1. •Cl\p,9,14,24. 
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is . Vestiţi o sărbătoare î n  20. El a .z B��i !" Şi au vestit-o. 

cinstea lut es soli în tot Israelul. Ş i  au 21 : A tţ!�luj itorii lui . Baal ; .n 'a fo�t ven it to să nu fi vemt. Au intrat m unul car�u i Baal • aşa incit templu l te1!1P lull 'a umplut dela un capăt pînă IUi Baa s 
• 1 l!eg. rn. '"'· 

la cel1�1�� a zis celui ce păz_ea odaia cu 22- . 1 le . Scoate veşminte lentru 
;:(ts1I�jeito�i{'lui Baal." Ş_i omu acela 
a scos veşminte pentr� �1. 

. 23 Atunci Iehu a vemt 1� templul �u1 
Baa'i cu lonadab, .fiul !UI Re�ab, �1 � 

. slujitorilor lui B.a�I :  „Ca�taţ 1  ş1 
!�deţi, să �u. fi� �1c1.un sluJ �tor �.I 
Domnulu� a1�1, c1 s� fie numai sluji· 
tori de a1 lui Baal . " . . 
24. Şi au intrat să aduca Jertfe ş1 

arderi de tot. . 
Jehu pusese afa�ă optze"c1 de" oame

ni, şi le zisese : „C1�.e va l as� .sa scape 
vreunul din oamenii pe can-1 dau. pe 
mîna voastră, va răspunde • de viaţa 
lui cu a sa." " t  Reg. 20. :ro. 

25. Cînd au isprăvit de adus ard�rile 
de tot, lehu a zis . al�rgăt?:i!or ŞI că: 
peteniilor : „�nţraţ1, ş1 l.ov1ţ1-1 : unu� sa nu iasă." Ş1 1-au lovit cu ascuţişul 
săbiei. Alergătorii şi căpeteniile i-au 
aruncat acolo, şi s'au dus pînă la odaia din fund a templului lui Baal . 
26. Au scos afară stîlpii • Astarteei din casa lui Baal, şi i-au a rs. " 1 Reg. t4. 23. 

27. Au sfărîmat stîlpul lui Baal, au dărîmat ş i  templul lui Baal, ş i  l-au prefăcut într'o hazna • de gunoi, care a rămas în picioare pînă în ziua de azi. 
* Ezra 6. 11. Dan. 2 . 5i 3.29. 

lehu şi lnchinarea la idoli. 
28. lehu a nimicit pe Baal din m ij locul lui Israel, 
29. dar nu s'a abătut dela păcatele lui leroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, n'a părăsit viţeii • de aur din Betel şi Dan . 

>:• 1 Reg.12.28,29. 
30 . . Domnul a zis lui I ehu : „Pentru că a1 adus bine la îndeplinire ce este ril�cut înaintea Mea, ş i  ai făcut casei �� Ahab tot ce era după voia Mea 1111 tăi • pînă la al patrulea neam vo; şedea pe scaunul de domnie a l  lui lsra.el." �Vere.35. Cep. 13. 1 , 10; 14.23; 16.8112. 31 . Totuş lehu n'a luat seama să umble di.n toată inima lui în legea Domnului, Dumnezeul lui Israel · şi � ' 

nu s'a abătut de la păcatele • în cari tîrîse leroboam pe Israel . • 1 Reg. 1< . 16. 

32. Pe vremea aceea, Domnul a înce
put să ta ie cite o bucată din ţinutul 
lu i Israel ; ş i Hazael • i-a bătut la toate hotarele lu i Israel. <• Cap .s . 12. 
33. Dela Iordan, spre soa re - răsare, 

a bătut toată ţara Ga laadului, pe Gadiţi, Rubeniţi ş i Manasiţ i, dda Aroer, 
care este pe pîrîul Arnon, pînă la Galaad • şi Basan. <• Amos 1 .  3.  

34. Celelalte fapte ale lu i lehu, tot ce a făcut el, ş i  toate isprăvile lui, nu 
sînt scrise oare în cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel ? 

35. lehu a adormit cu părinţii săi, şi 
a fost îngropat la Samar ia. Şi, în locul lui, a domnit fiul său loahaz. 

36. lehu domnise douăzeci şi opt de 
an i  peste Israel la Samaria. 

Uneltirea Ataliei. 1 1 1 .  Alal ia ", mama •• lui Ahazia, vă
zînd că fiul ei a murit, s'a sculat şi a omorî! pe toţi cei de neam împărătesc. '' 2Cron . 22 . 10. <•<• Cap.8.26. 

2. Dar Ioşeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe loas, fiul lui Ahazia, şi \-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului, cînd i-au omorî! : \-a pus împreună cu doica lui în odaia paturilor. Astfei a fost ascuns de privirile Alaliei, şi n'a fost omorî!. 
3. A stat şase ani ascuns cu loşeba în Casa Domnului. Ş i  în ţară domnea A talia. 

loas este uns lmpărat. 
4. In anul • al şaptelea, lehoiada a trimes şi a luat pe sutaşii Cheretiţilor ş i  alergătorilor, şi i-a adus la el în Casa Domnului. A făcut legămînt cu ei i-a pus să j ure în Casa Domnului, şi' le-a arătat pe fiul împăratului. 

..;, 2 Cron . 23. 1 ,  etc. 

5. Apoi le-a poruncit astfel : „ l ată ce aveţi să faceţi. O treime din voi, cari intră de slujbă în ziua Sabatului *, să facă de strajă la casa împăratului, 
.:' 1 Cron. D . 2i"1. 

6. o treime la poarta Sur, şi o treime la poarta d inapoia alergătorilor : să păziţi bine casa, aşa incit să nu lăsaţi pe nimeni să intre. 
7. Celelalte două cete ale voastre, toţi cei ce ies din slujbă în ziua Sabatului, vor păzi Casa Domnului de lingă împărat ; 
8. să înconjuraţi pe împărat de toate 
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402 ele în mină, şi po_go�ît pe _împăr�t d in Casa Do 
ărjile, fiecare c_u. arm 

intra în şiru- ·i l u1, ş1 au mtrat m casa îrnpăr lllnu. 
fă omorîti pe or!cIO� .vÎ·naă împărat pe _drumu_! care duce la poarta �tlilu\ 
rile voastr� ; . s� fiţi .1 t" a " tonlo�. Şi }oas_ a şezut pe scaua erga. 
cînd va ieşi ş1 �1nd v� .IO r ·te orun- domnie al 1mparaţt lor. nu\ de 

9. Sutaşii_" au !ndephnt! \�Î le�oiada . 20. Tot pop�r�l _ ţăr i i  se buc 
cile pe cart I� daduse pre!:! . pe cei ce cetat�a era l t� 1ş�1ta. Pc Alalia U

ra, şi 
Şi-au l}-'at f1ec.'.1r� oa�:?;!• ieşeau din rîsera cu sabia m casa îrnpăra�J°lllo. 
intrau IO slujba şi pe · · • dus . u1. 

slujbă în ziua _Sabatului, ŞI .�Zr�n.2l.B. Domnia lui loas. 

la preotul leho1adat t ilor suliţele 2 1 .  Ioas avea şapte • ani cînd a . 
1 0. Pre_otul ": da su 

J:ia împăratul împărat. o 2c„aJuns 
i scuturile can veneau • Dom- ··�·'· 

bavid, şi cari se aflau IO C
asa J2 1. Joas • s'a făcut împărat • 

nului. . . . armele în şaptelea an al l u i  Iehu şi a 
In al 

1 1 . Aleri"l:ătoru_, fiecare .cu ărat aşe- nit patruzeci de a� i _ l a  Ieru'sal im dMrn. 
mină, au IOconiurat �e im

f
-

pî�ă la mă-sa se chema Ţ1b1a, din Beer-"ş ba. 
zîndu-se. de!a latur� • re�p 

ttar i lin- - • 2 crnn 
e a. 

latura shnga a casei, hnga a ş 2. Joas a facut ce este plăcut • . . u.1. 
gă casă. • . f I • Domnului, în tot t im pul cit 

maintea 

1 2. Pre?tul. a. adus IOamte pe 
î 
iu ;�: îndrumările preotulu i  Iehoiada

a urma\ 
păratulu_1, ş! 

;
-a . pul c�n

p
u�: î::ărat 3. Numa i, că înă l ţ imile • n';u î 

tească ş1 
�

a
�ă�

f�� di� palme, au zis � t�t ; __ popo�u! t?t . mai aducea jertf�cei 
1-;�ă���ă � împăratul !" • 1 sam. 10. 24. tam11e pe m_al ţ1m 1. '.'!Reg.15.14 ;22.43. c,,.11

�
. 

"1 3  Atalia a auzit • vuietul alergăto- • 4· I_oas a zis preoţilo r : „Tot argintul •  
rilo� i o orului, şi a venit la popor mchmat _ş1 _adus m S:�sa Domnului, 
în Ca�a PD�mnulul. o 2 cron. 2:1 . 1 2, e�c. argmtul. 1eş1�}a numara�oare, şi anu. 

1 4. S'a uitat. Şi iată că împăratu! sta- me ar!l"mtul pentru _rascu"!părarea 

tea pe scaunul împărătesc•, <lupa �a- oameni �or, du pa pr�ţu1rea fac;ută, şi 

tină. Căpeteniile şi trîmbiţe�e .�rau Im- tot a�gmtul �e ca re-1 spune cuiva_ ini· 
gă împărat: tot poporul ţarn se �u- ma sa-I a��ca la Casa_ţ Dornnuiu1, 
cura, şi sunau din trîmbiţe. Atalia ş1-a • C•P ·22 · 4 · :. Ex-od. 3?· '" ·  _tExod.35.o. J Cron.:!l.9. 
sfîşiat hainele, şi a strigat : „Vînzare !" 5 . . I?reoţ11 sa-I ia . f1e�are. dela cei pe 
„Vînzare !" •' Cap.23. 3. 2 Cron.34.3t. cari-I cunoaşte, _ş 1 s_a-l mtrebuinfeze 

1 5. Atunci preotul Iehoiada a dat ur- la dregerea casei, on unde se va găsi 
mătoarea poruncă sutaşilor, cari erau ceva de dre.s. ': _ • 

în fruntea oştirii : „Scoateţi-o afară ?· 
D�r s'a m t11:!1pl�t ca, m. al douăzeci 

din şiruri, şi ucideţi cu sabia pe ori- Ş!. tr�1lea an al 1mparatulu1 loas, preo
cine va merge după ea." Căci preotul tu.' mcă nu dreseseră stricăciunile CJ· 
zisese : „Să nu fie omorîtă în Casa se1. • 2eron.u.&. 
Domnului !" 7. Impăratul Ioas • a chemat pe preo-
1 6. I-au făcut loc, şi s'a dus la casa tul lehoiada şi pe ce ila lţi preoţi, şi 

împăratului pe drumul pe .i:are intrau le-a zis : „Pentru ce n 'aţi dres strică· 
caii : acolo a fost omorîtă. ciunile casei ?" Acum, să nu mai luaţi 
1 7. lehoiada • a  făcut un legămînt în- argint dela cunoscuţi i  voştri, ci să·I 

tre Domnul, împărat şi popor, prin daţi pentru dregerea stricăciunilor ca· 
care ei aveau să fie poporul Domnu- sei." ''2Cron.u.s. 
lu i ; a încheiat şi un legămînt între îm- 8. Preoţii s'au învo it să nu mai ia ar· 
păra!„ şi popor. •2 cron. 23.rn. ••2sam.5.3. gint dela popor, ş i să nu mai fie însăr-
1 8. To_t poporul ţării a intrat în tem- cinaţi cu d regerea stricăciunilor casei. 

pi�!. IUI Baal •, ŞI l-au dărîmat, i-au 9. Atunci preotul Iehoiada a luat o 
sfanrnat„ . cu des_ăv!rşi�e altarele şi ladă •, i-a făcut o gaură în capac, ŞI 

icoanele, ŞI au ucis m_amtea altarelor a pus-o lingă altar, la dreapta, în dru· 
pe �atan, preotul lui Baal. Preotul mul pe unde se intra în Casa Domnu· 
le

�
o�ada a pus străjeri ţ în Casa Dom- 1 lui. Preoţii cari păzeau pragul pune�u �2��". 2:1. ie:���P-10- 26. ••Deut.12. 3. 2 Cron. 23. I?. în ea tot argintul care se aducea 1n 

1 9 A I . Casa Domnului. •2 Cron. 2'·9·'."· 

alergător�
at
şi
pe
pe

s
�
t�ş1, pe Chl er_et_iJi şi • 1 O. Cînd vedeau că este !."ul� argml � 

' 0 poporu ţaru, au m ladă, se suia logofătul 1mparatu ui 
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le preot şi strîngeau şi numă- 1 cu părinţii săi, în cetatea lui David. cu mare tul car� se afla în Casa Dom- Şi, în locul lui a domnit fiul său A-

rau �rgin I maţia • • . '·' '.! t 'nm. '.!·l. '.!t;. >::1:: 2cron.2-1.�;. nulu •. credinţau argintul cîntărit în ! . . . 
1.�·i11"celor însărcinaţi cu_ fa�er�a lu- Domma !tu /oahaz m Israel. m•, . 1  în Casa Domnului. Ş1 dadeau 13 I. ln al douăzeci şi treilea an al era�• f;l acesta teslarilor şi luc�ători- lui loas, fiul lui Ahazia împăra-arg•;ari lucrau �a _Cas� D?mnulu 1. . tul lui luda, a încep_ut să d�mn�ască '% zidarilor ş1 c10pll tonlor d� P!etre, peste l>rael la Samana loahaz, fiul lui 

i u cumpărarea lemnelor ş1 pietre- lehu . A domnit şaptesprezece ani .  
fcen �iopl ite, trebuitoare la ?re_gerea 2. El a făcut ce este rău înaintea �ricăciunilor Casei Domnului, ş1 pen- Domnului ; a săvîrşit aceleaşi păcate � r toate cheltuielile privitoare la stri- ca leroboam, fiul lui Nebat, care fă��iunile casei. cuse pe Israel să păcătuiască, şi nu s'a 
c 13. Dar, cu arg!nt�I cai:_e se. aducea abătut de Ia ele. . 
• Casa Domnului, n au facut pentru 3. Domnul S'a apnns • de minie îm�asa Domnulu.i _nici l_ighen_e _de _arg�nt, pofriva lui }sra.el, şi i-a dat în mînile 
nici mucări, ntct potire, nlCI _tr1mb1ţe, lu! _Haza�! • ,  1mpăratul Siriei, şi în 
nici un vas de aur sau de argint : m1ml_e Im Ben-Hadad, fiul lui Hazael, <·2cron.2<. H .  tot timpul cit au trăit împăraţii ace-
14_ ci îl dădea� celor _ce făceau lu- ştia. :• .Judc . 2 . 1 1 .  •:„:• cap . 8. 12 .  

crarea, ca să-! intrebuinJeze pentru 4. loahaz • s'a rug�t _Domnului. Domdregerea Casei Domnulu i. nul l-a ascultat, cac1 a văzut apăsa-
15. Nu • se cerea socoteală oa_menilor rea • •  subt care ţinea împăratul Siriei 

în mînile cărora dădeau argintul ca pe Israel, ·:· Ps . 78. :14. '"'' Exod . 3. 7. Cap.14.26. 

să-l îll1,Partă l4crătorilor, căci lucrau 5. şi Domnul • a dat un izbăvitor lui 
cinstit. ··• Cnp.22.7. Israel. Copiii lui Israel au scăpat din 1 6. Argintul •  jertfelor pentru vină şi mînile Sirienilor, şi au locuit în cor
al jertfelor de is�ăşir� nu era adus !urile lor ca mai naint:. ·:·vers.20. Cap.u.2;,2;. 

în Casa Domnului : c1 era pentru •• 6. Dar nu s'au abatul dela păcatele 
preoţi. •Lev.6.16,18. ""Lev. 1 . 1 .  Num . lR . 9 .  casei lui leroboam, care făcuse pe Is-

rael să păcătuiască ; s'au dedat şi ei 
Hazael spre Ierusalim. loas omorît. Ia ele, ş i  chiar idolul Astarteei • sta 1 7. Atunci Hazael •, împăratul Siriei, încă în picioare la Samaria. •:• 1 Reg.rn. :". 

s'a suit şi s'a bătut împotriva Gatului, 7. Din tot poporul luL Ioahaz Dom
şi I-a cucerit. Hazael •• avea de gînd nul nu-i lăsase decît cincizeci de călă
să se suie împotriva Ierusalimului. reţi, zece cară, şi zece mii de pedestra-·:·cap. 8 . 12. "" 2Cron.24.23. şi ; căci împăratul Siriei î i  prăpădise 1 8. Ioas •, împăratul lui luda, a luat şi-i făcuse ca pulberea • pe care o calci 
toate lucrurile închinate Domnului, şi în picioare. *Amosu. anume ce fusese închinat Domnului de I 8. Celelalte fapte ale lui loahaz, tot 
losafat, de loram ş i  de Ahazia, părin- ce a făcut el, şi isprăvile lui, nu sînt 
ţii săi, împăraţii lui Iuda, ce închinase scri>e oare în cartea Cronicilor împă
el însuş, şi tot aurul care se găsea în raţilor lui Israel ? 
visteriile Casei Domnului şi casei îm- 9. loahaz a adormit cu părinţ i i  săi, 
păratului. Şi a trimes totul lui Hazael, şi l-au îngropat la  Samaria . Şi, în lo-
1mpăratul Siriei, care nu s'a suit împo- cui lui, a domnit fiul său loas . 
triva Ierusalimului." 1 Reg. rn. 18 . cap. 1s.u„ 16. 
1 9. Celelalte fapte ale lu i  loas, şi tot ce a făcut el, nu sînt scrise oare în ��r�ea Cronicilor împăraţilor lu i  lu-
20. Slujitorii •  lui s'au răsculat, au fă-cut o �neltire şi au lovit pe Ioas în ��l:. Milo, care este !,�.�-�f�rJ���,-�e!:. 
21 . l?zaca� •, fiul lu i  Şimeat, şi Iozaba�, f1�l Im Şomer, sluj itorii lui, l-au lovit ş1 a murit. Apoi I-au îngropat 

/o as. 
1 O. In al treizeci şi şaptelea an al lu i  

loas, împăratul lui luda, a început să 
domnească peste Israel la  Sa maria loas, 
fiul lui loahaz. A domnit şasesprezece 
ani. 1 1 . El a făcut ce este rău înaintea 
Domnului ; nu s'a abătut dela niciunul 
din păcatele lui leroboam, fiul lui Ne
bat, care făcuse pe Israel să păcătuias
că, şi s'a dedat la  ele ca şi el. 



? I M PARA î l  (2 Regi) 1 3, _ 1 -': - I 04 - . t t •• . nimicească, ş•. p1Ra acum nu i-a lep· � , f te ale lui l_oa�, 0 · 1 I dela Faţa Lui. ada1 I 1 2. Celelalte. :�·ile f  lui, Ş} ra�bo1ul : \� cap.H.:!i. (IY.Exod . 2 .2-1,25_ tE:rOd ce a făcut el, ��� cu Amatia, uppara:�a I 24. Hazael, împăratul Siriei, a � '< 
r.e. care 

l-a a sini scrise oa_re 1n laJ rit, şi, în locul !UI, a domnit fiul "'�· u1 luda, n� ărajilor lui lsrae . „ Ben-Hadad. sau Cronicilor imp 1� „ tCS•·"·'·'"· 'cron . . , 25 Io as fiul lui Ioahaz a luat · ;,i,·;�."·"· ••\en. .· ărinjii săi. Şi din °mînile. lui Ben-Hadad, fiul l��i�i 
13 Ioas a adormit cu .P , uit Iero· , zael, cetaţ1le lua�e de Hazael dela 1 · 
e �caunul lui de �omme 

a� Îa\amaria 1 haz, tatăl_ său, IR �11np�I _războiu��: b loas a fost ingrop Joas I-a batut de trei ori , ş1 a luat· c�0{:;;păra\ii lui Israel. poi cetăţile lui Israel. • v  ..... ��;· 
Moartea lui Elisei. - Ama/ia, împăratul lui luda. • 1 "vil de o boala l 4. Elisei s'a 1mb1

o :: împăratul lui 14 1 .  ln al doilea ' an al lui Ioas I' 1 de care, a �u
;:li laoel: a plîns pe fal� lui lo�haz, împăr_'.ltul lui 1;ra�I Israel, s a.P gp· . t pănnte ! Carul a
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' lsra�I �i. căl�n.
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��·arc şi săge· „ . �':up: 13.�0. "'1(12eron.aJ.1 .1,s,. El

a
ise
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a
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l
ş
a
i nişte săget_i ! . 2. Avea douazec1 ş1_ C1Rc1 de ani cind ţ Ş1 1 I s'a făcut împărat, ŞI a domnit doua 1j6_ Apoi Elisei a_ zis împăr���'ta� zeci ş1 nouă de ani la Ierusalim. Ma Israel : lncordeaza arcul C';' 1 . Eli- mă-sa se chema loadan, din Ierusalim Şi după�e I-a încordat cu !"!la . uipăra- 3. El a făcut ce este plăcut înaintea sei şi-a pus mînile pe mim e im Domnului, totuş .nu ca tatăl său Da. tu lui, . t din vid ; c1 a lucrat m totul cum lucrase 1 7. şi a zis : „Deschide fereas ra i a tatăl său �oa� . • _ . . spre răsărit." Ş1 a desch•Et �hse ·s .  4. Numai ca 1Ralţ1m 1le • nu le-a slri. zis : „Trage." Şi a tr�s. . 

·��·-·�e �i� 1 cat ; •. popor.ul_ tot �ai aducea jertfe şi Aceasta este o săgeata de "- a' 1 . - I tăm11e pe 1Ralt1m1. •cov.u.i partea Domnului, . o .săgeata . de izba; I 5. Cînd s'a întărit împărăţia în mînile vire împotriva Sir!em�<;>r : ye•. b�t�.P lui, a lo\·it pe slujitorii săi cari ucise-
. Sirieni la Alee' pmă li vei �·1�!�.'ro.26. 1 seră ' pe tatăl să� împă�a.tul. �c,, 1,„ 

. . . . . 
. " ş· 6 . . Dar n'a omo�1t .Pe fm uc1gaş.ilo1, t 8. Elise1 a ma•. z�s · •:Ia s�g�t!" . 1 1 1 căci aşa este sens IR cartea legu lui a luat. Elisei ·a .zis �m�ar�,\uş

�' ul -�t 1 Moise, unde Domnul dă următoarea rael : „Loveşte m pammt. · 1 a ovi poruncă : „Să nu se omoare părinţii ' de trei ori ; apoi s'a opnt. • . pentru copii, şi să nu se omoare copiii J 9. Omul lui Dumne.zeu s'a m1�1at pentru părinţi ; ci fiecare să fie omorî! pe �I, şi a zis: „Ţrebu1a �ă !ov�şti_ de pentru p�catul lui ." *D'.
.
"t.2uo.Ez"'· �''

.
'�· cinci sau şase on : aţunc1 _a•. f1 batut 7. A batut • zece m11 de Edom1t1 m pe Sirieni pînă i-ai !1 �·m!��t, ;�u"!.' I Valea " Sării . Şi, în tot timpul răiîi vei bate numai de trei on. v m  . . o. baiului, a luat Sela, şi a numit-oţ loc· 20. Elisei a murit, �i a fo_st îngro�at. I teel, nume pe care l-a păstrat pină în Jn anul următor, au mtrat m tara nişte I ziua de azi . cete de Moabiţi. iei2eron.2J. 11 . ...,,:,2sam.B.13. Ps.oo,uuu. tlos.13.!. 

2 1 .  Şi, pe cînd îngropau un om, iată 8. Atunci • Amaţia a trimes nişte soli ca au zărit una din aceste cete, şi au la loas, fiul lui  loahaz, fiul lui leh� aruncat pe omul acela în mormîntul 1 împăratul lui Israel, să-i spună : „Vino, lui El isei. Omul s'a atins de oasele lui ' să ne vedem faţa !" •2croo.i;. 11,1'"'.· Elisei, şi a înviat şi s'a sculat pe pi- 9. Şi loas, împăratul lui Israel, a tn· cioare. mes să spună lui Amaţia, împăratul 22. Hazael •, împăratul Siriei, asupri· lui Iuda : „Spinul • din Liban � tr1· se pe Israel tot timpul vieţii lui loahaz. mes să spună cedrului " din_ Liban: 
•cep.s.12. „Dă pe fiică-ta de nevast� !mim .23. Dar Domnul • S'a îndurat de ei, meu !" Şi fiarele sălbatice. dm .Liban ş1 a avut milă de ei, Şi-a întors Faţa" au trecut şi au călcat spmul m pi· spre ei din pricina legămîntului ţ Său cioare. •Jude. 9.B. ''�1 R�.u cu Anaam, Isaac şi lacov, n'a vrut să-i 1 t O. Ai bătut • pe Edom1ţ1, ŞI a mct· 
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Put. sa. ţi dse

e s
înla
a·l•ţa

e tia
n,imş

a
1· 
.
stBa

u1· cuac
raa" -s

t
a"
e. : 

d_a, a început să domnească la Sama
• _ na, leroboam, fiul _lui loas, împăratul 

rna• bine să stîrneşli un rau, care ar lui Is�ael. A dommt patruzeci şi unu 
Pentruc�derea ta şi a lui Iuda ?" de am. 
;1c.Juce cau ·•cron . 3'.? . 2.J . Ezec.28-2 ·6· 17· Hnh. 2· 4· 24. El a făcut ce este rău înaintea. 1'r.-"o�r ),maţ ia . nu l-a a�cultat. . Ş! Domnului ; nu s'a abătut dela niciunul 

·mpăratul lui Israel, s a suit • ŞI  din păcatek lui Ieroboam, fiul lui NeJoas, :.ăzul faţa, el şi Amaţ ia, împăra- bat, care facuse pe Israel să pacătuiască. 1�·tfui luda, la Bet-Şemeş�Jo:.��-i38���d�: 25 . ':o- luat înapoi hotarele lui Israel, 
1 2. Iuda a f?st bătut d!! Israel, şi a �:!:_.'"c\����i: ru

a;;:a���l�t�Î
n�e

l�a�e�i I git fiecare m cortul . sau. · rostise Domnul, Dumnezeul lui Israel �3 Ioas, împăratul Im l�rae�, a prm� prin robul Său Iona ţ, proorocul, fiui 
!Îet-Şemeş, pe Amaţrn, unp.aratul l_u1 1 . A . . d ţţ :�da, fiul lui Ioas, f�ul lui A�a21a. .!'! .�!��1�_ ,,i_ntlon�.�'.;�,e�;i;.;_.0��;':,.'1�;.ii' A oi a venit la Ierusalim, ŞI a facut o 26 C" . D 1 • Păr!ură de patru sute de coţi în zidul lui Îsr:�l aj�'::s:�e p�e�

ă�!r�ă �
e
���! lfrusalimului, ��la poarta '. lui E fraim şi„strîm.torarea în care se afl�u şi ropină la "'����:_ 16: 1�������e���;.38. Zah.iuo. b.11 •• şi oamenii slobozi, fără să fie 14 A luai toi • aurul şi argintul şi cmeva care să vină în ajutorul lui Is-

(oaie i·asele .cad �.c aflau_î_n C�sa D01:�- rael. •cnp. 13.<. "''Deut.32.36. 

nului şi în nshernle casei 1mparatulm ; 27. Domnul • nu hotărîse să şteargă 
a luat şi ostatici, şi s'a întors în,.�':,':!�!��'. �zi��/: ���nl����lb��;��luJ'\�tio�s.

i-a 

a'făc�
e�i'.af:;;ăttt�1Jui�1�i 1r�

i
z��f�j �: 28. Celeblte fapte ale lui le;�b��s;;; 

care l-a avut cu Amaţia, împăratul lui t<;>I ce a făcut e_l, isprăvile lui la război, luda, nu sînt scrise oare în cartea Cro- ş1 cum a adus 1arăş subt stăpînirea lui 
nicilor împăraţilor lui Israel ? •cap.1s.12. Israel Damascul şi Ham atul • cari fu-16. Ioas a adormit cu părinţii ·săi, şi seseră ale lui luda, nu sînt sc�ise oare 
a fost îngropat la Samaria cu împă- toate acestea în cartea Cronicilor îm
raţii lui Israel. Şi, în locul lui, a dom- păraţilor lu i Israel ? 
nit fiul său Ieroboam. �" 2Sam . s . s. 1Reg.11. 2·L 2Cron.s.:�. 

1 7. Amaţia • fiul lui loas, împăratul 29. leroboam a adormit cu părinţ ii 
lui luda, a trăit cincisprezece ani du- săi, cu împăraţii lui Israel. Şi, în locul 
pă moartea lui loas, fiul lui Ioahaz, lui, a domnit fiul său Zaharia'. ''Cop.1;.s. 

împăratul lui Israel. <•2croa.20.2;,etc. 18. Celelalte fapte ale lu i  Amaţia, 
nu sini scrise oare în cartea Cronicilor 
împăraţilor lui luda? 
1 9 .  lmpotriva lu i  s ' a  făcut o unei-
:��: �a�

er
l���

l i
��:�r� 

f
t:a

la
{;c;i�-

unde l-au omorit. i;-: 2 crnn.20.27. >:<�·lo!!-. IO.a1'. 20. L-au dus. pe cai, şi a fost îngro
fa���

a1�n;��i1; cu părinţii săi, în ce-
21. .Şi, t�t p�porul lui luda a luat pe Azaria , m v1rstă de şasesprezece ani ş1 l-a pus împărat în locul tatălui să� Amaţia. ocap.I0.19. 2Cron.26.1. 
22. Azari� a zidit iarăş Elatul ", şi l-a adus dm nou supt stăpînirea lui l�d�, �upăce a adormit împăratul cu parmţ11 săi. ..-.cap.16.0. 2cron.26.2. 

leroboam al doilea. 

A23. !n �l cincisprezecelea an al lui maţia, fiul lui loas, împăratul lui lu-

Azaria, împăratul lui luda. 15 .1 . . ln al douăzeci ş i şaptelea an al 
• lui leroboam, împăratul lui Israel. 

a mceput • să domnească Azaria • fiul 
lui Amaţia, împăratul lui Iuda.•cao'. iui. 
2Crou .26 . 1 , 9, 4. �"·"Vers. 19., 30, etc. 2 Cron. 26.1. 2. Avea şasesprezece ani cînd a ajuns 
împărat, ş i a domnit cinci zeci şi doi 
de ani l a Ierusalim. Mamă-sa se chema 
lecolia din Ierusalim. 3. El a făcut ce este plăcut înaintea 
Domnului, întocmai cum făcuse tatăl 
său Amaţia. 4. Numai că înălţimile • nu  le-a stri
cat ; poporul tot mai aducea jertfe şi 
tămîie pe înălţimi. • vm. s.,. Cap.12.s: u.<. 5� D�mnul a lovit• pe împărat cu le
pra ş1 el a fost lepros pînă în ziua 
morţii, şi a locuit •• într'o casă deose
bită. Şi lotam, fiul împăratului era în 
fruntea casei şi judeca popo�l ţării. 

�" 2 Cron. 26. 19-21. ;;...:: LeY. 19. �v;. 
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406 le lui Azaria i, şi 1 8. El a făcut ce este ră . 6. Celefalte1 fat�u asin! scrise oare în Domnului ; nu s'a abătut \ 111ainte 
tot ce a făcu .  e , . _ ţilor lui Iuda ? Jela păcatele lui  I eroboam �1 1a trai: 
cartea C�onic1Ior ·�para ărin(ii săi, şi bat,_ care făcuse pe Israei s�u l�i N, 1. A_zana a a�orm•t ��:i ii săi în ce· iasca. PaCă1� 
t
f
.a
a
t
u
ea

'1
ng
u 1·rda��d. Ş�, fn focul 1,�_i,.„,aond. •_o •. m,..

-. 1 9. Pul •, împăratul Asiriei ' 
. . ţară. Şi Menahem a dat lui 

'p 11·enit � 
nit fiul său foiam . de talanţi de argint, ca să-l / o �� 

Zaharia, lmpăratul lui lsrael.
1 

1 . întărească •• domn ia. JUte să1j 
8. In a! tr� izeci1 ş/uf��J�� :în�ep�: 20. �·:�;���26�1·�·i�;��;•:e/·."c., " I �zd��;:a��{a��ste Israel laA

Sd
amari

.� sta �ela toji c�i cu avere �•ttul a�. 
Zaharia, fiul lui leroboam . omn1 ca sa-I d�a im paratului Asirie'� .lsraet 

să dea fiecare cite cincizeci d� ' 1:a.Pt' 
ş��e k�"� făcut . ce _ e�te„ rău . .  înaint�a argint. lmpăratul Asiriei s'a înt sicli. c, 
Domnului, ca ş• parm.

tu lui , nu � a  poi, ş i nu s'a oprit atunci în ţ°'s 1n; I 
abătut dela păcatele lui Jeroboam� f1�I 21 . Celelalte fapte ale lui M ară. i 

lu i Ncbat, care făcuse pe Israel sa pa- şi tot ce a făcut el, nu sînt scr�nahe� 

cătuiască ·
r
m
ae

c
l
a
?
rtea Cronicilor împăraţilo�Iu�1alr;. 

1 O. Şal�m, fiul lui. �a�eş .• a uneltit , 
împotriva lui, I-a !ov1t. !namtea popo- �.2. M�nahem a �dorm it cu ăr' „ i 

rulu i şi f·a omont ; ş1, 10 Jocul lui, a s
P
a
e
1
c
. 
a
Ş
h
1
i„a.m locul lu i, a domnit Rul � .• 

1: 
dom� it el. . 

•Amos.7 .• 9 .  • 

1 1 .  Celelalte fapte ale. �u1 ţah�na 
sin! scrise în cartea Cron1C1lor 1mpara
ţilor lui Israel. . 1 2. Astfel s'a împlinit. ce spuses.�.' I�� 
Iehu Domnul, cînd zisese : „flii ta i 
pînă în al patrulea neam vor şedea pe 
scaunul de domnie al lui Israel." 

�·Cap.10.30. 

Şalum, împăratul lui Israel. 

d��Je�1s��·î�i�\ \��i����şŞian���k�t :� 
al lui Ozia •, împăratul lui luda. A 
domnit o Jună Ia Samaria. •MaLl.8,9. Vera.I. 1 4. Menahem, fiul lui Gadi, s'a suit 
din Tirţa • şi a venit Ia Samaria, a 
lovit în Samaria pe Şalum, fiul lui Ia
beş, şi l-a omorî! ; şi, în locul lui, a 
domnit el. • 1 Reg.1u1. 

1 5 . Celelalte fapte ale lui Şalum, şi 
uneltirea pe care a făcut-o, sînt scrise 
!�el

artea Cron ici lor împăraţilor lui Is· 
1 6. Atunci Menahem a bătut Tifsahul • şi _pe. toţi ceic.e erau în el, cu ţinutul lui �1nspre T1rţa ; 1-a bătut pentrucă n�·ş1 dech1sese porţile. Şi a spintecat pmtecele tuturor femeilor „ însărcinate. "1 1 lieg.4.2.t.  oi:icap.8.12. 

Menahem, împăratul lui Israel. 
1 7  . . ln �I treizeci şi nouălea an al lui �zaria, 1mpăratul l u i  luda, a început s� domnească peste Israel Menahem 

���i��
1 Gadi. A domnit zece ani Ia Sa: 

1. Cunoscut mai mult supt numele de Ozia. 

Pecahia, lmpăratul lui Israel 
• 23._ ln al cin.cizecilea �n al lui A;ari 1mparatul IUI luda, a mceput s" d \ nească peste Israel la Samaria 

a pom. 
hi�, fiul l u i  Menahem. A dom�it e�: · am. � 1 24. El a . făcu� ce �ste rău înaintea I Domnului , nu s a abatu! dela păc 1 1  lu i  Jeroboam, f�ul Juj �ebat, car! la' cuse pe Israel sa pacatmască. 

2_5. Pecah, .fi'!! lu i �emalia, slujbaşul ' lui, a un�l!i! 1mpotr1va lui ;  I·a loiit Ia .Samar_1a, 1n palatul casei împăraru. !UI, .ca . ş1 pe Argob şi Arie ; avea rn el cmc1zec1 de oameni dintre fiii Oa. 
l�adiţ ilor . . A. omorît astfel pe Pecahia. ş1 a domnit m locul lui. 26. Celelalte fapte ale lui Pecahia � tot c� a făcut el, sînt scrise în carlea Cronicilor împăraţilor lu i Israel. 

Pecah, lmpăratul lui Israel. 
27. l n  al cincizeci şi doilea an al lui 

Azaria, împăratul lui luda, a începui� 
domnească peste Israel la Samaria Pe· cah •, fiul lui Remalia. A domnit d�uă· zeci de ani. 'lsa.1.1. 

28. El a făcut ce este rău înaintea 
D?mnului ; nu s'a abătut dela păcatele lui leroboam, fiul lui Nebat, care fa. 
cuse pe Israel să păcătuiască. 29. Pe vremea lui Pecah, împăralul 1 
h:i !srael, 

.a. ".enit • Tigla_t-Pileser, im· I 
paratul Asme1, şi a luat honuI ••,Abll· I 
Bet - Maaca, lanoah, Chedeş, Hator. I 
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i Oalileia, ţo�tă ţara }ui N�fOa!aa1 �e locuitori 1-a dus m prm-

!���eş în A�}{g�u.&.26. Iso.. 9. 1 . .;..,.. 1 Reg.15.20. 
fiul lui Ela, a făcut o unel-

30. pseatriva lui Pecah, fiul lui Retire . in1P0 lovit şi l-a omorî! şi a dommal:a�tfn locul l.ui, în. al ?ouăzecilea 
:�tal Jui lotam, fm\, ���. $>.�'.3Q„. 10.,.. 7, 15.  

Celelalte fapte ale lu i Pecah, şi 31 . a făcut el, sînt scrise în cartea 
�:o��cilor împăraţilor lui Israel. 

lotam, împăratul tai luda. 

32. ln al do_ilea V an al lu.i Pecah, f�ul 
Jui Remalia, 1mpara!ul IUI ls0raeţ, a m: 

ut să domneasca Iotam , fml lui 
g�a, împăratul lu� l�d�. . '' 2 Cr�n. :1. i .  

33 .  Avea douăzec� ŞI cmc1 ?e am cmd 
3 ajuns împărat, ş1 a domn�t şasespre
zece ani la lerusah.m. Mama-sa se che-ma (eruşa, fata (UI Ţado<:: • . 
34 El a făcut ce este placut mamtea 
Do.;,nului ;  a lucrat întocmai •  ca tatăl 

5��.0N��ai • că înălţimile nu le��v;��:: 
cat ; popo�u! t?t . mai aducea. j�rtfe şi tămîie pe malţ1m 1 . lotam a z1d1t poar
ta " cea mai înaltă a Casei Domnului. 

1:<  Vers. 4. '�*2 CroD. 27 .  3,  etc. 
36. Celelalte fapte ale lui lotam, şi 
tot ce a făcut d, nu sînt scrise oare în 
cartea Cronicilor împăraţilor lui luda ? 37. ln vremea aceea, Domnul a înce-put să trimeată împotriva lui l uda pe 
Reţin •, împăratul Siriei, şi pe Pecah ••, 
fiul lui Remalia. •:•cap.16.5. Jea. 7 . 1 .  <••Vere. 27. 38. Iotam a adormit cu părinţii săi, 
şi a fost îngropat cu părinţii săi în 
cetatea tatălui său David. Şi, în locul 
lui a domnit fiul său Ahaz. 

Ahaz, împăratul tai luda. 

16 l .  I n  a l  şaptesprezecelea a n  al lu i  
Pecah, fiul lu i  Remalia, a început să domnească Ahaz •, fiul lui Iotam 

împăratul lui luda. «2Cron.28.1, etc'. 
2. Ahaz avea douăzeci de ani cînd a 

ajuns împărat, şi a domnit şasesprezece ani la Ierusalim. 
El n'a .făcut ce este plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului său, cum făcuse tatăl său David. 
3: Ci a um�lat . în calea împăraţilor 

!�1 lsr�el ; ş1 chiar a trecut • pe fiul s�u pnn foc, după uriciunile •• neamunl?r pe cari Ie isgonise Domnul di-
�%�t�; 2�.���!��fs. !u! •. 11�.��.1ăa. •« Deut. 12. 91. 

�·
•
A adus jertţe si tămîie pe înălţimi '· pe dealuri ş1 supt toţi copacii verzi. •:· DeuL. 12. 2. 1 Reg. 14.23. 5 .  Atund • Reţin, împăratul Siriei, şi Pecah, fiul lUI Remalia, împăratul lui ls�ael, s'au suit împotriva lerusalimu

lu1 ca să lupte împotriva lui. Au împ�es!-lra� pe Ahaz, dar n'au putut să-l 
b1ru1asca. "'lsa. 7 . t , 4, etc. 
�· . I.n acelaş ţimp, Reţin, împăratul 

Sme1, a adus 1arăş Elatul • subt stă
pînirea Sirienilor ; a izgonit pe Evrei 
din Elat, şi Sirienii au venit la Elat 
unde au locuit pînă în ziua de azi. ' 

·� Cap. 14.22. 
7. Ahaz a trimes soli lui • Tiglat-Pi

leser, • împăratul Asiriei, să-i spună : 
„E� smt robul tău şi fiul tău ; suie-te 
ş 1. !Z�ăv�şt�-mă. din. mina împăratului 
S1r1e1, ŞI dm mma 1mpăratului lui Is
rael, care se ridică împotriva mea." �·Cap.15.29. 
�· Şi Ahaz • a luat argintul şi aurul 

dm Casa Domnului şi din vistieriile ca
sei împăratului, şi l-a trimes ca dar 
împăratului Asiriei . „� Cap.12.1s. 2cron.28. 21. 

9. lmpăratul Asiriei l-a ascultat. S'a 
suit împotriva Damascului, 1-a • luat, a 
dus pe_ locuitori. în robie la Chir, şi 
a omorit pe Reţm. •Amoet.5. 1 O. Impăratul Ahaz s'a dus la Damasc 
înaintea lui Tiglat-Pileser, împăratul 
Asiriei. Şi, văzînd altarul din Damasc 
împăratul Ahaz a trimes preotului Uri� 
chipul. şi înfăţişarea acestui altar, în
tocmai cum era făcut. 

1 1 .  Preotul Urie a făcut un altar în
tocmai după chipul trimes din Damasc 
de împărătul Ahaz, şi preotul Urie l-a 
făcut mai înainte ca să se întoarcă îm
păratul Ahaz din Damasc. 
1 2. La venirea lui din Damasc, îm

păratul a văzut altarul, s'a apropiat • 
de el, şi s'a suit pe el. '''2 Cron .26. 16,19. 

1 3. A ars pe el arderea de tot şi da
rul de mîncare, a vărsat jertfele de 
băutură, şi a stropit pe altar sîngele 
jertfelor de mulţămire. 1 4. A îndepărtat dinaintea casei alta
rul • de aramă care era înaintea Dom
nului, ca să nu fie între noul altar şi 
Casa Domnului ; l-a pus lîngă noul al
tar, spre miazănoapte. ·:·2erou . < . 1 . 

1 5. Şi împăratul Ahaz a dat următoa
rea poruncă preotului U rie : „Să arzi 
pe altarul cel mare arderea • de tot de 
dimineaţă şi darul de mîncaTe de sea
ră, arderea de tot a împăratului şi da
rul lui de mîncare, arderile de tot ale 
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408 . v i darurile I potriva Domnului, Dumnez 
întregului popor vdm ţ�rae 

ş
ei jertfele care-i scosese din (ara Egi 

'�lu;_ Io 
lor de mîncarve, �a !orn• P · ti e el tot supt mina lui Faraon, împă P Ului, J, 
lor de băutura, ş• �a st�f Pfştotp sîngele tu lui, şi pentru că s'au înch��lul �gif. 
sîngele ard�rilor e 

lt 
ş
ui de aramă, dumnezei. at la a , 

jertfelor ; vc1t de�r.re a a-�Exod. ""·""· "'°·"· 8. Au . urmat . obiceiurile n 
I 

nu-m• pasa du e. · rcut întocmai cum pe cari Domnul le izgonisearnur;1c,, 16. Pr.eot� I !" a1 Ahaz tea copiilor lui Israel şi e _ d1na;1 
porunc1�e n�·:a��Î� Ahaz a

. 
sfărîmat tă- rînduite de împăraţii Iui l�r��ce1un1,; 1 7. ŞI 1mpa J" . a SCOS ligh ene- • LeL I.< . 3. Deut. JS I. bliile •• dela �m

d
e 
:
e::; marea ţ de pe 9. Copi i i lui Israe l au făc�� '""'· " le �e pe ele. V a�i !rau supt ea, şi a cuns împotriva Domnulu i, Du Pe ac bon de arama c ală de piatră. lui lor, lucruri cari nu sînt bmne111 pus-?2g!.029_�.r,���g. 7, 21,2>1. Ţ '

R
�· 1_.z:i.u. au zidit ină_l ţ imi în toate cetă�_ne. \.: 1 8  De hatirul împăratului As.mei, a dela turnurile • străjerilor pi ,•I; 10, 

schimbat în Casa Domnu�ui pridvoru� tăţile î�tărite_. . ";ea a_.� 
Sabatului care fusese z1d1� acolo, pre. 1 0. Ş 1-au rid icat •  stil pi ido ':'· cum şi intrarea de afară a _imparat�\u •t Astartee •• pe orice ţ deal şi su�lşti _;: 1 9. Celelalte fapti:_ ale lu.1 A�az, şi 0 copac verde. ,, , Reg. 1 4 .23• Jea.n; ., " ori„ 
ce 3 făcut �I, �u s�nt scr!se m �artea 13. Deut. 1

_
G.2t . 1tlic.0. 1-1 . + Deut. 12. 2. C�p. 16�xc.j_� 

Cronicilor 1mparaţ1lor lu1v l_ud� · . . 1 1 . Ş1 acolo au ars tămiie 
· 

20. Ahaz a adormit c� pa��nl!� �ăl, ş'. !nălţi�ile, ca şi neamurile �e !oalr 
a fost îngrop_at • �u. parin tu s_a• m ce_ ·�gonise Domnul d inaintea )orcan Ir 
tatea lui David. Ş1, _in locul lui, a do� facut l ucruri rele, prin cari au ' ş! ar 
nit fiul său Ezechia. •2ero•.2>1·2'" pe Domnul . miniai 

Osea, cel din urmiJ împărat al 1 2. Au slu�it idolilor •, despre 
lui Israel. ��j���

s
�� 

!�!
sese : „Să •• nu faceţiei: 17 1 .  ln al doisprezecelea an al lu i 

Ahaz, împăratul lu i luda, a înce- • Exod.2Q.S.<. Le•·26· 1. DeuL0.7,8. ••n.01.1, 

put să domneas�ă peste Israel la S�- 1 3· Do_mnu l . 3 înşt i inţat pe Israel ,1  

maria, Osea •, fml lui Ela. A domnit l�d� P��� to_ti pro�rocii Lui, prin loti 
nouă ani. •Cap. 15.oo. vazato�n , ŞI le-a zis ; „lntoarceţi-ra• 
2. El a făcut ce este rău înaintea dela caile "'.0a_stre . ce.le rele, şi păziii 

Domnului, totuş nu ca împăraţii lui poruncile ŞI  rmdmehle ·Mele, urmind 
Israel dinaintea lui. 10 totul l�g.e a  pe care am dat-o părinlf 3. Salmanasar•, împăratul Asiriei, s'a lor ."'.oştn. ŞI pe car�. v'am trimes-o prin 
suit împotriva lui ; şi Osea i s'a supus, robu Mei proorocu." ŞÎ iaa plătit UO bir. ,� Cap . 16.9. 

�· l Srun . 9. 9 .  «<i [er.18.11; 25.�;:!5.1:. 

4 Dar împăratul Asir"ei a desco e it 1 4: Dar ei n'au ascultat, şi-au înlă· 

o �neltire la Osea, căci trimesesls�li pen_it • grumazu!, . ca şi părinţii lor, 
lui So, împăratul Egiptului, şi nu mai cari nu crezusera m Domnul, Dumn1• plătea pe fiecare an birul împăratului zeul lor. • neut. >1 .21. Prm·.•.c 

Asiriei. Impăratul Asiriei I-a închis şi 1 5. N:a� vru! să ştie de legile Lui 
I-a pus în lanţuri într'o temniţă. de legammtul pe care-l făcuse cu pa· 5. Şi împăratul • Asiriei a străbătut rinţi i lor, şi de înştiinţările pe cari li toa_tă ţara, şi s'a. suit împotriva Sama- le dăduse. S'au luat după lucruri de 
ne!, pe care a 1mpresurat-o timp de nimic ••, şi ei înşişi n'au fost decilt trei am. • Cap.!R.9. n�mic, şi v�upă �eamurile În mil"loClll 6. ln al nouălea• an al lui Osea im- caro�a traiau, m acar că Domnul e p� păr atul Asiriei a luat Sam aria 'şi a runc1se să nu ţţ se ia după ele. 
dus pe •• Israel în robie în Asi;ia l -a •t�.���i;':: R

2o�m·.',' .D2e1 1_'':..c."20 • .2u'i·
.
',2R. :f

,
·
s
'i6 

.
. 13. 1 cod.L 

cus t �ă �oc�iască la Halah şi la 'tta- � ' � 
or,_ lmga nul Gozan, şi în cetăţile 1 6. _Au părăsit toate poruncile Dom· 

�:;.;•�r.,:. 93 0 t • Cap.1s.1o,t1 . 0sea l3. l6. nulu1, Dumnezeului lor, şi-au făcui' 
· . ...., · eu . 28 . 38, 1M;29.27, 28. t 1 Croa.6• 26• viţei turnaţi, au făcut idoli de ai A· 

Robia asiriană. starteei ••, s'au închinat înaintea între· 7. �ucru.1 .. acesta s'a întîmplat pen-
§ei oştiri a cerurilor, şi au slujit !  Im 

truca cop111 lui Israel au păcătuit im- is;
a
1���,: ����i:."s11�."�;.

·�P�;,•.�:.g.u.lb,"'' 
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ut • prin foc pe fiii şi fii- I 28. Unul din preoţ ii cari fuseseră 1 7. Au t��� dedat Ia •• ghici_!"e şi yră- ' luaţi robi di 11 Sai:riaria, _a ':'.e11it de s'� 

cele lor, .s , u vîndut ţ ca sa faca ce aşezat la Betel, ş1 le-a 111vaţat cum sa 
jitorii. ŞI ? �ntea Domnului, mîniin- se teamă de Domnul . 
este �ăU 1021 cnp. 16. s. Ezec.23."7 . ''" Dcut. 18. 29. Dar neamurile şi-au făcut fiecare du-L. -·Le,�·�: · . . dumnezeii săi în cetăţile pe cari Ie '" t i R•�-a�eea Dom�ul S'a m1_n!at !oar- loc�iau_, ş� i�au_ a�ezat_ î'? tempk_ l e  id<?-1 8. D ·mpotriva lui Israel, ŞI 1-a inde- leşh dm malţ1m1le z1d1te de Saman-te_ tare d la faţa Lui. - N'a rămas • teni. 
par)atse�inţia lu i  luda : ""� Rcg.n. rn, �'- 30. Oamenii din Babilon • au facut decit . ch iar Iuda • nu paz_1se _po�un- pe Sucot-Benot, oamenii din Cut au 1 9. b1 mnului Dumneze�lu1 _lui, c1 se făcut pe Nergal, cei din Hamat au fă
c1le e âupă obiceiurile rmdu1te d� ls_- cut pe _Aş_ima, " Yc.-. . 2'. 
luas _ -- 1er . 3. s: I 3 1 . cei dm Ava • au facut pe N 1bhaz ra�- Domnul a lepădat tot n�amu! l_u 1 1 şi Tartac ; cei din Sefarvaim îşi ar-

2 'el . i-a smerit, i-a dat. "  m_ !'11nile I deau •• copiii în foc în cinstea lui Adl�f�it�rilor, şi _a sf!rşit pr'.n a-1 i_zg?�1 ' ramelec şi Anamelec, dumnezeii din 1� ·ntea fetei Lui . ·· Cep . ia. a, ia . --' . Scfarvaim. ' : ·Ezru-&.9. ':":. Lev. 1s
. 21. llcut.12.ai. d�a'Căci Israel • se �eslipise de casa I 32. Totodată se închinau şi Domnu-

1;i David, şi fă�useră im parat. •• p"e Ie- lu i, şi şi-.au făcut preoţi ai înălţ!!'1ilor, b am fiul Ju1 Nebat, care-1 abatus� luaţi • dm tot poporul : preoţ11 ace
d�l� D�mnul, şi făcu"se pe Israel sa ştia aduci:_a� I?e�tru ei jertfi! în tem-săvîrşească u�. �!�.�1 ��;�\.,. 1 Reg. 12. 20, ,s. 

p��e ���f�7a�ţ�m ;�ch inau • ��:�-���;-
22. Copiii lui Israel. se d_ăduseră la dar· slujeau în acelaş timp şi dumne'. 

toate păcate!e pe <:_an le facuse )ero- zeilor lor, după obiceiul neamurilor boam ; nu s au abatut �cla  c_le, de unde fuseseră mutaţi . qd. u„ 
23. r!nă. ce Dom.nul a !zgom_t pe I_s- 34. Pînă în ziua de astăzi îşi urmează 

rael d11?�mt�a �-Ul' cum . ves_tise pnn ei obiceiurile dela început : nu se în
toţi slui1tor�1 Sa1 I?rooroci. Şi Israel a chină Domnului. ş i  nu se ţin nici de 
fost•• dus. !n robie, deearte d� Ja�a legile ş i  rînduidile lor, nici de legile lui în Asma, unde a ramas pma

. 
111 şi poruncile date de Domnul copiilor zi�a de azi. ''' 1Reg. l4.lo. ''" ve„.o. lui Iacov, căruia i-a pus numel e •  Is-

Samariienii. rael. >:•Fnc . 3'l.2S; a.:-). 10. I Ilt>g. 1 1 . 81 .  
2 4 .  Impăratul Asiriei a a�us • oame!1i 35 .  Domnul făcuse legămînt cu ei ,  d in  Babilon, din •• Cuta, dm Ava t. dm şi le dăduse porunca aceasta : „Să nu 

Hamal şi din Sefarvaim, şi i-a aşezat vă temeţi • de alţ i  dumneze i ; să nu vă 
în cetăţile Samariei în locul copiilor închinaţi •• înaintea lor, să nu le slu
lui Israel. Au pus stăpînire pe Sama- j iţi, ş i  să nu le aduceţi jertfe. 
ria, şi au �?i,�l� .��o.c�n!�!�1oe�.cap. 1B. 3'. 36. Ci să vă teme�-t�; ·"Q1�·;:�t�:;� 25. Cînd au început să locuiască aici, v'a scos din ţara Egiptului cu o mare 
nu se temeau de Domnul, şi Domnul putere şi  cu braţul întins • ;  înaintea a trimes împotriva lor nişte lei, cari-i Lu i  să •• vă închinaţi, şi Lui să-l aduomorau ! ceţi jertfe. • Exod. 6. 6. <••Deut. 10 . w .  
26. Atunci au spus împăratului Asi- , 37. Să păziţi ş i  să împliniţi • tot-

riei: „Neamurile pe cari le-ai strămu- , deauna învăţăturile, rînduielile, legea tat şi le-ai aşezat în cetăţile Samariei 11 şi poruncile, pe cari vi Ie-a scris El, şi nu cunosc felul în care să slujească să nu vă temeţi de alţ i dumnezei. 
Dumnezeului ţării, şi E l  a trimes im- '''Deut.o.32.  
potriva lor nişte lei cari le omoară, . 38. Să nu • uitaţi legămîntul pe care 
pentrucă nu cunosc felul în care tre- I-am făcut cu voi, şi să nu vă temeţi 
buie să slujească Dumnezeului ţării." de alţ i dumnezei. ''llcut. < . "3 .  

2 7 .  Impăratul Asiriei a dat următoa- 39. Ci să vă temeţi  de Dortlnul ,  Dumrea poruncă : „Trimeteti pe unul din nezeul vostru ; şi El vă va izbăvi din 
preoţii pe cari i-aţi luat de  acolo în mina tuturor vrăjmaşilor voştri." 
r�bie � să plece să se aşeze acolo, şi 40. Ei n'au ascultat, ş i  au  urmat obis0a le mveţe felul în care să slujească ceiurile lor dela început. umnezeului ţării." 4 1 .  Neamurile acestea •  se temeau de 



2 I M P Ă R  AŢ I  (2 Regi) t S. 4 1 0  . . ·ior l o r  I s'a suit împotriva Samariei . 
1 i sluje�u ŞI �hipur�. co ii- presu rat-c�_. . . ' ş� a i�. D0j�� . �i copiii Io� ŞI cop•�\ ce 

pau . t O. Du pa trei am, a luat-o înc'•· i: : 110rl�r 'fac pînă în ziua de �'"'"· :<!, :IJ. ' selea an al lu i �zechia, care al \1. 
f��ut părintii lor. nouălea •  an al lui Osea, împăra;ra 11 

_ " A Tl Israel : atunci a fost luată Sarn ul I�, 
U R MĂ I M PAR , ,�ia. C E I  D I N DE L A  EZ E- t t . Impăratul " Asiriei a dus "' " ·  A I LU  I I U DA • N 1 M 1 c 1 R E A rob în As ir!a , Ji !-a aşezat 1/H.lisr,,1 C H I A P I N A  L A L U I  I U DA. şi Habor, Imga rml Gozan, şi î� ah" 

I M P A R A T I E I  36 Ie r. 3. 8_10. ţile Mezilor," , · <'•r· "· "· '" ' ""''�:�· c i to l e l e  18-25. 2Cr. 29- · i )  t 2. pentruca n ascultaseră • de 1 ·„ ' ap A m 2. i, 5. Ţefa n i •  3· I- · Do�nul�i, _ Dumne�eu lui lor, şi �.a�: . . - atul tui /uda. sera lega_!mnţu.1 Lui � pentrucă ni .al�l· Ezeclua, im�ar. 
al lui Osea, I scultas�ra, m�1 nu 1mpliniseră �� n ,. 

18 I: fn �I tre1!ea ;:Otul lui Israel, I poruncise Moise, rob.� I Domnului! '-- c!IU�/�� ����;'!�că Ezechia •, fiul Cup. 17. ; . n" ,',: , 

Îu :n 
Aţaz, împăra!�f .... �u.� !��,,'\ Mot. U .  

Nă1•ălirea lui Sanherib. 
:· - . : · ·i de ani cînd 1 3. In �1 • patr1!sprezecelea an al , 2- .Avea_ do�ăzec1 Y ���nit douăzeci păratu�u,i . Ez�chia! �anherib, împ;�" a aiuns 1mpar�t, ŞI a r . Mamă-sa tul �Slrl�I, � � SUl.t 1mpotriva lutu ,. şi nouă de a�1. laf!f;

ul:i 1�aharia. c�t�ţ1lor mtante .?.•� lu�a, şi a pus :i:' se chema Ab1 ' '' 2Cron.29.1. I pm1re pe el_e . ... . _ (  ... ron . 3'- . l , l'tc. hn. ::i1.1,1". 
_ t făcut înaintea 1 4. Ezech1a, 1mparatul lui luda 3. El a fa�ut ce e� e � făcuse tatăl trimes să spună împăratulu i Asiriei i �omnul�1, mtocmai cu , L�chis : „Am .greşit ! Depărtează·te d' sau J:�v�. 

ărtat' înălţimile, a sfărî- mme . •  �e . ye1 _pune as��r� mea, ro; 4. ·J" „e�d I f a tăiat Astarteele, purta„ Ş! impara tul �sme1 a cerut)� ll!at st}ă����t
o î�ş �ucăţi şarpele •• ,?� Ezech1a, !m paratu.l lu i. lud�, t�ei suii !�a�: pe care-l făcuse Moise, cac� de t.alanţ1 de argmt ŞI tremei de la· 

copiii 'lui Israel arseseră pînă atunci lanţ1 de au�. • . 
tămîie înaintea lui : îl numeau Nehu- 1 5. Ez�ch1a a dat tot �rg: 1�tul care 
tan. •\ 2cron.:u .  i .  �':Num.21.9. s�. afla t� �as� Doml'!ulut ş1 m ris1ie· ş 
5 El ·- pus • încrederea m Dom- mie casei •.mparatulu1. . •c'P·" '  

nu
.
I, Di��ezeul lu i  Israel ; şi dintr.e 1 .6. Atunc_i a luat_ Ezi:_ch1a, îr,npăratul toţi împăraţii lui luda, �ar� au venit lui luda, ŞI a dat 1m�aratu.1m Asiri.ei. după el sau cari au fost mamte de el, a�rul cu car� acoperise. uşile ş1 uş1� n'a fost " niciunul ca el. m Templului Domnului. 

6_ Ei' c;,P� 1:·�i i
1��t13d�· �����';,c;�z.q�;�· lmpresurarea Ierusalimului. 

abătut dela El, şi a păzit poruncile pe 1 7. lmpăratul Asiriei a trimes dio cari le dăduse lui Moise Domnul. Lachis la Ierusal im, la împăratul Eze. •'Den1.10.20.10•.23.B. chia, pe Tartan, Rab-Saris, şi pe Ra� 7. Şi Domnul ' a fost cu Ezechia, care şache cu o oştire puternică. S'au suii a izbutit " în tot ce a făcut. El s'a şi au ajuns la Ierusalim. Cînd s'au răsculat ţ împotriva împăratului Asi- 1 suit şi au ajuns, s'au oprit la canalul riei, şi nu i-a mai fost supus. de apă al iazului de sus, pe drumul' •'""'"· "" 2. "" '"""" ts.•, '" r,.�,. 12. tC•p. 16. 7. 1 care duce în ogorul nălbitorului. "•"·'" 
8. A bătut ' pe Filisteni pînă la Gaza, 1 8. Au chemat pe împărat ; şi Elia· şi le-a pustiit ţinutul, dela toate tur- 1 chim, fiul lu i H ilchia, mai marele pe· nu�ile"' de pază pînă la cetăţile în- 1 ste casa împăratu lui, s'a dus fa ei, ru tănte. 

, 
• 1 cron.u1.100.1<.20. •• cnp. 17.9. Şebna, logofătul, şi cu loah, fml lui 

Luarea Samariei de Asirieni. A
1
sg�' R���:�h�l .  

le-a zis : „Spuneţi l�i 9. ln al ' patrulea an al împăratului Ezechia : „Aşa vorbeşte marele 1m�a· Ezechia, care era al şaptelea an al rat, împăratul Asirie i :  „Ce este rn: lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui crede rea • aceasta pe care „t.�_ecbroinz.�.i.e1,1.�; Israel, Salmanasar, împăratul Asiriei, · , � 
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. zis . Pentru război trebuie 

20. T� 3,1 i 
"u'tere." Dar acestea sînt 

chibzuintţ, 
ş 

î� vînt. In cine dar ţi-ai 
d�:r î��:eJerea de te-ai răsculat îm-
�otrira ti,n.ea :i pus-o în Egipt, ai luat 
. 
2L 1:0� trestia acee_a frîn.tă, . care î�-
1n ai,u . trăpunge mina oncu1 se spn
\eapa ŞI se e� . aşa este faraon, împă-
����tEittul�i, pentru toţi ��!;�

0.
s,;

.
).�

,: 
cred îPo�ie că îmi veţi spune :_ „In 
22· I Dumnezeul nostru, ne mcre
Dom�u 

Dar nu este El acela ale cărui 
�e_m.. i • şi altare le-a îndepărtat Eze
inalji

m
icînd lui luda şi Ierusalimului : 

c��,v� închinaţi în�int.ea alt?rului �.cc
" . la Ierusalim ?' �·\ers.4.2Cro11 . . 11.1; . 1_,12. s�uJ� Acum fă o î.ny�ia!ă. cu. stăpînu� 
meu, împăratul Asme1 : �ţi vo� d� doua 
ii de cai, să ve�e.m d�C_? p�ţ1 dm �p�r

rea ta să d.ai atiţ1a calareţ1 ca sa m-
c2�.

c� /cc
u�·ai p1:1tea. î_ndep.�rta. o �ăp�

tenie din cei mai .m1c1 . sl_ui 1ton a1 st:i
pinului meu ? Iţi pui mcrederea m 
Egipt pentru cară şi călăreţi. 
25. De altfel, o�re făr� voia Doi;mu
lui m'am suit eu 1mpotnva ace�tu1 l<;>c, 
ca să-l nimiCl'S.c ?  J?o.r_nnul f"r!I·a .zis. : 
„�uie-te î�potnva ţaru acesteia, ş1 m-

m�6�ş�I;��him, fiul, lui Hilchia, Şebna 
şi Joah, au zis lui Rabşache : „Vorbe
şte robilor tăi în limba aram�i�ă, find
că o înţelegem ; nu ne vorbi m limba 
iudaică, în auzul poporului de pe zid." 27. Rabşache le-a răspuns : „Oare stă-
pînului tău şi ţie m'a trimes stăpînul meu să spun aceste vorbe ? Oare nu 
acestor oameni cari stau pe zid să-şi 
mănînce balega şi să-şi bea udul cu 
rni?" 28. Atunci Rabşache, înaintînd, a stri
gat cu glas tare în limba iudaică, şi a zis: „Ascultaţi cuvin tul marelui îm
părat, împăratu[ Asiriei ! 29. Aşa vorbeşte împăratul : „Să nu 
vă înşele • Ezechia, căci nu va putea să vă izbăl·ească din mina mea. 

'' 2Cron.32.15. 30. Să nu vă facă Ezechia să vă în
credeţi în Domnul, zicînd : „Domnul n.e va izbăvi, şi cetatea aceasta nu va fi dată în mînile împăratului Asiriei." 
31. N'ascultaţi de Ezechia ; căci aşa 1·orbeşte �mpăratul Asirie i : „faceţi pace c� mme, supuneţi-vă mie, ş i  fie

care din voi va mînca din via lui şi 

din smochinul lui, fiecare va bea apă 
din fîntîna lui, 
32. pînă voi veni, şi vă voi duce într' o 

ţară ca a voastră, într'o ţară cu griu • 
şi cu vin, o ţară cu pîne şi vii, o ţară 
cu măslini de untdelemn şi miere, şi 
veţi trăi şi nu veţi muri. N 'ascultaţi 
dar de Ezechia, care vă amăgeşte zi
cînd : „Domnul ne va izbăvi.'" '·'neut.s.1,s. 

33. Oare dumnezeii • neamurilor au 
izbăvit ei fiecare ţara lui din mina îm
păratului Asiriei ? 

�'<'ap. rn. 12. 2 Cron . 32 . H .  Isa.10. 10 , u .  34. Unde ' sînt dumnezeii Hamalului 
şi Arpadului ? Unde sînt dumnezeii Se
farvaimului, Henei şi •• [vei ? Au izbă
vit ei Samaria din mina mea ? 

·�Co.p.10.13. '""' Co.p.17.24. 

35. Cari dintre toţi dumnezeii acestor 
ţări şi-au izbăvit ţara din mina mea, 
pentruca şi Domnul • să izbăvească Ie
rusalimul din mina mea?" (•Dan.3.10. 36. Poporul a tăcut, şi nu i-a răspuns 
o vorbă ; căci împăratul dăduse porun
ca aceasta : „Să nu-i răspundeţi." 

37. Şi Eliachim, fiul lui Hilchia, că
petenia casei împăratului, Şebna, logo
fătul, şi Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul, 
au venit la Ezechia, cu hainele sfîşia
te ', şi i-au spus cuvintele lui Rabşache. �· Isa. 93. 7. 

Ierusalimul scăpat. 19 1. Cînd a auzit împăratul Ezechia• 
lucrul acesta, şi-a sfîşiat hainele, 

s'a acoperit cu un sac, ş i  s'a dus în 
Casa Domnului. ('Iso..37 . 1 , etc 

2. A trimes pe Eliachim, căpetenia ca
sei împăratului, pe  Şebna, logofătul. 
şi pe preoţii cei mai bătrîni, acoperiţi 
cu saci, la proorocul • Isaia, fiul lui 
Amoţ. *Luc.3.4. 

3. Şi i-au zis : „Aşa vorbeşte Ezechia : 
Ziua aceasta este o zi de necaz, de pe
deapsă ş i  de ocară ; căci copiii sînt 
oproape să iasă din pîntecele mamei, 
şi nu este putere pentru naştere . 
4. Poate • că Domnul, Dumnezeul tău, 

a auzit toate cuvintele lui Rabşache, 
pe care 1-a trimes împăratul •• Asiriei, ��ăE/�1u1

c!f u�i�� bş�ti;��r:a��ă B���� 
Dumnezeul tăn, îl va pedepsi ţ pentru 
cuvintele pe cari le-a auzit. Inalţă dar 
o rugăciune pentru ceilalţi cari au mai 
rămas.' '  �·2Snm.1a.12. "''"Cop. Js.;i.o. tP.s.00.21. 

5. Sluj itorii împăratului Ezechia s'au 
dus dar la  Isaia. 

6. Şi Isaia • le-a zis : „ Iată ce să spu-
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•I I 2 
. . A a ,·orbeşte erau lucrări." �ăcu_te de rnîna 0 neti slăpinu lu• Ţeos;r�;i�· d� cu.vin t�Ie erau lemn ş 1 piatra ; ş1 i�au n!nii��lu,, Domnul : „Nu ·t 

p i orin cari M au 
1 9. Acum, Doamne, D1Pirn'

·
n"�·z•. i„ ·„ ,· e cari le-a• a.uzi .. ?.  �m ăratului A- ' I batjocorit slui 1tor�•,,,, , :„.o,I'i,,. ,.„ <'•P·."·

"
· stru, izbă\'cşt�-ne  d in rnîna 1�:' ''· 

I herib, ca să ştie toate îm pără("J Sa, sir iei. 
. • el un duh ' care 1 va 

mîntulu i  că numa i Tu eşti 01111 e • P 7. Voi pune m I nei veşti pe care . o Doamne !" lllne1t•1 face ca, _ la auz� 
touarcă în ţara fui ; ş1-I • 1· · \'a primi, s� se m  . de sabie în ţara 20. Atunci Isa ia , fiul lui Arnoţ '"·" voi face sa cadă uc1�. , . ..,.,,,..;, :w,"1. 1,„·.01 ._1 . mes să spună lu i  Ezechia : A ' a lr1. lut " • •t e împa- beşte Domnul, D u m nezeul lui şf Vor. 

8. Rabş.1 che, ple�înd: a g��1
ivf Libnei, „Am auzit ' ru_g�ciunea •• pe cares�aeJ ra tul Asme• luptmd •jP. d'n • Lachis . făcut-o cu privire la Sanherib . 11·0 caci a flase de plecarea U l 1 \� c av 1s 1 1 ratul Asiriei. o:< J!'m . :!i . 21 , etc. �(,l��P.", 

· ·ei a primit o 21 . Iată cuvin tul pe care l-a " '  9 .  Atunci împăratul ��·�aca împăra- Domnul împotriva lui : ros1 ·  veste '  cu privire la �r lată că acela „Fecioara, fiica • Sionului te d' tul Etiop1e1. I _s'a �P,!JS 
· �'triva ta." Şi ţuieşte şi rid� de tine ;  ' •spre. 

a porn it cu _raz�o• u_np
es soli din nou fata Ierusalimului dă •• din ca im_păratul _As1�1�1 a _tnm 

\\ J Snm.29.27. pă tine . .:ip�1n .2 . 1�. ·���1o�. 16. 4. Pe.22.1,s. pgn.��. Ju1  Ezech 1a, _z���g;"ţi lui Ezechia, im- : 22. Pe cm� a1 b�tJ orn�it . şi ai Ocă;i 1 O. „Aş� sa . S" u te înşele Dum- 1 tu ? Im potriva cut ai r id icat "la 1 păra tul l� i l�da · " � �e încrezi zicînd : , Şi împotriva cui ţ i-a i r idicat" oc�ul : nezeul 1tau, ln care 
fi dat în mÎnile îm- 1: lmpotriva Sfînt ului • lu i Israel ' 

.. 
n·· .,Icrusa 1!11U �� Y�, (l ( 'up.1B.f1. �·P1:1.1i . 22. •�n.u. 24 1�· . păratul�• Asin�:· fli.cut împăraţii 23. Prin _sol_ ii '. tă i ai batjoc�1{1 '' : 1 I. lata, a1 auzi c� au . 

m Ie-au I Domnul ş1 a1 zis : p, A.sirici . tu;1��or
s
jăfi\1��bă�it �

u ' „�u•• �ulţi�ea carălor mele, ani 51111 n;�_ic•b��nez�ii . neamurilor p_e �a�i vir�ul .munţ1lor, . c.oast�le Liban�lui ' . . 't - inţii mei au 1zbav1t Voi tăia cei mai malh cedri 31 lui !�-a� o:Z��. J't:ran, Reţ�f, şi pe fiii cei _mai _fru�oşi chiparoşi a_i lui, 
· 

1 . f, Ed din Telasar ? ş1 voi atinge creasta lui cea mJi ui en • Cop. 1s. 33. „ Ezec.21. 2�. î�al_tă, pădurea lu i  ca.re este ca 0 gn. 1 3. Unde • este îm�ăr�t�I H:matulu1, dma de �oame ;_ " C�p . 18. 11. "Pu · îmnliratul Arpadulu1, ş1 1.m�aral1;1l ,�e- 24: an;i sapat, ŞI am ba_u! ape străine. tălli Sefarvaimului, Hene1 ş1 Ive1 ? ş1 vo! s�ca cu _talpa _p1c10arelor mele •Cap. 18. 34. toate riurile Eg1ptulu1. 1 4. Ezechia ' a luat scrisoarea d i_n 25. N'ai auzit că Eu de mult am premina solilor şi a citit-o. Apoi s'a suit gătit aceste lucruri ', şi că Ie-am h� 
Ia Casa Dom'nului, şi a întins-o înaintea tărît din vremurile vechi ?  Acum însi Domnului, ''''•·37• 14• •le. am îngăduit să se împlinească, 

1 5. căruia i-a făcut următoarea rugă- şi să prefaci •• cetăţi întărite în mor· ciune : „Doamne, Dumnezeul lui ls- mane de dărîmături. •Iea.<&.•-"'l'•.w.i rael, care şezi • pe heruvim i ! Tu •• 26. Locuitorii lor sini neputincioşi, eşti singurul Dumnezeu al tuturor im- îngroziţi şi înmărmuriţi ; părăţiilor pămîntului ! Tu ai făcut ce- au ajuns ca iarba • de pe cimp î' rurile şi pămîntul . • 1 sam.4 . 4 .  PB.!I0.1. ca verdeaţa fragedă, •• 1 H••· "·""· ''"· " · "· '•r. io.10,n, 12. ca iarba de pe coperişuri şi ca griul 1 6. Doamne, pleacă-Ţi • urechea, şi ' care se usucă înainte de a-i da spicul ascultă ! Doamne, deschide-Ţi •• ochii, •r. . .- . şi priveşte. Auzi cuvintele lui Sanherib, 27. Dar ştiu • cînd stai jos, cînd ies1 care a trimes t pe Rabşache să batjo- şi cînd intri, corească pe Dumnezeul cel viu. şi cînd eşti furios împotriva Mea. �\ l's. :::11. 2. M 2 Cron.6.40. ţ Vers . 4. i:ors.1:s. 1,r1c. 1 7. Da, Doamne, este adevărat că im- 28. Pentrucă eşti furios împotrin păra ţii Asiriei au nimicit neamurile şi Mea, şi pentrucă trufia ta a ajuns pini le-au pustiit lările, la urechile Mele, 1 8. şi că au aruncat în foc pe dumne- de aceea voi pune belciugu l '  .\leu zeii lor ; dar ei nu erau dumnezei, ci în nările tale, 
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. . . Mea între buzei� tale, „Rînduieşte ce a i  de rînduit casei tale. 

şi zabva!f face să ti: î,�torc1 pe dru- căci vei muri, ş i nu vei mai trăi." 
şi te care ai vemt. ·:· 2cron.:12.21, <>tc. t:-:.u. 38. t , eLC' 

mul „ p�"'·""·' ' '"'"· Amos4.2. ••Vere. „,00,97 . 2. Ezechia s'a întors cu fa\a la pă
"'"'" '"'' ta să-ţ i fie • semnul : rete, şi a facut Domnului următoarea 
2
A
9.
nu

A
lc��esta veţi mînca ce creşte de- rugăciune : 

3. „Doamne, adu-Ţ i •  aminte că am la şs1.inaI'doilea an ce va răsări d in rădă- umblat •• înaintea Feţei Talc cu crcdincioşie şi curăţie de in imă, şi ; 1 1 n  cinile r�m�le ireilea an veţi sămăna, făcut ce este bine înaintea Ta !" Şi dar '" Ezechia a vărsat multe lacrămi. veti �ec;d�'vii şi veţi mînca din rodul •:• Nt·cm. rn.22.  M Ji'11C' . L7 . 1. 1 Hl•g. :1.t1� 
vet�, 1s:„m.2. 94'. cnp.20.s,o. Iea. 7. 1.1, u .  J .uc. 2. 12 4. Isaia, care ieşise, n'ajunsese îndi în 

lo{o. Ră�ăş!ţa • din casa lui luda, ce ��l��\�i1�0�mo��tf�l� cuvîntul Dom-
va mai -�:e"i!�ăş rădăcini de desupt, ; 5. „ lntoarce-te şi spune lui Ezechia, 
. va fs� ra va da ro_d. "� c'�" · ""�"" · "�" căpetenia • poporului Meu : „Aşa vorş3f.ecăc� din Ierusalim va 1eş1 o rama- beşte Domnul, Dumnezeul tatălui tău David : „Ţi-am auzit •• ru>:ăciunea, ş i  şiţă{ din muntele Sio�ului. cei scăpaţi: ţi-am văzut lacrămile ţ. l a t ă că te voi Îată ce va face rivna Dor:i1�.��!u/. face sănf1tos ; a treia zi, te vei sui la t '  'lor Casa Domnului. „„ 1 sam.9. 16; to. t. MC0.p. 10.20. 0��ri

De
. aceea, aş� vo.r�c_ştc Domnul p,,o:„ o . t P e . 39 . 1 2 ; r. i . R .  

asupra împăratului As1r1e1 : . . 6
. Voi mai adăuga cincisprezece ani 

Nu va intra în cetatea aceasta, 111c1 la zilele tale. Te voi izbăvi, pe t ine şi 
nJ' va arunca săgeţi în_ ea, . . cetatea aceasta, d in mina împăratului 
nu va sta înaint.ea �1 cu scutu�'·. ş1 Asiriei, şi voi ocroti • cetatea aceasta, 

nu va ridica întăntm1 de şanturi im- f�i ��i� iDa�J�: şi din prici��.;.���� p��ri�: �� întoarce pe drumul pe care 7. Isaia • a zis : „Luati o turtă de 
a venit, smochine." Au luat-o şi au pus-o pe 
şi nu va intra în cetatea aceasta, umflătură. Şi Ezechia s'a vindecat. 

zice Domnul. • Isn . H>1.2t. 
34. Căci Eu voi ocroti • cetatea acea- 8. Ezechia zisese lui I saia : „După 

sta ca s'o mîntuiesc, care semn • voi cunoaşte că mă va vin-
din pricina Mea, şi din pricina robu- deca Domnul, şi că mă voi sui a treia 

lui" Meu David." ''Cop.20.6. ''•IR•g.tt. 12, 1•. z i la Casa Domnului ?" 
35. ln noaptel • aceea, a ieşit îngerul •Judc. 6. t7 , 37 ,S9. Iea.1. 11 , u ; M.22.  
Domnului, şi a ucis în tabăra Asirieni- 9. Şi Isaia a zis : „lată, d in partea lor o sută optzeci şi cinci de mii de Domnului, semnul • după care vei cuoameni. Şi cînd s'au sculat d im ineata, noaşte că Domnul va împlin i cuvîntul iată că toti erau nişte trupuri moarte. pe care l-a ros' it : „Cum vrei : să treacă 

•2cron.32. 21. Isn.37. 36. umbra peste zece trepte înainte, sau să 
36. Atunci Sanherib, împăratul Asi- dea înapoi cu zece trepte ?" •1sn. :11u , 8. 

riei, şi-a ridicat tabăra, a plecat şi s'a t O. Ezechia a răspuns : „Nu este mare întors ; şi a locuit la Nin ive •. '''Fnr . 10 . 1 1 .  lucru ca umbra să treacă înainte peste 
37. Şi, pe cînd se închina în casa dum- zece trepte ; ci mai bine să se dea îna

nezeului său Nisroc, Adramelec• şi Şa- poi cu zece trepte." 
reter, fiii săi, l-au •• ucis cu sabia, şi t I . Atunci Isa ia, proorocul, s'a rugat au fugit în ţara Ararat. Şi, în locul lui, Domnului, şi Domnul a dat cu zece • a domnit fiul său Esar-Hadon ţ. trepte înapoi umbra d in locul în care •2Cron.02.21 .  ·:·• Yere . 1. t Ezrn 4 . 2. se pogorîse pe cadranul soarelui lui 

Boala şi în.1dndtoşirea lui Ezechia. I Ahaz. •Ios. 10 .12, u .  l•n. :18 . 8 .  

20 I .  ln vremea • aceea, Ezechia a Fudulia lui Ezechia. 
f?st �olnav pe moarte. Prooro- 1 1 2. ln acelaş • timp, Berodac-Balac�l . lsa1a! fiul lui Amoţ, a venit la el, , dan, fiul lui Baladan, împăratul Babişi 1-a zis : „Aşa \"Orbeşte Domnul : Ionului, a trimes o scrisoare ş i  un dar 
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. -41 4 . 1 lui cari • Ie darima�e tatai sau Ezech· . h·a căci auzise de boa„

3
, etc· ridicat altare lui Baal , a făcut un ia, a IUi Ezec 1 ' •' 1••· · ·. ' i al Astarteei, cum făcuse Ahab"  1�01 EzechE�echia a ascultat • pe so)JriÎe păra tul �u i  lsr�el, _şi_ s'a închi� 1�· 

1
1_; · arătat locu.I und� erau

1 
l�cirode- înainte.a mtrege1 oştm a cerurilo:lţ 

l
e
. de pre! argintul şi auru • casa i-a sluj it. •cop.1e.•. •• 1 Reg. 1e.92 � tn. Şi 

�� . tdelemnul cel scmpp. . . 19, 17. s. cop. 11 . 16. · u1.,_ nu.le şi un i tot ce se afla m v i�!Ie-
4. A •  zidit astfel altare în Casa D lu_1 cu ��m�a

ş
fost nimic pe care. sa. '!u oului, măcar că Domnul spusese ·

o�. r
1n1
le/u�;ărat Ezechia în cas� lu� ş2� !?. Ierusalim •• Imi voi pune Nume!� ::1n I· l .. 1 lui. �� 2cr(lu. · ' • ... >:= Jer.32. 34 .  .:i.:.2 so.m. 7 . 13. J Reg.e.�. toate moşuo�ul Isaia a venit î� urma 5. A zidit altare întregei oştiri /"' 1 �- P�00ful Ezechia, şi i-a zis : „Ce rurilor în cele două curţi ale Ca ce: la i�pa�=menii aceia, şi �e und� au Domnului. . - se1 

au !1s fne ?" Ezechia a raspu_ns · „A� 6. Şi-a • trecut pe fiul sau prin fo . ���:� �in:r'o. ţară depărtată, dm Babi- se înde!etnicea cu ghicirea ·� şi vrăJi'. 
Ion " _ t • toria, ş1 a l!nut !a el . oameni cari che. 

1 5· Isaia a mai zis : „Ce au vazu �n mau duhurile. ş1 ghiceau viitorul . A 
cas� ta ?" Ezechi_a a răspuns: „�u /at făcu� d_in ce m ce m_a1 1:!1�!t ce este 

t , tot ce este m casa mea · n a _  os rău mamtea Domnu lu�, mmundu-L. z� . • ·stieriile mele pe care sa nu •Lev.1a. 21; 20. 2. C•P·!"· J; 1 . . 17. •• L<,-. 19. „ � n.1m1� m ... vi t "  o Vers.ia. Deat. 18. 10,11. Cop . 17. l i .  I • hj� fi ;;���i· Isaia a zis lui. Ezechia : 7. A p�s idolul Astarteei, pe care-l 
As�ultă cuvîntul Domnu[UI ! • făcuse, m . casa _desl?re. ca�e Domnul „1 7 Iată că vor veni vremuri c1'!d spusese lui Da�1d ş1 fmlu_1 _său Solo. 

· duce în Babilon • tot ce . e��e �� n:ion : „ ln casa aceast�, ş1 m Ierusa
��:a ta şi ce au strîns părm_tn_ tai I !�· pe _care l-am ales d1� toate semin. 
înă în z iua de azi ; nu va rammea ţnle lui Israel, vreau sa pun pentru 

�imic _ zice Domnul. - totdeauna Nume): Meu. o 2 som.:.u. ' �· Cap.Z.. l:J;�. 13. Ier.27. 21, 22;62. 17. 1 RcJ! .8.29; 9. 3. Cflp,23. 2 • .  P:-:. 1:J2. 13. U. Jer. 32 , 34. 
1 8. Şi vor • lua din fiii ţăi, cari V'?� 8. Nu v�i • .mai muta piciorul lui Js. 

ieşi din tine, pe cari-i v;1 naşt�, ş1:1 ra_el_ aţara d�n ţara _pe_ ca�e _am -�.at-o 
·or face fameni slujitori m casa 1mpa- parmţ1lor IUi, numai sa a1ba gnia să 
'atului Babilonului." <·Cap.24.12. 2 eron.33. IL împlinească tot ce le-am poruncit şi r 

1 9 Ezechia a răspuns lui Isaia : „Cu- toată legea pe care le-a dat-o robul 
vîntul Domnului, pe care l-ai _r�stit, Meu Mois_e. ' : . 

2sam. 1.10. 

este • bun." Şi a adăugat : „Cac1. v� 9. Dar e1 n au ascultat ; ş1 Manase a 
fi pace şi linişte în timpul v1eţ11 fost pricina pentru • care s'au rătăcit 
mele !" • 1 Sam.3.1s.1ov. 1 . 21. Ps,39.9. şi au făcut rău mai mult decît neamu-
20. Celelalte ' fapte ale lui Ezech!a, rile, pe cari le nim icise Domnul di

toate isprăvile lui, şi cum a făcut 1a- naintea copiilor lui Israel. •Pmv.29.12. 
zul •• şi canalui de apă, şi a adus 1 O. Atunci Domnul a vorbit astfel prin 
apele ţ în cetate, nu sînt scrise oare robii Săi proorocii : 
în cartea Cronicilor împăraţilor lui 1 1 . „Pentrucă • Manase, împăratul lui luda? •'2Cro�. 32.32. ••Neem.3: 1•. t 2 Cro�-�- '?: Iuda, a săvîrşit aceste urîci�ni, pen· 
21. Ezech1a • a adormit cu parmţn trucă a făcut ma i•• rău dec1t tot ce săi. Şi, în locul lui, a domnit fiul său făcuseră înaintea lui Amoriţii, şi penManase. •2Cron.32.33. trucă a făcut ţ şi pe luda să păcă· 

Manase, împăratul llli lada. 21 I. Manase avea doisprezece • ani cînd a ajuns împărat, şi a domnit cincizeci şi cinci de ani la Ierusalim. 
Mamă-sa se numea Hefţiba. 0 2 cron.J3.1,etc. 
2. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după uriciunile • neamurilor pe cari le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. •Cap.16.3. 
3. El a zidit din nou înălţimile, pe 

tuiască prin idolii lui, •cap.Zl.21!,i: 
24.il, � .  ler.15.�. MJ Rl'g. 21 .26. ţVere.9. 

1 2. iată ce zice Domnul, Dumnezeul 
lui Israel : „Voi aduce peste Ierusalim 
şi peste l uda nenorociri cari vo_r asur· 
zi • urechile oricui va auzi vorbindu-se 
de ele. t� 1 Sam. :-1. 1 1 .  Jer.19.3: 

1 3. Voi întinde asupra le�u�al!muhn 
frînghia • ca asupra Samarie1 ş1 �um: 
păna ca asupra casei lui Ahab : ş1 voi 
curăţi Ierusalimul, ca o farfune, care 
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t te ş i  s e  răstoarnă c u  faţa în 
se cură i:_ş c� a fost curăţită. 
jos, du pa �� Jsa. M. . 1 1 .  Pli n . 2 . s .  Amoe 7. 7, a. 

V . părăsi rămăşiţa moştenirii 14. �1- voi da în mînile vrăjmaşilor 
Mel_

e, f'�or ajunge de jaful şi prada 
lor ' ş vrăjmaşilor lor, 
tuturor trucă au făcut ce este rău înain-15. pen i M'au miniat din ziua cînd 
tea .Mf: :ărinţii lor din Egipt pînă în a� ie�e azi !" ziu; Manase • a  văr_sa�deasen:_ien.ea mult 
sî
l
n ·e nevino_vat, pina acolo in�1t a um-
lu1 lerusahmul dela un ca�at la a!�I, afară de pă�atele. pe c�n le-a sa

vîrşit şi în can a. ti �1t ŞI pe luda_. 
făcînd ce este rău inaintea D��.�

�u;: 
1 7. Celelalte • fapte_ ale lui Ma�as,c, 

tot ce a făcu! el, ş1 pacatele l_a can s a 
dedat, nu _sint _ scr.1se oare in ;artea 
Cronicilor 1mparaţ 1lor lu�2���a ii. n-ID. 

1 8. Manase a adormi�• cu_ I?ărinţii 
săi, şi a fo�t îng_ropat 1� gradina ca_
sei în grădina lui Uza. Ş1, in locul lui , 
a domnit fiul său Amon. •2 eroa . 33.20. 

Amon, lmpii.ratul lui luda. 
1 9. Amon avea douăzeci şi doi • de 

ani cînd a ajuns împărat, şi a domnit 
doi ani la Ierusalim. Mamă-sa se che
ma Meşulemet, fata lui Haruţ, din 
(otba. 0 2Cron.33, 21-23. 

20. El a făcut ce este rău înaintea. 
Domnului, cum • făcuse tatăl său Ma
nase ; · O:-Vere.2, etc. 

21 . a umblat în toată calea în care 
umblase tatăl său, a slujit idolilor că
rora slujise şi tatăl său, şi s'a închi
nat înaintea lor ; 
22. a părăsit• pe Domnul, Dumnezeul 
părinţilor săi, şi n'a umblat în calea 
Domnului. " 1 Reg. 11 . 33. 

23. Slujitorii lui Amon au uneltit • 
împotriva lui, şi au omori! pe împărat în casa lui. " 2 Cron . 33. 2',26. 

24. Dar poporul ţării a lovit pe toţi 
cei ce uneltiseră împotriva împăratu
lui Amon ; şi poporul ţării a pus 
împărat, în locul său, pe fiul său 
I osia. 
25. Celelalte fapte ale lui Amon, ş i 

�e a făcut el, nu sin t scrise oare 
m cartea Cronicilor împăraţilor l u i  
luda? 
• 26. �-�u îng_ropat în mormîntul său, 1n gr�dm_a lui Uza. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Iosia. 

/osia, lmpitratul lui luda. 22 I .  losia avea opt • ani cînd s'a 
făcut împărat, şi a domnit trei

zeci şi unu de ani la Ierusalim. Ma
mă-sa se chema Iedida, fata lui Adaia, 
din Boţca t ••. ' ' ':!Cron.3.t . 1 . �":' los . 15 . 39 .  2. El a făcut ce este bine înaintea 
Domnului, şi a umblat în toată calea 
tatălui său David ; nu • s'a abătut dela 
ea nici la dreapta, nici la stînga. 

i:i IJeut . o . :·rL  
3 .  I n  anul • al optsprezecelea al îm

păratului !osia, împăratul a trimes în 
Casa Domnului pe Şafan, logofătul, 
fiul lui Aţalia, fiul lui Meşulam. E l  i-a 
zis : (' :! Cron . :-t.& . 8, etc. 

4. „Su ie-te la marele preot Hilchia, şi 
spune-i să strîngă argintul adus • în 
Casa Domnului, pe care l-au primit de
la popor ceice păzesc „ pragul .  

· ('up . 12 . 4 .  ': l:np. l � . !.I .  Ps.B-L10. 

5. Să se dea argintul acesta în mîni
le • meşterilor însărcinaţi cu lucrarea 
în Casa Domnului. Şi să-l dea celor ce 
lucrează l a  dregerea stricăciunilor Ca
sei Qomnului, (, ( 'up. 12. 1 1 ,  12, u.. 
6. anume : dulgherilor, zidarilor şi 

petrarilor, pentru cumpărăturile de 
lemn şi de pietre cioplite, trebuitoare 
pentru dregerea stricăciunilor casei. 7. Dar să • nu l i  se ceară socoteala de 
argintul dat în mînile lor, căci ei lu
crează cinstit." •Cap. '"· 16· 

Cartea legii găsită. 
8. Atunci marele preot H ilchia a zis 

lui Şafan, logofătul : „Am găsit • car
tea legii în Casa Domnului." Şi H ilchia a dat cartea lu i  Şafan, şi Şafan a citit-o. f.• lleut.:n. 24,etc. 2Cron . 34. t4,etc. 

9. Apoi logofătul Şafan s'a dus să dea socoteala împăratului, şi a zis : 
„Slujitorii tăi au strîns argintul care 
se afla în casă, şi 1.-au dat în mînile meşterilor însărcinaţi cu facerea lu
crării în Casa Domnului." 
1 O. Şafan, logofătul, a mai spus îm

păratului : „Preotul H ilchia mi-a dat 
o carte." Şi Şafan a citit-o înaintea 
împăratului. 

1 1 . Cînd a auzit împăratul cuvintele 
din cartea legii, şi-a sfîşiat hainele . 

1 2. Şi împăratul a dat porunca acea
sta preotului Hilchia, Im Ahicam, fiul 
lui Şa fan, lui Acbor •, fiul lui Mica, lui 
Şafan, logofătul, ş i  lui Asaia, slujito
rul împăratului : • 2 cron . 34 .  20. 

1 3. „Duceţi-vă şi întregaţi pe Dom-
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416 şi pen- cuitorii Ierusalimulu1, preoţr 
nul pentru m ine? l?entru po���ele căr- cii, şi tot popc:irul , del a cei'' Proo1� 
tru luda, cu pnv1�e Ia_ �u.v căci mare pînă la cel mai mare . A citit �a'. �it 
ţii acesteia care s a !i"asit 

• s'a aprins lor toate cuvintele d in carte 
naintea 

este minia • Dom�ului, ����ă părintii mîntulu1, .re care o găs iseră îna legă. 
împotriva noastra, pen . tele cărţi i  Domnului. , Casa • 
noştri n'a� a�cu l!at 1·e i�ut�'; ce ne este • 3. }�păratu� stă!ea • pe scau�'Pi�.\ 
acesteia, �1 n a�11mp m '' Deut.20.21. 1mparatesc, ş.1 � facut . legămînt 

� lui 

poruncit m ea. . . Ahicam, Acbor, tea Domnului, m�at?rmdu-se să na1n. 

1 4. Pr�otul !"fllc� Ia, us Ia prooro- ze p� D_o131nul, ŞI . sa J?ăzească Ur�e. 

şafan ş1 Asa1a, s alu idŞalum , fiul Jui c�le1 mvata.tur.1Ie ş1 legile Lui, df0tun. 
ciţa Hul<Ja, nevasta h 'z 'torul veş- ta m ima ŞI din tot sufletul lu' n !oa. 
Ticl'a •, fiul lui H�r ��· �:r�salim, în împl.inească . astfe! cl!vintele 1�· �a .să 
minielor. Ea locu ia 

t't .
. Dupăce i-au 1 tul ut acestuia, scr1sc m cartea 

ganun. 

ceala l tă mahala a ce a 11• ,, croc.„ .22. 1  Şi tot poporul a intrat în legă 
a�easta .. 

vorbit, . vorbe te Dom- - •. , .• �:�\· 
1 5. ea le-a ZIS :  „Aş� 1 . ş Spuneji 4. Imparatul a poruncit marei . · \ i: 

nul Dumnezeul !u1 j'ae : ". I Hilchia, preoţilor de al doi!eu
i P�eot 

om�lui care v'a tnmes
D 
a mmf: lată şi celor ce păzeau pragul să 

a rin� 

1 6. „Aşa vorbeşte . . �mn� �a 'iocu'. din Templul Domnului to'ate 
scoată 

voi trimete nenorocin
1 

a�
t 
P · ior lui , cari fuseseră făcute pentru Ba 

rlele 
lui acestuia şi asupra _

oc�I or� care � tru Astartea •, şi pentru toată 
a ' �en. 

după toate cuvintele. cartu, P cerurilor : şi Ie-a a rs afară d
" (Şhrea 

cetit-o împărat��.!��.��:;„9. lt, 12,1a, 14• l i_m, în o�oarele Chedronului,"şi 
e;usa. 

, , • - ăsit i au a- sa le duca cenuşa Ia Betel. · · Cnp 21 PUS 
d�!· 1��\�u�Ît: d�mt::ei, . "!�niindu- f d:î�

g
�r

n
a
i
ti i��iP{��!ii _idoli!o�, ·�;: 

Mă prin toate lucrările mm.1lor
l 
lor, �e înă!jlmi !n cetăţ ile t:i 

al� tămîie 

min ia Me� s'� aprins împ?
tnv�, ocu- împrejurimile Ierusalimului 

u · 3 şi în 

lui acestuia, ŞI nu se va .,sv!��;�25, 26,27. ce a?ucea� tăm.î i� lu i  �aal: �
1
o�r�l�1 

18. Dar să spuneţi împă!atului •. lui Iun�i'' zodulor ŞI mtrege1 oştiri • a ce'. 

Iuda care v'a trimes să mtrebajt pe I run or. . •c.o.'1.J. 

Dom'nul : „Aşa vorbeşte Dom"!ul, Dum-

1 

6· A sc?: d.m Casa Do�nu lu i idolul 

nezeu l lui Israel, despre cuvintele pe �startee.1 . •  ŞI 1 -a dus afara dm Ierusa. 

cari Ie-ai auzit : •:•2Cron.3'. 26,etc. hm la pm�I Chedro!1 ; 1-� ars la pîrîul 

1 9. ,Pentrucă ţi s'a mişcat • inima, Chedro� şi 1 -a prefacut m cenuşă, iar 
pentr�că te-ai smerit„ înaintea Dom- cen�.şa t-a aruncaţ-o .Pe mormintele" 

nutui cînd ai auzit ce am spus împo- 1 cop11lor_ p_oporulu 1. •·<;up. 21.1. " " ' Cron.�.1. 

triva acestui loc şi împotriva locuito- i !· A da_rm!_at casele sodomiţilor• ta· 
ritor lui, cari vor ajunge de spaimă ţ rt er�u lm�a Casa Domnului, şi unde" 

şi de bleslemft, şi pentrucă ţi-ai sfîşiat femeile imp}eteau c�rtud pentru 

hainele, şi ai plîns înaintea Mea, şi Astartea. ' 1 R•g: t4 .24; 1o: �2. ':·•Em. 16.16. 
Eu am auzit, - zice Domnul. - i 8: A adus �e t?t1. J?r�ot.1 1 �m cetă!ile 

• Ps.•1. 1•:  1sa.••.10. „1Reg.21.20. ţLev.26.SI,32. I lu i  luda ; a J?In$a��t malţ1m1le unde ar· 
t+I•'-'"· "' „ . z1. . _ . _ d:au preotu tamue._ dela \)heba • pî· 

20. De aceea, 1ata, te voi adauga la na la Beer-Şeba ; ş1 a dănmat înălti· 
părinţii tăi, vei fi adăugat • în pace în m ile dela porţi, cea care era Ia intra· 

mormîntul tău_. �i nu-ti vo_r vede� ochii r�a porţii lu i  Iosua, căpetenia cetă!ii, 

toate nenorocml.e pe cari le voi adu- ŞI cea care era la stînga porţii cetăţii. 

ce asupra locului acestu ia," • 1 Reg.i;.�. 

Ei au dus împăratului răspunsul a- 9: Totuş preoţii înălţimilor • nu se 

cesta. •l's.a1.:n. 1sa.•1.1 ,2. smau la altarul Domnului în Ierusa· 
Jim, ci mîncau •• azime în mijlocul fra· 

Nimicirea închinării la idoli. ţilor lor. •:•Ezec.44.10-14. •• 1 8om.2.� 
231 .  Impăratul )osia a strîns • Ia el 1 O. '.�p�_ratul a. pî"!gărit Tofetul '  în 

.re to)i bătrînii tui Iuda şi ai le- , v�lea . ful<?r lu t  _!i1�om, ca ,i:i1men1,t 

rusahmulu1. •2eroc.34.29 30 etc 
: sa nu-ş1 mai treaca fml sau foca pnn 

2. Apoi s'a suit în Casa Dom�u'iui · 1 foc în cinstea lu i  Moloh . •1„.00.�. 

cu toji bărbaţii lui luda şi t ţ• I ' ler. 7 . 31 ; 19. 6, 11. 12, 13. "" los.1&.8. ţ Le<. Ii. �· CU O I O- Deut. 18.JO. Ezec. 23.37, 39. 
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A îndepărtat dela. i!1tra!ea .�ase! 20. � ju_ng_h iat • p e  altare •• p e  toţi I I . ului caii, pe cari 1mparat11. lu! preotu mal ţ1m1lor, can erau acolo, şi oomn • .  închinaseră soarelui, lmga a ars pe ele oase ţ de oameni. Apoi (ud� dre ătorului Netan-Melec, care s'a întors la Ierusalim. .:• i R'·" . 1 3 . 2 .  

f::�fa în ��hala ; şi a ars în foc ca- ,��� Exo<1 .2:!.20. 1 �f'g. 1� . m. c u p . 1 1 . 18. ţ 2 crou � :1 1 . r  .. 

răle soar����·ul a dărîmat altarele de �razmurea Paştcl°,r. 
1 2. lmP · ul odăi i de sus a lui Ahaz, 2 1 . _!�paratul � dat urmatoarea pope • ac?je�!ş făcuseră împăraţ ii lui lu- runca 1�tregulu1 popor : „Prăznuiţi • pe ca�t 1� ele pe cari le făcuse Ma- Paştele 1n cinstea Domnului, Dumneâa, ş;/ ceÎ� două curţi ale Casei Dom- ze_ului vostru, c�m :· est� .�cris în aceanase . . d pă ce Ie-a sfărîmat şi Ic-a �fa- carte a legam111tulu1. -:· 2crnn. "5. 1. nulu1Je �colo, le�a aruncat ţ�rîna în �·-·' E.:<oct. 12. 3 .  Lev. :!:i. ;,. )lum. 9 . 2 .  Deut . rn. 2 .

� . l�a} 1 Chedron. " l•r.rn. rn. -r„r. 1.0. , . .. car . " ' " '' · 2�: Paşte ca acest�a nu • se pra_znmpi�u lmpăratul a pîngărit Î!1ălţimile sera (Î lll vremea �-1�d J Ude�au JU?e-l : rau în faţa Ierusahmulu1, pe par- 1 c�tom pe l�rael ş1 111 tot timpul tm· can �reaptă a muntelui Pierzării 1, şi I paraţilor lu i Israel şi împăraţilor lu i tea cari • le zidise S<;>lom9n_, împăr�tul 1 luda. . . • ·- 2 crnn.3'>. 1B, 19. 

fie· Israel Astartee1, uncmnea S1do- 23. Ct abia 1 11 al optsprezecelea an 
��nilor, iu i  Chemoş, ur!c!unea �oa- al împăraţulu! !osia s'au pră�nuit ace�ului, şi lui Milcom, unc1un�a fuior ste . Paşte m cinstea Domnului, la Ieru-
l . Amon. '"l Rcg. 1 1 . 1 .  sahm . . %. A sfărîmat • st!lpii idoleşti şi a 24. Mal mult, �osia a stîrpit pe cei ce 
dărîmat Astarteele, ş 1 locul lor l-a um- c�emau duhunle, pe cei ce spuneau 
piui cu oase omen�,�:�:,�. 22. 24.  n.ut. 1 . 5, 2r,. �/�t�{i�\��[��i������Î�\;�atl�le l�dî� 
15. A dărîmat şi altarul dela Betel, şi la Ierusalim, ca să împl inească astşi înălţimea • făcută de leroboam, fiul fel cuvintele legii ", scrise în cartea lui Nebat, care fă.cuse . pe I�rael să pe care o �ăsise preotul Hilchia în Casa 

păcătuiască ; � ars . mălţm�ea ş 1 a pre- Domnu.Im. ._ 
făcut-o în ţărmă, ş1 a ars idolul Astar- ' �ap. 2 1 . o . •'· Le�. :· 3' ; 20. 21. Dcut: 1�. 11 . 
teei " l Rc g . 12. 28, a,. 25. lnamte de Ios1a , n a  fost mcmn · împărat care să se întoarcă la Domnul, M11rmtntul proorocului din luda. ca el, din toată inima, din tot sufle-1 6. !osia, întorcîndu-se şi văzînd mor- tul şi din toată puterea lu i, în tocmai mintele cari erau acolo în munte, a după toată legea lui Moise ; şi chiar trimes să ia oasele din morminte, şi după el, n'a fost niciunul ca el. * Cep. 18.5. le-a ars pe altar şi I-a pîngărit, după 26. Totuş Domnul nu S'a întors din cuvîntul • Domnului, rostit prin omul iuţimea miniei Lui celei mari, de care lui Dumnezeu, care vestise aceste lu- era aprins împotriva lui luda, din pricruri. :· 1 Reg. 13. 2. cina • tuturor celor ce făcuse Man ase 
1 7. El a zis : „Ce este mormîntul ace- ca să-l minie. " Cap.21.11, 12; u.s, •. Ier. 15.<. 

sta pe care-l văd ?" Oamenii din ce- 27. Şi Domnul a zis : „Voi lepăda şi late i-au răspuns : „Este mormîntul • pe luda dinaintea Mea, cum am lepăomului lui Dumnezeu, care a venit din , dat • pe Israel, şi voi lepăda cetatea luda, şi a strigat împotriva altarului aceasta a Ierusalimului, pe care o aledin Betel, lucrurile acestea pe cari le sesem, şi casa despre care zisesem : împlineşti tu." '' l Rcg . rn. 1,30. „Acolo va fi Numele " Meu." ''Cap.17. 1 8. Şi el a zis : „Lăsaţi-l ; nimeni să 18, 20; 18. 11; 21. 13. •·> 1 Reg.s.29; 9 . 3. Cnp. 21 . <, 1 . nu-i mişte oasele !" Astfel, au păstrat 28. Celelalte fapte ale lui !osia, şi tot oasele lui împreună cu ale proorocu- ce a făcut el, nu sînt scrise oare în lui ' care venise din Samaria. " 1  Reg. 1u1 .  cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda ? 1 9. !_osia a mai înlăturat toate tem- 29. Pe vremea • sa, Faraon Neco, împlele.1doleşti ale înălţimilor cari se a· păratul Egiptului, s'a suit împotriva f�au m ce.tăţile • Samariei, şi pe cari le I împăratului Asiriei, la rîul Eufratului. f�cuseră 1mpăraţii lui Israel ca să mi- 1 Impăratul !osia i-a ieşit înainte ; şi me. pe Do'.!mul ; .a făcut cu ele întoc- 1 Faraon 1-a omorît la Meghido „, cum ţ •na1 cum facuse m Betel. • 2 Cron.34.6, 7. l-a văzut. •2Cro11.35.20. •«Zuh.12.11. ţCap.14.8. 1• Muntele mll.all..nilor. I 1. Idolii din casi'i1 spre deosebire de cei din templu. 27 
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4 1 s  . mort în- pe care-!_spuses� Domnul prin robii „ SI "itorii •  lut l-au_ luat hido la proorocu. <Ier.o.:;. o; 32.28. Ezec.1o.e. „ . 
Sa1 30. UJ 1 u adus dm Meg - 17. 21 .12, 13, 1<; 23. 27. Cap.� 

tr'un car ; 
i-Î-au îngropat _ _ în mormm� 3. Lucrul acesta s'a întîmplat · 

Jerus�l tmŞ_ş 
poporul •• ţării a luat Pşi după porunca Domnului, care v nul!tai tul sau . . 11 lui Iosia : ei l-au_ u�s,_u lepede pe Iuda dinaintea Lui d.01a Să Ioah��· J:lmpărat în lo�ul t.�.,t:��-

s;_ 1". cina tuturor păcatelor • săvirş:� Pri. l-au ac �� 2croa.aă-24- Manase, .:icnp. 2L. 2, . dt 
/oahaz, împăratul fJJi_ /�d:;ei de 31 . Ioahaz a:ea �ouăăzr�ctl �: a dom

ani cîn_d s'� fac1����fim. Mamă_-sa �e 
n it trei Ium la

1 , fata lui Ieremia, dm 
chema Hamuta ' •Cap.2<.1s. 
Libna. _ t este rău înaintea 32. Ell � ţnact�cm

c� cum făcuseră păDomnu m, 1 
rin(i i lui. N l-a pus în Janţuri la R��i �ar:�n

ţar!
c�amatului, ca. să nu 

m�i ��mn��scă Ia Ie_:usal::"stt�1 �/t�� asupra ţărn ° gl?aba de 
I t de aur. Ianţi de argint şi de ��: •. �.G- rer.02.21. 

34. Şi faraon Neco.' a eus .împărat 
e El iachim, fiul . 1�1 Ios�a, m .�ocu� 

fatălui său !osia, ş1 i-a schimba� ;iu 
mele în Ioiach im ţ. A !uat ee oa a�i care a mers ţţ în Egipt ŞI a mun 
acoJo. ""2Cron.36.4. �-::: cap.2'. 17.Dnn. t .  7. ţMat.1. 

u .  ţţ!er. 2:2.U, 12. Ezec.19.3,4. 
. 35. Ioiachim a dat lui far.aon_ argm: 

tul . şi aurul ; dar a trebm! sa euna 
bir asupra ţării ca să scoata �r�mtul 
acesta cerut de faraon ; a hotant par
tea fi�căruia, şi a cerut dela popor1;1l 
ţării argintul şi aurul pe care trebma 
să-l dea lui faraon Neco. •vem.33• 

/oiachim, împăratul lui luda. 

36. Ioiachim • avea douăzeci. şi cinci de ani cînd a ajuns împărat, ŞI a dom
nit unsprezece ani la Ierusalim . . Ma· 
mă-sa se chema Zebuda, fata Im Pe· 
daia, din Ruma. • 2 Cron.36.6. 

37. El a făcut ce este rău înaintea 
Domnulu i, întocmai cum făcuseră părinţii săi. 
24 I. Pe vremea • sa, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a pornit cu război. loiachim i-a fost supus trei ani ; dar s'a răsculat din nou împotriva fu i. .ţ.2 Cron.36.6. ler. 25.1 ,9. Dan . 1 . 1. 2. Atunci Domnul • a trimes împotriv� �ui . Ioiachim cete de Haldei, cete de Smeni, cete de Moabiţi şi cete de Amoniţi ; le-a trimes împotriva lui Iuda, ca să-l nimicească, după cuvîntul •• 

4. ş i din �ricina sîngelu i  • nev
'
i�:-

.
� 

pe care-l varsase M anase, şi de 1a1 

umpluse lerusa l ii;nuL De �ce�a, lu��r� acesta Domnul n a vrut sa-I ierte. u 
5. Celelalte fapte ale lui loi;�h�:·": tot ce a făc1;1t_ el , � s�nt �crise oar� f; cartea_ Cr�nic1lor 1mp_ar.aţ1lor lui luda> 6. Io1ach1m a a<:(orm1t cu părinţii s·: Şi, în locul I UI ,  a domnit fiul s�1· Ioiachin. o:i 2 cron. 38.G ,8. Ier.2'.!. 1e, 10; �-� 1. Impăraţul •_ �g_iptu]ui n'a mai ieşii din ţara !U l, cac1 im paratul „ Babii nului lua_se tot Ct;_ �ra al _împăratul� Egiptului, dela (?lflUI Egiptului pin· la rîul Eufratulu1. • 1er.31.o, 1. "'"·'6.;, 
/oiachin. - lmpresurOJea lerusa. 

limului. 

8. Ioiachin avea optsprezece •  ani cînd a ajuns împărat, şi a domnit trei luni la Ierusalim. Mamă-sa se chema Nehuşta, fata lui Elnatan, din Ierusalim. 
o:i 2 eron.ll.9. 

9. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său. 
1 O. In vremea aceea •, sluj itorii lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului s'au suit împotriva Ierusalimului, ş\ cetatea a fost împresurată. •Dan.1.1. 
1 1 .  Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit înaintea cetăţii pe cînd o împresurau slujitorii lui. 
1 2. Atunci Ioiachin, împăratul lui luda, s'a dus • la împăratul Babilonului, cu mamă-sa, cu sluj itorii, căpeteniile şi dregătorii lu i. Şi împăratul " Babilonului l-a luat prins ţ, în al optulea an ţţ al domniei lui. •Ier.21.1;211.�z 

Ezec. 17.12. <i:•Jer.25. 1. ţCap.25.27. ţţler.02.al. 

1 3. A luat • de acolo toate vistieriile Casei Domnului şi vistieriile casei im· păratuiui ; şi a sfărîmat •• toate va· sele de aur pe cari le făcuse Solomon, împăratul lui Israel, în Templul Dom· nului, cum ţ spusese Domnul. 
ocap. 20. 17. Jso.. 39 . 6. f.:.(:.Dan.6.2,3. tler.a>.5. 

1 4. A dus • în robie tot Ierusal.i.mul, toate căpeteniile şi toţi oa.�enu vi: 
teji, în număr de zece „ mu, cu tol1 
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. .  . fer arii : n'a mai rămas deteslaru t şil ţţ sărac al ţării. •1er.'.!-1. 1 .  cit poporu, sorn. 13.19, 22. tt ?•P· 2�.12. 1euo. '. . 

•'l"·'2·28t:ămutat • pe I_o1achm la _Bab1-
1 5. A .s dus robi dm Ieru�alim la 

Jon ;_ şi a e mama împăratulu!, p� ne.Bab111�î�păra�_ul�i �-i pe dregatorn lui, v_este ai maru ţaru, � • 
ŞI pe m �· 2 erou. 36: 10; i;�t.. :· 6. Ier. „2� _.J, etc. 

toţi •  războm1c11, m numar de 
1 6. pe .. şi pe teslari şi ferari, în nuşa�ted�1� mie, toţi n�mai_ oame�i vima. . buni pentru razbo1. Imparatul ��bJ�nului i-a luat robi în Ba�f!��2

-.28. 7 Şi împăratul • !'Jab�Jonl!lui a pus 
. 1 ·• at în Jocul IUJ lo1achm, pe un���f�. 'său Matania, că_ruia i-a .

schim
b t t numele în Zedech1a. •Icr.a1.1. 
.:ieron.9.15_ 2eron.36. 10. Ţ C:ip.�.3·L 2Cron.36. 4.. 

Zedechia. 

J 8. Zedechia avea. dou_ăzeci �i unu de 
ani , cînd a ajuns _ im parat, ş1 . a dom-
·t unsprezece am la Ierusalim. Ma�ă-sa se �hem.a Hamutal ••, fata lui leremiahi!!1 • .  ��?1��;r. a1. 1 ; 02. 1 .  ••Cop. za .  s1 .  t 9 .  El a făcut ce _este rău_• înaint�a Domnului, întocmai cum fa_cuse lo1a
him •2Cron.36.12. c20. 0Şi lucrul acesta s'a întîmpl_at d in 
pricina mî� iei. J?omnu�ui împotriva Ie
rusalimulUJ ş1 1mpotnva IUJ luda, pe 
cari voia să-i lepede dinaintea Lui. Şi 
Zedechia' s'a răsculat împotriva împă
ratului BabilonuluL *2Cron.36.13. Ezec. 11.15. 

5. Dar oştirea Halde ilor a urmărit pe împăraţ, �i 1-a ajuns în cîmpiile lerihonulm, ŞI toată oştirea lui s'a risipit dela el. 
6. Au prins pe împărat, şi l-au suit la împăratul Babilonului la • Ribla ; şi s'a rostit o hotărîre împotriva lu i. ·:=cap.2:J. 3:J.Ier.52.9. 
7. Fiii lui Zedechia au fost junghiaţi 

în faţa lui ; apoi lui Zcdech ia i-au scos ochii •, l-au legat cu Janţuri de aramă, şi 1-audus la Babilon. •Icr.39.7. Ezec.12. 13. 

Dărîmarea Ierusalimului şi Templului. 
Poporul este dus în robie. 

8. ln ziua a şaptea • a lunii a cincea, 
- era în anul •• al nouăsprezecelea 
al domniei lui Nebucadneţar, îmr.ăra
tul Babilonului, - a ven it ţ Nebuza
radan, căpetenia străjerilor, slujitorul 
împăratului Babilonului, şi a intrat în 
Ierusalim. 

>:t ler.&2.12-H. =:=�' Cap.24..12; Veni.27. tier.39.0. 

9. A ars • Casa Domnului, casa împă· 
ratului, ş i •• toate casele Ierusalimu
lui ; a pus foc tuturor caselor cari 
aveau vreo însemnătate oarecare. 

2Cron.36.19. Ps.79.1. >:<>:•Ier.39. 8. Amos2.6. 
1 0. Toată oştirea Haldeilor, care era 

cu căpetenia străjerilor, a• dărîmat zi
durile dimprejurul Ierusalimului. 

*Neem. 1 .3. Ier.52.U. 
1 1 .  Nebuzaradan, căpetenia străjeri

lor, a luat robi pe ceice mai • rămăse
seră în cetate din popor, pe cei ce fu
giseră la împăratul Babilonului, şi pe 
cealaltă mulţime. «Ier. 39.9:  52.15. 25 1 . In al nouălea • an al domniei 1 2. Insă căpetenia străjerilor a lăsat lui Zedechia, în a zecea zi a lunii ca vieri şi lucrători de pămînt cîţiva a zecea, Nebucadneţar, împăratul Ba- din cei mai săraci • din ţară. bilonului, a venit cu toată oştirea lui 0vap.z.t.14. Ier. 39.10 ;  40. 7;52.16. 

împotriva Ierusalimului ; a tăbărîtînain- 1 3. Haldeii au sfărîmat stîlp ii • de !ea lu!, şi a ridicat întărituri de jur aramă" din Casa Domnului, temeliile ţ, 
1mpre1ur. marea ţţ de aramă care era în Casa 

•2 eron.:l8.11. 1er.:w.2; 39. 1: 52. 4, 5. Ezec.2-1. 1 .  Domnului şi au dus arama în Babi-
2. Cetatea a fost îmr�esu�ată pî'?ă la Ion. •Cap.�. 11. Ier.21.19,22; 52.11,etc. "" lReg. 1 .  al unsprezecelea an a 1mparatulu1 Ze- · 1s . t 1Reg.1.21. tt rRcg.7.23. tlechia. . . .  1 4. Au luat cenuşarele •, lopeţile, mu-
3 .  ln ziua a n?ua a !unu !1 patra •, era cările, ceştile ş i toate uneltele de ara
mare foamete m cetate, ş1 nu era pîne mă cu cari se făcea slujba. pentru poporul ţării. •Jer.39.2; 62.6. ''' Exod.27 . 3. lReg. 7 . 40,50. 
4. Ah�nci �·a făcut_ o spărtură • în ce- 1 5. Căpetenia străjerilor a mai luat şi ta.te ; ş1 toţi oamenii de război au fu- tigăile pentru cărbuni ş i lighenele, tot g1t noaptea, pe drumul porţii dintre ce era de aur şi tot ce era de argint. ci:_le dou� zidu�i de lîngă . . g_rădin� im- 1 6. Cei doi stîlpi, marea, şi temnJiiJe, paratului, pe �!nd Haldeu mcon1urau pe cari le făcuse Solomon pentru Casa cehtea. Fuiar�1 au.apucat pe drumul •• Domnului, toate uneltele acestea d e  c�re duce m c1mp1e. aramă • aveau o greutate necunoscută. 

ler.99.2i 52. 7. etc. ** Ier. 99.4-7; 52. 7. Ezec. 12. 12. 1:•1 Reg. 7. 47 
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420 . • de opt- nan, fiul lu i. Careah, Seraia f" J 7. lnălţim�a •. unui sti lp e�:a un co- Tanhumet, .dm N�t�fa, şi Iaa�anlul lui sprezece co\1, �1 deas!lp�a. a "Ijime era lui Maacat1tul, e1 ş1 oamenii lor a, f1u1 periş de ar�ml!• a c�rui ma ri ului . . • ier.� de trei col • ? 1�p;e1ur1:1I dop�eţ�a şi 24. Ohe�aha le-� Jurat, lor şi 0 ·1·1•. 
era 0 împletitura m . �hip e avea şi lor [or, ş1 !e-a zis :  „Să nu vă �lllen1. 
rodii, toate de araipa • toţ�şa în chip de nimic dm partea sluj itorilo ellle(i al doilea stîlp cu 1m�!�!�g. ;.�&. Jer. r.z. 21. deilor; rămî.neţi în . (ară, sluj iţ{j�al. de reţea. . • " .  .1 a luat pe ratulm Bab1lonuli 11, ş 1 veţi d Pa. 
1 8. Căpetenia st�al�n o; Ţefania ţ, bine." • 

uce.o 
marele preot Ser.aia • .P . "zitori 25. Dar m luna • a şaptea I al doilea preot, ş1 pe cei tre'. pa 6 "  fiul lui Netania, fiul lui Eliş�m5lllae1, ai pragului . . �:w.w.2<. etc. '" i c roa .  · · neamul îm�ără.tesc, a :enit, înso�"tdin E•m"':��ec. 21 .t"t:;iuat un dregător care zece oameni, ş1. au lovit �� moart� de 1 9. Ş1 m ce a lui pe oamenii de Gheda[1a, ca ş1 pe Iudeu şi Hal/.� avea su�t i;i�ru�ic�ni cari făceau parte cari erau c1;1 el la Miţpa. *ler.<1. ;11 ��zb{\�1i�fI în�p;;atulu i  şi cari au f�sţ �6. �t�nc1 tot pop?rul, de[� cel llJ':i 
a�n ili În cetate, pe logofătul căpeteniei �!c pm� la c�l mai mare,_ ŞI căpete. �a:irii, însărcinat să scrie la oaste p� �11�e oşţ1lor, s au sc�ilat ş1 au plecat � arul ţării, şi şasezeci de o�meni in E151pt, pentru ca le era frică de � iif poporul ţării, cari se afla�1.��52��-. Haldei. -'Ier.„.� ,_ 

ta te. . " . . Robia lai loiachin 20. Nebuzaradan, căpeţeni� straien- uşurată de Evil-Merodac. lor, i-a luat, şi i-a dus la Imparatul Ba-
bilonului Ia Ribla. . . 27. In • a l  treizeci ş i  şaptelea an I 
21 . lmpăratul Babilonului i-a lovit �r �obiei l u i  Joia_ch i!1, împăratul lui lud� 

i-a omorî! la Ribla, în ţara HamatuluI. m a douazec1 ŞI Şaptea zi a lunii ' 
douăspr�zecea, . E:iI-Merodac, împăra: tul Babilonu lur, m cel dintîi an al domniei lui , a înălţat •• capul lui Joia· ch in, _î'2"1păratul l u i  l uda, şi 1-a scos din temniţa, i:iJer.52.31, etc. (l(IFoc.4-0.l3.3J . 

Ol1edalia, dregător; acide rea lui. 

Astfel • a fost dus în robie luda, de-
parte de ţara fui. _ 

....., Lev.26.33. neut.ZS.M, 64. C':1p. 23. 21 . 
22. Şi Nebucadneţar, împăratul Babi

lonului a pus pe poporul • care mai 
rămăse;e, şi pe care-l lăs�se în ţara 
fui luda, supt porunca Im Ghedaha, 
fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan. • Jer.<o. 5. 

23. Cînd au auzit toate căpeteniile • 
oştilor, ei şi oamenii lor, că împăratul 
Babilonului a pus dregător pe Gheda
lia, s'au dus la Ghedalia la Miţpa, şi 
anume : lsmael, fiul lui Netania, loha-

28. i-a v�rbit cu bu.nătate, şi a pus scaunul luI de domnre mai pesus de scaunul de domnie al împăraţilor cari erau cu el la Babilon. �9 . . l-a .schim�at hainele de temnită , ŞI loiachm a m mcat • totdeauna Ia nia· 
sa l u i, în tot timpul vieţii lui. •2sa01 .9.;. 30. Impăratul i-a îngrijit necurmat de 
hrana de toate zilele, în tot timpul vie· 
ţii lui. 

CA RTEA  ÎNTÎI  A C RO N I C I LO R  
S A U  . .  ÎNTÎI A P A R A LI P OM E N E '  

S P I Ţ E L E  ,N E A M U g l LO R. 
(Capi to le le  1-9. Fapt e l e  A p o s t ol i l o r  17. 26.) 

Cei zece patriarhi dela Adam pînă la 
Noe. 1 I .  Adam, Set•, Enoş, •Fae. 4.2.5, 26 ; 5. :J, 6. 

2. Chenan, Mahalaleel, lered, 
3. Enoh, Metuşelah, Lemec, 

1. A'a se numeşte tn Seplu11glnto. 

Fiii lui Noe. - Urmaşii tai !afet � 
Ham. 

4. Noe. Sem, Ham şi lafet. 
5,, fi ii • lui I afet : Oomer, Magog, 

Madai, !avan, Tubai, Meşec şi Tiras. 
•Fac.10.zw. 
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6. fl.1.i lui Oomer : Aşchenaz, Difat şi 3 2. Fiii Cheturei ', jiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, locr7ogf

ar1.1��uila.van : Elişa, Tarsisa, Chi- şan„ M_edan, Maci ian, lşbac şi Şuah. -F 111 lui locşan : Seba şi Dedan. -
tim şi„��1�f 1:i�m : cuş, Mitraim, Put , . .... c.20. 1 , 2. 8. flii "1-'uc.IO.G,  ele. 33. Fiii lui Madian : Efa, Efer, Enoh, şi Ca�a.al�l Cuş :  Saba, Havila, Sab- Abida şi Eldaa. - Aceştia sînt toji 
9. :a1;�a şi Sabteca. - Fiii lui Rae- fiii Cheturei. 

ta, . Seba şi Dedan. . Fiii lui Isaac şi Esau. 
m3 · C • a născut pe N1mrod ; el a 
'inlcO�puf�ă fie puternic pe p��.�\�\. ,-;;;: 3-L Avraam • a născut pe Isaac. -Fii i lui Isaac •• : Esau şi Israel. 
J I Miţraim a născut p� '-;udimi, Ana- ''Fac. 21.2. 3. ''"'Fac. 25.Zh,26 • 

. ·i Lehabimi, Naftu�tn.11, . . 35 . Fiii lui • Esau : El ifaz, Reuel, "\� 'patrusimi, Casluh n�1, .�!n can au leu ş, laelam şi Co re. - <•Fac.as.o, 10. 

ieşit Filistenii şi Caftonmn :,. ;;ut .2.2:J. 36. Fii i lui Elifaz : Teman, Omar, Ţefi, Gaetam, Chenaz, Timna, şi Ama-
13 Canaan • a născut pe_ Sidon, în- lcc. _ 

tîiui lui născut, şi pe Het, . . • F•c:10·
1

; · :1�· 37. Fi i i lui Reuel : Nahat, Zerah, Şa-1 4. şi pe lebusiţi„ �m�r i_li! Ghtrgasiţi, ma şi Miza. 
1 5 .  Heviji, Arch1ţ1, ?t.mji, . . 38. Fiii • lui Seir : Lotan, Şobal, Ţi-
1 6. Arvadiţi, Ţemanţi, Hamahţt. beon, Ana, Dişon, Eţer, şi Dişan -

Fiii lui Sem . «Fuc.36.20. 

l 7. fiii lui ?em • :  Elam, Asur, Ar- S��� i�liLl�t�;��:�n�o� şi Homam. 
pacşad Lud ŞI Aram ; Uţ, Hui, Gheter 40. Fiii lui Şobal : Alian, Manahat, şi Meş�c. - <•Foc.lO.?L: ll . lO

: Ebal, Şefi şi Onam. - Fiii lui Ţi-1 8. Arpacşad a născut pe Şelah ; ş i beon : A ia şi Ana. -
Şelah a născut pe Eber: . „ 41 .  Fiul lui Ana : Dişon •. Fii i lui 1 9. Lui Eber i s'au nascut dot" fli :  Dişon : Hamran, Eşban, ltran şi Chenumele unuia e�a f'._el�g, J?e�truca .Pe ran. _ «Fac.36.20. vremea lui s'a tmparţtt pammtul, iar 42. Fiii lui Eter : Bilhan, Zaavan şi numele fratelui său era Ioctan. Iaacan. Fiii lui Dişan : Uţ şi Aran. 
20. !octan • a născut pe Almodad, pe . 

Şelef, pe Haţarmavet, pe lerah, lmpăraţii Edom11l11i. 

21 . pe Hadoram, pe Uzai, ;·o:�-1�; 43. lată împ�r�ţ i i .• car i au" d?mnit î� 
2 2 .  pe Ebal, pe Abimael, pe Se ba, I !ara. Ed51mulu1, mamte _ _ 7a s:;i f1 dommt 
23. pe Ofir, pe Hav�l.a �i p_e Iobab. un 1mtarat peste c.opm lut lsr�e.1: -: 
Toţi aceştia au fost fu a1 lut (octan. �r�abi�h���'. !eor , numele 

•• �.������.��1 
Cei zece patriarhi dela Sem la 44. Bela a murit ; şi în Jocul lui, a 

Avraam. domnit lobab, fiul lui Zerah, din Bo-
24. Sem •, Arpacşad, Şelah, ţra. - . .  

•Fac.1i.10,ctc.Luc.S. J6,elc. 45. lobab a murit ; şi, în locul lui, 
25. Eber •, Peleg, Rehu, • Fac . 11. 15. Îo�o�nit Huşam, din ţara Temaniti-
26. Serug, Nahor, Terah, 
27. Avram •, adică Avraam. <•Fac. 17.5.  a 4����i�aHa�ad�r:tJ1 şÎ�{n B��c:J_ 1�i 

Fiii lui Avraam. a bătut pe Madian în cîmpia Moabului. 
28. Fiii lui Avraam : Isaac • şi Is- Numele cetăţii lui era Avit. -
mael". « Fac.21. 2,s. "'' Fac.16. u, 16. 47. Hadad a murit ; şi, în locul. lui, 

29. lată sămînţa lor : a domnit Samla din Masreca. -
Nebaiot, întîiul născut • al lui ls- 48. Samla a • murit ; şi, în locul. lui, mael, Chedar, Adbeel, Mibsam, a domnit Sau!, din Rehobot pe Rîu. -

>:• Foc. 25. 13-16. ... FPC. M.97. 30, Mişma, Duma, Masa, Hadad, Te- 49. Sau! a murit ; şi, în Jocu( lui, 
ma, a domnit Baal - Hanan, fiul lui Ac-�I . ��.tur, Nafiş şi Chedma. Aceştia bor. - . . . smt fu1 lui lsmael. 50. Baal - Hanan a murit ;· şi; .în Io-



1 C RO N I C I 1 , 2. 422 . H dad Numele ce· 1 1 5. pe Oţem, al şaselea, pe D . cui lui, a dommţ � · ele nevestei şaptelea. avid, aJ tă Iii (ui era Pah• ; t /�m lui Matred, j 1 6. Surorile lor erau : Teruia . lui era. Mehetabee , a a gail. �iii Ţeruiei_* au fost : Şi Abi. fata Iu1 Mezahab. ;-- loab ş1 Asael, trei. „2 Ab1şaj 5 1 .  Hadad a murit. . _1 7. �bigail • a născut pe Ama�::\� 
Căpeteniile Edomulw. , tal lui Amasa a fost Ieter, lsmaelit�!· 

Căpeteniile Edo_mului „ axli�os��Pc:: 28 .... ,„�: petenia Timna, capctema "��nc .:.uu. Fiii lui Caleb. 

tenia letet t · 1 8. Caleb, fiul lui Hetron a 52. căpeien_ia <?holibama, căpe enia pii _cu . �evastă-s� ;\zuba, ş'i c�v1ut co. 

Ela căpetenia Pmon, t . T lata fm pe can 1-a avut cu A eriot. 53'. căpeteni.a C�enaz, căpe enia e- Ieşer, Şobab si Ardon. zuba: man, căpetenia M1bţar, . , · 1 9. Azuba a murit ; şi Caleb 54. căpetenia Magd•�!· capeteni.a Ef t • · - a luat 
I ram.Acestea sînt căpetennleEdomulu1. pe ra ' care 1-a nascut pe Hur. 

Fiii tui facov. 20. Hur a născut pe Uri şi "V�·;, născut pe B_eţaleel • . - ' <·· Ex0<1'.�.� 2 t. Iată fiii lui Israel_: Ruben •, Simeon, Levi, Iuda, lsahar, 
Zabulon, �·Fnc. �  . .;r.!;�. c., �tc.; &>. 18. 22�� -S, et c  

2. Dan, Iosif, Beniamin, Neftah, Gad 
ş�_A}�ii lui • Iuda : Er, O�an, Şela i 
aceşti trei i s'au născut dm fata IUi 
Şua „, Cananita. E[f, , întîiul născut 3:1 
lui luda, era rău mamtea Domnului, 
care I-a omorî!. "foc.38.3; 46.12. Num.26. 19. 

"'1•'Fac.38.�- ŢFnc. 3fi . 7 .  

4. Tamar •, nora lui luda, i-a născut pe Pere! şi Zerah. Toţi fiii lui luda 
au fost cinci. •Fac.38.29,30. �1o1. i . a .  
5. fiii lui Peret • : Heţron şi Hamul. 

* F o c . 46 . 12 . R u t . · l . J S .  

6. fiii lui Zerah : Zimri, Etan •, Hernan, Caicel şi Dara. De toţi : cinci. 
'*- I Reg.4.31. 

7. - Fiii lui • Carmi au fost: Acar, care a turburat pe Israel cînd a săvîrşit o fărădelege cu privire la lucrurile cari trebuiau nimicite •• cu desăvîrşire. - • Cap . 4 . L  ••Ios.6.IB; 7 . L  8. Fiul lui Etan : Azaria. 
9. fiii cari s'au născut lui Heţron au fost lerahmeel, Ram şi Chelubai (Caleb ). 1 0. Ram a născut• pe Aminadab. Amin.�dab a _născut pe Nahşon, domnul•• fuior lui Iuda. 

ORut. 4.19,20. ?iJat . t . 4. o.':::<Num . l . 7; 2.9. 1 1 : Nahşon a născut pe Salma. Salma a nascut pe Boaz. 1 2. Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai. 1.3 . . 
Isai • a născut pe Eliab, întîiul 1�1 născut, pe Abinadab al doilea pe Ş1mea, al treilea, ' * I sam '.16.6. 1 �· pe !"'etaneel, al patrulea pe Ra-da1, al cincilea, ' 

2 1 .  ln urma, H etron a intrat 1 f" · lui Machir •, tatăl lu i  Galaad ş� uca 
şasezeci de ani cînd a luat-� . 1 av.ea 
născut pe Segub. .;;.e,; l·a 22. Seg1:_1b � �ăscu_t pe lair, ca;:·'· 
Gal�a�ottl���c1 ŞI  tre i  de cetăţi în Iar: .23. qheşu�iţii .• şi Sirienii le-au luat hrgunle lui la 1r cu Chenatul şi c r ţile_ .cari t_ineau _de  el : şasezeci e J; 
����!1ta��ţ1lu�cd!J�ad�au fiii lui Ma. 

�= Xu m . 32 . 41 .  Deut.J.ll. loe.ta:u 
24. După mo�rtea lui He(ron la Ca. !eb-EJrata, Abia, nevasta lui Hetron 1-a nascut pe Aşhur, tatăl lui Tecoa .' ţCap.t,:i: 

25. Fiii lui lerahmeel, întîiul născut a� lui H eţron, au fo�t : Ram, întîiul 
dl�c'fhi�una, Oren ş1 Oţem, născu!i 
26. lerahmeel a avut o altă nevastă numită Atara, care a fost mama lui Onam. -27. Fiii lui Ram, întîiul născut al lui �;h�;'.1�' au fost : Maaţ, Iamin şi 
28. Fii_i. .Jui _Onam �u fost : Şamai şi lada. Fm lui Şama1 : Nadab ş1 Abişur. 
29. Numele nevestei lui Abişur era ��it�'.I, şi ea i-a născut pe Ahban şi 
30. Fiii lui Nadab : Seled şi Apaim. Seled a murit fără fii. 3 1 .  Fiul lu i AFaim : !şei. Fiul lui I şei : Şeşan. Fiu • lui Şeşan : Ahlai. 

*''ers. 3'1li 
32. Fiii lui lada, fratele lui Şamai.: !eter şi Ionatan .  !eter a murit fără fu. 
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. . . 1 i Ionatan : Pelet şi Zaza. 
33. fu;. 

usînt fiii lui Ierahmeel. -
- Aceş 13 n'a avut fii, dar a avut fete. 34. Şeşan un rob Egiptean numit 
Şeşan avea 
Jarha. . an a dat pe fiică-sa de ne-
35., Şi Şb

e
�ui său )arha ; ea i-a născut 

vasta ro u 
pe AtAa� · a născut pe Natan ; Natan 
36. al 

• Zabad � «Cap. 11.<1 .  

a
3��sz

��.fct a năs�ut ' pe Eflal ; Eflal 
"scut pe Obed , a 

3
i� Obed 3 n�scut pe Iehu ; I eh u a 

-scut pe Azana ; na 9 Azaria a născut pe Haleţ ; Haleţ 
3 născut pe Elasa. . . . 3 40. El asa a născut pe . S1sma1 ;  S1s-

mai a născut pe_ Şalum ' . . 41 . Şalum a nascut .Pe Iecam1a , Ie
amia a născut pe Ehşama. . c 42 fiii lui Caleb, fratele Im Ierah

·1 · Meşa întîiul său născut, care a 
fu�� iatăl l�i Zif, şi fiii lui Mareşa, 
tatăl lui Hebron. 43. fiii lui Hebron : Core, Tapuah, 
Rechem şi Şema. 44 Şema a născut pe Raham, tatăl 
lui iorcheam. Rechem a născut pe Şa-
m:�: fiul lui Şamai : Maon ; şi Maon, 
tatăl lui Bet-Ţur. 46. Efa, ţiitoarea lui Caleb, a născut 
pe Haran, Moţa şi Gazez. Haran a 
născut pe Gazez. . 47. fiii lui Iahda1 : Reghem, Iotam, 
Gheşan, Pelet, Efa ş1 Şaaf. 48. Maaca, ţiitoarea lui Caleb, a năs-cut pe Şeber ş i  Tirhana. 
49. Ea a mai născut pe Şaaf, tatăl lui Madmana, şi pe Şeva, tatăl lui Macbena şi tatăl lui Ghibea. Fata lui Caleb e ra 
Acsa • .  ·:,1os. 15.t7. 50. Aceştia au fost fiii lui Caleb : Şo
bal, fiul lui Hur, întîiul născut a l  Efratei, şi tatăl lu i  Chiriat-Iearim ; 

5 1 .  Salma, tatăl lu i  Betleem ; Haref, tatăl lui Bet-Gader. 52. fiii lui Şobal, tatăl lui Chiriatlearim, au fost : Haroe, Haţi-Hamenuhot. 53. familiile lui Chiriat-Iearim au 
fosţ :  . . Ietriţii, Putiţii, Şumatiţii ş i  M işra1ţ11 ; din aceste familii au ieşit To· reatiţii şi Eştaoliţii . 

5� . . . Fiii lui Salma : Betleem şi Netofahţu, Atrot-Bet-Ioab Haţi-Hamanahti Ţoreiţii ;  ' ' 
5�. şi familiile cărturarilor cari Io· cu1au la laebeţ, Tireatiţii, Şimeatiţii 

ş! S�catiţii. Aceştia sini Cheniţii •, ieşiţ i dm Hamal, tatăl casei lui Recab ••. 
i:< J u dc . 1 . IG. t.:i:• ler. $.2. 

Familia lui David. 3 t . Iată fiii lui David, cari i s'au născut la Hebron : Intîiul născut, Amnon ', cu Ahinoan din Izreel •• ; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel ; •:· 2 �om . a . 2 .  '"''' los . 10.66. 2. al treilea : Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheşurului ; al patrulea : Adonia, fiul Haghitei, 
3. al cincilea Şefatia, cu Abital ; al şaselea, Itream cu nevastă-sa Egla •. 

•:: z s a.m . 3 . 5. 

4. Aceşti şase i s'au născut la He· bron. El a domnit • acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim H a domnit treizeci ş i  trei de ani. 
1-<2Sam.2.11. <<>:•2so.m.U.&.  

5. Iată cei ce i s'au născut• l a  Ierusal im : Şimea, Şobab, Natan şi Solomon ••, patru cu Bat-Şua, fata lui Amiel ; 
':' 2Sam.:1. H. Cup . 14 . 4. •:ii:t. 2 Sam.12 .24. 

6. Ibhar, Elişama, Elifelet, 
7. Noga, Nefeg, lafia, 
8. El işama, Eliada ş i  Elifelet, nouă •. 

0:• 2 So.m. 6. 14,161 lti. 9. Aceştia sînt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Şi Tamar • era sora lor. •zsom.13. 1. 
Urmaşii lui Solomon. 

1 O. Fiul lui Solomon : Roboam •. Ah ia, fiul său ; Asa, fiul său ; Iosafat, fiul său ; ''' IReg.11.43; u;. o .  

1 t . Ioram, fiul său ; Ahazia, fiul său ; Ioas, fiul său ; 
1 2. Amaţia, fiul său ; Azaria, fiul său ; lotam, fiul său ; 
1 3. Ahaz, fiul său ; Ezechia, fiul său ; Manase, fiul său ; 
1 4. Amon, fiul său ; !osia, fiul său. 
1 5. Fiii lui !osia : întîiul născut, lohanan : a l  doilea, loiachim ; al treilea, Zedechia ; a l  patrulea, Şalum. 
1 6. Fiii lui loiachim :  Ieconia, fiul său ; Zedechia, fiul său. 
1 7. Fiii lui Ieconia :  Asir, a l  cărui fiu 

a fost Şealtiel ; 
1 8. Malchiram, Pedaia, Şenaţar, lecamia, Hoşama şi Nedabia. 1 9. Fiii lui Pedaia : Zorobabel şi Şimei. Fiii lui Zorobabel : Meşulam şi Hanania ; Şelomit, sora lor ; 
20. şi H aşuba, Ohel, Berechia, Hasadia, luşab-Hesed, cinci. 
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.
ehalel eel : Zif, Zifa, �1·. 21 f" "i lui Hanama · e a  f' i  Jui 1 

fiii ·1u/1 Refaiai fiii lu_i Arnan, 11 1 7. fiii lui Ezra : !eter, Mered Obadi�, fiii _luş
i Şec.an_1Şemaia. fiii lui şi Jalon. Nevasta lui Mered a ' �fer 

22. fllll Ju1 ecama · 
1 Bariah Nea· pe Miriam, pe Şamai, şi pe lşbahnascu1 

Şcmaia :  Hatuş •, lghea • •'Ezra s.2. lui Eştemoa. • lata\ 
·a şi Şafat şase. . E echia 1 8. Nevastă-sa, ludeica a nă r�3. fiii Iul Ni; aria : Elioenal, z Jered, tatăl_ lu i  Ohed�r, pe Eb:�ut Pt 

şi Azricam, _trei'. . . Hodavia, Elia· lui Soco, ş1 . pe . lecuţ_1_el, tatăl 
1 , _lata\ 24. fiii _Ju1A

E1t
b
oent1hanan Delaia şi noah. Aceştia smt f11 1 Bitiei f �1 Za: şib, Pela1a, cu • 0 ' faraon, pe care a luat-o Mer'ed 

�a lui 
Anani, şapte. vastă. e ne. 

Urmaşii tui /uda. 1 9. Fiii ne.vestei lui Hodia so . 
f . . . lui Iuda : Pereţ•, Heţro�, Naham ; tatai l u i  _Chehila, G�rmft lu! 4 I. I !I . Ş b 1 •' Fac. ss.29;.s.1 •. Eştemoa, Maaca!ttul. · u Şi 

2 
C
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a
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a
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1·a1
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f1
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o
Şob�I, a născut_ pe 20. Fiii lui Simon : Amnon Rina B • Ah ai ş1 Hanan şi Tilon. Fiii lui Işe'i : Zob' te

n: 
lahat · Iahat a născut PI'. ·

· 
um 

Ben-Zohet. e ş1 
Lahaci. Acestea sînt familnle Ţorea-

21 . Fiii lui Şei a, fiul • lui luda . titilor. .. tăi · I · Etam · tatăl lui Leca, Laeda, tatăl Iu1· Ma· 
Er

, 3 Iată scoborîtorn ta u 1 Ul . 1 · 1 · · 1 · reşa 
lzr

.
eel, Işma şi I_dbaş ; numele sorei or şi fal!li 11 e cas�1 unde se lucrează pi '.  za, dm casa lu i  Aşbea, ·:·F•c.ss. 1 •·<0.n e�� �=��':lp�;�· tatăl lui <?he�or, .� ! �2. şi !_ochim, şi o_amenii lui c'o�eb�· 

Ezer tatăl lu i  Huşa. Aceştia sm� ful ş1 loas ş1 Saraf, cari au stăpînit asup , 
lui Hur•, întîiul născut al Efr

·
··
.
a�e\ ta· Moabului şi laşubi-Lehem. Aceste ta 

tăi lui Betleem. . cup . •. 50. cruri sînt vechi. U· 
5 Aşhur . tatăl lui Tecoa, a avut .2�. Ei e�au olari şi locuia.u în liveu 

do
.
uă nevesie, Helea şi Naara. -'Cnp.2.u. ş1 rn _lunci ;  locuiau acolo hngă împă. 6. Naara i-a născut pe Ahuza_m, pe rat ş1 lucrau pentru el . 

Hefer, pe Temeni �i pe Ahaştan : ace- Urmaşii lui Simeo11. ş�a ;mtJ!\ie��T��-et, Ţohar şi Etnan. 2�. Fiii lui Simeon : Nemuel, Jamia 
8: Cot a născut pe Anu� şi H�ţobeba, lar1b, Zerah, Sau I . ' 

şi familiile lui Aharhel, fiul lui !!aru�: 
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9. Jaebeţ era mai cu vază • dec1t fratn 
săi ; mamă-sa i-a pus n1:1,mele l'!_ebel 26. Fiii lu i Mişma : Hamuel, fiul său (Trist), zicînd : „Pentru ca l·ai:n nascut Zacur, fiul său ; Ş imei, fiul său. · 
cu durere." .„ Fac. 34.19. 27. Şimei a avut şasesprezece fii şi t O. Jaebeţ a chemat pe Dumnezeul şase fiice. fraţii săi n'au avut mulii lui Israel, şi a zis : „Dacă mă vei bine- fii. Şi toate familiile lor nu s'au în· 
cuvînta şi-mi vei întinde hotarele, dacă mulţit atît cit fiii lui luda. 
mina Ta va fi cu mine, şi dacă mă vei 28. Ei locuiau l a  Beer·Şeba •, Ia Mo· feri de nenorocire, aşa încît să nu fiu lada, la Haţar-Şual, •Ios.19.1. 
în suferinţă ! . . .  " Şi Dumnezeu i·a dat 29. la Bilha, la E ţem, la Tolad, ce ceruse. 30. la Betuel, la Horma, la Ţiclag, 

1 1 .  Chelub, fratele lui Şuha, a năs· 31 . la Bet-Marcabot, la Haţar-Susim, cut pe Mechir, care a fost tatăl lui la Bet-Birei şi la Şaaraim. Acestea au Eşton. fost cetăţile lor pînă la domnia lui 1 2. Eşton a născut casa lui Rafa, Pa- David, seah şi Techina, tatăl cetăţii lui Na- 32. şi satele lor. Ei mai aveau şi E· haş. Aceştia sînt bărbaţii dela Reca. tam, Ain, Rimon, Tochen şi Aşan, cinci 1 3. fiii lui Chenaz : Otniel • şi Seraia. cetăţi ; fiul lui Otniel : Hatat. "los. 16. 11. 33. şi toate satele din împrejurimile 1 �- Meonotai a născut pe Ofra. Se- acestor cetăţi, pînă la Baal. lată locum· raza a născut pe loab, tatăl văii • lucră- tele lor şi spiţa neamului lor. torilor ; căci erau lucrători. «Neem.11.s. 34. Meşobab ;  lamlec ; loşa, fiul lui 1 5. Fiii 1.ui Caleb, fiul lui lefune : Amatia ; . gh�n;�.a ŞI Naam, şi fiii lui Ela, şi 35. Joel ; Jehu, fiul lui Ioşibia, fiul Im 
Seraia, fiul lui Asiei ; 



1 C R O N I C I  4, 5 .  ·125 
I" nai . laacoba ; leşohaia ; A-36. E d�el . J�simiel ; Benaia ; 

saia ; � ie f'iul lui Şifei, fiul lui Alon, 37. z�zr, daia fiu) lui Şimri, fiul lui fiul 1�1 e ' 
şemaia. tia numiţ i pe nume, erau 
JS. ��eş fa�iliile lor, şi casele lor domni 1ti au crescut mult. părLn�� s'au dus înspre Ohedor pînă 
l;�ăsă�itul văii, să caute păşune pen-turmele lor. tru Au găsit păş'-!n� !<�as� şi �u.n�, �� ţară întinsă, l 1� 1şt1ta �1. p�c1111ca, �iindcă cei�e 0 locuiau mat mamte se 

0 orau din Ham. . . . P4f Oamenii aceştia, s�r1ş1 pe . nu1pe, 
· enit pe vremea Im Ezech1a, 1m

a�r:tul lui Iuda ; au . s_fărîm_at • cortupile lor şi pe .�aomţ1, c�ar! �e af!a� �colo, i-au nii:ri1c�t �u desav1 rş�re pma 
· ziua de azt, ş1 s au aşezat m locul 
;nr căci acolo erau păşune pentru turo I lo r. •.· 2 ncg . 1s . s. m4e? e Şi dintre fiii lui Simeon s'au dus 
la ;;;uniele Se ir, în .număr de cinci su.te 
de oameni. Ayea'-! m !runt�_pe �elaţia, 
Nearia Refata ş1 Uz1el, fut lui lşe1. H. A� bătut rămăşiţa • de Amaleciţi 
care scăpase cu viaţă ş_i s'au aşezat acolo pînă în z i��s.�� i�.�'.:.0. 11 .  2Snm . s . 1� .  

Urmaşii lui Ruben. 5 t .  fiii lui Ruben, întîiul născut al lui Israel. - Căci el era întîiul • 
r�tc��ăfuar, sft��t��e�Li ts1l�icct�„îg1îi 
născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel ; totuş Iosif n'a fost scris în spiţele de neam ca întîi născut. 

:'1''1lc.29.32; 49.3. (l':•Fac.35. 2'2;40.4. ţ.Fac.48. 15, ?2.  2. luda• a fost în adevăr puternic •• printre fraţii săi , şi din el a ieşit un domnitor ; dar dreptul de întîi născut este al lui Iosif. 
· Fac.49.8, 10.Ps. 60. 7 ; 108 . 8 .  �":' Mic.5.2.  l\fa.t . 2 . 6. 3. fiii lui Ruben ", întîiul născut al lu i Israel : Enoh, Palu, Heţron ş i  Carmi. 

(•Fnc.4G.U. Exod . 6. 14.  Num . 26 . 0 .  

4. fiii lui !oei : Şemaia, fiul său ; Gog, fiul său ; Şimei, fiul său ; 
5. Mica, fiul său ; Rea ia, fiul său ; Baal, fiul său ; 
6. Beera, fiul său, pe care l-a luat rob Ttlgat-Pilneser, împăratul Asiriei ; el era domnul Rubeniţilor. -7. Fraţii lui Beera, după familiile lor, aşa c_um • sînt înscrişi în spiţele neam�lut după neamurile lor : cel dintîi, le1el ; Zaharia ; •vers. 11. 

�- Be�a, fiul lui Azaz, fiul lui Şema, fiul lui !oei . Bela locuia la Aroer • şi pînă la Nebo şi la Flaal-Meon ; ' 
Io!-1 . 13 . 16. tr.. 9. la răsărit, locuia pînă la întrarea 

rourst!��u df�al�.!�� �����· î��ctia:��mă�: laadului . · 
"ioe.22.„. 

1 O. Pe \'remea lui Sau!, au făcut război cu Haga ren iţii *, cari au căzut în 
;�n��a!�r,p�ir:�a loJ�i�!�ă�?/t�r�ea/��'. du lui . "'' Fa.-.2'„ rn. 

Urmaşii lui Oad. 
1 1 . Fiii lui Oacl locuiau in faţa lor, în ţara Basanului •, pînă la Salca. 

>:< fos . 13.11, 2-4. 1 2. Joel, cel dintîi, Şafam, al doilea, laenai, şi Şafat, în Basan. 
1 3. Fraţii lor, după casele părinţilor lor : Micael, Meşulam, Şeba, Iorai, Iaecan, Zia ş i  Eber, şapte. 
1 4. lată fi i i lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui laroah, fiul lui Oalaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieşişai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz ; 
1 5 . Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Ouni, era căpetenia caselor părinţilor lor. 
1 6. Ei locuiau în Oalaad, în Basan, şi în cetăţile lor, şi în toate împrejurimile Saronului • pînă la marginile lor. "''Cap . 27 . c'9. 

1 7. Toţi au fost scrişi în spiţele de neamuri, pe vremea lui lotam ", împăratul lui Iuda, şi re vremea lui Ieroboam ••, împăratu lui Israel. 
:'2 Reg . 15 . 0 , 32. '::>:• 2 Reg . 1 4 . 1G . 28 .  1 8. Fiii lui Ruben, Oadiţii şi jumătate din seminţia lui 1\1.anase, aveau oameni viteji, cari purtau scut şi sabie, trăgeau cu arcul, şi erau deprinşi cu războiul, în număr de patruzeci şi patru de mii şapte sute şase zeci în stare să meargă la oaste. 

1 9. Au făcut război cu Hagareniţii, cu letur •, cu Nafiş şi cu Nodab. 
1:• Fnc. 25.15. Cap. I .  3t. 

20. Au • primit ajutor împotriva lor, ş i  Hagareniţii şi toţi ceice erau cu ei au fost daţi în mînile lor. Căci, în timpul luptei, strigaseră către Dumnezeu, care i-a ascultat, pentrucă se încrezuseră •• în EI. "Vers. 22. "•Ps.22.t.6. 
2 1 .  Şi le-au luat turmele, cincizeci de mii de cămile, douăsute cincizeci de mii de o i ,  două mii de măgari, şi o sută de mii de inşi ; 
22. căci au fost mulţi morţi, pen-
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426 dela Dumnezeu. Şi 1 2. Ahitub a născut pe Tadoc · l 

doc a născut pe Şalum ; • a. trucă lupt� yenle:cul lor pînă !n • 
vre- 1 3. Şalum a născut pe Hilchia . ��� �l:Ja adnfost luaţi î,�i.���e29:17•6• chia a născut pe Azaria ; ' 1111. 1 4. Azaria a născut pe Seraia , raia a născut pe Iehoţad ac. •N„„· S� 

1 5. Jehoţadac a plecat şi el cînd · 1� 11 Domnul în robie • pe luda şi Ier� Us mul prin Nebucadneţar. •2n,s.��l1�· 
Jumătatea seminfiei tai Mm'.ase. 

" "j" inţiei Im Mana-
23. fiii jui:iata li" se:ela Basan pînă se locuiau m ţar�, 

S nir şi pe munIa Baal-Her�o�r;� n::ul!Î fa nui�ă.r . . tele Her!'1o� 
• niile caselor parinti-24 . .lata capete . El'el Azriel !erelor lor : Efe�, lş.eii hdieI oam�ni vim ia, Hoda"'.1a ş1fjt căp�teniile case-teji, 9a.m�l�r l�sr.1 ' . lor parml " "tuii împotriva Dum-25. Dar au .Pa.ca i au curvit • nezeului părmţ�lor l��r:lor ţării, pe du!!ă dumnezeu 1�0�imicise dinaintea cart Dumnezeu 

*2 Reg.li . 7 .  

1�6 Dumnezeul lui Israel � .aţîtaţ âu-1 . lui Pul •' împăratul Asir!e1, �1 u
��I lui•• Tilgat-Pilneser, imparatbl A . . . . şi Tilgat-Pilneser a luat. ro I 
p;1R��eniţi, Oadi\i şi. j�mădate 1'" Jc� 
mintia lui Manase ş1 i-a u� l a • al !ah ţ, la Habor, la Hara. ş_1 • a r.iu Oozan unde au rămas pma m z�ua 
de azi.'�· 2 Heg.1a.19 . ...,,�2 RPg. 1:1.w. ţ2Reg.17.6 ;J:-.11 .  

Urmaşii lui Levi. 6 1. fiii lui Levi : Oherşom •, Chehat 
şi ,��"';�.��!; . Exod. 6. 16. Num. 26.5i. Cap.23.6. 

2. fiii lui Chehat: Amram, ljehar, 
Hebron şi Uziel. . . . 

3. fiii lui Amram : Aaron ŞI Moise, �1 
Maria. fiii lui Aaron : Nadab •, Ab1-
hu, Eleazar şi ltamar. . •I.ev.JO.�. 
4. Eleazar a născut pe fmeas ; f1-neas a născut pe Abişua : 
5. Abişua a născut pe Buchi ; Buchi 

a născut pe Uzi ; 
6. Uzi a născut pe Zerahia ; Zerahia a născut pe Meraiot ; 
7. Meraiot a născut pe Am aria : Amaria a născut pe Ahitub ; 
8. Ahitub • a născut pe Ţadoc ; Ţadoc •• a născut pe Ahimaaţ : 

.,.. 2Som. 8. 17. >:<t.•2Sam.15.27. 

9. Ahimaaţ a născut pe Azaria ; Azaria a născut pe Iohanan ; 
1 O. lohanan a născut pe Azaria, care a fost preot • în casa •• pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim ; 

<i2Cron.26.17,18. �1Reg.0. 2 Cron.3. 1 1 .  Azaria • a născut pe Amaria ; A-maria a născut pe Ahitub ; •Ezra 7 . 3 .  

Urmaşii fiilor lui lei•i. . 
1 6. _fiii lu� Levi : Gherşorn ', Ch . hat ş1 Merari. - „ •ExOd.,,; 
17 . . Jaţă _nun:iele fuior lui Gherşorn': Libm şi Ş1me1. - · 
1 8. Fiii _ lui _Chehat : Arnram, Ijchar Hebron ş1 Uz1el. ' 
1 9. Fiii I.ui Mera_r� ; Mah!i şi Muşi. _ Ace.ste.� smt fam1l11Ie lui Levi, după părmtn. lor. . . . 
20. D.m <:Jherş?m : L�bn i, fiul său ·  Jahat, fiul sau ; Zima •, fiul său ; •v,� . .; 
2 1 .  Joah, fiul său ; Ido, fiul său · ze: rah, fiul său ; Ieatrai, fiul său. - ' 

22. fiii lui _Cheh}t : A�inadab, fiul său ; Core, fiul sau ; As1r, fiul său. 
23. Elcana, fiul său ; Ebiasaf, fiui său ; Asir, fiul său ; 24. Tahat, fiul său ; Vriei, fiul său. Ozia, fiul său ; Sau!, fiul său. ' 
25. fiii lui Elcana : Amasai • şi Ahi· mat ; ��vns.:r� :t; 26. Elcana, fiul său ; Elcana-Ţofa� fiul său ; Nahat, fiul său ; 
27. Eliab, fiul său ; Ieroham, fiul său ; Elcana, fiul său ; 
28. şi fiii lu i Samuel, întîiul născut: Vaşni şi Abia. -
29. fiii lui Merari : Mahli ; Libni, fiul său ; Şimei, fiul său ; Uza, fwl său ; 
30. Şimea, fiul său ; Hagh ia, fiul său ; Asaia, fiul său. 

Leviţii cîntărefi : He man, Asaf şi Etan. 
31 .  Iată aceia pe cari i-a pus David pentru cîrmuirea cîntării în Casa Domnului, de cînd a avut chivotul un loc ' de odihnă : •cnp.10.1. 
32. ei împl ineau slujba de cîntăreli înaintea locaşului cortului întîlnirii, pînă cînd a zidit Solomon Casa Domnului Ia Ierusalim, şi îşi făceau slujba după rînduiala care le era por

.�.
ncită. 

33. lată cei ce slujeau cu f111 l?r. Dintre fiii Chehatiţilor : Hernan, cintărejul, fiul lui Joel, fiul lui Samuel, 
34. fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lu i Toah, 
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. 1 lui Ţuf, fiul lui �:lcana, fiul 35. fiu t fiul lui Amasa1, Jui ��hj iui Elcana, fiul lui !oei, fiul 3.6. iu ·a fiul lui Ţefania, Ju1 Af�r; iui Tahat, fiul lui As ir, fiul 3.7. bl�saf •, fiul lui Core, •:•gxod . 6 . 24 .  Ju1 E f I lui Jţehar, fiul lui Chehat, 3B. iuLevi, fiul lui Israel. -f�J 1J1= ratele său As�f, car.e stătea .Ia 
dre�pt� s.a. Asaf, fml Im Berech1a, 
f I lu• Ş1mea, . . . %. fiul lui �icael, fml lui Baaseia, 
f 1 Iui Malch1a, �I. fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul 
J�i2�1�Î'tui Eta�, fiul lui Zima, fiul 
Jui Şimei, 

. 1 I . Ol 43. f�ul Iu_i Iahat, fiu Ul 1erşom, 
f�J_ lfli�J�:· Mer�ri, �r�tii_ lor, �a S!Îl"�-
ga ; Et�n, fiul lui Ch1ş1, f iul lui Abd1, 
fiul lui Maţuc, . . . . 45. fiul lui Haşab 1a, fml lui Amaţia, 
fiul lui Hilchia, . . . . . 46. fiul lui Amţ1, fiul hu Bani, fiul 
1�7.şf�nui Mahli, fiul lui Muşi, fiul 
lui Merari, fiul lui Levi. 

Familia lui Aaro11. 
48. fraţii lor, Leviţii, erau însărcinaţi cu toată slujba locaşului Casei lui Dumnezeu. 49. Aaron şi fiii săi aduceau jertfe pe altarul • arderilor de tot ş i  tămîie pe altarul •• tămîiei, împlineau toate slujbele în Locul sfînt, şi făceau ispăşire pentru Israel, potriv it cu tot ce 

poruncise Moise, robul lui Dumnezeu. 
o:• Lev .1.  9. ic<<• Exod. 30. 7. 

50. lată fiii lui Aaron : Eleazar, fiul 
său ; fineas, fiul său ; Abişua, fiul său ; 
51 .  Buchi, fiul său ; Uzi, fiul său ; 

Zerahia, fiul său ; 
52. Meraiot, fiul său ; Amaria, fiul 

său ; Ahitub, fiul său ; 
53. Ţadoc, fiul său ; Ahimaaţ, fiul 

său. 

Locurile date Levi(ilor. 
54. lată locuinţele •  lor, după satele lor, în hotarele cari le-au fost însem

nate. fiilor lui Aaron din familia 
Chehatiţilor, ieşiţi cei dintîi la sorţ, 

"" los.21. 

55. l i .s'a dat Hebronul • în ţara · lui luda, ş1 locurile lui de păşunat ; 
•los.21.11,12. 

56. dar cîmpia • cetăţii şi satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune. 
�'Io�. 14. 13; 15.1::. 

57. fiilor lui Aaron •- J i s'a dat cetatea de scăpare Hebron, Libna, şi locurile ei de păşunat, latir, Eştemoa cu 
locurile ei de păşunat, «1os.21 . 1::. 

58 . . H ilen cu �ocuri.Ie lui de păşunat, 
Debir cu locurile lui de păşunat, 
59. Aşan cu locurile lui de păşunat, Bet-Şemeş cu locurile lui de păşunat ; 
60. şi din seminţia lui Beniamin : Oheba cu locurile lui de păşunat, Ale

met cu locurile lui de păşunat, Anatot cu locurile lui de păşunat. Toate ce
tăţile lor erau treisprezece cetăţi, după familiile lor. 

61. Celorlalţi fii ai lui Chehat l i  s'au 
dat prin sorţi • zece cetăţi din famil i ile seminţiei lui Efraim, din seminţia 
lui Dan, şi d in jumătatea • • seminţiei 
lui Manase. (•Ycrs.r.o . „·u:• Ios.21.r.. 

62. f iii lui Oherşom, după familiile 
lor, au căpătat treisprezece cetăţi din 
seminţia lui lsahar, din seminţia lui 
Aşer, din seminţia lui Neftali şi din 
seminţia lui Manase în Basan. 

63. fiii lu i Merari, după familiile lor, au căpătat prin sorţi douăsprezece • 
cetăţi din seminţia lui Ruben, din se
minţia lu i  Oad şi din seminţia lui Zabulon. ·:·Joe. 21. 1, �1. 
64. Copiii lui Israel au dat astfel Leviţilor cetăţile ş i  locurile lor de pă

şunat. 

65. Au dat prin sorţi, d in seminţia 
fiilor lui luda, din seminţia fiilor lui 
Simeon şi din seminţia fiilor lui Beniamin, aceste cetăţi, pc cari le-au nu
mit pe nume. 
66. Cit pentru celelalte • familii ale 

fiilor lui Chehat, cetăţile ţinutului lor 
au fost luate din seminţia lui Efraim. 

>:. Vers. 61. 

67. Le-au • dat cetatea de scăpare Si
hem cu locurile lui de păşunat, în 
muntele lui Efraim, Ohezer cu locurile 
lui de păşunat, •:•1os.21.21. 

68. Iocmeam • cu locurile lui de pă
şunat, Bet-Horon cu locurile lui de 
păşunat, "!os. 21. 22-ar •. 
69. Aialon cu locurile lui de păşunat, 

şi Gat-Rimon cu locurile lui de păşu
nat ; 
70. şi din jumătatea seminţiei lui Ma

nase, au dat : Aner cu locurile lui de 
păşunat, ş i  Bileam cu locurile lui de 
păşunat, pentru familia celorlalţi fi i ai 
lu i  Chehat. 
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'1 28 . d . .  
71 . fiilor l u i  C!.herşo� !e:a)uf a�a�� ���ir:.i şapte e m 1 1, scrişi în spilele de 

familia jurpăt�ţ11 �e��nl���rile lui de Urmaşii lui Beniamin. seJ Oo11anş1.10Aş:asr�t cu Jocurile lui de 6. fiii lui . B_eniamin •_: Bela, Bech . paşuna ' lediael, trei. •· I-uc. <6. 21. � urn.2•.39. Cap ser Ş1 P��unJi�; seminţia lui Jsahar : Chedeş 7. fiii !ui �el? : ţ:ţ�on, Uzi, Uziei"''· 
Cu l.ocurile lui de păşunat, Oobrat cu rimot, ş1 ln, cmc1 capetenii ai ca ' i'e· t părinţilor lor, oamenii viteji şi se o�  Jocurile lui de păşun_al ' 1 · de păşunat în s_pi_ţele de neam . . în n. um_ăr 'de dsocnş1 73 Ramot cu Jocuri e u1 ' - d t ua i Ănem cu locurile J_ui de păşunat ; zeci ş_1 __ do�a e m1 1  re1z�c1 şi patru ...: ş 74 din seminţia Im Aşer, Maşai 1cu 8. f111 lui Becher : Zem 1ra, Joaş Ei· 
Joc�rile lui de păşunat, Abdon cu o- zer, Elioenai, Omri, leremot, Abia' A 

ie. 
eurile lui de păşunat, . " t tot şi Alamet ; toţi aceştia erau' fii"a: 75. Hucoc cu Jocurile_ lut d� paşu�a lui Becher, a1 
şi Rehob cu Jocurile lu� de paş1�naCth, 9. ş i s�rişi în spiţele �e neam, du . 76. şi din seminţia lui �efta. 1 :  �- neamur�le. l<;>r, d rept captenii ale �� 
deş din Oalilea cu Joc1:1nle ţu1 de _pa- se lor parmţ1lor lor, oameni viteji . şunat, Hamon cu Jocurile _Im d� paşu- număr de douăzeci de mi i două sut� 10 nat, şi Chiriataim cu Jocurile lui de pă- 1 O. fiul l u i  lediae l : Bilhan. fiii ·1--: Bilhan :  leuş, Beniamin, Ehud Chui ş����elorlalţi Leviţi, ţiilor_lui Merari: naana, Zetan, Tarsis şi Ahişaha'r . e
le-au dat din seminţia lui Zabulon : 1 1 . toţ_i_ aceştia erau fii _'.li. lui Jectiael Rimono �u Jocurile lui de păşunat, ŞI căpeten11 ale caselor pannţilor lor' Taborul cu Jocurile lui de păşunat, . oameni _ _ viteji, în nui;iăr de şaptespre'. 78 iar de cealaltă parte a Iordanulm, zece mii două sute, 10 stare să poarte în faţa Ierihonului, la răsărit de Io!- armele şi să meargă la răsboi. dan : din seminţia lui Ruben, Beter, m � 2. Ş_upim .• şi Hupim, fiii lui Ir ; Hu. pustie, cu locurile lui de păşunat, Iah- ş1m, fml lui Aher. ·:·:\'111n . " "· ţ��u ����i:o�u��jJc�şr�leatiui de pă- Urmaşii lui Ne/tali. 

şunat, şi Mefaat cu locurile lui de pă- 1 3. fiii lu i Neftai i :  IahţieI, Guni Je-t fer şi Şalum •, fi i i Bilhei. •Fac. ;o.u. ş��� �i din seminţia lui Gad, Ramot 
Urmaşii lui Ma11ase. din Galaad cu locurile lui de păşunat, Mahanaim cu Jocurile lui de păşunat, 1 4. fiii lui Manase : Asriel, pe care 

St . Hesbonul cu locurile lui de păşu- 1-a născut ţiitoarea sa siriacă ;  ea a nat, şi Iaezer cu locurile lui de păşu- născut pe Mach ir, tatăl lui Galaad. nat. 1 5. Machir a luat de nevastă pe sora Urmaşii lui /sahar. lu i Hupim şi Şupim. Numele sorei lui 7 1 . fiii lui Isahar :  Tola •, Pua, Ia- era Maaca. Numele celui de al doilea şub şi Şimron, pa.!��- •6. 13. Num.2S. 2a. ���/ra Ţeiofhad ; şi Ţelofhad a avut 
2. fiii lui Tola : Uzi, Refaia, Ieriel, 1 6. Maaca, nevasta lui Machir, a nălahmai, lbsam şi Samuel, căpeteniile scut un fiu, şi i-a pus numele Pereş; caselor părinjilor lor, anume a i  lui To- numele fratelui său era Şereş, şi fiii la, oameni viteji în neamµ! lor ; pe săi erau Ulam şi Rechem. vremea lui David numărul • lor era de 1 7. fiul lui Ulam : Bedan •. Aceştia douăzeci şi două de mii şase sute. sînt fiii lu i Galaad, fiul lui Machir, 

"2Snm.24.1,2.  Cap.27.L fiul lui Manase. · : ·1  snm.12.u. 
3. Fiul lui Uzi : lzrahia. fiii lui Iz- 1 8. Soru-sa Hamolechet a născut pe rahia: Micael, Obadia, Ioel, lşia, de Jşhod, pe Abiezer • şi pe Mahla. toţi cinci căpetenii ; '''Num.26.:ll 4. aveau cu ei, după neamurile lor t 9. fiii lui Şemida erau : Ahian, Si· după case!� părinfilo� lor, treizeci şl hem, Lich i şi Aniam. ş�se de mu de oamem, ostaşi înarmaţi pentru război, căci aveau multe neveste şi fii. 
5. Fraţii lor, după toate familiile lui lsahar, oameni viteji, erau de toţi opt-

Urmaşii lui E/raim. 
20. fiii lui Efraim • :  Şutelah ; Ber�d, fiul său ; Tahat, fiul său ; Eleada, fIUI său ; Tahat, fiul său ; ···Num.26. :11. 
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d fiul său ; Şutelah, fiul ;1 .. f:�ra şi Ele�d. Oamer_iii din Oa� 

sau • . • ţară 1-au omont, pentruca 
născuţi 1�seră �ă le ia turmele. 
se P0lf:a im, tatăl lor, s'a jălit, m��tă 
22. · fraţii săi au venit sa-I mmg 11e. 

v�emA ş�i a intrat la nevastă-sa, şi .ea 
l3

: ·�t it i a născut un fiu ; el 1-a 
a u�a:�neleşBeria (ln n�noror�re}, penp • nenorocirea era m casa. 
tr�Ia 

A avut ca fiică ee Ş�era care a 
"dii Bet-Horonul de JOS ş1 Bet-Horo-

21 1 de sus şi pe Uzer_i-Şeera. 0�- Refah fiul său, ş1 Reşef ; Telah, r-1· său . l�han, fiul său. 
1�6. La�dan, fi.ul s�u ;  Amihud, fiul 
"u . Elişama, fml sau ; 5�7• Nun fiul său ; Iosua, fiul său. 
2s: Ei a�eau în stăpînir� şi ca �o:_u�n

tă Betelul cu satele llll ; la rasant : 
Naaran • ;  Ia apus : Ghe.zer. c� satele 
I i Sihemul cu satele llll, pma la Gaz� 'cu satele ei. • • •Jos.rn.7.  

29 fiii lui Manase • stapmeau Bet
Şea�ul cu satel.e lui,0,!aanacul cu s�
tele lui, Megh1do.ul cu satele .Im, Dorul cu satele 1�1. 1!1 ace�te cetăţi au 
locuit fiii lui Iosif, fiul Im Israel. 

.:' los . 1 7 .  7.  <<O:-Jos . 17 . 11 .  

Urmaşii lui Aşer. 
30. fiii lui Aşer • : Imna, lşva, Işvi, 

şi Beria ; şi Serah, sora lor. 
t:•Fe.c . 46 . 17 . Nnrn . 28.44. 

31. fiii lui Beria : Eber şi Malchiel . 
32. Malchiel a fost tatăl lui Birzavit. 

Şi Eber a născut pe Iaflet, pe Şomer 
şi pe Hotam, şi pe sora lor Şua. -
33. fiii lui laflet : Pasac, Bimhal, şi 

Aşvat. Aceştia sînt fiii lui laflet. -
34. fiii lui Şamer : Ahi, Rohega, Huba şi Aram. -
35. fiii lui Helem, fratele său : Ţofah, Imna, Şeleş şi Ama!. 
36. fiii lui Ţofah : Suah, Harnefer, 

Şual, Beri, Imra, 37. Beţer, Hod, Şama, Şilşa, Itran şi Beera. 38. fiii lui I eter : Iefune, Pispa şi 
Ara. -39. fiii lui Ula : Arah, Haniel şi Ri\ia. -

40. Toţi aceştia erau fiii lui Aşer, căpete.niile caselor părinţilor lor, oameni ale�1. �i viteji, căpeteniile domnilor, sc�.1ş1 m număr de douăzeci şi şase de mu de .oameni, în stare să poarte armele ş1 să meargă la război. 

Urmasii lui Beniamin. 8 1. Bcniami� a născut pe Bela •, în
tîiul lui născut, pe Aşbel, al doilea, 

Ahrah, al treilea, 
(•Fuc. 46. :! l .  Nmn.�6.3.„. Ca.p. 7 . ti. 

2. Noha, al patrulea, şi Rafa, al cin
cilea. 
3. fiii lui Bela au fost : Adar, Ghera, 

Abihud, 
4. Abişua, Naaman, Ahoah, 
5. Ghera. Şefufan ş i  Huram. 6. Iată fiii lui Ehud, cari erau capi de 

familie între locuitorii din Oheba, şi 
cari i-au strămutat la Manahat • :  

::' Cap.2.02. 

7. Naaman, Ahia ş i  Ohera. Ohera, ca
re i-a strămutat, a născut pe Uza şi pe Ahidud. 

8. Şahara im a avut copii în ţara Moa
bului, dupăce a îndepărtat pe neve
stele sale : Huşim şi Baara. 9. Cu nevastă-sa Hodeş a avut pe : 
lobab, Tibia, Meşa, Malcam, 1 O. leuţ, Şochia ş i  Mirma. Aceştia 
sînt fiii săi, capii de familie. 
1 1 .  Cu Huşim a avut pe : Abitub şi Elpaal. 
1 2. fiii lui Elpaal : Eber, Mişeam, şi 

Şemer, care a zidit Ono, Lod ş i  satele 
lui. 
1 3. Beria şi Şema, cari erau capi de 

familie între locuitorii Aialonului, au 
pus pe fugă pe locuitorii din Gat. 
1 4. Ahio, Şaşac, Ieremot, 
1 5. Zebadia, Arad, Eder, 
1 6. Micael, Işfa şi loha erau fiii lui 

Beria. -
1 7. Zebadia, Mcşulam, Hizchi, Eber, 
1 8. Işmerai, Izlia şi Iobab erau fiii 

lui Elpaal. -1 9. Iachim, Zicri, Zabdi, 
20. Elienai, Ţiltai, Eliel, 
2 1 .  Adaia, Beraia ş i  Şimrat erau fiii 

lui Şimei. 
22. !şpan, Eber, Eliel, 
23. Abdon, Zicri, Hanan, 
24. Hanania, Elam, Antotia, 
25. Ifdeia şi Penuel erau fiii lui Şa

şac. -
26. Şamşerai, Şeharia, Atalia, 
27. Iaareşia, Elia ş i  Zicri erau fiii lui 

Ieroham. -
28. Aceştia sînt capi de familie, capi 

după neamurile lor. Ei locuiau la Ieru
salim. 

Spiţa neamulai lui Saul. 
29. Tatăl lui Gabaon locuia la Ga

baon, şi numele neveste i •  lui era 
Maaca. " Cap.9. 86. 
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tîi născut, I lu i  Şefat ia ,  fiul lui Reue l ,  fiul 1 .  
30 Abdon era fiul sau m nia . U1 lb. 
ol Ţur Chis, Baal? Nadab, 9. 'şi fraţii lor, după neamuri! 3�1 Ohedor, Ahio, ş1 Zech�r. 

Şi ei nouă sute cincizeci şi şase. Toţi 
e br, 32· M iclot a născut fle şi'_me�. 

fraţii nii aceştia erau capi de familie ?a.11e. Joc�i.au tot !a lcf��tii1j0r.'"�a 
. .;ele părinţilor lor. in ca. 

lor, 1m
N

pr�u�a 
nC:Scut pe Chis ; Ch1s

1 
a Preofii. 33 er 1 - cut pe o· năs�ut pe Sau! ; .  Sau 3 n�b ·nadab şi 1 0. Din • preoţi : ledaeia ; Iehoia 

.b 
natan, pe Malch1-Şua, pe ,,� 8.m.1<.51. Iachin ; . . . . "' �"""'· " · •:,1..,; pe Eşbaal. . . "b-Baal. Me- 1 1 . Azana! fiul . lui H1 lch1a, fiul 1 : 34. fiul lu1_I

onatan .��� ··. „28•00•9. 12. M�şula�, fm_l llll_ Ţadoc;_fiul lui Mu'. 
rib-Baal a nascut pep· Metec Ta- ra10t, fml lut Ah1tub, mai marele Ce 
35. fiii lui Mica : iton, ' sei lui Dumnezeu ; a· 

erea şi Ahaz. 
1 h da . Iehoa- 1 2. Adaia, fiul lui Ieroham fiul 1 . 36. Ahaz a născuĂ/;e e
t 

0Âzm'avet şi Paşhur, fiul lui Malchia ; M�esai r·ul da a năs_cut. pe _ eme ' Moţa . lui Adie!, fiul lui lahzera, fiul lui Mu 
Zimr i ; Z1mr1 _a narut le 

ea FiJI ace- şulam. fiul lui Meşilemit, fiul lui lme t: 
37. Moţa a na�cu. PE! :Sa � fost fiul 1 3. şi fraţii lor, căpetenii ale casei� ' stuia a fost Ra a ; \1 acestuia . părinţilor lor, o m ie şapte sute şas: acestuia ;  Aţei a fost fi ,• cnp.9'.43. ze�i, o_ameni viteji, puşi în slujba ca: 
38. Atei a avut _şase fii, ale căror nu- se1 lut Dumnezeu. 

me iată-le :  Azncam, Boc.yu,
f 

lsma�.1� Le viţii şi slujbele sfîfltalui locaş Şearia._ .�ba_dia şi Hanan. 0 1 aceş 1 1 4. Din Leviţ i : Şemaia, fiul lui H . erau f1_i_i_ �1 /r.1. ::-
Eşec . Ulam în- şub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabi: _39. f11_1 r.'.' e Ul sau 

s al 
·doilea: şi din fiii lui Merari ;  ' 

t11ul lui nasc�!, leu • 1 5. Bacbacar ; Hereş ; Gaial · M t Elife�ţ?. ai' ţr�/ea. au fost oameni vi- nia, fiul lui Mica, fiul lui Zi�ri �i�i 
te4.?," ca•:: t��gea�mcu arcul _şi 31u a_vut lui Asaf ; . . . . 

. ' . 
1 1 . r · nepoţi 0 sută cmc1 zeci. 1 6. Ob_ad1a, _fiul l lll Şema1a, fiul lui mT�ti �1c!�tia sînt' fiii lui Beniamin. G�lal, fm! llll !edutun ; Berechia,_ fiul 

Locuitorii Ierusalimului după lntoarce-
rea din robie. 9 I Tot • Israelul este scris în spi· 

ţ�le de neam şi trecut în cartea îm
păraţilor lui Israel: Şi I��a a f.?s! luat 
rob în Babilon, dm pncma faradele
gilor lui. -'Ezra2. ă9. 

2. Cei dintîi • locuitori cari au lo
cuit în moşiile lor, în cetăţile lor, erau 
Israeliţii, preoţii, Levi ţii şi Netiniţii ••. �� Ezra2. 10. Net'm. 7. 73. (t\�Ios.9.27. Kzra2.43; 8 . 20 .  3. La Ierusalim • locuiau fii de ai lui 
Iuda, fii de ai lui Beniamin, şi fii de 
ai lui Efraim şi Manase. - •Neem.11.i. 
4. Fii de ai lui Pereţ, fiul lui luda : 

Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, 
fiul lui Imri, fiul lui Bani. 
5. Dintre Şiloniţi : Asa ia, întîiul nă· 

scut, şi fiii săi. 
6. Fii de ai lui Zerah : Ieuel, şi fra· ţii săi, şase sute nouăzeci. -
7. Fii de ai lui Beniamin : Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua ; 
8. lbneia, fiul lui Ieroham · Ela fiul lui Uzi, fiul lui Mieri ; Meş�lam: fiul 

lui Asa, f iul lut Elcana, care locuia in satele Netofatiţilor. 
1 7. Şi uşierii : Şalum, Acub, Talmon 

Ahiman, şi fraţii lor ; Şalum era că'. petenia lor, 
1 8. şi pînă în ziua de azi el este la uşa împăratului, la răsărit. Aceştia sînt 

uşierii taberei fiilor lui Levi. 
1 9. Şalum, fiul lui Core, fiul lui Ebia· 

saf, fiul lui Core, şi fraţii săi din casa tatălui său, Coreiţii, împlineau slujba 
de păzitori ai pragurilor cortului ; pă· 
rinţii lor păziseră intrarea în tabăra 
Domnului, 
20. şi Fineas • , fiul lui Eleazar, fuse· 

se odinioară capetenia lor, şi Domnul 
era cu el. •Num.st.6. 
21 . Zaharia, fiul lui Meşelemia, era 

uşier la intrarea cortului întîlnirii. 
22. De toţi erau două sute doispreze· 

ce, aleşi ca uşieri ai pragurilor, şi 
scrişi în spiţele de neam, după satele 
lor. David şi • văzătorul •• Samuel ii 
puseseră în slujba lor. 

•:• 1 Sam.9.9. t:i:-Cap.16.1,2. 

23. Ei şi copiii lor păzeau uşile C�sei 
Domnului, adecă ale casei cortului. 
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ieri în cele patru vînturi :  
2�. E'._r�r 'î! apus, l a  miazănoapte şi la răsa�1 ! Ja miazaţ1:. lor cari locuiau în satele 
25. f� !1 u sii vină din timp în timp Jor, tre u\a ile • 2 Reg. 1 1 . o. 

la ei 'd.'.1� ea�est� patru căpetenii ale 
2?· .1 aci aceşti Levi ţi, erau totdeauna 

uşieri ��ă şi mai av.ea':1. privigh�re� �u�':1 odăilor şi vistiernlor Casei IUi 

Dumn����c�au noapt�a în)urul Case� 
2.7[/ mnezeu a cărei paza o aveau, ş1 Jui u 

e trebu0iau s'o deschidă în fie-
pe ec':fimineaţă. . . . . _ c2s Unii din Leviţ1 aveau g.nJa de 
neÎtele pentru slu.jbă, pc <:_an le .nu

�iărau la intrare ş1 le  numarau ş1 la 
iei�re.Aljii îngrijeau de unelte, de 
1 ie uneltele sfînt.ului locaş, şi de 
tf�area făinii, de _vm, de untdelemn, 
de tămîie şi de miresme. 
30. fii de ai preoţilor pregăteau tă-mîia • mirositoare. . : �xo.d.�:2.�. 
31 .  Matitia, unul dm Lev!ţ1, mt11ul 

născut al lui Şalum Core1tul, avea 
grijă de ' turtele coapte fo ,����;; 

6.21. 

32. Şi unii din fraţii lor, dintre Che
hatiţi, erau însărcinaţi s� pregătească 
pentru fiecare Sabat pm1le • pentru 
unerea înaintea Domnului. •1.ev.2<.s. p 
33. Aceştia sînt cîntăreţii ', capii de 

familie ai Leviţilor, cari locuiau în 
odăi, scutiţi d.: alte slujbe, pentru că 
lucrau zi şi noapte. •Cap.6.31; 20 . 1 .  

34. Aceştia sînt capii de familie ai 
Leviţilor, capi după neamurile lor. Ei 
locuiau la Ierusalim. 
Locuitorii din Oabaon şi casa lui Saul. 
35. Tatăl lui Gabaon, Ieie!, locuia l a  

Gabaon, ş i  numele nevestei l u i  era 
Maaca •. <•Cop.B.29. 

36. Abdon a fost fiul său întîi născut, 
apoi Ţur, Chis, Baal, Ner, Nadab, 37. Ghedor, Ahio, Zaharia ş i  Miclot. 38. Miclot a născut pe Şimeam. Şi  ei 
locuiau tot la Ierusalim lingă fraţii 
lor, cu fraţii lor. 39. Ner • a născut pe Chis ; Chis a 
născut pe Saul ; Sau) a născut pe Io
natan, pe Malchi-Şua, pe  Abinadab, şi pe Eşbaal. ,, Cnp.B. :ia .  
40. fiul lui Ionatan : Merib-Baal. Me

rib-Baal a născut pe Mica. 
41. fiii lui Mica : Piton, Metec şi 

Tahrea. 

4 2. Ahaz • a născut pe !aera ; l acra a 
născut pe Alemet, AzmJvet şi Zimri ; 
Zimri a născut pe Moţa ; •cap.B.35. 
43. Moţa a născut pe Binea. fiul 

acestuia a fost Refaia ; Eleasa a fost fiul acestuia ; Aţei a fost fiul acestuia. 
44. Aţei a avut şase fii, ale căror nu

me iată-le : Azricam, Bocru, lsmael, 
Şearia, Obadia şi Hanan. Aceştia sînt 
fiii lui Aţei. 

I STO R I A  LU I DAVI D (C a p i to l e l e  10-29. 2 S a n1 u e l  23. 3-5.) 

Moartea lui Saul. 10 1 .  filistenii • s'au luptat cu Is
rael, şi oamenii lui Israel au luat-o 

la fugă înaintea filistenilor şi au că
zut morţi pe muntele Ghilboa. 

�· I S.sm . 31. 1,2.  

2. filistenii au urmărit pe Sau! şi pe 
fiii lui, şi au ucis pe Ionatan, Abina
dab şi Malchi-Şua, fiii lui Sau!. 
3. Invălmăşeala luptei a prins şi pe 

Sau! ; arcaşii l-au ajuns şi l-au rănit. 
4. Saul a zis atunci celui ce-i ducea 

armele : „Scoate-ţi sabia, şi străpun
ge-mă cu ea, ca nu cumva să vină ace
şti netăiaţi împrejur să mă batjoco
rească." Cel ce-i ducea armele n'a 
voit, căci se temea. Şi Sau! şi-a luat 
sabia şi s'a aruncat în ea. 

5. Cel ce ducea armele lui Sau!, vă
z_îndu-1 mort, s'a aruncat şi el în sa
bia lui, şi a murit. 
6. Astfel a perii Sau! şi cei trei fii 

al lui, şi toată casa lui a perii în ace
laş timp. 7. Toţi bărbaţii lui Israel, cari erau 
în vale, văzînd fuga şi văzînd că Sau(. 
şi fiii lui au murit, şi-au părăsit cetă
ţile şi au fugit şi ei. Şi fiListenii au 
venit şi s'au aşezat acolo. 
8. A doua zi, filistenii au venit să 

jăfuiască morţii, şi au găsit pe Sau! 
şi pe fiii lui, căzuţi pe muntele Ghil
boa. 
9. L-au jăfuit, şi i-au luat capul şi 

armele. Apoi au trimes să dea de ştire 
prin toată ţara Filistenilor, idolilor 
lor şi poporului. 

1 O. Au pus • armele lui Sau I în casa 
dumnezeului lor, şi i-au atîrnat ţea
sta capului în templul lui Dagon. 

>."< l ':So.m.31. 10. 

1 1 .  Cînd au auzit toţi locuitorii din 
Iabesul din Galaad tot ce au făcut fil i
stenii lu i  Sau!, 
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432 . amenii viteji, au părat, după cuvîntul •• Dornn 1 . 
1 2. s'au scu1 l�t5

toJ( �i trupurile fiilor privire I_'.! lsrae�. • 2 Hnm. 2.'· "· "" i so� U1 cu 
Ju�t ţrupul d

u1 
1� labes. Le-au în�ro- 1 1 .  lata, dupa număru l lor ·.'."·'·"· 

Ju1, ş1 le-1
au

sup
u� steJ·ar la Iabes, şi au cari erau în slujba lui David' 1 11,Jii 

pat oase e . ' J�şob.eam, fiul h1i Hac�oni, �n ,1 . 
postit şafte zile .. 1 entrucă s'a făcut căpitanu de s.eama. El ş1-a învîr�t tl1n 

t 3. Sau a _ �un ' � faţă de Domnul, liţa pest� tre.1 sute d.e oameni, e su: 
vinoyat.de f�ra�eleg 

I-a păzit, şi pen- i-a omori! dmtr'o singură datf cari 
al c�ru1. c1

uv
e
1
b
n
a
t
t ,. 

"şl cerut sfatul celor 1 2. puf.ă el, El_eaza�, fiul lui Do truca a m r . .  Ahoh1tu , unul dm cei trei războ· do, 
ce cheamă m���'.,1,;. . ia. ts; i&.2S. "" ' �nm . 29. 7. 1 3. El era cu David la Pas-Da1n!ci. 

D I . dea unde se strînseseră Filistenii pm11rn, 14. N'a întrebat pe . 0'!1�u ·ărăţi� luptă. Acolo era. o bucată de p:n .ru ceea Domnul 1-a omont, şi !mt · plină cu orz : ş 1 poporul fugeam�nt a dat-o • lui ���!�_ 1!.i�l2!��- "-��:�, 5. a. naintea Filistenilor. 1· 
Da••id lmpărat. 

] ] 1 . Tot Israelul • s'a str�ns _Ia J:?a:id 
Ia Hebron, zicînd: „lat� ca noi s1�

tem os din oasele tale ŞI ca,��;m.�.1� 
c��nOdi���ară, chiar cînd e�a Sau! îm
părat, tu duceai şi aduceai pe_ lsr�el 
mapoi. Domnul, Dumnezeul tau, ţ1-a 
zis: „Tu vei paşte • pe P.oporul Me� 
Israel şi tu vei fi căpetenia popor_ul�1 
Meu Israel." . . .. p, . ,a . . i .  

3. Astfel toţi bătrînii lui Is:ael �u 
venit la împărat la �ebron, ŞI J?a:1d 
a făcut legămînt cu e1 la Hebron .m�m
tea Domnului. Au uns • pe David 1m
părat peste Israel, după cudntul Dom
nului, spus prin Samuel••. 

(:2sam.5.3. 1:=r:i 1sam. 10.1,12,13. 
4. David a mers • cu tot Israelul asu

pra Ierusalimului, adică lebus. Aco
lo•• erau lebusiţii, locuitorii ţării. �=2Sam . 5. 6. *�•Jadc. l . �1 ; 19 . 10. 
5. Locuitorii lebusului au zis lui Da

vid : „Nu vei intra aici." Dar David a 
luat cetăţuia Sionului : aceasta este ce
tatea lui David. 
6. David zisese : „Oricine va bate cel 

dintîi pe Iebusiţi va fi căpetenie şi 
domn." Ioab, fiul Ţeruiei, s'a suit cel 
dintîi, şi a ajuns căpetenie. 
7. David s'a aşezat în cetăţuie ; dea

ceea au numit-o cetatea lui David. 
8. A făcut zid împrejurul cetăţii, dela 

Milo de jur împrejur ; şi Joab a dres cealaltă parte a cetăţii. 9. David ajungea din ce în ce mai mare, şi Domnul oştirilor era cu el. 
Vitejii lui David. 

1 O. !ată • . căpet�niile 1·itejilor cari e�au in. slujba lui David, şi cari l-au aiutat 1mpreună cu tot Israelul să-şi întărească stăpînirea, ca să-l pună îm-

1 4. S'au aşezat în mijlocul ogorul . l-au ocrotit, şi au bătut pe filist ui, Şi Domnul a dat o mare izbăvire 
eni. 

1 5. Trei din cele treizeci de căp�te ·· s'au • pogorît la David pe stîncă 
�11 

p�ştera A�ulam, cînd tabăra filisl�� mior era m valea _•• Refaimiţilor. 
. 2�a�1.2�. 1:i. <·�· Co.p.u.g, 

1 6. David era atunci m cetăţuie şi ceată a Fi listenilor era la Betieem
o 

1 ?· Da�id a avut o do_rinţă, şi a zis :  „Cme-m1 va  aduce apa de băut din fîntîna de la poarta Betleemului ?" 
1 8. Atunci cei trei bărbaţi au trecut prin tabăra Filistenilor, şi au scos apă din fîntîna dela poarta Betleemului Au adus-o şi au dat-o lui David · da; 

David n 'a vrut s'o bea, ci a văr�at-Q înaintea Domnului. 
1 9. El a zis : „Să mă  ferească Dum. nezeul meu să fac una ca aceasta ! Să beau eu sîngele acestor oameni, cari s'au dus cu primejdia vieţii lor ? Căci 

cu primejdia vieţii lor au adus-o." Şi 
n'a voit s'o bea. Iată cc au făcut ace
şti trei viteji. 
20. Abişai • , fratele lui loab, era d· 

petenia celor trei. El şi-a învîrtit su
liţa peste trei sute de oameni, şi i-a 
omorî! ; şi i-a mers fa ima între cei 
trei. •2Sam.23.IS. 

21 . El • era cel mai cu vază din cei 
trei din rîndul al doilea, şi a fost că
petenia lor ; dar n'a ajuns pe cei trei 
dintîi. •2�am.23.t9. 

22. Benaia, fiul lui lehoiada, fiul 
unui om din Cabteel, om de pret şi 
vestit prin isprăvile lui. El • a ucis 
cei doi lei ai Moabului. S'a pogori! 
în mijlocul unei gropi pentru apă, 
unde a ucis un leu, într'o zi cînd că
zuse zăpada. •2Saru.23.lll. 
23. El a ucis pe un Egiptean_, care 

avea o statură de cinci coti ş1 avea 
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• sul iţă, ca sul_ul un�i ţesă- Războinicii lui  David în timpul lui 
în rn1�ă 0 

0 orît impot�1va !u• cu !-ln Sau/. 
tor ; s a  prn�ls suliţa dm mma Eg1p-

12 1 . 
lată • ce} ce s'a.u dus Ia David toiag, � s i [-a ucis cu ea. la Ţ1clag ' , pe ctnd se ţinea el teanulu:� şce a făcut Benaia, fiul lu i departe de faţa lui Sau!, fiul lui Chis. 24 . . 1d a. şi i-a mers faima printre Ei făceau parte din vitejii cari i-au [eho1a a '· · · dat ajutor în timpul războiului. cei tre�av�:/ 1�a i  cu vază ?in cei _tr��- 1 sm u . 21 . 2. •• i >a m . 27 . 6 .  25: � n'a ajuns pe ce i tre i d1nt 1 1. 2. Erau arcaşi, cu mina dreaptă şi cu 

z0e��/d Î�a primit în sfatul celor mai mina stingă ' aruncau pietre, iar cu 
roape de el . . . .  arcul trăgeau săgeţ i :  erau din Benia-

a�6 Vitej ii oştim :  min, din numărul fraţilor l�}J,���),: rn. A. I • fratele lui Ioab. Elhanan, 
. 5j�i Dodo, din Betleem. «2su'.".2a.21 . 3. Căpeten ia Ahiezer şi loas, fiii lui 

fi
2
u
7
1
_ Şamot, din Haror. Heleţ, dm Pa- Şemaa, d in Ghibea ; leziel şi Pele!, fi i i lui Azmavet ; Beraca ; lehu, din Ana-l�·. Ira, fiul lui lcheş, din Tecoa, Abie- t�� ;lşmaia, din Gabaon, viteaz între cei 

zer, din An�tot. . . . treizeci, ş i căpetenie peste treizeci ; Ie-29. Sibeca1, Huşatttul. llat, dm A- remia ; lahaziel ; Iohanan ; lozabad, d in 
hoah Ghedera ; JO. ·Mahara!, din Netofa, Heled, fiul 5. Eluzai ; Ierimot ; Bealia ; Şemaria ; 
lui Baana, dm N�tof�. . . . Şefatia, din Harof ; 31 .  [tai, fiul lu_1 R1ba1, . dm . Ght�ea 6. Elcana, I ş ia, Azareel, loezer şi J aiiilor lui Beniamin. Benata, dm Ptra- şobeam, Coreiţ i ; 
!��- Hurai, din Nahale·Gaaş. Abiel, dJ� ������- Zebadia, fiii lui leroham, 

dj�. AA:��vet, din Baharum. Eliahba, ' c�t �i�!rctu�t1�!ib����e î�i��{�ţ��a PJf� 
din Şaalbon. . . pustie, ostaşi deprinşi la război, înar-34. Bene-Haşem, _dm Ghtzon. Ionatan, I maţi cu scut şi cu suliţă, ca nişte Iei, fiul lui Şaghe, dm Harar. 11 şi iuţ i ca nişte căprioare • de pe munţi . . 35. Ahiam, fiul lu i Sacar, din Harar . •.• z sam.2. 1,. Elifal fiul lui Ur. · 9. Ezer, căpetenia ; Obadia, al doi-
36. Hefer din Mechera. Ahia, din Pa- lea ; El iab, al treilea ; 

Jon. 1 O. Mişma11a, al patrulea ; Ieremia, al 
37. Heţro, din Carmel. Naarai, fiul cincilea ; lui Ezbai. 1 1 . Ata i, al şaselea ; El iei, al şap-
38. Joel, fratele lui Natan. Mibhar, telea ; fiul lui Hagri. 1 2. lohanan, al optulea ; Elzabad, al 39. Ţelec, Amonitul, Nahrai, din Be- nouălea ; 
rot, care ducea armele lui Ioab, fiul 1 3. Ieremia, al zecelea ; Macbanai, al Ţeru iei. unsprezecelea. 40. lra, din leter. Gareb, din !eter. I 1 4. Aceştia erau fiii lui Gad, căpe-41. Urie, Hetitul. Zabad, fiul lui Ah- · teni i ale oştirii ; unul singur, cel mai lai. i m ic, · putea să se lupte cu o sută de 42. Adina, fiul lu i  Şiza, Rubenitul, ! oameni, şi ce l  mai mare cu o mie. 
căpetenia Rubeniţilor, şi treizeci îm- 1 1 5. Aceştia au trecut Iordanul în luna preună cu el. întîi, cînd ieşea • din matcă, pe tot 43. Hanan, fiul lui Maaca. Iosafat, cursul lui, ş i  ei sînt aceia cari au pus din Mitni. I pe fugă pe toţi locuitorii din văi, la 
44. Ozia, d in Aştarot. Şama ş i  Ie- · răsărit şi la apus. ·•· Ios. 3. 15. 

hiel, fiii lui Hotam, din Aroer. I 1 6. Şi din fiii lui Beniamin şi ai lu i  
45. lediael, fiul lui Şimri . loha, fra- ! luda au fost unii car i  s 'au dus l a  Da-tele său, Tiţitul. 1 vid în cetăţuie. 46: Eli�ţ, di� Mahavim, Ieribai şi Io- I 1 7. David le-a ieşit în_a�nte, �i le-a Şal'1a, fnt lut Elnaam. l tma, Moabi- i· vorbit astfel : „Daca veniţi la mme cu tul. gînduri bune, ca să mă ajutaţi, inima 47. Eliel, Obed şi laasiel-Meţobaia . . mea se va uni cu voi ; dar dacă veniţi 2S 
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' 30. Din fiii lui Efraim, dou- . 
să mă înşelafi, în fol_os�\l�icl�. Dum: mii opt_ sute, _oameni vi�eji, a��c1 de . cind nu fac nicio . _ dă şi sa cu faima, du pa casele parinn tllen1 
:e�1;u1 părinţilor noştri sa va 31 .  Din jumătatea _seminţie/ i�i lor. 
·udece !" . - ·tanii de nase, optsprezece m11, cari au f h\a. J 1 B. Amasai •, unul dd� g��ul, şi a I mi fi pe nume . să se ducă să pu�� ,u. 
scamă. a fost apu�at 'de şi cu părat pe O.�v1d_. im. 
zis : „Sînte� cu . tme, Dav�ce' ţie, şi I 3 2. Di� f1! 1 lu i lsahar, cari se . 
tine, fiul lui Isa1_ ! �a���i PDumnezeul p�au • m mf�lege_rea �remuril�;1ce: pace celor ce te aJu.ta, 'd ·-a primit ştiau ce trebuia sa faca Israel Ş1 
tău fi-a ajutat !''.. Şi D�T o�tirii. ' sute de căpetenii, şi toţi frafii 1� doua 
şi i-a pus între capetenu e ''"'""'·11. 20. puşi supt porunca lor. ,� erau 

. . din Manase s'au 33. Din Zabulon, cincizeci de rn':1.� 
1 ?· Nişte �am��d . a ornit cu ră_z- stare să m�argă la oştire, înarli, 1n unit cu Da�id, (1 . Sau! 

p
cu filistenu. pentru lupta cu toate armele d mat1 boi împot?v� d�1 ajutor Filistenilor ; boi, şi gata să se lupte cu 0 � �ăi. Da� n'au - os 

'au sfătuit domnii Fili- hotărîtă. n1rn1 
căci„ dupac� s es înapoi° pe David, zi- 34. Din Neftali, o mie de căpeten" . s!eni�or S�

u nm
tea ca el să treacă de cu ei treizec! şi �apte de mii, cari 11>11 ci

�r��a" st=�î��lui său Sau!, şi să �� tau seu.tul ş1 �u!1t_:i. 
. 

Pur. 
P ă astfel în primejdie c�petele 3? . Dm_ Da_mţ_1, marmaţ1 _pentru ră .  
���stre." · • 1 sam .�.2. "-· l�•m� '.!9·': boi, do�azec1 ŞI _opt de m�1 şase sui: 

20 C d s'a întors Ja Ţ1clag, tata cei 36. D!n Aşer, m s_tare sa meargă 1 · 
· , m unit cu el din Manase : Ad- oaste, ş1 gata de l upta : patru zecidem·a ��h� Î�zabad, !ediael, Mi�ael, !.ozabad1 �7. Şi de .c�ala_ltă par_tt; a _Iordanul�'· 

Elihu şi Ţiltai, căpetenia mulor lui dm Rubemţ1! �m 9ad1ţ1, ş1 din jumă� 
Manase. . . • tatea semu�ţ1e1 _ l u t  �anas:, cu toate 

2 1 . Au dat ajutor !�1 David 1�p.o- armele de_ razbo1„o s�ta d<?uazeci demii triva cetei • (jăfuitortl�r !.-m�lec1ţ1 ), ?B. Ţoţ1 aceşti ba_;baţ1, oameni d; căci tofi erau oameni viteji, ŞI au a- razbot, gat� de l upta, au venit la He. 
juns căpetenii în oştire. • 1 5••n.30. i, ;· 10· bron cu m�m� neprefăcută, ca să pu. 

22. Şi din zi în zi ye�eau oameni la nă pe. Da".1d �mp�raţ peste tot IsraeDavid să-l ajute, pma ce a avut o ' lui. Ş1 toţi ce1lalţ1 dm Israel erau toi tabără mare, ca o tabără a lu i Dumne- cu un gînd să facă împă�at pe David. zeu. 39. Au stat acolo trei zile cu David Rilzboinicii mîncînd şi bind, căci fraţii lor le pre'. 
celor douăsprezece seminţii. gătiseră de mîncare. 

23. Iată numărul oamenilor înarmaţi 40. Şi chiar ceice locuiau lingă ei 
pentru război, cari s'au dus • la Da- pînă la lsahar, la Zabulon şi Neftali, 
vid în Hebron, ca să treacă•• asupra aduceau merinde pe măgari, pe cărni· 
lui domnia lui Sau!, după ţ porunca le, pe catîri şi pe boi : aluaturi, turte 
Domnului. de smochine şi de stafide, vin, uni· .„„ru.2�•;5.1 . Cap.11.1. •<,Cap.10.u. t t Sam.16.t,s. delemn, boi şi oi din belşug, căci era 

24. fiii lui luda, cari purtau scutul bucurie în Israel. şi suliţa, şase mii opt sute, înarmaţi 
Chivotul adus de David în casa p

���rDi�
ă
fifi0/�i Simeon, oameni viteji lui Obed-Edom. 

Ia război, şapte mii o sută. 
26. Din fiii lui Levi, patru mii şase 

sute ; 
27. şi lehoiada, mai marele Aaroni

jilor, şi cu el trei mii şapte sute ; 
28. şi Ţadoc •, tînăr viteaz, şi casa tatălui său, douăzeci şi două de căpetenii. ��2sam.B.11. 
29. Din fiii lui Beniamin, fraţii lui Sau!, trei mii ; căci pînă alunei cea mai mare • parte dintre ei rămăseseră credincioşi casei lui Sau! . ''"Sam . 2.a,e. 

13 1. David a ţinut sfat cu căpete· 
niile peste m ii şi peste sute, cu 

toţi mai marii. 
2. Şi David a zis întregei adunări a 

lui Israel : „Dacă găsiţi cu cale, şi dacă 
lucrul acesta vine dela Domnul, Dum· 
nezeul nostru, să trimetem în toate 
părţile la fraţii noştri cari au răll!as' 
m toate ţinuturile lu i  Israel, ŞI fa 
preoţi şi Leviţi în cetăţile şi împ�eJll" 
rimile lor, ca să se strîngă la noi, 

:< 1 Sam. 3t . J . JSl.!'·1• 
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i să aducem la_ ��i chivotul Dum: I - 2._ David _a c�noscut că Domnul i i  3. ş . nostru cac1 nu ne-am mai mtarea ca impara! al lui Israel ş i  că �ezeU.lr'de el d� pe vremea _!ui Saul." \ î�pără_ti_'.l lui s'a înălţat foarte' mult, 
1ngnJ 1 _ � 18"'� · 7 · 1 ·':; dm prici.na poporului Său Israel. 1• adunarea a hotant sa faca 3. David a mai luat neveste şi la 4. T0! .a lucrul acesta a părut bun Ierusal im : şi a mai născut fii şi fiice aşa, c�I�i popor. 4. lată numele celor • ce i s'au născut întreOavid a strîns_* pe_ t_?t I.sraelul, la Ierusalim ; Şamua, Şobab, Natan, 5. Şilhor„ în Egipt, pm� la mt�a;ea Solomon, . 

·•· C•P · " · "· dela atului, ca să �duca dm t Chmat- 5. lbhar, Ehşua, Elfelet, tla� chivotul lui Dumnezeu. 6. Noga, Nefeg, Iafia, 
!����-5. zsarn-�. 1 .  >:<:::J os . �:;. :: . t i srun . 6· 21; 7 . i . 7. Elişama, Beeliada ş i Elifelet. 
6 

Ş. David 1mpreuna cu tot Israelul, B. . t l l . D "d , · 1 it la Baala •, la Chiriat-learim, ircun. e e . .  lll 
_
avt asupra 

s a s�ste al lui Iuda, ca să ridice de . . .. Ftltslemlor. 
car10 chivotul lui Dumnezeu, înain- , 8. f'.:1hs�en11 au auzit că David • fusese 
aco - uia este chemat Numele Dom- 1 uns impara! peste tot Israelul şi s'au tea ula�are şade•• între heruvimi. �uit . . cu toţii să-l caute. David a fost nul <Ios. lo. 9,60. '°'' 1 Sa m . 4 . 4. 2 Sam.6.2. 1 !nşţunţat de acest Jucru, Şi le-a ieşit 7 Au pus într'un car • nou chivotul I mamt.e: . . 

·• 2 sa m . c  •. l7. 1 : Dumnezeu pe care l-au luat din _ 9. F 1hsten11 au venit, şi s'au răspîndit 
ui „ lui Abi�adab : Uza ş i Ahio cîr- 1 m valea • Refaimi\ilor. ··· Cap. 1 1 . 15. cas� u carul. •Num.4.t&.Cap.15.2,t3. ''''' l Sam.7.1. � �· Davi� a întrebat pe Dumnezeu m:1oavid • şi tot Israelul jucau inain- zicmd.: �!Sa 1!1ă su} împ_otriva Filisteni: 
te� lui Dum�e_zeu C1:1 toată put.erea _Jor, lor, ŞI 1 1 . vei .d� m mmile_ .mel� ?" Şi 
întind şi z1cmd dm arfe, dm Iau te, D?�nul 1-a zis . „Sui-te, ş1-1 vm da m din tobe, din chimvale şi din trîmbiţe. m 1mle ,tale." . . 

• 2 sa111 . 6 . 5 . 1 1  .. S _au s�.ut la Baal-Peraţ1m, unde 9. Cînd au aj�ns la_ aria lui C�idon, David 1-� .b�tut. Apo_i. a zi_!'. : „D_umn�
Uza a întins mma sa apuce chivotul, ze_u a ns1p1t pe vr�Jmaşu mei prm 

ntru că boii erau să-l răstoarne. mma mea, ca pe nişte ape cari se Pf o. Domnul S'a aprins de mînie im- scurg. Deaceea s'a �at locului acestuia 
potriva lui Uza, şi Domnul 1-a lovit, numele. Baal-Pe�aţtm. pentrucă • întinsese mîna pe chivot. 1 �· Ei şi-au 1.asat acolo dumnezeii, 
Uza a murit •• acolo înaintea lui Dum- ca;1 au .fost arşi în foc, după porunca 
nezeu. ""Num.4.15. Cap. 15.13,10. ;;:::• Lev. 10 .2. lui Day1.d. . . 

1 1 .  David s'a mîniat că Domnul fă- _ 1 3. F1hsten11 • s'au răspîndit din nou 
cuse o spărtură, lovind pe Uza cu o m vale. . , . _ " 2 Sam . 6 . 22. 

asemenea pedeapsă. De aceea locul 1 4. �avid a mtre�at �araş pe Dumne
acesta a fost numit pînă în ziua de zeu. _Ş i p�mnezeu 1-a zis : „Să nu te sui azi  Pereţ-Uza 1. du pa e1 ; mtoarce-te dela ei, şi mergi• 

12. David s'a temut de Dumnezeu în asupra lor prin faţa duzilor. • 2 sam .6.23. 

ziua aceea, şi a zis : „Cum să aduc 1 5. Cînd vei auzi un vuiet de paşi în 
chivotul lui Dumnezeu la mine ?" vîrfurile duzilor, atunci să ieşi la lup-1 3. David n'a tras chivotul la el în tă, căci Dumnezeu merge înaintea ta, cetatea lui David, ci 1-a dus în casa ca să bată oastea Filistenilor." lui Obed-Edom din Gat. 1 6. David a făcut cum îi poruncise 
14. Chivotul • lui Dumnezeu a rămas Dumnezeu, şi oastea Filistenilor a fost !rei luni !a familia lui Obed-Edom, bătută dela Oabaon • pînă la Ohezer. m casa lui. Ş1 Domnul a binecuvîntat •.• 2 sam . s . i.-• .  

casa lui Obed-Edom •• şi tot ce e ra al • 1 7. F31ima • l�i David s'a răspîndit 
lui. •2sam . 6. 11. ·•·•· Fac. 30.27 . cnp. 26. 5. m toata ţara, ŞI Domnul 1-a făcut de•• temut pentru toate neamurile. «tos.6.21. 

Casa lui David şi copiii lui. 2 Cron.26.S. ''" Deut.2.25; 11 . 2c„ 14 1 .. Hiram •, împăratul Tirului, a David aduce Chivotul la Ierusalim. d tru�es .soli. lui. David, şi lemn de 15 t .  David şi-a zidit case în cetatea el r�, �1. c1ophton de piatră şi tîm- lui David · a pregătit un loc chi P an, sa-1 zidească o casă. • 2 sam. o. u,etc. 1 votului lui Du:nnezeu, ş i a ridicat u� 
I.Sau: Spărtm" lui Urn. COrt ° pentru el. "Cap.16.1. 
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436 . . . Chivotul • ;  Benaia, Maaseia, Matitia El' 
2. Atunci David 

t 
\zi_s · p�rtat decît ' Micneia, şi Obed-Edom şi ' Ieielfele ii 

lui Dul!l�ez�u. nu rf i��e ales Domnul  1 9. Cî�tăreţi i  Hernan, Asaf '. Uşie�. 
de Lev1ţ1, �act

i r� � Dumnezeu şi să-l aveau ţimbale de a ramă ca 
şi" Etan să ducă ch1vo u . Ul din ele. ' sa sun; slujească pe vecJ�·um.•. 2, 15. Deu1 . 10.e; 31·9• 2�. Za�ar ia, Aziel ! Şemiramot 1 . 

. D .d strîns • tot Israelul I� Um, Eliab, Maaseia şi Benai ' eh1eJ, 3. Ş1 . avi � ie ch ivotul Domnului lăute pe • alamo! 1 ;  ,.: aveau Ierusalim ca sa sui-I re ătise. 2 1 .  şi Matitia, Elifele, Micne· '·"·""' la locul pe care P •1�,g.s. 1 . eap. 13. 5: Edom, Ieie! ş i Azazia, aveaula,Obed. 
4 David a strîns pe fiii lui Aaron ŞI opt coarde, �a s� su ne . tare. 

arfe Cil 
· . . . 22. Chenama, capeten1a muzic" . P� ���iţÎi"ii lui Chehat : p� căp�ten!� Leviji, cîrmu ia muzica, fiindcă e1:alnlre 

:> •• 1 · fraţii săi o suta douazec1 , şter. Ilie. U;1e
d
y tfi lui Mer�ri : pe căpeten�a 2�. Ber�ch ia şi E lcana erau . .. 

As�ia 
1�i pe fraţii săi, două sute doua- ch1votu l u1. . uşieru . . . 24. Şebama, losafat, Netaneel A z;ciclin fiii lui Gherşom : pe căpet�ma sai, Zaharia, Benaia şi Eliezer' Ilia. 

Io�I şi pe fraţii săi, o sută tr�izec1 ; . ţii, s_un3:u din trîmbiţe • înainte� hr�o. S. din fiii lui Eliţafa� •: pe}apetema t�lu1 lui Dui:nn�zeu .. Obed-Edom 
c tJ°" 

Şemaia şi pe fraţii săi, doua sute ; . h1a erau uşieru chivotului. ş e. 
�� Exod . G . 22. 1·' Num. 10 s p 

9. din fiii lui Hebron •, pe căpetenia 25. J?.avid \ bătrînii lui �sra�l; ;(� 
Eliel şi pe fraţii săi, optzeci ; " Exod.o. �s. pe�enul� mnlor  �u .Pormt astfel să 

t o. din fiii lui u��el, __ pe căi:eten.1a suie chivotu� legammtu lui . Domnului 
Aminadab şi pe fraţu sa1, o suta do1s- de la �3:sa IU i  Ob .. �d-Edom, 1n mijloC1JJ 
prezece. 

' 

bucunc;.1. . ··· -S•m. G. 12, 13, elc. lReg.s.1. 
1 1 .  David a chemat pe preoţii Ţad?c ?�· Cmd. 3: a1utaţ Dumnezeu e Le. 

şi Abiatar, şi pe Leviţii Vriei, Asrua, v1ţ1 să �1d1ce . ch1yotu l Iegămfntului 
Joel, Şemaia, Eliel şi. Ai:nina?ab. .. Domnului! au Jertfit şapte viţei şi şap. 
1 2. Şi Ie-a zis : „Voi smteţ1 capu de te berbe�1. • 

familie ai Leviţilor, sfinţiţi-vă, voi şi . 27. D3:v 1d era 1mbrăcat cu o manta de fraţii voştri, şi suiţi chivotul Dom- m S!IP.ţ ire ;_ tot aşa er�u îmbrăcaţi foii oului, Dumnezeului lui Israel, la locul L_ev1ţ11, car! duceau chivotul, cîntărejii 
pe care i l-am pregătit. • •. _ Ş! �he�an�a, căpetenia muzicii într; 1 3. Pentru că • n'aţi fost mtuaş data, cmt�reţ 1, ŞI David avea pe el un efod deaceea ne·a lovit Domnul •• Dumne- de m. 
zeul nostru, căci nu L-am căutat după 28. Tot Israelul a suit " chivotul le· lege." •' 2Sam. 6.9. Cap.l3.7. *"Cap. 13. 10, 11 . gămîn.tului Domnului cu striuăte de 
1 4. Preoţii şi Leviţii s'au sfinţit ca bucurie, cu sunete de goarne de trîm· 

să suie chi\'otul Domnului, Dumne- biţe, şi de ch imvale, şi făcî�d să ră· zeului lui Israel. sune lăutele şi arfele. • eap.ra.1 
1 5. fiii Lel'iţilor au dus chivotul lui 29. Pe cînd • intra în cetatea lui Da· 

Dumnezeu pe umeri cu nişte drugi, vid chivotul legămîntului Domnului. 
cum poruncise• Moise, după cuvîntul Mica!, fata lui Saul, se uita pe ferea· Domnului. •Exod. 25. l<. Num.u;; 7.9. stră, şi cînd a văzut pe împăratul Da· 1 6. Şi David a zis căpeteniilor Leviţi- vid sărind şi jucînd, l-a dispreţuit în �or să aşeze pe fraţii lor cîntăreţi cu inima ei. •2Sam.6.li. 
1�st�umente �e muzică, cu lăute, arfe ŞI ţimbale, şi_ să sune din ele cîntări Orînduirile privitoare la slujbd. răsunătoare, m semn de bucurie. I . 1_7. Leviţii au aşezat pe Hernan•, fiul J6 1 . Dupăce au adus • �h ivo�l lu1 
lui loel ; dintre fraţii lui e Asaf„ Dumnezeu, l-au pus m m11locul 
fiuţ lui B.�rechia ; şi dintr� hii lui Me: cortului _Pe care-l î_nti�sese D�vid pen· 
ra�1, fraţu lor, pe Etan ţ, fiul lui Cu- : tru el, ŞI �u adus m_a1�tea lui Dumn�·

. 
şa1a ; •Cap.G.33. •• Cap.6•39• t C•p.s.«. zeu arderi de tot ş1 Jertfe de mul!a· 
1 8. apoi împreună cu ei pe fraţii lor miri. • 2 Sam.6.1>-" 

d.e a doua. mină : pe Zaharia, Ben, laa- 2. Cînd a isprăvit David de ad� z1el, Şem1ramot, lehiel, Uni, Eliab, ' I . Cobze n'i•un!lonre. -



1 C RO N I C I 1 6. 437 
tot şi jertfele de mulţă- ca moştenire care v'a căzut la îm-ard�rilbi�:cuvîntat poporul în Numele părţeală." 

in1r1, a . 1 9. Ei erau puţini la număr atunci, oomnuo
1r1� împărţit tu!ur?r vcel?r c!_in foarte . puţini la număr, şi străini 3. Ap _ baţi şi femei, f1ecaru1a cite în tara aceea. ·•·Fnc.�1.30. lsr�el babucată de carne şi o turtă de 20. Şi merieau dela un neam la altul, 0 p1ne, 0 şi dela o 1mpărăţie la un alt popor ; stafide. dat Leviţilor sarc_ina să fac� 2 1 . dar El n'a îngăduit nimănui să-i 4 . . A • intea chivotulm Domnu Im, asuprească, 

s�u1bre��a., să laude şi s_ă slăvească pe şi a pedepsit • împăraţi din prici
,0·a0cmhnul, Dumnezeul Im 1;rPa8.e38L, -,o, t•" llu . na lor, «Foc.12 . 1 1 ; 20 . a .  Exod . 7 . 15-18 . 22. zicînd : „Nu • vă atingeţi de unşii 

e tia erau : Asaf, căpet.enia ; Z�- Mei, 
5. _Ac şi doilea după el, le1el, Şcm1- şi nu faceţi nici un rău proorocilor hanaj alehiel, Matitia, _Eliab, �enaia, mei ! «Ps.105.15. 
ra�d:Edom şi Ieie! . Ei a�eau ins!ru- 23. Cîntaţi • Domnului, toţi locuitorii ��nte de �uz�că, alăute ş1 arfe, ş 1 A- pămîntulu i ! 
f una dm ţimbale.. . Vestiţi din zi în zi mîntuirea Lui ; sa �reoţii Benaia .ŞI _Iahaz1el. suna� " P s . 9 0 . 1 ,  etc. 6
· din trîmbiţe mamtea ch 1votulm 24. povestiţi printre neamuri slava ine�euîntului lui Dumnezeu. Lui, l�rrn ziua aceea David a îns_ărcin3:ţ rrintre toate popoarele minunile 
· t u întîiaş dată pe Asaf ş1 fraţ11 Lui ! pe_n r" vestească • laudele Domnului. 25. Căci Domnul este mare şi foarte săi sa 

., , �nm . 22 . 1 .  vrednic de laudă, 
Cînlare de laudă. I du�n����i �le temut ma i  pesus de toţi 

8. Lăud_aţi • pe Domnul, chemaţi Nu- _26 .• �ăci _'toţi dumnezeii popoarelor 
mele Lui : . smt idoli, 
faceţi cunoscut printre popoar� fa�- dar Domnul a făcut cerurile. «1..e1·. 19 . <. tele Lui înalte ! . "P'· 1�· - 1 -1o. 27. Măreţ ia şi strălucirea sînt înain-9. Cîntaţi, cîntaţi în cinsţea �u1 ! . tea feţei Lui, Vorbiţi despre toate mm!lmle �u1 ! tăria şi bucuria sînt în locaşul Lui. 1 0. făliţi-vă cu �1;1mele Lui cel sfmt ! 28. familii de popoare, daţi Dom
Să se bucure mima celor ce cauta nului, 

pe Domnul ! . . . . . daţi Domnului slavă şi cinste ! 1 1 .  Căutaţi pe Domnul ŞI sp�1imul Lui, 29. Daţi Domnului slavă pentru Nu-căutaţi necurmat Fata Lui ! mele Lui ! 
1 2. Aduceţi-vă aminte de minunile Aduceţi daruri şi veniţi înaintea Lui, 
ped�

a�i��-�il�ăt�i şi de judecăţile ro- doî���i�}\�i�� înaintea Domnului cu po
stite de gura Lui, 30. Tremuraţi înaintea Lui, toţi locui-1 3. voi, sămînţa lui Israel, robul Său, torii pămîntului ! copiii lui Iacov, aleşii Lui ! Căci lumea este întărită, şi nu se 
1 4. Domnul este Dumnezeul nostru ; clatină. 
judecăţile Lui se împlinesc pe tot 3 1 .  Să se bucure cerurile, şi să se pămîntul. veselească pămîntul ! 1 5. Aduceţi-vă aminte totdeauna de Să se spună printre neamuri că Dom-legămîntul Său ; nul împărăţeşte ! 
de făgăduinţele Lui, făcute pentru o 32. Să urle marea cu tot ce este în ea ! mie de neamuri de oameni, Cîmpia să se veselească împreună 16. de legămîntul pe care I-a făcut • cu tot ce este pe ea ! 

cu Avraam, 33. Să chiuie copacii din pădure şi de jurămîntul pe care I-a făcut înaintea Domnului ! Căci El vine lui Isaac ; «Fac. 17 .2;26.3;28. 13;30. 11. să judece pămîntul. 
1 7. El I-a făcut o lege pentru Iacov, 34. Lăudaţi ° pe Domnul, căci este un I_egămînt vecinic pentru Israel, bun, 1 1.8. z1cînd : „I ţi voi da ţara Canaanu- căci îndurarea Lui ţine în veac ! 
Ul, "" Ps . 106. 1 ;  107. 1 ; 118. 1 ; 1� . 1 .  
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438 D ne- 5. Căci Eu n'am locuit într• 
35. Ziceţi .' =. „Mîntuieşte-ne, um din ziua cînd am scos pe lsr 0 tasa I mîntmrn „I cui Egipt pînă în ziua de azi · ci a�el din ze�trînge-ne ş'i scoate-ne din miJ 0 din cort în cort, şi din Io�aş în 1 meri neamuri

11?
r,dă Numele Tău cel sfînt, 6. Pretutindeni pe unde am m 0caş. ca să au m T lă d 1 tot Israelul, am spus Eu o vorb·ers CI! şi să ne punem slava în a -'P� 100�1 .:s� nuia din judecătorii lu i  Israel a �reu. 

D ul Dum- le porunci�em să pască pe P�pa�ora 36. Bine�uvînta1t sd
ă.fi�·ec�::Îcle 'în ve- Meu, am z is Eu : „Pentruce nu-�.\"tli\ nezeul lui lsrae • m diţi o casă de cedru ?" 1 11. cini�ie ! • 0 orul „ a zis : „Amin !" 7. Acum să spui robului Meu D . 

I. 
Şlă,ud

toa
t e bo�nul ! ,. 1 !leg.":'"<" ocuL21.1?. „Aşa vorbeşte Domnul o ştirilor . av·t ş P I namtea ch1- am luat dela păşune, dinapoia · '! e. 37 Da\'id a lăsat aco 0• 1 I · ca să fii căpetenia poporului Me0u'

101r, vot�lui legămîntulu_i Dor�nul 
U!, p� 

rael ; s. A f i e fraţii lui, ca sa � uie.a�ca 
ne
sc
aur�af înaintea chh.·otului, 1mphnm- 8. a_m fost cu tin.e p�etutindeni pe d de a1 mers, am mmmt pe toţi vră · 

un. d�Bşi A
dÎ��;!a P!i O�ed�·Edom şi pe Ho: şii tăi dinaintea ta, şi ţ i-am făcura· · 1 • "r de şasezec1 me ca numele celor .mari de pe păm·int"�· sa cu fraţii or, m numa . I I . I d" 9 d t I ţ · şi opt, pe Obed-Edom,_ f1_u Ul e I- . am .a o OC_!JI� a poporului M�u tun, şi pe Hosa, ca uşieri. . Israel, ş1 l-am sad1t ca să fie stato 

39. A pus pe preo�I Ţadoc ş1 p� nic acolo ş� s�. n!! ma i  fie turbura�· 
breoţi, fraţii .săi.' !nam.te.a � locaşului p�ntruca cei. rai. s� nu-l mai nimiceas'. I · ălţ a dm Gabaon ca aşa cum ii mm1ceau mai înainte omnu ui, �-ec:�21 .,!,�2ecron . 1 . a. "'"H•g. 3. •'. 1 0. şi pe vremea cînd pusesem jud 
40 ca să aducă necurmat Domnului cător_i peste J?OP��ul �eu„Israel. A� ard�ri de tot, dim.ineaţa şi . se�r� •, p_e smerit pe toţi vra1maşu tai . Şi îţi ve. altarul arderilor de tot, ş1 sa 1mph- stesc că Domnul iţi va zidi o casă 

nească tot ce este scris în legea Dom- 1 1 . Cînd ţi se vor împlini zilele · şi nului, poruncită lui Israel de Dom- cînd te vei duce la părinţii tăi 'voi I <•Exod "" :is Num 28 3 ridica sămînţa ta după tine, şi 'anu. n�I'. Cu ei erau Hernan ;i Îedutu�, 
.
şl me p� unul din fiii tăi, şi-i voi întări ceilalţi cari fuseseră aleşi şi numjţ� domma. · 

pe nume ca să laude pe Domnul, cac1 1 2. El Imi va zidi o casă, şi-i voi În· indurarea • Lui ţine în veac. tări pe vecie scaunul lu i  de domnie •v .... 2 •. 2eron .r. . 13 ; 7 . 3. Ezru . 3 . u .  rer.33.U. 1 3. Eu îi voi • fi Tată şi el lmi va Ii .J2. Cu ei erau Hernan şi ledutun, cari fiu ; şi nu voi îndepărta bunătatea Mea aveau trîmbije şi ţimbale pentru cei- dela el, cum am îndepărtat-o dela cei ce sunau din ele, şi instrumente pentru dinaintea ta. :•2sam.1.1� 1;. 

cintări în cinstea lui Dumnezeu. fiii 1 4. I I • voi aşeza pentru totdeauna lui Iedutun erau uşieri. în Casa Mea, şi în împărăţia Meascau· 
c:;; ,�f.\f?J�\�idl ;.tî�t��� s

f���n�n�� ���ie'.�i de domnie va fi în��!!.1.� 
cuvinteze casa. ':' 2Snm.6. rn, 20. 

David vrea să zidească Templul. 17 I. Pe cînd • locuia David în casa lui, a zis proorocului Natan : „Iată. eu locuiesc într'o casă de cedru, 
r�1����o��r!��ămîntului Do���.�ui. ���� 
2. Natan a răspuns lui David : „fă tot ce-ţi spune inima, căci Dumnezeu este cu tine." 
3.  ln n�aptea următoare, cuvîntul Domnului a vorbit lui Natan : �- „Du-te şi spune robului Meu Dav1� : „�şa_ · �orbeşte Domnul : „Nu tu lm1 vei z1d1 o casă de locuit. 

Rugăciunea lui David. 
1 5. Natan a spus l u i  David toate ace· ste cuvLnte şi toată vedenia aceasta. 
1 6. Şi împăratul David • s'a dus şis'a 

înfăţişat înaintea  Domnului, şi a zis: 
„Cine sînt eu, Doamne Dumnezeule, 
şi ce este casa mea, de m'a i  făcut să 
ajung unde sîn t ?  «2s•m.1.1°. 

1 7. Şi atîta este puţin lucru înaintea 
ta, Dumnezeule ! Tu vorbeşti şi de ca· 
sa robului Tău pentru vremile \"ii

_
to.a�e. 

Şi binevoieşti să-Ţi îndrepţi pnvmle 
asupra mea în felul oamenilor, Tu 
care eşti înălţat, Doamne Dumne· 
zeule ! 
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C ar putea să-Ţi mai spună Dat 8. fată de slava dată robului Tău ? 

T� cunoşti pe r.obul . 1:ău. . _ 
9 Doamne, dm pri.c1�a robului Tau, 
! după i�im.a . Ta, �1 facut a�este lu-
�ruri mari, şi 1 l.e-a1 .descoperit. . 

20 Doamne ! nimeni nu este _ca Tm�, 
. · este alt Dumnezeu afara de T1-

��.ndupă tot ce am auzit cu urechile 
n��st��te oare pe pămînt un singur 

p
.
or care să fie ca poporul Tău Is

f:el, pe care Du�nez:u � venit să-l 
răscumpere, �a �a fa.ca dm el p�po� 
rul Lui, ca .sa-T.1 �aci un num� �1 sa 
săvîrşeşti mmui:i1 �1 semne mari, .IZ!fO
nind neamuri dmamtea poporulu i Tau, 
pe care I-ai răscumpărat din Egipt ? 

22. Tu ai pus pe p_oporul T�u ls_rael, 
ca să fie poporul Tau pe vecie ; ş 1 Tu, 
Doamne, Te-ai făcut Dumnezeul lui. 23. Acum, Doamne, cuvîntul pe care 
l-ai rostit asupra robului Tău şi asu
pra casei lui să rămînă în veac, şi fă 
după cuvîntul Tău ! 24. Să rămînă, pentruca Numele Tău 
să fie slăvit pe vecie şi să se spună : 
„Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Is
rael, este un Dumnezeu pentru Is
rael !" Şi casa robului Tău David să 
fie întărită înaintea Ta ! 25. Căci Tu însuţi, Dumnezeule, ai 
descoperit robului Tău că îi vei zidi o 
casă. De aceea a îndrăznit robul Tău 
să se roage înaintea Ta. 26. Acum, Doamne, Tu eşti adevăratul Dumnezeu, şi Tu ai vestit harul acesta robului Tău. 27. Binecuvintează dar casa robului Tău, ca să rămînă pe vecie înaintea 
Ta ! Căci ce binecuvintezi Tu, Doamne, este binecuvîntat pentru vecinicie !" 

Biruinţele lui David. 

18 1 . După aceea, David a bătut • pe 
. Filisteni şi i-a smerit, şi a luat 

d� mina filistenilor Gatul şi satele IUi. f.• 2Sam. B. I ,etc. 2. A bătut pe Moabiţi, şi Moabiţii au 
!�st supuşi lui David şi i-au plătit un bir. 
3. David � bătut pe Hadarezer, împăr�tu.l Ţobe1, spre Hamat, cînd s'a dus :�j�1

i.
aşeze stăpînirea peste rîul Eufra-

�·. pa vid_ i:a ll!at .o mie de cară, şapte mu de calareţ1, ş1 două zeci de mii de 

pedestraşi ;  a tăiat vinele tuturor cailor de trăsuri, şi n'a păstrat decît o 
sută de cară. •2sam. s . < .  
5. Sirienii din Damasc au venit în aj1:1to�ul lu ! Hadarezer, împăratul Ţo

be1, ş1 David a bătut douăzeci şi două 
de mii de Sirieni. 
�„ David a pus o strajă de oşti în 

Sma Damascului. Şi Sirienii au fost 
supuşi lui David, şi i-au plătit bir. 

Domnul ocrotea pe David ori unde 
mergea. 7 . . Şi David a luat scuturile de aur pe 
c�n le aveau slujitorii lui Hadarezer, ş 1  le-a adus la Ierusalim. 
8. David a mai luat multă aramă din 

Tibhat şi din Cun, cetăţile lui Hada
rezer. Solomon a făcut * din ea marea 
de aramă, stîlpii şi uneltele de aramă. * 1 RE'g.7.10, 23. 2 Cron.4. 12, 10, 16. 

?· 1:ohu, î.mpăratul Hamalului, a au
zit ca David bătuse toată oştirea lui 
Hadarezer, împăratul Ţobei, 
1 O. şi a trimes pe fiul său Hadoram 

la împăratul David să-i ureze de b i
ne, şi să-l laude că a luptat împotriva 
lui Hadarezer şi l-a bătut. Căci Tohu 
era în război cu Hadarezer. A trimes 
de ase�ene.a tot felul de vase de aur, 
de argmt ş1 de aramă. 
1 1 . lmpăratul David le-a închinat 

Domnului, împreună cu argintul şi au
rul pe care-l luase dela toate popoare
le, dela Edom, dela Moab, dela fiii 
lui Amon, dela filisteni şi dela Ama
lec. 
1 2. Abişai, fiul Ţeruiei, a bătut în 

Valea Sării optsprezece mii • de Edo
miţi. * 2 Sarn.8.t::.  t 3. A pus • oşti de strajă în Edom, 
şi tot Edomul a fost supus lui David. 
Domnul ocrotea pe David ori pe unde 
mergea. � 2 Sam.8.14,etc. 

/nalţii slujbaşi oi lui David. 
t 4. David a domnit peste tot Isra

elul, şi făcea judecată ş i  dreptate tot 
poporului său. 

1 5. Ioab, fiul Ţeruiei, era mai mare 
peste oştire ; Iosafat, fiul lui Ahilud, 
era scriitor ; 

1 6. Ţadoc, fiul lui Ahitub, şi Abime
lec, fiul lui Abiatar, erau preoţi ; Şav
şa era logofăt ; 

t 7. Bena ia •, fiul lui lehoiada, era că
petenia Cheretiţilor şi a Peletiţilor ; 
şi fiii lui David erau cei dintîi pe lingă 
împărat. •2 Sam.8. t8. 



1 c Ro N I C I 1 9, 20. 440 . . r · 1 2. El a zis : „Dacă Sirienii 1.0 . Război împotrira Amomţtlo · 1 mai tari deci! m ine, sa-mi vii tu în r . ri 
• eea • Nahaş, împăratu ! tor · şi dacă fiii lui Amon vor li a1u. 19 1:. Du�a ·aimon' a murit, ş1 în Io- ; tari' deci! tine, îţi voi veni eu în lnai f_ulor u 1  

't fiul �ău. " � so10. 10. 1 .�1c. ·1 tor. a1u. cui lua a .�omn�s . Voi arăta bună".om-
1 3. fii tare, şi să ne îmbărbătăm 2. �avi a za 

fi�I lui Nahaş, căci ta- : tru poporul nostru şi pentru cetfe.n. i� lu• _Hanunătat bunăvoinţ� �aţă ?e I Dumnezeului nostru, şi Domnul Să t;le ta� 1�: 
ş
� Dr 

vid a trimes s�h �a-1 "!'"ci , că ce va crede !" 
. 

a. rn..1.ne. 1 �oartea tatăl_u1 .sau. C•�-- · 1 4. l?ab, cu_ popc;ir_ul �u 1, a înaintat gue _pentrlujitorii lui David m ţara �1 1 _ i luptă 1m_potrava _Smemlor, şi ei au i'. fu atns
A
s
mon la Hanun, ca să-l mm , git dinaintea lua. u �� Ul ' • I 1 5 . Şi cînd au văzut fiii lui Amon . g�ae, - teniile fiilor lui Am_on .a!-1 ts I Sirien ii o luas_eră _la _fugă, au fugit ca 1 : H

p
�un . Crezi că qav1d 1t1 .ra- ei dinaintea lui Ab1şa1, fratele lui loa61 u\ �ame�i ·�ă te mîngî1e, ca sa cm- şi s'au întors în cetate. Şi loab s'a î ' me e 

că e tatăl tău ? - Oa�e n'au ve_: tors la Ierusalim. .. n. 
�\�a:Jujiforii Ju� I� tine _ca �a cu�o.asc� 1 6. Sirienii, văzîn� ca f�seseră bătu. 
cetatea şi s'o mm1ceasca, şa ca sa isco ţi de Israel_, au trames ş 1 au adus pe dească ţara?" . . „ Sirienii cari erau de cealaltă parte a 4 Atunci Hanun a Iuaţ P� s�uttru Rîului ;  şi Şofah, căpetenia oştirii lui lui David a pus să-i rada, şa s� e ai� Hadarezer, era în fruntea lor. 
hainele p�la mij loc pînă la brau. Apoi I 1 7. Au dat de şt i re lui David, care a Ie-a dat drumul: . . . d 1 strîns pe tot_ Israel� !, a trec�! lorda. 5. David, căruia au_ve_n1t şa •-au a_ ;  nul, a mers 1n:ipotr11·:i lor, ş1 s'a!re. de ştire despre c_ele mţ1mplate c1:1 •0!- 1 g-ăt_it �e !upt� �mpotrav_'.l l?r. _Davi s'a menii aceştia, � t�1mes n_aşte oameni m 

u- mşaru1t m l ame . �e �ata1e _ampotrira intea lor, căca h se f�cuse mre r Sirienilor. Dar Smenu, du pa ce se bă· şine · şi împăratul a ţrames �ă- e _;;p�- i tuseră cu el, nă : ;,Rămîneţi . la l�ra�o� pma va .\� 1 t S. au fu�it dina in_tea lui Israel. Da. creşte barba, ş1 apoi sa_ va m!oarce_ţi. ! vid le-a ucis oan:ienil d�la şapte mii de 
6. fiii lui Amon au yazut ca �e -��cu: I cară ş i patruzeci de mu de pedestraşi, seră urîţi lui David, ş1 _Hanun ŞI fn.1 ld

ui . şi a omorît pe Şofah, căpetenia oşti· Amon au trimes o mie d� talanţi � I rii. argint să tocmeasc.ă _în .�lui.ba lor cara , 1 9. Slujitorii lui Hadarezer, văzîndu· şi călăreţi del� _Sir_i_en�1 dm Mes?P?· 1 se bătuţi de Israel, au făcut pace cu tamia şi dela Smenu dm Ma��� ş,•,.�1� David, şi i .s'a� supus. �! Si�ienii n'au Ţ�bl:· tocmit treizeci şi dou� · �e �ii vrut să mai ai ute pe f111 lui Amon. 
c:�· cară şi pe împăratu� din �aaca î�- Cucerirea cetăţii Raba. preună cu poporul lui, cari _au .�'.emţ 
şi au tăbărît înaintea Medebe1. f111 lua 
Amon s'au strîns din cetăţile lor, şi 
au mers la luptă. 8. La auzul acestei veşti, David a tri
mes împotri1·a lor pe loab ş1' toată oş
tirea de oameni 1·iteji. 9. fiii lui Amon au ieşit, şi s'au în
şirat în linie de bătaie la intrarea cetăţii ; împăraţii cari veniseră au tăbărît deosebit pc cîmp. 
1 0. Ioab a văzut că avea de luptat şi înainte şi înapoi. A ales atunci din toţi voinicii de frunte ai lui Israel o ceată, pe care a aşezat-o împotriva Sirienilor ; 
1 1 . şi a pus supt porunca fratelui său Abişai cealaltă parte a poporului, ca să ţină piept fiilor lui Amon. 

20 1 .  l n  anul următor •, pe rn· 
mea cînd porneau împăraţii la 

război, Ioab •• a pornit, în fruntea 
unei putern!ce oşt iri, _să ,P�stiască ia· ra fiilor lua Amon ŞI sa 1mpresoare 
Raba. Dar David a rămas la lerusa· 
!im. Ioab a bătut Raba şi a nimicit-o. 

f.':2Sam . 1 1 . 1 .  H·2Sam.12.?ll 

2. David a luat • cununa de pe capul 
împăratului ei, şi a găsit-o î_n greu· 
tate de un talant de aur : era 1mpodo· 
bită cu petre scumpe. Au pus-o pe 
capul lui David, care a luat o mare 
pradă din cetate. "2""m·12·

.
�"

.
" 

3. A scos afară pe locuitori, ş1 I·� 
tăiat în bucăţi cu ferestraie, cu securi, 
şi cu topoare ; tot aşa a făcut �tur�r 
cetăţilor fiilor lui Amon. David s a  
întors l a  Ierusalim c u  tot poporul. 
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Biruinfete asupra Filiste11ilor. �- _Şi _David a zis lui Dumnezeu : „Am 
După aceea, a avut loc • o bătălie sav1rş1t un mare păcat • făcînd lucrul 

4· Ohezer cu filiste�ii. At�nci. Sibe- ! acest.a !  �cum_, _iartă „ fărădelegea rola . •• Huşatitul, a u�1s . Re S1r.a1, unul bulu1 Tau, cac1 am lucrat în totul ca c�I c�piii lui Rafa . Ş1 f1 listem_1 au fost ' un nebun !" · 2 >'nm .21. 10. e· zsam . 12. 13. 

�:eriţi. 
· zs�"': 2t . 1' ·  < _c�r- 1 1 . ��· I ?· "Domn.ul � vorbit astfel lui Oad, 

S. A mai fo�t o �ăta!1e cu �1hste1111 . , vazatorul lu� David : · · 1 sam.<u. 

Şi Elhanan, �iul Im la1_r, � ucis pe fra- 1 O. „Du-te ş1 spune lui David : „Aşa 
tele lui Oo�1at, 1:_ah�1 _din Gat, care , vor�_eşte Domnul : „Iţi pun înainte trei avea 0 suliţa al care1 miner era ca un : urg_1 1 ; alege una din ele, şi te voi 
sul de ţesut. 

• 
, V • 

I 
lovi cu ea." 

6 A mai fost o ba ta he l a Gat. 1 1 .  Gad s'a dus la David şi i-a zis · Ac�lo a fost un om de statură. înal- „Aşa vorbeşte Dommnul : ',,Primeşte ; 
tă, car� ave� şase �e.gete la Jiec_ar� 1 2. sau trei • ani de foamete, sau trei mină ş1 la f1ecar� picmr, d�uazec� şi luni în timpul cărora să fii nimicit patru de toate, ŞI care se tr�f.,

e
.�„�� -�

l de p_rotiv�!cii tăi şi �ti�s �e sabia vrăjd1n Rafa. . . . maş1lor tai, sau trei zile in timpul că-7. El � bati?co_nt pe Israel ; �· Io- rara sabia Domnului şi ciuma să fie în 
natan, fiul. lui Şimea, fratele lui Da- ţară şi îngerul Domnului să ducă n i,·id, l-a uc•�: . . . . . micirea în tot tinutul lui Israel Vezi S. Oamenii aceştia. erau d1�tre .CC?P111 acum ce trebuie să răspund Ce

.
lui ce 

lui Raf� la qat. _Ei au _pent 1;1_c1ş1_ de I mă trimete." ···2sam. 2< . rn. mina lui David şi de mina slui itonlor 1 3. David a răspuns lui Oad : „Sînt !UJ. într'o mare strîmtorare ! Să cad în mî-
Numărdtoarea poporului. nile Domnului, căci îndurările Lui sînt 21 I .  Satana • s'a sculat împotriva nemărginite ; dar să nu  cad în mînile 

lui Israel, şi a aţîţat pe David să oamenilor !" facă numărătoarea lui Isr��Lm. 21 . 1 , e
tc. 1 4. Domnul a trimes ciuma în Js-

2_ Şi David a zis lui Joab şi căpe- rael. şi au căzut şaptezeci de mii de 
teniilor poporului : „Duceţi-vă, de fa- oameni din Israel. 
ceţi numărătoarea lui Israel, dela Beer- 1 5 . D1;1mnezeu a trimes un înger • la 
Şeba pină la Dan, şi spuneţi-mi ca să l�rus�hm! �a să-l nimicească ;  şi, pe 
ştiu la cît se ridică • numărul poporu- cmd ii nimicea, Domnul S'a uitat, şi 
lui." • •Cap.21.23.  I:a părut '• rău de răul acesta ; ş i  a 

3. Joab a răspu11s : „Domnul să facă zis mgerulm care nimicea : „Destul ! 
pe poporul Lui încă de o sută de Acum, trage-ţi mîna înapoi !" Jngerul 
ori pe atîta ! lmpărate, domnul meu, Domnului stătea lîngă aria lui Ornan 
nu sînt ei toţi slujitori ai domnului lebusitul. •.•2sam.2uG. ·=·"l'ac . s . o'. 

meu ?  Dar pentruce cere domnul meu 1 6. David a ridicat ochii, şi a văzut • 
lucrul acesta ? Pentruce să faci pe Js- pe îngerul Domnului stînd între pă
rael să păcătuiască astfel ?" mînt şi cer, şi ţinînd în mînă sabia 

4. Jmpăratul a stăruit în porunca pe scoasă şi întoarsă împotriva Jerusali
c�re o �ă�ea lui Joab. Şi Joab a plecat, mului. Atunci David şi bătrînii în
ş1 a strabatut tot Israelul · apoi s 'a în- vi;_liţi cu saci, au căzut cu faţa I� pă
tors la Ierusalim. ' mint. ·>2cron. J . 1 . 

5. loab a dat lui David cartea numă- 1 7. Şi David a zis lui Dumnezeu : 
rătorii pop��ul.ui : în tot Israelul erau „Oare n'am poruncit eu numărătoarea 
o mie de m11 şt o sută de mii de băr- poporului ? Eu am păcătuit şi am făcut 
baţi în stare să scoată sabia, iar în lu- răul acesta ; dar oile acestea, ce au fă
d� era� _patrusute şaptezeci de mii de cut oare ? Doamne, Dumnezeul meu 
barbaţ1 m stare să scoată sabia. mîna Ta să fie dar peste mine şi pest� 

6. � ntr_e ei n'a numărat şi pe Levi şi casa tatălui meu şi să · nu peardă pe 
�enia�m •, căc� porunca împăratului poporul Tău !" 
I se parea o uriciune. • •cnp.21.2<. 1 8. lngerul • Domnului a spus lui Gad 

să vorbească lui David, să se suie să 
Ciuma. ridice un altar Domnului în aria lui 7. Porunca aceasta n'a plăcut lui Ornau, Jebusitul. <•2CroD.S. t .  

Dumnezeu, care a lovit pe Israel. 1 9. David s'a suit, după cuvîntul pe 
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torii de piatră �ă . preg�ătească . ciopl ite pentru z1d1rea Casei lui �etr, nezeu. " . . . • 1 n, ��· 

442 Gad în Numele Domnu-
care-1 spusese 
lui. , • t şi a văzut înge-20. Ornan s a m �rs . lui s'au ascuns rul, şi c�i patr). f;�ef�ra griul atunci. împreuna cu .e · id Ia Ornan, Or: 21 . �înd a a1�n: ��� pe David !  a�o1 
nan s a u.1tat, �· . , închinat mam-
a ieşit dm �ne, şi s a I ămînt. tea lui David„ cl ţ��na

a
n f„Dă-mi lo-

22. David a .zis U! el un altar Dom
cui �riei "să ţi1

de�c 1�eţul lui în argint, nulu! ; dad·
m•:rt�z/urgia deasupra poca sa se epa 

porulo
ui." a răsfuns lu i David : „la-I ,  23. rnan eu împăratul ce va 

şi să fa�ă �omnda� boii pentru ardecrede ;  iata eu " I 'n Ioc de lemne, şi r�iJe
p!���

a��r�I
1 de mîncare, toate 

fe2ta�:·r împăratul David a zis lui Or-
'. Nu 1 Vreau să-l cumpăr pe pret�l iJi în �rgint, căci nu voi _da

d 
Dom

nului ce este al tău, Ji nu v91 a ��e
n� 

ardere de tot care sa nu ma cos 
m�f'

şi David a dat • lui Ornan ş�s� 
si;t� de sieli de aur pentru l�;�a�•.;!: 
26. David a zidit acolo un alta� pom

nului, şi a adus arderi de tot ş1 1ertfl de mulţămire. A chemat .Pe Domnu • 
şi Domnul i-a răspuns prm foc*, car.� 
s'a pogorît din cer pe altarul ardem 
de tot. •Lev.e.2-1.2c;ro�.s.1; 1 . 1. 

27. Atunci Domnul a vor�•t. 1nger�
lui care şi-a vîrît iarăş sabia m teaca. ?S Pe vremea aceasta, David, văzînd 
ci Domnul îl ascultase în aria lui Or
nan Iebusitul, aducea jertfe acolo. 
29'. Dar locaşul • Domnului, făcut. de Moise în pustie, şi altarul arderilor 

de tot, erau atunci pe înălţimea Ga
baonului. •cap. 16. 39.  

30. David·· nu putea să meargă înain
tea acestui altar să caute pe Dumne
zeu, pentru că îl înspăimîntase sabia 
îngerului Domnului. '' lReg.3. 4.  Cap. 16.39. 2 Cron.1.S. 

22 I .  Şi David a zis : „Aici • să fie Casa Domnului Dumnezeu, şi aici să fie altarul arderilor de tot pentru Israel." .,,... Deut.12.5. 28nm.24.18. Cap.21.18,19,26,28. :?Croo.3. 1 . 
Pregătirile 

lui David pentm zidirea Templului. 
2: David a strîns pe străini i•  din ţara lui Israel, şi a însărcinat pe ciopli-

3. A pregatit ş1 fer din belşu" g.,,, cuiele dela a,rip i_le uş ilor şi" �:�\� scoabe, arama ati t c..lc _multă înc't 
tru 

puteau s'o numere •, „'Yen .u. 1 Re1 nu 
4. şi le�n� .de. ce��u ��ră numă: '·�· ci Sidon1en11 ş1 T 1nen11 aduseser� �: David lemne de cedru din belşug.

a u1 
5. David zicea : „Fiul meu S�;0�·'·' este tînăr şi plăpî�d, şi casa care0",' fi zidită Domnulm trebuie să fie �a 

mare faimă şi_ s.lavă î1:1 toate lările ;  d� aceea vreau sa-•. p_regat�sc cele de lre. buin(ă pe�tru z�d.1r.e� e�." Şi David a făcut man pregatm 111amte de_moarte. ... Cap.2),i. 
Sfaturile date lui Solomon. 

6. Dayi� a chema.t p� f!ul său Solo. mon, ş1 1-a J?Orunc1t sa zidească 0 ca. să Domnulm, Dumnezeul lui Israel 7. David a zis lu i Solomon : Fiul meu, aveam de gînd • să zidesc � ca. să Numelui •• Domnului, Dumnezeului meu. .,..2s11m. 7.2. tReg.8. 17. Cap.  ti.1;28.2. �°'"('Deut.12a,u. 
8. Dar cuvîntul Domnului mi-a vor. bit astfel : „Tu ai vărsat mult sînge• 

şi a i  făcut mari războa ie ; de aceea n; ve i  zidi o casă Numelui Meu, căci ai vărsat înaintea Mea mult sînge pe pă· 
mint. <•1Reg.5.3. Cep.:!J.s. 
9. Iată • că ţi se va naşte un fiu, care va fi un om al odihnei, şi căruia îi voi da odihnă ••, izbăvindu-l din mina tuturor vrăjmaşilor lu i  de jur împre· 

jur ; căci numele lu i  va fi Solomon 
(Pace), şi voi aduce peste Israel pacea 
şi l in iştea în t impul vieţii lui. 

':t Co.p . 28 . 6. >:•>:<IReg.4.2'.i;S.� 

t O. El • va zidi o casă Numelui Meu. 
El •• Imi va fi fiu, şi Eu îi voi fi Tată ; 
şi voi întăr i  pe vecie scaunul de dom· 
nie al împărăţiei l u i  în Israel." •2s.m.:. 
13. lReg.5.6. Cap. 17. 12,13; '28 . 6 .  -=·�· Evr.1.5.  

1 1 . Acum, fiule, Domnul • să fie cu 
tine ca să propăşeşti şi să zideşti Ca
sa Domnului, Dumnezeului tău, cum a 
spus El despre tine ! ' "��·1•· 

1 2. Numai să-ţi dea • Domnul 1"nte: 
lepciune ş i  pricepere, ?i să_ t� faca s� 
domneşti peste Israel m pamea legu 
Domnului, Dumnezeului tău ! 

« 1 Reg.3.9,12.Ps.�.1-) J, Atunci • vei propăşi, dacă v�i rău· 
ta să împl ineşt i  legile şi poruncile pe 



1 C R O N I C I 22, 23. 4-13 
. dat lui Moise p9mn_ul pen- ' nul .cu in�trumentele pe cari Ie-am fa. cari le-a I Jntăreşte-te ş1 1mba'rbatea- cut ca sa-L prea mărim." 

tru I;!ae � te teme şi nu te spăimînta . . . '·' � Cron.  29 .  25, 2u. Amoe 6. b. ză-te , n  . 28• 7. «•Deut. 01. 1, s. Ios . 1 . G, 7, 9. 6. David 1-a împărtit * în cete după ''"·�-.�·· C•P _ . 1 1 
fiii lui Levi : Gherşon, Chehat şi Me

CBP· 1 t" prin stradumţe e m� e, a111 rari. J 4�ăt�t apentru Casa Domnulu_1 o suta : -Exod.8.16. Xnm. 2G.;1. cap.G.1,ctc. 2 crnn.S.ll;2". 20. premii de tala_nti d� aur, ui:i mil ion de 1 7 . . Din Gherşoniţi • :  Laedan şi Şide 
0 i de argint, ş1 o mulţime ?e _a��- mei. �. . :· cap.2o.2:. 

ta!a l de fer, care nu se poate cmta� 1 . , 8. F11 1 _ Im Laedan : căpetenia Iehiel ,  1�3 _ş este foarte m1:1It _ ; am .pre;ratit Zeiam ş1 Joel, trei. d��'semenea lemne ş1 pietre, Ş I v: 1. m� 1 9. Fiii lu! Şimei .: Şelomit, �aziel şi 
dăuga şi tu. . 

;crs„�. H,a�an, trei. Aceşti� . e!au .capu caselor 315. Tu ai .Ia tme .un ma!e �um.ar _de pannte�.t i �le . fa".11lie1 lui �aedan. -: 
1 crători c10phtor1 de. pi�t��· şi hm- l O. Fm lui Ş1me1 : lahat, Zma, leuş ş1 :iari, şi �ame.ni îndemmahc1 m tot fe- B�ria_. Aceştia sînt cei patru fii ai lui 
Iul de lucrări. . . Ş1me1. 
!6. Aurul, a�gmtul, ::rama Ş I ferul 1 ! . lahat era. căpetenia, şi Zina al 
'nt fără numar. Scoala-te dar Ş I lu- doilea ; leuş ş1 Bena n'au avut mulţi 
��ează şi Domnul • să fie cu tine." fii, şi au alcătuit o singură casă părin-' *"••�· 1 ' - tească la numărătoare. 

1 7. David a por�nc!t _t�tur�r căpe�e- 1 2. Fiii lui Chehat • :  Amram, Iţehar, 
niilor lui Israel sa y�na m aiutor fiu- Hebron şi Uziel, patru. - •:• Exod.e.1s. 

lui său Solomon, z1cmd : 1 3. Fiii lui Amram • :  Aaron şi Moise. 
1 8 Domnul, Dumnezeul vostru•, nu Aaron •• a fost pus deoparte să fie 

est� ·�are cu voi, şi nu v'a dat El sfinţit ca prea sfînt, el şi fiii lui pe ve
odihnă de toate părţile ? Căci a dat în cie, ca să aducă tămîie ţ înaintea Dom
mînile mele pe locuitorii ţării, şi ţara nului, să-l facă slujba ţţ, şi să binecu
este supusă înaintea Domnului şi înain- vinteze •ţ pe vecie în Numele Lui. 
tea poporului Său. "Exo•I. 6. 20. ''"'' Exorl. 28. 1 .  Ev1·, 5. 4. tExod. 30. 7. 

* Deut.12.10. Ios.22. 4 .  2 Sam . 7 . 1 .  Cap. 23. 2.5. :Sum . 16 . 10. 1 �a m . 2 . 28. ttDeut.21.5. ':'ţ �um.6.  23. 1 9. Puneţi-vă • acum inima şi sufletul 1 4. Dar fiii • lu i  Moise, omul lui 
să caute pe Domnul, Dumnezeul vo- Dumnezeu, au fost număraţi în semin
stru ; .sculaţi-vă, şi zidiţi sfîntul locaş ţia lui Levi. "Cap.26.23, u,i;. 

al Domnului Dumnezeu, ca să aduce- 1 5. Fiii * lui Moise : Gherşom şi Elie
ţi" chivotul legămîntului Domnului şi zer. '''Exod . 2 . 22; 1B.3, < .  

uneltele închinate lui Dumnezeu în ca- 1 6. Fiul lui Gherşom : Şebuel •, căpe
sa care va fi zidită Numelui ţ Domnu- tenia. "Cap.26.z.&. 

lui." ·:· 2cron . ao . a .  ""1Reg.S.6, 21. 2 Cron.6.7; 1 7. Şi fiii lui Eliezer au fost : Reha-
6.IJ . tVer.i.7. !Reg.6.3. bia •, căpetenia ; Eliezer n'a avut alt 
Levi/ii, numărătoarea şi slajbele lor. 23 1. David, fiind bătrîn şi sătul de 

zile, a pus pe fiul său Solomon • 
împărat peste Israel. " • Reg.1. 33-39. Cap.28. 5. 

2. El a strîns pe toate căpeteniile lui 
Israel, pe preoţi şi pe Leviţi. 
3. Au făcut numărătoarea Leviţilor, 

dela vîrsta de treizeci de ani •  în sus ; 
socotiţi pe cap şi pe bărbaţi, s'au gă
sit în număr de treizeci şi opt de mii. 

0:0 Num. 4. 3147. 
4. Şi David a zis : „Douăzeci şi patru .de mii dintre ei să vegheze asupra slui�elor din Casa Domnului, şase mi i  s ă  fie dregători • şi judecători, 

"(l:Deut.16.18. Cap.26.29. 2 Cron . 19.8. �·. pat�u mii să fie portari, ş i  patru mu să fie însărcinaţi să laude pe Dom-

fiu, dar fiii lui Rehabia au fost foarte 
mulţi la număr. - " Cap.26.25. 
1 8. Fiul lui lţehar : Şelomit, căpete

nia. -
1 9. Fiii lui Hebron • :  leria, căpete

nia ; Amaria, al doilea : lahaziel, al 
treilea ; şi lecameam, al patrulea. -

r:• co.p.24..23. 
20. Fiii lui Uziel : Mica, căpetenia ; 

şi lşia, al doilea. 
2 1 .  Fiii lui Merari • :  Mahli şi Muşi. 

- fiii lui Mahl i :  Eleazar şi Chis ••. 
., Cap. 24. 26. ''''' Cap. 2.1 .  29. 

22. Eleazar a murit fără • să aibă fii ; 
dar .a avut fete pe cari le-au luat •• de 
neveste fiii lui Chis, fraţii lor. -

':<.Cap.24.23. >::O:.Num.36.618.  
23. fiii lui Muşi • :  Mahli, Eder şi 

Ieremot, trei. " Cap. 2<. :io. 



1 C RO N  I C I 23, 24. 
444 • . . . . L • i , după mai multe c�p.etenii decît pri t 24. Aceştia smt f1_1 1 lu\ ��seior pă- lu� !tamar, ŞI I-au îm părţit aş� re li1; casele lor p�rmteş�•·„ capi a făcută nu- lui _ţ::leazar av�a� şas�sp:ezece că_ fiii rinteşti, dupa numaratoa�

e 
erau între- ten ii de ca�c p a r��teşll, ş1 fiii I �apt. 

mărind numele pe cap: 1 
nului, de- mar opt _cap�te.nu cţe case pă/' h�. 

buintali în sluib� Cas;: ���ni în sus. 5. 1-.�u �m.Pa!(•t pr_1_n sorţ, înt;nteş11 la vîrsta de douazec• "· s- s ., Ezni.a.s. şi alţ 1 1, cac1 capetenule sfîntuJu·
'
i Unii •Nnm . 10.11.21.  '''·"•"·27· �·m·10·

•· ·n·�1· Dum- şi căpetenii le lui Dumnezeu er' 0taş 
25. Căci . Dav id a ZIS�t� icVhnă' popo- fiii lui Eleazar şi din fiii 1�( din nezeul lu i Israel, a � . cie la Ieru- mar. Ita. 

ruini Său, şi va locui pe \ f • C•P· '2.18. 6. Şe�a ia, fiu l _ lu i �etaneel, seri· salnn ; . . . ai avea să rul, dm semmt1a lu i Levi i·a •Io. 26. şi Lev1t11 _nu vor Itele entru înaintea împăratului şi m�i m scris 
poa_rte • c.o,�tul ŞI toate une 

n;uuf.< .•, etc. î�ainte� pr�otului . i::ad?c şi Ahi��\�;' 
slujba IUJ. . „ porunci ale fml lui Ab1atar, ŞI mamtea căp t „' 27. D�pă cel� �1 11 urm'f· · ior lui Levi lor caselo r  păr inteşti a le preoţll '"": lui David, numar�toan:ia �ouăzeci de Le\· iţ ilor . or ŞI s'a. !ăcut dela v1rsta e Au „ tras la sorţi cîte o casă părin am m sus. 

. „ f" 1 . Aaron pentru 
I 
teasca pentru Elcazar, şi au tras : 2�. Puşi hnga 1 1 1  �·  • veau să în- cite una �en.ţru Jtamar. ş i  

slujba C.,ase• Domnu.lui, e i  �i de cură- 7. C_el dmt 1 1 . sorţ a ieşit pentru , gnieasca de clrt • ş•_ 1de ��inte de îm- hoiarib ; al doilea pentru ledaia . t,. tir.ea tuturo.r ��run or 
lu· D�mnezeu, 8. al trei lea pentru Harim ; �I pl imrea sl.uJ_be� m Casa 1

nerea înain- trulea, pentru Seorim ; pa. 29. de pm
1
•1� 

d
pent\'�r�� •• de făină 9. al cincilea, p_ent�u Malchia ; al ş .  tea Domnu u_1, e ? lăcin- selea, pentru Muamm ; a 

pentr� darurile de mi���f� ��! te în l O. al şaptelea, pentru Hacoţ ; al 0 !f'� e
fară

d: ����!'1edt/prăjite, de
p
ţoate tulea, rentr1:1 Ab ia . ; • • :);ecm.12.1,n. Lu<1� 

m�sur�le •ţ  de încăpere şi de lungime ; 1 1 . a nou alea, pe�tru Iosua ; al ze. 
"Exori.25. :� . .:•,,.. Lel' . 6 . ID .  Cap.fi. 29, ele. ţLev.2 . .t .  celea, pentru Şecania ; 
++Lev.2.� 7• ·•·t Lc„.rn.3.1. 1 2. al unsprezecelea, pentru Eliaşib· 30. ei aveau să stea în fiecare dimi- al doisprez_ecelea, pentru lachim ;  ' 
neaţă şi în fiecare seară, ca să laude 1 3. al treisprezecelea, pentru Hupa ; 
şi să mărească pe. Do1�nul, • . al patru�pr�zecelea, pentru leşeb_eab ;  31 . ş i  să  aduca nemcetat mamtea 1 4. a l  cmc1sprezecelea, pentru B1lga; 
Domnului toate arderile de tot Dom- al şasesprezecelea, pentru lmer ;  
nului î n  zilele d e  Sabat •, d e  lună 1 5 . a l  şaptesprezecelea, pentru He. nouă ' şi de sărbători '', după numărul zir ; al opts�rezecelea pentru Ha pitei ;  ş i  obiceiurile rînduite. „ � 6 .  a l  nou�spr�zecelea, pentru Peta-

•Num.10.10. Ps.su. ""' Lev.23. <. h1a ; al douazec1lea, pentru Ezechiel · 32. lngrijeau • de cortul întîlnirii, de 1 7. al douăzeci şi unulea, pentru Ia'. 
sfîntul locaş şi de fiii •• lui Aaron, fra- chin ; al douăzeci şi doilea, pentru Oa· jii lor, pentru slujba Casei Domnului. mul ; 

• Nu m . 1 .53. -'*Num.3.6-9. 1 8. al douăzeci şi treilea, pentru De. 
Preoţii lmpăr(iţi în douăzeci r:a'fm cete. 24 1 . lată cetele fiilor lui Aaron. 

Fiii ' lui Aaron : Nadab, Abihu, 
Eleazar şi !tamar. •Lev.10. I , 6. Nuui.20.60. 2. Nadab • şi Abihu au murit înain
tea tatălui lor, fără să aibă fii ; şi 
Eleazar şi !tamar au împlinit slujba de preoţ i. <• 1'nm . 3. 4 ; 26 . G 1 .  3. David a împărţit pe fiii lui Aaron, rînduindu-i după slujba pe care aveau s'o facă ; Ţadoc făcea parte din urmaşii lui Eleazar, şi Ahimelec din urmaşii lui !tamar. 
4. Printre fiii lui Eleazar s'au găsit 

laia ; al douăzeci şi patrulea, pentru Maazia. 
1 9. Acesta era şirul în care aveau 

să-şi facă slujba, ca să intre • în Casa 
Domnului, după rînduiala pusă de Aa· ron, tatăl lor, potrivit cu poruncile 
pe cari i le dăduse Domnul, Dumne· 
zeul lui Israel. •Cnp.9.,;. 

Căpeteniile Leviţilor. 
20. lată căpeteni i le celorlalţi Levifi. 

- Din fiii lui Amram : Şubael ' ;  dm 
fiii lui Şubael : Iehdia ; ,. c„.:o.IO. 

21 . din Rehabia ', din fiii lui Reha· 
bia: . căpetenia Jşia. •cap.zi.II. 



1 C RO N I C I 24, 25. 445 
. Jţehariţ i : Şelomot ; din fiii , Domnului, şi aveau chimvale, alăute 22. Din t • . lahat. "'-'•p. 2.1. 18 .  ! ŞI arfe pentru slujba Casei lui Dum-

]ui. Şel�rnlui ; Hebron :  l�ria, Amaria, , nezeu. Asaf,_ l e�utu� şi Hernan lucrau 23- ��� lahaziel, al trcdea,, _ Iecame- i subt poru�c1le 1mvparatului. 
al doi ;trulea. . ·· l •P·.""-19_,_ ;G . . IL · 7 . . E�au m numa� de douâsute opt
arn, a}i�l lui Uziel : Mica ; chn fui Im ze.�1 ş1_ opt, c_uprinz111du-se. în acest n u-2_4 . . Şamir ;  . . . . .  . ' mar ş1  fr_aţ11 lor _deprinşi l a  cintarea Mica 

fratele lui Mica : lşia ; d111 fui Im Domnulu1, to\1 cei ce erau meşteri. 
�s.. aharia. - . . . . I 8. _Au_ tras �a _:;or\ pent.ru s!ujbel� ţar, Iş1a · ţ„i lui Merari : Mahh ŞI Muşi, : m1c1 ş 1  man, m\·âţaton • ş1 _ucen1c1. 26: .. 1.1 I . său laazia. \ .:. 2 c ·rou. ·.!:J. rn. 

şi fui ţ1U. 1j1
ui • Merari ai fiului său 9. Cel clintii sorţ ieşit, a fost d in Asaf, 

27 .. . 
1Şoham Zacur Şi lbri . '\ pentru Iosif ; al  doilea, pentru Gheda-

Iaazia . ' q :xod.G . l !•. • ·a p . W . 2L ! ia, el, fraţii  şi fiii lui ,  doisprezece ; 28. �in Mahli : Eleazar, care1. � "::.'� _ ;2� d
���p

a
r
�!���ea ,  Zacur, fiii şi fraţii  săi, 

V�� f<l\� Chis, fiii lui Chis : !erahmeel; 1 1  .. . al v pat;u_lea, pentru l(eri, fi ii şi 30· fiii lui • Muşi : Mahh, Eder Şl fraţ1 1 sa1, doisprezece ; 
: ot. . . " � .2. _a l  ci!!cilv�a, p_entru Netania, f i i i  

Je��ştia sînt fiii_ !UI Len, �upa0 ca- sa1 Şl fra\1 1  sat ,  doisprezece ; .  . . .  . 
ie lor părinteşti. . . . · :•P· -'· 23. 1 3  .. .  al V ?asei.ea, pentru Buch1a, fui ş1 se 1 Şi ei ca şi fraţii lor, fm !UI Aaron, fraţu sa1, doisprezece ;  3 ·tras ia sori înaintea împăratului � 4. al _ ş�ptele'.1, pentru lesareela, fiii au · ·d înaintea lui Ţadoc şi Ahimelec, ŞI fraţ11  sa1, do1srrezece ; �al�aintea căreteni�lor c_a�elor părin- ' 1 5  .. . alv _optu_ I ea, pentru Isaia, fiii şi : t' ale preoţilor ş1 Lev1\ilor, ŞI anu- fra\11 sa1, doisprezece ; 

�� fiecare cap d�. ca,?.ă întocmai ca cel � 6. al_ n_?_uăle'.1, pentru Matania, fiii 
rnai mic din fra\n sa1. ş1 fra\11 sa1, doisprezece ; . . . .. . 

. -
Cfo_t�re�ii f:�·ii 

a�ăi�ed����'re���!r;u Ş1me1, flii ŞI 
împărţiţi 111 douazi ŞI patru de cete. 1 8. al unsprezecelea, pentru Azareel, 25 t. David şi căpeteni ile  oştirii au fiii şi fraţii săi, doisprezece ; 

pus d�. o rarte pentru slujb� pe � 9. '.1.1. doispr�_zc�elea, . pentru Haşa
aceia din fin lui Asaf •, Hernan ş1 I e- b1a, fm ş1 fraţ11  sat, doisprezece ; 
dutun, cari proo�oceau !ntovărăş�ţ\ d� ��- :ii tre_i:SP��zece_lea, pentru Şubael, 
arfă de alăută ŞI de chimvale. Ş 1  tata fu i  Şl fraţ11 sa1, doisprezece ; 
num'ărul celor ce aveau de îndeplinit 21 . al patrusprezecelea, pentru Mati-
lucrarea aceasta. ·•· Cnp.o.a::,ao, « .  tia, fiii şi fraţii săi, doisprezece ; 
2. Din fiii lui Asaf : Zacur, Iosif, Ne- 22. al cincisprezecelea, pentru lere

tania şi Aşareela, fiii lui Asaf, subt mot, fiii şi fraţii săi, doisprezece ; 
cîrmuirea lui Asaf, care proorocea du- 23. al şasesprezecelea, pentru Hana-pă poruncile împăratului. nia, fiii şi fraţii săi, doisprezece ; 
3. Din Iedutun, fiii lui ledutun : Ghe- 24. al şaptesprezecelea, pentru loşbe

dalia, Ţeri, Isaia, Haşabia, Matitia şi caşa, fiii şi fraţii săi, doisprezece ; 
Şimei, şase, subt cîrmuirea tatălui lor 25. al optsprezecelea, pentru Hanani, 
ledutun, care proorocea cu arfa, ca fiii şi fraţii săi, doisprezece ; 
să laude şi să mărească pe Domnul. 26. al nouăsprezecelea, pentru Malo-
4. Din Hernan, fiii lui Hernan : Bu- ti, fiii şi fraţii săi, doisprezece ; 

chia, Matania, Uziel, Şebuel, Ierimot, 27. al douăzecilea, pentru Eliata, fiii 
Hanania, Hanani, Eliata, Gh idalti, Ro- şi fraţii săi, doisprezece ; 
mamti-Ezer, loşbecaşa, Maloti, Hotir, 28. al douăzeci şi unulea, pentru Ho-
Mahaziot, tir, fiii şi fra\ii săi, doisprezece ; 5. to\i fii ai lui Hernan, care era văză- 29. al douăzeci şi doilea, pentru Ghi
t�rul împăratului, ca să descopere cu- dalti, fiii şi fraţii săi, doisprezece ; 
vmtele lui Dumnezeu şi să înalţe pu- 30. al douăzeci şi treilea, pentru Ma
terea Lui ; Dumnezeu dăduse lui He- haziot, fiii şi fraţii săi, doisprezece ; man patrusprezece fii şi trei fete. 3 1 .  al douăzeci şi patrulea, pentru �- .î?ti aceştia erau subt cîrmuirea Romamti-Ezer, fi i i şi fraţii săi, dois
parmţ1lor lor pentru cîntarea în Casa prezece. 



l c R O N  IC I 26. 4-16 „ patru pe zi, şi paţru la magaz" . 
. „ Templului si vistiem. doi în două locuri deosebite . li, t1te Us1er11 . . h J J • 26 Î .. Iată ceţe.1� Mşie:11!�ia, fiul lui d����P��t:P:1e a,m:h:fa�s : Patru spre Om Coreiţi · .  f.ş f 1 9. Acestea sin! cetele uşierilo . Core, dint.re fiii 1lui . �Z�haria, întîiul tre · fiii Coreiţilor şi dintre fiii 1�! �1n. 2. Fiii lui !'\eşe •tJ�i.lea Zebadia, al rari. 1 ole. născut, Iedi�el, al atrul�a. 20. Unul din Leviţi, Ahia, avea . treilea, latmel,_ a la Johanan, al şa- vistie_riilor • Cas_ei lui '?umnezeu g_n!� 3. Elam� al cinci e � telea. • stieri1lor lucrurilor sfmte. Şi 1 1• selea, El10�nai, dl Eşdim . Şemaia, m- * Cnp. 28_ 12. :11o1 4. fiii lui Obe -d J doilea, loah al 2 1 . Dintre fiii lui Laedan fiii 0;·10• tiiul născut, Iozar ' t�ulea Netaneel, şoniţilor ie_şiJi din. Laedan, '�ăpetenie1.11• treilea, Sacar a pa ' 

caselor parmteşt1 ale lui Laect e al cincilea, 1 I a Jsahar al şapte- Oherşonitul, erau : lehieli, an, 5. Amiel, !1 lşase teul�a . căci Dumne- . f" ' I . I h' I ' Z t lea, Peu.1ta1 a. op ' 22. ş1 m U! e_ ie • ,  e �m .şi fratele zeu ii . b1�fc�ăv�n�:�aia i s'au_ n�scut ��ml��f�i�an pazeau vistieriile Casei �· fi�l stăpînit în casa tatalut lor, 23. Dintre Amramiţi, l t,ehar'1ţ·1 H 
fu, cari au . " „ . 

, e-căci e_r.au ?ament . \ �!eJ11, i Refael, O- broniţi ş i  Uzieliţi, 7. fm Ju1 Şema1a · .<? ri_„ • ·- 24. era • Şebuel, fiul lui Gherşom bed, Elzaba� şi fra_tu sai, oamem vi fiul lui Moise, ca re îngrijea de vi'. teji, Elihu ş1 Sema1a. ... . Ob d E- stierii. • c•P.:l:'.10. 8 Toţi aceştia erau flii lut e - · 25. Dintre fraţii lui, ieşiţi din Elie-do� ei fiii şi fraţii lor ; erau oam�m zer, al cărui fiu a fost Rehabia, al că· Jinl d� vlagă �i d� put�re . pen r� rui fiu a fost Isaia, al cărui fiu a fost rlujbă, şasezeci ŞI doi de ai lut Obed loram, al cărui fiu a fost Zicri, al că· Edom · rui fiu a fost • Şelomit, •eap.?1.11 9. fiii şi fraţii lui Meşelemia, oameni 26. erau Şe!or!lit„şi fraţii s�i, cari păviteji, erau în n�măr de .optspre!ece. - zeau toate v1shemle lucrurilor sfinte 1 o. Din fiii lui 1'.1-er!1rt :_ Hosa. ' care pe cari le închinaseră împăratul Da'. avea ca fii pe : Ş1mr1, c,:ipete�ia, pus vid, capii caselor părint�şti, căpete. căpetenie de tatăl său, macar ca nu era niile peste mii şi sute, ş1 căpeteniile el întîiul născut : •C•�· 15· 39• „ I • h '  -
1 1 .  Hilchia, al doilea ; Tebah�, �! oştim : e mc masera 

trel'lea ·, Zaharia, al patru.lea. Toţi fm 27. din prada luată la război, pentru - d întreţinerea Casei Domnului. şi fraţii lui Hosa erau m numar e 
28. Tot ce fusese închinat de Samuel, t;e��pl�!�f�� cete de uşieri, căpetenii- văzătorul •, de Sau!, fiul lui Chis, de lor acestor oameni şi fraţilor lor! a Abner, fiul lui Ner, de loab, fiul Te· fost încredinţată paza pentru slujba ruiei, toate lucrurile închinate erau Casei Domnului. subt paza lui Şelomit şi a fra!i1I:_�0a:: 1 3. Au tras la sorţ, pentru fiecare uşă, mici şi mari, după casele lor părinteşti. 

1 4. Sorţul a căzut pe Şelemia pentru partea. de răsărit. Au tras la sorţ pentru fiul său Zaharia, care era un sfetnic înţelept, şi i-a căzut la sorţ pai'tea de miază-noapte. 
1 5. Partea de miazăzi a căzut lui Obed-Edom, iar casa magaziilor a căzut fiilor săi. 
1 6. Partea de apus a căzut lui Şupim şi lui Hosa, cu uşa Şalechet, pe drumul care suia sus : o strajă era în faţa alteia. 
1 7. La răsărit erau şase Leviţi, la miazănoapte, patru pe zi, la miazăzi 

Orînduirea judecătorilor. 
29. Dintre Iţehariţ i : Chenania şi fra· ţii săi erau întrebuinţaţi p��t�u. tre· burile de afară, ca dregaton ş1 Judecători în Israel. •Csp.?!.t 

30. Dintre Hebroniţ i :  Haşabia şi fra· ţii săi, oameni viteji, în. �umăr de o mie şapte sute, aveau privigherea asupra lui Israel, dincoace de Iordan, la apus, pentru toate treburilt; Domnulm şi pentru slujba împăratulm. . . . 
31 .  ln ce priveşte pe Hebromt•· a �ror căpetenie era leria •, s'a.u .fac�!, � al patruzecilea an al domniei .lui D :  vid, cercetări cu pri':'ire l_'.I e1, 1du1� spiţele lor de neam, ş1 dupa case e 
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. ti şi s'au găsit _înţre. �i la lae- 1 1 1 . �I op_tulea, pentru luna a opta, 
părint�ş Oalaad oameni v1teJ1. era S1beca1 •, Huşat 

.. 

i

.

tul din familiia zer" 1n •Cop.23. t•. ••roe. 21. 39. Zerahiţilor. El avea o c�ată de două-f aţii lui Ieria," oa!!leni viteji, zeci şi patru de mii de oameni. 
32 . • r umăr de doua m11 şapte sute " 

„ 2 snm . 2 1 . 1a. c.p. 11. 20 .  

era� in �ase părinteşti. Impăratul Da- I 1 2. Al_ nou�lea? pentru Iun� a no':'a, capi .de este Rubeniţi, peste Oa- er:i . Ab1ezer , dm Anatot, dm Benia
\'id_ 1-� P��t! jumătatea seminţiei lui m1ţ1. El av�_a o ceată �e do':'ăzeci şi 
diţi şt P tru toate treburile lui patru de m11 de oameni. -- cap.11.28. 

Manase, pe� pentru treburile împăra- 1 3. Al zecelea, pentru luna a zecea, 
Dumnezeu şt • 2 eroo . 10. 11.  era Maharai •, din Netofa, din familia 
tului '. „1 rr· ·  Zerahitilor. El a\'ea o ceată de două-

Căpetenu e oş '. . �1 • . zeci şi · patru de mii de oameni. 
1 Aceştia sint copm lut Israel, • 2 sem.23.28. Cap . 1 1 . ao. 27 d� ă numărul lor, capii . . ca�elor 1 -1. Al unsprezecelea_, penţru ţuna a 

_ . te �. căpeteniile pest� m�t ş1 pe- u�sp��-zec�a, er� Bena1a •, dm P1ra0ton, pann t: şi slujbaşi în slujba 1mpăra- dm fm Im Efratm. El avea o ceata de stl �u �ntru tot ce privea şirul cete- douăzeci şi patru de mii ·de oameni. 
tu Uls!irea şi plecarea lor, ţună_ după _ 

. 
« Cap.11.31.  

lor," ·n toate lunile anului ; fiecare 1 ::> .  Al dotsprezecclea, pentru luna a Iun:! 1 
a de douăzeci şi patru de mii douăsprezecea, era Heldai • din Neto

cea a ereni fa, din familia lui Otniel. El avea o d�- ��fru�tea celei dintîi c_ete, �entru ceată �e douăzeci şi patru d� mii de 
luna întîi, era Iaşobe�m •, fiul �u1 �ab� oameni. · C•p.26.30. 

diel : şi av�� o ceata �e douazec1 ş1 Capii seminţiilor. 

Patru de m11 de oameni. 1 6. lată capii seminţiilor lui Israel. 
•2sam.23 s. Cap . u . 11 .  Capul Rubeniţilor : Eliezer, fiul lui 3. El era din f��i lui Pe_r�k şi era c_ap�I Zicri ; al Simeoniţilor : Şefatia, fiul lui 

tuturor căpetennlor oştir11 m luna mtu. Maaca ; 4 In fruntea cetei din luna a doua 1 7. al Leviţilor : Haşabia, fiul lui 
er� Dod3i, Ahohitul ; Miclot era unul Chemuel ; al familiei lui Aaron : Ţa
din capii c_et�i sale. El �yea o ceat� doc · 
de douăzeci şt patru de m1 1  de oameni. 1 8.' al lu i Iuda : El1hu •, d in fraţii lui 
5. Capul cete! a ţreia, pent� luna_ a David : al lui Isahar : Omri, fiul lui 
treia era Bena1a, flul preotului leho1a- Micael ; <•1sam.16.6. 

da, �apui ; şi el av�a o ceată �e două- 1 9. al lui Zabu\.on : lşemaia, fiul lui 
zeci şi patru de mn de oameni. Obadia ; al lui Neftal i :  lerimot, fiul 6. Acest Benaia • era un viteaz dintre lui Azriel ; 
cei treizeci şi în fruntea celor treizeci. 20. al fiilor lui Efraim : Hosea, fiul 
fiul său Amizadab era una din căpe- lui Azazia ; 
teniile cetei sale. 2 1 .  al jumătăţii seminţiei lui Manase : 

•2sam.23.20, 22,23. Cap. 11. 22,etc. Ioel, fiul lui Pedaia ; al jumătăţii se-7. Al patrulea, pentru luna a patra, m inţiei lui Manase din Galaad : Ido, 
era Asael ', fratele lui loab ; şi, după fiul lui Zaharia ; al lui Beniamin : Iaa
el, fiul său Zebadia. El avea o ceată sie!, fiul lui Abne r :  
d e  douăzeci şi patru de  m i i  de oameni. 2 2 .  al l u i  Dan : Azareel, fiul l u i  Iero-''2Sum.23. 2'. cap.11. 26. ham. Aceştia sînt capii seminţiilor lui 

8. Al cincilea, pentru luna a cincea, Israel. 
era căpetenia Şamehut, lzrahitul. El 23. David n'a făcut numărătoarea ce
avea o ceată de douăzeci şi patru de lor în vîrstă dela douăzeci de ani în 
mii de oameni. jos din Israel, căci Domnul • făgă-9. Al şaselea, pentru luna a şasea, era duise că va înmulţi pe Israel ca stelele 
lra ', fiul lui lcheş, Tecoitul. E l  avea cerului. •Fac. lb.6. 0 ceat� de douăzeci ş i patru de mii de 24. Ioab, fiul Ţeruiei, începuse n uoamem. • Cap. 1 1.28. mărătoarea, dar n'a isprăvit-o, căci 
10. Al şaptelea, pentru luna a şaptea, Domnul Se miniase • pe Israel, din era_ Heleţ', Pelonitul, din fiii lui E- pricina acestei numărători, care n'a fr�im. El avea o ceată de douăzeci de fost trecută în Cronicile împăratului mn de oameni. •' Cap. 11 . 21. David. <•2srun . 2�.15. Cap.21.7. 
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. .. Iii J truca să fiu împărat al lui 1 Slt1jitorii ,<i stu1başn _mr. · vecie ; căci pe }u<:fa •• l-a ales
sr�el Jlt 

et fiul lui Ad1el, era pus / nie, casa ţ tatalui meu a ale Capete. 25. Az.���iiÎe împăratului ;  �onatan, casa lui l uda, şi d intre ţţ fiiis�o d� 
l?.
e
j
t1utozia peste merin�ele dm ogoa- J meu pe mine m 'a pus să dornnesatălui fiu -r s�te şi turnuri ; -_ 1 ste tot Israelul. n s„m . 16. 7_13 c p� re, cela �· f I lui Chelub, pest� lul�

a I Cnp. o. 2. Ps.00.;;;s.1;,;. t 1 Snm. 10.i .ţţj8
"Fac.�., 2�: �z(1' ţa.�ă cari lucrau păm_•_nt� 'b 5. Dintre • toţi fiii mei _ că�j· '[i"·'': torn � a . di°n Rama, peste VII : a . - nul mi-a dat mulţ i fii - a ales o�. �7d�1Ş�fam peste pivniţele cu vm . meu Solomon ••, ca să-l pună ppe fiul d!, 1-�

. 
' I nul de domnie al împărăţiei � scau. dus v•5· al-Hanan, din G�ed�r •. �este lui, peste !srae.1. •c•r·:· '·"'•. : 23. 1.  ••c��nu. 2_ · . .  a 

i sicomori în c1mpie • oaş, J 6. El m1-a zis : „Fiul tău Solo • ·?!.>. mashm 
a
ş 
aziile de untdelemn ; . . . Imi va zidi casa şi curţile . că/"0n• P��te Ş�r�i din Saron, pest_e 1

b01 •� C:.J1 ales ca fiu al Meu ; şi-i voi 'fi T�/a� · • ' S on . Şafat fiu Ul • <•2som. ; . rn. u .  Cop.22_9 10 2er.a. p�şteau m i�
r 
di; văi ; ' . 7. Ii voi întări împărăţia p� �ecie "·'• la•, pest� b�smael itul, peste _că�mle '. că se va •  ţ i_nea, �a . astăzi, de î ' da. 3od 

. . O�_I, Meronot, peste ma�ariţe ! nirea poruncilor ş1 rmduielilor M �Ph; leh ia, . m ·t I peste 01. Toţi • c  e e. 31 .  _Iaz1z, Ha&:are�!.�o�i puşi peste 8. Acum, înaintea întregului '{5"·" aceşţ1a -era.':1 mrir_iJDavid. înaintea adunării Domnului, şi în 1rl, averile 1mparatu u�. 1 lui David, era Dumnezeului nostru care vă aude a[a 32. _Ionatan, unc . ·�e şi învăţat ; Ie- ziţi şi puneţi-vă la inimă toate p�r sfetm�! (j .cH �:::oni era lingă fiii cile Domnului, Dumnezeului vostru un. �ielărd�Iu�·· 
a ' s� st_ăpîniţi acea�tă ��nă ţară, şi 's� imp Ahitof�l . era sfetnicul îmeăratu- las.aţi de IŢIOştemre fuior voştri după 

l;i�· Hu ai '', Architul, era prietenul v01 p� vecie_. 
im 'ărat;lui ; ,, 25,m.15. 12. •'•'2S•m. 15 .• 37; 16.I6. 9. Ş1 tu, fmle S'?lo�oane,_ cunoaşte• 3f. după Ahitofel au _fost _sfet�1c1 : l_e: pe Du���z�u.l tata.lu i tău, ş1 slujeşte-l h · d fiul lui Benaia, ş1 Ab1atar , cu . toata _imma ş1 cu un suflet bine . • i�� .�· era căpetenia oştirii împăra- y�·t�r ; c�c1 ?om nul ţ cerc�teaz.ă toate tul . •• 1 Reg. u. ••cap.11 . s. m1m1le ŞI patrunde toate mchipuirile Ul. şi toate gîndurile. Dacă-l ţţ vei căuta 

David lufdţişează pP Solomon. Se va lăsa găsit de tine ; dar dacă-l 28 1 David a chemat la Ierusalim vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecir. 
teniile

t�a�����ti�Î�;:iec!��f!�!�� :�ă��� !L��;l6i::.::����f��J.fr-�:����!�!1.�l 
telor din slujba împăratul�•_, capete- I O. Vezi acum că Domnul • te-a ales, niile peste mii şi căpetennle peste ca să zideşti o casă care să-l slujească sute, pe cei mai mariJ pest� ţoate de locaş sfînt. lntăreşte-te şi lucrea-
averile şi turmele împaratul_u1 J• al� ză." ' ven.o. 
fiilor săi, pe dregători, pe Viteji tt ŞI David dă lui Solomon 
pe toţi voinicii. tot ce strl11ses!' pentru Templu. 
•Cap.27.16. •''Cap.21 . 1 , 2. tCnp. 21.20. ttcap.11.lO. 1 1 . David a dat fiului său Solomon, 2. lmpăratul David s'a sculat în pi- chipul • prispei ş i clădirilor, odăilor cioare şi a zis : „Ascultaţi-mă, fraţilor vistieriei, odăilor de sus, odăilor din· şi poporul meu ! Aveam de gînd • să lăuntru, şi al odăii pentru scaunul în· zidesc o casă de odihnă pentru chivo- durării. •Exod.20.40. v"'·"· tul legămîntului Domnului şi pentru t 2. 1-a dat planul a tot ce avea în aşternutul „ picioarelor Dumnezeului minte cu privire la curţile Casei Dom· nostru, şi mă pregăteam s'o zidesc. nu lui, şi toate odăile dejur . împrejur •2sam.?.2. p,_132. 3,4,5. „ Ps. 99. &: 1:12. 1. pentru vistieriile •  Casei lui Oumne· 3. Dar Dumnezeu mi-a zis : „Să nu zeu şi vistieriile sfîntului lo�acşa'p.�.:ll. zideşti • o casă Numelui Meu, căci eşti � un om de război şi ai vărsat sînge." 1 3. şi cu privire Ia cetele preoţilor ş! 

•2sam.?.&,1a. !Ileg.o.s. Cap. 17 .4 ;22. 8. Leviţilor, Ia tot ce privea slu1ba Casei 4. Domnul, Dumnezeul lui Israel, m'a Domnului, şi Ia toate uneltele pentru ales • din toată casa tatălui meu, pen- slujba Casei Domnului. 
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-a dat chipul uneltc�or d': al!r, cu i �- Mi-�m întrebuinţat toate puterile H- / tea celor ce trebma1;1 sva �IC d_e i sa pregatesc pentru Casa Dumnezeului greu a 1 u toate uneltele fiecare• sh1i- 1 meu aur pentru ceea ce trebuie să fie 

au� Pfnc�ipul tuturor uneltelor de ar- d� a_ur, argint . pentru ceea ce trebuie b� • ş cu greutatea �or, pentru toate I sa fie d_e a:gmt, aramă _ _ pentru ceea gini, 1 fiecărei sluibe. . 1' ce trebuie sa fie de arama, fer pentru unelteAe dat greutatea sfeşnicelor de ceea ce trebuie să fie de fer, şi lemn J 5. i a candelelor I.or cţe aur cu greu- p�ntru ceea c_e treţ>ui� să fie de lemn, aur ş fecăru i sfeşnic ŞI a candele.lor pietre de onix • ş1 pietre scumpe de taţ�a i �reutatea sfe�nicelo� d� argint, l�gat, p ie_tre strălucitoar� şi de felului • ş utatea fiecăru i  sfeşnic ş1 a can- nte colon, tot felul de pietre scumpe, cu1g{e lui după întrebuinţarea fie- şi marmoră albă multă. d� e io�feşnic. :•1sa. :i-1.. 11, 12. Apoc.21. 18, elc. caru l-a dat greutatea de aur pentru 3. Mai mult, în dragostea mea pen-16- le pinilor pentru punerea înainte, tru Casa Dumnezeului meu, dau Casei meste u fiecare masă ; şi greutatea de Dumnezeului meu aurul şi argintul pe peni�! entru mesele de argint. . care-l am, afar� de tot ce am pregătit ar� 1_f dat chipul furculiţelor, h�he- pentru . cas.� sfmtulu1 _ locaş : 11 · r şi ceştilor de aur curat ; clupul 4. trei m1 1 de talanţi de aur, de aur ne 1° elor de aur, cu greutatea fiecăru i de Of ir •, şi şapte mii de talanţi de P�tl� şi a potirelor de argint, cu greu- arg:int cu�ăţit1 pentru îmbrăcarea pep t ' fiecărui potir ; reţ1lor cladmlor, " 1 R•g.9.2B. 1j�a şi chipul altarului tămîii în aur 5 . aurul pentru ceea ce trebuie să fie 
:ţit cu greutatea lui. l-a mai dat şi de aur, şi argintul pentru ceea ce trec�raut ' carului heruvimilor • de aur, buie să fie de argint, şi pentru toate �a;\ îsi întind aripile şi ac_opăr chivo- lu.crările pe" ca_ri le_ vor f�ce lucră!or�i. 

tul leg��}0�n:J.�LR.��.��UJ." 1 Rcg. o. 23, ele. ;;;ă�i
v���us�j�1 î�:ln���COo�n�J�t;'.�te 

1 9. „Toate acestea", � zis C?avid? 6. Căpeteniile • caselor părinteşti, că
toate lucrările izvodulu i  acest':!1a, m1 peteniile seminţiilor lui Israel, căpe
\�-a făcut cunoscut Domnul, . msem- teniile peste m ii şi peste sute, şi în
nîndu-le • în scris cu mîn� Lui." grijitorii averii•• împăratului au adus 

• . '-'Ex_od._:o. 44· Vc>rs. n, 12· daruri de bunăvoie. 20. David a zis fiulu i sau Solomon : '"Cnp.2;.L <•ocnp.27.2,, etc. 
,,Intăreşte-te •, îmbăr!:>ătează-ti:_ •. ş� lu- 7. Au dat pentru slujba Casei lui crează ; nu te teme, ş1 nu  te spaimmta. Dumnezeu : cinci mii de talanţi de aur, Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul zece mii de dariei, zece mii de talanţi meu va fi cu tine. El nu te va lăsa ••, de argint, optsprezece mii de talanţi nici 'nu te va părăsi, pînă se va isprăvi de aramă, şi o sută de mii de talanţi toată lucrarea pentru slujba Casei de fer. 
Domnului. 8. Cei ce aveau pietre scumpe le-au •Dent. �- ;, B; 10�· t .  6� 7• 9: Cap. 22· 13• ·•::· Jos. 

I .  5· dat pentru vistieria Casei Domnului _21 . l�ta, a! _hnga tine cetei«:_ pr�o- în mînile lui Iehiel • Gherşonitul. \1lor _ şi _Lev1ţ1lor pent�l! t�at.'.1 �l�Jb� ' 
'"l"np.26.21. 

�asei lui Dumn�zeu ; ŞI tata c� at lmg� 9. Poporul s'a bucurat de darurile tme, p�ntr�1 t?�ta l ucrare_a? t.oft oamenn I lor de bunăvoie•, căci Je dădeau cu bmevo1�0�1 •• ş1 1�d�minah.�1 in .tot felul dragă inimă Domnului ; şi împăratul de lucrart ' · şt capeten11 le ş� tot po- David deasemenea s'a bucurat mult. porul, supuşi la toate poruncile tale." i ··2C'or.9. 7• 
,,_� Cap. 24; 25i 26. �,,;. Exod. a:; .  25, 2Gi 86.1,  2 .  

Dările bo{[afe pentru zidirea Rugăciunea lui Dal'id. 
Templului. 1 0. David a binecuvîntat pe Domnul 29 1. Impăratul David a zis întregei în faţa întregei adunări. E l  a zis : 

adunări : „ Fiul meu Solomon, „Binecuvîntat să fii Tu din v�ac î1� 
singurul pe care I-a ales Dumnezeu, veac, Doamne, Dumnezeul părmtelu1 este lînăr şi plăpînd *, şi lucrarea este nostru Israel ! 
însemnată, căci casa aceasta nu este 1 1 .  A Ta • este, Doamne, mărirea, 
pentru un om, ci este pentru Domnul puterea ş i  măreţia, vecinicia şi slava, Dumnezeu. • t Reg.3.7. cap.22.&. Prov. u. \ căci tot ce este în cer şi pe pămînt este 29 
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e este domnia, , til?r l�r. _E i  s'au p lecat_ şi s'a . 1 Tău . a Ta, Doam n • • • mai pe· . ch1nat mamtca Domnului şi • � 111• �ăci Tu' 1_-e îna}li,.,c! ,�_n1;1��-��:�. A1,oc.c.i3. 1 împăratului .  . " 111a1ntea 

sus de orice !  · � · · 
• .  , i slava 2 1 .  A doua z1 <lupa aceasta a l 2. Dela Ti�e vine bogaţi� �îna T; ca. jertfa ş i_ arde�e de tot Do

'
rnn

u adus 
Tu slăpîne_şti peste tf%îna Ta poale mie d_e .n.\e1, o m1� de �crbeci şi �lui_o este tăria ş� p�le_!"e.a,1

� 
ească toate lu· de !"1e1,_ 1_mp_reun� cu J e_rtfele de b�lt 

să măreasca ş1 sa m r 
<•Rom . 11.:JG. tu ra ob1cmu1tc, ŞI alte jertfe în au. 

crurile. Iru Te lău- număr pentru tot Israelu l. •nare 
1 3. Acum, Dum_n�zeu� no�le 'T<Iu cel 22. A u mîncat ş i au bau t în ziua dăm, şi prea marim um îna in tea Domnului cu mare bucu �ceea slăvit. . . c este poporul făcut a doua oară împărat pe r5e. au 1 4. Căci "ce s111t cu�_ţ„c

aducem claruri mon, fi1d lu i Dav icl, l-au uns • înaiolo. meu, c� sa _putem sÎ !ne dela Tine, şi Domnu lui ca domn, ş1 au uns pe 'Ţea de bu�a voie ? Ţolu Vie-Ţi aclucem . doc ca preot. " l n, •. 1 _ ,); din mma . Ta prT im c
i sîntem n işte 23. �olomon a şezut pe scaunul ci' 1 5. lnamtea . a .00 a toţ i ărintii clomn1e a l Domnulu i, ca îrnpăr .e 

străin_i ' �1 locuit�ri, ,; pe păm�nt sî�it Jocul tatălui său David. El a p�� �n 
noştri. Zilele f:��s 

�i�i 0 năclejde. şi t, şi tot lsra_e lu l 1-.a ascultat. pa. 
�a um�r�'. ŞI ; i M. Z, l l .  •• lov.u.2.  P•-''"9; 2�. Toa te . . �apetcn1 1 l e  şi vitejii 
;��;�;!;}

"· 11• 1  · 
• ch iar !0J1  f� 1 1mparatu lui David 's•a� 1 6. Doamne, Dumnezeul nost!�i dm supus 1mparat�l �11 So lomon. "E<-1.s., 

mina Ta vin toate acest� b?g�ţu, pe 25. Domnu l a mal.\a! lot mai mult ; 
cari le-am pregăti_! c� sa-Ţi_ z1� 1m � S_o�om�n, supt o�hu 1� treg0ulu i lsra�I 
casă, Ţie, Numelui Tau celm sfint, şi ş! 1-a facut do'!1�1a .ll':a1 stralucită • de'. ale Tale sînt toate. " cit a _fos_t a oncaru1 1mpărat al lui ls. 1 7. Ştiu, Dumnezeule, .�: Tu" c_erce- rael mamtea lu1 . 
Iezi • in ima, şi că iubeşh curaţia de „ l lteg. 0. 13. 2eroo.1. 12. •:c1.v. 

inimă ; de aceea Ţi·an:i a?us to�t.e a.c�- Moartea lui David. ste daruri de bunăvoie m curaf1a m.1-
mi i mele, şi am văzut acum "cu _b�cune 
pe poporul Tău, 0car_e se afl� a 1c1. _adu-
cîndu-Ţi d; 1���-���1�.�.'!!.��'.�.��0�1·11 .2-0. 

1 8. Doamne, Dumnezeul părinfi!or 
noştri Avraam, Isaac şi lsr�el  � Ţme 
totdeauna în in ima poporulu� Ta_u .ac�
ste porniri şi aceste gîndun, ş1 1 11ta
reşte-i in ima în Tine. . . " 
1 9. Dă fiJ lui meu Solomon • o mima 

bună, ca să păzească P?runci le Tale! 
îm·ătăturile Tale, şi legile Ta le, ca sa 
impfinească toate aceste lucruri, şi să 
zidească el casa pentru care am fă
cut •• pregătiri." ·:'l'.t'.72.J. "��\'ers.2. Cap.2'!. 14. 

Ungerea lui Solomon. 
20. David a zis întrege i adunări : „Bi

necuvînlaţi pe Domnul, Dumnezeul 
vostru." Şi toată adunarea a binecu
dntat pe Domnul, Dumnezeul părin-

26. Dav id, fiul lui lsai, a domnit pe. ste tot Israelul. 
27. Vremea • cit a domn it peste Israel a fost de patruzeci de ani : la" Hebron a dom n it şapte ani, şi la Je. rusalim a dom n it tre izeci şi trei de 

an i . >:'2Sam.5. 4. J RPg. 2. 11 . M 2 S11111.ii.5 28. A murit • la o bătrîneţă fericit.\ 
sătul •• de zile, de bogăţie şi de slavă'. 
Şi în locu l lu i , a domnit fiul său Solomon. •:' Fac.25.a. (•ocap.ZJ.1 
29. Faptele împăratului David, cele 

clintii şi cele depc u rmă, sînt scrise 
în cartea l ui Samuel văzătorul, şi în 
cartea prooroculu i Natan şi în cartea 
proorocului Gad, 
30. împreună cu toată domnia şi toa· 

te • isprăvile l ui, precum şi ce s'a �
trecut pe vremea lui, fie în Israel, fie 
în toate împărăţi i le celorlalte ţări. 

·:: D:rn. �.�I. 



40.1 

A D O U A  C A R T E  A C R O N I C I L O R  
S A U  C A R T E A  A D O U A  P A R A L I PO M E N E •  

I S T O R I A L U I  S O L O M O N  
(Ca p i t o l e l e  1 -9. F a p t e l e  A p o s t o l i l o r  i .  47.) 

Solomon împărat. j aver_i, ni�i. sl_a�ă, _nici m_oartea vrăj-
Solomon •, fiul lui David, s'a î n- 1 ma�1lor tai, n_1c1 c:_h1ar o v_1aţă l�ngă_, ci 1 1� . • domnie . Domnu ) •• Dum- cen pentru tme inţelepciune ş1 pnceta ril )n· a fost 'cu el · s i 1'.a înăl - pere ca să j udeci pe poporul Meu, 

nezeudinu�e în ce mai m� lt. peste care te-am pus să �omneşti, 
ţat t �-.. 1 Reg. 2. 46. „-..�· Fnc.:.n1 . : L  ţ 1 Cron . 2fl . 25. �· t H.cg . . '-'. 1 1 , 12, 13. 

S Iomon a poru n cit  întregului Is- : _1 2. în ţe l e[Jciu�ea şi priceperea îţi ;�I 
0căpeteniilor • peste mii şi sute, : s_1�1t  .. datc. � ţ 1  _rn1 d_'.', pe de�supr�, bo

�ud�cătorilor, mai marilor întregului 1 �'.1t.1 1 , av�n _şi_ sla:a, �um 0n .a 1!1a 1 avut 
l el căpeteniilor caselor părinteşti ; n!c 1odat3: � 1c1u n 1mp_arat mamtea ta, 
Isra • ,,, 1 crnn . zc . 1 . ş1 cum 1 11c1 nu va mai avea după tine." 
J. si Solomon s'a dus cu toată aduna- :• 1 crnn.20.2;. Cnp . " . 2'' .  Ecl.2.0. 

rea 'Ia înăl ţ imea dela Gabaon •. Acolo Avuţia lui Solomon. 
se a fla cortul. întîlni ri � lui Dumnezeu, 1 3. Solomon s'a întors la I erusa l im făcut în pustie de Moise, robul Dom- după ce a părăsit înălţimea de la oa'. 
n�lubar chivotu;1

.
n"L';· ·��;;;��·�:9�21

f�� baon şi cortul întîlnirii. Şi a domnit 
se�e mutat de David d in Chiriat-Iea- peste Israel. 
rim la locul pe care i-1 pregătise, că- 1 4· Solomon • a strîns cară ş i  călări
ei îi întinsese un cort la Ierusalim. me ;�avea 0 mie _ patru sute de cară şi 

,:, 2 sa111 . 1i . '.!, 11.  i ei-011 . 1 .·,. L  �ouasprezece m11 de călăreţi, pe cari 
5. Tot acolo se afla, înaintea cortului 1-a aşezat în cetăţile unde ţinea carăle 

Domnului, altarul de aramă • pe care-l şi la Ierusalim lingă împărat. 
făcuse Beţaleel ••, fiul lui Uri, fiul lui 0 1 neg. •.2a;10.20,etc. C•p.9.25. 

Hur. :•Jlxod.21 . 1 , 2 ; 3s. 1 ,2 .  ''"'' Exod.31.2. 1 5. lmpăratul • a  făcut argintul şi au-
6. Solomon şi adunarea au căutat pe rul tot atît de obicinuite la Ierusal im 

Domnul. Şi acolo, pe altarul de aramă ca pietrele, şi cedrii tot atît de obici
care era înaintea cortului întîlnirii, a nu iţ i ca sicomori i  1 cari cresc în cîm
adus • Solomon Domnului o mie de pie. '' l l\e,. 1 0 . 21,cnp.9.21. 1ov.22. 24.  

arderi de tot. ''' I Reg. u. 1 6. Solomon • îşi aducea caii  din E-7. In timpul nopţii •, Dumnezeu S'a gipt ; o ceată de negustori a i  împăra-arătat lui Solomon şi i-a zis : „Cere tu lui se duceau şi-i luau în cete pe un 
ce vrei să·ţi dau." • t R•g. 3. 5,6 .  preţ hotărî! ; 0 1 Reg.10.2S, 29.  cnp.9.28. 8. Solomon a răspuns lui Dumnezeu : 1 7. se duceau ş i  aduceau din Egipt ;,Tu ai arătat o mare bunăvoinţă ta- u_n car cu şase sute de sieli de argint, 
!ălui meu David, şi m'ai pus • să dom- ş1 u n cal cu o sută cincizeci de sieli. 
nesc în locul lu i. ·:· 1c'ron.2s.&. Tot aşa aduceau şi pentru toţi împăra-9. Acum, Doamne Dumnezeule, îm- ţii Hetiţilor şi pentru împăraţii Siriei. 
plinească-se făgăduinţa Ta, făcută ta
tălui meu David, fiindcă m'ai • pus să 
domnesc peste un popor mare la nu
măr ca pulberea pămîntului ! ·:·1 Reg.s.1,s. 
10. Dă-mi dar • înţelepciune şi pri�epere, ca să ştiu cum să mă port •• tn fruntea acestui popor ! Căci cine 
��g�;�Î !�e!����it pdee 1���;r}, Tău, pe 

.;, I Rt>g.3 .9. ':":' Kum. 27. 1 7 .  Deut.31.2.  
1 !: Dumnezeu • a zis lui Solomon : „fundcă dorinţa aceasta este în inima la, fiindcă nu ceri nici bogăţii, n i ci 
l . A.ta M! uuweşte 1n Septuagiota. 

Pregătirile 
lui Solomon pentru zidirea Templului. 2 1 . Solomon a poruncit • să se zi

dească o casă Numelui Domnului şi 
o casă împă:·ă:ească pentru el. •1 Reg.o.o. 2. Solomon • a numărat şapte zeci de 
mii de oameni, ca să ducă sarcinile, 
optzeci de mii ca să  taie pietre pe 
munte, ş i  trei m i i  şase sute ca să-i pri
vegheze. ::· 1 Reg.G. 15. Yers.18. 

3. Solomon a trimes să spună lui H i
ram, împăratul Tirului : „fă-mi şi mie 

1 .  Smoclllnl slllbaLici. 
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452 • . Dadd că- ' 1 3. Iţi trimet dar un om in cum .· �i f�cut t��:tc:��-şi zide'ască ; priceput'. 
pe Huram:Abi, eşter şi 

ruia 1.a1 trimes . c ' 
,, 1 cron. H . 1 .  14. fiul unei femei d intre fet 0 casă de loc�it. • să Numelui 1 Dan, şi al unui tat� Tirian. EI e �le lui 4 Iată, eu malt ) �a eu ca să · şter pentru lucrările în aur în 

s crne. 
D�mnului, Dum_!lezeu .ui i:iea' Lui tă- 1 în aramă şi în fer, în pÎatr_ 

ar�int, 
l-o închin L�1, sa ar� 1�a c necurmat t : lemn, în materii Yăpsi te, în pu: Ş1_ in mîie „ mirositoare, sa a �ea înainte, şi I în albastru, în materii de v iso/u.ra Şt 
în ea pînile p�ntru pu�et de dimineaţă 1 mîz, şi pentru orice fel de săp't tir. să aduc a�deple,ft1 d� o Sabat de lună lucruri meşteşugite, cari i se � Ur1 şi şi de seara, m_ zi � e e 

ale Domnulu i, făcut. El va lucra cu oamenii t/u de nouă, ş1 de �arb�toai;;upă 0 lege veci- siti şi cu oameni i iscusiţi ai do� iseu: Dumnezeului nos ru, 
. '"' Exorl. 30. •· / meu David, tatăl tău. '' l lleg _nuJu1 nicâ p_entru ��r;i��.„�.'Jr.;.;�, 11. 

· • _ 1 5. Acum, domnul meu • să tri ""
·11 tE••(;��:· r;·���� 0 roi zidi trebuie sa . sluj it<;>ri l_or tăi griul, orzul, untct�Iata 

fi�· mare, �ăc� Du�nezeul n<;>s�.�:1,.��.t: nul ş1 . vm�! �e ca
_
re a vorbit. q-,��· 

·· mare decit toţi dumnezeu. _ 1 6. Ş1 noi \ om ta1a lemne din L'b m6a1Dar cine • poate să-l ZJ_deasca 0.fa- atît cît vei avea nernie ; ti Ie vom\a.n 
să · cînd cerurile şi ce�ur�le ce.run or mete pe mare în rlute pînă la laio n: n�-L pot cuprinde? Ş1 �me smt eu! de acolo tu le ve i  sui la Ierusali� !� 
ca să-l zidesc o casă, dec1t doar ca sa 

" i  Reg.; ;, 
ard tămîie înaintea L�j ? rsa . 6G. I .  !.1· S�lomon •_ a număraţ pe toţi st;;._ 

" I Reg. s . •  „ C•P· 6: 18' s"t în nu can erau m ţara 1lu1 Israel i 1 7. Trimete-mi . dar ':1n °� iscu 1 
i i căror numărătoare fusese făcută 'd: a Jucrar�a aurului!. argu�tul_ui, ;:;a�� i. tăi s�u _David ••. S'_�u găsit o sută el�: ferului, a matemlor vapsite • P. 'J · cizec1 ş1 trei d e  mu şase sute . . ră, a materiilor de col;-ar�a c;�m5

i:u
c�� 1 RPg. 5. 13. 10, 16; 9. 20. 21 . l':ip. s. i. s: . .:o::. 1 c,�0:.��·2 

şi de_ co�oa_re al�asya, şi ca 
să lucre- 1 8. Şi a luat d in  _ei. şaptezeci de mii . noasca sapat.�r.a m .1�

mn,_ c�nt Ia mine ca să poarte sarcinile, optzeci de mii 
!e cu �eş/j�111�sr���JiO::a;: �1e cari . i-a să taie pie!re Î!1 munte, ş� tr�i _mii şase 
��e!uttăÎ meu David. • 1 cron .22.15. sute, ca sa privegheze ŞI sa m�e,mne 

8. Trimcte-mi • din Liban şi lemn ,?� pe popor la lucru. '°"·'· 

cedru, de chiparos şi de �antal i ca�1 
ştiu că sluj itorii tăi se _pnc�p s�. tai� Zidirea TPmplului. 

lemne din Liban. lată ca slu1 1torn mei 3 1. Solomo n • a început zidirea Casei 
vor fi cu ai tăi. • 1 Reg. 5·6· Domnului la Ierusalim ••, pe mun· 
9. Să mi se pregătească lemi;i d!n. bel- tele Moria, care fusese arătat tatălui 

şug, căci casa pe care o voi z1d1, va său David, în locul pregătit de Darid 
fi mare şi măreaţă. în aria lu i  Ornan ţ, Iebusitul. 
10. Sluj itorilor tăi cari vor tăia•, cari •1Reg.6.1, etc. '•"•'Fac.22. 2, H. t 1 Cron. 21.JS;:t2.1 

vor doborî jos lemnele, le voi da două- 2. A început să zidească în a doua zi zeci de mii de cori de griu treierat, a lunii a doua, în al patrulea an al douăzeci de mii de cori de orz, două- domniei lu i. zeci de mii de baţi de vin, şi douăzeci 3. lată pe ce temelii • a zidit Solo· de mii de baţi de untdelemn." •1 Reg.s. i 1 . mon Casa lui Dumnezeu. Lungimea, în 11 . Hiram, împăratul Tirului, a răs- coţi de măsura cea veche a coţilor, m puns astfel, printr'o scrisoare, pe ca- de şasezeci de coţi, iar lăţimea de re a trimes-o lui Solomon : „Pentru- douăzeci de coţi. • rneg.s.': că • Domnul iubeşte pe poporul Său, 4. Pridvorul • dina inte avea douăm1 de aceea te-a pus împ�.��.f�o
st� c�:;.';. s. de coţi lungime, c!t era d� �al_ă casa: t 2. Hiram a mai zis :  „Binecuvîntat• să şi o sută douăzeci de coti mal l1me , 

fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, ca- Solomon l-a acoperit pe dinlăuntru cu 

aur curat. '' IR•g.•-'· re „ a făcut cerurile şi pămîntul, că a S. A îmbrăcat cu lemn de chiparoscadat împăratului Da\·id un fiu înţelept · aur cu· priceput şi cuminte, care va zidi o ca'. sa • c�a ma.re, a acope�1.t-<;> .cu . impie· să Domnului şi o casă împărătească . r�t, �1 a s�pa_t pe �a 1n1c1 �1, R•i-';. i:. pentru el ! ''' I Reg.5.7.-.Fac 1 ' 2 Ps :1:1 6. 102 
•.. ' titun de lanţ 1şoare. . e 

1�u.13v„ • .  Fapt. Li•; l l . 15. AP.c.io.6.' · · ·"' · 6. A acoperit casa cu pietre scump 
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doabă ; şi aurul era aur din Par- un fir de treizeci de coţi ar fi înconca po J urat-o. • 1 Rcg.1.2ci. rairnĂ acoperit .�u . aur. cas�, bîrnele� . 3. Supt • �arginea ei, de jur împre-7. urile, pereţn ŞI uşt i.�, ŞI a pus sa JUr, �rau nişte chipuri de boi, cite zece pr� heruvimi pe pereţ i. • d� f1ec�re cot, de jur împrejurul măsaP făcut casa Locu.lu i  prea. s�m�. E� ru ;  b�n �şezaţi pe două rînduri, erau 8. An ă de douăzeci de c_oţ1, �1t largi- turnaţi dmtr'o singură bucată cu ea . era l�a�ei, şi largă de douazec1 de coţ1. ! _ . " 1 Reg. 7 . 24, 25, 26. mea perit-o cu aur curat, care pre- 4. Era aşezata pe doisprezece boi, A .acoase sute de tal�nţ1. . d intre cari trei întorşi spre miazăţuia breutatea au�ulm I?e�tru c.u1e �e noai:ite, trei întorşi spre apus, trei în
·�ica la ci�ciz:c1 de s1ch. A 1mbra- t�r�1 .spre miazăzi, şi trei î_ntorşi �pre n t u aur ş1 oda1le de sus. . rasarit ; marea era aşezata pe ei, ş1 '�oe A făcut în casa • . Lo.c�lu1 prea toată partea dindărăt a trupurilor lor f t doi heruvimi săpaţi, ş 1  1-a acope- era înlăuntru. 

5i;"cu aur. . . . 
I R•�·6·23·•tc. �· qrosim�a ei era de �n lat de mîr 1 1 Aripile heruv1m1lor .avea.u o Iun: na, ş1 marginea, ca marginea unui pa-. ·e de douăzeci de coţ1. Aripa celm har, era făcută în felul unei flori de ă'�·i lungă de cinci coji, atingea zi- crin. Puteau să încapă în ea trei mi i  

d� 1c�sei ;  şi ce.alaltă a�ipă, lu�gă tot de baţi:. . . 
• ! Rcg. 1.2H.  

d cinci coţi, atingea aripa celui de al 6. A facut zece • hghene, ş1 a pus cin-
d�ilea heruvim.. . . ci I.a dr: apta şi_ c!n.ci .la stînga, ca să 1 2. Aripa cel�1 de. al �01lea h.eruv1m, sluie�sca la_ cu.raţm : m el.e se spălau 
lungă de cinci coţ1, atingea zidul �a- feluritele parţi ale arderilor de tot. 
sei ; şi cealaltă aripă, I1:1ngă tot .de .cil!: Marea era pentru spălarea preoţilor. 
ci coţi, se unea cu aripa celui dintn " I R•• · ' · "'· 

h
f��vl�i

.
pile a�estor he.ruv�mi,_ întins.e, 

Celelalte lucruri şi unelte pentru 

aveau douăzeci d� coţ1. _Ei stateai: m Templu. 

picioare, cu faţa mtoarsa spre �asa. 7. A mai • făcut zece sfeşnice de aur, 
14. A făcut perdeaua • albastra, pur- după •• porunca privitoare la ele, şi 

purie şi căr�iz_ie, şi de in supţire, şi a le-a aşezat în Templu, cinci la dreap-
lucrat heruv1m1 pe ea. ta şi cinci la stînga. 

::' Exod.26.31. ).lot.2i.r,1. 1<:n.!l.3. •:• 1 Rei;. 7 . 49. ':":< JO:xod.2.l) . 3 L , 40. l Cron . 28 . 12,l!I  

Cei doi stilpi de aramă. 1 5. A făcut înaintea casei doi • stîlpi 
de treizeci şi cinci de coţi înălţime, cu 
un cap de cinci coti în vîrful lor. 

�" l Reg. 7 .  lfi- 21. Ier.52.21. 

16. A făcut nişte reţele ca acelea cari 
erau în Locul prea sfînt, ş i le-a pus pe 
l'Îrful stîlpilor. Apoi a făcut o sută • 
de rodii pe cari le-a pus pe reţele. 

::< t Reg. 7 . 20. 

1 7. A aşezat • stîlpii în partea d inainte a Templului, unul la dreapta ş i  altul la stmga ; a numit pe cel dela 
dreapta lachin, ş i  pe cel dela stînga 
Boaz. ,,, 1 Reg.7.21. 

8. A mai făcut • zece mese, şi le-a 
aşezat în Templu, cinci la dreapta ş i  
cinci la stînga . '' IReo . 7 . 48 .  

A mai făcut o sută de potire de aur. 
9. A mai făcut • curtea preoţilor, şi 

curtea cea mare, cu porţile ei, ale că
ror aripi le-a acoperit cu aramă. 

1:• 1 RPg.6.36. 1 O. A aşezat marea • în partea dreap-
tă, la miazăzi-răsărit. • 1 Reg. 7. 39. 

1 1 . Hiram • a făcut cenuşarele, lope
ţile şi potirele. 

Astfel a isprăvit Hiram lucrarea pe 
care i-a dat-o împăratul Solomon s'o 
facă pentru Casa lui Dumnezeu : 

·:' l Rcg. 7 . 40.  

1 2. doi stîlpi, cu cele două capete • şi Altarul de aramă, marea, şi  lighenele. coperişurile lor cu cununi de pe \'Îrful 4 1 . A făcut un altar • de aramă, lung stîlpilor ; cele două reţele pentru aco
�e douăzeci de coţi, lat de două- perirea celor două coperişuri ale ca-m1 de coţi, ş i  înalt de zece coţi. petelorde pe vîrful stîl pilor ; ·:· 1 Reg . 7 . 4 t .  

•Exod.27 . 1 , 2. 2Reg.rn.u. Ezec.43. rn, 16. 1 3. cele patru sute • de rodii pentru 2. A făcut marea • turnată. Ea avea cele două reţele, cite două şiruri de 
zece coti dela o margine la alta, era rodii pentru fiecare reţea, pentru aco
rotundă de tot, înaltă de cinci coţi, ş i  i perirea celor două coperişuri cu cu-
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454 • ful stîlpi- · rea lui Israel, chemată la el nuni ale capelelor de pe vir 

0 1  Reg.;.20. înaintea chivotului ._ Au jertfit'oÎ s_lătu1 lor ; .. • i cele zece , can �u se . �ot nici s_ocoti, nici şi bo1, 1 4. cele zece temel_i� ' ş ,, 1 n,,. 7. 2;,<3. ! ra, dm P.�1cma multm1ii lor. nuillă. 
l ighene de pe_ te"!elu _, ece boi de I 7. Preoţ11 au dus chivotul leg- . 1 5. marea, ş1 cel doisprez . lui Domnul1;1i .  la locul lui, în a�!ntu. subt ea ; 1 .1 şi furculite- , locaş al casei, m Locu l prea sfi t 1ntu1 1 6. cenuşarele, lope 1 e ri le-a dat I aripile heruvimilor. n • sup1 le. Toate aceste unelte, 8e ca

m-Abi • să I 8. Heruvimii a\·eau a ripi le înf 
împăratul  Solomon ui

D ��ului erau , sie locul chivotului, şi acoper�
nse p:. 

le facă pentru ��sa 0 •t R•/'·"·"· I votul şi d rugii_ l ui p5 dcasupr:u eh,. 
de arama lustrmta. - le toarne în 9. Drugilor l i  se datluse 0 ast i 1 7. lmpăratul a t�s �a tr'un pămînt j lungime incit capetele lor se Ved e

l d1 
cîmpia • Iordanu _ui, 1da -'JReg.7.46. 1 o depărtare de ch ivot dinainte eau_Ia cleios, între Suc!'! ŞI y:re

t toate aceste tu lui locaş, dar nu se vedeau dea rrin .. 1 8. S�lomon_ ar/Ju mare incit nu Chivotul a fost aco lo pînă în zi
a ara 

unelte m numar a I fatea a�amei. azi. . ua d: 
s'a putut cerceta greu ,, , Reg. 7 . 47. 1 0. ln chivot nu erau decît cele d 1 9. Solomon • a mai făcut t?ate cele- j !able, pe ca�i le pu�ese • acolo Mo�s�' 
laltc unelte pentru Casa Im Dumne· 1 m. Horeb, C!�.d 11: facut Domnul le•ă' zeu : altarul de aur, mesele pe c�n _se [ �1nt c� cop1 11 IU i l sr�el, la ieşirea Îo; ·uneau pînile „ pentru punerea m�m- 1 tlm Egipt._ • · �eu1_. 10 .2,;. Cop.•;. 11 
rea Domnului ; ·•·lTieg.7 . 48.'9,00. ••Exo<l.2>.30· 1 1 1 . ln �lipa Clr�_d_ au !eş 1t p��o(ii din 20. sfeşnicile şi candel.ele lor d� aur I locul_ sf!nt, _- :ai:_1 to_!1 p r�oţ!1 de laia curat, cari trebuiau apr!nse, dup� po- se sfmţ1sera fara sa ma1 tină şirul runcă • înaintea Locului P/i:.11st!.

1
�'.21. 

c��lo�, 
toti levitii • cari erau . .  . - ·1 d I . A f 

.
H , cmta. 2 1 .  florile •, candelele, ŞI mucar_1 e e r�ţ1 : sa. , :ma� , .Ietl_utun, fiii şi fra. aur, de aur foart� curat : •E�od. 20·_31·'�· (11 lor, •-m��acaţ1 tn tn . sup(ire, st;. 22. cntitele, potirele, ceştile ŞI ca- I teau la rasantul altarulu1 cu chiml'a\i ţuile de aur curat ; şi aripile de aur I alău te şi a rfe, ş i  aveau cu •• ei 0 sut; pentru uşa din_lăuntru � cas_e1, dela d�uăzeci de preoţi cari sunau din trim. intrarea Locului prea sfmt, ŞI pe_ntru bite ; - '' 1 Cron.zr,. 1 .  ·'"·' 1 cron. 1: .. zu,.1> 

uşa casei dela intrarea Templului. I 1 3. şi cînd cei ce sunau din trîmbite . _ . _ - • I şi ceice cîntau, unindu-se într'un g:a; 5 1. Astfel a fost 1spr_a\'lta toata lu- ca să mărească ş i  să laude pe Domnul. crarea pe care a facut-o ?olomon au sunat din trîmbiţe, chimvale şi ce· pen�ru Casa D�mnulu1. Apoi a adu� I le l alte instr umen te, şi au mărit pe arg}ntu�, aurul ş1 toate _unel!ele pe cart Domnul prin aceste cuvinte : „Căci le m�l11nase Do!'1nu_lu1 t�.tal sau . Da: este bun •, căci îndurarea Lui tine in \'Id, şt le-a pus m nshernle �1
a;,

e1 
7
l�t I veci !" în clipa aceea, casa, şi anume Dumnezeu. · g. · · . Casa Domnulu i, s'a umplut cu un nor. 

Sfinţirea Templulni. 1 ''l Cron. 1u. 1• 
2. Atunci • Solomon a strîns Ia Ie- ' 1 4. Preoţii n'au putut să mai s\ea 

rusalim pe bătrînii lui Israel şi pe [ acolo �a �ă . facă slujba, din. pricina 
toate căpeteniile seminţiilor, pe capii 1 . norului ; �act • slava Domnului_ umplu
familiilor copiilor lui Israel, ca să se Casa IUi Dumnezeu. ''Exod.<0.s;.cap.1.: 
mute din cetatea •• lu i David, adică din . . _ Sion, chivotul le�ămîntului f?omnului. [ Bmecul'lnt�rea rostita de �olomon. 

t R•g.8. 1, ctc. -"' 2 Sn m . 6 . 12. 6 t. Atunci Solomon •  a m :  „Dom· 3. Toţi bărbaţii lui Israel s'au adu- 1 nul a zis că v rea să locuiască în în· nat • la împărat, pentru sărbătoarea •• tunerec„ ! •1 Reg . B . 12, e1e. '''1"· "·'
. din luna a şaptea. '' J Reg. 8. 2. '''''C•p.7.B,9, 10. 2. Şi eu am zidit o casă care·Ti va f1 

4. Cînd .a�! ajun� ţoli băţrînii lui Is- I locuinţa, un l oc unde vei locui în ve· 

rael, Lev1ţu au ridicat ch1rntul . ci !" . ?· Au adus chivotul, cortul întîlnirii, 3. Impăratul şi-a întors faţa, şi a bi: ş1 toate u��lt�le sfi�te cari erau în I necuvîntat toată adunarea lui lsra.el. Şi cort : preotu ş1 Lev1ţ11 le-au dus. toată adunarea lu i Israel stătea rn pi· 6. lmpăratul Solomon şi toată aduna- cioare. 
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_ _ 1 a zis : „Binecuvîntat să fie 1 1 5. Astfel, Ţi-ai ţinut cuvîntul • dat t ::>1 j Dumnezeul lui Israel, care robului Tău David, tatăl meu · şi ce ai 

D�m�Ît'cu gur� Sa tatălui meu David, spus cu gura Ta, împl ineşt i astăzi prin a_ 1°� !init prin puterea Sa ce spuse- puterea Ta. :· 1 cron.22.0. şt a 1fîlg a zis : 1 6. Acum, Doamne, Dumnezeul lui s�, c�in ziua cînd am scos pc poporul Israel , ţine făgăduinţa pe care ai  fă'· �· din ţara Egiptului, �'al!J ales. ni- cut:o. tată�1!_i meu t?a"'.id� dnd_ ai_ zis : .�le tate dintre toate semmţule lui Is- „N1c1odata nu vei f1 lipsit 1na1ntea cio 1ceca să se zi_dească acolo o c!ls� în Mea de un uri;naş car� să şadă pe scauraee, să Iocuiasca Numele �e!-1, ş� n am n_u_I �e d_o1!1me al lut Israel, numai •• cj;5 pe niciu� om, care sa fie capete- ftt t tai_ s_a ta  seama la calea .lor şi să 
�ia poporului 11'.'eu Israel . �earga tn le��a Mea, cum ai mers tu 
6 Ci •  terusaltrnul l-am ales, pentru: 111amtea Mea. ·:· 2 sam . 7 . 12, 16. 1 nog. 2 . 4 ; 6. 12. 

· - el să locuiască Numele Meu, ş1 Cep . 1 . '". •:· :• p, , 132. 12 .  

ca �avid •• I-am ales, ca să domnească 1 7. lmphnească-sc dar, Doamne, Dumpeste poporul Meu Israel !" ... n�zeul lu i  Israel, făgăduinţa pe care pe -'Cnp. 1t. i:1. ---· 1cron.2s. ' - a1 făcut-o robului Tău David ! 1. Tatăl meu �avid avea .· de gînd s� 1 8. Da_r cc ! S;; loc�iască Dumnezeu 
'dească 0 casa Numelui Domnului, cu adevarat 1mpreuna cu omul pe păSumnezeului lui Israel. mint ? Iată • ca cerurile, şi cerurile 

•:· 2 � am . 1 . 2 . 1 cro11 . l7 . 1 ; 28 . 2. cerurilor nu Te pot cuprinde : cu cit s. Şi Domnul !1 zis tatălui_ meu „ D�- �a i puţin această casă, pe care am zi
vid :  „Fiindcă al av�t de gt�d s� z!- dit-o eu ! -' Cap. 2. G. Jsn.66. 1 . Fnpt.7"!1. 
deşti 0 casă Numelui Meu, bme a1  fa- · . 1 9. Totuş, Doamne, Dumnezeul meu, cut că ai avut gîndul acesta. t a  aminte la rugăciunea robului Tău şi 9. Numai că n.u t!-1 vei zi�i .casa ; ci Ia_ c.ererea lu i ! Ascl!ltă strigătul şi ru-
liul tău, ieşit dm tine, va z1d1 Nume- gacmnea pe care Ţ1-o face robul Tău. 
lui Meu o casă." 20. Ochii Tăi să fie zi şi noapte des-10. Domuul a împl init cuvîntul pe chişi peste casa aceasta, peste Jocul 
care-l spusese. Eu m'am ridicat în Io- despre care ai zis că acolo va fi Nucul tatălui meu David, ş i  am şezut pe  mele Tău 1 Ascultă rugăciunea pe care 
scaunul de domnie al lui Israel, cum o face robul Tău în locul acesta ! 
vestise Domnul, şi am zidit o casă Nu- 21 . Ascultă cererile robului Tău şi 
melui Domnului, Dumnezeului lui Is- ale poporului Tău Israel, cînd se vor 
rael. ruga în locul acesta ! Ascultă din locul 11. Am aşezat în ea chivotul, în ca- locuinţei Tale, din ceruri, ascultă şi 
re • este legăm în tul Domnului, legă- iartă ! 
miniul pe care l-a făcut El cu copiii 22. Dacă va păcătui cineva împotriva 
lui Israel ." ·:• cap.c..10. aproapelui său, şi se va pune peste 

Rugăciunea lui Solomon. 
1 2. Solomon s'a aşezat • înaintea al
tarului Domnului, în faţa întregei adu
nări a lui Israel, şi a întins mînile. 

o:' 1 Rl'g . 8. 22. 1 3. Căci Solomon făcuse o treaptă de 
aramă, şi o pusese în m ij locul curţii . Ea era lungă de cinci coţi, l ată de cin
ci coţi, şi înaltă de trei coţi ; a şezut 
pe ea, �·a aşezat în genunchi în faţa 
mtreg�1 adunări a lu i  Israel, şi a întins mmile spre cer. 
l t Şi a zis : 
„Doamne, Dumnezeul lu i  Israel ! �u'. este Dumnezeu ca Tine, în ceru:1 ş1 pe pămînt :  Tu ţi i  legăm în tul şi •ndur_a�ea . Ta faţă de robii Tăi, cari umbla mamtea Ta cu toată inima lor ! 

;•Exod . 15 . 1 1 .  Deut . 4. 39; 7.9. 

el un  jurămînt ca să-l facă să jure, şi 
dacă va Yeni să jure înaintea altarului 
Tău, în casa aceasta, -
23. ascultă-l din ceruri, lucrează, ş i  

judecă pe robi i  Tăi : osîndeşte pe cel 
vinovat, ş i  fă ca purtarea l u i  să cadă 
asupra capului lui ; fă dreptate celui 
nevinovat, şi răsplăteşte-i, după ne
vinovătia lu i ! 

24. CÎnd poporul tău Israel va fi bă
tut de vrăjmaş, pentrucă a păcătuit 
împotriva Ta : dacă se vor întoarce la 
Tine şi vor da slavă Numelui Tău, da
că Iţi vor face rugăciuni şi cereri în 
casa aceasta, -

25. ascultă-i din ceruri, iartă păcatul 
poporulu i  Tău I srael, şi adu-i înapoi 
în ţara pe care a i  dat-o lor şi părinţi
lor lor. 
26. Cînd ceru l • va fi închis, ş i  nu  V l  
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. . . ăcatelor lor îmfi pi.oaie, d!nd���c�: \�r ruga în _aces� potnv.a Ta . d lavă Numelui Tau, ş1 loc şi vor a 5 d I ăcatele lor da�ă se vo.r î�t�arce e.f p • 1 R•g.11 . i .  (pentrucă-1 vei f 1 pedeps� )_, rtă păcatul 27. ascult�-i ?in ce�r�,r�Îui Tău lsrobilor Tă! .Ş1 j1 P c�a bună în care rael, învaţa-1 ca e!1 i trimete ploaie trebuie să mearga, { · dat de moşte-p� pămî�t��I�� ���e! -a1 • mre pop d fi în ţară foametea , 

28. Cm .vor . rîu i mălura, lă-ciuTÎ' d�g�nna s� :-au �1ru1, cînd vr�j-cus e e im resura pe poporul Tau! 
!"af��a vl�i î� cetăţile 'lui, cînd vor f1 
::;.gii sau boli de vreun fel : •c•r;�� 
29 dacă un om, dacă tot poporu . a . 

lsra·el va face rugăciuni şi ce�en, ş1 
fiecare îşi va cunoaş!e . rana ş1 dure
rea şi va întinde mm1le spre casa 
aJ��s!��;ită-1 din ceruri, din_ locul ţocuinţei Tale, şi iartă-I. ; răsplateşte fiecăruia după căile lui, T� . care c�no
şti • inima fiecărui�? - cac1 ·nu.mai Tu 
cunoşti inima copulor oam����'.28•9 . 
31 .  ca să se teamă de. Tine, _şi să 

umble în căile Tale tot timpu� �1! -:'or 
trăi în ţara, pe care ai dat-o pannţ1lor 
n��r�înd străinul, care • nu este din 
poporul tău Israel, y� veni dintr'.o t_ară depărtată, �in P.n.cma �u.i:nelu1 Tau 
celui mare, dm pr_icma mm11 . Ta!e �el ei tari şi din pri�m_a braţului Ţau mtins, cînd va veni sa se roage m casa aceasta - il1Joon12.20.Fapl.B.27.  

33. as�ultă-1 din ceruri, din locul l�cuinjei Tale, şi dă străinului aceluia tot ce-Ţi va cere, pentruca toate popoarele pămîntului să cunoască Numele Tău, să se teamă de Tine, ca poporul Tău Israel, şi să ştie că Numele Tău este chemat peste casa aceasta, pe care am zidit-o ! 
34. Cînd va ieşi poporul Tău la luptă împotriva vrăjmaşilor lui, urmînd calea pe care îi vei porunci s'o urmeze : dacă Iţi vor face rugăciuni, cu privirile îndreptate spre cetatea aceasta pe care ai ales-o şi spre casa pe care am zidit-o în Numele Tău, -
35. ascultă din ceruri rugăciunile şi cererile lor, şi fă-le dreptate ! 36. _ �înd .vor păcă,tui împotriva Ta, - cac1 nu este om care să nu păcătuiască, - şi cînd vei fi miniat im-

potriva lor şi-i \·ei da în m· maşului, care-i va duce robi !"a Vraj. ră depărtată sau apropiată . intr'o la. � ��·.20.0 .  Ed . :- . :..>o. 1ac.·a.2. 1J 37. daca 1ş1 vor veni în fi . °"'·'-• unde vor fi robi, dacă se \'re 1.n Iar; ce la Ţii:ie şi I ţ i  vor face ce�:/�loar. ra . rob1e1 �o�, �1 vor zice : „A 
1 '"_!a. tu1t, am sav1rş1t fărădelegi m Pai:i. rău !" ' am lăCJJt 

38._ 
d.a�ă se rnr . întoarce la Îi toata mima lor ş1 din tot suf) 1"' din în ţara robiei lor, unde au / �I lor, robi, dacă-Ţi rnr face rugăcos _dl!j1 privi_rile întoa�sc spre ţara Io/uni, cu re a1 dat-o parmţilor lor sp ' pe ca. tea pe ca�e. ai ales-o şi spre 

r
e� ceta. care am z1d1t-o. Numelui Tău, _ sa P< 

3?. a.scultă din_ c�rnri, din locul 1 c�m_ţe1 Tale, rugac!unile şi cererile 1 � şi_ fa-le dr�ptate_: iartă poporului Tor, pacatele facule im potriva Ta 1 au 
40. Acum, Dumnezeule ochii T" . fie desch.işi, şi urechile' să-Ţi fi:1 sa 

:���J a����;� la rugăciunea făcută � 
41 .  Acum •, Doamne, Dumnezeul scoală-T�, v!no la locul •• Tău de o<r:: nă, Tu ş1 chivotul măreţiei Tale Pr; � ii T�i, poamn� Dumnezeule, ·să I� 1i:i.ibr��aţ! cu mmtu1rea, şi prea iubi· ţn Tai sa se bucure ţ de fericire! 

t,oPs. 132. 8, 9 , 10,16. i;i.;.l Cron.28.2.  t t Neem.9.'.5 
42. Doamne Dumnezeule, nu înde· părta pe unsul Tău, adu-Ţi• aminte de bunătăţile făgăduite robului Tău Da. vid !" ope.132.t. l&a.!&iJ. 

Sfirşilul sfinţirii. 7 1 .  Cînd • şi-a isprăvit Solomon ru· găciunea, s'a pogori! "• foc din m şi a mistuit ardere.a de tot şi jertfele, şi slava ţ Domnului a umplut casa. 
(I 1 Reg. 8.  5.f.. .;u;. Lev. 9.  24. Jude. 6. 21.  1 RE>g.18.! 1 Cron.21 . 26. t 1 Reg.8. 10, 1 1 .  Cap.5. 13,14. Ezec.10.3,l. 

2. Preoţii • nu puteau să intre în u· sa Domnului, căci slava Domnului um· plea Casa Domnului. •cap.&.1L 
3. Toţi copi i i  lu i  Israel au văzut pir gorîndu-se focul şi slava Domnulm peste casă ; ei şi-au plecat fata. la pi: mint pe pardoseală, s'a� _înc�mat,_ş1 au lăudat pe Domnul, z1cmd 

.
: „�a� este bun, căci îndurarea Lui ţine m veac !" 

* Cap. ă. 13. Pe. 136. 1 .  ::...-. 1 Cron.16 . .&I . Cap.alJI. 
4. Impăratul • şi tot poporul au adus 

jertfe înaintea Domnului. • illfli.U·� 
5. Impăratul Solomon a junghiat doua· 
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. . două de mii de boi şi o sută- 1 5. O�hi i  • ,\;\ci rnr fi deschişi de zec1}1 ci de mii de oi. Astfel au . fă- acu_m, ş 1 urechile Mele vor fi cu luare do:�;păratul şi tot poporul sfinţirea aminte la rugăciunea făcută în Jocul cu . lui Dumnezeu. acesta. * Cap.0. 1„ Casp o\i i • stăteau la locul lor, şi tot 1 6. Acum, aleg • şi sfinţesc casa acea-6.f {�i Leviţi i, cu instrumentele fă- sta, pentruca Numele Meu să locuiasca ast e_n cinstea Domnului de împăratul în ea pe vecie, şi Yoi avea totdeauna cute.d pentru cin tarea laudelor Dom- ochii şi inima Mea acolo.<• 1 Rog. <1.:<. t'ap . 6  . . : Dar cînd i-a însărcinat David să mă- 1 7. Şi tu •, dacă vei umbla înaintea nu u;;. e Domn!;Jl, zicînd : „Căc� în- Mea cum a umblat tatăl tău David fareas rea

p 
lui ţine in veac !" Preotu su- cînd tot ce ţi-am poruncit, şi dacă vei dura •• din trîmbiţe în faţa lor. Şi tot păzi legile şi poruncile Mele, r:r�e}ul era de f?ţă." '(l�Cr�11. lr1.' �6. >::o:i. co.p. 5. 12 . * 1 Reg . 9 . ,,c1 ,  1 Solomon a s�inţ1t ŞI n_1 1J locul cu:- 1 8. voi întări scaunul de domnie al 

t": care este înaintea Casei Domnului ; împărăţiei tale, cum am făgăduit tată
. ��i acolo a adus arderile de tot şi lui tău David, cînd am zis : Nicioda��ăsimile jertfelor dev mulţămire, I?en- tă nu • vei fi l ipsit de un ur�aş care 
trucă altarul de arama, pe _care-l fac1!- să domnească peste Israel." " C�p . 6. rn. 

e Solomon, nu putea cupnnde ardert- � 9: Dar dacă _vă • veţi abate, dacă veţi 
ie de tot, darurile de mîncar� şi gră- p�ras1 legile ş1 poruncile Mele, pe cari ·i ·· t Reg 8 &1 \'I le-am dat, ş i dacă vă veţi duce să 
5� 1s�Iomon a prăznuiţ săr�ătoare

·
a · î� slui iJi altor dumnezei şi să vă închi-

remea aceea • şapte zile, ş 1 tot lsrae- naţi inaU1tea lor, •Lev 26 14,33 Dout 29. 15,36,r ful a prăznuit împreună cu el ; venise ' 20. vă voi smulge din ţara Mea, pe 
0 mare mulţime de oameni, dela intra- 1 care v'am dat-o, voi lepăda dela M ine 
rea Hamatului pînă la pîrîul •• Egip- I casa ac�asta, p� car� am închinat-o 
tului. <•1Beg.8.w. <-«100.13.3. Jl.!umelu1 .Meu,v ŞI ? voi face de pomină 
9 ln ziua a opta, au avut o adunare ş 1  de batiocura printre toate popoarele. de. sărbătoare ; căci sfinţirea altarului 2_1 ·. Şi cit de înaltă este casa aceasta, 

au făcut-o şapte zile, şi sărbătoarea or1c1_ne va tre_ce i;>e lîn�ă ea, va rămî
tot şapte zile. nea incrememt, ş1 va ztce : „Pentruce • 
1 0. Jn a douăzeci şi treia • zi a lunii a făcut Domnul aşa ţării şi casei ace

a şaptea, Solomon a trimes înapoi în stei.a?''. V 
·:•neut . 29 . 24. Ier. 2,.s.o. 

corturi pe popor, care era vesel şi 22. Şi se va raspunde : „Pen trucă au 
mulţămit de binele pe care-l făcuse părăsit pe Domnul, Dumnezeul părin
Domnul lui David, lui Solomon şi po- ţilor lor, care i-a scos din ţara Egiptu
porului Său Israel. 1 „ Reg.8.66. lui, pentrucă s'au alipit de alţi dum

nezei, s'au închinat înaintea lor şi le-au 
slujit ; iată de ce a trimes . peste ei 
toate aceste rele." 

Dumnezeu Se arată lui Solomon. 
1 I .  Cînd a isprăvit • Solomon Casa 

Domnului şi casa împăratului, ş i a iz-
butit în tot ce-şi pusese de gînd să CetăţilP zidite de Solomon. 
facă în Casa Domnului şi în casa îm- 8 1. După douăzeci de ani •, în timpăratului, « t Reg.9. t , etc. pul cărora Solomon a zidit Casa 
1 2. Domnul S'a arătat lui Solomon Domnului şi casa lui însuş, " I Reg.9. 10, et<. 

noaptea, şi i-a zis : „Iţi ascult rugăciu- 1 2. a întărit cetăţile, pe cari i le-a dat 
nea, şi aleg locul • acesta drept casa Hiram şi a aşezat în ele pe copiii lui 
unde va trebui să Mi se aducă jertfe. Israel. 

"Deut.12.6. 3. Solomon a mers împotriva Hama-
13. Cînd voi •  închide cerul, ş i nu va tului, la Ţoba, şi a pus stăpînire pe ea. 

fi ploaie, cînd voi porunci lăcustelor 4. A întărit • Tadmorul în pustie, ş i  
să mănînce ţara, cînd vo i  trimete ciu- toate cetăţile cari slujeau ca  ce'tăţi 
ma în poporul Meu : <•cap.6.26,28. pentru merinde în Hamat. " I Reg.9. 11,etc. 
1 4. dacă poporul Meu peste care este 5. A întărit apoi Bet-Horonul de sus 

chemat Numele Meu se va • smeri, se şi Bet-Horonul de jos, ca cetăţi întăra ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va rite cu ziduri, porţi ş i zăvoare ; 
abate dela căile lui rele, - îl •• voi 6. Baalatul, şi toate cetăţile cari slu
a��ulta din ceruri, î i  voi ierta păcatul, jeau ca cetăţi pentru merinde şi car i  
ş1-1 voi tămădu i ţara."lao.<. 10. *"Cap.6.21,00. ţineau de e l ,  toitte cetăţile pentru cară, 



2 c R O N  I C  I 8, 9. 458 _ • . i tot ce a cînd a fost isprăv ită. Casa D cetăţile pentru calanme,_ şzidească la a fost deci isprăvita . 0111nu1u, 
găsit cu cale Solomo.n. satoată ţara al 1 7. Solomon a plecat alune· 1 ' 
lerusaHm •• la Liban, şi '" --:-. qheber • ş i l a  Elo_t, pe 1;r a tlior, cărei stapm era. I mai rămăsese ru, 111 _lara _Edomulu1. ,mu1 �a. 7. Pe • tot poporu c�r� din ferezifi , 1 8. Ş1 • H iram i-a trimes .1 "''-'"' 
din Hcti_fi, �m. Ar'bntiti care nu fă- torii săi, corăbii_ şi s luj i tor'i Prin sluji. din Hev1ţ1 ş_i dm e usi ' ·· i neg.9. c'll,e•c. şt�au marea. E1 s:au dus cucan �Uo0• cea parte dm. Israel, . ·măseseră du- 1 lu1 Solomon la Of1r, şi au lu :1uJ1tori; 8. �e. urmay1 _ lor car! �au-i nimiciseră Io patru s1;1t� cincizeci de �I de _aco. pă �.1. m _ţara. _ş l PSol��on i-a ridicat c.a 1 aur, pe can 1-au adus împăratu1"h dt copi l! Im lsr"e. ' d" eace au fost p1- 1 lomon. ·' Heg.n. 27. Cu �1 So __ · __ 
oameni de con oa a, ce P . .1. 10.1 
nă în ziua de �.z\ntrebuinţat ca robi lmpărăteasa din Seba. 

9. Solom0_? _n '1 ui e niciunul din co- g 1 . lmpărăteasa  • din Seb P��tru_ l ucra)•!e �c-' � erau oameni de I de faima lu i  Solomon şa a auz;, 
P!1 1 l�t ls{a�t�n��le1 lui, slujbaşi� lui , la I�r�sal im ca să-l înce�ce1 ;/e�„ 
razib�'arfi �arălor şi călărimi! Im. trebar1 �ri:_le._ Ea,. a':.ea un alai ;� io. "\30 c· t iiile puse de împaratul So- mare, ş1 cam1le 1ncarcate cu m· art, 
lom�n ��ef�:mtea poporului, şi însăn;i- n:i, aur mult de tot şi J?i�tre sc��dc. 

r ' ivegheze peste el, erau m s a dus la .s?l�mon, Ş I I-a spu Pe. ���ă
s/df�ouă sute cincizeci • .• 1 R•�· 9·"''· ce avea pe ___ mima. s toi 

l i  Solomon • a suit pe fata Im fa- · l�g. 10. 1 , etc. �1.1. 1u2. 1uc.11 rao� din cetatea lui. Dav_id în casa l'..e 2. _S<:ilom'?n ,1-a răsp�ns_ ta toate t care i-o zidise ; căci a zis :  „Ne�asta- treb�nl�, ŞI n a fost �ll!JIC pe care �mea să nu locuiască în casa lut_ Da- nu f1 şh�t- Solomo_n sa 1-I lămureasca
' 

vid, împăratul lui Israe!, pentruca Io- 3. I�parateas_a drn Seba a văzut î · eurile în cari a intrat cluvotul D_?mnu- ţelepc1unea Im Solomon, şi casa 0• 

lui sînt sfinte." I R••- '· 1 ; „ s; �· 2 ' - care o z1d1se, Pc . . / l 'b . 4. şi bucatele dela masa lui . 1 Rinduta 0 5 UJ et. . cuinţa sluj itorilor lui, şi slu -'b:l1e 0: 1 2. Atunci Solomon a adus arde�1 de hainele celor ce-i slujeau şi pJha . �1 tot Domnului pe altarul f?omnulu_i, pe lu i  şi hainele lor, şi tr�ptele micu 
care-l zidise înaintea prid_vorulut . . se suia la Casa Domnului. Uimh� can 1 3. Aducea ce era poruncit d_e Moise 5. ea a zis împăratului · E ' 
pentru fiecare _zi ", pentru . zilele_ d� vărat deci ce am auzit eu ·î�' ţ;� �d:; Sabat, p�ntr_u z!lele de _Iun� .�oua, şi despre faptele ş i înţelepciunea ta 1' pentru sarbatori, �e . trei on _ P� an, 6. Nu credeam tot ce „ · : la să_;bă_to�r�a az1.m1lo�, I� sarbatoa- n 'am ven i t i am văzut 

s
e. me�._ pin_a rea. saptamm1lor, ş1 la sarbatoar�a cor- Şi iată că n

ş
u mi s'a isto�sUc�\�t-�: 

�i!����s.i:.�:oudl.:;::�: 
Num.26•3'9'1 1'26'29' 1"•tc. măt�te di� mă_rirea şi inţelepciunea 1ta. 1 4. A pus în slujbele lor, aşa cum le Tu mtre�i faima pe care am auzit-o 

rînduise tatăl său David, cetel e •  preo- despre ! rne. 
„ • .  ţilor, după slujba lor, pe Leviţi •• du- 7. „Fer_1_:e - �e o�m�nu tai, ferice de pă însărcinarea lor, care era să mă· slui 1tom. tai, _ can �mt pur.urea înain· re ască pe Domnul şi să facă zi de zi tea ta, ŞI can aud m ţelepcrnnea ta !  

de  slujbă în  faţa preoţilor, ş i pe uşie- 8. Binecuvîntat să fie Domnul, Dum· ri t, împărţiţi la fiecare uşă, după ce- n�zeul tău, care S'a îndurat de tine. tele lor : căci aşa poruncise David, ŞI te-a pus pe scaunul Lui de domnie omul lui Dumnezeu. ca împărat pentru Domnul, Dumne· 
1 cron.2u. '"'" J Cron .25.t . t 1 Cron . 9. t7 ; 26 . J .  zeul tău ! Pentrucă Dumnezeul tău iu· 

15. Nu s'au abătut dela porunca îm- beşte pe Israel şi vrea să-l facă să ră· păratului cu privire la preoţi şi Levi- mină în picioare pe vecie, pentru aceea ţi, nici cu privire la vreun alt lucru te-a pus împăra t  peste el, ca să faci nici în privinţa vistieriilor. ' judecată şi dreptate." 
16. Aşa s'a înfăptuit toată lucrarea 9. Ea a dat împăratului o sută două· lui �olomo�, din ziua cînd s'a pus te- zeci de talanţi de aur, foarte multe mi: meha Casei Domnului şi pînă m ziua rodenii, şi pietre scumpe. N'au m21 
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. denii ca cele date împăratului corăb iile . din Tarsis, aducînd aur şi fost miro de împărăti;asa dî!l Se�a. .. argmt. f1!deş, ma imu te şi păuni. Solo�ln „10rii lui Hiram ŞI sluJ 1tom 2�. }mp�rat_ul S_ol�mon a înt recut pe J O. UJ l on cari • au adus aur din to_l1 1ml?araţ 1 1  l?ammtuluî prin bogă-Iui. Solomad�s şi lemn mirositor•• şi tule ş1 1nţelepc1unea lui .  

oflr, au e -'Cap . 8. 18. ,,,,, l Reg.10. li. 23. Toţi împăraţii  pămî ntului căutau pietr� sc��fui a făcut cu lemnul miro· să vadă pe Solomon, ca să audă î nt 1 . me i entru Casa Domnului şi telepciunea pe care o pusese Dum-
sitor sca:asI împăratului, şi arfe şi nezeu în i n ima lui. 
pe!1t[: pentru cîntăreţi. _Nu se ma i vă- 24. Şi fiecare din ei îşi aducea da
alaU a ceva în ţara lut luda. rut lui, lucruri de argint şi lucruri de 
zuse :�păratul Solomon a dat împără- aur, haine, arme, m irodenii, cai şi ca-1 2 .. din Seba tot ce a dorit ea, ce a tîri ; aşa era în fiecare an .  
tese• mai mult decît adusese ea îm· 25. Solomon • avea patru mii de iesc���t'ului. Apoi s'.� în_t_or� şi s'a dus în le pentru caii dela carăle lui, şi două-
lp
ara e i, ea şt slUJ ttom et . sprezece m i i de călăre ţ i  pe cari i-a 

aşezat în cetăţile unde îşi ţinea carăle 
Ai1u(ia, înţelep

5
�'f:!�rf.i mărimea lui şi la Ierusalim lingă împărat. ':' l Ht•g. ,l.:!6; lO.:m.Co.1l . l . l4. 

1 3 Greutatea aurului care venea pe .�6. El stăpînea • peste toţi împăra
fiec�re an l�i ?olomon era de . şase tu, dela R1u •• pînă la ţara f iliste
sute şasezect şt şase de talanţi de nilor şi pînă 1�1 �?gt.a,r2�� „�f.!f.�,���ij,,_72_8_ a��- afară de ce !ua . d_ela negus.t�r il 27. lmpăratul • a făcut argintul tot 
i mari şi dela cei mm, dela toţi 1m- aşa de obicinuit la Ierusalim ca piec�raţii Arabiei şi dela dre�ătorii ţă- !rele, şi cedrii tot atît de mulţi ca fii, cari aduceau aur şi argrnt lui So- sl!lochinii sălbatici, cari cresc pe cîm_lomon. I pte. -·IReg.10.21 . Cap. 1 . 10. 

15  lmpăratul Solomon a făcut două I 28. Din Egipt ş i din
··· 

toate ţările se 
sul� de scuturi �ari de a�r bătu.t, ş i  aduceau • cai pentru Solomon. 
pentru fiecare dtn ele a rntreburnţat ·· I H•g.10.211. Cap.1. 1,;. 
' ase sute de sieli de aur bătut, 1 • ş 16. şi alte trei su�e de sc1:1turi de a.ur ! Moartea lut Solom�n. 
bătut, şi penţru fiecare . d!n ele a rn: I 29. C_el�lalţe • fapte ale lu t _Solom'?n, 
trebuinţa! trei sute de s1cl1 de aur ; ŞI cele dmt1 1 ş1 cele depe urma, nu smt 
împăratul le-a pus în casa pădurii Li- scrise oare în Cartea proorocului Nabanului. I tan, în proorocia lui Ahia •• din Silo, 1 7. tmpăratul a făcut un mare scaun I şi în descoperirile proorocului ţ lee
de domnie de fildeş, şi l-a acoperit cu do despre leroboam, fiul lui Nebat ? 
a��-

cs���nul acesta de domnie avea I 30. '·��l���� :·•�R���-�;t t����:���:3�� 
şase trepte, şi un aşternut pentru pi- 1 an i la Ierusalim peste tot Israelul. 
cioare, de aur, care se ţinea de scau- ·

=·1 Reg. 11.<2,<a. 
nul de domnie ; de fiecare parte a 31. Apoi Solomon a adormit cu pă
scaunului erau răzimători, Jîngă răzi· 'I rinţii lui, şi l-au îngropat în cetatea 
mători erau doi lei, tatălui său David. Şi, rn locul lui, a 
_1 9. şi pe cele şase _trepte, de o_ parte i domnit fiul său Roboam. 
ş1 de alta, era_u doisprezece. �e1. �şa I STOR I �  ceva nu s'a facut pentru nici o tm· "' . 
pără\ie. IMPARAŢIEI LUI IUDA, DELA 20. Toate paharele împăratului Solo- DESBINARE P INA LA ROBIE. mon erau de aur, şi toate vasele din (Ca p i t o l e l e  10-36. I e r e m i a  25. 4 - 11.) casa pădurii Libanului erau de aur cu- Desbinarea împărăţiei. rat. Nu era nimic de argint : argintului nu i se dădea niciun preţ, pe vremea JQ 1 .  Roboam • s'a dus la Sihem, 
lui Solomon. căci tot Israelu l  venise la Sihem 
21 .  Căci împăratul avea corăbii din să·l facă împărat. <• tUc�. 12. 1, etc 

Tarsis cari călătoreau cu slu j itorii lui 2. Cînd a auzit lucrul acesta, lero
Hiram ; şi la fiecare trei ani veneau boam, fiul lui Nebat, era în Egipt, 
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• . de împăratul Solomon ; i împ�ratului. : „Ce parte ave unde _fugise . E . t ,.,aeg. 1 1 . w. 1 David ? Noi n'avem nicio m
m noi 

şi s'a mt�rs di�-l cÎ.�m·e. Atunci Jero- i fiul lui lsai ! La corturileoştenire � 3. Au tr�mt
es1::aelul au venit la Ro- i r�ele ! Acum, Yezi-ţi de casă tiale! ls. 

boam Ş.1 . 0 bit a a :  Ş 1  tot lsra.elul .s 'a dus în c� avide!" 
boam .f\�ja�ă�orne-a fngreuiat jugul : j 1 �- .Cop1�1 IU i Israel, cari pur1_le lu( 
4

. " a - ceastă aspră robie ş1 , cetaţ1le lui luda, au fost sin oc�1au in 
acum uşureaza :are l-a pus peste noi ! cari a domnit Roboam. guru Peste 

l���l tf��1Vfti vom slujL" - . ! 1 8. Atunci împăratu l  Roboa111 . 
5 El le-a zis : „lntoarceţi-va la mme 1 mes pe _ 1-ţadoram, care era lllai a tri. 

d · _ trei zile." Şi popor'!l a plecat. 11 pest� dari. Hado��m .a fost im mare �PÎm ăratul Roboam a 1ntrebat _pe c!-' p1et�e d� cop11 1 Iu 1 Israel, şrroşca1 
bătrînl cari fuseseră cu ta.tăi .său �o- r!t. ,Ş 1 1�p�rat�l Roboam s'a , a �U· 
lomon în timpul deţii [u1, ş1 a zis ; ŞI s a �uit mtr un car, ca să fugr_ab1t C '· fătu iţi să răspund poporului 1 Ierusal im. • i n  ga la 
�ce�t�: ?�' . • . , 1.9. As.Hei. s�a- de.sl ipit Israel d;•- 1111. 
1. Şi iată ce i-au zis e 1 :  „Da�� ve! , IUJ David pma m ziua de azi. casa 

fi bun cu popor�( aces.ta, d
b
a.ca-i 

b
vei I Măsurile luate de R.ob 

rimi bine şi daca le vei vor 1 cu u- • . oam. �ăvoinţă, iti vor sluj i pe vecie." : 11 1 .  R?boam, ven.md • la Ierusali 
8. Dar Roboam a lăsat sfatul pe car_e I . 3. strms c�sa 101 l �da şi a lui Bill, 

i-l dădeau bătrînii, şi a întrebat pe _11- 1 mamm, 0 suta optzeci de mii de 0:· 
nerii cari crescuseră cu el şi cari-I m- men� fe /r�nte, buni pentru războ · 
conjurau. . . - : ca sa_ 1-!P e impotnva_ 11:1i .Israel şi să�i 9. El le-a zis : „Ce mă sfătu1ţ1 �a ră- aduca iarăş supt stap1mrea lui Ro
spund poporului acestuia care-mi vor- boam. • ·"I Reg.12.21. „  
beşte astfel : „Uşurează jugul pe care 2. Dar . cuvmt1:1I Domnului a vorbi; 
l-a pus tatăl tău peste noi ?" astfel IUJ Şema1a •, omul lui Dum 

1 O. Sf iată ce i-au zis tinerii cari eres- zeu : . •cap.�n� 
.:useră cu el : „Aşa să \"Orbeşti popo- 3. „Vor_beş�e 101 Ro�oam, fiul lui So
rului acestuia ca_re ţi-� v�rbit a�a : lomo_n, 1mpar�tul IUi _Iu�a, şi între
„ Tatăl tău ne-a mgreu1at iugul, iar 1 g�lu1 Israel dm luda ŞI dm Beniamin 
tu uşurează-ni-I !" să le vorbeşti aşa : Şt spune-le : · 
,,Degetul meu cel mic este mai gros : 4: !'A�a �·orbeşte �omnul : „Să nu ,., 
decît coapsele tatălui meu. su1ţ1 ŞI sa n u. fac�ţ1 război împotrin 

1 1 . Acum, tatăl meu a pus peste voi ţraţ1lor_ voştri ! Fiecare din voi să se 
un jug greu, dar eu îl voi face şi mai 1�toarca acasă, căci dela Mine s'a În· greu : tatăl meu v'a pedepsit cu bice, t1mplat _lucrul acesta." Ei au ascultat 
dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane." de �uv1!1tele Domnului, s'au întors 1 2. leroboam şi tot poporul au venit ac�sa, ŞI nu s'a u  mai dus împotrira 
la Roboam a treia zi, după cum le 101 leroboam. 
spusese împaratul : „Intoarceji-vă la 5. Roboam a locuit la Ierusalim şi a 
mine peste trei zile." zidit cetăţi întărite în luda. ' 
� 3. Im păra tul le-a răspuns aspru. Im- 6. A zidit Betleemu l, Etamul, Tecoa, 

paratul Roboam a lăsat sfatul batrîni- 7. Bet-Ţur, Soco, Adulam, 
l or, 8. Gat, Mareşa, Zif, 
_1 4 . . şi le-a vorbit aşa, după sfatul 9. Adoraim, Lachis, Azeca, 

tinerilor: „Tatăl meu v'a îngreuiat ju- 1 0. Ţorea, A ialon şi Hebronul, cari 
gui, dar _ eu îl voi îngreuia şi mai e�au în luda şi în Beniamin, şi a făcut mult ; ta!al �eu v'a pedepsit cu bice, . dm ele nişte cetăţi întărite. dar eu va v01 pedepsi cu scorpioane." ' 1 1 .  Le-a întărit, a pus în ele căpitani 1 5. Astf�l . !mpăra!ul n'a ascultat pe ' ş� magazii de bucate, de untdelemn şi popor ; cac1 aşa nnduise Dumnezeu vm. 
m nderea împlinirii cuvîntului, p� 1 2. A_ pus în fiecare din aceste cetăti c�re-1 �pusese Domnul prin Ahia •• din scuturi şi sul iţe, şi le-a făcut foarle Si lo lu1}eroboam, fiul lui Nebat. tari. · Iuda şi Beniam in erau ai lui. 
16 C-

�!'lam.:1:;25• 1Re•· 12• 1C..24. " 1��. 11.211. 1 3  . . Preoţii şi Leviţii, cari se aflau 
rat�I �� 1 a vaz1�! tot Israelul ca 1mpă- în tot Israelul , ş i-au  părăsii locuinţele · ascu a, poporul a răspuns şi · s'au dus la e l ; 
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_ . Leviţii şi-au părăsit • ţ inu- trucă păcătuiseră împotriva Domnu-l �- cactrnoşiile şi au venit în Iuda şi lut. • r neg 14 24, ,_., turilerJ�alirn, pentrucă _ le.r9boam ' '  şj 3. Avea o mie două sute de cară şi Ia _ _ Ieăi i-au împede_cat. sa-ş1 1mplt_neasca şasezect de mti de călăreţi ;  şi îmfnt 5b le ca preoţt a1 Domnului. preuna cu el a venit dm Egipt un posluJ e „� ��m.35.2. �„� cnp. i;u1. po_r fără număr, dintre Libieni •, Su-J S. Ieroboam a pus . . • ,rr�oţt pent�u chteni şi Etiopi_eni: _ . -:· cur. to. • . 

. alţirnile, p_e�_tr� ţapu ŞI pentru ' 1- , �- A l_uat ceţat1le mtarite ale \ui luda, 1n . ţ pe can 1 1 facuse. '' I Reg. 12. "1; r n . :i:1: ş1 a ai uns pma la Ierusalim. 
!:.�� oseo 1:J.2. �'\'

.
Le'·-1i. 7 . t car. l�. 20: :t 1Res._12·28· i 5. Atunci pr_oorocul • Şemaia s'a dus 1 6. Aceia dm toate. s.e�mţ!tle lut ls- la �oboam ş1 la căpeteniile lui luda, 1 cari aveau pe m1n:ia sa caute pe cari se adunaseră în Ierusalim la 

p�n'inul, Dumnezeul lut Israel, au ur: apropierea lui Şişac, şi le-a zis : ,'.Aşa 
mat , pe Levtţ1 la .  Ierusalim, ca s_a vsir!Jeşte Domnul : „Voi •• M'aţi pă
·ertfească Domnulut, D�.mnei;eulu1 pa- ra�1� ; vă _pă�ăsesc şi Eu, şi vă dau în l. por -lor. Cap.to. 9 , ao. u, ls. m1ntle_ lu1 Ştsac." "Cap.11.2. ''"'' C•p.1•·"· 

nr1.
1 
Ei au _dat �st!e� tărie ' împărăţ_iei ,6. Capetenii'le l1;1i Israel şi împăratul 

lui luda, ş1 au t_ntarit pe Ri;iboa�, f�u� s au smerit ', ş1 au zis : „Domnul 
lui Solomon, timp _de trei af!• ; ca.ci este ". d�ept !" ''' inr.uo. ""'' E xod . o.2;. 

trei an! au umblat m calea lu,'. David 7. �·  cmd. a văzut Dom�ul că s'a� 
şi a lut Solomon. C•P· 12· 1 .  smerit, c_unntul. Domnului a •  vorbit 

Nmstele şi copiii lui Roboam. ��\f �i�Y�i, Ş�:;'�.1�;' ;ă_�;� ����
it
�i��� 

1 8. :Roboam !1 lu3:t de neyastă _ pe M�- ajutor, _şi mî�ia l'y\ea nu va veni asupra 
halat, fata lui Ierimot,_ f1u_I Im _David lerusalt�ulut prm Şişac ; •1Reg.2t.2B,29. 
şi al Abihailei, fata lui Ehab, fiul lut • 8 . .  dar �· v�r f � sup1;1şi ', _şi vor şti ce 
lsai. . .  mseamna sa-M1 sluieasca Mie" sau 1 9. Ea i-a născut fn pe : leuş, Şe- să slujească împărăţiilor altor ţări. " 
maria şi Za ham. . ... ..., Isn. 2s. 1a. �:�· Deut. 2s. "i 1 -is. 20. După ea, a luat pe Maaca ', fata , 9: Ş1şac, 1mparatul Egiptului, s'a 
lu i Absalom. Ea i-a născut pe Abia, I' s1;11t.• �!11potriv� Ierusalimului. A luat 
pe A tai, pe Ziza şi pe �1

e!?g��t;_ C•r. l•. 2 _ ����n��ir.���·h!Î,
o
�

n
1�

1�t
i 
���

is
�ci�!� 

21. Roboam iubea pe Maaca, fata lui scuturile de aur pe cari le făcuse •• So
Absalom, mai mult de cit pe toate ne- lomon. •:•meg.1'.2c._2s. •:«•meg.10. 1s,t7. <'ar.o. 1;,,1s. 

resteie şi ţiitoarele lui ; căci a avut 1 0. · lmpăratul Roboam a făcut în lo
optsprezece ne\'este ş i  şasezeci de ţii- cui lor nişte scuturi de aramă, şi le-a 
toare, şi a născut douăzeci şi opt de dat în grija căpeteniilor ' alergători
fii şi şasezeci de fete. lor, _cari păzeau intrarea casei împăra-22. Roboam a dat cel dintîi loc lui tulu 1. •:• 2 :;am.s .1s. 

Abia, fiul Maachei, ş i  l-a pus • căpe- 1 1 . Oridecîtor! se duc_ea î_�păratul I� 
tenie peste fraţii lui, căci voia să-l fa- Casa Do"!nu!u•, ale�gator�1 veneau ş1 
că împărat. •neut.21.1&, 16, 11. !e pur.tau in�intea lu! ; ap01 le aduceau 23. El a lucrat cu minte, împrăştiind iaraş m odaia_ alerga ton lor. . 
pe toţi fiii săi în toate ţinuturile lui 1 2. Pentruca �oboa� . se smerise! 
luda şi lui Beniamin, în toate cetăţile Domnul _Şi:a. abatu! mm_1a dela �I, ş1 
întărite · le-a dat de mîncare din bel- nu l-a nimicit de tot. Ş1 tot mai era 
şug şi 'ie-a căutat o mulţime de ne- ceva bun în luda. 
reste. 1 3. lmpăratul Roboam s'a întărit în 

Ierusalim şi a domnit. Avea patruzeci 
şi -unu • de ani cînd a ajuns împărat, 
şi •a domnit şaptesprezece ani la Ieru
salim, cetatea •• pe care o alesese 
Domnul din toate seminţiile lui Israel, 
ca să-Şi pună Numele în ea. Mamă-s� 
se numea Naama, Amonita. 

NăPălirea lui Şişac. 

12 I .  Cînd • s'a întărit Roboam în 
domnie şi a căpătat putere, a pă

răsit '* legea Domnului, şi tot Israelul a părăsit-o împreună cu el .  
''Cap.11.17. •:":< t Reg.H.22,23,24. 2. ln al cincilea • an al domniei lui 

Roboam, ·Şişac, împăratul Egiptului, s'a suit împotriva Ierusal imului, pen-

:.:• 1RPg. 14. 21. "'�" Cnp. 6.  6. 

1 4. El a făcut lucruri rele, pentrucă 
nu şi-a pus inima să caute pe Domnul. 
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. cele dintîi ' beci, ca să fie sfinţit, se făcea 1 5. faptele lui R��0:fr:.t scrise oare I celui ce nu este Dumnezeu. Preot al 
şi cele depe urmă, . Ş ·a şi a I •Cap. 1 1 . 1.1 , r, •• i;: 
în cartea prooroc�[Ul , \1tspiţelor 1 1 0. Dar cît despre noi, Domn��"'·�. proorocu�ui Ido •, lll car 1 · Du !'1mezeul . .  nostru, ş_i noi nu L-am 

es�e 
de neam . 

ă b . „ între Ro· răs1t, preoţ11 dm sluiba Domnu[ . �a. Totdeauna a fost r z 01 fii ai lui Aar?n, şi Levi ţii stau 
ui .s�nl 

boam ş1 lerob�,ac��.9.20; 13.22. '"' l.R•�:1•·,:i?· împlines_c sluibel!\ . şi 1ş1 

dormit cu părrntn sa1, 1 1 . Noi aducem tn fiecare dimi . . 1 6. Rob?am a a
t ·n cetatea lui David. şi în fiecare seară arderi de tot 0ea1a ş1. a ţost1 

mg(0f� 1
a domnit fiul său nului, ardem tămîie mirositoare orn. Ş1, , 1� ocu ' 

> 1 Heg. H. 31 . nem pînile „ pentru punerea în�i pu. Abia · . Dol!mului pe masa cea curată� lea Abia, împăratul lm luda. aprindem ţ m fiecare s�ară_ sfeşnic�: 
1 Jn . al optsprezecelea an al de aur. cu candeleţe lu i ; caci păzirn 13 · . . 1 · 1 oboam peste luda poruncil e  Domnului , Dumnezeului • domnie; d�m�!ască Ahia. I stru. Dar voi L-a( i piirăsit. no. 

a mceput sa �� i a.eg. lă. 1,,etc. �� cap.2. 4. **i::ev.2.t .6. t Exod.:!7
:

20,zt, Lev.u.2,J. 
2 El 3 domnit trei ani la Ierusalim: _1 2. lată �a. Dumnezeu ş 1 preoţii Lui , 

M�mă-sa se numea Micaia •, fata lui , s!nt �u n_o1, m !run�ea noastră, şi avern 
Uriel din Ohibea. Intre Abia şi Iero· şi_ tnmb_i(ele r1:1sunatoarc:_ ca să sunărn 
boaO: a fost război. •' Cop.11.20. dm el� 1mpotnva. :.oas!ra. ��pii ai lui J. Abia a început lupta cu o oast.� Israel . n� faceţi ra�bo; _impotriva 
de războinici viteji, patrusute de. m!1 Do.mn� l�1 1, Dum�ezeulU1 . p_an_nti!or vo. 
de oameni ale�i ;  şi [eroboam s'a mş1· ştn, cac1 nu veţi avea mc10 1zbindă !" 
ruit de bătaie im potriva lui �u. �pţ su_ţe . 

'' :!ium. lO.s: "'Fapt:•·�· 
de mii de oameni aleşi, răz.bomm v1ţeJ� ! 3 . . leroboam 1-a luaţ pe �m apo i, cu 4. Depe vîrful muntelui Ţemara!m , aiuto�ul �nor ?amem. puşi la ,rîndă, 
care face parte din muntele Im E- aşa ca. oştile _!Ul erau 1n. faJa lui luda, 
fraim, Abia s'a sculat şi a zis : „Ascul- iar. cei ce stateau la ptnda erau îna. tă-mă, leroboame, şi tot Israelul ! po1a lor: . • • 

•1os.10.22. 1 4. Cei dm luda, intorcmdu-se au 5 Nu trebuie oare să ştiţi că Dom· avut de luptat înainte şi înapoi.' Au nui Dumnezeul lui Israel, a dat • pe strigat către Domnul, şi preoţii au su. 
vede domnia peste Israel lui David nat din !rî!J!�iţe_. şi fiilor lui prmtr'un legămînt „ care � 5. Oa�em� 11;11 l uda .a� scos un stri
nu se poate călca? gat de razbo1 ş1,  l a strigatul de război •2sam. 1. 12,13, 16. ooNum.10.rn. al oamenilor lui luda, Domnul a lo-
6. Dar Ieroboam, fiul lui Nebat, slu- vit • pe lerobo�m şi pe tot Israelul jitorul lui Solomon, fiul lui David, s'a dinaintea lu i Abia şi a lui luda. • Cap.u.12. 

sculat • şi s'a răzvrătit împotriva stă· 1 6. Copiii lui Israel au fugit dinain· pinului să1 1. •:•1Reg. 11.26; 12.20. tea lui luda, şi Dumnezeu i-a dat în 
7. Nişte oameni • de nimic, oameni mînile lui. 

răi, s'au strîns la el şi s'au împotrivit 1 7. Abia şi poporul lui le-au prici· lui Roboam, fiul lui Solomon. Roboam nuit o mare înfrîngere, şi cinci sute 
era tînar şi fricos, şi nu putea să li se de mii de oameni aleşi au căzut morţi 
împotrivească. •Judc. 9 . < .  printre cei d in Israel. 
8. Şi acum, voi credeţi că puteţi ieşi 1 8. Copii i  lui Israel au fost smeriţi în biruitori asupra împărăţiei Domnului , vremea aceea, ş i  copiii lui luda au care este în mînile fiilor lui David ; şi cîştigat biruinţa pentrucă se srriji· vo! sî.nt��i o mare mulţime, şi aveţi cu niseră • pe Do�nul, Dumnezeu pa· 

VOI v1ţeu de aur pe cari vi i·a făcut • rinţilor lor. " I Cron.u.20. Ps.Zl-'' leroboam ca dumnezei. 1 9. Abia a urmărit pe leroboam �i • 1Reg. 12.28;1<. 0. Oseo8.G. i-a luat cetăţ i : Betelul cu satele lu\ .?· N'aţi • !ndepă��.at yoi pe preo- leşana cu satele ei, şi Efronul • cu tu �?mn_ulu1, p� �111 _IUi Aar?n şi pe satele lu i. •1..,.1&.•. 
Leviţ1, ŞI nu v aţi facut voi preoţi 20. l e roboam n'a ma i  avut putere �e c� ş!. popoarele celorlalte ţări ? Ori- vremea lui Abia, şi Domnul l-a • lovit cine venea cu un vitei şi şapte ber· şi a •• murit. • 1 �am.26.aa. oo111eg.H.�· 
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D Abia a ajuns putern ic ; a am venit împotriva acestei mulţimi 
�I. · ar:usprezece n�_ve�te, şi a născut Doamn�, !u eşti Dumnezeu.I nost�u : 

av��feci şi doi de fu ş1 şasesprezece sa 
1�,u tasa b1ru1tor omul 1mpotnva do Ta . •:• Exo1l. 14.10. Cap.13.14. re.22.j. �:qsaru.14.G. fet�. Cele lalte fapte ale l� i  Abia_, ce.a t 1 snm . 11 . <r • .  Prov . 1s. 10.

. . �-· i ce a sp�s el, s 1nt scnse m . 1 ?· Domnu l a lo\" l l :  pe Ettop i_c n i  di-facut ş rooroculu 1 Ido •. Cnp.1'. 1r„ 1 n_amt_ea _lu t .. Asa ş1 dtnamtea lut luda, cartea P I şt Ehop1en11 au luat-o la fugă . . ,. Cap. 1s. 15. 1 Abia a adormit cu părinţii lui, 1 3. Asa şi poporul care era cu el i-a J4 : a fost îngropat în cetatea lui I urmărit pînă la Gh erar •, şi Etiopienii 
-�1 Şi în Jocul lui, a domnit fiul , au căzut fără să-şi poată scăpa viaţa, ��viA�a. 'pe vremea lui, ţara a avut ! căc! au fo�t n imici.li de Domnul şi de 

5 d"hnă zece ani. oşt irea Lut� Asa ş t poporul IUi au fă-
0 1 _ . ' cut o prada mare ; „. Fac. IO. 19; 20. i .  Asa, împaralul l111 luda. 1 1 4. au bătut toate cetăţile din îm-2 Asa • a făcut c� este bine şi �lă�ut ' prejurimi.'e VGherarulu i, căci 15roaz_a: 
. · · tea Domnului, Dumnezeulu i sau. , Domnului cazuse peste ele, ş 1 au i a
mam " I Rcg.15.B,.ic.  1 fuit toate cetăţile, a căror pradă era 

3 A îndepărtat altarele dumnezeilor mare. ''' Foc. ::o . 5 .  Cup .  t 7 .  io. 

st;ăini şi înălţimile. •, a sfă1 îmat„ stil- 1 5 . Au lovit. şi corturile tu_rmelor, ş ! 
i i  idoleşti şi a tăiat t Astarteele. , a� lua� cu e1 o 1!1a;e f!!Ulţune de 01 

PiR<'l!· t&.1<. cap.1&. 17. '"'' Exod. sus. t t R•g. 1 1 . ; . , ş1 �e canule . Apot s au mtors la leru-
4. A poruncit lui lu�a . s� cJut�. p� I sahm. 

Domnul Dumnezeul pannţ1lor sat, şt , • . V 
să împl inească )ege_a şi porunc!l�. . : Cuvmlul leu Dumnezeu ca/re Asa .

. 5. A îndepărtat dtn toate cetaţ 1le lu t 1 15 1 . Duhul • IU i Dumnezeu a venit 
luda înălţimile şi stîlpii închinaţi soa- 1 peste Azaria, fiul lui Oded, 
relui. Şi împărăţ.i� a }�ut pace supt �I: . ''' 1".um. 2u. Ju<lc

:
s. 1? . cup.:io. t

.
4;24.20. 

6. A zidit cetăţi mtante m luda ; cac1 , 2. ş1 Azana s'a dus mamtea IUi Asa, 
ţara a fost liniştită, şi împotriva lui şi i-a zis : „Ascultaţi-mă, Asa, şi tot n'a fost război în an i i  aceia, pentrucă luda şi Beniamin ! Domnul • este cu 
Domnul i-a dat odihnă. voi cînd sînteţi cu El ; dacă-l•• cău-

7. El a zis lui luda : „Să zidim aceste taţi, II veţi găsi ; iar dacă-l ţ părăsiţi, 
cetăţi, şi să le înconjurăm cu ziduri, ş i  El vă va părăsi. " lnc. 4 . s. ""Vers . 4 , 10. 
cu turnuri, cu porţi şi cu zăvoare ; ţara 1 C•on.28.9. Cap.a.,. 12,1s. Ier.29.13. Mat.7.7. tCap.2-1.20. 
este încă a noastră, căci am căutat pe 3. Multă vreme • Israel a fost fără 
Domnul, Dumnezeul nostru. L-am cău- Dumnezeul cel adevărat, fără •• preot 
tat, şi El ne-a dat odihnă de toate păr- care să înveţe pe oameni, şi fără lege. 
ţile." Au zidit dar, şi au izbutit. : ·osea3.4. ''''' Lev . 10. 11. 8.  Asa avea o oştire de trei sute de 4. Dar în m ijlocul strîmtorări i lor 
mii de oameni clin luda, cari purtau s'au întors • la Domnul, Dumnezeul 
scut şi suliţă, şi două sute optzeci de lu i  Israel, L-au căutat, şi L-au găsit. 
mii din Beniamin, cari purtau scut şi "IJeut.<.29. 

trăgeau cu arcul, toţi oameni viteji . 5. ln vrem i le • acelea, nu era linişte 
Asa biruieşte pe Etiopieni. 9. Zerah •, Etiopianul, a ieşit împo

triva lor cu o oştire de un milion de 
oameni şi trei sute de cară, şi a înain
tat pînă la Mareşa ••. "C•p. t6. s. '''' lo•. 15. « .  
. l u. Asa a mers foaintea lui, şi s'au 
mvşiruit de bătaie în valea Ţefata, lîn
ga Mareşa. 
1 1 . Asa• a chemat pe Domnul, Dum

nezeul lui, şi a zis : „Doamne, numai 
Ţu poţ.i veni în ajutor •• celui slab ca 
ş1 celU1 tare : vino în ajutorul nostru, 
D?amne Dumnezeul nostru ! Căci pe Tine ne sprijinim, şi în Numele Tău t 

pentru cei ce se duceau şi veneau, căci 
erau mari turburări printre toţi locui
torii ţării ; ·:'Ju<lc. o.6.  

6. un • popor se bătea împotriva altui 
popor, o cetate împotriva altei cetăţi, 
pentrucă Dumnezeu le turbura cu tot 
felul de strîmtorări : ' '�tnt.21. 7. 
7. voi dar, întăriţi-\'ă, şi nu lăsaţi să 

vă slăbească mîn ile, căci faptele voa
stre vor avea o răsplată." 

Rîvna lui Asa. 
8. Dupăce a auzit aceste cuvinte şi 

proorocia lu i  Oded, proorocul, Asa s 'a 
rntărit şi a îndepărtat uriciunile din 



2 C R O N I C I  1 5, 1 6. 
464 . . min şi din I 2. Asa a scos argint şi aur d" toată ţara lui Iuda ŞI Beni� muntele riile Casei Domnului şi ale c 1n.visti, 
cetăţile pe • �ari . Ie . lu:tt�r�l Domnu- �atu!ui, şi a ţr_imes soli ta s:��lî�p,: 
lui Efraim, �1 a mo1t 

ridvorului Dom- 1 1mparat�I Sme1,_ �are locuia �adact. 
lui care era mamtea P • Cap.1•. 19. mase. Ş1 a pus sa-1 spună :  a Da. 
nului." d i Beniamin, şi 3. „Să fie un legămint intre . 9. A .str�ns pe t?t Id.� �\anase şi �i� ti.ne, �um _a fost_ u�ul între tat�ine 1; pe cei dm �frai�, � rintre ei, cac1 şi tatai tau . . lata, 1ţ1 trimet a al. �eu Simeon, can !oc��a� e �amenii lui ls- 1 aur. Du-te, ş1 rupe legămîntu{1�nt 1; un mare numar1 

m1 
r
cind au văzut că j Baeşa, împăratul lui Israel au cu rael au trecut a e 1 lui era cu el. , depărteze dela mine." ' ca Să se Domnul, Dumnezeu ' '' "•P·11 · 16· 1 4. Ben-Hadad a ascultat · • 

1 0 S'au adunat la Ier!-lsalim în1 
lunj , �sa ; a .trimes �e. căpeteniifee ��.P�.ratu1 

t · . a anului al cincisprezece ea a : 1mpotr1va cetaţ 1 lor lui Israel ""- sale a r�i�
i lui Asa. Jn ziua a�easţa, 1 bătut Iionul, Dan, Abel-Maim ' _Şi au dff au • jerfit Domnului, dm prr I locurile pentru merinde din' Şi /�ale 

da .� pe care 0 a�_useser_ă : şapte su e . lui N�ftali. . ce aJile 
de boi şi şapte mu ,�c�po:i. 1•. ''''Cap.a.1s. I 5. _ S:m� a a�z1

R
t Baeşa! a încetat • - t e mai mtareasca ama, ş1 a p sa 1 2. Au făcut• legăm!n.t siÎo�al�: Jln Jucrăril�r sale. us capăt 

Domnul, Du�ne�eul panl�tul lor � 6. Im paratul Asa a pus pe tot lu , toată inima ���,'.:'.2!�! c��f31.31. Neem.io.211. �idice f:>ietrele şi lem_nele, pe ca�n• 1 3  i oricine• nu căuta pe. Domnul, 1�trebu_mta B�eşa la �nt�rirea �am e 

Du��ezeul lui Israel, tr.ebu1� •• om?- ŞI  Je-.a m.trebumţat la mtamea Ghebe;i rit fie mic fie mare, fie barba! fi� ş1 M1ţpe1 . 
fe�eie. • E••d·22· 20· „Deut. ia. � o,1o. 

Mustrarea lui Asa. 1 4. Au jurat credinţă Domn!-llu1,, cu 
glas tare, cu strigăte de bu�une, ŞI cu 
sunet de trîmbiţe şi de bucm�e ;. 
1 5. tot Iuda s'a bucuraţ de JUr,'.1�1�tul 

acesta, căci juraseră dm toata mim� 
lor căutaseră pe Domnul . de buna 
,·oi�• lor, şi-L găsis.eră. �1 Do�mul 
le-a dat odihnă de jur 1mpreiur: � '""'.' 2• 16. Jmpăratul Asa n'a_ lăsaţ n_1c1 _ch1�r 
pe mamă-sa Maaca • sa mai fie impa
ră te asă, pentrucă făcus.e un idol A
startei. Asa i-a dărîmat 1dolul, pe care 
I-a făcut praf, şi 1-a ars lîngă pîrîul 
Chedron. qReg.10.13. 1 7. Dar înălţimile • tot n'au fost în
depărtate din Israel, măcar că in!ma 
lui Asa a fost în totul a Domnului în 
tot timpul vieţii lui. 

�Cap.14.S,6. lReg.10.14,etc. 

1 8. A pus în Casa lui Dumnezeu lu
crurile închinate Domnului de tatăl său 
şi de el însuş : argint, aur şi vase. 
1 9. N'a fost niciun război pînă la 

al treizeci şi cincilea an al domniei lui 
Asa. 
Asa face legdmînt cu împdratul Siriei. 

16 1 . ln . a! tr�izeci şi şasele.:1 an al domme1 lui Asa, Baeşa •, 1mpăratul lui Israel, s'a suit împotriva lui luda ; şi a întărit Rama, ca să •• nu las.e �e .ai lui Asa, împăratul lui luda, sa Jasa ŞJ să intre. �, 1 Heg. Lfi. t�, etc-. ':":' Cap. 1.J. 9. 

7. ln ,vremea aceea,_ H�nani ', \'ăză. torul, s a dus la Asa, 1mparatul lui I da, şi i-a zis : „Pen trucă •• te-ai spr/· 

n it pe împăratul Siriei, şi nu t/ sprijinit pe Domnul, Dumnezeul tă:1 d� .a�ee_a a .sc.ăpat oastea împăratului Sme1 dm mm1le tale. 
* l Reg . 16. 1. Cap. 19.2 . .;'.;.,lsa.31. 1 .  Ier.!:'„ B. Etiopienii • şi Libienii •• nu alea. tuiau oare o oaste mare, cu o mulţime de cară şi călăraţi ? Şi totuş Domnul �a .da.t în mînile tale, . pentrucă te spri· im1se1 pe El. '"Cap.14.9. ""C•p.u.i. 

9. Căci Domnul !şi întinde ' pril'irile peste tot pămîntul, ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un •• nebun în pririn· ţ� ace.as��· căci deacum vei areat razboa1e. •:= Jov.34.21. l'rov.6.21; 16.3. Ier.16.1:: 
32.19. Zah.4..10. �:.;• 1 Sam. ia. 13. ţ l Reg.15.32. 

1 O. Asa s'a miniat pe văzător, şi 1-a ' 
pus la închisoare, pentrucă era înfu. 
riat împotriva lu i. Tot în acelaş timp 
Asa a apăsat şi pe unii din popor. 

;� Cup . 18.26. ler.20.2. )lei. li.! 
1 1 . Faptel e • lui Asa, cele dintîi şi 

cele depe u rmă, sînt scrise în cartea 
împăraţilor lu i l ud a  şi Israel. q11eg. i;.„ 
1 2. ln al treizeci şi nouălea an al 

domniei sale, Asa s'a îmbolnăvii de 
picioare aşa încît avea mari dureri; 
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. ·n timpul boale i  lui, n'a • căutat I bii i-au adus şi ei vite şapte mii şapte ch•j)01mnul, ci a întrebat pe do[tori. sute de_ berbeci şi şapte mii şa.pte sute. pe ' ler.17.6. de ţapi. ,·,2sam . s. ':.! J Asa a adormit • cu_ pă_rinţii săi, şi : ! 2. losafat se ridicase la cea mai înal-t · rit în al patruzeci ş1 unulea an · ta treaptă de mărire. A zidit în luda a1 ��mniei l u i ; • • '"IHeg.i5.2'- I cetăţui şi �etăţi pentru merinde. a1 4_ I-au îngrop�! m mormmtul pe ca- _1 3. A_ stnns multe merinde în cetă
e i-1 săpase m cetatea lui David. ţ 1l e  _Iu1 luda, ş1 avea Ia Ierusalim 0 
l-a� culcat I?e un .r,:it pe _care-I_ um- ceata d:_ oam:_ni vitej i ca ostaşi . 
Iuseră cu mirodenu , ŞI mirosuri pre- � 4 .. lata numarul lor, după casele păpătite după meşteşugul ��1'!1 ce. pre- rm\1.lor lor. 

găteşte mirul, ş1 �u ars . . m cm stea Du�. luda, _căpetenii _peste o mie : Adfi i foarte multe m1roden11. ''F•c.r;l.2. na, capetenia, cu trei sute de mii de 
:1rt·.rn.1. 100.1119.39, ·tO. '··':·C:ip.21. 19.Ier.34.6. vitej i ; . / afat tmpăratul lui luda. 1 5 ._ după el, lo�anan, căpetenia, cu 

os ' doua sute optzeci de mii de oameni · 17 1 .  ln Jocul lu! a_ d�mni! fiul �ău 1 6. după el, Amasia, fiul lui Zicri' Iosafat •. El s a mtant �.mp_ot�iva care se predase • de bunăvoie Dom'. 
lui Israel : . • t t t-ţ · I· 1 �'g1·!0".2t·'· nului, cu două sute de mii de viteji 
2. a J?US oşti 1.n o� e c� a !  e m �;1_ e I ''' Jude.o. ;,, , ale Iu1 _ Iuda, ş� _a rm<!u�t cal?etenu_ m 1 7. Din Beniamin : Eliada, om viteaz, 

ţara lui Iuda ş; m _ce?ţ ile lui .,��ra11_"!• cu �ouă sute de mii de oameni înar-pecari le luase tatai sau Asa. p. 0• • maţi cu arc ş i cu scut 3. Domnt�l a fost c_u !?sa_f_at, pentr_ucă 1 8. şi după el, Zoz�bad cu o sută a umblaţ lll �el� dt_?!l l cai ale ta.talui optzeci de mii de oame�i înarmaţi s�� c�c�
v�d�l:�g�t\�a���rÎe�e�Î��tklui pentru răz_boi� . -

. 

său i a urmat poruncile Lui, fără să • l 9._ Aceşti.a smt �e1 ce er�u 0m sluib� 
tacă Î ce făcea Israel. • 1 Reg.12. 2S. !!11paratulu!, a!ara d: aceia pe _c�n 
5 Domnul a întărit domnia în mînile !1 Pl!sese 1m�aratul m toate cetaţ1le 
tui Iosafat, căruia tot luda îi aducea : mtante ale 1111 luda. ''Vei• · " ·  

daruri •. Şi a avut„ o mulţime de bo
găţii şi slavă. 0 1 5Jlni.l0. 27. IReg.10.25. �u:• 1 Reg.10. 27. Cap.18. 1. 6. Inima lui s'a întărit din ce în ce în 
căile Domnului, şi a îndepărtat • din 
luda chiar şi înălţimile şi idolii. 

1Re�.2'l.43. Cap.1;;. 11; 19 . 3 ; 20.33. 

7. In al treilea an al domniei lui, a 
însărcinat pe căpeteniile sale Ben-Hail, 
Obadia, Zaharia, Netaneel ş i  Mica, să 
se ducă ' să înveţe pe oameni în cetă
ţile lui luda. '' cap. 15.S 

8. A trimes cu ei pe Leviţii Şemaia, 
Netania, Zebadia, Asael, Şemiramot, 
Ionatan, Adonia, Tabia şi Tob-Ado
nia, Leviţi, şi pe preoţii El işama şi 
Ioram. 
9. E i '  au învăţat pe oameni în luda, 

avînd cu ei cartea legii Domnului. Au 
străbătut toate cetăţile lui Iuda, şi au 
învăţat pe oameni în mijlocul poporului. ''Cap . 35.3. Neem.B.7. 

10. Groaza • Domnului a apucat toate împă�ăţiile ţărilor dimprejurul lui Iuda, ş1 n'au făcut război împotriva lui losafat_ ''Fac.35. 6. 

11 . Nişte Filisteni • au adus lui Iosafat daruri şi un bir în argint ; şi Ara-311 

Ahab şi fosa/al împotriva Sirienilor. 18 I . losafat a avut ' bogăţii şi slavă din belşug, şi s'a încuscrit •• cu Ahab. "' Ca.p . 17.5. „,;�2Reg.s.1s. 

2. După cîţiva • ani, s'a pogori! la 
Ahab în Samaria. Ahab a tăiat pentru 
el şi pentru poporul care era cu el un 
mare număr de oi şi boi, şi l-a rugat 
să se suie Ia Ramot din Galaad. 

"' lReg.22.2, etc. 

3. Ahab, împăratul lui Israel, a zis 
lu i losafat, împăratul lui luda : „Vrei 
să vii cu m ine Ia Ramot în Galaad ?" 
Iosafat i-a răspuns : „Eu ca tine, şi po
porul meu ca poporul tău, vom merge 
l a  luptă împotriva lui cu tine." 
4. Apoi Iosafat a zis împăratului lui 

Israel : „lntreabă • acum, te rog, cu
vântul Domnului." "' lSam.23.2, 4,9. 2sum . '.! . 1 .  5. lmpăratul l u i  Israel a strîns pe 
prooroci, în număr de patru sute, şi 
Ie-a zis : „Să ne ducem la luptă împo
triva Ramotului din Galaad, sau să-mi 
văd de treabă?" Şi ei au răspuns : 
„Suie-te, şi Dumnezeu o va da în mî
nile împăratului." 
6. Dar losafat a zis : „Nu mai este 
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466 1 Domnului, prin ,·intui . Domnu lui ! Am văzut aici ni�i un proor��t�eba ?" . 

i n_ul sh_nd pe scaunul Său d/� D%„ care sa-L putem . 1 1 3 răspuns lui ş1 toata oa,tea cerurilor stind 1 Ol!Jn1t 7. Impăratul. lut sra� �m prin care ' ta şi I� stinga Lui. a drear: losafat : „M�• .este � e Domnul ; ! 1 9. Ş1 Domnul a zis : „Cine v am eutea_ sa 1�t�eba�
i
p 

rooroceşte pe Ahab, impăra.tul , l u i lsra 
a alllig: dar 11 urase, cact nu 

ceşt� niciodată , se suie la Ramo! in Galaad şiel'. ca s; nimic bun, nu P;toro fiul lui Imla." : acolo ?" Au răspuns unul int s� Peara �ecît rău : esţe. S
i;a�u vorbească aşa j altul intr'altul. r lin ftJ, �1 I�safat 1�, zis · " 3 • 2q. Ş1 un duh • a _ve�it şi s'a inf· . 1mparatul_. . 

_ t 1 lui Israel a che- j mamt_ea Domnului! ş1 a zis : E �lrşa1 tl. Atunci ·�para � . zis . Trimete amăgi." Domnul 1-a zis : Cu u 11 Voi mat .u� �lrega.tor,_ ŞI 
•iful l�i 'im la." I • • 

" � ?« 
să vma !ndata �·1:;ael i losafat, îm- , 2 1 . „Vot ieşi," a răspuns el 1'."'-•. 
?· lmfa[aţu: Id� şedeiu fiecare pe I fi un du_h de 1Ţ1inciună în gur� i'şi' Voi paratu u� d� domnie, imbrăca_ti cu pro_o�oc1ţo r l_u1_." Dc;>mnul a zis : 

u Ur�r sc�unrl 
1
1�1 

împărăteşti ; şedeau . m Io: , amag1, . ş1 vei 1_zb�!t � ieşi , şi fă"�I 1�: hamâ
e
e 
lao intrarea porţii Şa�ane1. Ş1 I 22. Ş1 acum, _  1ata i:_a _Domnul a ş�· . cui_ · · rooroceau mamtea lor. un duh de m mcnma 1n gura P s toţi pzo�ro�•.1

3 
p 

fiul lui Chenaana, îşi cilor tăi cari sin! de fată. Dafr0oro. 1 0. e .e� 1 �oarne de fer, şi a zis : nul a vorbit rău împotriva ta." om. ficu
a
se 

v��h:şte Domnul : .„c_u -a.�est� . • io,·. 12.  rn. ho. 19. u. E...,.11.1 " 
ş 

· bate pe Sirieni pma 11 vei 23. Atunc� . 
Zedech1a, fiul lui Ch �?���i�:, 

vei 
. ana, aprop11n�u-se,_ a lov it pe M:�a; 

1 1  Şi toţi proorocii au proor�JCJt Ia pe�te obraz, ş1 a zis_ : '!Pe ce drum a f 1 
· · • d . Suie-te Ia Ramot m Oa- 1eş1t duhul Domnului  din mine ca 5• 

I
e ;/ 1c!n. ��i avea izbândă şi Domnul vorbeas�ă ?" •:er.20.2. Mw-c. 14. &;. Faot.;.� 

o
a�; J!cÎn mînile împăratului." _24. �1ca a _raspuns : „\'.ei vedea în 1 2. Solul care se dusese s_ă cheme P.� z1u

_
a cmd _ye 1  umbla,

. 
,?m odaie în M ica, i-a ,·orbit aşa : „lata, _pro?rocy od�1e, ca_ sa te a�cunz1. 

cu un gînd proorocesc de_ bme 1mpa: 2:>. I_mparatul lu i_ Israel a zis : „Lua\i ratului ; cuv în tul tău să fie dar ca ş1 p� M1i:_a, __ ŞI _duceţi-l la_ A1!Jon, că pete. cuvântul fiecăruia din ei ! Vesteşte de ma cet�ţ11, ş1 I� loas, fiul 1mpăratului. bine !" . 26. ?• spun�ţ! : „Aşa vorbeşte. împă-1 3. M ica a răspuns :  „Vm este Dom- r�t�I .  ,_,Ba�aţ_i . pe omu} acest_a in tem. nul 1 că voi vesti • ce va spune Dumne- �iţa? �· .�ra�1t1-I �u (?•�ea ş1 cu apa zeul meu." rntnstaru, pma ma voi mtoarce în pa-
• Num. 22.18, 20, 35; 23. 12, 26; 2-t13. Illeg.22.1.f. Cf. '' ocap.16.!�. t 4. Cînd a venit la împărat, împăra- 27. Şi Mica a zis : „Dacă te vei intui i-a zis :  „Mica, să ne ducem la lup- toarce în pace, n'a vorb it Domnul prin tă împotriva Ramotulu� d in Gala�d, mine !" Apoi � . mai zis : „Voi, toate sau să-mi văd de treaba?" El a ras- popoarele, auz1ţ1 !" puns : „Suiţi-vă ! Căci veţi avea izbîn- . dă, şi vor fi daţi în mînile voastre. ''. Moartea lui Ahab. 

1 5. Şi împăratul i-a zis : „De cite ori 28. Impăratul lui Israel şi losafat, va trebui să te pun să juri că nu-mi împăratul lui luda, s'au suit la Ramot vei spune decît adevărul în Numele în Galaad. Domnului?" 29. Im păratul lu i Israel a zis lui lo-
1 6. Mica a răspuns : „Văd tot Israe- safat : „Vreau să-mi schimb hainele ca lui risipit pe munţi, ca nişte oi cari să mă duc la luptă ; dar tu, îmbrac5·te n'au păstor ; şi Domnul a zis : „Oame- cu hainele tale." Şi împăratul lui ls· nii aceştia n'au stăpîn, fiecare să se rael şi-a schimbat hainele, şi s'au dus întoarcă în pace acasă !" la luptă. 
1 7. lmpăratul lui Israel a zis lui losa- 30. lmpăratul Siriei dăduse următoa· fat :  „Nu ţi-am spus eu ? El nu-mi rea poruncă mai marilor peste cară!e prooroceşte nimic bun, nu-mi prooro- lui : „Să nu vă luptaţi nici cu cel. mic ceşte decît rău." nici cu cel mare, ci să vă luptat• ou· 1 8. Şi Mica a zis : „Ascultaţi dar cu- mai cu împăratul lui Israel." J .  l!Aa : l'P •b1a llnoinu lni . . . . 3 1 .  Cînd au zărit mai marii carălor 



2 C RO N I C  I 1 8, 1 9, 20. 467 qomnului �i p_entru neînţelegeri, Leviţ1_, pre?\• ş1 caretenii reste casele părmteştt ale lui Israel. • DeuL 1a. 1s. Cap.17.B. 

f t au zis : „Este împăratul lui 
pe f�s�. Şi I-au înconjurat ca să lupte tsrae · 1 safat a scos un ţipăt. Domnul cu el: tot şi Dumnezeu i-a îndepărtat 1-a aJU a , 
dela f!i i marii carălor, văzînd că nu 
e:;·îm:ăratul lui Israel, s'au depărtat 
de el.Atunci un om a tras cu arcul la 
3�· lare �i a lovit pe împăratul lui 
intimfîntr� mcheieturile armăturii. Im· 
Is;:aetul a z_is celui c�-i _mî�a carul : 
Plntoarce, şi _scoa�e·i;n�, dm c1mpul de 
" taie căci s1nt ramt. b�4 Lupta a fost înverşunată în ziua �a Jmpăratul lui Israel a stat în ��. in fata Sirienilor, pin� seara, şi 
a murit pela apusul soarelui. 

Hanoni mustr4 pe Josa/at. 9 1 fosafat, împăratul lui luda, s'a 1 î�tors în pace acasă. �a lerus�l ii;n. 
2. lehu, fiul p_roor�cu} u1 _ Hanan_1. 1-a 
ieşit înainte, ŞI 3: z�s 1mparatulu1 Io· 
afat :  „Cum de a1 �Jutat t_u pe cel rău, 5i ai iubit•• pe cei ce urase pe Dom· 
�ul ?  Din pricina aceasta este miniat ţ 
Domnul P�,���u�0

9.9. ••Ps.139.21. tCap.32.26. 
3 Dar tot se mai găseşte şi ceva • 

bu� în tine, căci ai înlăturat din ţară idolii, şi ţi-ai pus •• inima să caute pe 
Dumnezeu." 

:;i Cap. 17. 4., 6. Cap. 12. 12. ...,'°' Cap. S0. 18. E:z.ro. 7 . 10. 

Mdsurile pentru 1mpărfirea dreptăţii. t losafat a rămas la Ierusalim. Apoi a mai făc�t o călătorie prin 
mijlocul poporului, dela Beer-Şeb1, 
pînă la muntele lui Efraim, şi i-a adus inapoi la Domnul, Dumnezeul părin· ţilor lor. 
5. A pus judecători în toate cetăţile întărite din ţara lui luda, în fiecare cetate. 6. Şi a zis judecătorilor : „Luaţi sea· ma la ce veţi face, căci nu pentru oameni • veţi rosti judecăţi ; ci pentru 
Domnul••, care va fi lingă voi cînd le 
veţi rosti. • lJeut . 1 . 17. ••Ps. 82. 1 .  Ecl. 5. S. 

7. Acum, frica Domnului să fie peste voi ; vegheaţi asupra faptelor voastre, 
clici la Domnul •, Dumnezeul nostru, nu este nici o nelegiuire, nici nu se 
are•• _în vedere faJ�, oamenilor, nici nu se primesc daruri. • Dent.:l'.!.4. Rom.9.14 . 
„ Oent. 10. 17. Jov. s.t .  19. Fapt. 10. 34, Rom. 2. 11. 
Gal.2.6. Efee.8.9. Col . 9. 20. l Pet. l . 17 .  

9. Şi iată poruncile re cari l i le-a da_t : „Voi s� lucraţ i în frica • Domnului, cu credinţă şi curăţie de inimă. 
_1 O. ln orice • neînţelegere, c:��::,_"";.� 

!• supusă de fraţii voştri, cari locuiesc 
m cetăţile lor, şi anume : cu privire la 
�nnvăt�t�ii �� �n�!i�i i'.asă�i r�����fi �� s� nu se facă vinovaţi faţă de Dom�ul ş1 să nu izbucnească minia•• Lui pest� voi ţ şi . peste fraţii voştri. Aşa să lucraţi, ş 1 nu veţi fi vinovaţi. 

"" Deut.17.B, eLc. (\(\Num.16.46. tEzec.3.16. 

1 1 . Şi iată că aveţi în frunte pe marele preot Amaria, pentru toate treburile • Domnului, şi pe Zebadia, fiul lui Ismael, căpetenia casei lui luda, pent�u. to:ite treburile împăratului, şi aveţi mamte ca dregători re Leviţi. Intăriţi-vă şi lucraţ i, şi Domnul să fie 
cu cel ce va face „ binele !" 

� l Cron.26 30. (t(lCap.15.2. 

Biruinţa lui /osafat asupra Moabifilor 

şi Amoniţilor. 

20 
1 .  După aceea, fiii lui Moab şi fiii lui Amon, şi cu ei nişte Mao

nij i, au pornit cu război împotriva lui 
losafat. 
2. Au venit şi au dat de ştire lui losafat, zicînd : „O mare mulţime înain

tează împotrivo. ta de dincolo de mare, din Siria, şi sînt la • Haţaţon-Tamar, .adică •• En-Ghedi." 
(cFac.14.7 . .;,-0 Ioe.t6.ti'l. 

3. ln spaima sa, Iosafat şi-a îndrep
tat 'fata să caute • pe Domnul, şi a vestit •• un post pentru tot luda. 

"'Cap. 19.3 . .:ao.EzraS.21. Ier.36.9. Iono. 3 . 5 .  

4. luda s'a adunat să cheme pe Dom
nul, şi au venit din toate cetăţile lui 
luda să caute pe Domnul. 

5. Iosafat a venit în mijlocul adunării 
lui luda şi a Ierusalimului, în Casa Domnului, îna intea curţii celei noi . 

8 .  Cînd s'a întors la Ierusalim, Iosafat• a pus şi aici, pentru judecăţile 

6. Şi a zis : „Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, nu eşti Tu Dumnezeu în ceruri • şi nu stăpîneşti •• Tu reste 
toate împărăţiile neamuri lor? Oare 
n'ai Tu în mină ţ tăria şi puterea, aşa că nimen i nu Ţi se poate împotrivi ? "'DPut.4..39. Jos.2.Jt. l Reg.8.23. 
�lnt. 6.9. OCIPe.47.2,8. Dan . 4 . 17,25. 32. ţ t Cron.29.U. 
PB.62.11. Mnt. 6. 13. 

7. Oare n' ai izgonit • Tu, Dumne-



2 c RON  I C I 20. 468 . jăni ace- I meii. şi _nu vă_ spa1mintaţi ;  mîn 1 ,, nostru, pe Jocmt�nTău Israel, I ţi-le inainte, ş1 Domnul •• va fi c�' 1eş1. 1 ze� dinaintea poporului a de •Exod . H  13. 14 . """ N um . 14 9 Cao r Vo1 1., sţei�ai dat-o Tu pentr� totdeaun care 1 8. losafat s'a plecat • cu faţa' i.� .  
şi ntemre seminţei lui Avraam 

6 7 I mînt, şi tot luda şi locuitorii 1 1a Pa. ��f iubea ?  op, „.2. Fac 17. 7· „ Exod. · · ) 11�u!U 1  �'au . ar�nc�t înaintea D��sa . . ,,. „ s Inc 2 zi. . "d"t în ea I tui sa se inchme inaintea Lui. 'E'Od nu. 
S Ei au locuit-o şi Ţi-au II Tău zi- I 1 9. Lev1jii dintre fu1 Chehatiţi! ' '  un
. 
locaş sfint pentru Nume e ' dintre ftii Coreijilor s'au sculat 

or \1 
cind · . 0 ne- lăudat cu glas tare ş 1 puterniZ1 au 9. ,;Dacă • v� veni pes\ea n�11uv�� sau 'I Domnul, Dumn_ezeul lui I_srael. Pe 
norocire, sabia, J�de;a. • .  ea ca- 20. A doua z1,_ a u  pornit disded 
foametea ne vom infajişa in�m�. Nu- neajă spre pustia Tecoa. La plec!rni. 
sei acest�ia şi înaintea Ta, caci . vom lor, Josafat a venit şi a zis : Ascurea 
mele Tău est� în _casa.r��r=t�imto- ţi-mă, lu�a ş_i !ocuitorii Ierus�limuJ��; 
striga către Tme din m1J 0 Ita şi Jncredej1-vă in Domnul, Dumnez 1 răru noastre,_ şi Tu ne �ei ascu .,. '° vostru, şi :-'.eji _f i !ntă�i�i ;  încredeţi�u ne vei mintui ! •1Reg. s 3.1. "' " Cap. s.28. - în prooro_c�1 L.u1, ş! vej1 izbuti." •u..,:: 
*• Cap.� 20. . • •  • • ai 21 .  Apoi in invoire cu poporul a n · 1 0. Acum iată! f�n lui A(0s _şi la mit nişte cî_ntăret i. cari, îmbră�aţi u. 
lui Moab şi cei. dm �unte e _ e!r,t podoabe sfinte, ş 1 mergînd înain{u 
cari ·n'ai îngăduit • lui !srall .sa 10/�i oştirii, lăudau • pe Domnul şi zicea�'. cind ·venea din ţara Eg1ptu ui_, - . a · Lăudaţi •• pe Domnul, căci ţ indura· s'a ·abătut •• de la ei şi nu_. 

i-a n�m2�- �ea Lui ţine în veac !" •teron 16 • cit _ i:< Deut. 2. 4, 9· 19· �·(tNum. · · .:.�� 1 cron.16.3-I. Ps.13li.1. t I Cron . 16. 41 .  Cap.s.13.73�· 
1 1 .  iată-i cum ne răsplăt_esc ac�m._ ve� ' 22. ln clipa cînd au început cîntă;il: nind • să ne izgo!lească �m 1!;'0î �ni�e ' şi laudele, Domnul a pus • o pîndă îrn. Ta, pe care ne-ai dat-o m stap�n;:.�:12. pot_riva fi�lor lui Am�n şi ai lui Moab . i şi 1mpotnva celor din muntele Seir 1 2. O, Dumneze�I rt�s!ru, _nu:i t

ve cari veniseră împotriva lui luda. şi 
judeca • Tu p� e 1?  Caci _noi s_m em au fost bătuţi. •Judc. 1.22. 1 som.u.31. fără putere în�mtea _ac�stei �an mul- 23. fiii lui Amon şi ai lui Moab s'au ţimi, care în.amteaz_'.I impotnva no�: aruncat asupra locuitorilor din munstră, �i pu ştim ce s� .!acem, ��r ���1 1  tele S_ei� �a s�-i �nimiceasc� cu  desăvîrnoştn smt mdreptaj1 . spr;1291��. ;41 ,e. şire ş1 sa-1 prap_a<;le�sc� . Ş1,_după ce au • 1 som. a. l9. ••P�·26•15• 121· �· . ' · ' .' . _ isprăv!ţ cu loc1:1.1to_rn d1'! S�1r, s'au aju-

1 3. Tot lud� statea în P.1c1oare mam . tat unu pe aljn sa se mm1cească. 
tea Domnului, cu pruncu, nevestele şi 24. Cînd a ajuns luda pe înălţimea fiii lor. . . de unde se zăreşte pustia, s'au uitat 

1 4. Atunci Duhul • Domnului � ve�1t înspre mulţime, ş i  iată că ei erau nişte 
în mijlocul adunării peste l�haz1.el, fiu! trupuri moarte întinse pe pămînt, şi 
lui Zaharia, fiul lui Bena1_a, fiu� Im nimeni nu scăpase. 
Ieie!, fiul lui Matania, Lev1tul, dintre 25. Iosafat şi poporul său s'au dus să 
fiii lui Asaf. •Num.11.25,26; 24.2. C•P· 10·1• 24• 20· ia prăzile ; au găsit printre trupuri 

1 5. Şi lahaziel a zis : „Ascultaţi, tot multe bogăţii şi lucruri scumpe, şi au 
Iuda şi locuitorii din Ierusalim, şi tu, luat atît de multe că n'au putut să le 
împărate Iosafat ! Aşa vă vorbeşte Dom- ducă pe toate. Trei zile au prădat, căci 
nul : „Nu • vă temeţi şi nu vă spăi- era multă pradă. 
mîntaji dinaintea acestei mari mulţi- 26. A patra zi, s'au strîns în valea 
mi, căci nu voi veţi lupta, ci Dumne- Beraca ( Binecuvîntare ), unde au bme
zeu. •Exod.!4.19, H. Deut. 1.29, M; at.s, s. cap. 32. 7. cuvîntat re Domnul ; de aceea au nu-
1 6. Mine pogorîţi-vă împotriva lor. mit locu acesta valea Beraca, nume 

Ei se vor sui pe dealul Ţiţ, şi-i veţi care i-a rămas pînă în ziua d� a�i. 
găsi la capătul văii, în faţa pustiei Ie- 27. Toţi oamenii din luda ş1 dm le
ruel. rusalim, în frunte cu losafat, au �le-

1 7. Nu veţi • avea de luptat în lupta cat veseli şi s 'au întors la Ierusa!i�, 
aceasta : aşezaţi-vă, staţi acolo, şi ve- căci Domnul îi umpluse de bucurie • 
ti vedea izbăvirea pe care v'o va da izbăvindu-i de vrăjmaşii lor. •.N'.'m.!2.�
Domnul. luda şi Ierusalim, nu vă te- 28. Au intrat în Ierusal im ş1 m Casa 



2 C R O N  I C I  20, 2 1 .  469 

1 · în sunete de alăute, ş i de Domn� �:Îmbiţe. arfe şt aza • Domnului a apucat toate 
. 29-,0{i�i le celorlalte ţ�ri, cin� au ��
•1!1Pa,r Domnul Jur.tase tmpotnva vraiz1t ca lu i Israe . .,. C•p.17.  rn. maş•lşo� îmrără\ia lui Iosafat a fost li
?O'. , 1 i Dumnezeul • lui i-a dat pa-

�;ş�\�'j�r împrejur. •C•p . ir . . 1&. Ia>·.a.<. 20 .  

Sflrşitul domniei lui losafat. 

1 Josafat • a domnit res!e luda_. A-
3 "treizeci şi cinci �e am ,cm� a. ai.uns 

yea ,  at şi a dommt douazec1 şt cmc1 
�p::i I� Ierus�lim_. �amă�sa se chema 
Azuba, fata lut Ştlht. · ·  IR•:. 22.

_
" ·  •;c. 

32 El a mers pe calea tatalu1 sau 
Asa: şi n� s'.a abătut deloc! făcînd ce 

te bine mamtea Domnului. e�3 Numai că înălţimile • n'au fost · d;părtate, şi poporul tot n'avea ini�a •• strîns lipită de Dumnezeul pă
rinţilor săi. ···Cap. 11 . s. <·�· C•p.12.u; 19.3. 

34. Celelalte fapte ale lu� lo�afat, ce
le dintîi şi ce!e de pe �rma, �mt sens� 
în istoria lut I�h�, • fiul lut !:1an_'.1m, 
care • este cuprinsa m cartea 1mpara
fl r lui Israel. ''' I Reg.16. ' · 7.  13�. După aceea, Iosafat, împăratul lui 
Iuda s'a unit • cu împăratul lu i Israel, 
Aha�ia, a cărui purtare era nelegiuită. 

>:'lReg.22.48,49. 36. S'a unit cu el ca să zidească n işte 
corăbii, cari să meargă la Tarsis, şi au 
făcut corăbii la Eţion-Gheber. 37. Atunci Eliezer, fiul lui Dodava, 
din Mareşa, a proorocit împotriva lui 
Iosafat, şi a zis : „Pentrucă te-ai unit 
cu Ahazia, Domnul îţi nimiceşte lucra
rea." Şi corăbiile • au fost sfărîmate, 
şi n'au putut să se ducă la Tarsis ••. 

O:•lReg.22.48. •:•o:•Cnp . 9 . 21 .  21 1 .  losafat • a adormit cu părinţii 
săi, ş i a fost îngropat cu părinţii 

săi în cetatea lui David. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Io ram. ,,, 1 Reg.22. 50. 

foram, împăratul lui luda. 
2. loram avea ca fraţi, fii ai lui Io

safat, pe : Azaria, Iehiel, Zaharia, A
zaria, Micael şi Şefatia, toţi fii a i  lui 
Iosafat, împăratul lui Israel. 3. Tatăl lor le dăduse daruri însemnate în argint, în aur şi în lucruri 
scumpe, împreună cu cetăţi întărite în 
luda ; dar 1mpărăţia a lăsat-o lui Ioram, pentrucă el era întîiul născut. 4. Cmd a luat loram în stăpînire im-

părăţia _tatălui să�, şi cînd s'a întărit, a. omont cu sabia pe toţi fraţii săi şt pe vreo cîţiva din capii lui Israel. .?· loral"!I ave.a h�izeci şi doi • de ani 
��nidl: Î���:a:i��arat, şi a ,.���-�'.�,�efet 
6: El a umblat în calea împăraţilor IUi Israel, cum făcuse casa lui Ahab • căci avea de nevastă pe o fată a lui Ahab, şi a făcut ce este rău înaintea Domn�ui. · �� � L  7. Dar Domnul n 'a voit să peardă casa. lui David, din pricina legămîntulut pe care-l făcuse cu David, şi din 

P!i�!na făgăduinţei pe care o făcuse ca 1 1 va da totdeauna o lumină, lui şi fiilor • lui. 
1:• 2sum.1. 12, 13. lReg.11.36. 2Reg.8.19. Pe.132.11,etc. 

8. Pe vremea • sa, Edom s'a răsculat împotriva stăpînirii lui luda, şi şi-a pus Un Împărat. « 2 Reg . 8. 20, etc. 
9. loram a pornit cu căpeteniile şi cu toate carăle sale. Sculîndu-se noaptea, 

a_ bătut" pe E�omiţi, cari-I înconjurau 
ŞI pe capeten11le carălor lor. 

1 O. Răscoala lui Edom împotriva stă
pînirii lui luda a ţinut pînă în ziua de 
azi. ln acelaş timp s'a răsculat şi Libna 
împotriva stăpînirii lui, pentrucă pără
sise pe Domnul, Dumnezeul părinţilor 
săi. 

1 1 . loram a făcut chiar înălţimi în 
munţii lui luda. A tîrît pe locuitorii 
Ierusalimului la curvie •, şi a amăgit 
pe luda. '"Lev . 17 . 7; 20 . 5. Vere.1•. 

1 2. I-a venit o scrisoare dela prooro
cul Il ie, car� zicea : „Aşa vorbeşte 
Domnul, Dumnezeul tatălui tău Da
vid : „Pentrucă n'ai umblat în căile 
tatălui tău losafat, şi în căile lui Asa, 
împăratul lui luda, 
1 3. ci ai umblat în calea împăraţilor 

lui Israel ; pentrucă ai tîrît • la cur
vie •• pe luda şi locuitorii Ierusalimu
lui, cum a făcutţ casa lui Ahab faţă fi� /ţr

t��� �!�iP:;at�u��tb�:::0J!�fte
tf ��: 

şi cari făceau parte din însăş casa ta
tălui tău ; - �'Vers . 11 .  «>:oExod.34.15. Deut.31.16. 
ţ 1 Reg . 16 . 31-33. 2 Reg.9.22. ţţVers . 4 .  

1 4. iată, Domnul va lovi cu o mare 
urgie pe poporul tău, pe fiii tăi, pe 
nevestele tale, ş i tot ce este al tău. 
1 5. Iar pe tine, te va lovi cu o boală 

grea, cu o boală de măruntaie", care 
se va îngreuia din zi în zi pînă cînd 
îţi vor ieşi măruntaiele din pricina tă
riei bolii." •vere.18,19. 
1 6. Şi Domnul a aţîţat* împotriva lui 



2 c RO N  I C I 2 1 ,  22, 23. HO . . enilor şi al Arabi- 7. Prin vo!a • lu i _Dumnezeu . foram duh_!Jf �ihst . ătatea Etiopie- perzarea lu i a ven it Ahazia 1• Şll Spre 
l�r, cari smt m vecm 

'' t R•g.11. 1•,23· Cin� � ajuns, a !eşit „ cu lor!ITJ 0r_a111 . 

nilor. , .1 ·m otriva lui luda, au duca mamtea lu i lehu, fiul lui f'p se 
! 7. ? �u sr I -�fuit toate bogăţii!� p� care-l t _unsese Domnul, ca Să llllşi, 

navăhl m e • ay l îm ăratului ş1 da casa [Ul Ah:ib . .• J•ulc „ Pear. 

�ari se afl�.1:1. mi 
c��eestefe, aşa i�cît : CRp. 10.„0 . .... �� 2 

... 
Rl'.i:: . 9 . :!1 . �z 1tt·g.o .G, t t. 1Rl·g.12.1.i. 

1-au luat _ f•� ş 11 fu deci! Joahaz '• / 8. Ş1 pe cmd se razbuna • leh nu i-a �ia! �an;r i3 /ii săi •cnp. 24 . 7. triva casei lu i  Ahab, a dat pe � hnpo. 
cel mai ti�a[oa!: ��es�ea, Domnul [-a pii l� i l ud� şi p�ste f!ii fra�ir ca: 1 8: Du pa b [" de măruntaie•, care �h�z1a, car� erau m slujba lui Ahr lui 
lovit ... c� o oa a "' vers. 15. Şl 1-a omor1t. �� 2 n.eg. 10 . w, 1 t .  .,.,�,2a az1a1 
era fara [�acin reuiat din zi în zi, şi 9. A c_ăutat pe Ahazia •, şi l-au •g·:':· '''.' I f" �� �t I a�ului al doilea i-au ieşit Samana, u_nde se ascunsese. L-iu 1ns 1n 
fui �ir��· �ăruntaiele din pricina tă: la Iehu, �· _1-a.u omorî!. Apoi l-a�dts 
riei bolii. A murit în �.ur.en _grele. �· gr

f
opat, cac1 ziceau =.:·Este fiul lui i"" 

rul lui n'a ars tămne m cinstea IUi, sa _at, care �ăut� pe D?mnul din t (). 
ru�făcuse pentru părinţii• lui . •C·�-'�· "· t� mima IUi:" Ş1 n�a ma1 rămas nim��; 20 Avea treizeci şi doi de am cmd dm casa lui Ahaz1a care să fi fost . 
3 ajuns împărat, şi _a �o!:"n�t opt a�i stare să domnească. • 2 11<g.9.21. „c,p.u'.: 
la Ierusalim. A murit f�r1

a sa .lase pa
t
-

Atalia, împărăteasa lui lud rere de rău în urmă, şi -au mgropa . . a. 
în cetatea lui David, dar nu în mor· I O •. Ata�1a, ma�a 1�1 Ahazia, văzînd• 
mintele împăraţilor. c� fiul e1 a mui:_1t, s" a" sculat şi a o 

. nt tot neamul 1mparatesc al ca .m(). 
Ahazia, 1mpllratul laz luda, luda. •2 a.g.��-11 lui 

22 t . Locuitorii Ierusalimului au pus 1 1 .  Dar loşabeat ", fata împăratui"' împărat în locul lui, pe Ahazia •, a luat pe loas, fiul lui Ahazia l-a u.1 fiul lui cel rr{ai tînăr ; căci oastea ve- dicat din m ijlocul fiilor împăratut" nită în tabără cu Arabii omorîse pe cînd au fost omorîţi : şi I-a pus ui, 
toli cei „  mai mari î� vîrst�. A�tfel 3: doica lui în odaia paturilor. Astfel �� început să domneasca Ahaz1a, fiul lui ascuns loşabeat, fata împăratului I loram, îm�ărat�I lui !u�a.. . ram, _nevast_a preotu!u.i lehoiada, şi s� • 2 R•g. 8: ' etc. Cap. 21. I • .  \m .• 6. ·:· C•p .. 21. !7. ra lui Ahaz1a, de privirile Atali . 2: 0A�azia a�ea patr�zec1 �1 doi d_e nu l-a omorît. •2�;gc�r: 
am , cmd a aiu�s impara!, ŞI a domnit 1 2. A stat şase ani ascuns cu ei î� un an la Ierusalim. Mama-sa se chema I Casa lui Dumnezeu Şi în ţar� d Atalia ••, fata lui O��,:g.s.26. •* C•p. 21 . 6 .  

, A talia. · a omnea 

3. El" 3: umbl3t î�. căjle casei ILI:i A- /oas se lncununează lm ăr t hab, cac1 mama-sa 11 dadea sfaturi ne· 1 1 1 
p a · 

legiuite. 1 23 ; !1 °  � �aptele.a an," lehoiada -1. A făcut ce este rău înaintea Dom- • s a 1�barb3:ţat, ŞI a facut legă· 
nului, ca şi casa lui Ahab, căci după m �nt cu capeten.nl e  peste .sute. Ace. 
moartea tatălui său ei îi erau sfetnici, ştia erau.: Az<1;na, fml lui leroham, 
spre perzarea lui. • lsi:riael, fiul lui lohanan, Azaria, fiul 5. T1rît de sfatul lor, s'a dus cu Jo- IUi_ Obed, _M aaseia, fiul lui Adaia, şi 
ram•, fiul lui Ahab, împăratul lui Js- Ehşafat, fml lu i  Zicri. • 2 Reg.1u,e1c 
rael, la război împotriva lui Hazael 2. Au străbătut toată ţara lui luda, şi 
împăratul Siriei, la Ramot în Galaad' au strîns pe Leviţii din toate cetăţile 
Sirienii au rănit pe loram. ·:·2Reg.S.28, e1c: lui luda şi pe capii de familii din ls· 
6. loram s'a întors • să se vindece la rael ; şi au venit la Ierusalim. 
lzreel de rănile, pe cari i le făcuseră 3. Toată adunarea a fă�ut legămînt 
Si!ienii _la Rama,. cin� se bătea împo- cu î�păratul în_ Casa l�i J:?,u�nez�u. ?i 
t�1va _lui H:izael, imparatul Siriei. Aza- leho1ada le-a zis : „lata ca fiul 1mpa
na, fml 1�1 loram, 1mpăratul lui luda I ralului va domni ,  cum a spus • Domnul s'a pogon! să vadă pe Ioram, fiul lui cu privire la fiii lui David. 
Ahab, la lzreel, pentrucă era bolnav. •2s�m.1. 12. 1 _H•g. 2. 4 ;9 .o. ca�.o.1G;1. 1e;21:' 
-;-;=-,----::--:-:--,-----" 2 Heg.". 1;. , 4. lata ce veţi face. A treia parte dm 1. 10•haz oumJt Ahnzi• ln Cap. 22 . 1 .  , voi , cari intră • de slujbă în ziua Sa· 



2 C R O  N I C  I 23, n 47 1  t Leviţi să facă paza porul şi împărat, un legămînt prin ca-
ba!ulUI! pr�o 1 ŞI ' 

"1 Crnn o '" re aveau să fie poporul Domnului. pragur]Ifr 'ime să stea în casa împăra- 1 7. Tot poporul a intrat în casa lui 5. alta retrc ime la poarta lesod. Tot Baal, ş i au dărîmat-o ; i-au sfărîmat 
tulul, şl 0 ă fie în curtile Casei Dom- altarele şi chipurile, şi au ucis înainpoporu s tea altarelor pe Matan ', preotul lui 
nu I 11 1. . . ă nu intre în Casa Dom-

I 
Baal . ·:•ncuL. rn .• .  6. i;iimeniă s de preoţii şi Levi ţ i i • de 1 8. lehoiada a încredinţat slujbele 

nul�l� afar să intre căci sint sfinţi. Şi Casei Domnului în mînile preoţilor, Le
sh11ba :  ei

ul să fa�ă de strajă cu pri- viţilor, pe cari-i împărţise ' David în 
tot popor nea Domnului. • 1 c00n . 2:1 . 2s_ 29. Casa Domnului, ca să aducă arderi de vire la P.0�

i
u să înconjoare pe împărat tot Domnului, cum este scris în le-7. Leviţi ăr(ile fiecare cu armele în gea •• lui Moise, în m ijlocul bucuriilor d� �oat� !ricine 'va intra în casă �ă fie şi cîntărilor, după rînduiala lui David. ntl03,„ Ş1 V . � fiţ i pe lingă Împărat, "'ICro11;:!a .. 6,:>0 , S L ; i-1 . t . '"

.
'" Num . 28 . '.!_-0f'10rl(. inf:a sşl cînd va ieşi." 1 9. A P.us uş�en • . la po.rţ1le . Casei 

cind va . .. i tot Iuda au împlinit toa- Dom111;1lu 1, ca sa nu mtre mmem spur-
8. Lev��\i� pe cari le dăduse preotul cat prm ceva. . • 

• 1 cron.20-
,1_
.e•c. 

te p�ru ş·- luat fiecare oamenii 20: A luat. pe sutaş1 , pe oamen11 cu 
Ieho1ada�e i  �:

u
intrau în slujbă şi pe vaza, re cei ce aveau putc:r�. pe_ste po

lu1, p_e 
au din slujbă în ziua Sabatu- ' por! ş1 p� to! poporul ţam, ş1 a p�ce!ce i�ş� reotul Iehoiada nu scutise gon_t pc !�parat .dm "Casa 1?omnulu1. lui ; ��ci P din • cete • i cron. 24,20. Au mtrat m casa 1mparatulu1 pe poar

pe niciuna 
1 1 h . da· a dat sutaşilor ta de sus, ş i au pus pe împărat pe scau-

9 . . Preot_u � 0.(� mari şi m ici cari nul de domnie al împă"r�ţiei. " 2 Rcg. 1L rn: 
suhtele ,r ti: un" 

;tul David şl cari 21 .  Tot poporul (am se bucura, ş 1 
ven:fl�u f na C��alui Dumnez�u. c�tat�a era l i!liştită. Pe Atalia o om o
s� O. A aşezat tot poporul, fiecar� c!-1 nsera cu sabia . 
arma în mină, dela partea. dreapta pi- /oas începe să dom1Zească şi drege oă la partea stîn�ă a . casei„ lingă. alt�r Templul. 
şi lingă casă de JUr im pre Jurul im pa- 24 1 . Ioas avea şapte • ani, cînd a r�\�1�� adus înainte pe f!u! împ�ra: truzec�j��s a��l(!r��rJ!aÎi�o���l:� tului, i-au pus cunun� imp!lrat�asca ş! . se chema Ţibia, din Beer-Şeba. mărturia •, ş i  .1-au facut 1mp.arat. _Ş i : , 2 R• g  1 1  21;12. 1, «c 
Iehoiada şi fiii săi l-au uns, ş1 au zis : , 2. Ioas a făcut ce este bine • înaintea 
Traiască împăratul ." "Vcut.11·18· Domnului în tot timpul v ieţii preotu-

"1 2. Atalia a auzit zarva poporului lui Iehoiada. ''Cnp.2G.:„ 

care alerga ş i  mărea pe împărat, _ ş i  a 3. Iehoiada a luat pentru loas două 
venit la popor în Casa Domnulm. neveste, şi Ioas a născut fii şi fiice. 1 3. S'a uitat. Şi i�tă .că, J�păratul 4. După aceea, Ioas şi-a pus de gînd 
stătea pe scaunul sau 1mparatesc la să dreacră Casa Domnului. 
intrare. Căpeteni il e şi trîmbiţele .�rau 5. A strîns pe preoţi şi pe Leviţi, şi lingă împărat ; tot poporul ţ_ăm se le-a zis : „Duceţi-vă prin cetăţile lui 
bucura, şi sunau din trîmbiţ e, 1�r ci�- Iuda, şi strîngeţi ban i •  din tot lsrae
tăre\ii cu instrumentele de muzică z1- Iul, pe fiecare an, pentru dregerea Caceau cîntări le " de laudă. Atalia ş i-a sei Dumnezeului vostru. Şi grăbiţi-vă 
sfişiat hainele, şi a zis : „Vînzare ! Vin- cu lucrul acesta ." Dar Leviţii nu s'au zare !" ·:: t Cron.25.�. grăbit. �':?Reg.12.4. 
1 4. Atunci preotul Iehoiada, scoţînd 6. Impăratul • a chemat pe marele pe su�aşi, cari er�u în fr�nt�a o�tiri!1 preot lehoiada, şi _i-� zjs :  ,1Pentru�e le-a zis : „Scoateţi-o afara dm ş1run, n'ai vegheat ca Lev1ţ11 sa stnngă" dm 

şi oricine o va urma, să fie ucis ." Iuda ş i  din Ierusal im darea poruncită Căci preotul zisese : „N'o omorîţi în de Moise ••, robul Domnului, ş i  pusă Casa Domnului." pe adunarea lui Israel pentru cortul ţ 
1 5. l-au făcut loc, şi s'a dus la casa mărturiei ? '' 2R•g.12.1.  ••Exod.ao. 12, 1 :i,H,16. impăratului pe intrarea porţii • cailor : t�u:n . 1 . 00. FnpU. 4'.  

şi au omorît-o acolo. ''Neem.s.28. 7. Căci nelegiuita aceea de Atalia ş i 
16 .  lehoiada a făcut între el,  tot po- fiii • ei au pustiit Casa lui Dumnezeu, 
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. • slu ·ba Baalilo r : asupra Ierusalimului, pentru . şi au întrebu�}Î�c\:inateJ Casei Dom- 1 cuscră vinovaţi în felul aces�: se la. toat� !,ucrunlc �' C'np.2l. li. \,\,2Reg.t2. �- r:< 1 Reg. u. za. „„"Judc. 6 . � .  <.:ap. rn.2;28_13;�. s· 
nulu1. . • _ 1 a arunci! •  sa 1 9. Domnul a trimes • la ei .�.� 8. At:unc1 i�para!!;J e �nă afară [a să-i întoarcă înapoi la El grooroci 
se faca o lada0 ŞI 

sa )sui P ,,2Reg.12.!l.  ascultat de înştiinţăr ile pe' ar n'au poart� �asei omnuste
. 
în Iuda şi în primit. . 

. 
'· C••· ""· '•· Ie.·.�a�, le.au 

9. Ş1 .s a  dat 9e ve 
aducă Domnului 20. Zaharia, fiul preotului I ·�·�., Ierusalim :a 

d
sa rJ.e

· � robul Domnu- a fost îmbrăcat cu Duhu l • lui �0•ada, 
da.rea • pusa1 .

e �:se
, "v'"'·'· zeu. El s'a înfăţişat înaintea umne. 

lui, Pf lsfae _in 
le�iile. şi tot poporul li l ui şi i-a zis : „Aşa vorbeşte boporu. I O. oa e �a�e 

lucrul acesta şi au zeu : „Pentruce •• căka\ i  Ulllne. 
s'au b_ucura e 

t în Iadă tot c� aveau : Domnului ? Nu veţi propăşi
popuncile 

d�us 1�;i�� arunca 
. . . _ I �ă ţ aţ� p�,răsit pe Domnul, · şi E1tru: 

1 1  
p 

Cînd • vedeau Lev1\11 ca e mu,lt ' a păr,�s1. . , . ia 

ar int în Iadă şi că era vre�ea �a s o I .
· Cap. b. t ; � . 1�. >; \• Num: u . o .  tCa.p.15.� 

de� în mînile dregătorilor 1mparatu- 2.1 .  Ş1 au �nelht •!"potriva lui şi 1 · 

lui, venea logofătul împăratului şi 1 ucis _• �u pietre, dm . Porunca Îm ă�au 
slujbaşul marelui preot şi goleau lada. 1 tulu1, m curtea Cas.�1 Domnului. P a. 
Apoi o luau şi o punea':1 ia.răş la l!;JC ·  ; 

· 
Mu1 · �"· :i;. Fupt. ;·"·•. 

Aşa făceau în fiecare z1, ş1 au stnns 1 22. lmpă_:at':1 l loas nu ş1-a adus 3111. 

mult argint. •2Reg.12.10 .
. t: de bunavo1_nta pe care 0 avuse t" 

1 2. Jmpăratul şi lehoiada îl dădeau I ta de e! Ieho�ada, ţatăl lu i  Zaha:i� a; 
meşterilor însărcinaţi cu facerea lu- 1 a omo�1t pe fiu l  lui .  Zaharia a zis ! � 
crării în Casa Domnului, cari tocmeau a murit : „Domnul să vadă şi săctn 
cioplitori de piatră şi . tîmplari, c� să I dece !" _ . 

' JU· 

dreagă Casa Domnului, precum ş1 lu- �3 .. Du pa tre�er�a anului, oastea , 5._ 
crători în fier şi aramă, ca să dreagă rtentl?r. s'a su it . im potriva lui loas 1i 
Casa Domnului. a. ve�1t m luda ŞI la Ierusalim. Auo�6. 
1 3. Lucrătorii s'au apucat de lucru, nt dm _po_por P� toate căpeteniile . 

şi au isprăvit ce era de dres ; au pus poru lui, ŞI au trimes împăratului to��
casa lui Dumnezeu iarăş în stare bună prada la Damasc. '' 2Reg. 12 1� 
şi au întărit-o. �4. Oastea Sirienilor a venit cu 'u 1 4. Cînd au isprăvit, au adus înain- m ic • număr de oameni. Totuş Dom� tea Îmf?ăratului şi în_ai'!_te� lui Ieh_oia- nul. a dat„ !n mînile lor o oaste foarda argintul care mai ramasese. Ş1 cu te msemnata, pentrucă părăsiseră pe el • �u făcut unelte pent�u ca�a Dom- Domnul, Dumne�eul p�rinţilor lor. nulu1, unelte pentru slujbă ş1 pentru Astfel au pedepsit ţ Smenii pe loas arderile de tot, pahare şi alte scule •Lev. 20.B. DeuL32. 30.lsa. 30. 17.""Lev.26.:1li. Deut:ll.�: 
d� ��r _şi de . argint. Şi, în tot timpul tC•P·22·�· 1••.IO.•. 

V1eţ11 lui Ieho1ada, au adus necurmat ar- _25. C1_n� au pl�cat dela el, după ce·I 
deri de tot în Casa Domnului. •2 Reg.12.l3. la�asera m .m�n suf_erinţe, slujitorii •  1 5._ Iehoiada a murit bătrîn şi sătul 1� 1  au l!neţht 1.�patriva lui .din pricina 
de zile. La moarte, avea o sută trei- , smgelm fIUlUI preotului Iehoiada. 
zeci de ani. L-au .omorît în patul lui, şi a murit. 
! 6. L-au îngropat în cetatea lui Da- L-au mg.ro pat în cetatea lui David, dar 

v�d la u_n l�c cu împăraţii, pentrucă nu _l-au mgropat în mormintele împă· 
facuse bme m Israel, şi faţă de Dum- raţ1lor. '' 2 Reg.12.20. '''"•�-� 
nezeu ş1 faţă de Casa Lu i . 26. �ată pe ceice au uneltit împotri· 

I 
· • h' . . . va lui : Zabad, fiul Şimeatei o femeie oas_ Şt inc mai �a la 1dol1. i Amonită, şi Jozabad, fiul Şimritei, o 1 �„ Dup� moartea lui I�hoi�da, căpe- 1 femeie Moabită. �hl�1!� î��lnf�dÎm 

a� venit. şi s'au_ .în- I 27. Cit despre fiii lui, despre ma
păratul i-a ascu1t�:Catulm. Atunci 1m- 1 rel_e . număr d� prooroci i • făcute cu 

1 8 Şi au - - ·i nvire la el, ş1 despre dregerea Casei 
Du�nezeului �a;��\il 

Caja D�mnului, fui _Du!T!nez�u, toate acestea sînt scrise 
jit Astarteelor .  şi �r rr· ŞIM!:' _slu- 1 m istoria dm cartea împăraţilor. 

Domnului a venit as
1
u 

0 1 01r . . 1 tdma •: . ln locul lui a domnit fiul său Ama· pra u1 u a ŞI . ţ1a „. •: •2Reg.12. 1e. «2aeg.12.:1. 



2 C R O N I C I 25. 473 Ama/ia, împăratul lui furia. 5 1 Amaţia a ajuns împărat la 2 virsta de . două�eci .şi _cinci : de 
. i a domnit douazec1 ş1 noua de an!, 1; Ierusalim. Mamă- sa se chema an1d din Ierusalim. • 2 Rcg. u . 1 , etc. f�a f:j' a făcut ce est.e . bi�1e înaintea 

D�"!nu:�i�ldd�t�\�i. l���„� • • ���ev.��.:. 

l 2. Şi . . fiii lui _ Iu�a au prins din ei zece. m11 de i_nş 1_ v1!, pe cari i-au dus �� y1�ful unei st!nc!, de unde i-au pră
�fN.

t m vale aşa mc1t toţi au fost zdro-
1 3. lnsă, oamenii din ceata căreia îi dă�use drumul ca să nu meargă la război cu el, au năvălit în cetăţile lui luda, dela Samaria pînă la Bet-Horon, au ucis acolo trei mii de inşi şi au luat multe prăzi. ' e�� Qnd s'a întărit • .�om.�ia în. mî�ile 1 · a omorît pe slu1 1tom can uc1se

ui,_ e împăratul, tatăl său. •2Reg.1<.0. etc . 

s�aJSar n'a omorît pe fiii lor, căci a Războiul cu !oas. 

Iu�rat potrivit cu .ceea�e este scris în 1_4. Cînd s'a întors Amaţia dela în
Lege, în cartea lui Moise, un�e Dom- frmi;;�re.a Edo�iţilor, a adus • pe dumnul d.ă porun�:i_ aceasta : „s�. n� s� neze�1 fuior lui Seir, şi i-a pus dum
omoare părinţu I?�.ntru copu,_ ş.1 �a neze1 pentru •• el ; s'a închinat înain
nu se omoare copm pentru parmţ1 ; tea lor, şi le-a adus tămîie. ci fiecare să fie omorît pentru păcatul 

1_5·. �lunci _Do���l ·;�· "::;��·s"°·�� 
1f';�:\i:·•:· ·��l·��· ··;;'·���:��l·1��- mm1e 1mpotnva lui Amaţia, ş i  a tri-
Juda şi i-a p_us după 5as.ele. părin.: mes la el pe un prooroc care i-a zis · 
teşti căpeten11 peste m1 1 ŞI capeten11 „Pentr1;1ce ai c�utaţ pe d�mnezeii • po: 
pest� sute, pentru tot luda şi Ben ia- P.?r1:11.ui _acestu�a, cmd ei n'au •• putut 
min. Le-a făcut numărătoarea dela • sa-ş1 1zbaveasca poporul din mina ta ?" 
vîrsta de douăzeci de ani în sus, şi a •:•Ps.96.5. ""Vm.11. 

· ·t t ei sute de mii de oameni aleşi 1 6. Pe cînd vorbea el, Amaţia i-a zis : 
f:�1tar� să poarte armele, mînuind su'. „Oa�e te-am_ făcut sfetnic al împăra
lita şi scutul. ·:•Num.t. 3 .  tului ? Pleaca ! Pentruce vrei să fii lo-6. A mai tocmit cu plată din Israel o vit ?" P:oorocul a plecat, zicînd : „Ştiu 
sută de mii de viteji, cu o sută de ta- a�u1!1 ca Dumnezeu • a hotărî! să te tanţi de argint. nimicească, pentrucă ai făcut lucrul 7. Un om al lui Dumnezeu a venit la acesta şi n'ai ascultat sfatul meu." 

�� li�: ���;e�1!uf����
e
�l,

s
�ă�r ;0���� � 7. Dup�ce s' <1 sfătuit •, A��\i:,·;·:: nu este cu Israel, nu este cu toţi ace- paratuţ lui I.uda, a trimes să spună lui 

şti fii ai lui Efraim. l�as, fiul �u1 loahaz, fiul lui lehu, îm-
8. Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai fa- Va

a
ţ�
at� \�W;,ael : „Vino, "��.��14v:��� 

Du�n
l
:z��

ă 
t�
a
��

e 
f��/��j���i

s�n�\�t�! 1_8. Şi Ioas, împăratul lui Israel, a 
vrăjmaşului. Căci Dumnezeu are pu- tn.mes să spu�ă lui Amaţia, împăratul 
tere • să te ajute şi să te facă să cazi. " lu i  luda : „Spinul d in Liban a trimes 

•:•cap . 20 . 6 .  s�. �pună cedrului din Liban : „Dă pe 9. Amaţia a zis omului lui Dumnezeu : fnca-ta �e n.evasţă f.iului meu !" Şi 
„Dar ce să fac cu 1cei o sută de talanţi fiarele salbahce dm Liban au trecut şi pe cari i-am dat oastei lui Israel ?" au călcat în picioare spinul. 
Omul lui Dumnezeu a răspuns : Dom- 1 9. Tu te gîndeşti că a 1  bătut pe Edonul poate • să-ţi dea mult mai m�;lt de- miţi, şi de aceea ţi se înalţă inima ca 
cit atît." •Prov.10.22. să te mîndreşti. Acum stai mai bine 
10. _Atun�i AIŢ1aţia a _despărţit ceata 1 acasă . . Pentruce să �tîrneşti un rău, c�re·1 venise dm Efra1m, şi a porun- care ţ1-ar aduce pe1rea ta şi a lui cit ca oamenii aceştia să se întoarcă luda?" 

acasă. Dar ei s'au miniat foarte tare 20. Dar Amaţia nu l-a ascultat fiind
pe _Iuda, şi au plecat acasă cu mare că Dumnezeu • hotărîse să-i dea în lune. mînile vrăjmaşului, căci căutaseră •• pe 1 1 . AmaJia s'a îmb_ă�ţ>ătat, şi şi-a dus dumnezeii Edemului. poporu.ţ m Valea Sar11 •, unde a bătut . 

• !Reg. 12. 1&. Cap. 22. 1. '"' Vers. 1,. zece mu de oamen i  d in fiii lui Seir. 21 .  Ş 1 Ioas, împăratul lui Israel, s'a 
� 2 Reg . 1 < . 7 .  1 suit : ş i s'au văzut în faţă, el şi Ama-
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ţia, împliratul Jui luda, ş�� lu/

u
Zd� fost bătut d� Israel, şi 

fiec�re a f�git _în cortul lu1.
ael a luat 23. loas, imparatul 1ra1 J� ă;atul lui 

la Bet-�eme
1
ş .�e tmat fi�! l�i Joahaz. 

luda, fiul U l oas„ · a făcut o 
L-a ad�s la lerusahmd;�oti în zidul 
spărtura de patru sute 

t lui Efraim 
Ierusalimului, dela

h .Pj�r � cnp.21 • 11; 22.1,0. 
pină la poarta ung iu · . · t J i 24 A luat tot aurul ŞI �rgm u ' i  ş . 
!oaie vasele, cari se aflau m <?as� / 1 

Dumnezeu la Obed-Edom, ş1 .vis ie
riile caşei impăratul u i. A l�at ŞI  osta
teci şi s'a întors la Samana; _ 
2s'. Amatia •, fiul lui Joas, im�aratu� 

lu i luda, a trăit cinc.ispre�ece ani d�pa 
moartea lu i Joas, fiul lui loahaz, 1m-

ăratul lui Israel. � 2Reg. "-,"· p 26. Celelalte fapte ale lu� Amat_1a, 
cele d intîi şi cele de pe urma, .nu sm � 
scrise oare în cartea împăraţilor lui 

1�t fJi
e 

1i{:c�1 ;,a abătut ArT_Jatia �ela 
Domnul, s'a făcu.I împotnva !�1 o 
uneltire Ia Ierusalim, ş1 el a fug!t I� 
Lachis. Dar l-au urmărit Ia Lach1s ŞI 
I-au omorî!. 

28. L-au adus pe cai, şi l-au îngropat 
cu părinţii săi în cetatea lui luda. 

Domnia lui Ozia. 

26 t . Tot poporul din luda a luat 
pe Ozia •, care era în vîrstă de 

şasesprezece ani ,  şi I-a pus împărat 
în locul tatălui său Amatia. 

.:< 2 R<>g. H.21, 2'2;t5.1, etc. 2. Ozia a întărit Elotul şi I-a adus ia
răş supt stăpînirea lui luda, dupăce a 
adormit împăratul cu părinţii săi. 

7. Dumnezeu l-a ajutat im 01 . listenilor •, împotriva Arabifo riva p,_ cuiau la Gur-Baal, şi împotrrv�ar, Io. mtilor. •c Mao. 
8. Amoniţi i  aduceau• daruri I '.'•·21·1• 

ş i  faima lui s'a întin s pănă la h1 01ia, 
Egiptului, căci a ajuns foarte Pit

tare.le 
'·' :.! �t\ln,s.2 {' er111c. 

9. Ozia a zidit turnuri la I� "'" '"." pe poarta • ungh iulu i, pe poar�usafun 
şi pe unghiu, şi le-a întti rit.  a l'ăii, ""�.fll'�· lot. HI. �ee1�1 . :· 13 ,  l9, 32_ Zah. H 1 O. A z1d1t turnuri 1n pustie : " 
săpat  multe fîntîn i, pentru c"' şi a 
multe turme în văi ş i î n cîm a . avea 
plugari şi vieri în munţi şi !�le, şi 
mel, căc� îi plăcea lucrarea pămînt�l�L 1 1 .  Oz1a av�a o . �aste de ostaşi ca . 
mergeau la razbo1 IR cete, socotit d ri 
pă numărătoarea făcută de logo

e
făt

u. 
Ieie! şi dre�ătoru_l Maaseia, şi pu� supt poruncil e  lu i  Hanania una ct· căpetenii le împăratului. ' •n 
1 2. Tot numărul capilor caselor -rinteşti, al vitej ilor, era de două ��: şase sute. ' 
1 3. Ei porunceau peste o oaste d !rei sute �apţe mi i  cipci  �ute de ostaş� m _s.tare sa �iute pe impara! împotriv; vra1maşulu1. 
1 4. Ozia le-a dat  pentru toată oştirea s�utu!i, .�uliţi, coifuri, platoşe, arcuri ş1 praşt11. 
1 5. A făcut la Ierusalim maşini iscodite de un meşter, cari aveau să fie a�ezate pe !u rn.ur�  ş� pe ungh iuri , ca 

sa arunce saget 1 ş1 pietre mari. Faima 
lui s'a întins pînă departe, căci a fost 
ajutat în chip m inunat pînă ce a ajuns foarte puternic. 

Semeţia lui Ozia. 3. Ozia avea şasesprezece ani cînd 
a ajuns împărat, şi a domnit cincizeci 
şi doi de ani la Ierusalim. Mamă-sa 1 6. Dar cînd a aiuns • puternic, mi

se chema Iecolia, din Ierusalim. ma i s'a •• înălţat şi 1-a dus la pe1re 
4. El a făcut ce este bine înaintea A păcătuit împotriva Domnului, Dum

Domnului, întocmai cum făcuse tatăl nezeului  său, intrînd în Templul Dom· 
său Amatia. I nului ţ ca să ardă tămîie pe altarul 5. A căutat' pe Dumnezeu în timpul tămîierii. •neut.3'2.lb. ""l•eut.A.H. cn�.,,;·"· 
deţii lui Zaharia, care pricepea•• ve- t2ae,.16.12,rn. 
deniile lui Dumnezeu. Şi  în timpul 1 7. Preotul Azaria • a intrat după el, 
cînd a căutat pe Domnul, Dumnezeu cu optzeci de preoţi ai Domnului, oa-
1-a făcut să propăşească. meni de inimă, • 1 cron.6.to 

• Cnp.u.2. „Fnc. < 1 . 1s. oan.1 . 11;2.10; 10. 1 . 1 8. cari s'au împotrivit împăratului .6. A. pornit c� !ăzboi .• împotriva fi- Ozia, şi i-au zis : „N'ai  drept", Ozia, 
h.sten.1lor. A d.aru:rnţ z1�urile Gatului, să aduci tămîie Domnului ! Dreptul 
� !dun�e . Iabn�1'. �1 z1�unle Asdodului, acesta îl au preoţi i ••, fiii lui Aaron� �! � z1d1t ��taţi .1n (mutul Asdodului, cari au fost sfinţ i ţ i  ca s'o aducă. leşi şi mtre F1hstem. "ls•. H . 29 .  din sfîntul locaş, căci faci un păcat !  
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1 acesta nu-ţi va face cinste 

r:a!:t�: Do���,1.�_i..���°,��.��'.�'.:,„ oo. 1 , s .  

J 9. �z�a s;ac:�
n!�:· �?ni�/

n
păe ����ţf, căd�l�•ta�iÎ lepra • pe frunte, în faţa i·a 1z . u� în Casa Domnului, lingă al-

r,;::i���î,i:r��eot A����;,�·�·t�t� 1�·:���:i 

scrise în cartea împăraţilor lui Israel ş i luda. _s. El �vea _douazeci şi cinci de ani cmd a aiuns_ 1mpărat şi a domnit şasesprezece a m  la Ierusalim. 
ş(·1-��

taî�g�o��fj�i
�:t��eapt�\n�ia�fJ: Şi, în locul lui, a domnit fiul său Aha1. '.! 1t1·g. 10.:ll" 20. î:dr�ptat privirile spre el, şi iată ş:-au lin de lepră pe frunte. L-au A/iaz, împăratul lui luda. ca eraegede afară, şi el însuş s'a gră- 28 1 .  Ahaz avea douăzeci de ani • ��f; �ă iasă, pentrucă Domnul ..:'.� . • 1?2� . cînd a ajuns împărat, şi a dom· . mt şascsprezece ani la Ierusalim. v�f." lmpăratul 0;1;ia • . a fost lepr?s �î- El n'a făcut ce este bine înaintea . • ziua marţu, ŞI a locuit mtr 0 Domnului, cum făcuse tatăl său David. 

na !"deosebită„ ca lepros, căci a fost ,, 2 1i..,. 10.2. f35�nit din Casa Domnuh�i: Şi !iul săi! 2. A umblat în căile împăraţilor lui 
(�am era în frunte� �.asei im paratului Israel ; şi a făcut chiar chipuri • tur-
şi judeca p�g���! •. 

ţ:r�,.'.:Lcv. 13. 40. Nmn. 5. 2. nate pentr�;,:nd��al�i.' 1 .ev. 1 .. .. . ,,„Jmlc . 2 . 1 1  22. Celelalte fapte ale" lui Ozia, cel_e 3. a ars tămîie în valea • fii lor lui H i
dintîi şi �el; d.e pe �rma, au fost seri- i nom� şi � _tre�ut pe fiii �· săi prin foc, se de Isaia , fml lui Amoţ, pro?,�,�

c��- ! du pa _urmumle ne�munlor pe cari le 
23. Ozia • a adormi! cu _pă�inJi l �ăi: 1 ;����i'.se Domnul dmaintea copiilor lui 

Şi (-au îngropat cu pannţu Sal ID ogo- "2R•g.2s. 10. Lev. 1a. 21. ••2Reg. 10. a. Cap . 33. o. rul de înmormîntare al împăraţilor, 4. Aducea jertfe şi tămîie pe înălţimi, căci ziceau : „Este lepros." ln locul pe dealuri şi supt orice copac verde. 
lui, a domnit fiul său I�,\a��. iu. 1„_ o. 1 .  5. Domnul •, Dumnezeul său, I-a dat în mînilc împăratului Siriei. Sirienii 

Jotam, 1mpăratul lui luda. l-au •• bătut şi i-au luat un mare nu� 27 J. Iotam avea douăzeci ş i cinci • măr de prinşi de război, pe cari i-au 
de ani cînd a ajuns împărat, şi d�1s }a I?amasc: A_ fost dat şi !n m�a domnit şasesprezece ani la lerusa-

.1 ".'le _1mparatul�1 lt!1 
.
Israel, care 1-a pri-.. 

lim. Mamă-sa se chema Ieruşa, fata cmu1t o mare mfnngere. 
lud lî

d�
c.
făcut ce este b·;��·���t�t:�· I 6. Pecah •, fiul l�0i18R7���l0i:��

1
6��i: 

D�mnului, întocmai cum făcuse tatăl înt�'o sini;:_ură zi în l�da '? s�tă .. două-· 
său Ozia. Numai că n'a intrat în Tem- zeci de m11 de oamem, toţi v1tei1, pen
plul Domnului. Totuş, poporul • se trucă eărăs_iseră pe Domnul,_ Dumne
strica mereu. ·:· 2Rcg.1;·..s5. zeul parmţ1lor lor. ·:-2ueg. 10.2:. 3. lotam a zidit poarta de sus a Casei 7: Zicri, un r_ăzb�inic. din" Efrai�, a· 
Domnului, şi a făcut multe clădiri pe ucis. pc Ma"aseia, . fml 1�p?rat�I�1, p� 
zidurile depe deal. J\:zrtcam, capetema casei 1m_rarateşti, 

4. A zidit cetăţi în muntele lui Iuda, ş1 pe Elcana, care era al doilea după şi cetăţui şi turnuri în dumbrăvi. împărat. 5. A fost în război cu împăratul fii- 8. Copiii lui Israel au luat d intre fra-. 
lor lui Amon, şi i-a biruit. Fiii lui ţ i i •  lor două sute de mii de prinşi de· 
Amon i-au dat în anul acela o sută de război, femei, fii şi fiice, şi le-au luat 
talanţi de argint, zece mii de cari de multă pradă, pe care au adus-o la Sa
grîu, şi zece mii de orz ; şi i-au plătit maria. "Cap. 1 1 . 4 .  

tot atît pe anul al doilea şi al treilea. 9. Acolo era un prooroc al Domnu-. 
6. Iotam a ajuns puternic, pentrucă lui, numit Oded. El a ieşit înaintea şi-a urmat necurmat căile înaintea oştirii care se întorcea la Samaria, şi 

Domnului, Dumnezeului său. le-a zis : „ln minia Sa împotriva lui 7. Celelalte fapte ale lui Iotam, toate luda i-a dat • Domnul, Dumnezeul pă
războaiele lui, ş i tot ce a făcut el, sînt rinţilor voştri în mînile voastre, şi voi· 
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476 . re s'a ridicat i .2�. Tilgaţ �ilnese� •, împăratul . i-aji ucis cu o .furie, ca . . ,. 10. 5; 41. 6  . . 1 rie1, a veni� 1mpotnva lu1, s'a p As, . • , la •• ceruri. •' 1''· 69·16·1� �•Ezra•.6. cu el cum s ar purta cu un vrăj Ur1at �ma26.l2 16;26.2. Obad.10, etc. Znb. l. • nu l-a ajutat. '' 2 Reg. 15.29�a!, şi A:,:.1s.�'. . ă veţi face di� I 2 1 .  Căci. Ah�z a pr�d�t Casa 6�'"8·' 1 0. Şi credeţi a�um clerusalim robu lui, casa 1mparatulu1 ş1 a mai rn lllnu. copiii lui Iuda şi d�n Dar voi nu sin- ca să facă daruri împăratului A 

anio.r, şi roabele • . ".oa�tre · omnului, Dum· dar nu i-a ajutat la nimic. sine1 ;  teţi vinovaţi ma�ntea �' Lev.25.,.,,42,43,46. 22. i,:'e vremea ac,e�a, .chi�r cînct nezeulu1 vost�u ·, d şi daţi drumul la stnmtoare, a pacatu1t ş1 ma i era 
1 1 . AscuUat.1-ma a�f' i-ati luat dintre împotriva Domnului, el, Îtnpă�uh acestor prin.şi P� � inia aprinsă • a Ahaz. atu\ fraţii vo�tn ;  caci m i '" •'Jac.2. 13. 23. A adus jertfă • dumnezeii Domnul.u1 �ste pest� tiil�r lui Efraim :  mascului, cari-I b�tuseră, şi �r Da: 1 2. Unn dntr.efaţ i�an Berechia, fiul Fiindcă dumnezeii împăraţilor s·1'.s : Azaria, .fiu 

t E 0 ahia 0fiul lui Şalum, i'e vin în ajutor, le voi aduce ş."Iei I1;1i Meşi lem? • 1 z.eHadlai s'au ridicat jertfe, ca să-mi •• ajute." Dar e: eu JI Ama.sa, fnll u�e se întorceau dela fost prilejul căderii lui şi a întregui'u im�otriva ce or Israel. ·:·cap.25.H. ••1er.«.11� oş�re,i le-au zis : „Să nu. ad�c�ti aicj 2.4. Ahaz a strîns u!1eltele �in C�sa 1 · ş f rin i de război. Cac1, dupa lu i D1;1mnezeu, �1 a facut bucaţi une\. pe a:eş 
î�fem 

şvinovati înaintea D?m· tel.e dm C�sa Im Du�n�zeu. A închis ,  c e  c �  s . vreţi să mai şi adăugaţi _ la uşile Casei Do.mnulu1, ş1:a făcut altare n�lui, 1v
oi i la greşelile noastre. ?m: în toate colţur1le lerusal 1mul�i, pacate e Ş . ţ° . minia aprinsa . . . • , . . • "C•p.2'l.3,;, tem foarte .vmova 1• t ŞI Israel " 25. ş1 a nd1cat malţ1m1 in fiecare ce. a Domnul�.1 este_ pes e rin ·ii de răz· tate a lui luda, ca să aducă tămîie a\. 1 4. Ostaşu au. la�at pe � tşeniilor şi tor dumnezei. Şi a miniat astfel 1 boi şi p�ada m.amtea _ c�pe Domnul, Dumnezeul părinţilor săi p înainte.a mtrege1 ad1;1tn

an nume pentru 26. Celelalte • fapte ale lui şi t�ate 1 5. Ş1 oamenu numi.1 P� au "luat e căile lui, cele dintîi şi cele de pe ur. aceast�, s'a,u 
b
s�ulat • şbrăcat cu pfa- mă, sînt scrise în cartea împăraţilor prmşn de . raz. oi, au im oi le-au dat lui Iuda şi Israel. . •2Reg.t6. 19,�. da. pe ţo_t1 :e1_ c� erau !u 'dat să mă- 27. Ahaz a adormit cu părinţii săi, şi h�me ş1 1.nc�l�ami�te, l�s au încălecat a fost îngropat în cetatea Ierusalimu· n�n�:::�is�e ��t1"��i uosieniţi, şi i-au lu_i, c�ci nu !-au pus în. 1!,Iormintele .im. �dus 1� Ierihon, cetatea finicilor ţ, la paraţi.lor . Im �srael. Ş1 . m locul lui

, a fraţii lor. Apoi s'au întors la Samaria. domnit fml sau Ezech1a. 
;�·=�i2

1
.
2
2o_.:.;�!:f�::.ZJ,�.v;.;;: 21 1 22• Luc. 6· 21· · 

Ezechia, împăratul lui luda. 29 1 .  Ezechia a ajuns împărat • la Pedepsele asupra lui Ahaz. vîrsta de douăzeci şi cinci de ani, 
1 6. Pe vremea • aceea, împăratul Ahaz şi a domnit douăzeci şi nouă de ani a trimes să ceară ajutor dela împăra· la Ierusalim. Mamă-sa se chema Abia, jii Asiriei. •2Reg.16. 7. fata lui Zaharia ••. •2Reg.1s.1. <•• cap.26.5. 
1 7. Edomiţii au venit iarăş, au bă- 2. El a făcut ce este bine înaintea tut pe Iuda, şi le-au luat prinşi de Domnului, întocmai cum făcuse tatăl război. său David. 
1 8. Filistenii • au năvălit în cetăţile 3. I n anul întîi al domniei lui, în din cîmpie şi din partea de miazăzi a luna întîi, a deschis • uşile Casei Dom· lui luda ; au luat Bet-Şemeşul, Aialo- nului şi Ie-a dres. •cap.28.2.1. v .... i. nul, Ghederotul, Soco şi satele lui, 4. A adus pe preoţi şi pe �ev�ţi, pe Timna şi satele ei, Ghimzo şi satele cari i-a strîns în locul deschis dinspre lui, şi s'au aşezat acolo. •Ezec.16. 21, s1. răsărit, . , . . 1 9. Căci Domnul a smerit pe Iuda, 5. şi le-a zis : „Ascultaţ1-�a? .Leviţ1· din pricina lui Ahaz, împăratul lui Is- lor ! Acum sfinţiţi-vă •, sfmţ1ţ1 Casa rael •, care avusese o purtare fără Domnului, Dumnezeului părinţ ilor vo· frîu •• în luda şi păcatuise împotriva ştri, şi scoateţi afară din sfîntul Io· Domnului. •Cap.21. 2. ••F.xod.32.25. caş ce este nerurat. ,, 1 cron. 10.12. l•p.a;.1 
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. , inţ ii noştri au păcătuit, au 1 1 8. S'au dus apoi la împăratul Eze-6. Căci pafe rău înaintea Domnului, chia, şi au zis : „Am curăţit toată Casa 

făcut ce ej i nostru. L-au părăsit, şi- Domnului, altarul arderilor de tot cu 
numn,eze1

u urivirile • dela cortul Dom- toate uneltele_ lui_, şi masa pînilor pen
au abal';l ._P u întors spatele: _ . Iru _punerea mamte cu toate unelte-
nulu•, ŞI I 3 •:•_iPr. 2.1.1_- Ezec. 8. 16: Je el. 

• ·nchis chiar uşile pridvorului 1 9. Am adus iarăş în bună stare ş i  7 .  Au t!ns candelele, şi n'au . adu_s am curăţit toate uneltele, pe"" cari le şi au seului lui ls�ael nici tă�Île, �.1 - pîngă�i�e î_mp_ăratul �h�z în _timpul Qum;e� de toi în sfmtul )ocaş.:·Cap.28.-•. domntet )Ul, Ctnd CU faradeleg1le llll : ciar0er�ceea mînia Domnul':11 a f_o�t ' sînt înaintea altarului Domnului." 8. e d şi peste Ierusalim, ŞI 1-a I '-· Cnp.c'>< . "''-fesl� J� :roază, de spaim� ş i  de b�: Jertfele de ispăşire. 

1!f:„ de joc, cum vedeţi cu ochu ! 20 .. Ji:npăr�tul Ez.echia s'a �culat . . dis
voştri. „ l R•g.9. 8. Jer.l•.lG;rn. 8, .15.9, 18;29.1". i dve�_im!ne,aţa, � strms pe mai man! ce-
•GnP·"· 18: . . ta au căzut pă- taţn ŞI s a  suit la Casa Domnulm. 9. �� dm pr:ci��i �ced� sabie, şi fiii ' 2 1 :  Au adu� �ap_te viţei, ş�pte �er
rin\11. �?şir � i nevestele noa- I b�ct, ş_ap�e _m1e1, ş1 şapţe ţ�p� �a iert
noşlri! fn�ele ;��s re ş « Cnp. 2•. G, •, s, 1; . , fa de �spaş1re • penţru 1mparaţ1e, pen
stre smt m r . d d v fac legămînt . tru sfmtul locaş, ş1 pentru luda. lm-10. Am de gm ar sj lui Israel pen- păratul a poruncit preoţilor, fiii lui 
cu Dorn?!!!, D�mne�euv V se �ba'tă de Aaron, să le aducă pe altarul Domnu-
truca mmia Lut aprinsa sa ... . . ., lui. * Le•. ·1 . 3, 1 1 . 

la noi. .. . --ţc·��"· �� 22. Preoţii au junghiat boii, şi au t I. Acum! ft�lor! nu mat .s!a 1 P strîns sîngele, pe care l-au stropit • 
sători ; căct vo.1 �ţt fos_t �l�şt . de D��- pe altar ; au junghiat berbecii, şi au 
nul ca să .�taţi . .  m �lui.ba V mamtea . !: stropit sîngele pe altar ; au junghiat să fiţi slujttorn Lut, şt �a-l_ aduceţi ta mieii, şi au stropit sîngele pe altar. 
mîie. '··�nm. H. 5,S. l4., lB.� , G. �'Lev. 8. lt, 16, 19,24 . Evr. 9.21. t 2. Şi Le':' iţi i s'au .sculat. : Mah�t, ft';ll 23. Au adus apoi ţapii ispăşitori înalui Amasa1, _ _  Joel, f!ul _ Im .�zana, �1!1 intea împăratului şi înaintea adunării, fiii Chehatiţ_1lor ; �1 din. fui M_erar�ţi- cari şi-au pus mînile • peste ei. 
lor :  Chis, fml _Im Abd1, Az�r!�· fml •Lev . • .  1„2,. tui lehaldeel ; ŞI dtn O_herşo_mţi · 1?ah, 24. Preoţii i-au junghiat, şi au turfiul lui �1ma! .. Ed�n, f_1ul Im_ lo_ah •. . nat sîngele la piciorul altarului, ca 1 3. şi _dm. fm. .Ju1 _Ehţaf�n · Şim�l ş! ispăşire • l?entru păcatele întregului Ieie! ; ş1 dm fnt lui Asaf · Zahana şt Israel ; căci pentru tot Israelul porunMatania ; . . . . . . . cise împăratul să se aducă arderea de 

1 4. şi dm. fu� . . lu1 _Hernan : lehtel �1 tot şi jertfa de ispăşire. ':• Lev. u. 20. Şimei, şi dm fm IUi ledutun : Şemata 25. A pus • pe Leviţi în Casa Domnuşi Uziel. .. . V lui cu chimvale, alăute şi arfe, du-
15. Au ad';ln�t pe fraţ�1 lovr, ş1, _dupa pă rînduiala •• lu i David, lui Oad ţ, ce s'au • sfmţ1t, au ve�1t sa . curaţeas- văzătorul împăratului, şi proorocului că" şi Cas_a I?omn�lm, _dupa porunca Natan ; căci ţţ astfel era porunca împăratului, ş 1 dupa cuvintele Domnu- Domnului, dată prin proorocii Săi. lui. '" Vf!re. O. :::::• Cron. 1 .  2.!I. 28· "' 1 Cron. 16. 4; 20. 6. ·:<�· I Cron. 23. 6; 25. 1. CR.p. B.  1-1. 
1 6. Preoţii au intrat înlăuntrul Casei t2sam.2<.11.  ttCap.00.12. 

Domnului ca s'o curăţească ; au scos 26. Leviţii au luat loc cu instrumentoate necurăţiile pe cari le-au găsit în tele lui David •, şi preoţii cu •• trîmTemplul Domnului, şi Ie-au pus în biţele. " J Cron.W.u.  Amos.6.6.  MNum.10.8,10. curtea Casei Domnului, unde le-au adu- 1 <:ron . 15 . 2•; 16. 6. nat Leviţii ca să le ducă afară în pî- 27. Ezechia a poruncit să aducă ar
rîul Chedron. derea de tot pe altar ; şi, în clipa cînd 1 7. Au început aceste curăţiri în ziua a început arderea de tot, a început • 
întîi a lunii întîi ; în a o pta zi a lu- şi cîntarea Domnului, în su.netul. trîmnii, au intrat în pridvorul Domnului, biţelor şi instrumentelor lui Dand ,îm
�i opt zile au curăţit Casa Domnului ; păra tul lui Israel . • •:' .'""t'- "". !'. m a şasesprezecea z i  a luni i  întîi, is- 28. Toată adunarea s'a mchmat, au prăviseră. cîntat cîntarea, şi au sunat din trîm-



2 c RO N I C I 29, 30. 476 . derea de tot. i 4. Lucrul avind încuviinţare bite eînă s'a isp�ăvi� a.� de adus ar- · ratului şi a întregei adunări a îrnp;. 29: :;>i cînd �u 1:��f�i. şi tofi ce1ce j 5 . au hotărît să dea de ve;te • derea de tot, 1_mp h
. 

t şi s'au în- Israelul, dela Beer-Şeba pînă 1 in t01 
er�u cu el au mgenunc ia ''C•r·:io.1". , ca să vin.ă la. Ierusalim să prăz� �an. 
chmat. . • _ t 1 E echia şi căpe- 1 Paştele m cinstea Domnului D U1asca 30. Apoi m:ipara � . z 

ă laude pe zeului lui Israel. Căci de mu'i Urnne. 
teniile au zis �ev

;
t11r

. 
Da\'id şi ale fuseseră prăznuite după cum : nu rn.ai Domnul cu. cuvinte � ui

lăudat cu bu- 6. �lergăţor!i s�au dus cu 5�3. ser.�. pro?rocul�1 Asjf. � a� s'au închinat. împaratul�1 ş1 carieteniilor 1u/�sori1, 
cune, ş1 s .au P1 ecf at�nci cuvîntul, şi Israelul �1 luda .. Ş 1, după porun 

1n .toi 3 1 :  Ezech1a a ua _c v'ati sfinţit în păra tu Im, au . zis :  „Copii ai 1ca 1111. 
a ns :  „Acu mi �uf;r�piafi-vă, aducet! rael, înto�rcef1-vă • la .  Domnul b ls. slujba Dotnu Uliru jertfă şi aduceţi nezeul lui Avraam, Im Isaac şi' I 

urn. �ob1toace e ft�n ire la Cas'a Domnului. ca să Se întoarcă şi El Ia voi 5!ael. 
rt�e de mu 

at�dus dobitoacele pe�tru şiţ� . s�ăpată_ din m ina impăr�ţ[j111� .;r:fă��r:�dus jertfe• de m�lf.ămire ; Asme1. . . ·.1er.u. '.'."1.2. 1�: „2R.g. i;.�:.� \ toţi cei pe cari-i îndemna inima a� 7 . .  1:'/u f1ţ1. ca ,rannţu voştri şi 
!dus aderi de tot. • 1.ev.1. 1  • . fr�ţ11 voştri, �an au păcătuit im ca 
32 Numărul arderilor de t<?t adus� tnva Do1Ţ1nulu1, _Dumnezeului pări� 

de �dunare a fost de şaptezeci de boi, lor lor, �· .l?�. cari de aceea i-a dat Pra 0 sută de berbec� şi două s�te �e dă pust11r11 , cum vedeţi. · 

miei ; toate aceste vite au ţost 1ertf1te _ . .  faec.:io. 1e. „C•P.�., 
ca ardere de tot Domnului. . I �· �u vă •.n\epe1:11t1 .grumazul •, ca 1. 
33. Şi au mai inchin�ţ Dom�ulu1 şase n.nţ11 voşţn ; da\ 1  .mina  Domnului, �� sute de boi şi trei m•! de Ol: . . mţ1 !a sfmtul_ Lui. loca.�, . pe care l·a 34. Dar preoţii era.u in numar IT!1c, ŞI I sfinţit pe v�c1e, ş 1 slu1 1(1 DomnuluL n'au putut să despoa!e toate arc;I��1le_d� Du.mnez.eu�m yostru, pentruca minia"

. 
tot ; i-au ajutat fra(ÎI • !or! L_ev1,f11, pi.na Lm aprinsa sa se abată dela voi. s'a isprăvit _lucrar�a, �· _pma s �1:1. s�m- „ (ID�ut . to. 10. ''� Cap.21.1, _ 
Iii şi ceilal11 prec\1 � cac1 :• Lent1.1. s au .?· Dacă. v� 1�.t.oarce\1. la Domnul, fra. sfinţit mai de graba dec1_t preotu. I ţ11 voştri ş1 fui voştri vor găsi milă ,  "Cllp.:15. lL ••' C•P·30·9: la ceice i-au l ua t  robi, şi s e  vor întoar· 35. De altfe� �ra.u f;>�rte multe arderi 1 ce în ţară. Căci Domnul, Dumnezeul de tot, cu gras1m1le Jertfelor de mul- I vostru este milostiv •• şi indu 't ţămir�. şi cu jertfele„ de băutură ale nu-Şi �a întoarce Faţa dela v��.oJ�� arderilor de tot. . . vă întoarceţi ţ la El." Ast fel a fost aşezată dm nou slujba •Ps.101us. •• Exod."' 6 • 1 . Casei Dom�ul�i. " Lev. >.!6. •'•N�m·15·0.7•10· 

1 O. Alergătorii au mers ��tfe;··�in 36. Ezech1a ş1 tot poporul s au bucu- cetate în cetate pr in ţara lu i Efraim 
���/�u�����i

z
lu
u
cr��

c
��= f��11f°;0�e�� ş! Mana.s�, . pî.'1ă la �abulon .. Dar ei 

şteptate. ' I ndeau ş1 1ş1 bateau  • J OC de e!·c„p.llu< PrdZ11uirea Paştelor. 1 1 . l nsă .cîtiva oamen i •  din Aşer, din 30 I. Ezechia a trimes soli în tot Manase ş1 Zabulon, s'au smerit şi au 
Israelul şi luda, şi a scris seri- venit la Ierusalim. -'Cap . 1 1 . 16. n�.18.� 

sori şi lui Efraim şi lui Manase ca 1 2. ln luda, deasemenea, mina ' lui 
să vină la Casa Domnului la lerus�lim Dumnezeu a lucrat şi le-a dat o sin· 
să prăznuiască Paştele în cinstea Dom- gură inimă ca să-i facă să împlinm 
nului, Dumnezeul lui Israel. că porunca împăratului şi a căpetenii· 

2. lmpăratul, căpeteniile lui, şi toată lor, după cuvântul •• D Jmnului. 
adunarea ţinuseră sfat la Ierusalim '' Filp.2. rn. "'C•p.!l.�·-
ca Paştele să fie prăznuite în Juna • � 1 3. Un popor în mare număr s'a adu· doua,; . ''Num.9. 10, 11 . nat la Ierusa l im să prăznuiască sar· 
3. cac1 nu puteau fi prăznuite la vre- bătoarea azimilor în luna a doua: a m�a � Io!•. pentrucă preoţii nu „ se fost o adunare foarte mare. sfm(1sera m număr destul de mare ş i  1 1 4. S'au sculat, ş i au îndepărtat alta· poporul nu se adunase la Ierusalim. rele• pe cari se jertfea în Ierusalim 

•&.oc1. 12. s ,  1�. ••eup.211.st . .  şi pe toate acelea pe cari se aducea ta· 
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. u aruncat în pîrîul Che- 1 De pe vremea lui Solomon, fiul lui 111jie, şi te-a • c„p.28. 2<. David, împăratul lui Israel, nu mai 

dron. . tfit apoi Paştele în ziua a fusese la I erusalim aşa ceva. 15. Au ie;cea a luni i a d�ua. Preo- 27. _Preoţ�i şi 0Lcviţii s'au , sculat şi patrusprezTi plini de ruşme •, s'au au bmecuvmtat p_oporul . Glasul lor 
ţii ş� Leyi 1iI adus arderi de . tot în a fost auzit, şi rugaciunea lor a ajuns sfint1t, şi :ului. • L:••:c'> . :1. pînă la cer�iri, pînă la locuinţa sfîntă 
casa Do�deau în locul lor ob_1c111111t, a Domnului. " " um . G. '.!: I .  16. Ei ş a lui Moise, omul lui Dum-
după Legepreoţii stropeau sîngele, pe Orînd11iri ca prfrire la slujbe. 
nezeu, 1�1au din mina Leviţilor. . . 31 1 .  Cînd s'au isprăvit toate acestea, 
car7e-lfiindcă în adun.are �erau n_11:1�t1 111- toţi cei din Israel cari erau de I · . nu se sfinţ1sera, Le\' lţ l l au faţă au plec:it în cetăţile lui luda, şi �i, ch�1 t ei jertfele de Paşte pentru :iu sfarîmat • stîlpii idoleşti, au tăiat 
iun_g 1� ce nu erau curaţi, ca să le Astartcele, şi au surpat de tot înălţi
!ol�i�� Domnului. . •' Cup.c'0 . :: 1 . mile şi altarele din tot l uda şi Bcniai�cS. Căci 0 m�re parte d111 . popor! min şi din Efraim şi Manase. Apoi 
uiţi , din Efra1m! !"'�as�, b!�ar. ş1 toţi copii i lui Israel s'au întors în ce

�abulon nu se curaţ!sera, ŞI a� mm- tăţilc lor, fiecare la moşia lu i. • " ne • .  1s. 1 .  
cal Paştele nu du pa cele sc�1se: par 2. E1cthh a aşcLat din nou cetele • 
Ezechia s'a rugat pbtru �1,. z�cmd : 

Fi���ţ
i
�
o
dt��ă L�t�V��l� ��fe� ţ;��ţ/

o
;; „D�mnul, care e���s. i�n: .• i�o.:e�-�.f.:. Leviţi, pentru •• arderile de tot şi jertt�ţ� cei ce şi-au • pus inima să caute fele de mulţămire, pentru slujbă, pen-

Domnul Dumnezeul părinţilor lor, tru cîntări şi laude, la porţile taberii 
!:ăcar că n�au făcut sfînta cu��.t.i

p
r.e10!_ '.,'. Domnului. "' l Cro a . 2.1.••: '.!.i . i .  \��, 1 rron.:!.1. ::io,31 . 

� , , 3. l mpăratul a dat o parte din averile 20. Domnul a ascultat pe Ezechia, şi lui pentru arderi d e  tot, pentru arde-
a iertat poporul. . rile de tot de dimineaţă şi de seară, 

21 .  Astfel copi!i lui lsra�l, c_an _se şi pentru arderile de tot din zilele de 
aflau ta Ierusalim, au praznmt sar- Sabat, de lună nouă ş i  de sărbători, 
bătoarea • azimilo�, şapte �ile, cu_ �ar� cum este scris în legea • Domnului. 
bucurie. Şi, în fiecare z1, Lev.1\11 ŞI "�111n.28;20 . 
preoţii lăudau pe �oma:iul cu m�tru- 4. Şi a poruncit poporului, locuitori
mente cari răsunau m cinstea Lui. lor Ierusal imului, să dea preoţilor şi 

,, E x o d .  I"- '": '"· '' ·  Lev iţilor partea • cu\'enită lor, ca să 22. Ezechia a \'Orbit inim ii tuturor ţină cu scumpătate legea •• Domnului. 
Le\'iţilor, cari arătau o mare: price- · Nuol . t� . � . t'k. °Se('m . 13.10.  �·„� :-.1 a 1 . 2 . -; .  

�il�
e Iu

en
�rnc�f

j
��b?t���l�u1

jc(t�ft�� pfii I�i
1
�s�a!l

ş
�� PJ;tcti� t�l��1�' c�l� 

aducînd jertfe de mulţăm ire, şi lău- d intîi roade • de griu, de must, de unt
dind"' pe Domnul, Dumnezeul părin- de lemn, de m iere, ş i  din toate roadele ţilor lor. •Dent.33.10.Cnp . !7 . 0; 3&. :i .  '"' Ezr11 10. 11 . de pe cîmp ; au adus din belşug şi 23. Toată adunarea a fost de părere zeciuiala d in toate. '' Exod . 00 . 20 .  Neem. 1a12. 

să mai prăznuiască alte • şapte zile. 6. Tot odată, copiii lui Israel şi luda, 
Şi au prăznuit cu bucurie încă şapte cari locuiau în cetăţile lui luda, au dat 
zile. • L Reg. 8. •<•. zeciuiala • din boi şi oi, şi zec iJbla din 24. Căci Ezechia, împăratul lu i luda, lucrurile sfinte cari erau închinate 
dăduse• adunării o m ie de \'iţei şi Domnului, Dumnezeului lor, şi au fă
şapte mii de oi, iar căpeten i i le i-au cut mai multe grămezi. dat o mie de viţei şi zece m ii de oi, şi '' L<v . 27 . '.>:l. Deut. 1 1 .!.'>'. 
mulţi preoţi se „ sfinţiseră. 7. Au început să facă grămezile în 

"' Cnp . ao . i , ::: . .:•::>(',,p. :..�1.a1. luna a treia, ş i au isprăvit În luna a 2j, Şi s'a bucurat toată adunarea lui şaptea. luda, şi preoţii şi Leviţii, şi tot popo- 8. Ezechia şi capete111ile au venit să r�l. v�nit• din Israel, şi străinii ve- 1 vadă grămezile, şi au binecuvîntat pe 111ţ1 dm ţara lu i Israel sau aşezaţi în , Domnul ş i pe poporul Său Israel . luda. '' Veru1,1s. · 9. Şi Ezechia a întrebat pe preoţi ş i  26. A fost mare veselie l a  Ierusalim . I pe Leviţi de grămezile acestea. 
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I · Tadoc i-a răspuns : " e cm 
cas� :!�ul să ;e aducă darurile în Casa 

r;'o:::nului, noi am mîncat, ne-�m să: 
turat şi a mai rămas mult, căci Dom. 
nul ; binecuvîntat pe popor�l ru.

s 
�: 

iată ce mare grămadă a mai  �'}�l�s. ;o. 1 1 . Ezechia a dat poruncă să preg�: 
tească nişte cămări m Casa Domnulu i ' 
ş; t'Au

u 
p;d��ti:� ele cu . c_redinc!oş ie 

darurile de mîncare, zec1u1ala„ ŞI lu· 
crurile sfinte. Levitul Co�an�a avea 
grija . lor, şi fratele său Ş1me1 era al 
doilea dur.ă el. '' Neem. 13· 1�· 
J 3. /ehie , Azazia, Nahat, A.sael, Ieri

mot, /ozabad, El iel , ls!"ac�1a, Mah.at 
şi Benaia erau înţreb�inţaţ1 sup� cir· 
muirea lui Conan1a ş 1  a fratelui său 
Şimei, după porunca împăr.atului �ze� 
chia şi a lui Azaria, dipeten1a Casei lui 
Dumnezeu. 1 4. Levitul Core, fiul lui lmna, uşier 
în partea de răsăr_it, avea gri.iă de da
rurile de bună voie aduse Im Dumne
zeu ca să împartă ce era adus Domnu
lui ' prin ridicare şi lucrurile prea 
sfinte. 1 5. /n cetăţile • preoţeşti, Eden, Mi-
niamin, Iosua, Şemaia, Amaria şi Şe
cania erau puşi supt cîrmuirea lui ca 
să împartă cu credincioşie fraţilor lor, 
mari şi mici, partea cuvenită lor, după 
cetele lor : •10•.21.0.  

1 6. celor de parte bărbătească înscrişi 
dela vîrsta de trei ani în sus ; tuturor 
celor ce intrau zilnic în Casa Domnu-

�We 
c;i sJ�ş�ă 

f���ei�u/�:; 
după însărcină-

! 7. preoţilor înscrişi după casele lor 
părinteşti, şi Leviţilor de]a• douăzeci 
de ani în sus, după slujbele ş i  după 
cetele lor : • 1 Cron . 2l! . 2-1 , 21. 1 8. la toată adunarea preoţilor ş i  Le
viţilor înscrişi cu toţi pruncii lor, cu 
nevestele lor, cu fiii şi fiicele lor, căci 
erau fără prihană în împărţirea lucru
rilor sfinte. 
I 9„ Şi �entru fiii lui Aaron, preoţii, 

cari �ocu1au la ţară în împrejurimile • 
cetăţilor lor, erau în fiecare cetate 
oam�ni numiţi anume••, ca să împartă 
părţile cuvenite tuturor celor de parte 
b_ărbă!easc� .din preoţi şi tuturor Levi
ţ1lor msmş1. 

.,.. Lev.ir..S.L Num.!16.2. „,�vere t2 rn 1 4  16 20. lată ce a făcut Ezech ia ' î� tot I uda. El a fli cut• ce este bine, ce este 

drept, ce este adevărat îna . nului, Dumnezeulu i său mtea 00� 21 .  A lucrat cu toată i
.
nirn °2&.ţ·� ; butît în tot ce a făcut pentr�' şi a iz. Dum_nezeu, pentru lege şi Casa lui 

runc1, ca să caute pc Durn�entru Po. ezeul S!� 
Nill'illirra lui San/teri�, împăratul Asiriei 32 1. După aceste lucruri . · aceste fapte de cred' �1 dup1 

venit Sanhe�ib, împăratul A���!0.ş1e, a 
a pătruns m luda, ş i  a î iei, care 
cetăţile întărite, cu gînd să ;presura1 
pe ele. . ... �·•rneg . 1a.rn.Nc.����ina 2. Ezech1a, văzmd că a venit S · '"'· şi că are de gînd să înceapă 1 anherib 
potriva Ierusal imului Upia îrn. 
3. s'a sfătuit cu căp�teniile s 1 . 

oamenii lui cei viteji, ca să a:t� şi � 
voarel� d.e apă cari erau afară l: 11• 
tate. �1 e1 a1;.1 fost de p�rerea lui. 

ce. 
4. S au strms o mulţime de 

ş i  au astupat toate izvoarele ja"!e�i, 
ca�e curge pri�,m ij locul ţinut�1uf1;;:'. lma� „Pentr.�ce •. z.1c.eau ei, „să găse că 1mpăraţ1 1  Asme1, la venire 

,as. 
ape d in  belşug ?" a or, 
?· Ezechi� s 'a • îmbărbătat ;  a zidit" d.m. nou _zidul  care era stricat şi l-a ridicat pin� la turnu�i. A mai zidii un alt zid m afară, a mtărit Miloţ 1 c�tatea lu i  Dav�d, şi a pregătit 0 mu� ţ1me de arme ş1 de scuturi. •1oa 

,„.,.. Co.p.20.2.'I. ţ 2 Som . 6. 0. 1 Reg.fl.24. 
.22.e,10. 

6. A pu� căpeteni i  de război pesle popor, ş1 1-a adunat la el pe locul des· �h.1s .?ela . poarta cetăţii. Vorbindu-le 
m1m11, a zis : 
7. „Intăriţi-vă • şi îmbărbătaţi-vă. Nu 

vă •: ten:eţi şi n u. �ă . sp.ă!mîntaţi lnain· 
tea 1mparatul As1r1e1 ş1 maintea intre· 
ge� m':!lţim i �are este cu el ; căci cu noi ţ smt mai  mul ţ i  decît cu el. 

..,. Drut . !H . O. (<'"C'np.20.Hi.  f2fl<'g.6.!�. 
8. Cu el este un braţ de carne• dar 

cu •• noi  este Domnul, Dumneze�I no· 
stru, care ne va ajuta şi va lupta pen· 
tru noi." Poporul a avut încredere în 
cuvintele lu i  Ezechia, împăratul lui 
I uda. ,„ Ier. 17 .r), 1 Ioan � .  4. fJ•'� Cnp.19.12. Rom.B.31. 

Trimrşii lui Sa11herib. 

9. După aceea •, Sanherib, împăratul 
Asiriei, a trimes pe sluj itorii săi la le· 
rusal im,  pe cînd era înaintea Lachi· 
sului cu toate puterile lui ; i-a trimes 
la Ezechia, împăratul lui luda, şi la 
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. . din Iuda cari erau la lerusa

t�t1 c�1 Ie spună : � 2 R<·�· '"· �. Jun, s A a • vorbeşte Sanhenb, 1mpa-
1 0. " ş. ici . Pe ce se bizue încre-ratul Asi;striÎ 'cte staţi împresuraţi la 

derea 
�o ? , 

·:'2 lll'i.;-. 1s. 10. 

Jerus8�;e· nu vă am�gcşte Ezcch.ia, �a 
� \ dea morţii prin foam�te ş1 prm sa v înd zice : „Domnu l , Dumncsetl, �stru, ne va scăpa din mina îmzeu n 

I . Asiriei ?" �·21kg.1s.oo. 

P:�at���e nu • Ezechia a înd�piir.tat 
• ăi

'timilc şi altarele I:?omnulu!, ş 1 a in arunca aceas.ta 1�1 l�da ş1 . Ieru: dai'- Pului : Să vă 111ch111aţ1 numai unui 
:i1�7, şi să �duceţi tămîic num�� �.�.��.?�'. 

1 3. Nu ştiţ i ce am făcut noi, eu ş i părinţii mei, tuturo.
� popoarel?r celorlalte 

ţări ? Dumnezeu. n_eam�nlc;ir ac�.stor ţA i au putut • e1 sa le 1zbaveasca ţă
rii� din mina mea ? '-" 2R.eg.tH.as, !W,M. 

1 4, Care dintre toJi dumn�ze
.
i i

. 
ace�

tor neamuri pe can 
.
le-�u mm1c1t pa

rin\ii mei, a puţut să 1zbavească .pe_po: porul lui din mma mea, pentruca .sa v.a 
poată izbăvi Dumnezeul vostru dm m i
na mea ? 
1 5. Să• nu vă amăgească Ezechi.a dar 

şi să nu vă înşele astfel ; nu vă mcre
deţi în el ! Căci dumnezeul n iciunui 
neam, niciunei împărăţii n'.a i;>utut. să izbăvească pe poporul lut dm mma 
mea şi din mina părinţilor mei : cu 
cit mai �uţin. vă va iz,�ăvi D���eze�l 
vostru din mma mea ! ·· - 1llg. tR.2'J. 1 6. Sluj itori i lui Sanherib au mai vor· 
bit şi alte lucruri împotriva Domnului 
Dumnezeu, şi împotriva robului Său Ezech ia. 17. Şi a trimes o scrisoare • batjoco
ritoare pentru Domnul, Dumnezeul lui Israel, vorbind astfel împotriva Lui : 
„După cum •• dumnezeii neamurilor celorlalte ţări n'au putut să izbăvească 
pe poporul lor din mina mea, tot aşa 
nici Dumnezeul lui Ezechia nu va izbăvi pe poporul Său din mina mea. 

..... 2Reg.19.0. '-�* 2 Rc g . 1 9 . 1 2 .  1 8. Slujitorii lui Sanherib au strigat" 
cu glas tare în limba evreiască, pen
truca să arunce groaza ş i spaima în poporul din Ierusalim, care •• era pe 
zid, şi să poată pune astfel stăpînire 
pe cetate. •2 R<>g.1s.28. •-'2Reg.111. 26, 21, 20. 
19. Au vorbit despre Dumnezeul Ie

rusalimului ca despre dumnezeii post 

poarclor pămîntului cari sînt lucrarea • minilor omeneşti. �" 2 l1tog. rn.1a. 

Nimicirea lui Sanherib. 
20. lmpăratul Ezcchia • şi proorocul Isaia ••, fiul lui Amoţ, au început să se roage pentru lucrul acesta si au strigat către cer . .:- 2 nl·g. io. 10. "'�� 2 1kK� rn. 2 ,  „ .  
21. Atunci Domnul a trimes • un înger care a n imic it în tabăra împăratului Asiriei pc toţi vitej ii , domnitorii şi căpeteniile. Şi împăratul s'a întors ruşinat în ţara lui. A intrat în casa dumnezeulu i  său, şi cei cc ieşiseră din coapsele lui l-au ucis acolo cu sab ia. " •2Hc>g. l\l. :1„\Pk 
22. Astfel a scăpat Domnul pc Ezechia şi pc locuitorii Ierusalimului din n�în� lui Sanherib, împăratul Asiriei, ş1 dm mina tuturor, şi i-a ocrotit împotriva celor ce-i împresurau. 23. Multi au adus Domnului daruri în Ierusalim, şi au adus daruri bogate • lui Ezcchia, împăratul lui luda, care de atunci s'a înălţat •• în ochii tuturor popoarelor. '''Cnp . 1 1 . r  . . ''•Cnp . 1 . 1 . 

Boala şi moartea lui Ezcchia. 
24. In vremea • aceea, Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugă

ciune Domnului. Domnul i-a vorbit, şi i-a dat un semn. • 2 1t··�.20. 1 . t•n . :1S . 1 .  25.  Dar Ezechia n 'a răsplătit • binefacerea pe care a primit-o, căci i s'a 
îngîmfat •• in ima. Mînia ţ Domnului a venit peste el, peste Iuda şi peste Ierusal im . 

�� lls. 116. 12. •:„:•cn11 . 2G. ltL Abac . 2 . -l  tcail.24.1:-i. 

26. Atunci Ezechia• s'a smerit din mîndria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului, şi mînia Domnului n'a venit peste ei în timpul •• vieţii lui Ezechia.. ,,..ler. 20.16, l!J, ,,,..,,.. 2R('J;.20.19. 27. Ezechia a avut multe bogăţii şi multă slavă. Şi-a făcut vistierii de argint, de aur, de pietre scumpe, 'de mirodenii, de scutur i, şi de toate lucrurile cari se pot dori ; 
28. hambare pentru roadele de grîu, de must ş i de untdelemn, grajduri pentru tot felul. de v ite, şi staule pentru oi. 29. Şi-a zidit cetăţi, ş i a avut belşu� de boi şi de oi ; căci Dumnezeu ti dăduse multe • avuţi i. • 1 c1·on . 29 . 12. 

30. Tot Ezechia • a astupat şi gura de sus a apelor Ghihon, ş i le-a adus în jos spre apus de cetatea lui David. 
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. 
. 

- toate lucrările I 8. Nu voi mai strămuta 
E�echia a izbutit 111 •' !••·"'·•:." · din ţ�ra pe .car:_e am dat-o pe" IsratJ• (UJ. " • d trimes căpetenulc ,·oştn, numai sa caute să înf��tn\ilor 31 .  lnsa, .cin . au . 1 ă întrebe cte tot ce le-am poruncit du " P tneast 
Babilonulu1 soit la e s

loc în ţară, gea1 învăţăturile şi po�uncfi� J0ată lea 
minunea care �v!1�ese 

ă-1 încerce ••, Moise." •. ate Pti 
Dumnezeu !-a parasti "cat�t ce era în ?· Da� M�.nasc a fost pricin '8��-1.,i 
pentruca. sa ,

cunoasc.� 1 "'· t .  '"'"•"'·"· 2· ş1 locu1tor11 Ierusal imu lui s' a ca luda inima lut. " r nt� · 1 " "  
j�„lui Ezechia, şi au făcut rău mai mu l t dec�� rătăcit 

482 

?2. Celeia Iţe . ar,c a 
sînt scrise în rile pe ��ri le �imicise Domn 1 n�arnu. 

şt faptele lui ev la'i
1°·a�e�ia fiul lui A- tea copulor IU i Israel . ul dtnain. 

,·edenia • proorocu ut" s il�r lui luda 1 O. Domnul a \·orhit lui M moţ, în cart.��:",.,'�,r;,�!ţ „. 2 neg. is: 10; 20. poporului său, dar ei n 'au vr��a�e si 
şt Israel. . · · ·  ·d "t " cu părinti i  culte. sa as. 
33 . . Ezech!a a a o;m�el mai bun Joc 1 1 . Atunci Domnul • a trim . 

săi, ş1 I-ai1�tcl��0Vi�I�; lui David . . Tot tri,•a �or !le. �ăpet�n ii le oşti�il Îlllpo. al mor!" 1 .1 .. lerttsalimului i-au ratulm Asme1, cari au prins tnpa. 
luda ş! 

t
ocf 1 ori� te Şi în locul lui nase şi l-au pus în •• Ianturi r_e Ma. dat •• c1�s e. a 

11!,0 M�na�e ' gat cu hinţur i  de aramă, Şi 1:a ·au Ic. 
a domnit fiul sau ·�2 neg. 20 . :.?

"
1 .  =::�� Proc to.i.  Habilo� . r:" Oeut.. :!t0..:111. '�'=' lo\". :11;. ::.._ l'� 1

�Us la . 1 2. Cmd a fost la strîmtoare ; 10•11-
Ma11ase, împăratul 1111 luda. . gat Domnului, Dumnezeul · 1 • .s � ru. 33 1. Manase a\·ea doispre�ece • an i  smerit •  adînc îna intea D�m u __ .

1• ŞI s'a 
cînd a ajuns împărat, şt a dom- părinţilor săi . nezeulu1 

nit cincizeci şi cinci de ani la Ieru- 1 3. I-a făcut rugăciuni . şi 
0'Pct.:, ,, 

salim. �zR•�· 21
:

1·•tc· lăsîndu-Se înduplecat, i-a" ascullllnul, 2. El a făcut ce este rau mamte.a rerile, şi l-a adus înapoi la 1 lat ce. 

Domnului, după uriciunile • neamu.n- în împărăţia l u i . Şi Man ase �rusaltm Jor pe cari le izgonise Domnul dln?1".- cut •• că Domnul este Dumne 
cunos. 

tea_copiilor lui Israel. ·:-Dcul .  " ·"· 2 "0" · "'
· " "  .,. , c.on . 5 .'.!11 .  Eun ' · ""- •:.e.·. p, zeu. 

3. A zidit iarăş înălţimile . Pe cari. 1.e ; 1 4. După aceea, a zidit �f:·:�- �'." '' 
dărîmase • tată! său E�ech1�. A .

• �
1d1- tatea lu i David, la apus, spre Gh\h cc; cat alt�re. Baa.f1lor, a !ac�t 1d<?h A: în vale, un �id ca re se întindea î �n 

startee1, ş1 s'a �nchm�t matJ!ţea mtreget poarta peştilor şi cu care a î�c�a h oştiri ţ a cerunlor ŞI 1-a sluj tl. <• 2Reg. 1•. '· rat •• dealul şi 1-a făcut fo 
1 

• n111• 
cup. :J0.14; 31. 1; 32.12. **Deut. 10.21 . tneu1. 17. ::. A pus şi căpetenii de ă b �r.e inalt. 4; A zi�it altare în. Casa Domnului, cetăţile întărite a le lui

r
l�d�'. in toate 

n:iacar ca .Domnul z15ese : „!� !e��sa- - 1 Rcg. 1.:�. '''C•p.:r..::. hm" va"�"�1�m,1el1eR•zt��,J�
.
��1�.

1�6, 7. 16• d1 5. A î.�lăţu!�t . • d i� .casa Domnului 
s : .  A zi�it altare înt�egei ?ştiri a ce: a 

u
:I'ă�f��·; fo���"�1t!�e1l�olul Asţapeei, 

rurilor, '� • cele doua curţi ale Casei dise pe muntele Casei Db
e ca[' . e.z1. 

Domnulut. * Cap. Ul. I r . I 
mnu u� ŞI la 

�.Şi-a trecut' fiii prin foc în va!ea c���le� 
im, şi e-a aruncat af�ra di� 

fuior lua Hmom ; umb.la cu •• descm- 1 6  A a ezat d " n  
"'·"' ' ·  

tece şi vrăjitorii, şi ţinea la el oameni lui · a ad�s e \ !1°�/l�arul �o_mnu. 
cari chemau t duhurile şi cari-i spu- . d 1 d " P .e Jer e . e m.u !amu� 
neau viitorul . A făcut din ce în ce şi . e a� a • şi a �runc1t Im luda sa 
mai inuit ce este rău înaintea Domnu- slujeasca Domnului, Dumnezeului lui 
lui, ca să-L minie. nev 18 21 Deut 18 J

O Israel. 
• . � Lev.l.ij. 

2ncg.23.t0. cup.2s.3. E•e<-.w.s" .9. ,:.,nrut.ts·.10·.u: 1 7. Pop�rul 1ertf�a tot pe mălfimi, 
•2Reg.21.s. dar numai Domnulm Dumnezeului său. 
7. A pus • chipul cioplit al idolului *C•p.3'-''· 

pe care-l făcuse, în Casa lui Dumne- 1 8. Celelalte fapte ale lui Manasc, 
zeu, despre care Dumnezeu spusese rugăciunea lui către Dumnezeul lui, 
lui 9.a,·id şi fiu!�i său Solomon : „ln şi cuvintele proorocilor •, cari i-au mr· 
casa aceasta, ş1 m Ierusalim, pe care bit în Numele Domnului, Dumnezeul 
l-am al�s d_in toate seminţiile lui ls- lui Israel, sînt scrise în faptele im· 
rael Jm1 voi pune Numele pe vecie. păraţilor lu i  Israel. • 1 �am.9.•. 

·>2 1:cg.2u. «P<. 1'12.1J. 1 9. Rugăciunea lui şi felul în care 
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- t ·Dumnezeu , păcatele şi ne- 6.  In cetaţile lu i  Manase fui Efraim 

J-a as_c�Ita lui focurile unde a zidit lui S in:ic?n, şi d1 iar fui N�ftali, pretu� 1egiu_1ri_Ie . a Înălţat idoli Astarteei şi tmden t, m m 1J locul dărîmăturilor lor 
înălţ1rn1 

cl�plite, înaint� de a �e smeri , . 7. 3: dărîmat �Itarcle, a făcut bucăti cJupufl . e în cartea lu i. Hoza1. _ . „ 1dol11 _ Astartee1 şi . chipurile cioplite, sin! s��nase a adorm�t • cu pa�m(�1 !e-a facut praf ", _ ş_i a tăiat toţi stilpii ?0. i a fost înJ;rop�t I!' ca�a Iu1. Ş1, mchmaţ 1  soarelu i  m toată tara lui ls-
11�1,10

ş

cu
l lui, a omn tt fiul s''.�\,����-. rael . Apoi s'a întors Ia Iei:us_a1��-�::"·'1 . 

lmpăratul tui /uda. �- . ln _al • optsprezecelea an al dom-Amoll, • . . . • nie1 _lu i , dupăce a curăţit ţara şi casa, ? !  Amon avea _dou�zeci Ş1 doi d_e a tnmes pe Şafan, fiul lui Atalia pe 
;,i ·cind a aj uns H!'parat, },1n:. �01';'.1�,�t , Maasei�, căpetenia c_etăţ ii şi pe l�ah, a . ani la Ierusal im. : -; - . _ . ,  · : fiul IUI loahaz, arhivarul să dreaga d�2. El a făcut c_e este r�u 1�a mtea : casa Domnului, Dumneze�lui său. � 
rnnului, cum facuse tatai s_au �a- 1 . ·•·rn""· "'· "  �e. A adus j_ertfe_ tuturor _ch ipurilor 1 9 .  S'au dus l_a marele preot Hilchia, 

cioplite pe cari I�. facuse tatai sau Ma- 1 ş 1  au dat ;irgmtul • adus în Casa l u i 
nase, şi le-a �Iui it. . • . . : Du.':"n�zcu, _pe_ care-l strînseseră Le-23. Şi nu• 

s a smer!t mai�tea_ Dom- ; v!\11 pa�1ton a1 pragului, dela Ma nasc 
nu lui, cum se s�en�e tat�I sa 

.. 
u. Ma- 1. ş1 Efra1m ş1 dela toată cealaltă parte 

căci Amon s a facut dm ce m ce a l ui Israel ,  şi dela tot Iuda şi Benia-�:ie'vino�at. „ , 1 . • • :""· 12• 1 min şi dela locu itori i  Ierusalim
_ 
ului. 24. SluJ L!oru (Ul au. u_ne ht 1n:ipo- ·• ·"n""·'"· ""''' · 

triva lui, şi l-au omori! rn .• ��;; I.��;., „, � O  •. L-au dat în mînile meşterilor în-
- „ - . g„ „. ' - : sarcmaţ1 cu facerea lucrăr ii în C:isa 25. Dar popor�)- ţaru � uc!s P� toţi Domnu lui . Aceştia l-au dat lucrători. ce unelhsera 1mpotriva 1mparatu- lor cari munceau la dregerea Casei J�: Amon. Şi, în locul I_ui, p_oporu! ţă- Domnului, 

rii a pus împărat pe fml sau !osia. � 1 .  iar ei l-au dat tîmplarilor şi zida-rilor, ca să cumpere pietre cioplite şi lemne pentru grinzi şi pentru căptuşi
tul clădirilor pe cari le stricaseră îm
păraţii lu i luda. 

/osia, împăratul lui luda. 34 1 .  !osia avea opt • ani cînd a 
ajuns împăr3:t, şi a dor�nit trei-

zeci şi unu de am la Ieru,s;!�';:1;" · '·"tc. 

? El a făcut ce este bine înaintea 
D;;mnului ş i a umblat în căile tatălui 
său David : nu s'a abătut dela ele n ici 
la dreapta n ici la stînga. 3. Jn al optulea an al domniei lui, 
pe cînd era încă tînăr, a început să 
caute • pe Dumnezeul tatălui său David. Şi în al doisprezecelea an, a în
ceput să curăţească •• luda şi Ieru
salimul de înălţimi ţ, de idolii Astar
teei, de chipuri cioplite şi de chi puri 
turnate. *Cap. 15,2. •:u:i.1Reg.l3.2. tCa11.:l:.J . li ,22. 

4. Au dărîmat • înaintea lui altarele 
Baalilor, şi au tăiat stîlpii închinaţi 
soarelui, cari erau deasupra lor ; a 
sfărîmat idolii Astarteei, chipurile cio
plite şi chipurile turnate, le-a făcut 
praf, a presărat praful pe morminte
le " celor ce le aduseseră jertfe, 

t.'LeY.W.:JO. �Reg.2J.4. ::i::' 2HE>g.2?..li. 

5. ş i  a ars • oasele p reoţilor pe  alta
rele lor. Astfel a curăţit Iuda şi Ieru
sahmul. " J ilog . t3 . 2. 

1 2. Oameni i aceştia au lucrat cinstit 
în lucrul lor. Erau puşi supt prive
gherea lui lahat şi Obadia, Leviţi din 
fiii lu i Merari, şi a lui Zaharia şi Mc
şulam, din fiii Chehatiţilor. Toţi aceia 
dintre Leviţi, cari ştiau să cînte bine , 1 3. vegheau asupra lucrărilor şi cîr
muiau pe toţi lucrătorii cari aveau de 
făcut felurite lucrliri. Mai erau şi alţi 
Leviţi •, logofeţi, dregători şi uşieri . 

:•t C'l'On .23. 1, ; •. 

Găsirea cărţii Legii. 

1 4. In cl ipa cînd au scos argintul care 
fusese adus în Casa Domnului, preo
tul Hilchia a găsit• cartea Legii Dom
nului, dată prin Moise� • 2 Reg.22.s,c1e. 

1 5. Atunci Hilchia a luat cuvîntul şi 
a zis logofătului Şafan : „Am găsit car
tea Legii în Casa Domnului." Şi Hilchia 
a dat lui Şafan cartea. 
1 6. Şafan a adus împăratului cartea . 

Şi cînd .  a dat socoteală împăratului, 
a zis : „Sluj itorii tăi au făcut tot ce 
l i  s'a poruncit. 
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484 . afla în toate nenorocirile pe cari le . 
1 1. Au strîns arg!ntul c•:{a� �� mînile meţ� pe��e locul acesta şi pest:I1 lri. 

Casa Domnului, ş1 l-au 
.1 r „ toru lui. Ocu;. riveghetorilor şi lucrăto�I 0 u� împă- Ei au adus împăratului r� P

I
B. L�.gofă:��t�Îfttil�hl:1 ��-a da! o acesta. Punsu\ 

ralul�! · ş'tşafan a citit-o înaintea 1m- lnoirea legămîntutu;. �����·ulu i . _ t I cuvintele 1 29. fmpăratul • a strîns pe toţi b" 1 9. Cînd a .auzit Î'!'Pj;a 
u nii din Iuda şi din Ierusalim. alt;. 

Legii, şi-a sf1
_
şiat haine · ătoarea . . • 2 Rcg.23 ?O. Şi im paratul. a d�t 

Ah��m fiul 30. Apoi s'a suit la Casa Dom 
· 1·'" �runcă lui Hilch1a, luf. 1 

1
lui Mica cu toţi oamenii lu i luda şi cu �ului, fu i Şafan, lui �bdon._ 

1
1� Asaia slu'. torii Ierusalimului, cu preoţii .0cu1. lui Şafan, logofat�l, şt Ul ' viţii, şi cu tot poporul, dela c şi' Le: jitarul împăra�ulu.1 � i e Dom- mare pînă la cel ma i  mic. A cititî llla1 21 .  „Duceti:va ş! int�ebaţă�ăşita lui tea lor toate cuvintele cărţ ii leg·na!n· nul pentru mine ŞI p�n . ru la cuvintele tu lui, care se găsise în casa Dom 

a�in. 
Isra�.1 şi lu�a, cu pr,ivir�sit. Căci ma- • 3 1 ._ l�părar.ul .stătea • pe scaun�! ui: cărţi� a.cesie1a _car� s a sfe noi din par- 1mparatesc, ş1 .a 1?che1at legămint în lu1 re minie s a �arsa l

e 
- părinţii no- tea Domnulu i, mda torindu-se să ain. tea Domn�Iui, pe� r

t
ula Domnului şi meze pe Domnul şi să păzească 0 ur. ştri n_'au _l1�uţ �uvin �te scris în �ar- ci.le Lu i, î�v�ţătur_ile. Lui, şi legire 1_un. n'au 1mphnit 0 ce e din toată 1mma ş1 dm tot sufletul 1u!, tea at{îs��· i cei trimişi de împărat şi s� împl in.ească cuvintele legăm�'. ,22. 1 c

1 
ia ş ·ţa Hulda nevasta tulut, scrise m cartea aceasta. s �u dus a 
I?�fl�f

c
Tochehat � fiul lui ,., Reo. 1 1 .  "' 23.3. Cap.s.u lu i Şalum, 

-��rul ve minte lor. Ea Io- 32. Ş! a făcut să intre în legămîni �t!
rÎ� ,

s:;��alim, în 
ş
cealaltă mahala a toţi . cei . ce s� afla� Ia .. lerusalim şi in _ 

.. D - au spus ce aveau de Bemamm. Ş1 locu1tor11 Ierusalimului �e��ţu. 
upace 

• 2 Beg.22. l4. au lucra! d�pă legămîntul lu� Dumne. �3 ' ea le-a răspuns : „Aşa vorbeşte zeu, legarnmtul Dumnezeului părinţi. Do�nul Dumnezeul lui Israel : „�pu- lor lor. . • _ 
neţi omului care v'a trimes la mine : ?3·. lo�1a a md�p:irtat t«;>.ate urîciu. 24. „Aşa vorbeşte Domnul : „Iată, vot mie �m t9ate tari le_ COJ?Hlor lui lstrimete nenorociri peste Jocul acesta !ael, ŞI a facut .ca t�ţ1 cei ce s� aflau · este locuitorii lui şi anume toate m lsrae.l să slu1easca Domnului, Dum
ble�temele scrise în ' cartea care s'a nezeulut lor. ln tot timpul •• vieţii lui, citit înaintea împăratului lui Iuda. nu s'a� �b�tut dela Domnul, Dumne· 
25. Pentrucă M'au părăsit şi au adus zeul parmţ1lor lor. < t Reg. u.r„ „ler.3.m 

tămîie altor dumnezei, miniindu-Mă 
prin toate lucrările mînilor Io!, mini� Prăznuirea Paştelor. 
Mea s'a vărsat asupra acestui Ioc, ş1 35 i. losia a prăznuit • Paştele în nu se va stinge." cinstea Domnului Ia Ierusalim, şi 26. Dar să spuneţi împăratului lui au jertfit Paştele în a patruspreze. Iuda care v'a trimes să întrebaţi pe cea •• zi a luni i întîi. Domnul : „Aşa vorbeşte Domnul, Dum- < 2 Reg. 23.21, 22. "''"Exod .12.0. Ezra.6.19. nezeul lui Israel, cu privire Ia cuvin- 2. A pus pe preoţi în slujbele' klr, tele pe cari Ie-ai auzit: ş i i-a îmbărbătat •• la slujba Casei 27. „Pentru că ţi s'a înduioşat inima, Domnului. " cap. 23. 1s. Ezra 6. 1s. "''Cap.29.&;IL pentrucă te-ai smerit înaintea lui Dum- 3. A zis Leviţilor, cari •învăţau pe tot nezeu, cînd ai auzit cuvintele rostite Israelul şi car i  erau înch inaţi Dom· de El împotriva acestui Ioc şi împo- nului : „Puneţi chivotul sfînt" în cas� triva locuitorilor lui, pentrucă te-ai pe care a zidit-o Solomon, fiul IUi smerit înaintea Mea, pentrucă ţi-ai sfi- David, împăratul lu i Israel. N'avelil 

Ş
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-ea, să-l mai purtaţi pe umeri. Slujiţi �rum 

Domnului, Dumnezeului vostru, ş1 po· 28. lată, te voi strînge lingă părinţii porului Său Israel. <•Dout.33. 10. Cap.:11.�. tăi, vei fi adăugat în pace în mormîn- Alal . 2 . 1 .  ""' Cap.o.7. t i cron.23.26, tul tău şi nu vei vedea cu ochii tăi 4. Pregătiţi-vă, după • casele voaslre 
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. după cetele voastre, cum au I văzătorul împiiratulu i. Uşierii •• deapărinţeşti�in scris „ David, împăratul seme!1ea �rau la fiecare uşă. N'au avut rî�du 1t � i fiul ţ său So�.�mo�. n;v.01e s� se ab�t� dela slujba lor, 

Jut Jsra�;}10. „,, 1 er�n.23� 24 25,_-•. T Cap. 8 . H .  cac1 fra\1! lor Lev1ţ11 au pregătit ce era ' 1 cr  i-vă • locurile y� sfmţul locaş, pentru e1. 5. l,U3\uritele case parn�tcş
.h ale f�a- 0 1 eron . 25. 1,etc. ·:«· 1 crnn.o. 17, 18;26. u, etc. 

d
_
upa fe 

tri. fiii po)Jorul1!1, ş1 dur� m- 1 6. Astfe� a fo;ist întocmită în ziua ţ1lo� voŞ selor părmteşh ale L�v1\ ilor. aceea toata slujba Domnului ca să şiruirea ca ··· r,. 1.11• 1 .  prăznuiască Paştele şi să ad'uc" _ 
tfiti Paştele, �ţin\ iţi-"'.ă :. şi pre: d:rile de tot _re altarul Domnul ul, J�

�· )�le entru fra\n vo�tn, m.tocm�1 pa porun�.� 1m,răratul I osia. gahp �intui Domnului, rosti� prm 1 7. Cop111 lui Israel, cari se aflau 
du�a �� • Cap.29.&, 1.'' 30 .3, 10· Ezra s. z:i. a.colo, �u prăznuit Paştele în acelaş M0���ia a dat • oamenilor poporul�1? timp ş1 sărbătoarea azimilor • şapte 1. celor ce se aflau. acC?lo, m1�1 zile. <• Exod. 12. 1&; 13. s. cap.30.21. t�tu;o�e în număr d.e tr�1ze�.1 de m1!, 1 �· Nicio sărbătoare a Paştelor nu • ŞI c Pentru Paşte, şi_ tr�1 mu �e �01. mai fu.ses� prăznuită ca aceasta în !stol! lia au fost lua\1 dm av�nle im- r�e.I dm z1l.ele. pr�oro�.ului. Samuel. Şi 
A�r!tului. . _ · cap. 30·2� mc�unul dm 1mparaţ11 lt11 Israel nu P8 Căpeten iile lui au .facut d� bun� mai prăznuise Paşte ca cele pe cari 
·ole un dar poporului, .

preC?\ 1 lor . ŞI le-au prăznuit I osia, preoţ i i şi Levi ţii, [ev iţ ilor .. H ilc�ia, . Zahana ŞI leh1el, to;it lud� şi  .!sraelul c.ari se. aflau acolo, 
mai mari i Casei lui Dumnez:u, �.u dat ş1 locuitoru lerusahmului."2Reg.?;1.22,23. 
reo\ilor, p�nt�u P�şte, doua m.11 şase � �- In. al �ptsprezecelea an a l  dom-

fute de m1e1 ş1 tr�1 s�te de b01 . . . mei !Ul Ios1a au fost prăznuite Pa-9 Conania, Şema1a ş! Netaneel, fraţi� ştele acestea. săi, Haşabia, Ieie! �1 . Iozabad, capu /osia ucis. Leviţilor, au dat L�v!\1l_or,_ p�ntru Pa-
şte, cinci mii de m1e1 ş1 cmc1 sute de 20. După toate aceste • lucruri, du

pă ce a dres !osia Casa Domnului, �k Astfel s'a întocmit slujba, ş i preo- Neco, împăratul Egiptului, s'a suit să 
ţii' şi Leviţii Ji-au luat _locu_!, dup� lupte împotriva Carchemişului pe Eu
cetele lor, du pa porunca 1mp�����!��: frat. I osia i-a ieşit îna���-

.23·29· Ier. '6.2. 

1 1  Au jertfit Paştele. Preoţii au stro- 21 .  Şi Neco i-a trimes soli să-i spu-
pit � sîngele pe .c�.re-1 l.uau . din '!1Îna nă : „Ce am eu cu tine, împăratul lui 
Leviţilor, şi Lev1ţn au JUpUlt •• vitele luda ? Nu împotriva ta vin astăzi ; ci 
de piele. •Cap.2!1.22. •<•Cap. 29 . 34 .  împotriva unei ·case cu care sînt în răz-
12. Au pus deoparte arderile de tot, boi. Şi Dumnezeu mi-a spus să mă ca să Ie dea cetelor caselor părinteşti grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumneale oamen ilor din popor, ca să le adu- zeu, care este cu mine, ca să nu te nică Domnulu i, cum este scris în cartea • micească." 

lui Moise. Tot aşa au făcut şi cu boii. 22. Dar !osia nu s'a întors dela el, ci 
'' Lev. a. a şi-a schimbat hainele, ca să lupte • îm-

13. Au fiert• Paştele la foc, după potriva lui, fără să asculte cuvintele orînduială, şi au fiert lucrurile sfinte lui Neco, cari veneau din gura lui în cazane „, căldări · ş i  tigăi. Şi le-au Dumnezeu. A înaintat Ia luptă în valea împărţit în grabă la tot poporul. Megh ido. * '  Rcg. 22, ao. 

•E1od.12.B,9. Deut. 16.7. ''"ISam. 2. 13,14,lo. 23. Arcaşii au tras asupra împăratu-
14. Apoi au pregătit ce era' pentru ei lui !osia, şi împăratul a zis slujitorilor 

şi pentru preoţi, căci preoţii, fiii lui săi : „Luaţi-mă, căci sînt greu rănit." Aaron, au avut treabă pînă noaptea cu 24. Slujitorii l-au luat din car, l-au a�ucerea arderilor de tot şi a grăsi- pus într'un alt car al lui, şi l-au adus • milor. D� aceia au pregătit Leviţii la Ierusalim. A murit, şi a fost. îngropAeanrtorun. e1 şi pentru preoţi, fiii lui pat în mormîntul părinţilor săi. Tot luda •• şi Ierusalimul au plîns 1 5. Cîntăreţii, fiii lui Asaf, stăteau la pe !osia. *2Reg.2.� . ao .  '"'Znh . 12 . 1 1 .  lo�ul lor, după rînduiala lu i • David, 25. Ieremia a făcut un cîntec de jale • lui Asaf, lui Hernan, şi lui · I edutun, pentru !osia. Toţi cîntăreţii şi toate 
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\·orbit de ]osia în cin- 1 O. ln anul urma tor, inipărat dntăretelc 
d
au 

·ale pînă în ziua de a.zi, cadneţar 1-a • dus la Bab ilon� Nthu. 
tc,.ca

el
u
e 
a
l
J<?U
r
ns

e
o
J 
d_atină 

·.• în. lsra�1n
l.
te
C
ce'

"1e-
nă •• cu .un�ltele s�ump� alellltpreu. ş c Domnului. Ş1 a pus 11npărat C�ti lările a��stea smt sc�11�1�11 .'�,.;'. "" 1''.·?J.20. şi peste Ierusalim pc Zedec�este lu�1 de Jale 1 · I s1 tele lui I oia chin. ia t, lr1. 26. C�lelaltc f�ptc a��c�� a��a�U�l " ' "r•- " ' - '" - �  ·· · Dnn . 1 . 1 , , , :,., ' I„ ,  

faptele lui evlavioa0�mnului, Zrdcchia. 1.  
P���n�:l�

teln�Îi
ea

şi cele _de pc ur.m� 1 1 . Zedechia avea douazec' 
f;pte ale lui, sînt sw�e m

1 
cartea im de ani cînd a ajuns împărat 

1 _şi U1u1• 

paraţilor lu i Israel ş1 Iul a . nit unsprezece an i 
,
1;n ,�

e��
frÎ

,
��

: .
don1. 

Domnia lui loa!tnz. 1 2. El a făcut cc este rău î �:'·' 6 I. Poporul • ţării .a lu�t pc ]oa- Domnulu1, Dumnezeului său . naintti 3 haz 'fiu] lui ]osia," ŞI  l-a pus smerit înaintea proorocului' j' nu '°' 
î�părat î'n locul tatălui sa,�J�. ������ ca�e-i �or�ea din 

_rarţea Domn�,��11, 
Jim . d . 1 l S a rasculat chiar împotrii· '. 2. ·loahaz a\•ea douăze�i şi trei . e an� păratului Nebucadneţar care-l 

a im. 
cind a ajuns împărat, ŞI a dommt trei �ă jur e _pe Numele lui Dumneze�usşt.s, 
Juni la Ierusalim. . . mţepemt grumazul •• si şi-a î ·„ 1·1 

3 lmpăratul Egiptului l-a dat /?s d� şat inima, pînă acolo Încît nu �:"!'• 
pe

. 
scaunul de domnie în lerusa im, şi tors la [)om_n,u l, . Dumnezeul lu� ::: 

a pus peste ţar� un bir de o sută de rael. .„ Ier.a • .  3. hec. 11. 15, 18. ""R." . 
talanţi de argmt ŞI _ de un talant 1 4. Toate. căpct�niile preoţil�r ;i'' 11 
de aur porul au mmulţ1t ş1 ei fărădele �I 

4. lmpăratul Egiptului a pus împă�at după toate uriciunile neamurilorg1 1: peste lucia şi peste Ierusalim pe E!ia- au pîngărit Casa Domnului pe ca; 11 
chim fratele lui I oa haz, şi i-a schim- sfinţise El în Ierusalim. ' e 0 

bat �urnele în loiachim . . Neco a lu�t 1 5. Domn�], Dumnezeul • părinţii pc fratele său I oa haz, ŞI  l-a dus m l�r, _a dat d �n . "..re�e trimişilor Săi î:1 Egipt. sarcmarea sa-1 mştunţeze, căci voia 1 loiadiim. cruţe pe poporul Său. şi locaşul Să;1 
5 Joiachim avea douăzeci şi cinci • de . . „ "i�r. :!.' •. : i . 1 ; :G.J0;11.1 

ani cînd a ajuns împărat, şi a domnit 1 .6. Dar ei ş1-au batut JOC • detrimeii 
unsprezece ani la Ierusalim. lui Dumnezeu, l-au nesocotit " curin 

El a făcut ce este rău înaintea Dom- t�le, şi. a� rîs t de pro<!r?cii Lui, pin; 
nului Dumnezeului său. " 2 lleg.23.:iG,H7. cmd mm1a tt Domnului 1mpotriva fl-0· 6. Nebucadneţar, împăratul Babilo- porulu i  Său a ajuns fără leac. 
nului, s'a suit Împotriva • lui, şi l-a le- �1_e\�;;,'�.�

.
' / ';'111:�.�\

·. 1.:!;J, HO. �·Ier. 3'1.3: :t!. 6.lhr:; 
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1 7. Atunci Domnul a făcut ,  să � 
"•2Heg.2-1. 1. '"''2Il<·•· '" "· 1er. 22.1�, l9;:lG.HO. suie împotriva lor împăratul Haldei· 7. Nebucatneţar a dus la Babilon lor, şi a ucis •• cu sabia pe tinerii lor 

unelte • din Casa Domnului, şi le-a pus în casa locaşului lor celui sfînt. N'i 
în casa lui în Babilop. cruţat nici pe tînăr, nici pe tînăr� 

''''11•g·" · "i. D•u. 1. 1 , 2; 5. 2. nici pe bătrîn, n ici pe omul gîrbm· 8. Celelalte fapte ale lui loiachim, supt povara perilor albi, ci a dat to
urîciunile pe cari le-a săvîrşit, şi răul tul în mina lu i. „ ncut."'. ·'"· 2R''·''-1."' 
ce se afla în el, sînt scrise în cartea Ezm 9.7.  ,,ors.,.1 . 20· '"·'· "· 
împăraţilor lui Israel şi luda. Şi, în 1 8. Nebucadneţar a dus la Babilon 
locul lui, a domnit fiut său loiachin. toate uneltele • din Casa Domnulm, 

foinc!tin mari şi m ici, vistieriile Cas�i _Domnu· 
. . , · . . I lui, şi vistieri i le împăratului ş1 ale ca· 9. l�ach�n av�a opt 1 �111 c�nd a peteniilor lu i. "2 Reg.,;.1�"' aiuns 1m_rarat, şi a �omnit trei luni 1 9. Au ars • Casa lui Dumnezeu, a.u ş1 zece i:_ile la lerusal;m� . dărîmat zidurile Ierusalimului, au �u, 

nuT�i.a facut ce este rau mam�:�2�.��!"s� I foc tuturor . caselor lui şi au nimicit 
--;:- 111 '.! Imii:i�i �<-;.ii�.·�!'Jlreze<:e �ni . „-- : toate lucrurile s� .. ����il.!1. P!ol. ;u;, ;:�.i · 
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Pe cei ce au scal?at: de s�bie, r�tul Perşilor, ca sa se împl inească cu-20 dnetar i-a dus prmşt la Babilon . \'111tu l _ f??mnulu1 rostit prin gura lui Nebuca fost supuşi ••, lui ş1 fuior lui, le_rem1a , Domnul a trezit duhul lu i f!0�-�� stăpînirea îmf

1
�-�ă{

,
'
.
�� Pe�.�,��-�· Cir ţ, îm�ăratul I_>erşilor, care a pus pi . " _ să se faca prm VIU grai şi prin scris 

, ca să se îmJ?lmeasca cuvmtul această vestire în toată. împărăţia lu i . 
21 . nu lu i rostit Prl':l gu�a I � ! ·  ... Iere· '·'Ezrn i . 1 .  ·:"·'Ier� 2:-1. !'.?, 1:1; :!!•. 10; :i1. 1.

o, 1 1 . :.1. thm. l·t��·oorn ·nace ţara şt-a ţmut Saba- 1 23 . . „Aşa ' orbeşte Cir, 1mpăratul 1111a • . P'; s'a odihnit ţ tot timpul cit a Perşilor : „Domnul, Dumnezeul cerutele eiu�t iită, pînă la împlinirea celor : n!or, m.1-a _ d�t toate împărăţiile pa
fos\e�eci de ani. •:•J•� "'' ·"· ' "..�" ' "" · " · ' '  i �·�_1L1lu1, ş1  m 1�a p_oruncit să-_I zid�sc u )ap . ·v-v."'·"""" '"'· Dnn . • . -· ·L""' -"· 1„„ ) ca�a la Ierusalim 111 Iuda . Cme dmtr� 
!'·"" p nea lui Cir. 

voi este d in J?Op�rul_ Lui ? Domnul, �m- · • . . . _ 1 Dumn�.zeul Im, sa fie cu el, ş i  să 
2�_ ln cel chnt11 an al h1 1 Cir, 1111pa- plece ! • Ezro•t . i, ,, :i. 

E Z R A  
1 P s a l m u l  Să. 2-1). 

Porunrn 7. lmpăr_atul Cir a dat • înapoi unei-/ni Cir. � //ttoarcerett din robie. tele Casei Domnului, pe cari le lua-t I ln cel dintîi an a l  lui Cir, împă- se •• Nebu_cadneţar d in Ierusalim ş i  
r�tul Perşilor, ca să se împlinească le pusese m casa dumnezeului său. 

cuvîntul Domnului rostit prin gura � · Cap.5 . 14; i;.;, _ '�=:= :!ne�. :N. t3. 2 Cron . :11i. ;. 

lui Ieremia, Domnul a trezit duhul Im 8. Cir, împăratu l  Perşilor, le-a scos 
Cir, împăr!ltul _ Perşil_or! ca�e a p_us să prin Mitreda l , vistiern icul, care le-a 
se facă prm viu grat ş1 prm sens ve- dat lu i  Şeşbaţar • (Zorobttbl'l), voern
slirea •• aceasta în toată împărăţ ia lui : dul lu i  luda . "f'op.5. 1-1 . 

i;o:H.:i·oo . au.2'.!, 23. lcr.:!!""1'.!; :!!1 .  u.. -nc1p.:1.  rn, 1 1 . 9. lată-le numărul : treizeci de lighc-2. Aşa vorbeşte Cir, împăratul Per- ne t�e a� r ,  _o mie, de lighene de argint, 
şilor : „Domnul, _Du�n,ezeu l  c�n�rilor douazec� ş1  _noua de_ cuţite, 
mi·a dat toate 1mparaţ11le pammtu- I O. tre1zec 1 de potire ele aur, patru
Jui şi mi-a poruncit • să-l zidesc o ca- i sute zece potire de argint de mina a să ia Ierusalim în luda. "'lrn. H. 26 ; 15. 1 , "" ' doua,  şi o mic de a lte unelte. 3. Cine dintre voi. e�te

. 
din pop�rul I 1 1 . Toate lucrurile de aur şi de ar

Lui? _Dumnezeul l_u 1 s.a fie cu e_l ,  �1 s.a : gint erau în număr de cinci m i i  patrn 
se suie la lerusahm m luda ş1 sa z1- 1 sute. Şeşbaţar a adus tot d in Babilon 
dească acolo Casa Domnului, Dumne- la  Ierusal im, împreună cu cei ce s'au 
zeului lui Israel ! El este adevăratul 1 întors din robie. Dumnezeu ', care locuieşte la lerusa- : 
Jim. '''D•n · 6 · "°· ; Numărul 
4. Ori unde loc�iesc răm�ş iţe_ d in po- : /sraf'litilor întorsi 1n (ara lui luda. 

porul Domnului, oamen1 1  dm locul I · , • · „ . · " • , 
acela să k dea argint, aur, avere, şi ' 2 -1 .  lata _oame� 1 1  d_m lara, cart_ s au 
vite, pe lîngă daruri de bună\•oie pen- I �f!.ţo rs dm robu�, ş1 anu.�e- aci:_1a pe  
tru Casa lu i  Dumnezeu care  este la I cart 1 1  luase Nebucadneţar , tmparatul 
Ierusalim !" 

' · l:labilonului, robi la Babilon, şi cari 
5. Capii de familie d in l uda şi Be- s'.au înt?rs la lerus�lim ş i  în luda, 

nia�in, preoţii şi Levi ţi i,  şi anume toţi fiecare tn cetatea Im. · �··en> . 7 . 6, rtc. 
aceia al căror duh l-a trezit • Dum- "'' 2 llrg." l . 1• , to, rn:25.ti . 2c,on.:•uo. 

nezeu, s'au sculat să meargă să zi- 2, Au plecat cu Zorobabel, Iosua, 
dească la Ierusalim Casa Domnului. Neemia, Seraia,' Reelaia, Mardoheu,  

·· Fn;1 2 ,„ Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. 6. Şi toţi cei dimprejurul  lor l�--a� Numărul bărbaţilor din poporul lu i  
dat lu�ruri de argint, de aur,  avere, Israel : 
vite, �1 lucruri scumpe, afa ră de toate 3. fi i i lu i  Pareoş, două m i i  o suhi darurile de bună voie. şaptezeci şi doi ; 
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4:.8 fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci 3.6. Preoţi : fiii lui ledaeia ' . lui Iosua, nouăsute şaptezeci' ş�\� Caia ş; .dfi\j lui Arah, şapte sute ,�;.e�e��1�'. 37. fiii lui lmer •, o mie .•1t..,;� . 
ş
6
i 
.
ci
f
n
1.�11! 

·
l�i Pahat-Moab •, �_in '

t
iii

su
lu
te
i doi ; . . . 

c���eq � 
d . op 38. f111 .lu� Paşhur •, 0 mie d � � ,, Iosua şi lui loab, oua mn 

•'Neem. 7. 11. patruzeci ŞI şapte ;  , 0ua sui, do
7.i

sp
f·1
r
1.
e
1. 
ze
l
c
u
e
1. 
; 
Elam, o mie două sute 39. foi lui Harim •, o mie ic�, ' �  

zece. ş_aptespre 
cinci��.ci ş_i patru ; - sute patruzeci �O. �.eviţi : fui lui Iosua şi ·��, �, �· .fm . . 1u1 Zatu, noua dm f111 .lu1_ H�avi.a, şaptezeci �drn1e1, ş1 c•r:i.�• , . . 1 sute şase zeci ; 4 1 .  C1�ta.reţ1 : f111 lui Asaf 

ş Patru. 
9. f111 . .  �u1 ?Bar,_ şap e sute patruzeci douăzeci ş1 opt. ' 0 suu 
.1 O. ţ�n Jur am, şase 

. 4.2. fiii ��.ieri�or : fiii lui Şalu „ şr do;.' .. 1 . Bebai şase sute două zeci lu.1. At�r, fu.1 lui _Ţalmon, fiii lui� lui 
.1 1 . _111 Ul • • fur lu i Hahta, flii lui Şob · d cub, ş; Jref iji lui Azgad, 0 mie două sute [I sută trei_�eci J� nouă. ai, e lo\1 o 

douăzeci şi doi ; 43· .�.luJi_torn Temp�uh�i : fiii lui Ţ' 1 3. fiii lui Adonicam, şase sute şase / ha, flii lu i Hasufa, f111 lui îabaot, I· 

zelc4
i ş

f
i.J

a
l
s� 

;
Bigvai două mii cincizeci 4.4. fiii lu i Cheros, fiii lui s:��'r'::: 

· m Ul ' lui Padon a, 111 ş� �af�.i lui Adin pairu sute cincizeci .�.5. f_iii iui Le bana, fiii lui Ha b 
. · lll . ' f111 lu i  Acub, ga ' 

ş
�tf3gi� lui Ater din familia lui Eze- 4.6. fiii lui Hagab, fiii lui Şamlai f"' 

chi;, nouăzeci şi' opt ; " . lui Ha.r:i.an, . . .. . ' 111 
l 7. fiii lui Beţai ; trei sute douazec1 4_7. fu� lu i Gh1del, f111 lui Gahar, fiii şi trei ; lui Re��a, . . . . .  
l 8. fiii lu i  Jora, o sută doisprezece_ ; 4.8. f 1 1 1  IUi Reţm, fm lu i  Necoda, liii 1 9. fiii lui Haşum, două sute doua- lui Ga�.�m, 

. . . .  . zeci şi trei ; . . . . 4.9. f111. lu i  Uza, f11 1 lui Paseah, lili 20. fiii lui Ghibar nouăzeci ş1 cmc1 ; IUi Besa1, 
21 . fiii lui Betlee:n, o sută douăzeci 5.0. fiii l�i Asna, fiii lui Mehunim, fiii si trei · lui Nefus1m, · 22. o;menii din Netofa, cincizeci şi 5 1 .  fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacul, 

şase · fiii lui Harhur, 
23. 'oamenii din Anatot, o sută două- .�.2. �iii lui Baţlut, fiii lui Mehid, 

zeci şi opt ; fm lui Harşa, 
24. fiii lui Azmavet, patruzeci ş.i d.oi ; 53. fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii 
25. fiii lui Chiriat-Arim, Chef1re1 ŞI lui Tamah, 

Beerotului, şapte sute patruzeci şi trei ; 54. fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa. 
26. fiii Ramei şi ai Gheb ei, şase sute 55. Fiii robilor • lui Solomon : fiii lui 

douăzeci şi unu ; I Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda, 27. oamenii din Micmas, o sulă două- "I R<g.•., 

zeci şi doi ; 56. fiii lui laala, fiii lui Darcon, fiii 
28. oamenii din Betel şi Ai, două lui Obidei, · 

sute douăzeci şi trei ; 57. fiii lui Şefatia, fiii lui Hatii, fiii 29. fiii lui Nebo, cincizeci şi doi ; lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Ami. 30. fiii lui Magbiş, o sută cincizeci 58. Toţi sluj itorii • Templului şi fiii şi şase ; robilor" lui Solomon erau trei sute 31 .  f�ii .cel�ila_lt Elam •, o mie două nouăzeci şi doi. , sute cmc1zec1 ŞI patru ; *Vel'!l.7. <Ios.9.21,21. 1 cron.9.2. " I Ref.9.•. 
32. fiii lui Harim, treisute douăzeci ; 59. lată ceice au plecat din Tel-Me· 33. fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, Iah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adan, 

şapte �.�te d?uăzeci. şi ci!1ci ; şi cari n'au putut să-şi ar�te c�sa I.or 
34: �u1 . le.nhonulu1, trei sute patru părintească şi neamul, ca sa faca doia· 

zeci ş1 cmc1 ; da că erau d in Israel. „.  3�. fi.i i lui Senaa, trei mii şase sute 60. fiii lui Delaia, fiii. lu� T�bia, f1:1 tre1zec1. lu i Necoda, şase sute cmc1zec1 şi do .  
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. d ·ntre fiii preoţilor : fiii lui I 4. Au prăznu it • sărbătoarea corturi-61 . Ş1 r\ tui Hacoţ, fiii lui Barzi- lor, cum • •  este scris şi au adus ţ zi tJa�a�ire 'luase de. nevastă �e una _din de zi arderi de . tot, d�pă numărul po-1a1 , lui Barzila1, Oalaad'..t.�1, ş1 
. 
� runc1t pi:_nt'.:.u f1c�_are zi. " >ieem.s. u , 1 7 .  fetele it CU numele lor. ·· - :-;am . 1 7 . 2 1 .  Zl\h . 1 4. . J G , t . .  ··· ·· ExOll . -3. 16. ţ Num.29. 12,CIC. 

fost num u căutat însemnarea în cărţile 5. După aceea au adus arderea de 62. Şi·ade neam dar n'au găsit-o. De tot • necurmată, arderile de tot pentru spiţel�r u fost î�depărtaţi dela preo- fiecare lună nouă şi pentru toate săr-aceea • a 
•• N u m . 3. 10. bătorile închinate Domnului, afară de lie, i dregătorul le-a. spus .s� n_u • cel� pe cari "le a�ucea fiecar�, ca da-6"3 •• ş lucruri prea sfmt�, pma. cmd rur1 de buna v01e Domnului. man1ncet va întreba pe Unm „ ş1 Tu- •Exod.c'9. :JS. Num. 2S. 3, l l , 1",2G;c'!l . 2.s, l3. u� pri;� •. 22•2,10, 10,16. <•<•Exorl.2s. 30. N um . 2u1 . I 6. Din cea dintîi zi a lunii a şaptea, ntlDl·T ată • adunarea era de patruzeci au început să aducă Domnului arderi 

�4d· � de mii trei sute şasezeci de de tot. lnsă temeliile Templului Dom-
ş1 . oua ·•· Neem. 1 . w , e tc. nului nu erau încă puse. inş�, fară de robii şi roabele lor, în 7. Au dat argint cioplitorilor de pia-6 ·} de şapte mii trei sute treizeci t�ă �i tîmplarilor, şi merinde •, băutun_uma�e Intre ei se aflau două sute de n ş1 untdelemn Sidonienilor şi Tirie-
Ş! şt�

peti şi cîntăreţe. mior, ca să aducă pe mare pînă la c663Aveau şapte sute trei_ze�i �i ?ase lafo •: le�ne de :edru d �n �iban, dude �ai, două sute patruzeci ş1 cmc1 de pă t _mvo1rea data de Cir, 1mpăratul 
tîri Perşilor. • 1 Reg. 5. 6 , 9 .  2Cron. 2. 10. Fupt. 12.  20. c67. patru sute .!reizeci şi cinci de că: ><'2 Cron. 2 . 10. Fopt . 9 . M. t Cnp. 6. 3. 

mile, şi ş_ase mu şapte sute douăzeci Punerea temeliilor Templ1•lui. d�8111tf :ii1� capi de familie, la venirea 8. In al doilea an dela venirea lor la 
lor ·la Casa Domnu�ui î� Ierusalim, au Casa lui Dumnezeu la Ierusalim, în adus daruri de bun1a voie pe�tru Casa luna a doua, Zorobabel, fiul lui Şeal
lui Dumnezeu, ca s o aşeze dm nou pe tic!, Iosua, fiul lui lotadac, cu ceilalţi 
1 I unde fusese. '' Neem . 1 . 10. fraţi ai lor, preoţi ş i  Leviţi, ş i toţi 6�� Au dat la vistieria .· i?crării, dup� ceice se întorseseră din robie la Ie
mijloacele lor, şas�ze.c1 �� una �e mu rusalim, s'au pus pe lucru şi au în
de dariei de aur, cmc1 !"li de mme. de sărcinat • pe Leviţii dela douăzeci de argint, şi o sută de hame p����o�ş�!: 20. Cna

i
s�� ����:1���eze asup.��c�-��-�;_

r2�1.<;;_ 
70. Preoţii • şi Leviţii, oamenii din 9. Şi Iosua •, cu fiii şi fraţii săi, Cad
popor, cîntăreţii, uşierji şi �11;1jitorii miel, cu fiii săi, fiii lui luda, fiii lui 
Templului s'au aşezat m cetaţ1le lor. Henadad, cu fiii şi fraţii lor Leviţii, 
Tot Israelul a locuit în cetăţile lui. s'au pregătit toţi, ca un om, să veghe-

• cap. 6. 16,  11. Neem. 1.13. ze asupra celor ce lucrau la casa lui 
Altarul arderilor. 3 I. Cînd a venit luna a şaptea, copiii 

lui Israel erau în cetăţile lor. Atunci 
poporul s'a strîns ca un singur om la 
Ierusalim. 2. Iosua, fiul lui Ioţadac, cu fraţii săi 
preoţii şi Zorobabel, fiul lui Şealtiel •, cu fraţii săi, s'au sculat şi au zidit altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă pe el arderi de tot, după cum este scris„ în Legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. •Ma1. 1 . 12. Luc. 3. 2 7 .  '''''Deut.12.5, 

3. Au aşezat din nou altarul pe temeliile lui, măcar că au avut să se teamă de popoarele ţării, şi au adus arderi • de tot Domnului, arderile de tot de dimineaţă şi de seară. ·••l'!um.21l.3,c. 

Dumnezeu. • cap. 2. 40. 1 O. Cînd au pus lucrătorii temeliile 
Templului Domnului, au aşezat • pe 
preoţi în veşminte, cu trîmbiţe, şi pe 
Leviţi, fiii lui Asaf, cu chimvale, ca să 
laude pe Domnul, după rînduiala lui 
David ••, împăratul lui Israel. 

.:.. 1 Cron. 16. 5, G, 42. (!.�• t Cron. 6.31;  IG.4; 25. 1 .  

1 1 . Cîntau " ,  mărind şi lăudînd pe 
Domnul prin aceste cuvin t e : „Căci •• 
este bun, căci îndurarea Lui pentru 
Israel ţine ţ în veac !" Şi tot poporul 
scotea mari strigăte de bucurie, lău
dînd pe Domnul, pentrucă puneau te
meliile Casei Domnului. • Exod.ir •. 21. 
2Cron. 7 .  3. Neem. 12. 24. i:11:.. 1 cron. t6. 34. Pe. 136. 1. 
ţ t Cron . 16.41. Ier, gg. u ,  1 2. Dar mulţi • din preoţi şi Leviţi, 
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şi din capii de fami_lii •.  mai . în virs::: 

I O. şi celelalte popoare 1 

cari văzuseră casa dmt11, P.1.mgeau 
re, cînd se pune�u supt �ch11 _I_o� ţem�: 
liile casei acesţe1a. ��Iţi alţii ,'.�.g

a��tau bucuria prin strigate, b. I • 1 3. aşa incit nu se putea . dedse i1fs�I sul strigătelor de b1:1curi� . e g 
orul plînsetelor poporului ; �aci pop 
t scotea mari strigăte, al caror sune se 

auzea de departe. 

Ami11area zidirii Tt!mplului. 

4 l. Vrăjmaşii • lui I uda _şi �eniamin 
au auzit că fiii rob1e1 z1des� n� 

Templu Domnului, Dumnezeulm h1 1  
Israel. ::•\'•"'· '· S. �: 

2. Au venit Ia Zorobabel ş1 I_a _capi! 
de familii, şi le-au zis_ : „Să !1d1m ş! 
noi cu voi ; căci, şi noi che�am ca ş1 
1·oi pe Dumnezeul \'Os_tru, ş1-I aduce� 
jertfe din vremea lui Esar-Had?n. , 
împăratul Asiriei, care ne-a adus a1c1." 

· :! nf'g.t7 . :! l, :.r.?, 33:19.3i. Yers . 10 . 

:J. Dar Zorobabel, Iosua, şi ceila�ti 
capi ai familiilor lui Israel, le-au ras
puns : „Nu • se cuvine să zidiţi_ îm
preună cu noi Casa Dumnez�u.Iu1 no
stru ; ci noi singuri o rnm z1d1 Dom
nului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a 
poru�cit„ împăratul Cir, împăratul 
Perşilor." �-�c('11 1 . 2.20. ,:,·:= cn_p .1 . �-:�-
4. Atunci oamenii • ţării au mmat m1-

111a poporului lui luda ; l-au înfricoşat 
ca să-l împedece să zidească, "Cap.8. :< .  

5. şi au mituit cu preţ de argint pc 
sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. 
Aşa a fost tot timpul vieţii lui Cir, îm
păratul Perşilor, pînă la domnia lui 
Dariu, împăratul Perşilor. 
6. Supt domnia lui Asuerus, la înce

putul domniei lui, au scris o pîră îm
potriva locuitorilor din luda şi din 
Ierusalim. 
7. Şi pe vremea lui Artaxerxe, Biş

lam, Mitredat, Tabeel, ş i ceilalţi tova
răşi de slujbă ai lor, au scris lui Ar
taxerxe, împăratul Perşilor. Scrisoa
rea a fost scrisă cu slo1·e aramaice si 
tălmăcită în limba aramaică. · 

8. Dregătorul Rehum şi loo-ofătul 
Şimşai au scris împăratului Artaxerxe 
scrisoarea următoare la Ierusalim. 
9_. D�egătorul Rehum, logofătul Şim

şa1, ş1 . ce.ilalti. tova1:ăşi de slujbă ai lor, cei dm Dm •, dm Arfarsatac din T_arpel, _din Afaras, din Erec, di� Babilon, dm Susa, din Deha, din Elam, ·�2 Rrig. 1 ; .ao, 31 . 

mutat marele şi l'estitul 10 cari Ic le-a aşezat în cetatea Sarna 5•11aPar ;1 celelalte locuri de dincoace 
r11e1, şi i·

1 

aşa mai _?epart�. c e  Rh1, � 1 1 . _lata cupru�sul scrisorii au trim.�S-() . im paratului Arta/e ca1, „Rob11 tai, oamenii de d" er\e: 
Rîu, şi aşa mai departe incoace de _1 2. Să �tie împăr_aţul că i'ucieii ţ1 del_a tm_e ş1 1·e� 1(1 printre noi �leca. r�sal l�m· �1d�sc d1�1. nou cetat a le. 

razvrat1ta ş1 rea, 1 1 ridica zid 
ea . aceea 

dreg temel iile. unie si·i 1'3. Să ştie dar împăratul c· 1·a zidi cetatea aceasta şi i se{.0daca.s, zidurile, n':' _rnr mai plăti nici b[/!d1ca c1 . d�re1 11 1�1 „ drept, de trecere .' n1. 
sher1a 1mparateasca va suferi ct· ş1 1 1· 
cina ac.cas_ţa . . . ),� �r.,. -� 4. Ş1, f1 1 1�dc_a noi mîncăm sarea

" · 
(11 domn.eşti ş1 nu ne şade bine 5/�rdem pe 1_mparat pag-ub1t, trimetem . epăratu lu 1  aceste ştiri. im. ! �- Să s� �acă cercetări în cartea cr 11 1c1Ior pannţ1lor tăi ; si vei �ăsi 0: vei vedea în cartea cronicilor că cei:' te,a ;ceasta �ste „ o c�tatc r_ăZl:rătită, ra: t�m�to�re 1mparaţ1lo1: ş1 ţrnuturilor ş1 ca s .au <l,edat la rascoală incă dii; 
�i�TI�r�e�����

u�1��a��. aceea a fost ni-

1 6� Fac.�m �u!1o�cut împaratnlni ca daca �a f1 z,1d_1ta dm nou cetatea acea. sta, ş1 daca 1 se \"Or ridica zidurile prin chiar faptul acesta nu l'ci mai avea stăpînire dincoace de Rîu." 
1 7. l ată răspunsul trimes de impara! dregătorului Rch11m, logofătului Şim· ş�i ,şi �elorla l ţ  i to1·arăşi a� lui de slui· 

ba, can locmau Ia Samar1a şi în alte 
locuri de cealaltă parte a Rîului. 

„Sănătate, şi aşa mai departe. I 8. Scrisoarea pe care ne-aţi trimes-o 
a fost cetită întocma i  înaintea mea. 
1 9. Am dat poruncă să se facă cerce· 

tări ; şi s'a găsit că din vremuri \'echi 
cetatea aceasta s'a răsculat împotrin 
împăraţilor, şi s'a dedat la răscoală >i 
la răzvrătire. 
20. Au fost la Ierusalim împăraţi pu· 

ternici, stăpîni • peste toată ţara d� 
dincolo •• de Rîu, şi cărora li se pl:i· 
tea bir, dare, şi drept de trecere pe 
drum. �': 1 Reg. 1 . 2 L . Ps.72.8. =:0:. Fac.15.JS. Ios. 1 1 

2 1 .  Ca u rmare, porunciţi să �nc�tm 
l ucrările oamenilor acelora, ş1 sa .nu 

se mai zidească cetatea aceasta pma 
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'' ll ll i·or ai·ea o î 11 1·o ire din partea i :�1�r.u1 1 1mngc repede şi izbuteşte în  

1 1 11 1 e or. 

E Z I(  A �. 5, 6. 
rne;· Vedeţi să nu vă abate ( i dela po- 1 9. Am întrebat pe b'' t , · · I 
r�n�a aceasta, ca �ă �u c_rcas,�ă răul · 1·?r_b!t aşa : „C ine v'a ja

r
t
1
�\n�:oi:�a�i� 

. ela spre paguba 1�para\il<;>r. . z1d1ţ 1 casa aceasta şi să ridicaţi z · ·�3 fndată ce s'.a c 11 lt cuprm�ul _seri- duri le acestea ·�· · . ,  1.l'rs.s, 11 . ori.i împăra!ul�1 Artaxer�e m_am!ea .1 O. Le-am cerut şi numele lor ca sa 
lui Rehum, mamtea V l<;>gofatulu 1 Şm!- ţ1 !e facem cunoscut, şi am pus în 

. şi îna intea tm·araş1lor lor de slui- sens numele oamenilor cari sini , 6�1' s'au dus în &'rabă !av l�rusalim la fruntea lor. . m 

Iudei, şi �a.u oprit cu s ila ŞI cu putere 1 1 .  lată_ 1yspunsu l pc care 11 i l-au 
dela Jucranle lor. . 

. . da_t : „No.' smtcm sluj itorii Dumnezeu-24. Atunci s'a oprii _lucra.rea Casei hu 1� 1  cerurilor ş i  al pămîntului, ş i  zidim 
Dumnezeu la lerusalm1_, ş1 a fost opri: d in nou _casa care fusese zidită acum 
tă pînă în _anu! al doilea . al domn1e1 mulţi an�. �n mare împărat • al lui ls
Jui f)ariu, 1mparatul Perşilor. r�el o z1d1se ş1 o isprăvise. ·:· r neg. o. 1 . 

Zidirea Templului începe iarăş. •2·. Dar, dupăce • părinţii noştri au mmi.at P� Dumn_ezeul cerurilor, El i-a d�t 1 11 mm 1l_c lui Nebucadne(ar •• , împ�ratul Bab1lonulu1, H al d e ; a n ul ,  care a 
:
�
��

1
��

1 �1;�ii���-asta şi a luat pc popor 5 1 . Proorocii : Hag�i *, proorocul, şi 
Zaharia .„ fiul lu i  Ido, au proorocit Iudeilor cari erau în luda ş i  la l e

rus� lim, în Numele Dumnezeului lui 
l�a�iunci Zorobabel ·:�·1i·�i \;;z'Ş'��:� 1 3. Tot��'. •;;;· ��;"J;1�tîi" �'�":;· t�"i'"g� �-
ti;Î, şi Josu�, fiul lu_i _Ioţadac, .s'at� împăratul Babilonului, împăratul Ci;. 
sculat şi au mceput zidirea Casei Im a dat poruncă să se zidească din nou 
Dumnezeu Ia Ierusalim. Ş i împreună această casă a lui Dumnezeu. ·:· t"ap. i . 1 . 

cu e i erau şi proorocii lui Dumnezeu 1 4· Şi chiar împăratul Cir a scos din 
cari-i aj utau. ·:•cap. :1.". templul din Babilon uneltele de aur • 
3. ln aceeaş vreme, Tatna i * ,  dregăto- de _argint ale Casei lui Dumnezeu, pe 

rul de dincoace de Rîu, Şetar-Boznai, can Ic luase Nebucadneţar d in Tem
şi tovarăşii lor de slujbă au venit la piu i  dela Ierusal im şi le dusese în 
ei şi le-au vorbit aşa : „Cine •• v'a dat templul din Babilon, le-a dat în mina 
înroire să zidiţi casa aceasta ş i  să ri- ���;���l

l�i 
„ ��'�'b'aia,\ r.e.,.��::�}-,�, �-��-dicaţi z idu rile ace;!�.:.�.'�•P· "· "· .,„,.y,.„„ 0. 1 5. ş1 i-a zis : „ l a  uneltele acestea 4. Ei le-au mai • zis : „Cari sînt nu- · du-te de. le pune în Templul din Ieru'. 

mele oamenilor cari zidesc clădirea I sa! im, ŞI  să se zidească din nou Casa 
aceasta ?" ·:·vw. 10 . .  lui Dumnezeu pe locul unde era." 
5. Dar ochiul • lui Dumnezeu veghea · 1 6. Acest Şeşbaţar a venit dar, ş i a 
asupra bătrînilor Iudeilor. Şi au Iă- pus • temeliile Casei lui Dumnezeu la sat să meargă înainte lucrările pînă Ierusal im. _De atunci pînă acum se zi
la trimeterea unei înştiinţări către Da- deşte ea, ş1 nu s'a •• isprăvit." 
riu, şi pînă la primi rea unei scrisori „ ·:• cnp. 3.S, 10 . • ,.,, Cap.6. 15. 
dela el în această privinţă. 1 7. Acum, dacă împăratul găseşte cu 

"Cnp. 7 . 6, 28. Ps.33.rn. ''"'' Cnp. 6. 6. cale, să se facă cercetări • în casa vi-
6. lată cuprinsul scrisorii trimese îm- stieriilor împăratului la Babilon, ca 
păralului Dariu �e Tatnai, dregătorul să vad_ă <l_acă s'a dat �l in partea ��pă
d_e dmco�ac.� de R1u, de Şetar-Boznai •, ratul!-1 1 Cir o por1:1nca pentru z1<l1rea 
ş1 tovaraşu lor din Afarsac cari Io- Casei acesteia a hu Dumnezeu la leru
cuiau dincoace de Rîu. ' ·:·cnp. 4 .9. salim. Apoi, să ne trimeată împăratul 7. l-au trimes o scrisoare cu u rmăto- voinţa lui asupra acestui lucru. '"'·c:qi. r..1.2. 
rnl cuprins : 

„Către împăratul Dariu, sănătate ! 
_8. Să ştie împăratul că ne-am dus în l1�11turi!e lui luda, la Casa Dumnezeului celui m_ar.e. Ea se zideşte d in pietre cioplite, ş1 m pereţi se pune lemn ; 

Poru11ca lui Dariu. 6 1 . Atunci împăratul Dariu a dat po
runcă să se facă cercetări • în casa 

scrisorilor unde se puneau vistieriile 
în Babilon. ' 'Cop.u.17. 
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492 itala ţi· 2. Şi s'a gă�iţ la Ahm�ta, e
ca�are era 

nut.ului Med•e\J�ce�� a1:ninte_: . _ scrisă a,
ceast�I îhtîi al domnie• impa· 3. -.„ � a� - Cir a dat acea· ratulu1 Cir, imp�r�t

tul
re la casa lui 

stă poruncă. privi oa . . Casa să fie 
qu!"n�zeu dm Ie:ufl�·�� 'loc unde să z1d1tă iarăş, fa s� - ibă temelii tari. 
�� �1��ăojf�!rti�� �� �aseze�i de coti, 

Iăt. de şasezec1 de coţ1, . o 
4 t:ci

e 
rînduri • de pietre c!oJ?lite ş1 

un
. 
rînd de lemn .nou: Chelt_u�e

,
I��-�� 

fi plătite din casa 1mparatulu1. • . d 5 Mai mult, uneltele de aur ş1 � 
argint ale Casei lui Dumn�zeu, pe crr/ 
le luase Nebucadnetar dm Temp � 
dela Ierusal im şi le a�usese !a Babi
lon să fie date înapoi, duse m Tem· 
ptu't din Ierusalim �a locul und�, erau, 
şi puse în Casa lui Dum��!�.�'. 7, 8� 14. 

6. Acum, Tatnai, dregăt«;>rul. de din· 
colo de Rîu, Şetar-Bozna1, ş1 tovară: 
ii voştri de slujbă din Afa:sac,_ c�r� 

focuiti dincolo de Rîu, departat1-va 
de locul acesta. ''C•�·�·3· 

7. Lăsaţi să meargă înainte lucran�c 
acestei case a lui Dumnezeu ; drega· 
torul Iudeilor şi bătrînii Iudeilor s'o 
zidească iarăş pe locul unde era. . 8. Iată porunca pe care o dau cu _pn· 
vire la ce veti avea de făcut fata d_e 
aceşti bătrîni ai ludeilo;, pentru zi
direa acestei Case a lui Dumnezeu : 
cheltuielile, luate din averile împăra
tului venite din birurile de dincolo de 
Rîu să fie plătite îndată oamenilor 
ace;tora, ca să nu înceteze lucrul. 

9. Lucrurile trebuincioase pentru ar
derile de tot ale Dumnezeului ceru
rilor, vitei, berbeci şi miei, griu, sare, 
vin şi untdelemn, să l i  se dea, la ce
rere, preofilor din Ierusalim, zi de zi, 
şi fără nicio lipsă, 
1 0. ca să aducă jertfe de bun miros • 

Dumnezeului cerurilor, şi să se •• roa
ge. pentru viata im păratului şi a fiilor lui. iOiCa.p.7.23. Jer.29. 7. O.('ilTlm.2.112. 

1 1 . Şi iată porunca pe care o dau cu 
privire la oricine va călca porunca 
aceasta : să se scoată din casa lui o 
bîrnă, s'o ridice ca să fie spînzurat 
pe ea, şi casa • să i se prefacă într'o 
grămadă de gunoi. •Dan.2.5; s.29. 

c� �-n ���î
e
!��f a 

c
��;er:t�� 1°��

i
��: stoarne pe orice împărat şi pe orice popor, care ar întinde mina să calce 

cuvîntul meu, ca să n im ice s_tă 1Casă a ll!i Dumnezeu d��că are1• hm . Eu, Danu, am dat por ler11s1 sta. Să fie Î?Jplinită întocma i.�"�� acea: 
1 3. Tatna1, dregătorul de d' 8'1.1� 

Rîu, Şetar-Boznai, şi tovarăin_coarede slujbă, au împlinit întocma�11 lor de aceasta _pe care le-a trimes-o �0runea 
tul Danu. •rnpar1. 

1 4. Şi bătrînii • Iudeilor au . . izbîndă, după proorociile r l•du ru 
Hag�i •. şi �le lu_i Zaharia, flullr?CU\ui au z1d1t ŞI au isprăvit dup' Ul Ido. 
Dumnezeului lui lsra�I şi � P0runc; 
runca l u i  Cir ••, lui Da'riu ţ u.Pă .P� 
Artaxerx_e, î�păratul Perşilo�.!1 1�1lt 
*>:o Cap. 1 . 1 ;  u.13., ers.3. t ?ap.4.24. ttCap���j�· l ?  

1 5. Casa a fost isprăvită î n  . · 
treia a lunii Adar, în al şasele ziua 1 
domniei împăratului Dariu. a an al 

Sfinţirea Templului. 
1 6. Copiii lui Israel, preofii . ţii, şi ce ii al ţi fii ai robiei au {! Leii. 

bucurie sfinţirea • acestei Cas:c�t 1ru 
Dumnezeu. ''' 1Reg.B.G:J. 2 c .u1 
1 7. Au adus •, pentru sfinfirea a�'"·'. Case a lui Dumnezeu, o sută de :.stei d�u� s�te d� berb�ci, patru sute't;; m1e1, ş1, ca Je�tfe ispăşitoare pentru tot Israelu l , doisprezece tapi după mărul seminţiilor lui Israel. ' •cop.s"�: 
1 8. �u pus p� . preoţi, după cetele• lor, ş1 pe Lev1ţ1, după împărtirile " lor , f-!entru slujba lui Dumnezeu l a le· rus�hm, cum este scris ţ în cartea lui Moise. �.•.Cron .2� · � ·  >:t•:<1 CrC1n.23.6. tNum.3.6;H 
1 9. F111 rob1e1 au prăznuit Paştele' în a patrusprezecea zi a lunii întîi. *Exod. 12.�. 
20. Preoţii şi Levi ţii se curăliseră • �u t<;>ţii, aşa că to fi erau . curaţi ; au 

Jertfit Paştele •• pentru toţi fiii robiei 
pentru fraţii lor preoţii, şi pentru el 
înşişi. ':• 2Cron.30.t5. Y* 2 Cron.35.ll. 

21 .  Copiii lu i Israel, întorşi din ro· 
bie, au mîncat Paştele, împreună cu 
toţi cei ce se depărtaseră de necură· f ia • neamurilor ţării şi cari s'au unit 
cu ei ca să caute pe Domnul, Dumne· 
zeul lu i Israel. •csp.9.11 . 

22. Au prăznu i t  cu bucurie şapte zile 
sărbătoarea azim ilor •, căci Domnul ii 
înveselise, făcînd •• pe îm păratu l ţAsi· 
riei să-i sprijinească în lucrarea.Ca· 
sei lu i Dumnezeu, Dumnezeul lui ls· 
rael. • Exod.12.15; IS.6. 2Cron.30.21; s;.11.;„Pr<>r.ll. 

1, ţ2Reg. 23.29. 2Cron. 33. 1 1 . Cap. 1 . l i VCI'!.6,dC. 
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Venirea tui Ezra la Ierusalim. în luda _şi !erusalim, după Legea Dum-

ă aceste lucruri, supt dom- nezeulu 1 tau, care este în mînile tale, 7 1 : �up. Artaxerxe, împăratul Per- • Est. 1.1<.  n1a a 
u�enit Ezra, fiul •• lui Se raia, c��� f�1;ira��l i şia�î!���ii ş�ăial-�� dă� il��riui Azaria, fiu!J�!11.�\�cN13croo.o . l4. ruit cu dragă inimă Dumnezeului lui 

2_ fiu� lui şalum, fiul lui Ţadoc, fiul !�(i�l
,' a cărui locuin\ă2�"�"s-�e,_I� •. ��.��.� 

lui ��i:u��i Amaria, fiul lui Azaria, 1 6. tot argintul şi aurul • pe care-l �- l�i Meraiot, vei găsi în tot ţinutul Babilonului, şi f14u_
I fiul I_ui zerahia, fiul lui Uzi, fiul darurile de bunăvoie făcute de po-por •• şi preoţi pentru Casa Dumne-1� 'ruth1iui Abişu'.1, fiu� lui fineas, zeului lor la Ierusalim. 

fi�I lui Eleazar, fiul lua Aaron, ma· 1 7. Ca urmare, v:r�)�,�:�"'r�ij�;�·��6�� r�e A�:�r Ezra � venit
• 

�in Babilon : Pt;ri. c� argintul. acesta viţei, berbeci, 
· un cărturar 1scus1t m Legea !Ul miei, ŞI ce trebuie pentru darurile • de 

M�ise, dată ?e _I?om�ul, . D�1!1nezeul �î��::;c� �iej�l:���l ��s�m���:!e��:; lui Israel. Şi, fnndca mma Dom- vostru la Ierusalim. nului Dumnezeului său, era peste el, * N 11m. 1&.-1s. *�"lleut.12.&, 11.  • pă�atul i-a dat tot ce ceruse. 1 8. Cu celalt argint şi aur să faceţi im (lvcrs. 11• 12• 21• (ll*Vers.9. Cap.S.22,st. ce veţi crede de cuviinţă, tu şi fraţii 1. Mulţi din c_0p!ii �ui • ls�ael,_ d\n tăi, potrivit cu voia Dumnezeului voreoţi şi din Lev1ţ1_ . , d_1_n0 cmtareţ1, d1� stru. �şieri, şi dir_i s�ui itorn • Ţemp}u!UI, 1 9. Pune înaintea Dumnezeului din au venitţ ş1 ei l a  Ierusalim, m al Ierusalim uneltele cari-ţi vor fi încrea telea an al împăratului Artaxerxe. d" ş p •Cap.2.<a; s.20. '"'•Cap. a . 1 . tCop.s. 1&.otc. z��\��etfu�ntru slujba Casei Dumne-8. Ezra a venit �a Ierusal im în. a 20. Să scoţi din casa vistieriilor îm-cincea lună a anulm al şaptelea al im- păratului ce va trebui pentru celelalte 
P9ăraptu1����e din Babilon în ziua întîi a cheltuiel i pe cari le vei avea de făcut 

· r cu privire la Casa Dumnezeului tău. lunii întîia, şi a ajuns la lerusa im în 2 1 . Eu, împăratul Artaxerxe, dau poziua întîi a lunii a cincea, mina bun ă • runcă tuturor vistiernicilor de dincolo a Dumnezeului său f i'.��"����;01�J."s. is. de Rîu să dea îndată lui Ezra, preot 
1 0. Căci Ezra îşi pusese inima să f� i

c��r�
r
r�lo�c��;\�n v�e�:ac

���nezeu
adîncească şi să împlinească • Legea 22. pînă Ia o sută de talanţi de ariDomnului, şi să înveţe •• pe oamen i în gint, o sută de cori de griu, o sută !"Hi�;.�. 1�iv!����- 1i�!�;-��- e�:-!'.�_cf��-. de baţi de vin, o sută de baţi de unt-
:r.iaJ.2. 1. delemn, şi sare cită va vrea. 
1 1 .  Iată cuprinsul scrisorii date de 23. Tot ce este poruncit de Dumne-

împăratul Artaxerxe preotului şi căr- zeul cerurilor să se facă întocmai pen
turarului Ezra, care învăţa poruncile tru Casa Dumnezeului cerurilor, pen
şi legile Domnului cu privire la Is- truca să nu vie minia Lui asupra îm
rael : părăţiei, asupra împăratului şi asupra 1 2. „Artaxerxe, împăratul • im păra- fiilor săi. 
ţilor, către Ezra, preotul şi cărtura- 24. Vă facem cunoscut că nu puteţi 
rul iscusit în Le'.rea Dumnezeului ce- pune nici bir, nici dare, n ici vamă de 
rurilor, şi aşa mai departe : trecere, peste niciunul din preoţi, d in • Ezec.26.7. Dao.2.37. Leviţi, din cîntăreţi, din uşieri, din 1 3. Am dat poruncă să se lase să slujitorii Templului şi din slujitorii 
plece aceia din poporul lui Israel, din acestei Case a lui Dumnezeu. 
preoţii şi din Leviţii lui, cari se află 25. Ş i tu, Ezra, după înţelepciunea ln împărăţia mea, şi cari vor să plece lui Dumnezeu pe care o ai, pune • jucu tine la Ierusalim. decători şi dregători cari să facă drep-
1_4. Tu eşti trimes de împăratul şi de \ tate la tot poporul de dincolo de Rîu, cei şapte sfetnici • ai lui să cercetezi tuturor celorce cunosc legile Dumne-
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zeulu i tau ; şi fii-le cunoscut celor ce 

''.,L�.,��. l�u:i��- :;„;. ,;:,��o�: ��;i;;'/�'.:uJ .  IG. 18. 
26. Oricine nu i·a p_ăzi întoci;na1 �ege� 

Dumnezeului ;tăi� ş1 legea imr,aratu_ 
lui să fie osmdit la moarte, .a, ��r 
"hiun [a 0 crloabă, sau la _temniţa . 
021. 'Binec'7vîntat • să fie_ Dom�.ul, 
Dumnezeul. păr�ţil?r noşt�1, car� 1 .� 
pregătit inima 1mparatulu1 _ca sa s a 
rească astfel Casa Domnului la Ierusa-
1 · ;� 1 Cron. :!9. l0- �-:.' Cnp. 6.22. iŢS. şi a îndreptat • asu pra m�a bun_!': 
roinţa împăratului, . . a sfetn1ci l<;>r sa1, 
şi a tuturor căpetenulor puter1!1ce ale lui ! Intărit de mina„ Domnului, Dum
nezeului meu, care �.ra as.upra mea, 
am strîns pe căpetennle lm Israel, ca sa plece cu mine. 

let, Ieiel şi Şema i a , si cu e· de băr�a ţi_ ;. . . ' 1 Şase1c,i 
1 4. dm fm lut B1grni, Utai · şi cu ei şaptezeci de bărbaţi şi Zabuu 
1 5. l-am. strîns !a .rî!l l care �ur · 

Ahava, ş 1 am taban! acolo 
1 ge sprc 

A,m căi�_t;�t între popo�· . şi p;:�rZilt: 
tuf�n L��f.'t acolo pc n iciunul �in\�: 

1 6. �tunci _am  trimes să chem� '""'"'�' peten11 le E l1ezer, Ariei Şema · PE ca. 
tan, larib, �lnata_n, N�tan, z�� _Ina: 
�l�şa��n� ' ŞI pe m\"ă(ătorii loia�i� ii 
1 7. l-am trimes la căpeten ia Id re locuia la Casifia, ş i  am pus 

• o, Ca· 
lor ce trebuiau să spună lui ul gura 
fraţilor săi �l�j itori ai Templutu1° şi erau la Cas1f1a, ca să ne aducă ca_n 
tori pentru Casa Dumnezeului n sl�J1• 

1 8. Şi, fiindcă mina cea bună a D ru. 
Torariişii lui Ezra. nezeului nostru era peste noi um. 8 1 .  la ta capii de familii şi spiţele de adus • pe Serebia , bărbat cu ' �e-au 

neam ale celor ce s'au suit cu mine dintre fiii lui Mahli, fiul lui Ler· 
'�le, 

din Babilon, supt domnia împăratului !ui lsr�el, şi cu el pe fi i i  şi fraţil · iml 

:• Cap.9. !I. :.'�' Cup.5 . .;,. Yers.6. !I. l'ap.t".18. 

Artaxerxe. m nu mar de op_tspr�zece ; ···�""'"·"· 7,9_��·. 
2. Din fiii lu i  Fineas, Gherşom ; din 1 9. P.e t-ţaşabta, _şi cu �-I �� Isaia, din. fiii lui ftamar, Daniel ; din fiii lui Da- tre fm IUi Merari, fraţ1 1 sa1 şi fiii 1 

rid, Hatuş •, * ! Cron.R.22. în nu""!ăr _de douăzeci ; or, 
3. din fiii lui Şecania ; din fiii lui Pa- 20. ş_i dmţre �luj itor i i • Templului 

reoş ', Zaharia, şi cu el o sută cinci- P: _cari I?av 1d şi_ �apeteni ile îi pusese'. 
zeci de bărbaţi înscrişi ;  •C•p. 2. :<. ra 1.n slujb�. Le� 1ţ�lor, două sute două· �. din fiii lui Pahat-Moab, Elioenai, ze.c1. de slui 1tori a1 Templului, toţi nu. 
fiul lui Zerahia, şi cu el două sute de m1ţ1 pe nume. " C•p.2.r�. 
bărbaţ i ;  21 .  Acolo, la rî�l Aha1·a, am vestit • 
5. din fiii lui Şecania, fiul lui laha- un post de smerire •• înaintea Dum-

ziel, şi cu el trei sute de bărbaţi ; nezeului nostru, ca să cerem dela El 
6. din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui o t călăţ_<;>rie fe�iciţă pentru noi, pen· Ionatan, şi cu el cincizeci de bărbaţi ; tru cop111 noştri, ş1 pentru tot ce era 7. din fiii lui Elam, Isaia, fiul Ata- al nostru. 

!iei, şi cu el şaptezeci de bărbaţi ; •·2cron.c'O.:i. "'""'" Lev. rn.29: '.!:L""· I"" ''" '"'· +l's.•• ' 8. din fiii lui Şefatia, Zebadia, fiul 2_2. Mi-era ruş_ine • . să cer împăratu· 
lui Micarl, şi cu el optzeci de mii de 1�1 o oaste de �n�oţire �i călăreţi, ca 
bărbaţi ; sa . ne ocroteasca 1mpotnva vrăjmaşu· 9. din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui lui pe drum, căci spusesem împăratu· 
lehiel, şi cu el douăsute optsprezece lui : „Mina • • Dumnezeului nostru este, 
bărbaţi ; spre binele ţ lor, peste toţi cei ce·L 

l O. din fiii lui Şelomit, fiul lui losi- caută, dar puterea ş i minia ţţ Lui sî11t 
fia, şi cu el o sută şasezeci de băr- peste toţi cei ce-l părăsesc •ţ." 
baţi ; 

�����-92�ti•:;··�:B��r.-;G_6::,�·it-0;1�:ri.:�„ 18, t9 ;3 t  IJ.'!!. 
1 1 . �in _f i ii lui Bebai, Zaharia, fiul lui 23. Pentru aceasta am postit şi am ��t�'· şi cu el douăzeci şi opt de băr- chemat pe Dumnezeu l  nostru. Şi El 1 ?  d . f'' 1 . A d ne-a ascultat "' /H'ron.5.20. '!. Cron.a:1.1:1. Is11.19.:."� 

lu i
-Îi

a
��ta

�1 � '
cu 

zga ' lo�anan, f!ul ?4. Am ales douăsprezece căpete11ii 
b ·iti . ' ş el 0 suta zece bar- dintre preoţi, pe Şerebia, Haşab1a, ş1 Î j ' d " f" "  1 . . . . zece d i n  fraţ i i  lor. 
ur�ă �le 

11! ui Adon�ca�n, cei ?m i 25. Am cîntărit înaintea lor argintul ', • caror nume rnta-le : Ehfe- 1 aurul, şi uneltele, date în dar pentru 
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asa Dumne!eului .!1ostr!1 de împărat! 

5etnicii şi c�peten11le h11, ş1 _d� to_ţ1 _ce_1 
d in Israel cari s� afl'!_u .acolo. -·· C1q1. , ,  1.,,1h. .16. Am dat m m.m 1le lor . şase sute 

.- cizeci de talanţi de argm t, unelte d: argint de o sută de talan ţi, o sută 
de ta lanţi de aur, 21. douăz�c! d� pah_'.'re de aur de o 
ie de dar1c1, ş1 doua vase de aramă 

�:umoasă poleită, tot atît de scumpă 
ca aurul. .  . _ _  . • . 
28. Apoi le-al!l zis : „�mteţ1 111ch1-

na!i • Domnulu i. Vasele acestea sînt 
lucruri sfinte „, şi arg intul ş i aurul 
acesta sînt un dar de bună voie făcut 
Domnului, Dumnezeului părinţilor vo-
���.�· . .a . -t , io��.vz0�1 . G � ;  ,s.  Dcut . 3::.s.  · J,e,· . '.!'.!.:! , :{. 

· 29. fiţi cu ochii în patru, şi luaţi lu
crurile acestea supt paza voastră, pî
nă le veţi cîntări înaintea căpeteniilor 
preoţilor şi înainte� . L�viţ.ilor, şi înain
tea capilor de fam1l 1 1 a 1 Im Israel, la  Ie
ru.salim, în cămarile Casei Domnului." 30. Şi preoţii şi Lev i ţ i i au luat greu
tatea argintului, aurului ş i vaselor, ca 
să Ie ducă la Ierusalim, în Casa Dum
nezeului nostru. 

31. Am plecat dela rîul Ahava, ca să 
ne ducem la Ierusalim, în a douăspre
zecea zi a lunii întîia. Mina • Dunme
zeulu_i nostru a fost peste noi, şi ne-a 
păzit d� l?v,ituriie vrăjmaşului şi de 
orice p1ed1ca pe drum. ·--cap . 7 . o, n ,28. 

32. Am ajuns • Ia Ierusalim, şi ne-am 
odihnit acolo trei zile. ''�eem.2. 11 . 

33. In ziua a patra, am cîntărit • în 
Casa �umnezeului no�tru argintul, au
rul, ŞI vasele, pe cari le-am încredin
ţat lui Meremot, fiul lui Urie, preo
tul. Cu el era Eleazar, fiul lui fineas 
şi împreună cu ei Leviţii Iozabad fiui 
lui Iosua, şi Noadia, fiul lui Bi;ui. 

::, Ven�. :?li , 30. lt fiind cercetate toate după număr 

l�t��e����io�� pus atunci în scris greu-

35. fiii robiei, întorşi din robie, au 
ad.us, ca ardere de tot • Dumnezeului 
lui Israel, doisprezece viţei pentru tot 
Israelul, . nc;iuăzeci ş i  şase de berbeci, şaptezec� ş1 şapte de m iei, ş i  doisprezece ţapi, ca Jertfe ispăşitoare, toate ca ardere de tot Domnului. '' Cap.s.11. 36. _Au . dat. poruncile • împăratului dregatonlc;ir 1mpăratului şi cîrmuitonlor de dmcoace de Rîu cari au aju
tat pe popor şi Casa lui 'Dumnezeu. 

: :cnr.7 . '.!l. 

R11găâ11rrl'a lui Ezra. 9 L_ După_ cc s'a sfîrşit lucrul acesta, . capetenule s'au apropiat ele mine ş ! au z_is_ : „Poporul lu i I srael, preotd ş1 Lev1ţ11 n u  s'a_u despartit • de pop.oar.ele acestor ţari, şi au făcut ••  urîcmml� .lor, a le Cananiţilor, Het itilor ferez1ţ1lor, le_busiţilor, Amoniiilor' Moab1ţ1lo_r, Egiptenilor ş i Amoriiilor' 
: ·ca11.6. '.!l. �e1·111 . 9 . 2. :::.:' J>cut. t'.!'. :IO, ::i ·. 

2· Căci şi-au • _luat neveste din fetele lor pentru c1 ş1 pentru fiii lor şi au amest�c�t • •  neamul ţ sfînt cu popoarele !anl_c;ir acestora. Şi căpeteniile s i  dre�aţom au fost c e i  dintîi cari a'u sav1rş1t păcatul acesta." .. . . . 

!Jt��- �:;'J;.��;;'.\· 1B. z:. · Exotl . rn. u; 22. ;�x;��;,��; �:;; 
�- Cî1!.d am_ auzit l�crul acesta, mi-am sf1şiat V hame�e ş 1 mantaua, mi-am s�uls parul dm cap şi perii din barba, ŞI am stat jos mîhnit „ . 

fq\·. l . '.!O. '�':' Ps.1-13. 1. 4. Atunci s'au strîns la mine toti ceice se_ temeau • de cuvintele Dumnezeului 
flii _Is_rae�, din pr icina păcatulu i fi ilor 
(�b

i:�tf� 1 J!1• s��;!�� jos mîhnit, pînă 
' C:.t}). 10. :f. faa . 64J . '.! .  •'."'.' Ex111l . :w . :�1 . �- Apoi, în _clipa j�rtfei de seară, m_ am �culat dm smenrea mea, cu hai

nele ş1 l!lanta�Ja sfîşiate, am căzut î11 genunchi, am mtins • mînile spre Dom
nul, Dumnezeul meu, ş i am zis : 
6 . . "o·umnezcule, sînt ulu �:�:�x;t" :� �:�::� 

ruşme, , Dum_?i;:ze�1I:, să-mi ridic faţa 
spre Tme. Cac1 faradelegile •• noastre 
s'au în.mulţi! d.easupra capetelor noa-�ţ�eă 1�1 c�����-l ile noastre au ajuns ţ 

:'D:rn . !l . 7, R. ':'�' Ps.!l"i. � .  "j"2Cro11 . '.?S . !J. Apoc.18 . .'l. 
7. Din zil_ele. părinţilor noştri, am 

fost foarte • vmovaţi pînă în ziua de 
azi, şi din pricina fărădele<>ilor noa
str� a_m •• fost daţi, noi, împăraţii no
ştri. ş 1 pre�ţi_i noştri, în mînile împă
raţilor străm1, pradă săbiei, robiei ja
f�lui, şi ruşinii ţ care n e  acopere �stă-
����ţ�:io.':'�����!1�7��n.9.6, 6, 8. •:":'Deut. 28. :-ltl, 1;.1 . 

8. Şi totuş Domnul, Dumnezeul no
stru, S'a îndurat de  noi, lăsîndu-ne cî
ţiva oameni scăpaţi, şi dindu-ne un 
adăpost în locul Lui cel sfînt, ca să 
ne lumineze • ochii şi să ne dea puti
nă răsuflare în mijlocul robiei no.a
stre. �' Ps . u. �; :�1 . .:,_ 



E Z RA 9, 1 0. 496 . • • tem robi, dar Dumn�· 9. Căct sm • ă it în robia noas�ra. ze� •• nu tn�-�p��
r n�i bunăvoinţa ţ im· A mdrep a . · ei ne-au dat o păralilor Perş1lo_r ţ�t ca să putem zidi nouă putere de vt� ' i să-i dreCasa Du1!1nezeu_lu1 nf::r:Juş-ne astfel 

gem dărtmăturtle, t ţf în luda rost de un loc de adăpos şi la lerusa�:i;,; ,,.,_25. tC.P· 7.28. ttl••·•·:: •Neem.o.S6. . ă mai zicem noi �upa 
1 O. Acum, ce bumnezeule ? Căct am acest�! lu�:;�·cile Tale, . p:;�s pe �ari ni I� po_r�nci�ei p��� rl� b · · Tăi proorocu, z1cmd · "T ţ • 

c��e intraţi s'o .stăpîniţi este o a�a 
·ntinată • de necurăţiile popoarelor dm 
�ceste ţ�1�!u��l��nu���f ii': al�ul�a:� 
��c���iile ior. •Cap.G.21 . 

12 Să nu • daţi deci pe fetele. voastre du ·ă fiii lor, nici să nu 1�.�ţt pe . fe� tel� lor de neveste pentru fl�t _voştri, şt să nu vă pese „ niciodată ntct de pro
păşirea lor nici de bună stare� lor: 
ln chipul acesta veţi ajunge !art, ve.\t 
mînca cele mai bune roade al� ţăr�!· 
i o veti lăsa ţ pe veci moştenire fu-for voştri." .,..E:tod.ZJ.32;SJ.16.  Deut.7.s. J!l(lf)eut.23.fi. ţPro\• . 13 . 2'? ; 20. 7. • 
1 3. Du ă tot ce mi s'� întîll!plat dm 

pricina faptelor re!e ş1 �arilor_ greşeli pe cari le-am facut, macar ca, Tu, 
Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit." după fărădelegile noastre, se cuvme. ca, acum cind ne-ai păstrat pe aceşti oameni 'scăpaţi, . - - •Po�tm.10. 1 4. să începem 1arăş s.a calcă.m •• poruncile Tale, şi să. n_e mcuscr:m �u 
aceste popoare uricioase? N ar f .•zbucni atunci iarăş minia Ta împotriva 
noastră pînă acolo incit ne-ar nimici, fără si lase nici rămăşiţă nici robi izbăviţi ? •Ioan 6.t<.2Pet.2.20,2t. "" Vers.2. 
Net>m.13.23, 27. tDcut.9.8. 1 5. Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu eşti drept • ;  căci astăzi noi sîntem o rămăşiţă de robi izbăviţi. lată-ne înaintea•• Ta ca nişte f vinovaţi, şi din această pricină nu putem sta fţ înaintea Ta." ..., Nt'f'm. D. 93, DA.D.9.14. ('i(lRom.s.19, 

ţI C-0r. 16.l7. ţţPs.130.3. 
Trimeterea femeilor străine. 

10 I .  Pe cind • sta Ezra, plîngînd şi cu fata la pămînt înaintea •• Casei lui Dumnezeu, şi făcea această rugăciune şi mărturisire, se strînsese 

la el o mulţime fo�rte mare de din Israel, bărbaţi, femei şi c oa�tni poporul vărsa multe lăcrămi 0Pll, şi 
'' Dun. 9. 20. o� 2Cro 

2.  Atunci Şecania, f iul lui I eh iei "·�., t�e fii! lui El.am, a lua_t _cuvintui d_1n. zis lut Ezra . „Am pacatuit • . Şi I triva Du_mne��ului nostru, ducin�JlQ. la femei strame cari fac part U·ne fopoar�le . ţări�. Dar Israel n'a �- d� ără nadejde m această pr!�intă.llias 
3. Să facem acum un legăm��-.u.,, Dumnezeul nostru pen.tru izgonirea� turor acestor feme i  şt a copiilo 1 · după părerea domnului meu şi /celr, ce se tem •• �e poruncile ţ Durnnez or lui nostru. Şt facă-se după Le�e tu. 

:ei 2 eron . 34 . 31 .  Co�� cn11.e.4.  tn�11:7 � 
4. Scoală-I�, căci t_reaba aceasta. t: priveşte. Nat . vom ft cu tine. lrnbă bătează-te • şt lucrează." • • er.n.2' 1t0• 5 . . . 

Ezra s'a . sculat, ş_i _a pus pe c.lpe. tenule preoţilor, Lev1ţ1lor şi întregu lui Israel, _să. jure. • că vor face ce s; spusese. Ş1 e1 au jurat. • N„m.o.1z 6. Apoi Ezr.a a plecat dinaintea Casei lui Dumn�zeu , �i s'.a dus �n odaia lui lohanan, fiul lui El1aş1b. Cmd a intrat n'a mincat f!Îne. • ş� n 'a ��ut apă, pen'. trucă era m1hmt dm pricina păcatului fiilor robiei. •n.u1.9.1s 
7. S'a dat de veste în luda şi la le· rusalim că toţi fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim, 8. şi că, după părerea căpeteniilor şi bătrînilor, oricu i nu va veni în trei zile i se vor lua averile, şi el însuş va fi izgonit din adunarea fiilor robiei. 
9. Toţi bărbaţii lu i luda şi Beniamin s'au strîns la Ierusalim în trei zile. Era a douăzecea zi a lunii a noua. Tot poporul • stă�ea pe locul deschis di· naintea Casei lut Dumnezeu, !remu· rînd din pricina împrejurării aceleia şi de ploaie. * 1 Sam. 1,.1s. t O. Preotul Ezra s'a sculat şi le·a zis : „Aţi păcătuit luind fei:nei străine, şi aţi făcut pe Israel şt mat vmova!. 1 1 .  Mărturisiţi-vă acum• greşala ma· intea Domnului, Dumnezeului părin· ţilor voştri, şi faceţi voia ��! ! _De· spărţiţi-vă •• de popoarele ţaru ş1 de femeile străin�.;;,. 7. 19. Prov.28.13. "veo.3. 
1 2. Toată adunarea a răspuns .cu.g�as tare : „Trebuie să facem cum a1 zis� 
1 3. Dar poporul este în mare numarJ vremea este ploioasă, şi nu poate sa 
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. fară. De altfel, �cea�t� !1u r�nună a ă de 0 zi sau doua, cac1 smt 

este !re��ntre noi cari au păcătuit în mul\1 P ceasta. 

Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad şi Eleasa. 

priv1nta :ămînă dar toat_e căpe�e.ni ile 
J 4. Să în locul întrege1 aduna.n. , Ş1 poastr� d. cetăţile noastre, can s au 

to\i cei :;1 femei străin�, .. să . "'.ină �a jnsurat. �otărîte, cu bătnnu. ş� JUtleca
llll1.�u�{ fiecare cetate, _PH�a se va 
toru 111 noi minia • aprinsa a Dumabate 1d�la ostru din pricina întîmplării nezeU _u•,� �" 2 Cro u . so . s .  

23. Dintre Levi ţi : lozabad, Ş im ei, Ch.elaia sau Chelita, Petahia, Iuda şi Ehezer. 

acesteia. tan fiul lui Asae\, şi lahzia, 
t5. I�nÎicv� ajutaţi de Meşulam, şi 

�:t��1itul şa�tai� au . fost singurii îm-
potriva :�::t:� ����if-o fiii robiei. Au t6. pe reotul Ezra, şi capi de fa
alfI�i P3uţă casele �or păr_inteş!i, t.o\i 
�umi\i pe nume, ş1 au statut m ziua 
întîi a lunii a zecea să cerceteze lu-
�u�. ��e���·a întîi a 1�.nii î�tîia •• au is
prăvit cu to\i. băr�a\11 can se msura
seră cu femei stră1�e. , . . . 

18. Intre fiii preo\1lor, s au _găsit �nn 
cari se !�sura.seră cu f�me1 s�răme : 
dintre fm lui l<?�u�! fiul 11:11 Ioţa
dac, şi dintre fra\11 sa_i : Maa.se1�, El!e
zer, Iarib şi Ohedaha, can s au m
datorat, 
19. dind • mina, să-şi izgonească. nei•estele şi să aducă un berbece ca Jert-fă pentru 

• �:!. :0. 15. 1 Cron. 29. 2f. 2 Cron . :JO. e. 

24. Dintre cîntăreţi : Eliaşib. Dint�e uşier� : Şalum, Telem şi Uri. 25. Dintre cei dm Israel : din fiii lui Pareoş, Ramia, lzia, Makhia, Miamin Eleazar, Makhia şi Benaia ; ' 
26. din fiii lui Elam : Matania, Zaharia, lehiel, Abdi, leremot şi I l ie ; 27. dintre fiii lui Za tu : Elioenai, Eliaşib, Matania, leremot, Zabad şi Az1za ; 

H
238�a�i�tr�a�!\i şlulu�f�ai : Iohanan, 
29. dintre . fiii lui Bani : Meşulam, Maluc, Atlaia, laşub, Şea! şi Ramot ; 

ct�1�1i,n�=n�\i�.
1
�a':���t.-�����i�dB�'. \alee!, Binui şi Manase ; 3 1 .  dintre fiii lui Harim : Eliezer, lşia, Makhia, Şemaia, Simeon, 32. Beniamin, Maluc şi Şemaria ; 33. dintre fiii lui Haşum : Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, leremai, Manase şi Şimei ; 34. dintre fiii lui Bani : Maadai, Am-ram, Ue\, 35. Benaia, Bedia, Cheluhu, 36. Vania, Meremot, Eliaşib, 37. Matania, Matnai, Iaasai, 38. Bani, Binui, Şimei, 39. Şelemia, Natan, Adaia, 40. Macnadbai, Şaşai, Şarai, 4 1 . Azareel, Şel�mia, Şemaria, 42. Şalum, Amaria şi Iosif ; 20. din fiii lui lmer : Hanani şi Ze

badia ; 21. din fiii lui Harim : Maaseia, Ilie, Şemaia, lehiel şi Ozia ; 22. din fiii lui Paşhur : Elioenai, 

43. dintre fiii lui Nebo : Ieie!, Matitia, Zabad, Zebina, ladai, loci şi Bena ia. 44. Toţi aceştia luaseră femei s:răine, şi mulţi avuseseră copii cu ele. 

N E E M I A  
(I sa ia  58. 12.) 

Rugăciunea lui Neemia. I î�tri:_bat d�sp�e lud�ii s�ăpa\i cari mai 1 t . Istorisirea lui Neemia •, fiul lui rarasesera dm robie, ş1 despre leru-
Hacalia. . • . s

�.
1
Ei mi-au răspuns : „Ceice au mai 

ani� Iun� Ch1şleu,. m al. douăzecilea rămas din robie sînt �colo . în ţa�ă, î� , pe cmd eram m capitala �usa, cea mai mare nenorocire ş 1 ocara ; zi-2 ·t H · 1 d . · C•fP· 
101· �: du rile • Ierusalimului sînt dărîmate ••, . _  a .ve�1. an am, _ u�u m ra 11 I i or\ile sînt arse de foc." mei, ş1 c1\1va oameni dm luda. l-am I ş P . •' Cup. ,. n .  '"' 2 Re�.2ă.10. 

I.Al domniei Iul Art.axerxe. I 4. Cînd am auzit aceste lucruri, am 32 
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. m'am jăl it multe 
şezut jos, am y '11•1s���m ruaat înaintea 

[��e�::Ze�r�t1 c:;i:rilor, " 
5. şi am �1; : 

Dumnezeul ceru rilo�; „Doamn ' . ·nfricosat Tu Dumn�zeul� t!_13re1 �V� şi eşti pl in d� 
f���rţ���e7:µ1�� cefce Te iubesc şi 

păzesc poruncile Ta!,�):n. !I. ·• ·  �·�· E�oll.20-�: 
6 Să ia aminte urechea Ta şi �c��1 

sa:Ţi fie • d�schişi : as�ultţă
�����:n: 

nea pe care ţi-oe���� rroob�i Tăi copiii 
z1 ŞI noapte, V P . . d •• păcatele  co-l
�Îi�:

r��:· �i:;!J,rr�r:c�tele �ăcute d� 
�oi împotri,·a i::a i c�c1 eu ş 1 casa ta 

!��'!!. ���29��·r21�1�.���
·
��:11

�
�-1

:.,
1·�- �-·:' D�� -�-�� 

î. Te-am supărat •, ŞI  .11 a� pa�I! 
oruncile Tale, legile _Ş I  vormd�mle, �e cari le-ai di,t .��-u�,�1. 9�a

t�}�,��
s
�� ,;. 

S. Adu-Ţi aminte de cuvintel_e acve
stea pe cari le-ai dat �obulu1 . Ta!1 
Moise să le spună : „�md ,·eţr pa: 
cătui • vă voi risipi prmtre popoare ' J 

,� Lt·\·.:?ft.::t-J. Deut.4.'!\�ti,:!i; � . G-1 . !J. dar • dacă ,.ă ,·eţ i întoa.rce la Mme! 
si dacă reţi păzi por_unc1le �ele li! 
ie reti împlini, atunci, _chiar <lac� 
,·eţi fi izgoniţi la _marginea cea" �a� 
depărtată a cerul Ul, de . ac_? 

Io_ va ' 01 
aduna şi vă rni aduce 1araş_ m V locul 
pe care l-am ales ca să locu1asca Nu
mele Meu acolo." 

Le,· . 26 . 39, etc. Jkut. 4.29.30, 31 ; ?.0.:!. D1·1 1t. :V1. 1 .  I O Ei • sînt robii Tăi şi poporul Tău, 
pe �are l-ai răscumpărat prin puterea 
Ta cea mare şi prin mîna Ta cea tare. 

:'Ueut.9. '...�. nau.9.t;J. 1 1 .  Ah ! Doamne, să • ia aminte ure
chea Ta la rugăciunea robului Tău, şi I a rugăciunea robilor Tăi, cari vor „ 
să se teamă de Numele Tău ! Dă astă
zi izbîndă robului Tău, şi fă-l să ca
pete trecere înaintea omului acestuia !" 
Pe atunci eram paharnicul ţ împăra
tului. �'YP1-.. . ii .  ,:-�' lsn. 26„'3. Eu.13.18.  tCap . 2 . 1 . 

poate f i decît o întristare • . . 

Atunci m'a a pucat o mare f�i��ill!,;„ 
3. ş i  am răspuns împ'1>!;,_1; 

„Tră iască împăratul · în ,·eac �tiui�·, 
n'am faţa tristă, cîn<l cetatea ;, • Ull\ s, sînt mormintele pitrin( i lor me· 

1n ca,, 
m icită ş i porţ ile ei sînt arse J �sie n;. 

'� l R<'l!: . 1 . 31 .  Dnn . :!. 4 ; .>. 11 1 ; 1;.G  ''L -�. foc�·� �- Şi împăratul mi-a z is : ' "(: ''''1'·1 '. 
Eu m'am rugat Dumnezeut�'i �e cer;·,„ 

5. şi am răspuns împăratu1t�·1:11tilor, 
că găseşte cu cale împâratul 

1 ·. „Da. 
robul tău îi este plăcut, trim�t:� �a� 
luda, la cetatea morm intelor p rna 1n 
lor mei, V ca s'o _zidesc <lin nou.'�nn1,. �- }mparatu_l, hnga care şedea . . parateasa, m1-a zis atunci : Cit ş� •rn. nea călătoria ta, şi cîn<l te �ei î�ta 11· 
ce ?" lmpăratul a găsit cu cale /ar. 
lase să plec, şi i-am hotărî!_ 0 • vr���' 

7. Apoi  am zis împarat�t�:":·'· '[i""'.: 
găseşte . împăratul cu cale, să ·�ia� dea scrisori pentru <l regătorii de d' '  colo d e  Riu, c a  s ă  mă lase să treclD: să intru în luda, " 

8. şi o scrisoare pentru Asaf pă torul pă_?uri i împă�atului, ca sâ-'rni J;; lemne sa fac grmz1 pentru portile c·-. tăţuie i  <le lingă casă •, pentru zid;J cetăţii, şi pentru casa în care voi 1„ cui." lmpăratul mi-a <lat aceste seri. sori, căci •• mina cea bună a Durnne· zeului meu era peste mine. 
:'Cap.3. i. 'f.";' J<:zra !J.�1;i.U, !1,2"3. Y�.l· 

9. M'am dus la dregătorii de dincolo 
de Rîu, şi le-am dat scrisorile îrnpa· 
rafului, care pusese să mă însoţeasc.i 
nişte mai mari ai oastei şi nişte că· lăreţi. 

1 O. Sanbalat, Horon itul, şi Tobia, 
slujitorul Amonit, cîn<l au auzit lu· 
crul acesta, nu le-a plăcut deloc că re· 
nea un om să caute binele copiilor lui 
Israel. 

Neemia îmbărbătează pe popor. t 1 . Am • ajuns la Ierusal im, şi am 
rămas acolo trei zile. 'Ezrau. 

Neemia la Ierusalim. t 2. După aceea, m'am sc�lat noap!ea 
2 I .  ln luna Nisan, anul al douăze- cu cîţiva oameni, fără să f1 spus. emu 

citea al împăratului Artaxerxe •, pe ce-mi pusese Dumnezeul �eu m mi· 

cînd vinul era înaintea lui, am •• luat mă să fac pentru Ierusalim. Nu m 
,·inul şi l-am dat împăratului. Nicio- cu mine nicio altă v ită, afară de l'llr 

dată nu fusesem trist înaintea lui. pe care călăream. .. 
•Ezra7.t. ''" C•1i . t . 11.  1 3. Am ieşit noaptea pe_ poarta ' rari. 

2. Impăratul mi-a zis : „Pentru ce ai J şi m'am îndreptat spre 1zv?ruţ ba
_
l�u· 

faţa tristă ? Totuş nu eşti bolnav ; nu . rului şi spre poarta guno1ulu1, uitm· 
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. bă are de seam<i !a .zidurile ştilor. Au acoperit-o cu scînduri, şi i-au Ju·!";a�: •• aÎe 1erusalimulu1 ş 1 ta por- P�;,.;;'.� it,7 :::":�.��1.i,;,t°i�P� 1,�i . ..z,ă.�;�,�����· 

;\i�'tui __ .��,��.�;eo.�?..�: . •. 13. ""'"'"�· '. ·"· v,„„ ": �· Alătu r i de ci a lucrat la dregerea · • trecut pela po�rta. 1zvorulu1 z1dulu1 Mcrcmot, fiul lu i l iric, fiul lui H. All! 1 împăratului, ş1 nu era loc Hacoţ ; alături de e i  a lucrat Meşu
<i pela iaz� treacă vita care era supt lam, fiul lui Bcrcchia, fiul lui Mesc1ape unde sa ·•·-cap.:1 .  "" f���a��::l

;
iri de ci a lucrat Ţadoc; fiul 

mine. , suit noaptea pe la • pîrau, J 5. M a�tat iarăş, cu băgare de sea- c��o�
lă/�L�1�t��i c�1�l�,��\

crsa1'.pJ:
c
f�l�iuJ'. şi_rn;a

n�id. Apoi am _intrat pc poarta ba • Domnului. .r.„1c.:„ , : .  ��i, �i astfel m'am '. • .  ��?,��·""""- ''"" "' - "" 6. loiada, f iu l  lu i Paseah, şi Mcşu
ătorii nu ştiau unde fuse- !am, f iul lui Bcsodia, au dres poarta • 16. Dre! făceam. Pînă în clipa aceea cca \'Cehe. Au acoperit-o cu scinduri, sern, Şl �sem nimic Iudeilor, nici preo- ��t�'.1u pus uşile, încuietorile ��„��:�o:�•� uu spu:ici mai marilo�, n i�i drcgăto- 7. Alătur i de c i au lucrat Mclatia, ::\��: nici. vreunuia dm ceice vedeau Gabaonitul, l adon, Mcronotitul, şi oa<le treburi. . . menii din Gabaon şi M iţpa, pînă la 

l 7 Le-am zis atunci_: „Vedeţi stare.a scaunul • dregatorului de dincoace de 
nen�rocită în care .smte"!" ! I_erusah- rîul Eufrat ; • cap . 2 . '  
ul este dărîmat, .Ş1. po_rţi�e si.nt arse 8. alături de ei a lucrat Uzicl, fiul lui 

�e foc. Veniţi să zidim iar�ş z.idul Ie; Harhaia, dintre argintari, şi alături de 
rusalimului, şi să nu mai fnn de el a lucrat Hanania, dintre făcătorii ��::.�.�'.'1,� . . i.4 . 13;79. 4. Icr.�1.11.  Ji:.:ec.:i; 1 1 , 1 :-.; ?J .. 1 . ?a

e 
zhl�i c�l 1!���

rit lerusa l im���1p.�J��l 1 8 Şi le-am istorisit cum mma • cea 9. Alături de ei a lucrat Refaia, fiul bună a Dumneze!-llui Te� fusese pe_ste lui Hur, care era mai mare peste jurnine, şi ce cuv�nte 11�1 spuses!! 1111: mătate din ţinutul Ierusalimului. ăratul. Ei au zis : •:Sa" �e sc!llam, Ş l I O. Alături de ei a lucrat, în faţa ca-pă zidim !" Şi s'au mtarit •• 10 acea- sei sale, Iedaia, fiul lui Harumaf, şi 5r hotărîre bună. ·•·V••� · ·· ''""'" 2S•m · 2 · 7· alături de el a lucrat Hatuş, fiul lu i  s :9 .  Sanbalat, Horonitul, Tabia, sl.uj i- Haşabnia. 
torul Amonit, şi Gheşem, Arabul, fund 1 1 . O altă parte a zidului şi turnul ' înştiinţaţi, şi-a':1 băt_ut joc .· de noi şi cuptoarelor au fost drese de Malchia, ne-au dispreţmt. Ei au zis : „Ce fa- fiul lui Harim, ş i de Haşub, fiul lui ceti voi acolo ? Vă răsculaţ i •• împo- Pahat-Moab. ·•·cn1> . 12. :.' 

trira împăratulu i ?" 1 2. Alături ele e i  a lucrat, cu fetele 
''l'"· 1 1· 1" • 79 "1 '"°·"· ·: Cap.ii.s sale, Şalum, fiul lui Haloheş, mai ma-20. Şi eu le-am răspm�s :. „Dumne,- rele peste jumătate din ţinutul Ieru

zeul cerurilor ne va da 1zbmda. Noi, salimului. robii Săi, ne vom scula şi vom zidi ; 1 3. Hanun şi locuitorii Zanoahului au dar voi •, n'aveţi n ici parte, nici drept, dres poarta • văii. Au zidit-o, şi i-au nici aducere aminte în Ierusal im." pus uşile, încuietorile ş i zăvoarele. Ei · Ezra 1 . :1 .  au făcut o mie de coti de zid pînă la 
. . . . poarta • •  gunoiului. "Cap . 2. e. ·:··:· cer.2.1::.  

Dregerea zulurclor /erusailmu/111. 1 4. Malchia, fiul lu i  Recab, mai ma-3 1 . Marele preot El iaşib • s'a sculat , rele peste ţinutul . Bet�Hac�e�emul':1i! a 
împreună cu fraţii săi, preoţii, şi ' dres poarta gunomlu1. A z1d1t-o, ş1 1-a au zidit„ poarta oilor. Au sfinţit-o, pus uşile, încuietorile ş i  ză\'Oare.le. 

şi i-au pus uşile ; au sfinţit-o dela tur- 1 5. Şalun, fiul lui Col-Haze, mai ma
nul Mea ţ, pînă la turnul ţţ lu i  Hana- rele peste ţi�utul �1�pa, a dres p�ar
neel. •cap. 12.10. ''"'lo•n5.2. t C•p 12. :i11. ttlcr. '1. ta • izvorului. A z1d1t-o, a acoperit-o 
:�. zah. 1uo. cu scînduri, şi i-a pus uşile, încuieto-2. Alături de El iaşib au zidit şi oa- rile şi zăvoarele. � făcut zidul ia�ult!i 
menii • din Ierihon ; alături de el a Siloe •• lingă grădma împărat�lu1, pt
zidit şi Zacur, fiul lui Imri. • Ezra2. 34. nă l a  treptele cari pogoară dm ceta-3. Fiii lui Senaa au zidit poarta • pe- tea lui David. ''Cap.2. i4. ''"Ioan o . ; .  
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" el Neernia fiul lui Azbuc, 3 0. După el Hanan ia, fiul I . 1 �. Dupj te jumătate din ţinutL�I mia, şi Hanun, al"şaselea fiu at\ Şei,. mai rnare1 
e. pe

a
s 

lucrat la dregere� 21. laf, a_u dres o alta parte a zidul �1 Ta. Bet Ţuru u1, 1 I Da hă e1 Meşulam, fiul lui Ber ui. Du. dul�i pi�ă1în _fata1 ':1°c��n}�s
o
e�e 

u�idit: ucrat în faţa odă i i lui. echia, a 
vid pma a iazu 3 1 .  După el Malchia, dintre şi pînă la casa vitejil.��eg.20.20. 1•0.22.11. ri, a lucr�t J?Înă la casele s1}{gin1a. 

L ·r·  Rehurn Ternplulm ş1 negustor ilor în 1d10r1\01 1 7  După el au lucrat. ev• 11' I at' porţii Mifcad, şi pînă la �daia dreptu\ fiul
. 
lui Bani, şi �lături �bi�

I 1:nar�a: din colţ. e s11s pentru ţin�tul "�a�� �!
ş
ţinutul Cheila. 32. Argintarii şi negustorii au 1 r�l; P0��ă

J�F:ua lucrat fr�ţii Jo), Ba: �����- oda ia de sus d in colţ şi P��;� 
vai

. fiul lui Henad_ad, mai rn�re. e pe 
ste' ju�ătate �� ţiluJ��rC�l��at'ui Io-
1 9. ş•af l!t�;�le eM�ţpei, ; dres o alt� ���terna z!dului, î�. 

faţa suiş�!���-�
e9•_ armelor, m um:h• · · b · 20 După el Baruc, fiul lui Za a1, � 

dre� cu rîvnă o altă parte, del� ungh; 
pînă la poarta casei marelui preo 
EJ\�ş��pă el Merernot, fi�! lui Urie. 
fiul lui Hacoţ, a dres o �lt� par!ec de
la poarta casei lui Ehaş1b, pma la 
capătul casei lui El iaşib. . . . • 

22. După el au lu�rat p_reoţu dm 1m-
prejurirnile lerusal_1rnu_lu1 . . 

23 După ei Beniamin ş1 Haşub a� 
Juc;at în dreptul casei lo_r. D�pă e1 
Azaria fiul lui Maaseia, f1�l Im Ana
nia a 'tucrat lingă casa Im. 

24. După el Binui, fiul lui Hen_adad, 
a dres o altă parte, dela casa lui Aza
ria pînă Ia unghi • şi pînă la c00J!;.. ,9. 

25. Palat, fiul lui Uzai, a lucra_! în faţa unghiului şi în faţa turnulm de 
sus care iese înainte din casa împăra
tului lingă curtea • temniţei. După el a lu�rat Pedaia, fiul lui Pareoş. ""ler.32. 2;93.1 ;37.21. 
26. Slujitorii • Templului, cari locu

iesc pe deal••, au lucrat pînă în drep
tul porţii ţ afelor, la răsărit, şi pî
nli în dreptu turnului care iese în 
afarli. •E?.ra 2. 43. Cap. 11. 21. ""2Cron. 27. 3. 
ţCap.B.1, 3;12.37. 

27. După ei Tecoiţii au dres o altă 
parte, în dreptul turnului celui mare, 
care iese înafară pînă la zidul dea
lului. 

28. Deasupra porţii • cailor, preoţii 
au lucrat fiecare înaintea casei lu i. 

(!:2ReR".tl.16. 2Cron .2a.15. Jer. 31.40. 
29. După ei Ţadoc, fiul lui !mer, a lucrat înaintea casei lui. După el a 

lucrat Şemaia, fiul lui Şecania, păzitorul porţii dela răsărit. 

Lucrările urmeaziJ. 4 t. Cînd a auzit Sanbalat ' că . . iarăş zidul, s'a miniat şi s'a Zid1� raţ foarte tare. Şi-a bătut joc d�uja· de1, . . • . •cap.2,1��· 2. ş1 a zis mamtea fraţilor 5„ : înaintea ostaşilor Samariei :  La cai 111 crează aceşti ludei neput inci�şi ? 0 u. 
v?r fi l ăsaţi s� lucre�e ? Oare v�r j:�� f1 ? Oare vor 1sprav1 ? Oare vor da . viaţă unor pietre înmormîntate su e; mormane de praf şi arse de foc?" P 
3. Tobia •, Amon itu l, era lingă el . 

a zis : „Să zidească "�"!ai ! Dad ;; va sui o vulpe, le va darima zidul Io de piatră." •cap. 2 . 10 1; _4. „Ascult_ă •, J:?�mne!eul nostru, c�� smtem bat1ocor1ţ1 ! Fa să cadă •• ocările lor asu pra ca putui lor, şi dă-i pradă pe un pămînt unde să fie robi. 
* Pe. 123. 3, 4. ':':...' Pe. 79. 12. Prov.3.31, 

5. Nu le ierta • fărădelegea, şi păca. tu l lor să nu f ie şters dinaintea Ta · căci au necăjit pe cei ce zidesc." ' 

o.ps. 69.27, 2S;109.J4, 15. It>r. t&.?J. 
6. Am zidit zidul, care a fost isprăvii pretutindeni pînă la jumătate din înăl· 

ţimea lui. Şi poporul lucra cu inimă. 
7. Dar  Sanbalat •, Tobia, Arabii, Amo

niţii şi Asdodiţii, s'au supărat foarle 
tare cînd au auzit că dregerea ziduri· 
lor înainta şi că spărturile începeau să se astupe. •v,�.1. 

8. S'au • un it toţi împreună ca să vi· nă împotriva Ierusal imului, şi să-i fa. că stricăciun i. • Ps.ic.:i,�;. 

9. Ne-am • rugat Dumnezeului no
stru, şi am pus o strajă zi şi noapte ca 
să ne apere împotriva lovituri!��-�

o;; 
t O. l nsă luda zicea-: „Puterile celor 

ce duc poverile slăbesc, şi dărî�ăt�· 
rile sînt multe ; n u  vom putea sa zi· 
d im zidul." 1 t. Şi vrlijmaşii noştri ziceau : „Nu 
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subt porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă. 

. i nu vor vedea n imic pînă 
vor şh, � e în mijlocul lor ; îi vom 
vom aJ� !om face astfel să înceteze 
ucide ş1 " (ucrar

ş
e.a. Iudeii cari locuiau lingă ei, J 2. \ de ze�e ori şi ne-au înştiinţat d�S���1 toate Jocurile pe unde veneau 

la 00be aceea am �us, .în lo�uril� cele 
1 �· de jos, dinapoia z1dulu1, .ş.•. 111_ la

ma•. tari poporul pe fam1l11, 1-am 
cunlet pe 'toţi cu săbiile, suliţele şi 
aşez�ile lor. . • arc,;i 

M'am uitat, ş1 �cul�ndu-�ă, a'!! 1 · a i marilor, dregatorilor ŞI celu1-zis m 0 or . Nu vă temeţi • de ei ! la��Jţi�vă 0a� inte d� Domn�[ cel ma� ,, şi înfricoşat, ş1 l.1:1.Ptaţ1 ţ . pe_ntru 
{raţii voştri, pentru fm voştri ŞI fe
tele voastre, pentru neve���le voastre, 
şi ·pe�4t�u0.';,�.s,��. ,��!�t��. �7. t 2 som.10.12. '�t Cî�d au auzit vrăjmaşii noştri 
că �m fost înştiinţ�ţi, Dum�ezeu le-a 
imicit ' planul, ş1 ne-am rntors. cu foţii [a zid, fiecare la lucrarea 

*\��·
6.12.  

16. Din ziua aceea! jumătate "di!1 o�
menii mei lucrau, iar ce�lalta JUma
tate era înarmată cu sul iţe, cu scu
turi cu arcuri şi cu platoşe. Căpete
nii)� erau înapoia întregei case a lui 
1��� ·Ceice zideau zidul , ş i cei ce du
ceau sau încărcau poverile, cu o mină 
lucrau iar cu alta ţineau arma. 
1 8. Fiecare din ei, cînd lucra, îşi avea 

sa
bia încinsă la mij loc. Cel ce suna 

din trîmbiţă stătea lîngă m ine. 1 9. Am zis mai marilor, dregătorilor. 
şi celuilalt popor : „Lucrarea este mare şi întinsă, şi noi sîntem risipiţi pe 
zid, departe unii de alţii. 
20. La sunetul trîmbiţei, să vă strîn

geţi la noi, spre locul de unde o veţi 
auzi. Dumnezeul • nostru va lupta pen
tru noi." 

O Exod. U. 14,26. Deut. 1 . SOj 8.22; 20 . 4 .  fos. 23. 10. 

21. Aşa făceam lucrarea : jumătate 
din noi stînd cu suliţa în mină d in 
zorii zilei pînă la ivirea stelelor. 

22. ln acelaş timp, am mai zis po
porului :  „Fiecare să petreacă noaptea 
în Ierusalim cu slujitorul lu i ; noap
tea să facem de strajă, iar ziua să 
lucrăm." 
23. Şi nu ne-am desbrăcat de haine, 

nic! eu, nici fraţ i i  mei, nici sluj itori i  mei, nici oamenii de strajă, cari erau 

Plîngerile poporului. 5 I : D!n partea oamenilor din popor 
. �1 dm partea nevestelor lor s'au �:��:� ki�r\tiJ�7�eri • împotriva fra-

0 ]sa. O. 7. •:<i:- Lev. 25. :15, 3G, 37 . Deut. H i . ; .  
2. Unii ziceau : „Noi, fii i noştri şi fe

tele noastre, sîntem mulţi ; să ni se 
dea griu ca să mîncăm şi să trăim." 
3. Alţ_ii zi�eau : „Punem zălog ogoa

rele, vule ş1 casele noastre, ca să avem 
griu în timpul foametei." �- Alţii !iceau : „Am împrumutat ar
gint punmd zălog ogoarele şi viile 
noast�e pentru birul împăratului. 

5. Ş1 totu� carnea • noastră este ca şi 
carnea fraţilor noştri, copiii noştri sînt 
ca şi copiii lor ; şi iată, supunem la 
robie •• pe fiii noştri şi pe fetele noa
stre, şi multe din fetele noastre au 
şi fost supuse la robie ; sîntem fără 
putere, căci ogoarele şi viile noastre 
sînt ale altora." ,,.. l!!n .68.7. MExoll . 2 1 . i . Lev.25.mi. 

6. M'am supărat foarte tare cînd le
am auzit plîngerile şi cuvintele ace
stea. 
7. Am hotărît să mustru pe cei mari 

şi pe dregători, şi le-am zis : „Ce ! voi 
împrumutaţi cu • camătă fraţilor vo
ştr i?" Şi am strîns în jurul meu o 
mare mulţime, 

:>Exoll.22.25. Lev.20.36. Ezec.22.12. 

8. şi le-am zis : „Noi am răscumpă
rat •, după puterea noastră, pe fraţii 
noştri ludei, vînduţi neamurilor ; şi 
voi să vindeţi pe fraţii voştri ? Şi în
că nouă să ne fie vînduţi ?" E i  au tă
cut, ne avînd ce să răspundă. •Lev . 2 u s. 

9. Apoi am zis : „Ce faceţi voi nu 
este b ine. N'ar trebui să umblaţi în 
frica • Dumnezeului nostru, ca •• să 
nu f i ţ i  de ocara neamurilor vrăjmaşe 
nouă ? 

·:< Lev . 25 . S6. „„..., 2Sam. 12.1-t. Rom . 2 . 24.  l Pet.2. 12. I O. Şi eu, şi fraţii mei şi slujitorii 
mei, le-am împrumutat argint şi grîu. 
Să le lăsăm dar datoria aceasta ! 

1 1 . Daţi-le înapoi astăzi ogoarele, vii
le, măslinii şi casele, şi a suta parte 
din argintul, din griul, din mustul şi 
din untdelemnul, pe care l-aţi cerut 
dela ei ca dobîndă." 

1 2. Ei  au răspuns : „Le vom da îna
poi, şi nu le vom cere nimic, vom face 
cum ai  zis." Atunci am chemat pe 
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t ntaua zi- 3. Le-am tnmes soi t cu urm·t , ., 1 3. Şi mi-a'.!1 • scutura ��ezen 'afa- răspuns : „Am o marc lucrare d oru\ cînd : „Aşa sa s�ut�re �L�·erile lui p� cut, şi nu pot s� mă pogor ; cit e . fa. ră dm Casa Lut ş� de f ea cuvîntul I-aş lăsa ca să nn la mi, lucrul tu�p orice om, ca�e nu-ş1 va ��ul acela şi ceta.". , - • ar in. ş1 aşa sa ţi� .scutu{a�" Toată aduna- ! 4. Mi-au facut 111 patru nnduri a lăsat cu . n:i1mle iş0�, eSi au lăudat pe I cerere, şi le-an� dat _acclaş răspu�i�'�' rea a zis · .  „Amm. , •• tinut de cu- 5. Sanbalat . mi-a tnmrs solia ace ·. �omnu!· Şi P�P�.��_J,,,s,.�, 18 _ 1; . ••• 2 R,-g.2">. 3. a cinc�a o�ra prin sluj itorul său �st,, nnt. · )ln1. to . l  · 1 ţinea m mina o scrisoare deschi;- arc Nrrmia ca dregător. 6. ln ea _era scris : „Se răspînd� 1 
. · · d m'a pus împăratul I z1·011ul printre popoare, şi Ga � e 1 4. ,0111 z���e c�� în ţara lui luda, de- spu1�c că tu. • �i I_u?ei i a1·eţi de gin� s: J�efi31��Ji.zecilea an pină Ia al . trei- 1·� rascu,laţ 1, ş1 "ca m. a_ces_t scop. zideşt i . · d ·1 • an al împăratului Ar- zidul. Se zice ca tu 1 ei aiunge impăra. ::��r�e �ir:� de doisprezece an_i, nici ! tul l?r•. . . . · · c„0 , 1., cu. nici' fraţii mei n'am trăit �m ve- · 7. ş1 ca _ai pus chiar _ pr�oro�1, ca să te uiturile cuvenite •• dregătornlu1. . numeasc_a la lerusalun. impara! al lui :•cnp .  t::. G. ···"'" I l"or. o. •, 1 ••. Iuda. Ş1 acum lucrurile acestea \"or 1 5  Inainte de mine, c�i dintîi dregă- ajunge I� cunoş!inţa î�păratului. Vino tori

. împovărau poporul, şi_ luau del� dar, ş1 sa �e statum1 1mpre�nă." el pîne şi vin, afară de cei. pat��ze�! 8. Am tnmes �rmatorul .raspu�s lui de sieli de argint ; chiar ş1 slu11tom Sanbalat : „Ce a 1 spus tu 1� scrisoare lor apăsau poporul. Eu • n'am făcut nu este ! tu del?. tme Ic na�coceşti ,,, aşa, din frică •• de Dumnezeu'. . . • 
9. _Toţi oam�11! 1 . aceştia voia� să ne �,2cor. 1 1 . n: 1:!. 1::. ····· \ ccs . 9. infncoşeze, ş t 1ş 1 ziceau : „Lt se \·a 

1 6. Ba, mai mult, am lucrat la drege- muia inima, şi lucrarea nu se n face.'' rea zidului acestuia, n'am cumpărat Acum, Dumnezeule, întăreşte-mă! niciun ogor, şi toţi sluj itorii mei erau 1 O. M'am dus la Şemaia, fiul lui De-la lucru. laia, fiul lui Mehctabeel . El se inchi· 
1 7. Aveam la masă • o sul<i cincizeci sese, şi a zis : „Haidem împreună în de oameni, ludei şi dregători, afară Casa lui Dumnezeu, în mijlocul Tem· de ceice veneau la noi din neamurile plului, şi să închidem uşile Templudeprimprejur. '"�Sam. o. ;. i ncg. ls. w. lui : căci vin să te omoare, şi au sfi 1 8. Mi se pregătea • în fiecare zi un vină noaptea să te omoare." bou, şase berbeci aleşi, şi păsări, _şi 1 1 .  Eu am răspuns : „Un om ca mine la fiecare zece zile se pregătea dm să fugă ? Şi care om ca mine ar putea belşug tot ,·inul care era de trebuinţă. să intre în Templu şi să trăiască? Nu Cu toate acestea, n'am cerut •• veni- voi intra !" t�rile �u_venite, dregătorului, pentru- 1 2. Şi am cunoscut că nu Dumnezeu ca l�cranle _apasau greu asu_p_ra popo- îl trimetea. Ci a proorocit • aşa pentru rulu1 acestma. '' IReg.·1· '"'· .:.q·ers. l l, tâ. mine fiindcă Sanbalat si Tabia îi dă· 1 9. Adu-Ţi • aminte de mine, spre bj- duse�ă argint. ' :·E:'.'· rn:?e ne, Dumnezeule, pentru tot ce am fa- 1 3. Şi cîştigîndu-1 astfel, nadaiduiau cut pentru poporul acesta ' ·=·rnp . rn.n că am să mă tem, şi că am să urmei 

Noi piedici. 6 1. Nu pusesem • încă uşile porţilor cînd Sanbalat, Tobia, Gheşem, Arabul, şi ceilalţi vrăjmaşi ai noştri au auzit•• că zidisem zidul si că n'a mai rămas nicio spărtură. ' 
�·Cnp. 3. 1, :;, ::·::•cap . 2. 101 19; . 1 .1, ; .  

2.  Atunci Sanbalat şi Gheşem au trimes • să-mi spună : „Vino, şi să ne 

sfaturile lui şi să fac un păcat. E1 s'ar 
fi folosit de această atingere a bunuh11 
meu nume, ca să mă umple de ocm. 
1 4. Adu-Ţi am inte, Dumnezeule ', dr 

Tobia şi de Sanbalat, ş i de faptele 
lor !  Adu-Ţi am inte şi d� Noadi�i proorocita ••, şi de ceilalţ i prooro 
cari căutau să mă ��;�i�1!""· „Ezec.i:u:. 
1 5. Zidul a fost isprăvit în a douăzeci 
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. . . . zi a lu n i i  E l u l ,  în cincizeci şi I Numărul bărbaţilor <lin poporul lu i  şi c�ide: zile. . . . . . 1 Israel .:. . Jou Cnd • au auzit toţ i naimaş11 no- I 8. f11 1  lui  Parcoş, <louă mii o suta 
1 �· ,1 u temut toate popoarele <lim- şaptezeci �i doi ; ştri„ s �l nostru ; s'au smerit foarte ?· fi!i IU I  Şefat ia , trei sute şaptezeci preiur i au cunoscut •• că l uc.rarea se ŞI <lo1 i.. . n�ult, şprin voia Dumnezeul111 nostru. ! O. ţ1 1 1 lui Arah , şase sute cincizeci facuse ··· cup. :! . Jtl; 1 . 1 , 'i ; G. 1 .  .:·1:· Ps.12ri.:?.  ŞI d01 ;  

l n vremea aceea erau un i i frun- 1 1 . fii.i 1.ui .Pahat-Moa� , d.1.11 frn lu i  J'i:. d' ludeia cari trimeteau deseon Iosu a Ş I a1 !UI loab, dou,1 m 11 opt sute laşi lll lui Tobia şi primeau şi ei seri- optsprezece ; 
'.��lsd�la el. 1 2._ fii! l.u 1 E lam, o nm doua sute ' 1 8 Căci mulţi <lm lucia erau lega\ 1 cmc1ze.�� ŞI patru ; 

�I rin jurămînt, pentrucă era g1- ! 3._ f1.11 lui Za tu, opt sute patru zeu 
cu 

ile 'lu i Şecania, fiul h11 Arah, şi ş i cmc! .; . �1�1 său Iohanan luase pe fata !UI Me- 1 4: . f1 1 1 l u i Zaca1 , şapte sute şasc-
fiul lui Berechia. zeci ' . . . . 

ş��
m
Vorbeau bine de el chiar în faţa � � �1�1 !U I B1m11, şase sute patruzeci 

· · · puneau cuvintele mele. To- ş P .' . mea, �I-I 
t
s . . c· să mă înfrico- 1 6. f111 lu i Beba1, şase sute douăzeci bia tnme ea scnson a I ş i opt ; 

�eze. 1 7." f111 . lu! Az�ad, două m i i t1 ei sute 
Numărul douazec1 ş1 doi ; /.irarli(i/or întorşi supt Zorobabel. i 1 8; f_i i 1 lu i  Adonicam, �ase sute şase , ·c1 ·t ·c1 1 . zeci ş1 şapte ; 7 1. După_ 1 ce s ţa. 1 ZI 1 zf ut ŞI .a!11 1 9. fi i i  l u i  Bigvai , două mii şase zeci pus . UŞI e por ! . or, . auv os„ P1:'Şl I II � i şapte ; 

. 
s lujbele lor uşiem, cintaretu . ş• Le- 20. fiii lui Adin şase sute cincizeci ,·iţii. . . . . .. , �lp.jJ. �- şi cinci ; ' 2. ·Am poru1�c1t f_:atelu i meu "Ha_�am, 2 1 .  fiii lu i  Ater, din familia lui E-
ş1 lu� Han.ama, cape!ema cetaţuu Ie: zechia, nouăzeci şi opt ; rusahmul�1, .o� ca�e 1�trec�a �e m_ulţi 22. f iii lui Haşum, trei sute douăzeci prin uedmc10ş1a ş1 pnn fnc.a . IUI de şi opt ; Dum�ezeu, . V " "-xod . 18.' 2�· 23. fi i i lui Beţai , tre i sute douăzeci 3. �1 Ie-am z!s :  „�a- ni! se desc:_h1da şi patru ; porţile Ier�sa�1muh11 1�a1�te_ de �aldu- 24. fii i lui Harif, o sută doisprezece ; �a S?arel_u1, _ş• uşile sa f1� mchis_e c�i 25. fiii lui Gabaon, nouăzeci şi cinci ; 111cu1et�nle, !II !aţa _voastra. �oc1:1 1torn 26. oamen i i din Betleem şi din Ne
lerusahmu.lu; s� faca de �tra,i�. fiecare tofa, 0 sută optzeci şi opt ; la locul !UI, mamtea casei lu i . 27. oamenii din Anatot, o sută douit--1. Cetatea era în�ăp�toare ş.i mare, zeci şi opt ; dar popor era puţ 111 m ea, ş1 casele 28. oamen i i  din Bet-Azmavet, patrn-
nu erau zidite. zeci şi doi ; 5. Dumnezeul meu mi-a pus în inimă 29. oamen i i din Chiriat- Iearim, d i n  
gindul să adun pe mai mari, pe dregă- Chefira şi din Beerot, şapte sute palori şi poporul, ca să-i număr. Am gă- truzeci şi trei ; 
sit o carte cu spiţele de neam ale celor 30. oamenii din Rama şi din Ghcba, 
ce se suiseră întîi din robie, şi am vă- şase sute douăzeci şi unu ; 
zut scris în ea cele ce urmează. 3 1 .  oamenii din Micmas, o sută doua-
6. lată pe cei • din ţară cari s'au în- zeci şi doi ; . . . . . 

tors din robie, din aceia pe cari îi 32. oamenii dm B�tel ŞI dm A 1 , o 
luase robi Nebucadneţar împăratul sută douăzeci şi trei ; Babilonului, şi cari s'au intors la l e- 33. oamenii din celalt Nebo, cincirusal im şi în Iuda fiecare în cetatea zeci şi doi ; 
lui. ' 

•:•F.•rn 2. 1 , etc. 34. fiii celuilalt Elam •, o mie două 1. A.u plecat cu Zorobabel, Iosua, sute �i.�ciz.eci şţ patru. ; ''':•rs. �"· Neem1a, Azaria Raamia Nahamani 35. flii lui Hanm, trei sute douazeCI ; 
Mardoheu, Bilş�n Misp�ret Bigvai' 36. fiii lui lerihon, trei sute patru-
Nehum, Baana. ' ' ' zeci şi cinci ; 
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. O 
37. fiii lui Lod, lu! t!adid _şi 

Ul no, 
apte sute douăzeci ŞI un�.• " 

t ş 
38. fiii lui Senaa, trei mu noua su e 

t
�
eJzeP�eoti : fiii lui Iedaia •, _di� ca�� 

lui iosua, nouă sute şapte ze�� J,10!.
r!\'. 

40. fiii lui lmer •, o mie .c/g��-;,
e�i. 

ş� t�o;iÎi lui Paşhur •, o mie două_,�ute 
atruzeci şi şapte ; �i croa.D. i-.iu. 

p 
42. fiii lui Harim ', o mie ş.aK��!.��-� 

z
���- Levi ţi : fiii lui Iosua şi lui C:ad: 

miel, din fiii lui Hodva, şaptezea ŞI 
P:tu

cîntăreti : fiii lui Asaf, o sută 
p
:��uli�lei/ : 0fih lui Şa!.�m, _fiii lui 

Ater fiii lui Talmon, flii l!-11 Acub2 
fiii iui Halita, fiii lui Şoba1, o suta 
t
�
eJ�es\u}iiti�

t. 
ai Temp_l_�lui ; fiii lui 

Ţiha, fiii lui Hasufa, ţ��I lu.1 i:aba�ţ? 
4 7. fiii lui Cheros, flii lui S1a, fm 

l
�
i
S.
p
f�ll�i Lebana, fiii lui Hagaba, 

fiii lui Salmai, 
49. fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, 

fiii lui Gahar, 
50. fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii 

lui Necoda, 
51 .  fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii 

lui Paseah, 
52. fiii lui Besai, fiii lui Mehunim, 

fiii lui Nefişim, 
53. fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, 

fiii lui Harhur, 
54. fiii lui Baţlit, fiii lui Mehida, 

fiii lui Harşa, 
55. fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii 

lui Tamah, 
56. fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa. 
57. Fiii robilor lui Solomon : fiii lui 

Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida, 
58. fiii lui laala, fiii lui Darcon, fiii 

lui Ghidel, 
59. fiii lui Şefatia, fiii lui Hatii, fiii 

lui Pocheret-Hatebaim, fiii lui Amon. 
60. Toţi slujitorii Templului şi fiii 

robilor lui Solomon :  trei sute nouăzeci şi doi . 
61 .  lată• pe ceice au plecat din TelMelah,_ di� Tel-Harşa, din Cherub-Adon! ŞI din lmer, şi cari n'au putut să-ş1 arate casa părintească şi neamul, ca dovadă că erau din Israel. 
62. Fiii lui Delaia, fiii lui T��i�:2r�i 

lui Ne�od_a, şase sute patruzeci . 63. Ş1 dintre preo\1 : fiii lui şi doi. 
fiii lui Hacot, fi ii lui Barzil�0haia, 
luase de nevastă pe una din 

1• care 
lui Barzilai, Oalaaditul, şi 3 f 

f
t
ete\e 

mit cu numele lor. os nu. 
64. Şi-au căutat cartea spi\elo mului lor, dar n'au găsit-o. De 

r nea. 
au fost dati afară din preoţie 

aceea 
65. şi dregătorul le-a spus să � nînce din lucrurile prea sfinte 

u '!1ă· 

Ţ�;i':n.
întreba un preot pe Uri�·�� 

66. Adunarea întreagă era de p 1 zeci şi două de mii trei sute şas 
a ru: 

de inşi, ezec1 
67. afară de robii şi roabele Io · 

număr de şapte mi i trei sute trei; in şi şapte . . Pr_int_re .ei se a.fiau două 6��1 patruzeci ŞI c1nc1 de c1ntăreţi şi c" e 
tăreţe. ln· 
68. �veau "şapte sute tre�ze�i şi şase 

�:tî�t
· doua sute patruzeci ş1 cinci de 

69. patru sute treizeci şi cinci de cămile, şi şase mii şapte sute două. zeci de măgari. 
70. Mulţi din capii de familie au făcut daruri pentru lucrare. Dregă. torul • a dat vistieriei o mie de dariei de aur, cincizeci de potire, cinci sute treizeci de veşminte preoţeşti."Cap.B.•. 
7 1 .  Capii de familie au dat în vistie· ria lucrării două;;eci de mii de dariei ' de aur şi două mii douăsute de mine 

de argint. "Ezra2.ro. 

72. Celalt popor a dat douăzeci de 
mii de dariei de aur, două mii de mine 
de argint, şi şasezeci şi şapte de veş· 
minte preoţeşti. 
73. Preoţii ş i  Leviţii, uşierii, cînfa· 

reţii, oamenii din popor, slujitorii 
Templului şi tot Israelul s'au aşezat 
în cetăţile lor •. •Ezr.3.1. 

Citirea Legii. 8 I .  Cînd a venit luna a şaptea, co· 
piii lui Israel erau în cetăţile lor. 

Atunci tot poporul • s'a �trî�s _ca un singur om  pe locul deschis dmarn· 
tea •• porţii a pelor. Au  zis �ărturaru· 
lui ţ Ezra să se d ucă să 1a cartea 
Legii lu i Moise, dată de Domnul 1111 
Israel. ,.  Ezra3. t .  «•Cap.3.26. t �zra7.•. 
2. Şi preotul Ezra a ad�s Legea 

înaintea adunării, alcătuită dm bărb�· 
ţi • şi femei şi d in toţi cei ce erau. in 
stare s'o înţeleagă. Era întîia" ZI a 
lunii a şaptea. ·=· Lev.23 . 24. ••Deui. :u.u,ii. 



N E E M  I A  8, 9. 505 înţeleseseră •• cuvintele cari l i se tîlcu1seră. t�Vers . 10. *'-'Vers. i.8.  
Ezra a citit în carte de diminea-

3· • ă la amează, pe locul deschis dijă fu��a porţii al?i:_lor, în faţa bărbaţila i femeilor ş1 m faţa celor ce erau .or �are s'o înţeleagă. Tot poporul a 
f�s� cu luare aminte la cetirea cărţii 
L!gg.ărturarul Ezra stătea �e un scaun d · lemn ridicat cu prile1ul acesta. 
Lfngă el: la drea1_Jta, s�ăte�u �atitia, 
şema, Anaia, Vrie, �1lch1� ş1 Maa
eia şi la stînga : Peda1a, M1şael, Mal�hia', Haşum, Haşbadana, Zaharia şi 
Meşulam. . • . • 
5. Ezra a desch�s . car!ea ma1�tea m
tregului popor, cac1 statea mai sus de 
cit tot poporul. Şi cind a deschis-o, tot poporul s'a • sculat. •Judc.3. 20. 

6 Ezra a binecuvîntat pe Domnul, 
D�mnezeul cel mare, şi tot poporul a 
răspuns • ridicind mînile •• : „Amin ! 
Amin !" Şi s'au plecat ţ şi s'au închi· 
nat înaintea Domnului, cu faţa la pă
mînt. * l Cor.14.16. �„o):PUo. 3. 41. 1 Tim.2.8. 

ţExod.4.31; 12.27. 2 Cron.20. 18. 7. Iosua, Bani, Şerebia, !amin, Acub, Şabetai, Hodia, Maaseia, C�elit�, Az�ria Iozabad, Hanan, Pela1a, ş1 Lev1-ţii,' lămureau poporulu� Legea •, şi fiecare stătea la locul lui. 
i:: J.ev.10.11. Deut. 33.10. 2 Cron. li. 7,8,9. Mnl.2. 7. 8. Ei citeau desluşit în cartea Leg i i lui Dumnezeu, şi-i arătau înţelesul, ca să-i facă să înţeleagă ce citiseră. 
Prăznuirea sărbătorii corturilor. 

9. Dregătorul Neemia •, preotul şi cărturarul Ezra, şi Leviţii •• cari învăţau pe popor, au zis întregului popor : „Ziua aceasta ţ este închinată Domnului, Dumnezeului vostru ; să nu vă bociţi tţ şi să nu plîngeţi !" Căci tot poporu plîngea cind a auzit cuvintele Legii. i:<Ezra2. 63. Cap. 7. 65;10. 1.  M 2 Cron.35. 3. Veni. 8. ţ l.E'v. 23. 24. Num. 29. 1 .  tt Deut. 16. 14, 15. 
Ecl.3.<. 10. Ei le-au zis : „Duceţi-vă de mîncaţi cărnuri grase şi beţi băuturi dulci, şi trimeteţi cite o parte • şi celor ce n'au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru ; nu vă mîhniţi, căci bucuria Domnului 1•a fi tăria voastră." • Est.9.19, 22. Apoc.11.10. 

n. Leviţii potoleau pe tot poporul, zmnd :  „ Tăceţi, căci ziua aceasta este sfîntă i. nu vă mîhniţi !"  1 2„ Ş1 tot poporul s'a dus să mănînce ŞI .să bea. Şi au trimes cite o par
te ' ş1 altora, şi s'au veselit mult. Căci 

1 3. A doua zi, capii de familie din tot. poporul, preoţii şi Lcviţii, s'au s}rin� la căr�urarul Ezra, ca să audă ttlcuir�a cuvintelor Legii. 
1 4. Ş1 au �ăsit scris în Lege că Domnul porunc1�e prin Moise, că fiii lui Israel trebuie să locuiască în corturi •, în timpul sărbătorii lunii a şaptea. 

<'Lev.23.34 1 42. Deut. 16.13. 1 5. Atunci au trimes să răspîndească vestea • aceasta în toate cetăţile lor şi la Ierusal im •• : „Duceţi-vă la munte şi aduceţi ramuri ţ de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mirt ramur! de finic, ş i ramuri de copaci stufoşi, ca să faceţi corturi, cum este scris." 
1:=Lev . 2J . 4 .  ·�'�Deut.JG. lG. t Lev. 23. -'0. 1 6. Atunci poporul s'a dus şi a adus ramuri, ş i au făcut corturi pe acoperişul • caselor lor, în curţile lor, în curţile Casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea porţii apelor " şi pe locul deschis dela poarta ţ lui Efraim. 

�Dcut . 22. S. t.:::< Co.p. 12.37. ţ 2 Reg. H. 13. Cap.12.:f.I. 

1 7. Toată adunarea celor ce se întor· seseră din robie a făcut corturi şi au locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, pînă în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel aşa ceva. Şi a fost foarte mare veselie •. " t Cron.so.21 . 18. Au citit în cartea Legii lui Dumnezeu în fiecare zi *, din cea dintîi zi pînă la cca din urmă. Au prăznuit sărbătoarea şapte zile, şi a fost o adunare de sărbătoare în ziua a opta, cum este poruncit••. 
>:• Deut. 31. 10,etc. O:.*Lev.23.36. Num.29.:l.:"1, 

Postul şi mărturisirea păcatelor. 9 1 .  In a douăzeci şi patra zi a • aceleiaş luni, copiii lui Israel s'au adu· nat, îmbrăcaţi în saci •• şi presăraţi cu ţărînă, pentru ţinerea unui post. 
.::cap. 8 . 2. •Mlos. 7.6. 1 Snm . 4 . 12.2. Sam . 1 . 2. lov 2.12. 

2. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărţindu-se • de toţi străinii, au venit şi şi-au mărturisit păcatele lor şi fărădelegile părinţilor lor. 
,,.. Ezre. 10.11. Cap. 13. 9,30. 

3. După ce au şezut jos, au cetit • în cartea Leo-ii Domnului, Dumnezeului 
lor, a patra parte din zi ; şi altă a 
patra parte din zi şi-au mărturisit pă
cate)� şi s'au înch!nat înaintea Dom
nului, Dumnezeului lor. " cop.e.1 ,s .  

4. Iosua, Bani, Cadmiei, Şebania, Bu-
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506 . . . 'au suit [ \·ărate, învăţături şi . ?rînduiri . . Şerebia Bani ŞI Ch.enan1 

t
s . t cu nate. ·•·Exod. "'· c"': c>0. 1 . .. .  "'· "' - S " n ll11n11_.· m, 1' L "ţilor ş1 au s nga ' L . f" t , . "' . t pe scaunu „ ev• 1 Dumnezeul , 1 4. .e-a1 _acu �unos

. 

cut _Sabat11 1 ,·;:: glas tare catre Domnu • cel .sfmt, ş1 le:a1. da„t prin. robul 1au 
lor. . . „ C d iei Bani, Moise, porunci, 1m·at�tun şi 0 1 au 5. Ş1 Lenţn l?sua, .a m

Şeb'ania şi I . . .l· a<- . 2. 3. Exo,1 . e1,eţe. Haşabnia, Şe�eb1a, Hodia, 1 5. Le-ai dat, dela 1 11ălţimea c · ·
1�· Petahia, au zis_: . .• . e Dom- lor, pîne • , cînd le era foame e

rur1: 
Sculaţi-\'ă ŞI bmcui mta(i p · · · scos apă •• d i n  stînca ·1 tunci '. şi ai 

11�i, �u��ezeul vostru, din vecinicie I era .s�tc. S! .1.e-ai sp;1s � să int��nf )� în v�cm1c1� ! . t ă fie Numele Tău cel I stăp111 1 rea (am pe care J Urasei că le.o 
s lit�:����a�

1
:�st! mai p� l��d�

e! orice ��.·„ .�.a,; · "'�I-:�:.;:i';·p."" I•"."' o "1 . "%,,1. 11.0 
binecuvmtare ŞI de orie ·•· t en:" · '"'· i::. 1 6. Dar parm(u noştn • s'au înginifai 

ue numai • Tu; ·ai făc�t •• ş i şi-au înţepen it •• grumazul. N'au ur: 6 Tu, Doam • .
1 · toata tt mat poruncile Tale, :•vei� -� P ce;urile, ceru�ile ... t �enTc�rt�\ ce este ·,�' De111. :u . 2i . :!flt>�· . 1 1 . 1

_
� - :!('rnn.::o.8. 1�; .. i9_;��oo-6. oştirea .lor_, ŞI pammtu 

·nd ele Tu 1 7. n'au vrut sa asculte, şi au d·H pe_�I, m_ări�e cu tot ce 
��t��· lucru;i, ş i  uitarii • minunile . pe ca�i le f�cus�i dai t nata �uturor. ac 
ină înaintea Ta. pentru c1. Ş1-au mţepcn 1t grumazul · 

�I����;
c
�,r;.:�;��!?.'.,����'·.1ţ,��'.s.��: ��·�·,!,: ;: �

i
�t!:� i;�;v�!

ti
��

a 
s�

o
�
,
n_t

ş
��

a
r�ă P� �o��; 1 . ,,.+ p„oo.6. . lor. Dar Tu, Tu eşti un Dumnezeu 

7.
· Tu, Doamn� Dumn_ezeule, .a• ales gata să ie_rţ�, Îf!durător_t şi milostil', pe Avram •, l-a1 scos dm Ur dm ,;tal- înc�t la. �m!e )• bogat 111 bunătate. deia şi i-ai pus numele Avraam. · _ . Ş1 nu 1-a1 paras1t, ' """ 1<. u , <2„1" •··• ·xum.ii ' 1:• F:ic. 1 1 . m :  I'.!. I. ·>·· I•u<·. t • .  :•. -' · -�Exod . :-J.1 . fi . X u m .  1 1 .  1 8. l':-<.�i.5,  1.:-1. loci:!, \J 

' s. Tu ai O'ăsit inima lui cre�incioa- 1 8. nici chiar atunci cînd • şi-a� fă. sa • înainte: T�, ai„făc1.1t legăm!nt•� t! cut un  viţel !urnat, ş i  au zis : „lata el, şi ai făg.ă?u1t ca v�1. da semmt_e! Ul Dumnezeu �  tau care te-a sc?s din tara Canan1ţ1lor, t:f�t1ţ1lo�, Am?nţil?�· Eg1_pt ! "  ş �  s'au dedat la m�n ocări Fereziţilor, lebus1ţ1lor _şi Gh1�gasiţi: faţa de Tmc. . Exou.:r..t lor. Şi Ţi-ai ţinut t cuvmt�il! ca ci -�şti 1 9. ln îndurarea • r a fără margini, drept. <·�·ar. to.6. "'"''"Far. !2.7; i:„is; 1 ' · ' · ş�·�0··�·1· "· nu i-ai părăsit în p ustie, şi stîlpul" 9. Tu ai văzut ' necazul �arinţil�r de nor n 'a încetat sâ-i călăuzească noştri în Egipt, şi !e-ai auzit „ stri- ziua pe drum, nici stil pul de foc să gătele la Mare:E��dş�e2:,, "· ; . . , ·Exoa. iuo. le . 1um i1�eze noaptea drumul, pe care 
a\·eau sa-I u rmeze. 1·ei� . 21 . Ps. 100. i:„ 1 O. Ai făcut • semne şi minuni împo

tri\·a lui Faraon, împotriva tuturor 
sluj itorilor lui şi împotriva î�treg;u: 
lui popor din ţara lui, pentruca şt1a1 
cu cită îngîmfare „ se purtaseră faţă 
de părinţii noştri, şi Ţi-ai arătat ţ sla-
1·a Ta cum se vede astăzi. " Exod. 7, 8,n, 10. 12,1-l, cn11111'i . •:„:• J�xod. 18. 1 1 .  tExocl.fl.Hi. fl'tt,fi3. 
l: ! ,J .1. Ier.:-r2.:.>o. J>an.l l .li1. 

1 1 . Ai despărţit • marea înaintea lor, 
şi au trecut pe uscat prin mijlocul 
mării : dar ai prăbuşit în adînc, ca o piatră •• în fundul apelor, pe cei ce-i 
urmăreau. 

'"Exod . U . 21 , 2'!,27 , 28. Ps. iB, 13, :":'EXOll . J� . ;., !O. 
1 2. l-ai călăuzit • ziua printr'un stîlp de nor, şi noaptea printr'un stî(p de foc, care le lumina drumul pe . carţ a 1·eau să-l urmeze. ,. Exod. ta. 21 . 1 3. Te-ai pogorît • pe muntele Sinai, Ic-ai �orbit din înălţimea cerurilor, ş 1 le-a1 dat porunci drepte'', legi ade-

==·�' Exod . J;.J.:!I,  :!'.!. :Xurn. 1-1 . 1 1 . 1 l'or. 10.1. 
20. Le-ai dat Duhul Tău • cel bun, ca 

să-i facă înţelepţ i ;  n'ai îndepărtat ma· 
na •• Ta dela gura lor, şi le-ai dat 
apă ţ să-şi potoleasca setea„:·Yum. 1 1 . ". 
J..;a. li:.L l i .  :::::• Exod. Hi. l.-1. los .. -• .  1� .  ·i· Exod. Ii . !i. 

2 1 .  Patruzeci • de ani, a i avut j!riiă 
să-i hrăneşti în pust ie, şi n'au dus 
l ipsă de n imic, hainele " �u li s'au 
învechit, şi picioarele nu h s'au um· 
fla!. -H>eut . 2 . 7 .  ''""'" Deul.8. �;

.
:!l"

. 22. Le-a i dat în mină împărăţii ş1 
popoare, ale căror ţinutu.ri. le-ai im: 
părţit între ei, şi au stăpm1t . ţa�a lui 
Sihon •, împă ratul Hesbonulu_1, ş1 ţara 
lu i Og, împăratul Basan��.'.;,_,1.21 .<1• . 
23. Le-ai înmulţit • fii i ca stelele ce· 

rurilor, şi i-a i adus în ţara„ desp�c 
�ar� sp�s�s�i părinţ ilor lor c� ... ,�,�„\� 1a m stap1 11 1re. 
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, 14 Şi fi i i lo.r .au in�rat • �i .au . 

l uat 1 32. Şi  acum , Dumnezeul nostru. -r� în •• stăpm1.�e ; }� . smerit lf!a.1.nte� Dumnez.eule mare, l?uternic : şi înfr iţar e Jocu1t�n.1 ţarn, 5=anamţ1�, ŞI coş�t, l u care I ţ i ţ u .  legăm mtu I Tău �� i .�at în . mmile lor, �f'!preuna_ cu ele indurare, nu prm ca puţin lucrn 1 a ăraţii şi popoa�ele ţarn, .. �� sa „1.e to�te. su�cn�ţele pnn cari am trecut hn!ă ce le place . • ·· I.os. 1 . z, ctc�-„„ � s„•�
· �··" noi, 1mpar�ţ11 noştn, căpeteniile noafa . Au ajuns stăpm.1 pe cetaţ1 1nta!1t.e st!"e! f?.reoţ11 1�oşt.n, proorocii noştri, 2J. ămînturi roditoare • ; au stap1- pannţ11 noştn ş1 tot poporul Tău 

Ş1. pe !'e•• pline de tot felul de bună- dm vremea •• împăraţilor Asiriei pin:; "!t. ca uţuri săpate, vii, măslini, �i po- în ziua de „azi . 
taţi. Pditori din belşug ; au mmcat, · Exo.1 . :1 1 . 1; , ; . < '" l" ' - '" '' ' 2 1l•""' · " 1� 1 u r�ăturat, s'au îngr�şat ţ, şi au trăit • 3?. Tu '' ai_ f?st clr�pt în tot ce ni s'a �na desfătări, prin bunatatea ţţ Ta cea mhmp!at, cac_1 Te;�' �rătat credincios. 

:����;- �:;;-:�ţ�eJ:°.",!:\'."i�;'.· ��·g���.�.7, "· Ez�c. 20.n. iar ,.'�·�.\,;�;. ;�1�u;. J.J. -�·�r�,". IW.G, D,m . 9 . :„ ,; ' 

96 Totuş, ei s'au răsculat • ŞI s'au 34. Im păra ţii noştri, căpeteniile noa
;z,;rătit împotriva Ta. Au aruncat Le- stre, preoţii noştri, şi părinţii noştri r�a •• Ta la _s_ratel� . lor, au ucis . pe n'.au păzit L.egea, �i ." '.au d.at _a�cultarc groorocii ţ Tai, can-1 rugau ferbrnte 111c1 poruncilor, mei mşhmţar1lor pl· P_ se întoarcă la Tine, şi s'au dedat la cari li le dădeai. �ari ocări faţă de Tine. ·•-.Jntlr. 2 . 1 1 .12. 35. Cînd erau stăpîni, în m ij locu l 

E'fr;}f.!,}1<jo==-·;;l �f�i.1Ji98t8„:.;�i��:tl.neg. ls.4: nuu. mul_te!or "' bine!aceri pe cari li le c..lă' ;; · - At��ci • i-ai lăsat în mînile deai, m ţar� •• m.tinsă şi. roditoar�! pc _ : .1 1 r cari i-au apăsat Dar care le-o daduse1, nu Ţ1-au ţ slui1t ş1 �·raJ�aşi or 0 ' zului lor au ;trigai nu s'au abătut dela faptele lor rele. 
��tr�ren�� · n;icaTu i-ai a�zit dela în- . _ .''D�n1._�"· 17 · . '°'"'."�2;" +ve�<· 2'" 
altimea ce:urilor„, şi, în îndurarea 36: Ş1 a�ta�1, iata-ne robi : lata-n_e 

· cea mare Ie-ai dat izbăvitori ţ cari r?b1. pe pami�tul pe care !-a1 dat paT!u scăpat din mînile vrăjmaşilor lor. rmţ1lor noşt�1, pentruc� sa s.e, bucure .-Jndr „ u· n.s,elc. Ps.1oo. u „12. '""l's.IOG.H. +.Jrnk.2. de ,roadele ŞI de bunurile lui . 
18. 3_9:-· ' :·neut.28.-ts. Ezr� 9.!I .  
2s. Cînd au avut odihnă, au început 37. El îşi înmulţeşte • roadele pentru 
iarăs să facă rău •, înaintea Ta. Atunci împăraţii cărora ne-ai supus, din prii-ai ·lăsat în mînile vrăjmaşilor lor, cina păcatelor noastre ; ei stăpînesc „ cari i-au stăpînit. Dar, din nou au după plac asupra trupurilor noastre strigat către Tine ; şi Tu i-ai auzit ş i asupra vitelor noastre, şi sîntem dela înălţimea cerurilor, şi, în marea într'o mare strîmtorare ! "  
Ta îndurare, i-ai izbăvit de mai -:·nrn1. 2". :n, :. 1 . " " DenL:>s.<s. multe•• ori. 

o:<Jmlc. 3. 11, 12, :10; 4. 1; j ,  �.11 ; 6.1 .  ::·::· I'�. 100. -rn. 29. I-ai rugat fierbinte să se întoarcă la Legea Ta ; dar ei au stăruit în îngîmfarea • lor, n'au ascultat de poruncile Tale, au păcătuit împotriva orînduirilor Tale, cari fac viu pe celce„ le împlineşte, Ţi-au întors spatele cu îndărătnicie, ·şi-au înţepenit grumazul, şi n'au ascultat. •Ye„,. w . . ,„„ Lr,·. 1 s .  r„ 
Ezec. �>iJ. l l .  Hom . 10.5 .  Gul . 3 . 12.  

30. l-ai îngăduit astfel mulţi ani, le-ai dat înştiinţări • prin Duhul tău, prin prooroci••, şi tot n'au luat aminte. Atunci i-ai dat în mînile ţ unor popoare Străine. 0:•2Reg.li . 1:-l. 2Cron . :-u; . 1 5 .  Icr.7 . 2:"1; 
�.-„.a. •:•.:.Fa.pi. 7.51. l PeL l.11.  � Pet. I.21 . + lsn..5.5, ·12.2-l . 31 . Dar, în marea Ta îndurare, nu 1 i-ai nimicit*, şi nu i-ai părăsit, căci f 
Ji�r�f��.un Dumn,��·�.': �i����,i; :„:.,ţ:.,î�7� I 

/noirea legămî11t11/11i. 

38. Pentru toate acestea, noi am încheiat • un legămînt, pe care l-am făcut în scris. Şi căpeteniile noastre, Leviţii noştri şi preoţii noştri şi-au pus pecetea •• pe el. t.:2Reg.2:u1. zcron . 29. w .  
Si.31. E z rn  10.3. Cap.10.29. ':":' Cop.JO. I .  

10 I .  Iată pc cei ce şi-au.pus p�cetea : Dregătorul Neem1a •, fml 1111 
Hacalia ••. Zedechia, . Cnp.s.o. '"'' C:ip. t. i .  
2 .  Seraia •, Azaria, Ieremia, "'C:ip.12.1 
3. Paşhur, Amaria, Malchia, 
4. Hatuş, Şebania, Maluc, 
5. Harim, Meremot, Obadia, 
6. Daniel, Ghineton, Baruc, 
7. Meşulam, Abia, M iiamin, S. Maazia, Bilgai, Şemaia, preoţi. 
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9 Leviţii : Iosua, fiul lui Az;�i"1�, 1 1-
·. din fiii lui Henadad, Ca .mie ' n�:J. şi fraţii lor, Şebania, Hod1a, Che-

lita, pefaia, Hanan, . l l . Mica, Rehob, Haşab1�, 
1 2. Zacur, Şerebia, Ş�bama, 
1 3. Hodia, Bani, Bemnu. . • 
1 4. Căpeteniile poporului : �areoş ' 

Pahat-Moab, El am,,. !.���.'a.�.!.n��p. 7. 8. etc. 

1 5. Buni, Azgad, �ebai„ 
1 6. Adonia, Big�a1, Adm, 
1 7. Ater, Ezech1a, Azur? 
1 8. Hodia, Haşum, Beta!, 
1 9. Harif, Anatol, Neba1, . 
2o. Magpiaş, Meşulam, Hezir, 
21,  Meşezabeel, Ţadoc, I.adua, 
22 Pelatia, Hanan, Ana1a, 
23: Hosea, Hanania, Haşub, 
24. Haloheş, Pilha, Şobec, . 25. Rehum, Haşabna, Maase1a, 
26. Ahia, Hanan, Anan, 
27. Maluc, Harim, Baana. . 
28. Cealaltă • parte a popor�lu1, P�.eo

ţii Leviţii uşierii, cîntăreţ11, slujito
rii' Templ�lui, şi toţi•• ce��e se des: 
părţiseră de popoarele strame, ca sa 
urmeze Legea lui Dumn�zeu! nevestele 
lor fiii şi fetele lor, toţi cei ce aveau 
cu�oştinţă şi pricepere, <•Ezra2.S6-'3. 
"''°'Ezra9.I; 10.11, 12, 19. Cop.13.3. 

29. s'au unit cu fraţii lor mai cu va
ză dintre ei. Au făgăduit cu jurămînt • 
şi au jurat să umble •• !n Legea lu! 
Dumnezeu, dată prin Moise, robul Im 
Dumnezeu, să păzească şi să împli
nească toate poruncile Domnului, Stă
pînului nostru, orînduirile şi legile 
Lui. •Deut.29.12,14. Cap.6.12, 13. Po.119.106. 
•0:: 2Reg. 23.9. 2Cron.3.t.31. 30. Am făgăduit să nu dăm pe fete
le • noastre după popoarele ţării şi 
să nu luăm pe fetele lor de neveste 
pentru fiii noştri ; 

(1Exod.34. 16. Deut.7.3. Ezra9. 12,14. 
3 1 .  să nu cumpărăm nimic, în ziua 

Sabatului, şi în zilele de sărbătoare, 
dela popoarele • ţării cari ar aduce de 
vînzare în ziua Sabatului mărfuri sau 
altceva de cumpărat, şi să lăsăm nelu
crat pămîntul în anul al şaptelea•• şi să nu cerem ţ plata nici unei datorii. 
..... Exod.20.10. Lev. 23. 3. Deut. O. 12. C!lp. 13. LD, etc. 0(• , :i.od.23.10111. Lev.25.4. ţDeut. 16 .1 ,2. Ce.p.6.12. 

Holărîri pentru între(inerea slujbei. 
32. Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr'un si-

clu pe an pentru slujba Casei D zeulu i nostru, UllJne. 33. pentru pînile • pentru în�intea Domnului, pentru daru��rea 
mmcare necurmat, pentru arde de 
tot necurmată din zilele de Sab��a �e zilele d� lună nouă şi din zil 1 • din sărbători, pentru lucrurile înche de Domnului, pentru jertfele de 1s inate pentru Israel, şi pentru tot ce s�71re în Casa Dumnezeului nostru. ace *Lev. 2-1 . 5 , etc. :??ron . 2  . . a, (o(f Xnrn.2B:ai 
34. Am tras la sorţi, preoţi, Leviţj : popor, pentru lemnele cari treb . ii 

aduse pe fiecare an, ca dar . la c'au 
Dumnezeului nostru, după ca�ele nasa stre părinteşti, la vremi hotărite cao

a: fie ars pe altarul Domnului o'urnn
sa 

zeului nostru, cum este scris •" în Leg'° � CaJ') . Jg . � t .  Isa . 4.0.J6. '4(1�v.s.�· 
35. Am hotărît să aducem în fiecar · an • la Casa Domnului cele dintîi roa'. de ale pămîntului nostru şi cele dinlîi roade d in toate roadele tuturor po. milor ; 

>:oExod.23.19;34.26. Le„· . 19. 23. Num . 1e.12. Deat.26.2, 36. să aduce� la C<i:sa Dumnezeului nostru, preoţilor . can fac slujba în Casa Dumnezeulm nostru, pe întîii născuţi ai fiilor noştri şi ai vitelor noa. stre, cum este scris în Lege •, pe întîii născuţi ai vacilor şi oilor noastre; 
*Exod. 13.2, 12, 13. Lev. 27.26,Zi. 1'nm. I8. 15,16. 

37. �ă • aducem p�eoţilor, în cămările Casei Dumnezeului nostru, cele din· 
tîi roade din plămădeală şi darurile 
noastre de mîncare, d in roadele tulu· 
ror pomilor, din m ust şi din untde· 
lemn ; şi să dăm zeciuială•• din pa· 
mîntul nostru Leviţilor, cari trebuie 
s'o ia ei înşişi în toate cetăţile aşez.ale 
pe pămînturile pe cari le lucrăm. 
::<Lev.23.17. Nnm. 15. 19; JB. 12, etc. Dent. 18. 4; 26. 2. 
**Lev.Zl.30. Num. 18.21, ctc. 

38. Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu 
Leviţii cînd • vor ridica zeciuiala. ; .şi Leviţii vor aduce zeciuială din zec1u1a· 
lă la Casa Dumnezeului ·nostru, în că· 
mările •• casei vistieriei. 

('Num. 18.26 . .;:.;, 1 Cron.9.26. 2Cron.31.ll. 

39. Căci copiii lui Israel şi fiii lui 
Levi vor aduce • în cămările acestea 
darurile de griu, de must şi d.e unt: 
delemn · acolo sînt uneltele sfmtu lu1 

locaş, Şi acolo stau pre�tii cari fac 
slujba, uşierii şi cîntăre\ 11. Astfel ne· 
am hotărît să nu părăsim •• Casa Dum· 

���!�1��6'.1?.��!��·91. 12. Cap.13.12. ••Cap.13.l�ll. 
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ă firea noilor locuitori. 

/nz� �teniile poporului _s'au aşe-11 I . Cap Ierusal im. Cealalta parte a za! 1la. tras la sorţ, pentruca unul poporu ui a vină să locui.ască la l�ru
oin. ze:e sătatea • sfîntă, iar ce1lalţ1 să 
sahm 1n c� etăţi. • vers.1s. Mat. <.&;21. r.s. 

1ocu1ască :1 � binecuvîntat pe toţi cei 2. P0Pj�it de bună voie • să locuiace ar ��rusalim. . . 
•Ju?c.

,
6. 9. 

scă at_ .  căpeteniile ţmutullll can s  au 
J .  lat j Ierusalim. ln cetăţile lui luaşeza. !re s'a aşezat în moşia lui, în 

da, ţiec lui Israel preoţii şi Leviţii, 
�I�Jit�rii •• Templ�lui, ş i  fiii ţ robilor 
Jui Solom�rCron.o.2. s. ��* Ezra2.43. t Ezra2.ou. 

4_ La Ierusali!Il •. s'a�. aşe.zat u�ii �in 
f" lui Iuda ş1 dm f111 IUJ_ Ben.1amm: �1 Din fiii lui lud.a :  �ta1a,_ frnl l_m 
0 · fiul lui Zahana, fiul Im Amana, 
fi�\3'

1ui Şefatia, fiul lui Mahalaleel, 
din fiii lui •• p���t�o.9.3, etc. O<•Fac.38.20. 5. şi Maaseia, fiu! lui Ba�uc, ţiul lu� 
Col-Hoze, fiu} 11:11 _Haz!11a, �iul llll 
Adaia, fiul .lui. Io1!1nb, fiul Im Zaha-� fi� �1 Ş�onL . 
6.' Toţi fiii lui Pereţ cari s'au aşezat 

la Ierusalim, au fost . pa_trl!. sute şase-zeci şi opt de oamem v1tei 1. - . 
7. Iată fiii lui Beniamin : Salu, frnl 
lui Meşulam, fiul lui loed, fiul lui Pe
daia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, 
fiul lui ltiel, fiul lui Isaia, 
8. şi după el, Gabai şi Salai, nouăsute douăzeci ş i opt. 9. Ioel ,  fiul lui Zicri, era căpetenia lor ; şi luda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a cetăţii. 
10. Din preoţi • :  ledaia, fiul lui loia

rib, lachin, •:• 1 croo. 9.IO, etc. 

1 1 .  Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Me-raiot, fiul lui Ahitub, domnul Casei lui 
Dumnezeu, 
1 2. şi fraţii lor cari făceau slujba Casei, opt sute douăzeci şi doi ; Ada ia, 

fiul lui leroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amţi, fiul lui Zaharia, fiul lui 
Paşhur, fiul lui Malchia, 
1 3: şi fraţii săi, capii caselor părinteşti, două sute patruzeci şi doi ; şi 

A1!Jaş�i, fiul lui Azareel, fiul lui Ahza1, f1�l lui Meşilemot, fiul lui !mer, 14._ şi ţra�ii lor, oameni vitej i, o sută dou_azec1 ş1 opt ; Zabdiel, fiul lui Ghedol im. era căpetenia lor. 15. Din Leviţ i :  Şemaia, fiul lui Ha-

b�'�· f��ll l��i B���icam, fiul lui Haşa
l 6. Ş!lb�tai şi Io'zabad, însărcinaţi cu treburile_ �e. afară ale Casei lui Dum-���W'ioş/ ; facmd parte din ;,��;.t.��-i�� 
1 7. 0atania, _fiul lui Mica, fiul lui �abd1, fml lua Asaf, căpetenia care cmta lauda la rugăciune, şi Bacbuchia al . doilea din_ fraţi_i săi, şi Abda, fiui lui Şamua, fiul lui Gaial, fiul lui Iedutun. 1 8. Toţi Leviţii din cetatea • sfîntă erau două sute optzeci şi patru. <•vers. I. 
1 9. Şi uşierii : Acub, Talmon, şi fraţii lor,_ �ăzitorii porţilor, o sută şapte zeci ş 1 doi. 
20. Cealaltă parte din Israel din preoţi, ş i din Leviţi, s'au aşe;at în toate cetăţile lui Iuda, fiecare în moşia lui. 
2 1 .  Slujiţorii • Templului s'au aşezat pe deal, ş1 aveau de căpetenii pe Ţiha şi Ghişpa. •Cap.3.26. 

2 2. Căpetenia Leviţilor la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Haşabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cîntăreţii însărcinaţi cu slujba Casei lui Dumnezeu ; 
23. căci era o poruncă • a împăratului cu privire la cîntăreţi, şi li se dădea o parte hotărîtă pe fiecare zi. 

O:.Ezra 6 . 8 , 9 ; 7 . 20, etc. 

24. Petahia, fiul lui Meşezabeel, din fiii lui Zerah •, fiul lui luda, era dregătorul•• împăratului pentru toate treburile poporului. 
:=Fac.SS.30. 00 1 cron . 18 . J i j 23.2S. 

25. Cît despre sate şi cîmpiile lor, unii din fiii lui luda s'au aşezat la Chiriat-Arba • şi în locurile cari ţin de el, la Dibon şi în locurile cari ţin de el, Iecabţeel şi în satele cari ţin de el, >:O foe. 14. 16. 26. la !eşua, la Molada, la Bet-Palet, 27. la Haţar-Şual, la Beer-Şeba şi în locurile cari ţin de ea, 
28. la Ţiclag, la Mecona şi în locurile cari ţin de ea, 
29. la En-Rimon, la Ţorea, la larmut, 
30. la Zanoah, la Adulam, şi în satele cari ţin de el, la Lachis şi în ţinutul lui, la Azeca şi în locurile cari ţin 

de el. S'au aşezat astfel dela BeerŞeba pîna Ia valea lui Hinom. 
31 . Fiii lui Beniamin s'au aşezat, dela 

Gheba la Micmaş, la Aia, l a Betel şi 
în locurile cari ţin de el, 32. la Anatol, la Nob, la Hanania, 
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51 O I Oh ·ta im 23. Fii_i _h�i Levi, capi de f . 33. la �:���· I

1� Ş!��lm� la �ebal'a!, fost scrişi m cartea • Cron · a1111lii a 

�t \� Lod, Şi Ia Ono, vale,�1�,!�.�r�1� �ii.'·
re�ea lu

.
i lohanan, f!����l �l�� 

torilor. 
f st unii Leviţi cari s'au unit 24. Capetenule lev it ilor H ""·"·• 

•• 131
6.
B��a�in, măcar că făceau parte rebi:i_, ş i  _Iosua, fiut' lui° c:Jab.ia, şe. , d fraţi� lor 1mpreuni1 �u ei, stînd

lll
u
1e1!. )i din cetele lui lu a . faţa altora, erau msărcinaţ " .n11 1n 

N/1mărătoarea preoţilor şi_· �el'i!'.lo
,
r. r�asc� şi să !�ude pe Domn' sa ma. 

ţ n s au rmdu1ala •• Im o. a\· id, omul 1Ul! dupa 12 1 Iată preotii • şi Le\·� 11 ca. U1 D 
î�tors cu Zorobabel , flul !UJ Şe�I- nezeu. . -' EmJ. 1 1 .  "-'1cron '"„�m. 

. . Iosua . Sera ia ••, I eremia, 25. Matama, Bacbuchia Obad: 
·-•,, t

E
1e
z
l
r'a,

ş1 cu :,Ezrn2. 1, 2. ,.,, c„p.10 .2 ., . şulam, Talmon şi Acub, 'uşier· 1;'. �\e. 
H t de strnjă I� cămăr ile dela porţ1'.1 aceau 2. Amaria, Maluc, a uş, 26 E t -

3 Şecania Rehum, Meremot, . _ . · 1. raiau pe nemea lui Io: h' 
-1: Ido, Ghinetoi, �bia .•• d.nc . 1 . 0. fiul lui Iosua, f iul lui Ioţada 

1ac_ 1m. 
" · Miiamin, Maadia, 811.ga, ,·remea lui Neemia, dregătorul

c: ş1. Pe 6. Şemaia, Joiarib,_ Jedaia, . vremea preotului ş i cărturaruJu-'•l' Pt 
7. Salu, Amoc, H1l�h 1a, Ied�1a. A�e- ra. ''Cap.<. •. ''''Ez�,,.;11; 

ştia au fost căpetenule pr.eoţilor .ş i  3 Sfinfirrn zidurilor. 
fraţilor lor, pe v����;}1:i�g1�.s.��nb·. 3:-;-: 27. la sfinţirea • zidurilor Ier s. Le\"iţi : Iosua, Binui, Ca_dmie.l, Şe- mului, au chemat pe Leviţi din 

�sa(i. 
rebia Iuda, Matania, care cirmu1a im- locurile î� cari Io:uiat� şi . i-au ��:: 
preu�ă cu fraţii săi cîntarea _• . laud�- la  Ierusal im, ca sa praznuiască r· 
1 . • L•P · 11· 1 • · ţ�r�a _ş i  sărbătoarea �u laude" şi

s
c::: °iJ. ' sacbuchia şi Uni, c�_ri îşi impi i- t

a
a
r
r
f
1
e'. 

m sunet de ch 1m,·ale, alăute s i  neau slujbele lingă fraţ11_ Io�. . 
lO Iosua a născut pe Io1ach1m, �oia- ''Deut.20.5. Ps.RO, titlu .  ·: ·· 1 crou. 2: •. G. 2cron.:.,,3 . . 

chi� a născut pe Eliaşib, Eliaş1b a _ 28. fiii. c!ntăreţilor. s'au strîns cti� -scut pe Joiada 1mpreJunm1le l e rusahmului, din sal!!· n� I. Joiada a nă�cut pe Ionatan, şi Io- sluj itorilor Templului, · 

natan a născut pe ladua. . . 29. �în . B�t-Ghilgal, şi din ţinutul 
1 2. Iată, cari erau pe vreme.� Im Joia- Ghebe1 ş1  dm Azmant ; căci cîntăretii chim, preoţii, capi de fam1l 11 : . pentru îşi zidiseră sate împrejurul Ierusaii
Seraia, Meraia ; pentru Ieremia, Ha- mului. 
nania ; 30. P.!�oti! şi leviţ ii s'au. curăţit, si 1 3. pentru Ezra, Meşulam ; pentru au curaţ1t ş1 pe popor, porţile şi zidul. 
Amaria, Iohanan ; 31 . Am suit pe zid pe căpeten iile lui 
1 4. pentru Meluchi, Ionatan, pentru luda, şi am făcut două coruri mari 

Şebania, Iosif ; Cel dintîi a pornit pe partea ' dr1apli 
1 5. pentru Harim, Adna ; pentru Me- a z idulu i, spre •• poarta gunoiului. raiot, Helcai ; '�Vers.3:9. �,;�r:1p.2.1s:J.r 

1 6. pentru Ido, Zaharia ; pentru Ghi- 32. In urma acestui cor mergeau Ho· 
neton, Meşulam ; sea şi jumătate din căpeteniile lui 

1 7. pentru Abia, Zicri ; pentru Mi- I uda, 
uiamin şi Moadia, Piltai ; 33. Azaria, Ezra, Meşulam, 

1 8. pentru Bilga, Şamua ; pentru Şe- 34. Iuda, Beniamin, Şemaia, şi Im· 
maia, Ionatan ; mia, 

1 9. pentru loiarib, Matnai ; pentru 35. unii din fiii preoţilor cu trîmbi· 
ledaia, Uzi ; ţe •, Zaharia, fiul lui Ionatan, �iul .lui 

20. pentru Salai, Calai ; pentru Amoc, Şemaia, fiul lu i Matania, fiul IUJ Mica 
Eber ; fiul lu i Za cur, fiul lui Asaf, •!<um rn ' '  

2 1 .  pentru Hilchia, Haşabia ; pentru 36. ş i  fraţii săi, Şemaia, Azareel, Mi· 
Iedaia, Netaneel. !alai Ghilalai, Maai, Netaneel, ludi 
2.2. Pe vrem�a l�i Eliaşib, h�i .1.oiada! şi H�nani, cu instrumente!e • de muzi· 

IUJ loh�n.� �· Im I�?ua, Lev1ţ11, C�J?• I că ale lui David, omul 1 1 11 Dumnezeu. 
de fam1!11, ş1 preoţn, au fost scr1ş1, I Cărturarul Ezra era în fruntra lor. rnpt domnia lui Dariu, Persanul. 1riou . .  " · 
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. rta • iL,·oru lui, s'au suit , Zorobabel si . . . 
5 1 1  

J7. L.a !��� pe treptele•• cetăţi i lui cîntăreti lor' s iNt�;m ia, parl ilc cu\·cn ik 
drer.t 1113 1 rid icătura zidului, deasupra dat • Le,·iţil'or l��nlor,

. zi ?e . z1 ; .au Da�:d1Xc Da,:i�, pînă la poarta t ape- ! �.ev iţii. "  au dat fiil�t�r;�� .��,:�ţ1�t�;1c��1: �;.,�.r;e,, ��:·�;:·�··,��; �:„ :• "��:�:;';;' ,�;; ,'.�· 1 1lc 
.
sfm t 1k l'll\ c�.:�.�: ,!�� ·

„ . . .  """' '""'· �S. . 111 urma Im veneam eu cu cca- 1 Ca/((trcn iii' 11,„1, 11 111 · F/' .1 st1n�a: mătate din popor, pc zid . Trc- 13 1 1 1 • 
·' / · w," ' ·  J�Jta Jll deasupra turn�1lu i  •• cuptoare- I f · 

ţ 1 ' remca a�cca, s'a cetH • în 
r1nd pe mers pînă la zidul ţ cel lat ; I se si 

a ,a P�P?ruh�! 111. cartea lut Moi
Jor, au n·e"'· "1. "'"'' <':ip.:: . 1 1 .  "'"'" ::· '· , M' 'b ·� a gas1t sc1 .1s ca� �momtuf •• şi 

· pe deasupra • porţii lui E- : F ?a �ul nu tre�uiau sa mtre nicioda
J�. a��deasupra porţii •• celei vechi, ; r;' .'.�:. „�.?�ea l �l l Dumnezeu, -' I 1eu1. :u . 1 1 . 

fra1m, ra porţii ţ peştilor pe dea- -;)- . . .,- · -· ·- · n�.s . . :, 8 ; 9 . ::.
_
ha.:•

.
1. 1ti. ':":' ut>ut. :.!:\.3 ,·L 

pe d:a��fnului ţţ lui Hanan�el şi pe pii"Id�cl:
t��ca n1u

 ven!sera. îna}nt�a co
supr a turnului Mea, pînă la poar- ' t -- 11 �rae_ cu p111e ŞI apa, ş1 pendeasuprl . Şi s'au oprit la poarta �• ' luca toc111 1sera • împotri\·a lor cu pret 
1a 't��i

o1 . 
•:•2Reg. u . rn. <'np . �. rn .  ,,,,. Cup.: : .

'
,,. be

a:!·f'111t pe Balaam ca să-i blesteme: 
re'.n ::. :.:. :-+ r:ip. ::. t. q t 'ap. :: . <r.!. + .... 1.·t·.3'2.:.!. � Du�rne�eul n..ostru a prefăcut 
.r„v- " . ' · "t . blestemul 111 bmecunnta re .„ . .„ . W. Ce_Ic doua cor.un. s au opri .  1 1 1 Ju:-;.. '..! 1 . !1 , 1n . �11111 . '..! :: . 1 1 : :! 1 . 1 0 . 1k.1 1 t . '..!�.�.u m

. ___ _ ,_ 

Casa l��o
�

��;r�
z!�a'u 

ş:u 
t��i1�

a ş1 eu 3. Cînd au auzit. Legea, au deosebit ' 
ş�tre1 reoţii Eliachim, Maas�ia, Mi- dm Israel pe tot1 străin ii. "' Cnp.!1.2;10. c> .  

·a�i� PMica, El ioenai, Zaharia, Ha- „4· lnamte de aceasta, �preotul Eliaşih, ni . 'cu trîmbite care ern pus peste camanle Casei Dum-n��iaŞi Maaseia, Ş�maia, Eleazar. Uzi , n�zeultu .n?stru, şi rudă cu Tobia, 
lohanan, Malchia, Elam şi Ezer. Cin- "· pr.egatise pent�u- d o  cămară mare, 
tăre(ii şi-au înălţat glasul, cîrmuiţi de ui!de ptmea.u ma i  mamte darurile de 
Jzrahia. : �1 1!1care, tam1 1a, �ne.ltele, zeciuiala din n In • ziua aceea s'au adus multe , „nu, _dm !nust, ş1 dm untdelemn, păr
jertfe, şi a fost mare bucurie, căci · �ile rmd.uit� •• pent.ru L.e':iţi, cîntăreţi 
Dumnezeu dăduse poporului o mare � 1 uşieri , ş1 darurile ridicate pentru 
pricină .de b��Ur�e. S� �ucurau şi fc-

preoţi. " t 'np . 12 . ,
_
1 .  ·: '' X"''." ".21;"' · meile ş1 copt11, ş1 strigatele de bucu- 6. Eu nu eram la lerusal 1111 cmd s au 

rie ale Ierusalimului se auzeau pînă petrecut !oat� ace;;tea, cac.1 mă �ntor
departe. -- 2 1 ·ron. ::1 . 1 1, 12 .  cn1J .  r n . r „  12, n .  sesem 1: 1mpa�at 111 al tre1zec1 şt doi

A�ezarea dregători/or Templului. H. ln ziua aceea, s'au rîndu it oameni 
rari să privegheze asupra odăilor cari 
slujeau de cămări pentru darurile ele 
mîncare, cele dintîi roade şi zeciuie
li. Ei au fost însărcinaţi să adune în e!e: din ţinutul cetăţilor, părţile ho
ta!1te de Lege preoţilor şi Leviţilor. 
C.ac.1 luda se bucura că preoţii şi Lentu erau la locul lor l5.  păzind .tot ce p;·ivea slujba lui Dum�e��u. �1. a c�1răţirilor. Cîntăreţii ş1 u�1;n! 1ş1 .1mphn.eau şi ei slujbele, d�pa rmdu1ala Im David şi  a fiului sau Solomon. •:• 1 cron. :!_;; 26. 

l6. Căci odinioară, pc vremea lu i  Da· 1'!d JI • .lu.i �saf, . erau căpeten i i  peste r�nt�reţ_i ş1 cmtări de laudă şi de  multam1re m cinstea lu i Dumnezeu. 
47. Tot lsraelu� 1�rd1��5·�·;•·�:����wi�i 

lea .an al. lu i  Artaxerxe, împăratul Bab1lonulu1 . LJ sfîrsitul anului am căpătat de la împărat învoire ''"""I"' "  1 1 . 

!· să mă întorc la Ierusalim, şi am 
1·azut răul pe care-I făcuse Eliasib 
prcg:atind * o că.mară pentru Tobia; î1; 
curţile Casei Im Dumnezeu. :• vers. 1 . : . . 
8. Mi-a părut foarte rău, şi am arun

cat afară din cămară toate lucrurile 
lui Tabia . 
9. Apoi am poruncit să se curăţeas

că • odăile, şi am pus iarăş în ele unel
tele Casei lui Dumnezeu, darurile de 
mincare şi tămîia. ':':!l'ron.�iori.;;, t:l, rn, 1�. 

Zeduielile ndu,1r di11 11011 .  
1 O .  Am auzit deasemenea că părţile 

Leviţilor nu • l i  se dăduseră, şi că LL·
,·iţii şi cîntăreţii, însărcinaţi cu sluj
ba, fugiseră fiecare din •• ţinutul lui. 

�· )ln l .:l.  8. �,�, Xum . 3:"1. :!. 

1 1 . Am mustrat • pe dregători, şi a111 
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1 2  

t uce •• a fost părăsită Casa 
zis : „Pen r ?" Şi am strins pe Le-
��:i �i

u��e:î:tireţi, şi i-am pus iarăş 
tot felul de lucruri au pet tea odată şi de două ori afecut noi rusalim. ară din 1� 

în slujba �o:.�. 17026. Prov. 2ll. < .  ••C•p. 10. 99. 

1 2. At1:1nci • ţot !�da a. adu��� ciă�f� 
2 1 .  I-am .mustrat, şi. le-.am zis · truce staţi noaptea mainte : „P,0 Dacă veţi mai face încă oda 1 Zidului; ac.esta, voi p�ne mî�a pe �o� ,!ucrui clipa aceea, n au mai venit • 1· Din Sabatului. 1n tirnPul ri zeciuiala dm griu, d.•�.:.:o.99,�; 12.„. 

u��del:�·at cămările • în grija pre<>: 
tul�i Şelemia, cărt�ra[ul�ti . Tjdr�'.a� 
lui Pedaia, unul dm ev1. I, ş f I adaos şi pc Hanan, fiul lui Zacur, m 
lui Matania căci le mergea nuf!1e1: c� • t credin�ioşi ••. Ei au fost. msarc!-
��nţi să facă impărfirile cuvenite fraj1-
Jor lor. ioo2eroo.s1.12.Cap.12 . .U . M�ap.1.2. 1cor.-t.2. 

1 4. Adu-Ţi aminte • de mi.ne,. Dum�e
zeule pentru aceste lucruri, ŞI nu UJta 
fapteie mele evlavioase f�cute pentru 
Casa Dum�ezeulu.i meu Ş! pi;ntru !u
crurile cari trebuiesc .�:�'.!:,��c.��6: 19• 

Sfin(irea Sabatului. 

1 5. Pe vremea aceasta am văzut !n 
Iuda nişte oameni că�cind la ţe�sc m 
ziua Sabatului •, aducmd snopi, . mcăr
cind măgarii cu vin, struguri. ş1. smo
chine şi cu tot felul de lucruri, ş1 adu
cindu'-le „ la Ierusalim în ziua Saba
tului. Şi i-am mustrat . chiar în ziua 
cind îşi vindeau mărfurile. 

o E:iorl.20. 10. 09Cap. I0.31. Ier.17.21,22. 

1 6. Mai erau şi nişte Tirieni, aşezaţi 
în Ierusalim, cari aduceau peşte şi tot 
felul de mărfuri, şi le vindeau fiilor 
lui luda în ziua Sabatului şi în Ieru
salim. 

1 7. Am mustrat • pe mai marii lui lu; 
da, şi le-am zis : „Ce însemnează acea
stll faptă rea pe care o faceţi, pîngă
rind ziua Sabatulu i ?  • Vero. li. 

1 8. Oare n'au lucrat • aşa părinţii vo
ştri, şi nu din pricina aceasta a tri
mes Dumnezeul nostru toate aceste 
nenorociri peste noi şi peste cetatea 
aceasta ? Şi voi aduceţi din nou minia 
Lui împotriva lui Israel, pîngărind Sa
batul !" •Ier.11.21,22,23. 

1 9. Apoi am poruncit să se închidă 
porţile Ierusalimului înainte de Sabat, 
de îndată ce le va ajunge umbra •, şi 
să nu se deschidă decit după Sabat. Şi am pus ciţiva din slujitorii mei la porţi••, sll oprească intrarea sarcinilor de mllrfuri în ziua Sabatului. •Lev.28.32. '°'� ler. 17.21,22, 
20. Şi aşa negustorii şi vînzătorii de 

22. Am poruncit şi Leviţilo _ r�ţească •, şi . să vină să păz�a�a_se cu. 
ţ1le, ca să sfmţească ziua Saba��l�ior. 

Adu�Ţi aminte • de mine '�P·":� zeule, ş1 pentru aceste lucru;· .urnne. 
teşte-mă după marea Ta înd�r!���ro. ""Vera.i'�l:!. 

Mustrarea pentru femeile străine 
23. Tot pe vremea aceea am _ · pe nişte l u�ei, cari îşi lu�seră vaz_ut ste • Asdod1ene, Amonite şi Mo�b:,:· 
24. jum�tate �in fiii �or vorb:a0.'·1: 

�a asdodia�ă, �1 nu ştiau să vorbea�� I!mba ev�e1a.sca ; nu" cunoşteau d . limba cutaru1 sau cutarui popor. ecit 
25. 1-a_m mustr'.l_t \ şi i:am blesternal· a� lov1ţ .Pe unu d!n. e1, le-am smul

' 
pa.rul, ş1 1-am pu� .sa Jure :· în Nurnel: IUJ Dumneze�· . . zmnd :. „Sa nu vă da\i fetele după fm lor, ş1 să nu luaţi fe tel� Io.r _de neveste .nici pentru fiii vo: ştri, DICI pentru VOI. 

(ilven.n. Prov, 28. 4. *':'Ezm10.s. Cap.t0.:5.lJ. 

26. Oare nu în aceasta a păcătuit '  Solomon, împăratul lui Israel? Nu era alt împărat ca el, în mulţimea•• po. poare lor ; el era iubit ţ de Dumnezeul lui, şi Dumnezeu îl pusese împărat peste tot Israelul. Totuş ţţ, femeile 
străine l-au tîrît şi pe el în păcat. 
.,.. 1 Reg. 1 1 .  t, etc. -,c."' 1 Reg.3.13. 2Cron.l.12. t2S&m.12. 
24. ţţJReg.11.4, etc. 

27. Şi acum trebuie să auzim de· 
spre voi că săvîrşiţi o nelegiuire atîl 
de mare şi că păcătuiţi • împotriva 
Dumnezeului nostru, luînd neveste 
străine?" •Ezra10.!. 

28. Unul din fiii lu i loiada •, fiul ma· 
relui preot Eliaşib, era ginerele lui 
Sanbalat, Horonitul . L-am izgonit dela 
mine. -'Cap.12.1��-

29. Adu-Ţi aminte • de ei, Dumne· 
zeule, căci a u  spurcat preoţi.a şi !e�ă· 
miniul •• încheiat de preoţi ş1 Lev1\1 . 

.,..Cap . 6. H. M�fal.2.4,l�l� 30. I-am curăţit • de orice străin, şi 



N E E M I A 1 3. E S T E  R A 1 
5 1 3  

. înduială Î!i tot .c�. trt;buiau � ă  1 1a vremi hotărîte cit şi 1, d' t„ al!l P��ăr preoţii ş1 Lev1ţ11, f'..��are rn roade. . ' ce, �"P· �. �1. pazea . · Cup. rn. ao. I Adu-Ţi aminte de · • · slujba lue1' privea atît darul lemnelor • I Dumnezeule 1 mine ' sp,re bine, 31 . în c . ... vl'J'8. l4, 22. 

E S T E R A  

( P s a l m u l  7. 15-17; 37. 34; 12l. 2 P etru 2.  9.) 
OspiJ(ul tui Ahaşveroş. 

Era pe vremea lui Ahaşveroş •, al ] !�elui Ahaş.vero� ca.re domnea del� d' " pînă m Et10p1a peste t o suta 
��:ze�k.�l.ş:.P��.1�1.ţ�,��!�.�'.· •. t Dun.6. 1. 
2 lm�ăratul Ahaşveroş şedea • atun
. · scaunul lui împărătesc la Susa ••, f� �:pitală. • 1 Reg. 1.46. ':" Ncem: l . 1 . 

3 ln al treilea an al dom� 1e 1 . lui , � 
dat , un osp�ţ tu!uror �?mmt?r.1�or ş1 
slu ' itorilor sal. Cape.tenul� o�tJm .i:'e�· 
il�r şi Mezilor, �a1 Tar.11 ŞI cai;m ţ1-
�uturilor, s'a�,i�[.�_s20.1����i.�:. !1���.6.21 . 
4. El le-a a�ăt.at bogăţi_a stră�ucită _a împărăţiei lui ŞI sla"'.a m1!1unafa a ma
rimii lui, în m�lte zile, timp de o sută optzeci de zile. 
5 După ce au trecut aceste zile, îm
pă�atul a daţ întregului popor care s� 
afla in capitala Sus�, �ela cel m_a1 mare pînă la cel mai mic, un ospaţ, 
care a ţinut şapte zile, în curtea grădinii casei împărăteşti. 6. Covoare albe, verzi şi albastre, erau legate cu funii de in supţire şi de purpură de nişte verigi de argint şi de nişte stîlpi de marmoră. Paturi de 
aur • şi de argint stăteau pe o podeală de porfir, de marmoră, de sidef şi de 
pietre negre. •Cap. 7. 8. Ezec. 23. 41.Amos 6. 4. 

7. Iar de băut turnau în vase de aur, de felurite soiuri. Era belşug de vin 
împărătesc, mulţămită dărniciei împăratului. 
8. Dar nimeni nu era silit să bea, căci 

împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecă
ruia. 9. lmpărăteasa Vasti a dat şi ea un ospăţ femeilor, în casa împărătească a 
împăratului Ahaşveroş. 

Neascultarea împărătesei Vasti. 

10. � şaptea zi, pe cînd inima împă· ra�ulu1 era veselă • de vin, a poruncit lui Mehuman, Bizta, Harbona •• Big-33 

ta, Abagta,, Zeta.r şi Carcas, cei şapte fameni cari slujeau înaintea împăratulm Ahaşvcroş, 1:·2�11111. 1:-1. � .  (t��cup. 1.e. 
1 1 . să .aducă în faţa lui pe împărăteasa Vast! ,cu cununa împărătească, pent�uca �a ar�te frumuseţa ei popoarelor 

ŞI m�1 marilor săi, căci era frumoasă la chip. 
1 2. Dar împărăteasa Vasti n'a vrut să vină� cîn_d a pr�mit pr.in fameni porun�a 1mparatulu1. Ş1 1mpăratul s'a s1;1parat foarte tare, s'a aprins de mîme. 
1 3. Atunci împăratul a vorbit cu în

ţelepţii • cari •• cunoşteau obiceiurile 
vremii. Căci aşa se puneau la cale 
treburile împăratului : înaintea tutu
ror celor ce cunoşteau legile şi dreptul. "'fer.10.7. Dan.2.12. Mo.t.2. 1. .;.«Croo.12.32. 

1 4. Avea lingă el pe Carşena, pe Şelar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Memucan, şapte • domnitori ai Persiei şi Mediei, cari •• vedeau faţa împăratului şi cari aveau locul întîi în împărăţie. .;.Ezra7.U. "'(1 2 Reg.20.19. 

1 5. „Ce trebuie", a zis el, „să se facă împărătesei Vasti, după lege, pentrucă n'a împlinit ce i-a poruncit împăratul Ahaşveroş prin famen i?" 
1 6. Memucan a răspuns înaintea împăratului şi domnitorilor : „Nu numai faţă de împărat s'a purtat rău împărăteasa Vasti ; ci şi faţă de toţi domnitorii şi de toate popoarele cari sînt în toate ţinuturile împăratului Ahaşveroş. 
1 7. Căci fapta împărătesei va ajunge la cunoştinţa tuturor femeilor, şi le va face să-şi nesocotească • bărbaţii. Ele vor zice : „ Impăratul Ahaşveroş a poruncit să i se aducă înainte împărăteasa Vasti, şi ea nu s'a dus." • F.le<-o.33. 

1 8. Şi din ziua aceasta crăiesele Persiei ş1 Mediei, cari vor afla de fapta împărătesei, vor vorbi tot aşa tuturor căpeteniilor împăratului : de aici va veni mult dispreţ şi minie. 
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1 9 Dacă împăratu l  găseşte cu. c�le! I moa�ă la statură ş i plăcută 
să s

.
e dea poruncă din partea lut �1 sa Dupa moartea tată l u i  ş i  a rnla vedere 

se scrie în legile Perşilor ş! Mezilor, Mardc;iheu � luase d e suflet. 
arn�1 sa

.
le
·

. cu arătarea că nu trebui! sa se" calce, B: C:md � � auz it .Porunca • �"' LI 
o poruncă împărăteasca, . d�pa c�re l u t ş t hotar1 r_ea lu t ,  au fosimP�ratu. 
Vasti să nu se mai arate .ma�ntea im: un mare nl!mar de fete în ca .strinse • 
ăratului Ahaşveroş. Iar 1mp�ratul .sa sa, supt prn•egherea lu i 

li Pi.tala Su. �ea vrednicia de împărăteasa alteia, �u ele a. fos� luatii . ş i Este��at Octata 
ma i bună decît ea. . . m. casa 1�Pa!a.tulu1 , subt PriJ1 adusă 

20. Porunca împăratului s� va ve�t! lu t Hega�, paz1torul feme'( egherea 
astfel în toată împărăţia �u1, - cac� • 9 . . Fata 1-� plăcut, şi a că��[' """'·'· 
este mare _ şi toate femeile \"Or d.a mamtea · !Ul� El s'a grăbit să-�

t trecere 
cinste bărbaţilor lor, dela mare pmă �e trebuinţa pentru găteai" . 

�ea cele 
la mic " ••Er,„.&. �•. co1. 3 . 1•. 1 ret. 3. 1 .  1-a dat şapte s lujn ice al a ŞI. hrană 

21 . Părerea aceasta a fa.st pri!"ită" de împă�a.tulu !, _ş i  a pus-o l�e din 5as; 

împărat şi de domni!ori, ş1 . impara- sfo1mc1le e1 1� cea mai bun pr:u�a CIJ 
tul a lucrat după cuvmtul (U l Memu- dm casa femeil or. a '.."�apere 
can. . . ! �· Estera • nu ş i-a făcut ''"·'·"· 

22. A trimes scrisori tuturor ţinutu- nict poporul ,  nici naştere �u.noscut 

rilor din împărăţia lui, fiecărui ţinut . doheu o oprise să \'Orbe
a, cuac1 Mar. 

după scrierea lui, şi fiecărui"popor <!u- aceste .I�cru.r i. 
asca �espre 

pă limba Im ; ele spuneau ca orice ba�- 1 1 .  Ş1 m fiecare zi Mardoh v..,.„ 

bat trebuie să fie stăpîn •• în casa lut, cea şi venea înaintea curţ„ 
eu se. du. 

şi că va vorbi Jimba poporului său. m�ilor, ca să afle cum îi 
�1 casei fe. 

•:' cflp.�.fl . .... �� Ere�.:-,. 22 , 2.!J , 2 . .1. 1 Tim.2.12. re• şi ce se face cu ea erge Este. 
1 2. Fiecare fată se d�cea la • 

Estera împărăteasă. 2 l. După aceste lucruri, cînd s'a po
tolit minia împăratului Ahaşveroş, 

s'a gîndit la Vasti, la ce făcuse ea, şi 
la hotărîrea • luată cu privire la ea. 

-�cap. 1 . 19,20. 

2. Atunci cei ce slujeau împăratului 
au zis : „Să se caute pentru împărat 
nişte fete, fecioare şi frumoase. 
3. Im păr atul să pună în toate ţinutu

rile din împărăţia lui dregători însăr
cinaţi să strîngă pe toate fetele fe
cioare şi fr_umoase, în capitala Su;a, în 
casa femeilor, supt privegherea lui 
Hegai, famenul împăratului şi păzito
rul femeilor, care să le dea cele tre
buincioase pentru gătit. 
4: Şi fata care-i va plăcea împăratu

lui, să fie împărăteasă în locul Va
�tii.': Păre_rea aceasta a fost primită de 
1mparat, ş1 aşa a făcut. 

�· In capitala Susa era un Iudeu nu
m.1t Ma�dohe�, fiul lui Iair, fiul lui Ş1!'le1, fiul IUI Chis, bărbat din Benia
min, 
6: care • ţ.usese luat din Ierusalim prmt�e �ob11 strămutaţi împreună cu lecoma, m;ipăr"atul lui Iuda, de Nebucadnejar, 1mparatul Babilonului 

.,.. 2Reg.24. H,15. 2 Cron . 36. J0,20. ier. 2ci.1. 7• El cr.eştea �e f-ţadasa, adică Este�a, fa.t� t�nc�1�lu1 său ; căci _ea n'a
\ ea mei tata nici mamă. Fata era fru-

la împăratul Ahaşveroş du }Jndu.l e i  
de douăsprezece luni î�pli�: ce timp 

poruncit femeilor. In tim ui3 ce era 
aveau gr�jă să se gătească, �n î��eslJ, 
şase lun.1 cu u.ntdelemn de � irt

u·se 

�3:i�şw.
m cu mi resme de mirozne' i:'. 

1 3. �şa �e ducea fiec:ire fată la împă· Tat. Ş t, . cmd trece? dm casa femeilor 
��t

c��a �:;J�.
ăratulu1, o lăsau să ia cu ea 

1.4. Se d ucea �eara ; şi a doua zi di· mmeaţa t rec.ea m a doua casă a femei· lor, sul?t P�.weghe_re� lui Şaaşgaz, fa. menul. 1mparatul�1 ş1 păzitorul (iitoa· 
relor 1mparatulu1. Nu se mai întorcea 
la împărat, decît cînd ar fi dorit îm· 
păratul şi ar fi chemat-o pe nume. 

1 5. Cînd i-a venit rîndul să se ducă 
la împărat, Estera, fata • lu i Abihail 
unchiul lu i  Mardoheu, care o înfiase: 
n'a cerut decît ce a fost rînduit de He· 
gai, ţamenul împăratului şi păzitorul 
femeilor. Estera căpăta trecere înain· tea tuturor celor ce o vedeau. '''"·' 

1 6. Estera a fost dusă la împăratul 
Ahaşveroş, în casa împărătească, în 
luna a zecea, adică luna Tebet, în al 
şaptelea an al domniei lui. 

1 7. lmpăratul a iubit pe Estera mai 
mult decît pe toate celelalte femei, ş1 

ea a căpătat trecere şi iubire înaintea 
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. i mult decît toate celelalte fete. d.?heu are s ă  s e  ţină de hotărîrea lui Iu1 ma5 cununa împărătească pe cap, şi cac1 el spusese că este Iudeu 1-a/:Ut-o împărăteasă în locul Vastii. 5. Şi Haman a văzut că Mardoheu al Ba Impăratul a dat • un mare ospăţ nu:ş i • _pl�ca genunchiul şi nu se în-t 'ror domnitorilor şi sluj itorilor lui, ch_ma inamtea lui. S'a umplut de •• tu uospăţ în cinstea Este�e.i . C':1 prile- m inie ; ''' ""'-' · Cap .• · •. v .  '"'' Dau.a.1• . uni acesta a uşurat sar.c1mle ţ inuturi- _?. dar_ a c�ezut prea puţin pentru el /° şi a împărţit daruri cu o dărn icie sa puna mina numai pe Mardohcu î�părătească. "C'ap. u .  căci i se spusese din ce popor er� 

Mardohea descopere Mardoheu, ş1 a voit ' să n im icească 
0 uneltire împotril'a împăratului. pe

.
,ropo.rul lu i Mardoheu, pe toţi lu-

1 9 A doua oară, cînd s'au strîns fe- dc1 1 cari se aflau în toată împărăţia 
t le. Mardoheu şedea l a. •  poarta îm- lui Ahaşveroş . •:• Ps . s:i. 1 .  

P�r�tulu i. . "vers.2L c'.''" "· '· 7. In l una întîi, adică luna Nisan 
20. Estera • nu-şi �p.usese mei na- în . al doisprezecelea an al împăratu'. 
terea nici poporul, caci o oprise Mar- , lu i  Ahaşnroş, au aruncat Pur • adică 
�oheu. Şi ea urma acum poruncile lui · sor(ul , , în�intea lui Haman, pentru fie-
Mardoheu cu tot atîta scumpătate ca f�rlu�� �1 g��a!rs

u
prefz

ie
e
c
c
a
e
r
a
e, a

lu
d
n
1
.c
ăa2 p1î1nna

a-atunci cînd o c�eştea el: •:• Vere. to. h 
21 ln acelaş timp, pe cind Mardoheu Adar. "Cap.o.24. 

stăt�a [a poarta împăratului, Bigtan 8. Atunci Haman a zis împăratulu i 
şi Ter��· doi fa�en� ai î�păra�ul1:1i1 Ahaşveroş : „ ln toate ţinuturile împă
păzitorn pragului, s au tasat biruiţi r�ţi:i tale este risipit un popor deose
de 0 supărare şi au vrut să întindă bit .intre popoare, care are legi • deo
mîna împotriva împăratului Ahaşve- sebite de ale tuturor popoarelor şi nu ţine legile împăratului. Nu este în for��. Mardoheu a avut cunoştinţă de tosul împăratului să-l lase liniştit. 
lucrul acesta, şi a dat de ştire • Îm- ';'Ezra<. 13. Fapt. i6.20. 

părăte.se! Estera, c�re I-a spus împă- ?· Dacă. împăratul _găseşte cu c�leJ 
ralului dm partea lui Mardoheu. •:•cap.0.2 . . sa se scrie o porunca pentru ca ei sa 
23. Faptul fiind cercetat şi găsit în- i fie nimic�ţi, şi eu voi cîntări zece mii 
tocmai cei doi fameni au fost spînzu- de talanţi de argint în mînile slujbaşi
raţi d� un lemn. Şi lucrul acesta a lor, ca să-i ducă în vistieria împăra
fost scris în cartea • Cronicilor în faţa tului." 
împăratului. "Cap.6.2. 1 O. lmpăratul şi-a scos • inelul •• din deget, şi 1-a dat lui Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul, vrăjmaşul Iudeilor. �Fac. 41.42. �'�' Cnp.8.2, s. 

Haman capătă omorîrea Iudeilor. 3 1 . După aceste lucruri, împăratul Ahaşveroş a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agaghi
lul •. L-a ridicat în cinste, şi a pus scaunul lui mai pe sus de scaunele tuturor căpeteniilor cari erau lingă el. 

t.• ls:um.24.7. l Sam.l?i.8. 

2. Toţi slujitorii împăratului, cari 
stăteau la poarta • împăratului, ple
cau genunchiul şi se închinau înaintea lui Haman, căci aşa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardo
�eu .nu-şi pleca •• genunchiul şi nu se 
mchma. i:<Cap.2.19. «(IVers . 5. Ps.16.4. 3. Şi slujitorii împăratului, cari stăteau la poarta împăratului, au zis lui Mardoheu : „ Pentru ce • calci porunca împăratului?" • Vers. 2. 4. Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul �cesta, şi el nu-i asculta, l-au spus Im Haman, ca să vadă dacă Mar-

1 I. Şi împăratul a zis lui Haman : 
„ Iţ i  dăruiesc şi argintul şi pe poporul acesta ; fă cu el ce vei voi." 

1 2. Logofeţii împăratului au fost chemaţi • în a treisprezecea zi a lunii întîi, şi au scris în totul cum a porW!cit Haman, mai marilor oştirii, dregătorilor fiecărui ţinut şi căpeteniilor fiecărui popor, fiecărui ţinut după scrierea •• lui şi fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele ţ împăratului Ahaşveroş, şi au pecetluit scrisorile cu inelul împăratului. 
YCap.8.9. *�•Cap. I . 2'.!; 8.9.  ţ l Reg.21.S. Cap.S.8110. 

1 3. Scrisorile au fost trimese • prin alergători în toate ţinuturile împăratului, ca să nimicească, să omoare şi să pe ardă pe toţi Iudeii, tineri şi bătrîni, prunci şi femei, şi anume într'o sing-ură zi 0', în ziua a treisprezecea 
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5 1 6  • adică luna 1 0. Estera a însărcinat pe H a lunii . a _  d�uaspr::d�ta'averile. se ducă �ă SJ?lmă . . 1!1i Mardoh�tac sa Adar, ŞI :,ac..1: 8s�0 �,.i;,p. s. 12 ,eic. +cnp.s.u .  1 1 . „T�ţ 1  sţuJ 1tor.1 1 • n:i păra tului u,: · · . · . • uprindeau po· porul <lm tmuturile im păra tul ş1 pa. 1 4. Aceste scrisori c trebuia vestită că este o lege • ca re pede s ui Ştiu runca împă�atulu i. c;ad' mnau pe toate moartea pe oricine, fie bărb�ter cu în fiecare t1�ut,f

ş• m te pentru ziua meie, care intră la împărat în ie le. popoarele sa ie ga a 
'' C•p.8. 1,, 1�. dinlăuntru,_ fără s� f�e ch�mat���ea''. aceea. _ . . lecat în graba acele scapa cu viaţa, căruia ţ .. ma1 

1 5. Alerg_'.ltorn au P.mpăratului. 1 tinde împ.ăratul toiagul lu i  împă1� în. mare, dupa yo�uncaf;ă şi în capitala de aur. Ş1 eu n'am fost chemată ;at�sc Porunca a .os �es � tul şi Haman , părat de treizeci de zile." a 1111. 
Susa. Şi pe cmd impara • în· 

1 • 1>un.2.o. '"''Cnp. 5 . 1 .  te. , , stăteau şi beau, cetatea Susa :;!a 29 2 1 2. Cînd s'au  spus cuvintele PE ·(' 8, •: grozită. •,• Cnp .s. io. v .• , · · lui Mardoheu, . 5 erei 
. t l Iudeilor. 1 3. Mardoh�u a tnmes u rmătorul • Oroaza Şt pos 11 puns Estere1 : „Să nu-ţi înch · .ras. 4 1. Mardoheu •• aflîzd t?t ce s,e pe� numai t� vei. �căpa d il!tre toţi 1)�� c� trecea şi-a sfiş1at hamei�, s a ·�. pentruca eşh m casa 1mpăratului eu, brăcat c� un sac şi s'a P��sarat cu 1 4. Căci, dacă vei tăcea acum a·�1 cenuşă. Apoi s'a dus în !11•Jlocul celă· rul şi izbăvirea vor veni din altă 1 ar� ţii scoţînd cu putere stn!l:ate ţ .amare, pentru ludei, ş i tu şi casa talălJ re 

' • zs.un. 1 . ll . ''•1os.1.6. E,ec. "L3o. t;nc."!·3'- veţi peri . Şi cine ştie dacă nu pent
au 

2. şi a mers pînă la poarta �mp�ra� o vreme ca aceasta ai ajuns la îm;ău tului, a cărei intrare era oprita oncm răţie ?" · 
eJ� l��i:�::e c\in�� ���e ai.ungea po· d��·c��tera a trimes să spună lu i Mar. 
runca împărat!llui şi . hotănrea . l.m, a 1 6. „Du-te, strînge pe toţi Iudeii cari fost o mare Jale. printre lude.• , Pi°t: se află în Susa, şi postiţi pentru mine steau, plîngeau ş1 .se boc�au, ŞI mu 1 fără să mîncaţi nici să beţi, trei zi'. se culcau în sac ş1 �en.uşa. .. . le ', nici noaptea, n ici ziua. Şi eu voi 4. Slu�ni�ele Estere1 şi famenii ei aş� posti odată cu slujnicile mele ; apoi venit ş1 1-au spus l�crul �c:sta. .1 voi intra la împărat, în ciuda legii· şi împărăt�asa a. rămas mgrozita._ A !n· dacă •• va fi să per, voi peri." ' ' mes haine Im Mardoheu ca sa-I im-

• Cap. 0. 1.  ••Fec.43,u brace, şi să ia sacul de pe el, dar el 1 7. Mardoheu a plecat, ş i a făcut toi nu le·a primit. ce·i poruncise Estera. 
5. Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe cari-i pusese îm· Estera merge la 1mpărat. 

păratul în slujba ei, şi l-a însărcinat 5 t. A treia • zi, Estera s'a îmbrăcai să se ducă să întrebe pe M�rdoheu ce , cu hainele împărăteşti şi a venit în înseamnă lucrul acesta ŞI de unde j curtea dinlăuntru •• a casei împăratu· vine. lui înaintea casei împăratului. lmpă· 
6. Hatac s'a dus la Mardoheu în Io· ratul şedea pe scaunul lui împără· cui deschis al cetăţii, înaintea porţii , tesc, în casa împărătească, în faţa uşi• împăratului. I casei. •Cnp.<. 16. ••Cap.<.11;u 

7. Şi Mardoheu i-a istorisit tot ce i 1 2. Cînd a văzut împăratul pe împă· 
se întîmplase, şi i-a spus suma • de răteasa Estera în picio.are în �urt�,_ea argint pe care făgăduise Haman că o a căpătat trecere • înamt�a 1�1. Ş1 !m· 
va da _vist�e�i�_i împ�ratului în schim· păratul •• a întins �ster�1 to!a�u l 1m: bui macelanrn lude1lor. •cnp.S.9. părătesc, pe care-l ţinea. m �ma. Este S. l-a dat şi cuprinsul • poruncii ve- 1 ra s'a a propiat, şi a atins v1r ful toiJ· 
stite în Susa în yederea nimicirii lor, gului. '" �ov.21. 1 .  '"'C�P-'· 11'.8' '. ca s'o arate Esterei şi să-i spună totul. 3. lmpăratul i-a z1� : „Ce a.1 /(:h1mr Şi a poruncit ca Estera să se ducă I părăteasă Estero, ş1 ce .ce�1 . • • 1� 
la împărat să-l roaae şi să stăruiască dac

,
ă

, 

ai cer

.

e j
.
umătate • dm 1mp3ral�· 

de el pentru popo�ul său. ••Cap. a. 1<, 10. îţi voi da." _"�1"".'' � 
9. Ha tac a venit şi a spus Esterei 4. Estera a răspuns : ,p�c� 1��:;�1 cuvintele lui Mardoheu. tul găseşte cu cale, să vma impa 



E S T E  R A 5, 6. 5 1 7  ă . cu Haman l a  ospăţul pe care I Cinstea dotă tui Mordoheu. ast z• "tit " 
6 1 i 1-a"! pre�a 

t�l a zis : „Duceţi-vă în- . ln n�aptea a:eea, împăratul n'a 5 Şt impara . H· d putut sa doarma, şt a poruncit să-i 
daiă şi adu��\t pe aman, cum o- aducă lîn_g� el cartea • aducerilor amin-reşte �����j· s'a dus c1_1 Haman la os- �eăr��l�lctle. Le-au cit it înai�tea .!�ăll�t pe care-l preg.ătt�

e �ste�a. 2. şi s'� găsit scris ce desei��;;:;; P6. Şi pe �înd bea�. vm, tmpar�tul � Mardo�eu _cu priv_ire. !a B!gtan şi Te
zis Estere1 : !'<::are . . e�te cererea ta;, reş, c�t dot fan:ient a t im paratului, pit

fa i ii va ft . tmplm_ita . • Ce do_reş.t i · z 1_tor1.1 pragului, cari voiseră să înt inChiar dacă at cere JUmatate dm tm- da mrna asupra împăratului Ahaşveroş 
ărătie, ovei căpăta." :C•P·7

·_'.'· 
"" C•r · 9

·
12

: �- l�păratul a zis : „Ce cinste şi mă: P7 Estera a raspuns · „ lata ce. cer şi rtre 1 s'a făcut lui Mardoheu pentru ce .doresc. • • • . a:easta ?" ?,Nu i s'a făcut nimic," au S. Dacă �m �apatat t�ecere mamtea raspuns c�� ce _ slujeau îrnpiiratului. 
împăratului, ş1_ �acă . gaseş_te cu cale? . 4. Alunet impara tul a zis : „Cine este 
împăratul să-m•. tmpltn_easca. cere�e� şt 111 curte ?" - Haman venise în cur- mi facă dorm\a, sa mat vma tm- tca de afară • a casei împăratului să •• 
s�·ratul cu _Hama� _şi _la ?Spă\ul. pe ceară împăratului să spînzu,re pe

'
Mar

�are li-I vot prega_lt, Ş� mrne vot �.� doheu pe lemnul pe care-l pregătise 
răspuns împăratului du pa porunca Im. pentru _el. -:-: • • •c�p.&.1. ''''' Cnp . o. 14. 

. 5. Slujitoru 1mparatulu1 i-au răspuns : 
Planul lm Hamal/. „�ama� e_ste î� , curte." Şi împăratul a 9. Ham an a ieşit _în .z�ua aceea,. vesel z1.; : „Sa mire. 

şi cu inima mul\am1ta. Dar, crnd a 6. Haman a intrat, şi împăratul i-a 
văzut, la poarta împărat�lui,_ pe Mar- zis : „Ce trebuie făcut pentru un om doheu care nu se scula mei nu se pe care vrea să-l cinstească împăra
mişca înaintea lui, s'a umplut de mî- tul ?" Haman şi-a zis în sine : „Pe ci
nie împotriva lui Mardoheu. • cnp . 3. 5. ne altul decît pe mine ar vrea împă-
10. A ştiut totuş să se stăpînească •, ralul să-l cinstească ?" 
şi s'a dus acasă. Apoi a trimes să adu- 7. Şi Haman a răspuns împăratului :  că pe prietenii săi ş i  p e  nevastă-sa Ze- „Omului pe care vrea împăratul să-l 
reş. ,„2sam. 1a.22. cinstească, 
1 1 .  Haman le-a vorbit despre strălu- 8. trebuie să i se aducă haina împă
cirea bogăţiilor lui, despre numărnl rătească, aceea cu care se îmbracă îm
fiilor • săi, despre tot ce făcuse împă- păratul, şi calul • pe care călăreşte 
ralul ca să-l ridice în vrednicie, şi împăratul, şi să i se pună cununa îmdespre locul pe care i-l dăduse mai părătească pe cap. • l R••- 1 . 33. 
pesus " de căpeteniile şi slujitorii îm- 9. Să se dea haina şi calul uneia din păratului. •Cup.9.7, etc. <•• Cop.3. 1 . căpeteniile de seamă ale împăratului, 1 2. Şi a adăugat : „E u  sînt chiar sin- apoi să îmbrace cu haina pe omul ace-gurul pe care împărăteasa Estera 1-a la pe care vrea să-l cinstească împă
primit împreună cu împăratul la ospă- ratul, să-l plimbe călare pe cal prin lui pe care l-a făcut, ş i sînt poftit şi locul deschis al cetăţii, şi să se strige • 
pe mine la ea cu împăratul. înaintea lui : „Aşa se face omului pe 
1 3. Dar toate acestea n'au niciun preţ care vrea împăratul să-l cinstească !" 
pentru mine, cită vreme voi vedea pe ''Fnc.41.43. 

Mardoheu, Iudeul acela, şezînd la poar- 1 O. Im păra tul a zis lui Haman : „la 
ta împăratului." îndată haina şi calul, cum ai zis, şi 
1 4. Nevastă-sa Zereş, ş i toţi prietenii fă aşa Iudeului Mardoheu, care şade 

lui i·au zis : „Să se pregătească 0 spîn- la poarta împăratului. Nu lăsa nefăcut 
zurătoare • înaltă de cincizeci de coţi, nimic din ce a i  spus." 
şi mine dimineaţă cere •• împăratului 1 1 .  Şi Haman a luat haina ş_i calul, ,a 
ca Mardoheu să fie spînzurat. Apoi îmbrăcat pe Mardoheu, l-a plimbat ca
vei ,:ne�ge vesel la ospăţ cu împăra- 1 la_re pe cal _prin .Jo�ul desc�is al cetătul. Parerea aceasta a plăcut lui Ha- ţ11, ş i a str�gat rnamtea Im : „A_şa se 
�an, ş1 a pus să pregătească ţ spînzu- face omului pe care vrea tmparatul 
ratoarea. " Cap . 7 . 9 .  ••cap. 6 . 4 .  tCnp . 1 . 10. să-l cinstească !" 
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, • tors la poarta îm- împărăteasă, la mine, în casa . 

1 2. Mardoheu s ��ns'a dus în grabă • tească ?" . . . 1:iiPări. paratulu!, Ş�t�� cu capul acoperit. Cul!l a'! 1eş1t .cl!vmtele acest t•P. 1,_ acasă, m�,��on�Z6.2o. �,,,..288111 . 16.30. 1er: 1.a.:J.·L  gura .•mparatulut, 1-au ş1 acoper�\din · torisit nevestei sale ţa lui Haman. " t fa. 
1 3. H�man a IS . tenilor săi tot ce 9. Şi Harbona •, unul din f 1°'·'·• 

Zereş �1 tuturorşp�
l�elepţii lui şi ne- zis în faţa împăratul ui : lat_arne�i. a i se înbmplase . . 1 '" is . Dacă Marda- rătoarea •• pregătită de Ham:· sp1nzu. 

vastă:sa _Zereş, !-al! z i
. 
i�ceput să ca- Mardoheu, care a \'Orbit sp n Pe_ntru 

h�u, mam�ea caru::Î �udeilor, nu ve� împăratului, e_st� ridicată i/� binele 
z1, este dm _ne_a"!. 

potriva lui ci vei Haman, la o malţ1me de cinc·asa_ 1u, putea ţac� nimi
1
c .1r:) ' coţi." lmpăratul a zis : „Hama

ize:1 de cădea ma!nte�. ,ui.b ei încă, au ve- spînzurat pe ea !" n sa fie 
1 -!. Pe c1.�d_ 11 '._Or eau. . luat în- -' C�p. 1 . 10. "�' Cnp. O. H .  l's . : . rn. Pr 

nit famenu 1mparatulu�tl �
u 

e care-l 1 O. Ş1 au sprnzu rat • pc Ha "· 11.;., 
dată pe Haman la osp u P 

• C•P · " - ' ·  I spînzurătoarea pe care 0 preg�:" Pe 
pregătise Estera . pentru Mardoheu. Şi minia im ise el 

, lui s'a potolit. · 1 •, _ ,; . '5 36 �aratu. Haman dat de gol. ' · ""·'·''
· 7 I. lmpăratul şi Haman s'au dus la Porunca pe1:tm ludei. 

ospăţ la împărăteasa . E�ter�. 8 1 . In ace�aş �1,_ 1mp�ratul Aha r 
2. ln această a doua _zi, 1mpar�tu� � roş a d'!_t. 1mparatese� Estera cas� i': zis iarăş Esterei, pe cmd _bea� _ vm: Haman, vraJi:_na�ul Iu�e1lor. Şi Mard� 
Care este cererea ta, 1mparateasa hcu a venit mamtea 1mpăratului . 

Estero ? Ea îţi va fi împli�ită._ Ce Estera arătase l egătura ei de rud�n
ci!c� 

doreşti ? Chiar dacă ai cere iumat�te cu el. . • cap.o; 
din împărăţie, o \'ei căpăt�. '' •' C•P·"6· 2. lmpăraţul ş1-_a scos inelul •, pe c;: 3. lmpărăteasa Estera � r�spuns : „r::ia- re-I l u.ase mapo1 dela Haman, şi l·a că am căpătat trecere mamtea t�, ·�- d!lt !Ul Mardoheu. Estera, din parte părate, şi d_ac� găse.şte_ cu cale 1mpa: e1, a pus pe Mardoheu peste casa lu� ratul, dă-mi viaţa : 1ata ce_re�ea m_ea ' Haman. " Cap.a.1" 
şi scapă pe poporul meu : 1ata dormţa 3. �poi Ester� a �orbit din nou înain. mea ! . • • tea llTif:lăratu!UI. S a  aruncat la picioa. 4. Căc� e� ş1 e<>I?�r!-11 .meu �mţe� v1�- rele _I�1, a ph�s� _ l-a mgat să opreasc:i 
duţi • sa fim mm1c1ţ1, JUn1[h1�ţ1 ŞI pra,:- urmarile rautaţ11 lui Haman, Aga•hi· 
pădiţi. �·'1.ă�ar dacă am_ f1 vmduţ1 _s.a tul, şi i_zbînda planurilor lui împ;tri· fim robi ş1 roabe, aş tacea, dar vraJ- va I ude1Ior. 
maşu� n'ar pute� să înţ��uia.5.că per.de- �- Impăratul a întins toiagul • împă· rea facută 1mparatulm. --C•P·3· 9· � · 7 · ratesc de aur Estere1, care s'a ridicat 5. Impăratul Ahaşvero� a luat cuv1�- şi a stat în p icioare înaintea împăratu. tul, şi a zis împărătesei Estera : „!=1- lui. •cap.4.11:;.2. 
ne şi unde este acela care are de gmd 5. Ea a zis atunci : „Dacă împăra· să facă aşa ?" tul găseşte cu cale şi dacă am căpătat 

6. Estera a răspuns : „Afăsătorul, trecere înaintea lui, dacă lucrul pare 
năjmaşul, este Hai:nan, rău acesta !" potrivit împăratului, şi dacă eu sini Haman a rămas îngrozit în faţa îm- plăcută înaintea lui, să se scrie ca să 
păratului şi a împărătesei. se întoarcă scrisorile făcute de Ha· 7. Şi împăratul, în minia lui, s'a seu- man, fiul lu i Hamedata, Agaghitul, şi 
lat şi a părăsit ospăţul, şi s'a dus în scrise de el cu gînd să peardă pe lu· 
grădina casei împărăteşti. Haman a deii cari sînt în toate ţinuturile împă· 
rămas să-şi ceară viaţa dela împără- ratului. 
teasa Estera, căci vedea bine că per- 6. Căci cum aş putea eu să văd ne· 
derea lu_i era hotărîtă în mintea îm- norocirea•, care ar atinge pe pop?rul 
păratulu1. meu, şi cum aş putea să văd mm1m_ea 8. Cînd s'a întors împăratul din gră- neamului meu ?" <•Neem.u; C•P;'-_1. 
dina casei împărăteşti în odaia ospă- 7. Impăratul Ahaşveroş a zis impara: 
tului, a văzut pe Haman că se arun- tesei Estera şi Iudeuţui Mard�h�u. case spre • patul pe care era Estera, „Iată, am • dat Estere1 casa lui .a· 
şi i-a zis : „Cum, să mai şi sileşti pe man, şi el a fost spînzurat pe spin· 
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·t re pentrucă întinsese mina îm- 1 7. ln fiecare ţ inut şi în fiecare cezura. o: i'udeilor. •' Vers. I. Prov . 13.22. ta te, p_retu_tindeni_ u_nde ajungea popotrsv ieţi dar în folosul Iudeilor cum runca 1mparatulm şi hotărîrea lui a �- , cr 
lăcea în numele împăratulu i, fost înt�e . lu.dei bucurie şi vesehe, v� ' 3efiu iţi �u inelul împăratului. Că- ospeţe_ş1 _zile de sarbatoare. Şi mulţ i Ş! pe\risoare scrisă în numele împă- oameni dintre popoarele ţării s'au făci 01�i şi pecetluită cu inelu l  împăra- cut '� Iudei, căci îi apucase frica ţ de ��/�i nu poate fi ·.g�s!_

i
f�\�;,�:L's, 12, 10. !��e�. 5. Ex:��;�:'.�"t·n:.���·i,/�i�. ·�:.�'.;i'� ' ' · 

9 Logofeţii împăratulu! au fost -che: Răzbunarea Iudeilor. �ţi •  în vremea. _aceea, . in a �o_uazec1 
� treia zi a lun_u a tr�1a, ad1ca luna g I. ln luna • _a douăsprezecea, adică 
ş _ n şi au sens, dupa tot ce a po- l!ma_ Ad.ar, m a treisprezecea zi a 
Siv�it Mardoheu, Iudeilor, căpetenii- lun11, ztua m care „ avea să se aducă r�� oştirii, dregăt?rill!r � i mai marilo_r la îndeplinire porunca şi hotărîrea îm-

lor 0 sută douazec1 ŞI şapte de ţ1- păratului, şi cînd vrăjmaşii Iudeilor ce 
turi aşezate de la India •• la Etio- n,acl�j�uiseră să stăpî�ească ţ peste ei, "�a, fiecărui ţinut �up_ă ţ scri�rea_ l ui, s a_ .1ntim11,la.t ţocma1 dimpotrivă, că Iufiecăru i popor ?upa l!m�a lu i, ŞI l u- deu au stap1mt asupra vrăjmaşilor lor. 

deilor după scnerea ŞI hm_ba lor. ··cop . 8 . 1e. ·•-•• l'ap. a. i:<. + e �""'·"'··•t. 
•' Cap . a . 12. •• Cap. L I . rCop.t.22; 3.12. 2. I udeii s'au strîns • în cetăţile lor ! O Au scris • în numele împăratului în  toate ţ inuturile împăratului Ahaş'. 

Ah;şveroş, şi au pecetluit cu inelul veroş, ca să pună mina pe ceice cău
împăratul_ui. _A_u _trimes _sc�isor�I� p�in tau să-i peardă ••. Nimeni n'a putut să 
alergăton, calan pe cai ş1 catm nas- le stea împotrivă, căci frica ţ de ei 
cuţi din iepe. • 1Reg.21.s. Cup. 3 . 12, rn. apucasese pe toate popoarele ! 
1 1 .  Prin acest� scriso�i •• împăratul dă- <•cop.8 .11 ;  Yers.18. ''"'' P•. 1t . 1a,2•. tCup.8. " · 

dea voie lude1lor, on tn care cetate 3. Şi toţi mai marii ţinuturilor, căpe
ar fi fost, să se adune şi să-şi apere te_niile o�tirii, dregătorii, slujbaşii îm
viaţa, să .nimicea�că, să omo'!-_re ?i să pa�a_tulu1,_ a!-1 sprijinit pe ludei, din 
peardă, 1mpreu�a c!1 p_run�11 ş 1 fe- pricina fnce1 pe care le-o insufla Mar-
meile lor, pe toţi aceia d tn fiecare po- doheu. . por şi din fiecare ţinut cari ar lua 4. Căci Mardoheu era puternic în ca
armele să-i lovească, şi să le prădeze • sa împăratului, şi faima lui se răspîn
averile. ''Cap.9. 10, 16.1s. dea în toate ţinuturile, pentrucă ajun-
1 2. Aceasta să se facă într'o singură gea din ce în ce mai puternic •. 

zi*, în toate ţinuturile împăratului A- ·:· 2 Sum. 3. 1. 1 Cron . 11.D. Prov.4.18. 

haşveroş, şi anume în a treisprezecea 5. Iudeii au ucis cu lovituri de sabie �d�/unii a douăspreze���p�a�f��w��9�� I F.:u
t�:ă��â{ra

l� J���/-�u 
a�m

v��� i� 
1 3. Aceste scrisori cuprindeau hotă- năjmaşii lor. 

rirea • care trebuia vestită în fiecare 6. ln capitala Susa, Iudeii au ucis şi 
ţinut, şi dădeau de ştire tuturor po- au  prăpădit cinci sute de oameni, 
poarelor că I udeii stau gata pentru 7. ş i au junghiat pe Parşandata, Dal
ziua aceea ca să se răzbune pe vrăj- fon, Aspata, 
maşii lor. •:• cap.3. 14,15. 8. Porata, Adalia, Aridata, 
14. Alergătorii, călări pe cai ş i  pe ca- 9. Parmaşta, Arizai, Aridai, şi Vaie

tîri, au plecat îndată şi în toată graba, zata, 
după porunca împăratului. 1 O. cei zece • fii ai lui Haman, fiul 

Hotărîrea a fost vestită şi în capi- lui Hamedata, vrăjmaşul Iudeilor. Dar 
tala Susa. · . n'au pus mina •• pe averile lor. •cop.5.  
15 .  Mardoheu a ieşit dela împărat, 11. Iov. 18. 19;

_
21.13.14,1". Ps.21.10. ''''' Cop . 8. 11 .  cu o haină împărătească albastră şi 1 1 . l n  ziua aceea, număru l  celor ce 

albă,_cu o !Ilare c!1nun_ă de aur, şi cu o I fuseseră �cişi ip ca_pitala ?usa a ajuns 
mantie de tn subţire ş1 de purpură. Ce- la cun':>şţmta_ 1mparatu�ut.. _ " . tatea Susa • striga şi se bucura. 1 2. Ş1 1mparatul a zis 1mparatese1 

"Cap.S.16. Prov. 29 . 2 . 1 Estera : „Iudeii au ucis ş i  au  prăpădit 
) 6. �entru ludei nu era decît feri- 1 în capitala Susa cinci sute de oameni c1re• ş1 bucurie, veselie şi slavă. • Ps . 91. 1 1 . ! şi pe cei zece fii a i  lui Haman. Ce vor 
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fi făcut în celelalte . ţinuturi a e im; 
păratului ?_. ; • ��r·�"t �e 

e��i �
e�:;:t� ? Ea. îji_ v� f1 ,�mp mi · •eap.b.c>.2. 

Vei capata. D ă împă-1 3 Estera a răspuns : „ . ac. _ d "t 
rat�l găseşte cu cale, să fie mga u1 . 
Iudeilor cari sint la Susa. s� f_acă . ş1 
mine după • porunca d_e azi, şpa �P(": 
zure •• �,e lemn P�c�:.1s.�i��;.25�

1
m�2

1
1 . 1i�o� 

��mş�·împăratul a poruncit să se facă 
aşa.· Porunca a fost adusă la c_uno
ştinţa poporului _din. Su�a. Au spmzu
rat pe cei zec� fu a1 lui t::f aman. ' 

15 Iudeii cari se aflau m Susa s au 
strî�s • din nou în a patrusprezece� 
zi a lunii Adar, şi au u,cis în s�;a t_re1 
sute de oameni. Dar n au pus mina 
e averile lor. (1.\'en.2; Cap.e.u . °"'vei:i

. 10. p
i 6. Ceilalţi ludei �in 1celelal�e

 ţ�nu: 
turi ale împăratului s au strins ŞI 

şi-au apărat viaţa. Au căpăt.�t astfel 
odihnă, scăpînd _de. v�ăj�aşn l�r, _ş1 
au ucis şaptezeci J� cin�1 de �n ?m 
cei ce le erau vraimaş1. Dar n au 
pus mina pe averile lor. 

*Vers.2; Cap.S. 11 .  iOrOCap.8.11.  

Sărbătoarea Purim. 

1 7. Aceste lucruri s'au întîmplat în a 
treisprezecea zi a lunii Adar. ln ziua 
a patrusprezecea, lud�ii s'au �di�nit, 
����rte�

cut din ea o z1 de ospaţ ş1 de 

1 8. Cei ce se aflau la Susa, s'au strîns 
în ziua a treisprezecea • şi a patru
sprezecea, dar în ziua a cincisprezecea 
s'au odihnit, şi au făcut din ea o zi de 
ospăţ şi de bucurie. •ver11. 11 , 15. 
1 9. De aceea Iudeii dela ţară, cari 

locuiesc în cetăţi fără ziduri, au făcut 
din ziua a patrusprezecea a lunii Adar 
o zi • de bucurie, de ospăţ şi de „ săr
bătoare, în care îşi trimet ţ daruri unii 
altora. 
>:<Deut. 16. 11, 14. <:-*CRp. B.17. t Vere.22. Neem.8.J0,12. 

20. Mardoheu a scris aceste lucruri, 
şi a trimes scrisori tuturor Iudeilor 
din toate ţinuturile împăratului Ahaş
veroş, de aproape şi din depărtare. 

21 . Le poruncea să prăznuiască în 
fiecare an ziua a patrusprezecea şi a 
cincispre�ecea a lunii Adar, 22. ca zile în cari căpătaseră odihnă scăpînd de vrăjmaşii lor. Le-a porun'. cit să prăznuiască luna în care întristarea lor se prefăcuse • în bucurie şi i_ale� lor în z� de _sărbătoare, ş i  să faca dm aceste zile nişte zile de ospăţ 

şi de bucurie, cînd să-şi t . daruri de mincare un i i  altor:u�eata" 
partă daruri celor l ipsiţi. şi Să i�. 

.. ,'>Ps.3;'. 1 1 . ::io veni. 19, N"' 
23. I�?eu s au mdatorat să 1 �-s.,,,_ 

�=�: ����'J,���ră să facă şi ce j���t 
24. Căci Haman, fiul lui H Agagh itul, vrăjmaşul tuturor 

j'Uedata, 
făcuse p lam�I • să-i peardă, Ude1lor, 
case Pur, adică sorţul ca să-·şi arun. 
şi să-i nimicească. . 

' �g,��-�r� �5. Dar �ste�a, venmd • îna intea .'·· paratului , im paratu l a porun"it . un. 
să întoarcă •• asupra capulu'i 

1111 ser� 
man planul cel rău pe care-I 

ui_ tta. 
împotriva lu�eilor, şi să-l spi 

faeuse 
lemn, pe el ş1 pe fii i lu i. .

n�ure pe 
Cup. 7 . 5 ,  etc.; 8. 3, etc. �,(I Cap. 7 . 10. Pe. 7. 1�el'8. 1J,1t. 

26. De aceea zilele aces'.ea s'a� . 
Purim, dela num irea Pur. numn 

f'.�trivit c_u _tot cuprinsul acestei seri. son , potr1v1t cu cele ce văzus - . î�şişi şi potrivit cu cele ce li ��ai�'. hm piaseră, •v �7 .• I udeii a� luat pentru ei, pe�t� s���nţa lor! ş1 pe!1t.ru toţi ceice se vor 
hp1 . de _ e_1, h?tanrea şi îndatorirea n_esch1mbac1oasa ca să _pr�znuiască în f!ecar.e ai:i aceste doua zile, în felul rmdu1t, ş1 la vremea hotărîtă. �·Cnp.s.11. lst1..&0.a,e. Zeb.2.u. 
28 .. Zil�le �cest�a tr�buiau să fie Pll

!"en�te ş1 prazn_u_ite _din !1eam în neam, in fiecare famil ie, m fiecare ţinut şi în fiecare cetate. Şi zilele acestea Pu. rim nu trebuiau desfiinţate niciodată d�n mijlocul lud_eilor, nici să se ştear· 
ga aducerea am mte de ele printre ur· 
maşii lor. 

29. Impărăteasa Estera, fata lui Abi· 
hail •, şi I udeul Mardoheu au scris 
stăruitor a doua oară pentruca să în· 
tărească scrisoarea •• privitoare la Pu· 
rim. *Cop.2.16. l)(l.Cap,8. IO;VeJ'!..31. 

30. Au trimes scrisori tuturor ludei· 
lor, în cele o sută douăzeci şi şapte ' 
de ţinutu ri ale împăratului Ahaşveroş. 
Ele cuprindeau cuvinte de pace şi de 
credincioşie, •Cap.1.1. 

31 . întărind ţinerea acestor zile Pu· 
rim, la vremea hotărîtă, cum le rîn· 
duiseră Iudeul Mardoheu şi împără· 
teasa Estera pentru ei, şi cum şi le 
rînduiseră şi pentru ei înşişi şi pen· 
tru sămînţa lor, cu prilejul postului '. 
lor şi ţipetelo r  lor. • cap.ci. 1•· 

32. Porunca Esterei a întărit aşeza· 
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stei sărbători Purim, şi lucrul ���s:�ea fost scris în carte. 
Lauda lui Mardoheu. 

1 lmpăratul Ahaşveroş a pus un 
10 bir asupra ţării şi asupra ostroa• mării. .;. Fac. 10. 6. Ps. Tl. 10. Jsa. 24. 16. 
veloToate faptele pri"'.itoare la puterea 2: · isprăvile lui, ŞI amănuntele de-:��;1mărimea la care • a ridicat împă-

ratul pe Mardoheu, nu sînt scrise în cartea Cronicilor împăraţilor Mezilor şi Perşilor? • Cop.8. 16; 0. 1• 

3. Căci Iudeul Mardoheu era cel dintîi • după împăratul Ahaşveroş. El era cu vază între ludei şi iubit de mulţimea fraţilor săi, căci a căutat•• binele poporului său şi a vorbit pentru fericirea întregului său neam. 
� Fa.o . .f.1 . .f.O. 2Croo.28.7. •ioiNeem.2. 10. Pa.122. 'l, 9, 

I O V  
(Psalm ul  73. EclcslastB. 14. I o an 9.3. R o m ani  9. 20. t Cor. 4. S-5, 9.) 
Propăşirea lui /ov. 

1 1 Era în ţara• Uţ un om care se 
n�mea Iov •• . . Şi omul acesta era 

fără prihană t ŞI  curat la suflet. El 
se temea tt de Dumnezeu, şi se abătea de [a rău. •Fac. 22.20, 21. •« Ezec. 14. l�. !ac.6.11. ţFac.ti.9: 17.1. Cap.2. 3. ttProv. 8:�3; 106.6  .

. 

2 I s'au născut şapte fu ş1 trei fete. 
3: Avea şapte mii de oi, tr�i mii d� clmile, cinci sut� de. per�ch1 de boi, cinci sute de mag��1ţe� Şt

. un foarte mare număr de slu11tor1. Ş1 omul ace
sta era cel mai cu vază din toţi locuitorii Răsăritului. 

4. fiii săi se duceau unii la alţii, şi dădeau, rînd pe rînd, cite un ospăţ. Şi pofteau şi pe cele trei surori ale 
lor să mănînce şi să bea împreună 
cu ei. 
5. Şi, dupăce treceau zilele de ospăţ, 

fov chema şi sfinţea pe fiii săi : se 
scula disdedimineaţă şi aducea pentru fiecare din ei cite o ardere de tot •. Căci zicea lov : „Poate că fiii mei au 
păcătuit şi au supărat •• pe Durrinezeu 
m inima Lor." Aşa avea Iov obicei să 
facă. "Fac. 8. 20. Cap. �. 8. •• 1Reg.21.10, ta. 

Satana cere sll se_ atingă de /ov. 6. fiii lui Dumnezeu au venit • într'o zi•• de s'au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor. o l Reg. 22. 10. Cap.se. 7.  ••Cap.2. 1. 

7. Domnul a zis Satanei : „De unde vii?" Şi Satana a răspuns Domnului : 
„�ela cutreerarea • pămîntului şi dela plimbarea pe care am făcut-o pe el." 

<• Cap. 2. 2. Mat.12. 49. 1 Pet.6. 8. 8. Domnul a zis Satanei : „Ai văzut • pe robul Meu Iov ? Nu este nimeni ca el 
pe pămînt. Este un om fără prihaată •• 

şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate dela rău." 
""Ce.p.2.3. ""(IVers . l .  

9. Şi Satana a răspuns Domnului : „Oare degeaba se teme lov de Dumnezeu ? 
1 O. Nu l-ai • ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui ? Ai binecuvîntat lucrul •• mînilor lui, şi turmele lui acopăr ţara. 

o Pe.Sf. 7. Isa. 6.2. **PB.128. 11 3. Prov.10.22. 1 1 .  Dar ia întinde-Ţi • mina, şi atinge-te de tot ce are, şi sînt încredinţat că Te va blestema 00 în faţă." 
• Cap. 2. 6; 19.21 . .0 1sa. e . 2t. Mal.S. ts,14. 

1 2. Domnul a zis Satanei : „lată, îţi dau pe mină tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mina." Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. 
Răbdarea lui /ov. 

1 3. lntr'o zi, pe cînd fiii şi fiicele • lui lov mînceau şi beau vin în casa fratelui lor celui întîi-născut, •Ec1.0.12. 

1 4. a venit la lov un sol, care a zis : „Boii arau şi măgăriţele păşteau lingă ei. 
1 5. Şi s'au aruncat nişte Sabeeni asupra lor, i-au luat, şi au trecut pe slujitori prin ascuţişul săbiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire." 
1 6. Pe cînd vorbea el încă, a venit un altul şi a zis : „Focul lui Dumnezeu a căzut din cer, şi a aprins oile şi pe slujitorii tăi, şi i-a ars de tot. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire." 
1 7. Pe cînd vorbea el încă, a venit un altul şi a zis : „Nişte Haldeeni, înşiraţi în trei cete, s'au aruncat asupra 
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cămilelor, le-au luat şi au trecut pe .slu- j . Apoi a .Jov.it. pe l�v �u . 0 bubă .. t . in ascuţişul săbiei. Numai eu din talpa p1c1orulu1 p 1na în c rea, 
!�or;cf;at, ca să-ţi da� de ştire.'.' capul!J•· . 

r
��.�lui 

18 Pe cînd vorbea el incă, a vemt un 8. Ş1 .lov a luat un ciob să s '·•. 
lt 0J şi a zis : ,Fiii • tăi şi fiicele .tale pine, ŞI a şezut pe cenuşă •. 

e scar. � ;������ra� vin în casa fra
_
��.�·.}�� �- ��.�:.;ţ�3�:�· �;:�;i:;: ''.:r:�;��;•;u"'· 1 9. Şi deodată, a venit 1;1n v1�t �a!e I clintit in nep�1han�r�� ta ! Bieast/e: 

de dincolo de pustie, ş1 .a 1zb1t •,n pe Dumnezeu, ş� mor� ! ···cn10.21 . 15.••v.:;'a 

cele patru colţu�i a�e c_ase1 : Cas.a s � 1 0. �ar _ lov 1-a !"aspuns : . „Vo
rbe 

1 

prăbuşit peste tineri, ş1 a� '!'unt. Ş1 ca o temeie neb_una. C� ! primim , J" 
am scăpat numai eu ca sa-ţ1 dau de la Dumnezeu binele, ş 1 să nu p . _e. 
ştire." ' 

. • şi răul ?" •• 
runun 

20. Atunci Jov. s:a sculat, ş1-a sfi: In toate acestea, _Io\' n'a păcătuit 
şiat • mantaua, ş1 ş1-a tuns capul. �po1, de loc cu buzele 1111. '"'•p . 1. 21 Ro 

I 
aruncîndu-se •• la pămint, s'a închmat, Jac. 5.10,11. (o(oCap . 1 . Z?. "- Pa . s:.1. 1 .  

· m . 12. 1�. 

•Fac."7.29. E�9-�· oo� p·� �- 6· Cei trei prieteni vin la / 
21. şi a zis : „Gol • am 1eş1t din pin- . . . • . . ov. 

tecele mamei mele, şi gol mă voi în- ! 1 . Trei P��eten.' ai 1� 1 lov, Elifaz 

toarce în sinul pămîntului. Domnul a din Te�an ' B1ldad din Şuah ţ . .  
dat••, şi Domnul a luat ţ, - binecu- Ţofar �·� Jl!aa�a, au. aflat de trial; 
,·întat ţţ fie Numele Domnului !" ne�or�c1nle can-1 loviseră. S'au sfă. 
•Pll.'9. l7.Ecl.5.15. 1 Tlm.6.7. ••Ecl.o.19. Jac. 1.11.  tu1t ŞI au plecat de acasă să se du , +�lal.20.16. ttEle•.5.20. l Tes.5.lB. Să-i plîngă de milă ţţ Şi Să-l mîn j'Ca 
2_2. Jn toate .• acestea, _ Iov_ n'.a păcă- • Prov. 11. 17. "''Fac. "6. 11. Ier. "'· ' · + Fac

g
��

tuit de loc, ş1 n'a vorbit nimic necu- tt C•P· 42: 11; �m. 12. 1
_•· „ · 

\'iincios împotriva lui Dumnezeu. 1 2. R1�1cindu-ş1 oc�n de departe, nu 
•' Cap. z. 10. 1-_au mai. cuno�cut. Ş! �u ridicat glasul 

Satana învinueşte pe /ov. ŞI au plins .• Şi-au_ sf 1�1a_t m�ntalele, şi 
au aruncat cu ţarina m vazduh deasupra capetelor lor. 2 1. Fiii lui Dumnezeu au \'enit într'o 

zi • de s'au înfăţişat înaintea Domnu
lui. Şi a venit şi Satana în mijlocul 
lor şi s'a înfăţişat înaintea Domnului. 

•Cap. 1 . 6. 
2. Domnul a zis Satanei : „De unde 

vii ?" Şi Satana a răspuns • Domnului : 
,J?ela cutreierarea pămîntului şi de la 
plimbarea pe care am făcut-o f&P�!:�'. 
3. Domnul a zis Satanei : „Ai văzut 

pe robul Meu Iov ? Nu este nimeni ca 
el pe pămînt. Este un om fără priha
nă • şi curat la suflet. El se teme de 
Dumnezeu, şi se abate de la rău. El se ţi�e. tare" _în_ neprihănirea lui, şi ��.,�a ind.

e:;:;: . ;,��1 •• ����27'. /6ărt
ă
c.�.rj.��� 4. Şi Satana a răspuns Domnului : „Piele pentru piele ! Omul dă tot ce are pentru viaţa lui. 

5. Dar ia întinde-Ţi • mina şi atingei:e �e oasele•• şi de carnea lui, şi sin� :�credmţat că Te va blestema în faţa. • Cap.1. 11 . •• Cap.19.20. 6. Domn_ul_" a zis �atanei : „lată, ţi-l dau pe mina : numai cruţă-i viaţa." 
7. �i Satana a plecat dinainte:co.��2

: nulu1. 

â?ifeem . 9. 1 .  Pltn . 2. JO. Ezec.2'7,.JI. 

1 3. Şi . au �ezut pe pămînt lingă el şapte zile ş1 şapte • nopţi, fără să-i spună o vorbă, căci Yedeau cit de mare îi este durerea. ''Fac. m.rn. 

Plîngerea lui foi·. 
3 I. După aceea, lov a deschis gura 

şi a blestemat ziua în care s'a nă· 
scut. 
2. A luat cuvin tul ş i a zis ; 
3. „Blestemată • să fie ziua în care 

m'am născut, ('Cup . Jo . 1s,rn. Ier. 1s.10;20.u. 
şi noaptea care a zis : „S'a zămislit 

un copil de parte bărbătească !" 
4. Prefacă-se în întunerec ziua aceea, 
să nu se îngrijească Dumnezeu de 

ea din cer, 
şi să nu mai strălucească lumina 

peste ea ! 
5. S'o cuprindă întunerecul • şi um· 

bra morţii, 
nori groşi s ă  vină peste ea, . 
şi neguri de peste zi s'o înspăt

mînte ! <-cap.10.21,22; 16. 16; 29.3. Ps.23.4;+t.I9j 
107.10,14„ Ier. 13.16. Amos6.8. 

6. Noaptea aceea ! S'o acopere înlu· 
nerecul, 
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s� pia�aftt�'umărată între luni ! sa ;u stearpă să fie noaptea aceea, 
7duc:'.se veseliav di� ea ! . V 
8_ Blestemată sa fie de ce1ce blasta-

mă zi��iie • ştiu să întărite Leviata-d�. �· Icr.9. 17, 1�. 

n�� să se întunece stelele din amurgul 
ei,. 

zădar să aştepte lumina, � să nu mai vadă genele zorilor 
zin'. !Căci n'a închis pîntecele care m'a 
ză��li�'a ascuns suferinţa dinaintea ��'.100�=i; n'am murit în pîntecele 

1113De�� ��le�i-am dat sufletul la ieşi
rea din pîntecele . ei ? . 

-�Cap. 1
.
0. i� 

12. Dece am găsit genunchi can sa 
mă primească ? 

Şi ţîţe cari să-mi dea*!�I'.�.r. isa.66. 12• 
1 3. Acum aş fi culcat, aş fi liniştit, 
aş donni şi m'aş odihni 

1 4. cu împăraţii şi cei mari de pe pă-
mî;at;i şi-au zidit falnice • morminte, 

..-.cap.15.28. 

1 5. cu domnitorii cari aveau aur, 
şi şi-au umplut casele cu argint. 
16. Sau n'aş mai fi în viaţă, 
aş fi ca o stîrpitură • îngropată, 
ca nişte copii cari n'au văzut lu

mina ! (IPs.os. s. 

17. Acolo nu te mai necăjesc cei răi, 
acolo se odihnesc cei sleiţi de pu-

teri. 
1 8. Acolo cei puşi în lanţuri sînt lă

saţi toţi în pace, nu mai aud • glasul asupritorului ; 
o:tCap.39.7. 

1 9. cel mic şi cel mare sînt tot una acolo, 
şi robul scapă de stăpînul său. 
20. Pentru ce dă • Dumnezeu lumină celui ce sufere, 
şi viaţă celor amărîţi „ la suflet, 

• Ier. 00, 18. .;.* 1 Sam. 1. 10. 2 Reg. 4. 27 .  Prav. 31. G. 
21 .vcari aşteaptă• moartea şi nu vine ; macar că o doresc mai mult decît O Comoară ••, .;• Apoc.9.6, >:u� Prov. 2 . 4. 

2�. cari n'ar mai putea de bucurie ŞI de veselie, dacă ar găsi mormîn-�? -
1 .Sau: trooodil. 

23. Pentruce, zic, dă El lumină omului care nu şt�c }ncotro să meargă, pe care i i ingrădeşte • Dumnezeu de toate părţ ile ? ·:• Cap. I0.8. Plin.3. ; .  

24. Suspinurile îmi sînt hrana de toate zilele, 
şi jalea m i  se varsă ca apa. 
25. De ce mă tem, aceea mi se întîmplă ; 
de ce mi-e frică, de aceea am parte 1 

26. N'am nici l in işte, nici pace, nici 
odihnă, 

şi necazul dă peste mine." 
Cui·întarea lui Elifaz către /ov. 4 I. Elifaz din Teman a luat cuvîn
tul şi a zis : 

2. „Dacă mm îndrăzni să-ţi vorbim, 
te vei su păra ? 

Dar cine ar putea să tacă ? 
3. De multeori tu ai î n v ă ţ  a t pe 

alţii, 
ş i ai întărit mînile • slăbite. "l••. M.•.  

4. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce 
se clătinau, 

şi ai întărit genunch ii • cari se în-
doiau. ':• rsa. �· •. :-i. 

5. Şi acum, cînd este vorba de tine, 
eşti slab ! 

Acum, cînd eşti atins tu, te turburi ! 
Nu este frică • ta de Dumnezeu spri-

jinul tău ? *C•p. 1 . 1 .  6. Nădejdea • ta, nu-i neprihănirea 
ta ? �'Prov . ::1.26. 

7. Adu-ţi aminte, te rog : care nevino
vat • a perii ? 

Cari oameni neprihăniţi au fost ni-
miciţi ? '''PU7. 2i>. 

8. După cite am văzut eu, numai cei 
ce ară • fărădelegea 

şi samănă nelegiuirea îi seceră roa
dele ! ':'Ps. 7. 17. Prov. 22. 8. Osee.10.13. Gul.6. 7 ,8 .  

9. Aceia pier prin suflarea lui Dum
nezeu, 

nimiciţi de vîntul miniei Lui. 
1 0. Mugetul leilor încetează, 
dinţi i • puilor de lei sînt zdrobi ţi ! 

·:• Ps . âfi . 6 .  

1 1 .  Leul • bătrîn piere din l ipsă de 
pradă, 

şi puii leoaicei se risipesc. :·Ps.34.lo. 

Toţi oamenii sînt vinovaţi. 
1 2. Un cuvînt s'a furişat pînă la mine, 
şi urechea mea i-a prins sunetele 

uşoare. 
1 3. In clipa cînd • vedeniile de noa

pte frămîntă gîndul, 



IOV 4, 5. !)24 . •  t ' cînd oamenii sînt cufundaţ!c��.�-�� s��n ;,�îna�ucat groaza • şi spaima, 
şi toate oasele mi-au tremur.3i!�b. s. 1o. 

J!J Un duh a trecut pe lîn�ă mine . .. . 
T�t părul mi s'a sbîrht ca an· 

c;uJ." ·un chip cu o în.făţişar� necuno· scută era înaintea ochilor mei. t Şi am auzit un glas care şop ea 
î�c;tişŢ;:va omul • fără vină înaintea 
lui "o'�mnezeu ? . I fi-va el curat înaintea Celui ce -a 
făcut? '' C•P·9· 2� 

18. Dacă n'are încredere Dumnezeu 
nici în slujitorii Săi, . . • 

dacă găseşte El greşeli chiar la in-
gerii Săi, •cnp.1&.1�; 20. &. 2 P•t;

2 . < .  

l 9. cu cit • mai mult la cei ce locmesc 
în case•• de lut, cari îşi trag obîrşia din ţă�înă, 
şi pot fi zdrob�ţ�.�-� •. �� ,,����:J;u. 20. De dimineaţă pînă seara sînt • zdrobiţi, . . . pier pentru totdeauna, ŞI mmem nu ţine seama de . ei. . . . . 

• !'11.90.6,6. 
21. Li se • taie firul vietu : . mor, şi tot n'au căpătat înţelepcm· nea ! •• • P11. fll. ll ; 49.1'. O.,.. Cap.30.12. 

Nelegiuitul piere. 

Ajutorul este la Dumnezeu. 
8. Eu aş alerga la Dumnezeu lui Dumnezeu i-aş spune n� meu. cal\i\ 

t��ns�'. face lucruri • mari şi nepă. 
m inun i fără număr . 

.,.. Cap.9.10;37. 5. Ps. 40. 5; 72.18; 146,3. Rom U ll 
1 O. El varsă ploaia • pe pămînt · · · şi trimete apă pe cîmpi i. • c.' 

PA . 60.9,IO;l-17.S.  ler. 5 . 2-1 ; 10. l:i; f11.t6.  Fnpt, 1f"28·:!&, 
1 1 .  El înalţă • pe cei smeriţi .u. şi izbăveşte pe cei necăj iţi . ' 

„ ... 1 8nm.2. 7, p11_113 • 
1 2. El nimiceşte • lor vicleni, planurile oame;;: 
şi l_!lînile lor0 ?u po! să le impii. neasca. N�m . 4 . fa. Ps.ltl. m. ise..s.to ! 3. �I prinde • pe cei înţelepţi î� v1cle01a lor, şi planurile oamenilor înşe'.ători sini răsturnate : 0Ps.9 .10. 1 cor.;i. 1t 

1 4. dau peste întunerec în mijlocul •  zilei, bîjbăie ziua nameaza mare ca noap-tea. (t Deut. 28. 29. lsa. 09.10. Amoss.�. 
1 !J. Astfel, Dumnezeu ocroteşte pe cel slab împotriva ameninţărilor lor şi-l scapă • din mina celor puternici'. ,....Ps.30. 10. Sam.2.9, 
1 6. Aşa • incit nădejdea sprijineşte pe cel nenorocit, iar fărădelegea îşi închide gura. 

"Pe.107.G. 5 t. Strigă acum ! Cine îţi va răs· 
punde? La adăpostul lui Dumnezeu. 

Căruia dintre sfinţi îi vei vorbi ? 1 7. fer ice • de omul pe care-l ceartă 2. Nebunul piere ucis de minia lui, Dumnezeu ! prostul moare ucis de aprinderea Nu nesocoti mustrarea Celui Atot 1Ji." Am • văzut pe un nebun prinzînd f.���,';'.1��oc. 9. 1;.Ps . su2. Pro•. 9·11•12· Evr. IU 

rădăcină ; 1 8. El face • rana, şi tot El o leagă; 
apoi deodată i-am blestemat Io- El răneşte, şi mina Lui tămăduieşte. 

CUinta. �� PB.37.35,36. ler.12.2,3. (tDent.32.�. I Sam . 2. 6. lsa.B0.26. O�l';16.I. 4. fiii • lui n'au noroc, 1 9. De şase • o ri te va izbăvi din sînt călcaţi în picioare la poartă, necaz, . şi nimeni •• nu·i scapă ! şi de şapte •• ori nu te va atmge 
"' Pfl . 119. 10.1;121. � . .oPa.109.12. răul. !J. Secerişul lui este mîncat de cei flă- • Ps. S<.19;91.s. Prov.24.16. 1 cor.10. 1s. <oP,.91.lO. 

mînzi, 20. El te va scăpa de moarte în vre· cari vin să-l ia chiar şi din spini, me de foamete • şi averile lui sînt înghiţite de oame- şi de loviturii� săbiei în vreme de ni • însetaţi. •cap. 18. 9. război. "P"".1.19;�.� 

6 . . Nenorc;>cirea nu. răsare din ţărînă, 2 1 .  Vei fi la adăpost de biciul' hm· 
.ş1 suferinţa nu mcolţeşte din pă- bii mmt. �ei fi fără teamă cînd va veni pu· 7. Omul se naşte • ca să sufere stiirea. •1'8 :n 'I! după cum scînteia se naşte �a să 22. Vei rîde de pustiire ca şi de foa· 

Lboare. •Foe.e.11, 1s,1P. 1 eor.10.rn. , mete, 
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. nu vei avea să te temi_ d� fiarele_' ' 1 1.- La ce să mai nădăjduiesc cînd nu 
ă�întului. •Jsa. 11 . o ;ao.•;""·2" .• Ezec.:' . 20. : mai pot ?

" . 

I O V  ">, 6. 

P Căci vei face _legămmt pmă ŞI cu La . ce sa mai aştept, cînd sfîrşitul 23. Ie • cîmpulu1, . se ştie ? 
pielrf-arete pămîntului vor fi în pace I ! 2. "Tăria mea oare este o tărie de şi . 1 '·'P1!. g1 . 12. OF1Pn2. 1a. piatra ? 
c�4'.'v�i ave� fericire îp cort�! tău, 

I' 
Trupul '!leu e �e �ramă ?  

-îţi vei găsi turmele" m_treg!, 
• 1 �- �u smţ eu. l ipsit de ajuţor, 

25_ . îji vei vedea sammţa crescm- ŞI n a fugit mmt�1re� de nune ? 
d
u·_ti,draslele înmulţindu-se ca iarba " /ov se tmguieşle . 

d/1 � cîmp. •Ps . 1 12 . 2. •·:· Pe.12. 16.
1 

1 4. Cel c� sufere ' are drept la mila l Vei intra în mormînt la bătrîne- ' 1met_enulu1, " " 
. 

'}; ca snopul strîns la vremea lui. chiar dac� paraseşte frica de Cel 
ta '  -:•Prnv .n . 11 ; 10.21. Atot puternic. <•Prov . 17. 1' . 
11 lată ce am cercetat •, şi aşa este ! 1 5. fraJi! • mei s'au arătat înşelători 
-A�cultă, că sînt spre folosul ���- ;: : . 2. c

\�
n
a1b:�

1u
pîraielor '' cari trec. 

>:<Ps.38. 1 1 ; 4 1 . 0 .  *>:t ler. 16.tB. Răspunsul lui foi'. 1 6� Un sloi le turbură cursul, 
• . . zapada se îngrămădeşte pe ele ; 6 1 . Iov a luat cuv�ntul ş 1 � z�s : , . 1 7: vine arşiţa vrem ii şi seacă, 

2. „Oh ! de ar f1 cu putinţa sa n1 1 I vme căldura soarelui, şi l i  se usucă se cîntărească durerea, albia. 
şi să mi se pună toate nenorocirile . 1 8. Cete de călători se abat din dru-în cumpănă, · mul lor, 3. ar fi mai grele decît nisipul' mării : I se cufundă în pustie, şi pier. de aceea îmi merg cuvintele pînă la 1 9. Cetele celor din Tema • se uită 

nebunie ! '''l'rov . 27 . 3. ţintă la ele, 
4. Căci • săgeţile Celui Atotputernic călătorii din Seba " sînt plin i  de 

m'au străpuns, nădejde cînd le văd. 
sufletul meu le suge otrava, •Fac.2.;. 15. ""tReg.10.i. rs.12.10. Ezec.21.22, 23. 

şi groază•• Domnului bagă fiori în 20. Dar rămîn înşelaţi • în nădejdea mine ! .:<Ps.39. 2. ':"� Ps.ss. 10, 16. lor, 5. Sbiară măgarul sălbatec cînd are rămîn u if!:1iţi c!�d �jun!l" la ele. •1er.1<.3. 
mdeaţă? � I . Aşa smteţ1 ş 1 voi acum pentru 
Mugeşte boul cînd are de mîncare? mme._ • 

. 
. 

. , • 
6. Poţi mînca ce-i fără gust şi fără Vo.1 . 1m1 vedeţi necazul, ş1 va m-':.-tre '? groz1ţ1 •• ! �·cnp. 13. � . ..-..:• Ps.38. u. 

„ Ar� vreun gust albuşul unui ou ? 22. V'a.� zi� eu oa:e : „Daţi-mi ceva, 7. Orice lucru de care aş vrea să nu _cheltu1ţ1 dm averile voastre pentru 
m'ating, m ine, , . , . • " . . 

acela-i hrana mea fie cit de gre- 23� scapaţ1-m� d�n � mn� vraJmaş�!m, 
toasă ea ! ' rascu""!,par�ţ1-!'1a �m �m"a celor rai ?" 
8 O de i ' lt d · ţ 24. l nvaţaţ1-ma, ŞI voi !acea ; 

·. • .m s_ ar �s�u a orm a, " I faceti-mă să înţeleg în ce am păcă-�1 de1 m1-ar 1mphm Dumnezeu na- I tui! · • d�Jdg ·• , " 25: O cit de înduplecătoare sînt cu-
zd�ob e �r vrea Dumnezeu sa ma vintele adevărului ! în . ea�ca,_ . , , Dar ce dovedesc mustrările voastre? 
d tmda-Ş1 mina ş1 sa mă prăpa- 26. Vreţi să mă mustraţi pentru tot ească ! 

. • 1 Reg. ID. <. ce am zis 
I.O . • !m1 va rămînea măcar această şi să n� vedeţi deci! vînt în cuvin-minguer�, te!e unui desnădăjduit? 
:ceasta bucurie în durerile cu cari 27. Voi năpăstuiţi pe orfan, m /?ple_ş�ş�e :  prigoniti • p e  prietenul vostru. 

cile3.. C�I�� s}�nt�
'am călcat porun- 1 28. Uita�i-vă la m ine, vă rog ! •Pe

.
67· 6• •Fapt.20. 20. ••Lev.rn.2.1oa.57 . 11i. Oeea11.9. I Doar nu voi minţi în faţă ! 
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6, 7, 8. I . . 

29 lntoarceji-\'ă •, nu fiţi . �edrepJ1 ; J 1 5. �h: aş vrea mai b.ine gîtuir . · f - şi mărtuns1ţ1 că smt mai bme moartea dec1 t acest ea, 1n_toarct1 
i-va, 

"Cap . 11. 10. I l 6. Le dispreţuiesc• ! . . . nu e oase. ' nevmr� . reo nelegiuire pe Jimba În vec! . . ·- - . Vo1 tra; 
30. s e V Lasa-ma ••• cac1 doar o sun me�, b t mea ce este viaţa t ! are llJ1.j 
ş1
? 
nu deose eş e gura " Cap. JO. I. ,.,, Cap .  JO. 20; u. 6. i>s . 39. 13 rău · 1 7. Ce este • omul, ca să-Ţi · tP,.rl., Jov desn4d4jduit. de mult de el Pese atit 7 t . Soarta omului pe pămînt este ca ca să iei sea:Oa Ia el, 

a unui ostaş ', . . '''!"' · '- '; J« . s  E ·  
şi zilele lu i  sînt ca a l e  unui mu?ci- 1 8. să-l cercetezi în  toate dim" "·2·"· 

tor cu z iua . •Cop. 1 1 · 5 •_!3•14· Ps.SO . < . şi să:l Înce�c� În toate clipele rejile, 
2. Cum suspină robul du_pa umbră, 1 9  Cmd vei mceta odat· -
cum îşi aşteaptă munc.1torul plat�, veşti ? a sa mă pri. 

3. aşa am eu parte de luni de dur�re _ , Cînd îmi vei da răgaz să-mi î h. 
şi partea mea sînt nopţi de s����'.��: scuipatul ? ng 1t 

4. Mă culc, şi zic : f;�· 
P�:i��r�I· �=���iitbr �e pot să-Ţi 

cT�ctds;�av�}î:şciu�ao:�te� �" • V • T:i:
.
ntruce m'a i pus „ ţintă săgejilor 

re;�r�U���lo�� fr!:i1!!?.�.�� . g���1 . !� mi�� Î�u�f;s 0 povară chiar pentru 
5. Trupul mi se acopere • cu v1erm1 •:• Ps . 36. 6. "''Cnp . 16. 12 . Ps.2t. J2. Pi!n.9 1„ şi cu o coajă pămîntoasă, 21_. Pentruce nu-mi ierţi păcatul · ·· pielea-mi crapă şi se desfac�isa. i4.u . ş1_p_entr_uce nu-1!1� uiţi fărădelegea' Cac1 voi adormi m ţărînă · 
6. Zilele mele • sboară mai iuţi decît şi cînd mă vei căuta, nu v�i mai fi 1,, suveica ţesătorului, 
se duc şi nu mai am nicio nădejde ! C11l'întarea lui Bildad. 

ill Cup. 9. 26; 16.2'.!; 17. l l .  Pe.90.6; 102. 11; 103. 16; 144.4. 8 1 B"ld d d " Ş 
1sa. :is. 12; <0.e. Iac. 4.H. : I .a m uah a luat cuvîntul 
7. Adu-Ţi aminte, Dumnezeule, că ŞI a zis : 

viata mea • este doar o suflare ! 2. „Pînă cînd vrei să vorbeşti astrei 
Ochii mei nu rnr mai \•edea ferici- şi pînă cînd vor fi cuvintele gurii 

rea. "Ps.78. 39; 89. 47 .  tale ca un vînt putern ic ? 
8. Ochiul ", care mă priveşte, nu mă 3. Oare va răsturna • Dumnezeu 

va mai privi ; dreptul ? 
ochiul tău mă va căuta, şi nu voi Sau va răsturna Cel Atotputernic 

mai fi. • Cap. 20.9. dreptatea ? <•Fac . J R . 25. Deut. 32.4. 2 C?on.19.7. 

9. Cum se risipeşte norul şi trece, cup .  34 ,  12, 17. Duu. 9. 14. Rom. 3. 6 . 

.aşa nu se va mai ridica celce se • 4. Dacă fiii tăi au păcătuit • împotri· 
pogoară în Locuinţa morţilor ! Lui, 

• 2 sam.12.23. i-a dat pe mina păcatului. •C•p.1.0,1s. 1 O. Nu se va mai întoarce în casa lui, 5. Dar tu, dacă • alergi la Dumnezeu, 
şi nu-şi va mai cunoaşte locul • în dacă rogi pe Cel Atot puternic, 

care locuia. •Gap.8.18;20.9. Pe. 103. 16. •Cap.6.B; 11.13;22. 23.e�. 

1 1 . De aceea nu-mi • rni ţinea gura, 6. dacă eşti curat şi fără prihană, 
ci voi vorbi în neliniştea inimii mele, atunci negreşit, El va veghea asu· 
mă voi tingui •• în amărăciunea su- pra ta, 

fletului meu. şi va da înapoi fericirea locuinţei 
• Ps . :.:i. 1,o; <0.9. •• 1 s= . 1 . 10. Csp . 10. t. tale nevinovate. 

1 2. Oare o mare sini eu, sau un ba- 7. Vechea ta propăşire va fi mică 
laur de mare, fată de cea de ma i  tîrziu. de-ai pus strajă în jurul meu ? 
13. Cînd • _zi� :  „Patul mă va uşura, lnl'ăfăminte din pă(ania celor dinainte. 
culcuşul 1m1 va alina durerile," 8. lntreabă • pe cei din neamurile tre· 

1 4. a!imci mă _însp.ăimînţi pri�c;f��·::; cu:�· ia aminte la păţania părinţilor mă mgrozeşh pnn vedenii. 1 lor. _ :•oeut. 4 . 82 ; 32. 7 .  c.p.1.;.1> 
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Q. Căci noi • sîntem de ieri, ş i nu l' 4. A L u i • este înţelepciunea, şi atot-
t'rn nimic, puternicia : ş •zilele noastre pe pă':'1înt nu sînt de- . cine I s',a r  putea împotriv i fără să cit O umbră. - •Foc.47.0. 1 rrou. 211. 1s. fte pedepsit ? '' Cop . :16 . '> .  cap. i ·•· ps. 39.6; 102�11; 1!°1 · 4· • . . 5 . _ El mută deodată munţii ,  

IO V 8, 9. 

1 0. Ei te vor mv!lţa! 1_t1 vor vorbi, , Şi-l răsto:irnă în min ia Sa. 
şi vor scoate dm mima I.or aceste ' 6: Zguduie • pămîntul  d in temel ia •• 

cuvinte : _ _ _ l u i, . 
1 1 .  „Creşte rapura fara halt�� de I se clatină stil p i i. 
Creşţ� tr�sh�.fără um�ze�I� . ... �"' rea. 2 . 19, 21 . Hng . 2 . 6, 21. Evr.12.26. �·� ·Cllp.2S.1 l . 

l 2. fund mea verde ş1 fara sa se 7 . . P?runceşte soarelui, şi soarele nu 
taie mai rasare ; 
e; se usucă mai repede decît toate ş i  ţine stelele supt pecetea Lui. 

ierburile. _ _ _ '·'P•.•29.s. Ier. 1'.G.  8 . . Numai_ El • întinde cerurile, 1 3. Aşa se mhmpla tuturor celor ce ş1 umbla pe înălţimile mării. 
uită pe Dumnezeu, . . . . _ •:•Fac . 1 . 6. Ps.104.2,0. 

şi nădejdea • celui neleg1u1t va peri. 9. El a_ fa_cut • _Ursul mare, luceafărul 
<•Cap. u . 20; 18.14;27. B. Ps . 112.10. Prov.10.28. de seara ş 1  Raliţele 

l 4. Increderea lui este zdrobită, ş i  stelele din ţin�turile de miazăzi . 
şi sprij inul lui este o pînză de păian- ''Fae. t . 16. Cap .:l8 .H1. rtc. Amos.r„�. ·en. : 1 O. El face • lucruri mari şi nepă-J 1 5. Se bizuie • pe casa lu i, dar nu trun�e, . 

este tare ; mmum fără număr. : •cap.o.o. Pe.11,1&. 
se prinde de ea, dar nu_ ţine. :·cop.21.1s. 1 1 . Ia_tă •, El trece pe lingă mine, şi 16. Cum dă soarele, mverzeşte, nu-l vad, . 
îşi întinde ramurile peste grădina se duce _ş�nu-L z�resc .

. 
·:• cop.23.s,o;  "'" " · 

53 1 2-. Daca apuca El, cme-L va opri ? 
1'1. îşi împleteşte rădăcinile printre Cme-I va zice : „Ce faci ?" pietre, ,„ Jso..4�. 9 .  ler. 18.6. Rom.9. 20. 

pătrunde pînă în zi<!-uri. . 1 3. Dumnezeu nu-Ş1 înţoarcl'.„m.înia. : 
1 8. Dar dacă-I smulgi • dm locul în _supţ �I se pleacă toţi spr11m1tom care stă, m1ndr1�1 •. 

.., 
�· cn1l.26.12. J�a.oo.7. 

locul acesta se leapădă de el şi zice : 1 4. Ş1 e1;1, cu� sa-I raspund ? 
Nu ştiu să te fi cunoscut vreo- Ce cuvinte sa aleg ? 

d;tă !" • Cap . 1 . 10; 20.o. Pe . 37 . 36 .  1 5. �hiar d a c ă  aş • avea dreptate, nu 
19. Iată, aşa sînt desfătările pe cari I-aş raspunde. • _ _ . 

i Ie aduc căile vieţii lui ; Nu yot dec1t sa ma rog Judecă-
apoi din • acelaş pămînt răsar alţi i torulu�. . _ , '' <'•p.10.1;.  

după el. '' Ps . 113. 7 . 1 6. Ş1 chiar daca m ar asculta, cînd II 
20. Nu, Dumnezeu nu leapădă pe chem, , _ . 

omul fără prihană, tot n aş putea crede ca m1-a ascul-şi nu ocroteşte pe cei răi. tat glasul ; _ . • 
21. Ba încă, El îţi umple gura cu stri- 1 7: El, care ma izbeşte ca mtr'o fur-

găte de bucurie, tu na, • . • _ _ . . _ • şi buzele cu cîntări de veselie. . care 1m1 rnmulţeşte fara pncma ră-
22. Vrăjmaşii tăi vor fi acoperiţi • de mie, _ _ _ •cap.2.s;  su. ruşine, 1 8._ care n,1;1 ma !asa ;;a. răsuflu, 
iar cortul celor răi va pieri " ma satura de amărac1une. 

'' Pe. "5.2s; 100. 29. 1 9. Să alerg la putere ? El este atot-
RiJspunsul lui lov. puternic. 

La dreptate ? Cine mă va apăra ? 9 I. lov a luat cuvîntul şi a zis : 20. Oricîtă dreptate aş avea, gura 
?· „Ştiu bine că este aşa. mea mă va osîndi ; 

Ş1 cum ar putea omul să-şi scoa- şi aricit de nevinovat aş fi, El mă tă '  dreptate înaintea lui Dumnezeu ? va arăta ca vinovat. 
•Pe. H3. 2. Rom . 3. "°· I 2 1 .  Nevinovat ! Sînt ; dar nu ţin la 3. _Dacă ar voi să se certe cu El, viaţă, îmi dispreţuiesc viaţa. ă dm o mie de lucruri n'ar putea să 22. Ce-mi pasă l a  unna urmei ? r spundă la unul singur. Căci, îndrăznesc s'o spun : 



5� I O V � l Q  . 
El nimice te pe cel nevinovat • ca I Arată-mi pentru ce Te cerţi . . I vi�ovat •Ecl . 9 . 2 , 3. Ezec. 21.3. ne ! cu l!J1. 

ş�_r Şle 
dacă bici�! ar pricinui măcar 3. "Iţi el.ace s� c�inuieşti, 

înd�tă moartea ! . . .  . sa d1spreţu1eşh făptura rnî . 
Dar El rîde de încercările .celui ne- T�le, . . " . 

n1lor 

vinovat. • . . m" h'!IP ce faci sa-Ţ1 străluce 24_ Pămîntul este dat pe m1n1le celui bunavomţa . pest� sfatul celor răl�că 
nelegiuit ; . 4. Oare - �· ochi de carne, · 

El acopere • ochii judecătorilor ;  de sau _vezi cum ve.de un on:i ? •is.111• 18 1 nu El apoi cine altul ? 5. Zilele Tale smt ca zllele 0 . 1 .  ' • 2 sam. 15. 00; t9.4. ler. 1u. şi anii Tăi ca anii lui  rnu ui, 
25. Zilele • mele aleargă mai iuţi de- 6. _ca "să cer�et�zi fărÎidelegea rnea cit un alergător ; . . ŞI �a c;,aut.•. p�catu! meu, 
fug fără să fi văzut fericirea ; 7. cmd ştu bme ca nu sînt  vi 

. " „ •.c·�·7• 6• 7• .şi că nimeni nu mă poate scă novat, 
26. trec ca ş1 corabule cele 1uf1, mma Ta ? •p,pa din 
ca vulturul • care se răpede asupra 8. Mînile • Tale m'au făcut şi

. 11'!",1'2 
prăzii. . •

.
H•b . 1 . 8. zidit, rn au 27. Dacă • zic : „Vreau să-m1 uit sufe- ele m'au întocmit în întregime rinţele._ • . . " . . " Şi Tu să !11ă l!imiceşti ! •p,: ;1;,„ să-mi las mtnstarea, ş1 sa fiu voios, 9. Adu-Ţi aminte • că Tu m'ai lu · <•Cap.1.„s. ca lutul ; crat 

28. sînt îngrozit • de toate durerile " şj "vrei din nou să mă prefaci ln 
mele. . I !arma ? " Foc. 2. 7 ; s.19. ha 84 

Ştiu că nu mă vei scoate nevmo- ' 1 0. Nu m'ai • muls ca laptele ? 
. . 

s. vat••. �Ps.119.120. � Ellod.20.7. o:<Ps. 139. U. � 16 29. Şi dacă voi fi judecat vinovat, t t .  Nu m'ai închegat ca brînza'? ' 
pentrl!ce sli mă mai trude�c degea"ba ? M'ai îmbrăcat cu piele şi carne 30. Chiar dacă • m'aş spala cu zapa- m'ai ţesut cu oase şi vine . ' 

dă, . . . . 
• . 1 2. mi-ai dat bunăvoinţa T� şi via a c_h1ar dacă m1-aş curăţi mi�ile „ 

� m'ai păstrat cu suflarea rin } : leşie ' Ier.".22. „. ·1 . T 
p n 

31. 1Tu tot m'ai cufunda în mocirlă, gr•Jm e ş i  paza a. . 
de s'ar scîrbi pînă şi hainele de 1 3. Iată totuş ce ascundeai în inima 

mine ! T�, . . 
32. Căci El nu • este un om ca mine, iată, şhu acu�, ce _aveai de gînd :  

ca să-I pot răspunde, 1 4._ că, dacă pacătu iese, să mă • pin· 
şi să mergem împreună la judecată. deş�•." . . . 

" 
•Ecl.0.10. 1"•.�>-9. 1er. 19 . 19. Rom . 9. 20. ş 1 sa nu-m1 1erţ1 farădelegea. • P11.1.t1.t. 

·33. Nici nu • este vreun mijlocitor în- 1 5. Dacă sînt vinovat, vai • de mine I 
tre noi, Dacă sînt n evinovat„, nu îndrăz-

care sl-şi pună mina peste noi amin- nesc să-mi riqic capul, 
doi. . •Ven.19. 1 sam.2.26. sătul de ruşine şi cufundat în tic!· 

34. Să-Şi tragă • însă varga deasupra loşia ţ mea. 
mea, * Isa. 3 . 1 1 .  ••Cap.9. 12, 16,20, 21. tl'l.211.18. 

şi să nu mă mai turbure spaima Lui. 1 6. Şi dacă îndrăznesc să-l ridic, mă 
•cap.19.20,21,22;39.7. l'll. 311.10. urmăreşti • ca un leu, 

35. Atunci voi vorbi şi nu mă voi mă loveşti cu lucruri de mirat, 
teme de El. •Ioa.38. 13. Plln.!.10. 

Altfel, nu sînt stăpîn pe mine. 1 7. lmi pui înainte noi martori Im· 
potrivă, 

10 I .  M'am desgustat • de viaţă ! I Iţi creşte minia împotriva mea, 
Voi da drum slobod plîngerii : şi n:i� năpădeşti cu o droaie de n�· 

mele, I norocm. 
�oi vorbi•• în amărăciunea sufletu- 1 1 8. Pentruce • m'ai scos din pînte· lui meu. , cele mamei mel e ?  • i H„. •_9.4. �p.7.16. Iono u,s. ••cap.1. 11. : O ,  d e  aş f i  murit, ş i  ochiul să nu 2: �u zic lui Dumnezeu : „Nu mă I mă fi văzut ! •cap.1.11. osmd1 ! 1 9 . Aş fi ca şi cum n'aş fi fost, 
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. din pîntec�le mamei mele aş fi ş• • mormmt ! 1r;�.utN� sînt • zilele mele destul de 

put�ne;ă tase •• dar, �ă plece ţ dela �a i să răsuflu puţm, 01ine, ş . 8  9 Ps. 89.6. '"'* Ps.39. 13. tCap.7.16,19. 

•C>P·';� '��Îe. 
de a 'mă duce, ca să nu 2i1"rn1;t întorc, 11122. în ţar3:." întunerecului şi a um-

br�i „ a�o��iurii adînci, �nJe domneşte umbra morţii şi neo-
rin1u:�d� lumina este ca întunere
cuÎ !" •Ps.88.12. • Ps . 29. 4. 

Cuvfntarea lui Ţofar. t} 1. Ţo�ar din Naama a luat cuvîntul 

2. şiS� ���înă această năvală de cu
vin!� fără răspuns, 

şi să creadă limbutul că are drep-

taje ţor face vorbele tale deşerte pe 
oa�eni să tacă � .. Şi-ţi vei bate JOC �e alţu, fără să te facă cineva de ruşme ? 4. Tu zici • : „felul meu de a vedea este drept, h„ Tă" " şi sînt curat în oe u \c,;e.lO;lO.?. 
5. A! de ar vrea Dumnezeu să vor

bească, de Şi-ar deschide buzele să-ţi răs-pundă, 
6. şi de ţi-ar descoperi tainele înţe

lepciunii Lui, 
ale înţelepciunii Lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ţ i•  răsplăteşte totuş după fărădelegea ta. 0 Ezra o. 1s. 7. Poţi spune tu că poţi pătrunde • 1dîncimile lui Dumnezeu, că poţi ajunge la cunoştinţa desăvirşită a Celui A tot puternic ? 

o Ecl . 3. 11. Bom.U.119. 8. Cit cerurile-i de înaltă : ce poţi 
face? 
Mai adîncă decît Locuinţa morţilor : ce poţi şti? 9. lntinderea ei este mai lungă decît plmintul, 
şi mai lată decît marea. 
1 0. Daca • apucă, dacă închide şi 

che�mă El la judecată, cine-l poate 
opu? o Cap. e. 12: 12. 1�. Apoc. s. 7. �I� Căcă El• cunoaşte pe făcătorii de 
• 

vede uşor pe vinovaţi. 
(I P.11 . 10.11, 14; 36 . 22 ; 94 . 1 1 .  

1 2. Omul • dimpotrivă, are minte de nebun, 
săf�a�;� ! năs��! . ;�22���"z��1 .�n1�.iR:��� 

1 3. Tu, îndreaptă-ţi • inima•• spre Dumnezeu, 
întinde-ţi ţ mînile spre El. 

•=• Cep.b.8; 22.21. M t Snm.7.3. Pe.78.8. tPs.88.9;14.'i,ti. 
1 4: Depărtează-te de fărădelege, ş1 nu lăsa nedreptatea • să locuias-că în cortul tău. • Pe .  101. s. 

1 5. Şi atunci • ,  îţi vei ridica fruntea 
fără teamă, 

vei fi tare şi fără frică ; 
.,..Fac . 4 . 0,6. Cap. 22 . 26. Pe. 1 19.8. l lo&na.21. 

1 6. îţi vei uita • suferinţele, şi-ţi vei aduce aminte de ele ca de nişte ape cari s'au scurs. •Isa.65.to. 
1 7. Zilele tale vor străluci mai tare • decît soarele la amiază, 
întunerecul tău va fi ca lumina di-

mineţii. • Pe . 37 . &; 112.4. Isa.68.8, 10. 

1 8. Vei fi plin de încredere, şi nă
dejdea nu-ţi va fi zădarnică. 

Te vei uita în jurul tău, şi vei vedea 
că te poţi odihni • liniştit. 

'°' Lev.26.61 6. Pa.3. 6i 4..8. Prov.s.u. 
1 9. Te vei culca şi nimeni nu te va 

tur bura, 
ş i  mulţi vor umbla după bunăvoin

ţa ta. 20. Dar ochii • celor răi se vor topi ; 
ei n'au loc de scăpare : 
moartea, iată nădejdea•• lor !" 

""Lev. 26.16. Deut. 28.66. """' Ca.p . 8 . 14; 1 8 . H .  Prov.u..1. 
Răspunsul lui lov. 

121 .  lov a luat cuvîntul şi a zis : 
2. „S'ar putea zice, în adevăr, că 

neamul omenesc sînteţi voi, 
şi că odată cu voi va muri şi în

ţelepciunea ! 
3. Am • şi eu minte ca voi, nu sînt 

mai pe jos decît voi. 
Şi cine un  ştie lucrurile pe cari le 

spuneţi voi ? • cap. 13. 2. 
4. Eu sînt de batjocura • prietenilor 

mei, 
cînd •• cer ajutorul lui Dumnezeu : 
dreptul, nevinovatul, de batjocură ! 

OCap.16. 10; 1 7 . 2,  8; 2 1 . 9; SO. l. „.,., Pe.�l. lL. 
5. Dispreţ în nenorocire ! - iată zice

rea celor fericiţ i :  
d ă  hrinci cui alunecă cu piciorul ! 
6. jăfuitorilor li se lasă corturile în 

pace •, 
celor ce minie pe Dumnezeu le 

merge bine, 
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- Dumnezeul lor este în 1 El aduce la lumină umbra 
pu';;.��ar ca

• cap.21 . 1 . Ps . 37 . 1 , 35; 73. U, 12; 9'2 . 7 .  23 El f • 
"Don . 2 . ?2. )Jat:10 .211rn?�ii. 

Ier J? 1 lfaJ. 9. 13. , . 
• a�e . pe neamuri Să C r. 1. �. 7 "in·t�eabă dobitoacele, şi te vor în- · ş1 El le. m_m1ceşt� ; reasci, 

i·ăia 
El li;_ mhn_d� pmă departe, . 

păsările ceru�ui,_ 
şi îţi. vo� spu�e � • aduce mapo1 III ho;;��le lor. ş1 EI le 8 vorbeşte pam1ntulu1, ŞI te ia III 

24 El . . t - . o u a. Isa. 9.a· :11 . 
i·ăta ; . . rul�i 

ia m m  ea capeteniilor po ·� 
şi peştii mării îţi vor povesti. El 'îi face • s" "t· 

p 

9. Cine nu vede în toate ace.
stea - fără drum 

a ra acească în Pustiur' 
dovada că mîna Domnului a facut 25 unde � bî "b" '  . • • Ps . un.� �· 

asemenea lucruri ? · "d 
) aie prin mtunerec : 

JO El ţine în mină • sufletul a tot ce nu va •. desluşi! ; • ş1 

trăi�şte, El I� fa�e 
•

sa  se clatine •• ca ni 
suflarea oricărui trup omenesc. oamem beţi. °"01• 28• 211 · Cap. o. u.„p,_107ş� 

(ISum.16.22. Dan.&.23. J!�apt.17.28. · ·1• 
1 1 .  Nu deosebeşte • urechea cuvin- J 3 1 .  lată, ochiul meu a văzut t tele acestea, oate 
c�m gustă cerul gurii mîncările ? h 

• cap. 34 . 9. 
uree ea., m�a. a a_uzit şi a luat seam 

1 2. La bătrîni • se găseşte înţelep- 2· Ce ştiţi voi, şt iu şi eu l 
ciunea, 

nu sînt mai  pe jos decît �oi. 
şi într'o viaţă lungă e pri��:.i;.�·. 3. Dar • vreau să vorbesc acu���·3: t 3. La Dumnezeu • este înţelepciu- Atotputern ic, e ui 

nea şi puterea ; vreau să-mi apăr pricina înaintea lui 
sfatul şi priceperea ale Lui sînt. Dumnezeu. " C• p. 23 . n1 

•cap.9.�;  38.6. �- <;ăc� voi sînteţi nişte făurito�i 
·:· 

1 4. Ce dărîmă • El, nu va fi zidit din mmc1um, e 
nou ; �înteţi cu toţii nişte doftori • de ni· 

pe cine-l închide„ El, nimeni nu-l mic. • Cap.&.21;16.3• 

\"a scăpa. •Cap. 11 . 10. ••Isa. 22 . 22  . .!.poc. 3 . 7. 5. O, de aţi fi tăcut 
1 5. El opreşte • apele şi totul se ce înţelepciune •  ad fi arătat ! 

usucă ; *Prov.17.1'. 

El le dă •• drumul, şi pustiesc pă- 6. Acum, ascultaţi, vă rog, apărarea 
mîntul. • 1 Reg.8.35;t1.1. ••Fac.1.1t, etc. mea, 

1 6. El ' are puterea şi înţelepciunea ; şi luaţi aminte la răspunsul buzelor 

El stăpîneşte pe celce se rătăceşte mele ! 
sau rătăceşte pe alţii. • vere.13. 7. Vreţi să vorbiţi lucruri nedrepte 

1 7. El ia robi pe sfetnici, din dragoste pentru Dumnezeu ? 
şi turbură ' mintea judecătorilor. Şi să spuneţi minciuni, ca să-l api· 

l)�Sam.10.31; l7.H1 23. lll8.19.12;29.14. 1 Cor.1.J9. raţi ? 
1 8. El desleagă legătura împăraţi- 8. Vreţi să ţineţi cu E l  

lor, şi să faceţi pe apărătorii lui Dum· 
şi le pune o frînghie în jurul coap- nezeu ? selor. 9. Dacă vă va cerceta El, va găsi bine 

1 9. El ia robi pe preoţi ; oare ? 
El răstoarnă pe cei puternici. Sau vreţi să-L înşelaţi cum înşela1i 

20. El taie • vorba celor meşteri Ia pe un om ? 
vorbă ; 1 O. Nu, nu ; ci El yă va osîndi, 

El ia mintea celor bătrîni. dacă în ascuns nu lucraţi decît păr· 
• Cap.32.D. lsa.3. 1, 2, 3. tinindu-L pe El .  

m
2
a
lr·1 

. •  �I varsă • dispreţul asupra celor 1 1 .  Nu vă înfricoşază măreţia Lui? 
Şi nu cade groaza Lui peste voi ? 

El desleagă brîul celor tari. 1 2. Părerile voastre sînt păreri de 
•Po. 101.40. Dan.2.21. cenuşă, 

• 22. El descopere • ce este ascuns în întăriturile voastre sînt întărituri de 
mtunerec, , lut. 
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13_ Tăceţi, lăsaţi-mă, vreau să vor
besc � r-mi-se ce mi s'ar întîmpla. Inlln �-oi lua ca_rnea_: _în _dinţi, 1�· . � voi pune v1!1ţa m JOC. şi irn �� cnp. ts.4.  >,"<>:· t Saro . 28.21.  Ps.1rn.100. 

D mă va ucide • :  n 'am nimic de !5>dJit ; - • oadaJ "mi" voi apara purtarea m faţa dar 1 ;� Ps.23.4. Prov. H. 32 .  *-=' Cup.27.5.  Lf�". Chiar şi lucrul acesta poate sluj i 
la �c�P��e�e'fe�Î� it nu îndrăzneşte să 
„ c�c/naintea Lui. . . 1;"; Ascultaţi, ascultaţi cuv11.1tele mele, 
l�aji aminte_ la cele ce vo.1 sp.�me .

. 

18_ lată-mă smt gata să-m1 apar pn-
ci�'ici ştiu că am dreptate. • 

1 9. Are cineva • ceva de spus 1mpo-
triva mea ? . _ 

Atunci tac, ş1 vreau s.�c��"�:6. Isu.oo.s. 

20. Numai • �ouă lucruri fă-mi, 
şi nu mă voi ascunde d�c�a9ţ'!.;°L�/. 

21 Trage-Ţi •  mina de pe mine, şi 
0� mă mai turbura cu groaz,�P!";: rn. 22. Apoi cheamă-mă şi-Ţi voi răs-

pu;a�e ;lasă-mă să vorbesc eu, ş i  răs
punde-mi Tu ! 23. Cite fărădelegi şi păcate am fă
cut? Arată-mi călcările de lege şi păca
tele mele. 24. Pentru ce Iţi • ascunzi Faţa, 
şi mă iei drept„ vrăjmaş ? •Deut.32. 

tl Ps. 13. 1 ; «. 24; 88. 14. Iea. 8. 17. .;a:• Deut. 52. 42. Rotl.21. Cap.16.9; 19.11; 33.10. Plfn.2.5. 25. Vrei să • loveşti o frunză suflată de vînt? Vrei să urmăreşti un pai uscat ? 
.;<Jsa.42.3. 

26. Pentruce să mă loveşti cu suferinţe amare, _şi �ă mă pedepseşti • pentru greşeli dm hnerejă? " Cnp. 2-0. 11. Pe. 25. 7.  

• 27. Pen.tru ce să-mi pui • picioarele m butuci, s�·mi _pîndeşti toate mişcările, 
?sa �u1 hotar paşilor mei, ,,, Cop. 33. 11 .  

-8. cmd trupul meu cade în putrezire ca o haină mîncată de moli i ? 
}4 1. Omul născut din femeie 

are. viaţa scurtă, dar plină • de necazuri. •cop.6;7. Ecl.2.23. 2. Se naşte • şi e tăiat ca o floare ; 

fuge şi piere ca o umbră ... . �.si49_°j�:c6;} ��· li; l03.15; 1-l.t. -&. h1a. 4d. ti. I�c���io�i�; 
c�ls y i asupra lui • ai Tu ochiul des-

Şi pe m, ine mă trag i •• la judecată cu Tme . '·'Ps . t H . 3 . o:o':'Ps . u:c.! . �- �um ar putea • să iasă dintr' o f11n(a necurată un om curat ? Nu poate să iasă niciunul. 
*Fac. 0.3.  Ps.bl.6. Ioan 3.6.  Rom.5.12.  Eies. � . :J .  

5. Dacă • zilele lui sînt hotărîte dacă i-ai numărat lunile ' 
dacă i-ai însemnat hota�ul pe care nu-l _ va putea trece, ''Cop. 7 . 1 .  6. 1_nto_a�ce-Ţi • măcar privirile dela el , Jl �a-1 răgaz, sa _aibă . măcar bucuria pe care o are simbriaşul •• Ia sfîrşitul zilei . 

•:: Cnp. 7 . 16, 19; 10.20. Ps. �J . 13. >:•>:c Caii . ; ,  1 .  

7. _ l!n .copac, şi0 �ot are nădejde : cac1 cind este ta1at •, odrăsleşte din nou, şi iar dă lăstari. • Vera . 1 4 .  

m�-n�înd i-a îmbătrînit rădăcina în pă-
cînd îi piere trunchiul în ţărînă 

9. _în�erzeşte _iarăş de mirosul apei: ş1 da ramuri de parcă ar fi sădit din nou. • 
1 O. Dar omul cînd moare, rămîne întins ; omul, cînd îşi dă sufletul, unde mai este ? 
1 1_. Cum pier apele din lacuri, ş1 cum seacă şi se usucă rîurile, 
1 2. aşa se culcă şi omul şi nu se mai scoală ; cit • vor fi cerurile, nu se mai deşteaptă, ş i nu se mai scoală din somnul lui. 

�· Ps.102. 26. Isa.61. 6; 66.17; 66. 22. Fapt.3.21. Rom.8.20. 

2Pet. 3. 7 , 10, 11. Apoc. 20. 11; 21. 1 .  

1 3. Ah ! de m'ai ascunde în locuinţa morţilor, de m'ai acoperi pînă-Ţi va trece minia, şi de mi-ai rîndui o vreme cînd Iţi vei aduce iarăş aminte de mine ! 
1 4. Dacă omul odată mort ar putea să mai învieze, aş • mai trage nădejde în tot timpul suferinţelor mele, pînă •• mi se va schimba starea în 

care mă găsesc. ''' Cap. 13. 16. ''" Vers. 7. 1 5. Atunci m'ai • chema, şi Ţi-aş răspunde, şi Ţi-ar fi dor de făptura mînilor Tale. '' Cop . t.•. :!'.'  
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• . . • aşii, 1 1 1 .  Puţin lucru sînt mîn îi . t 6. Da� astăzi 1m1 num:l�r �ele ; Du�nez�u pentru .ti�e, g eri le Illi 
ai ochiul asupra .!'!c:it 

Ps.r.s.8; 139. 1 ,2,s. ş1 cuvintele can·ţ1 vorbesc , 
�".''.;;��; .61.��îci�i9:'' 

3' · ' · • • • e· blînd ? . . .  aht de 
t 7. călcările mel� de le.ge smt P I 1 2: Inc_?tro te !rage inima, 

cetluite într'un manunch1\ • arcina ş1 ce rnseam na această privi . 
şi născoceşti fără��';,f'.:c!�. ;„. 13. 12. a ochilo� _tăi ? . . 

re tinta 
mea t le şi 1 3. Ce . 1mpotnva lui Dumn 1 s.

' Cum se prăbuşeşte mun e îndrepţi tu minia, ezeu Îli 
piere, 

•'ere st·1nca din locul ei, şi-ţi ies 
•
din gură cuvinte _ca aceste ' cum p d 1 4. „Ce este omul,  ca sa fie 

a .  
t 9. cum este mîncal� P.iatrj d

e af�: . Ş i  _P?ate . <;el _născut d in  fern��;a1: 
i cum este luat pammtu e r. · fie fara prihana ?  o 1 Reg 8 46 sa !şa n imic�şti Ţ� nă?ejdea .omuJ��e . Cap. 14.4. Ps . 14.3. Prov.20.9. Ed. i.20. i:��-6.�. 20. II urmăreşti mir una? şi s� •. dai 1 5. Dacă n'are încredere Durn ·8· 10· Ii schimonoseşti faţa, ŞI apoi 1 1  nici  în sfinţii • Săi, nezeu 

d2ru
l
m

. D
ul

e
. 

a1'ung f1'1'i lui la cinste, el • nu • d_acă nic! cerurile nu sînt curate rnamtea Lui, •cap.�_18.� 

şt
i
deems

.1
!11nitc 

�1n1'osiţi, habar n'are. s 
t 6. cu cit •  mai  puţ in fiinţa urîci��-: 

•F.c1. 9.&. 1aa.sa.1 .  şi stricată - omul,  asa 22. Numai pentru el simte durere în care •• bea nele�iu irea ca apa !" ] . ,,.. Cap.4 . 19. PS.H. 3; 53.R. �>:oCap.34.7. Prov. t9 <t tru
n��atp' entru el simte întristare în 1 7. Vreau să te învăţ, ascullă·rnă ; Voi istorisi ce am văzut · 

sufletul lui." 
t 8. ce au arătat înţelept ii, ' 

A doua cuvîntare a lui Elifaz. ce au descoperit ei, auzind dela p· 15 1. Eliţaz d.in Teman a luat cuvin· rinţii • lor, •cep.sa� 
tul, şi a zis : 1 �· că_rora sin�u�i . li se dăduse lara, 

2. Se cade să dea înţeleptul ca răs- . ş1 i;iru�tre can nici un străin • nu ve. pun�' întelepciune d�şartă ? • nise mea. •1oe1a.1:. 
Sau să-şi umfle pieptul cu vrnt de 20. „Om u l  cel rău îşi duce în neli· 

ă - p nişte toate zilele vieţii, r 
3�aS� �e apere prin cuvinte cari n'aju- toţi • ani i  de cari are parte cel ne· 

tă la nimic, legiuit. •Po.110.ll. 
şi prin cuvîntări cari nu slujesc la 2 1 .  Ţipete de spaimă răsună la ure-

nimic ? chile lu i : 
4. T� nimiceşti chiar şi frica de Dum- ln m ij locul  fericirii • lui, pustiitorul 

nezeu, se va arunca asupra lui. •rn •. u 
nimiceşti orice simţire de evlavie fa- 22. El nu trage nădejde să scape de 

ţă de Dumnezeu. întunerec, 
5. Nelegiuirea ta îţi cîrmuieşte gura, vede sabia care-I ameninţă ; şi împrumuţi vorbirea oamenilor vi- 23. aleargă • încoace şi încolo să cau· cleni. te pîne, 
6. Nu eu, ci gura • ta te osîndeşte, ştie că-l aşteaptă ziua întunerecu· buzele tale mărturisesc împotriva ta. lu i ••. • Ps.w. 10;100.10. „ cep.1s.�. 

7. Tu eşti omul care s'a năs;u�"î;:îi? 24. Necazul şi neliniştea îl înspăi· 

Te-ai născut • tu înaintea dealuri- mintă, . . . 
Şi se aruncă asupra )UI ca un tmpa· lor? •Ps.00.2. Prov.8.20. rat gata de luptă. . . 8. Ai fost tu • la sfaturile lui Dumne· 25_ Căci a ridicat mina împotriva lui ze�

i
; 
ai sorbit din ele înţelepciune pen- Dumnezeu, · 

Iru tine ? •Rom.n.3ucor.2. 11 • s'a împotrivit Celui Atol Pu!ermc, _  
9. Ce • ştii t u  ş i  să  nu ştim şi noi ? 26. şi a avut îndrăzneala sa  se na· 

Ce cunoştinţă ai tu pe care să n'o pustească asupra Lui .1 avem şi noi ? •Cap.13.2. cu partea cea mai  tare a scuturi or 
1 O. Intre • noi sînt peri albi, bătrîni, lui. · 
oameni mai înziliţi decît tatăl tău. 27. Avea faţa acoperită Eu _grăsime. 

•cap. 32.&,7. coapsele încărcate cu osmza, 
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părăsite, în c�sc ă fie dărîmate. 

sor��e s� va mai îmbogăţi, 29. nu-i va creşte, 
avere

a
ţ'a nu se va mai întinde pe 

şi avu 1 părnî�· va putea ieşi din întunerec, 30. , 
u
a îi va arde mlădiţele, f�ao:mnezeu îl va pierde • c� sufla

şi urii Lui. • " .„ Cap. �.9. rj�. gDacă se încrede • m rau, se m-
şea!�·i răul îi va fi. răsplata. •"Iea.69.�. 

3� Ea va veni înainte • de capatul z1-
Jelor !��ra lui nu va mai înverzi. ŞI r •Cap, 22. 16. Pe. 05. 23. 

31 Va fi ca o v_iţă despoiată de roa-

dele 
ei încă verzi, " . . 

ca un măslin ale. caru1 �l�n au �ăzut. 
34. Căci casa celui neleg1u1t va a1unge 
st�j1�;;tul omului stricat îl va mînca 

13��1E:t zămisleşte • răul şi naşte. răi!! : în sinul lui coace roade cari-I m-
şeală." " p,, 1. 14. Ie•. 59. 4. Oeea 10. 13. 

Răspunsul lui lov. 

16 t. lov a luat cuvîntul şi a zis : 
2. „Astfel de lucruri am auzit eu  

de!�i toţi sinteţi nişte• mîngîietori supărăcioşi. • Cap. 13. <. J. Cind se vor sfîrşi aceste vorbe în vînt? 

r:n� loveşţe •• şi mă străpunge cu pr1v1rea lui. .:ii co.p. 10. 1s, 11 .  «�·<.:np. 13.24. 1 O." Ei ?e_;;chi� • gura să mă mănînce, ma ?Ca�asc ş 1  m� bat •• peste obraji, _se mv1erşuneaza ţ cu toţii după mtne. * Ps. ::!2. 13 . .;.* Pltn.3 .30. Mic.0. 1 .  tPe.3.�.15. 
1 1 . Dumnezeu mă lasă • la bunul plac al celor nelegiuiţi, 
ş i mă aruncă în mînile celor răi. 

„_. Cap. 1 . 16,r;. 
1 2. Eram liniştit, ş i m'a scuturat, 
m'a apucat de ceafă ş i  m'a zdrobit 
a tras asupra mea ca • într'o ţintă. ' 

>:•Cep. 7.2v. 
1 3. Săgeţile Lui mă înconjură de 

toate părţile ; 
îmi străpunge rărunchii fără milă 
îmi varsă fierea pe pămînt, 

' 
1 4. mă frînge bucăţi, bucăţi, 
se aruncă asupra mea ca un război

nic. 
1 5. Mi-am cusut un sac pe piele, 
şi mi-am prăvălit capul • în ţărînă. 

('ICap.30.19. Ps.7.fi.  
1 6. Plînsul mi-a înroşit faţa ; 
şi umbra morţii este pe pleoapele 

mele. 
1 7. Totuş n'am făcut nicio nelegiuire, 
şi rugăciunea mea totdeauna a fost 

curată. 
1 8. Pămîntule, nu-mi acoperi sîngele, 
şi vaietel e • mele să n'aibă margine ! 

*Cap.27.9. Pe.66.18, 19. 
1 9. Chiar acum, martorul • meu este 

în cer, 
apărătorul meu este în locurile în-

alte. '''Rom. 1 . 9 .  

Şi pentruce atîta su păr are în 
punsurile tale ? 

răs- 20. Prietenii mei rîd de mine, 

4. Ca voi aş vorbi eu, 
de aţi fi în locul meu ? 
V'aş copleşi cu vorbe, 
aş da • din cap la voi, 

('I Pe.22.  7; 109. 25. P1in.2. 12. 5. v'aş mîngîia cu gura, 
şi aş mişca din buze ca să vă uşurez durerea ? 
6. Dacă vorbesc, durerea nu mi s'a
lină, 
iar dacă tac, cu ce se micşorează ? 7. Dar acum, vai ! El m'a stors de 

puteri . . . Mi-ai pustiit toată casa ! 8. M'ai apucat, ca pe un vinovat ; 
dovadă s!ăbiciunea mea, care se ridică şi mă  învinuie în fată. ar� .\�f fîşie şi mă urmăreşte în mî-
scrîşneŞte din dinţi împotriva m ea, 

I dar eu mă rog lui Dumnezeu c u  
lacrămi, 

2 1 .  să facă dreptate • omului înaintea 
lui Dumnezeu, 

şi fiului omului împotriva prieteni
lor lui. <•Cap.31.ao. Ecl.s.10. i.a.<0.9. Rom. 9 . 20. 

22. Căci numărul anilor mei se apro
pie de sfîrşit, 

şi mă voi duce pe o cărare • de unde 
nu mă voi mai întoarce. • F.c1.12.6. 

17 1 .  Mi se pierde suflarea, 
mi se sting zilele, 

mă aşteaptă mormîntul • .  • Pe .88.S, • .  
2 .  Sînt înconjurat de batjocoritori, 
şi ochiul meu trebuie să privească 

spre ocările • lor. • 1 sam . 1 . s , 7 .  
3. Pune-Te singur zălog • pentru mi

ne înaintea Ta ; 
altfel, cine ar putea răspunde pen-

tru mine ? •Prov.s. 1; 11 . 18; 2'1. 26. 
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. • . t . ·ma în faţa I 4. Oare pentru tine, care te sf" .. 
4. Căci le-a• inema 101 minia ta, işli' i 

priceperii. . . _ .  . lăsa să birui�. ; s'.aj�ngă pu�tiu păm!ntul, 
n 

De aceea n1c1 n':' 1 ve_i V fie prădaţi, ' şt sa se stramute stmcile d" 5. Cine dă pe i:irie_teni sa to i ochi i. lor ? .1� locui copiilor acelu ia h se v1or oa�enilor, 5. Da, lumina celui rău se va , "':1J. 11 6 . . M'a făcut de ba�J�cuipi în faţă ! şj fl�căra din focul lui, nu :hng,, ş1 ca unul pe care •' Cap. 30. 9. straluc1. ·"i'rnv.1a. 9 , 20_;. llla1 
h . 1 • i se întunecă de durere ; 6. _Se va întu�eca lumina în COrtuJ21·': 1. Oe tu vd � ele mele sînt ca o um- ş1 se va stinge candela • de lui, toate ma u ar "Ps. G. 1;a1. o.  lui. '"Cnp.21.11 

asupra bră.
0 .. fvră prihană sînt înmăr- 7. Paşii lui cei puternici �:··18·� 

8 . . _amenu a strîmta ; vor mu�1ţi 
1
de a�en

a
o
s
v
t
a
at se răscoală împo- şi, cu toate opintirile • lui va cvd ş1 ce n_en . . • • a ia. triva celui neleg1u1t. t _ . 1 _ . . ca,.:, " 

9 Cel fără prihană rămîne totuş are 8 . . Cac1 �a ca_ cu p_ic1c:iarele • pe 1
· 

e
. 
calea lui, • " ş1 umbla pnn och_1un de reţea ; a\, P I mînile • curate se mtareşte Cap. 22. 10. Pe.9. 15.„ 

to�ema
c
i
u 
mult. . " :rs.2-1.<. 9 . . este �rins în �u�s� de călcăi, , . .  1 

l O. Dar voi toţi, întoar�eţ1-va , ş1 laţul pun� stapm1re pe el ; •cap.>;. veniţi iarăş cu cuyîntanle. V?�stre, 1 O. c�p.cana" 11! care se prinde est şi vă voi arăta că mtre vot ��:·���- asc�nsa. m_ pammt! . V V 
e 

nu e înţelept. . 
P ş1 prmzatoarea 11 sta pe carare. 

1 1 .  Ce ! mi. s'.a� dus • z!lele, 1 t. De jur împrejur • îl apucă spai. mi s'au nim1c1t planurile, • . ma, 
planurile acelea făcute cu ahta I�- şi-l urmăreşte pas cu pas. 

bi re în inima mea . . . �„ cap. 7 • 6i0·z:'· '-'= Cap. 1:-, . 21i 20. 25. Ier. 6.25;20.3;46.5i"9.� 
1 2. Şi ei mai spun că no�pte� este zi, 1 2. foamea î i mănîncă puterile ' că se apropie lumina, cmd mtunere- nenorocirea • este alături de el.' c��-a d�1ref�c'uinţa morţilor o aştept 1 3. Mădularele îi sînt mist:i��,·���i ca locuinţă, • . . •  _ după altul, •. • • 
cînd în întunerec 1m1 v01 malta cui- mădularele 11 smt mmcate de întiiul cuşul ; . .. . V născut al morţii. 

1 4. cînd stng gropu : „Tu eşh tatai 1 4. Este smuls d in cortul lui unde meu !" . • . . se credea la adăpost •, Şi vier�!lor : „Voi smteţ1 mama ŞI şi este tîrît spre împăratul spaime· sora mea . . " . lor. •Cap . 8.  14; 1 1 .  20. Po. 112.10. Prov.10.�. 
1 5. Unde mai este atunci nade1dea 

1 5. Nimeni din ai lui nu locuieşte în mea_? . . 
" 

.d a cortul lui, Ş1? cme mai poate vedea nadeJ e pucioasă este presărată pe locuin\a mea . lui _1 6. Ea �e v� pog�rî cu mine • la por- 1 6. Jos •, i se usucă rădăcinele ; ţ1le. locumţe1 morţ1l�r, " 1 " sus îi sînt ramurile tăiate. cmd vom mer�e 1mpreuna sa ne 
'''C'ap. 29 . 19.  Isa. 5.2J. Amoe2.9. Mal.4.1. odihnim •• în ţă!���_-::. rn. ••Cap . 3 . 17,18,19. 1 7. li piere pomenirea • de pe pă· 

. . , mint, . . V A doua cuvlntare a lui Btldad. I numele lu i nu ma i  este pe uhta . .  18 1 .  Bildad din Şuah a luat cuvin- � Po . :w  .. 1G; 100.13: i::'';2·�;10· · · 
tul şi a zis : 1 8. Este împins dm lumina m mtu· 

}�tă'�ind vei pune capăt acestor cu- ne;ic�ste izgonit din lume. . . . Vino-ţi în minte, şi apoi vom vorbi. 1 9. Nu • l asă n ici moştenitori, nici 
3. Pentruce ne socoţi atît de • dobi- sămînţă în poporul său, .1 • . toci ? nicio rămăşiţă vie în locuri e m cari 
Pentru ce ne priveşti ca pe nişte locuia. "'' 1••·14· �· 1"·22·�· 

vite ? •P•. 73.22. 20. Neamurile cari vor vem se vor 
1. N!deJdea mea şi eu.  uimi de prăpădirea • lui, 
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î l  rog . cu gura mea, ş i  degeaba. 
n
!7.�s��iif l��Î

e 
mea a ajuns nesuferită 

1 de acum va fi cuprins de 
şi neamu • Ps. J7 . 13. 

,1oază. ta este soarta celui rău, '21 . Aceas 
te soarta celui ce nu • cu

aceasta eoumnezeu." 
noaşte,\f;_9.::i;io. :!i>. 1 Te�. -1.0. 2 TL·:o:. 1 . . -.. . T1l. 1 .  rn. 

Răspunsul lui /ov. 

1 v a luat cuvîntul ş i a zis : 19 1. 0p·nă cînd îmi veţi întrista su-2. " I 

fief.ul, , veţi zdrobi cu cuvîntăi.rile· şi ma 

1��sg�; că de zece ori m'aţi batjo-
corit ' ;, este ruşine să vă purtaţi aşa ?  DU V3 �' Fac. 31. 7, Lcv. 2G. 26. 

Dacă am păcătuit cu adevărat, �
�umai eu sînt răspunzător de acea-

5�· Credeţi că m� p�teţi lua. • d� s�s ?  
Credeţi că m1-aţ1 dovedit ,�: •. !'.�:. 

vinovat? . . " D " 6. Atunci să şhţ1 ca umnezeu ma 
ur�ă�etf�veleşte .cu. I.atul . Lu.i. . 1'. lată, ţip de stlmc1e, ş1 mmem nu 
răspunde ; 

cer dreptate, ş� dr�pţate. nu. este ! s. Mi-a tăiat orice 1eş1re , ş1 nu pot 
tr

�
ce ;ăspîndit întunerec pe cărările 

mele. "Cop.3.23. Ps.88.8.  

9. M'a despoiat de slava • mea, 
mi·a luat cununa de pe cap, •=• Ps . 89 . 44 .  

10. m'a zdrobit din toate părţile, şi 
pi�i'.a smuls nădejdea ca pe un copac. 
t l .  S'a aprins de minie împotriva 

mea, 
S'a purtat cu m ine ca şi cu un vrăj

maş '. •:•cap. 13.24. Plin . 2 . 6 .  
1 2. Oştile Lui au pornit deodată îna

inte, 
şi-au croit drum • pînă la mine, 
şi au tăbărî! în jurul cortului meu. 

>:< Cnp .30. 12 .  
1 3. A depărtat pe fraţii mei • dela 

mine, 
şi prietenii mei s'au înstrăinat de 

mine. >:1 Ps . s 1 . 11; 38 . l t j 69. Si ss,s, 1s. 1 4. Rudele mele m'au părăsit, şi cei mai deaproape a i mei m'au 
uitat. 
15. Casnicii mei şi s lugile mele mă pr!vesc ca pe un străin, m ochii lor sînt un necunoscut. 16. Chem pe robul meu, ş i nu răspunde ; 

.. şi duhoar�a ' mea a ajuns nesuferită fuior mamei mele . 
1 8. �în� şi co�iii • mă dispreţuiesc : da ca ma scol, e1 mă ocărăsc. >:: � tlP�. 2. 2.-L 
1 �· Aceia • în cari mă încredeam mă urase, 

. aceia. pe cari îi iubeam s'au întors 1mpotnva mea. '='Ps . u . n: :-,:i. 1:1 , 1-1,20. 
20. Oasele mi se ţin de piele • şi de carne ; 
nu . m!-a mai rămas decît pielea de pc dmţ1. ·=· Cap.30.30. Ps.102.6. Plin.4.B.  

2
.
1 .  Fi.�-vă r_nilă, fie-vă milă de mine, pnetenu mei ! 
Căci mina • lui Dumnezeu m'a lovit. 

>:'Ca.p . 1 . U. Pe.38.2. 22. Dece mă urmăriţi • ca Dumnezeu ? 
Şi nu vă mai săturaţi de carnea mea ? «Ps.69.26. 

23. Oh ! aş vrea ca vorbele mele să 
fie scrise, 

să fie scrise într'o carte ; 
24. aş vrea să fie săpate cu un pri

boi de fier 
şi cu plumb în stîncă pe vecie . . . 25. Dar ştiu că Răscumpărătorul 1 

meu este viu, 
şi că se va ridica la urmă pe pămînt. 

26. Chiar dacă mi se va nimici pie
lea, şi chiar dacă nu voi mai avea 
carne ', 

voi vedea totuş pe Dumnezeu. 
�· Ps. 17. 15. I Cor. 13. 12. 11oan 3 .  2. 27. li voi vedea şi-mi va fi binevoi-

to��hii mei li vor vedea, şi nu ai al
tuia. 

Sufletul meu tînjeşte de dorul ace
sta înlăuntrul meu. 28. Atunci veţi zice : „Pentruce-1 • ur
măream noi ?" 

Căci dreptatea pricinii mele va fi 
cunoscută. ·=•vers . 22 .  29.  Temeţi-vă de sabie : 

căci pedepsele date cu sabia sînt 
grozave ! 

Şi să • ştiţi că este o judecată." 
„„ PB . 68. 101 1 1 .  

A doua cu11î11tare a lui Ţofar. 

20 t .  Ţofar din Naama a luat cu
vîntul şi a zis : 

2 Gîndurile mele mă silesc să răs
pu

.
nd, 

t. Evreieşte : GOf"l . 
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şi frămîntarea mea. nu-'!1i �ă pacr 
3. Am auzit mustrar1 cari ma ump u 

de ruşine, . 
. . 1 d h 1 

şi din adîncul mmtu me e u u 
mă face să răspund. 

4. Nu ştii tu 

�� ��d
m
�
l
�o�� ��!�at omul pe pă-

mJ��iruinta celor răi a fost scur.tă •, 

şi bucuria nelegiuitului numai de o cl ipă ? • :1'11-�·:"·00• 

6. Chiar dacă s'ar mălţa pma la 
ce�r��pul i-ar ajunge pînă la nori, 

o0:1sa.14.13,U. Obad.S, 4. 

7. va pieri pentru totdeauna, ca • 
murdăria lui, 

şi cei ce-l vedeau vor zice : „Unde 
este?" •Pe.ss. 10. 

8. Va sbura ca • un vis, şi nu-l vor 
mai găsi ; 

va pieri ca o vedenie de noapte. 
• Pl.73. 20;90.6. 

9. Ochiul • care-l privea nu-l va mai 
privi, 

locul în care locuia nu-l va mai zări. •Cap. 7. 8, 10;8. IB. Pl.87.38; 100.18. 

I O. Peste fiii lui vor năvăli cei săraci, 
şi mînile lui • vor da înapoi ce a 

răpit cu sila. "veni. 18. 
1 1 . Oasele lui, pline de • vlaga tine

reţii, 
îşi vor avea culcuşul•• cu el în ţă-

rînă. • Cap. 13.26. 1'8. 26. 7. oo Cap. 21.26. 
1 2. Dulce era răul în gura lui, 
îl ascundea subt limbă, 

1 3. îl mesteca într'una şi nu-l lăsa, 
îl ţinea în cerul gurii : 

1 4. dar hrana lui se va preface în 
măruntaiele lui, 

va ajunge în trupul lui o otravă de 
aspidă. 

1 5. Bogăţiile înghiţite le va vărsa, 

ce
�u1�rezeu Ie va scoate din pînte-

1 6_. Otravă de aspidă a supt, 
uc��e�e aceea, limba năpîrcii îl va 

1 7. Nu-şi va mai plimba privirile 
peste pîraiele • 

şi rîurile de miere şi de lapte, 
1 �· va da în�poi • ce a 

0
ci;°tlg�t'·

17• 8• 
v}d:ln��0Ţ��/�!ga

e 
l��

It°s din cîştig ; 
şi nu se va mai bucura d� el •ven.10, 16. 

1 9. căci � asuprit pe să;aci, şi i-a lăsat să piară, 

a dărîmat case şi nu le- . Joc. 3 lldit 1 20. Lacomia lui n'a cuno 
1 

gini ; " scut • mar. dar nu va scapa ce are m . 
. 

• 
�· scu111 

21 .  N1m1c nu scapă de lăco""'·.6·".fi dar bună starea lui nu va 
{!'1a lui 22 . . ln mijlocul belşugului inea: ' 

nevoie ; va !1 îq 
mina tu!uror ticăloşilor se . asupra lui. va ridica 

23. Şi iată, ca să-i umple • Dumnezeu va trimete peft1ntece1e 
cui miniei Lui, e el f� 

şi-l va sătura • cu 0 I geţi. • �um�i��i� de Să. 

f;r4
. Dacă va scăpa • de a

.

rm·e�eill�� 
îi va străpunge arcul de aramă 

. • Isa: 24. l8. ler . 48 . 43.  Amo."g 
2�. lş! smulg:e �tn trup săgeata .a. sch!n!e1e • I� 1eş1r_ea din fierea 1�.care 
ş1 ii apuca spam!ele •• morţii. � 

Cap. 18.13. „Cap 18 
26. Toate nenorocirile sînt păst ·�· pentru comorile lui ; ra e 
va fi mistuit de un foc • pe nu-� �a aprind� �m�I, •r.��'.:. 

va
ş
fi 

c
a
e
rs

v
de f��- rammea în cortul lui 

27. Cerurile îi vor desveli fărădel gea, e-
şi pămîntul se va ridica împotriva lui. 

28. Ve�it�r�le c�sei luj �e vor perde, vor p1er1 m zma miniei lui Dumnezeu. 
29. Aceasta • este soarta pe care 0 păstrează Dumnezeu celui rău 
aceasta este moştenirea pe c�re i-o 

hotărăşte Dumnezeu." • cap.21.l3;a1.2,� 

Rilspunsul lut /ov. 

21 1 . lov a luat cuvîntul şi a zis: 2. „Ascultaţi, ascultati cuvintele 
mele, 

dati-mi măcar această mîngîiere. 3. Lăsaţi-mă să vorbesc, vă rog ; 
şi, după ce voi vorbi, veţi putea să 

vă bateţi • joc. •eap.1u� 11.1. 
4. Oare împotriva unui om se în· 

dreaptă plîngerea mea ? 
Şi pentruce n'aş fi nerăbdător?  

5. Priviţi-mă, mirati-vă, 
şi puneţi mina • Ia gură. oJudc.18. 19. Cap.211.9; 40,i. P!.!111. 

6. Cînd mă gindesc, mă însp�imint, 
şi un tremur îmi apucă tot trupul: 
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t uce trăiesc • cei răi ?  7. Pen r e îi vezi îmbătrînind şi spoPe�truc utere ? rind 1n Pr 17. 10, U; 73.3,12. Ier.12. 1. Hnb. 1 . 16. ă°s��înt'� lor se întăreşte cu ei şi 
in .fd

aţa 1
1
el� lor propăşesc supt ochii 

0 ras 
Jor· 10 casele _l�r domneşte pacea, fără \ ă de fnca ; 
u�u\au"a • Jui Dumnezeu nu vi�1� •. �!;i 
1%�a�:�rii lor sînt plini de vlagă şi 
prăsitori, " . 1 . - 1 juncanele lor zam1s esc ş,'. E�:!. 23�!� 
pw ;·şi )�să copiii să se împrăştie 
ca ����ii�1�e sbeguiesc în jurul lor. 
1� Cîntă cu sunet de tobă şi de arfă, 
5� desfătează _cu s�n.ete d� _caval. 1 3  !şi petrec z1lele m fer1c1Te, 
şi

. se pogoară într'o clipă în locuinţa orţilor. •Cap. 36. li. ml 4. Şi totuş • �iceau lui Dumnezeu : 
Pleacă dela noi. . " Nu voim să cunoaştem că'll��;1;: 11 _ 15. Ce • este Cel Atot puternic, ca 
să-l sluj im ? 
Ce yo'!l •,: cîştiga dacă-I vom înălţa 

rugăcl��!�.6.2. Cap.34.9. ••Cap. 95. 3. Mal. 3.14. 16. Ce ! nu sînt ei în stăpînirea feri
cirii ? -Departe de mi��;:.���-ci.��-� -·P�}. i _-;_ 
1 7. dar de multe ori se întîmplă 

s l li se stingă • candela, 
să vină sărăcia peste e i, 
să le dea şi lor Dumnezeu partea •• 

Ier de dureri în minia Lui, 
* Cap.18. 6. "" 12. 46. 

18. să fie ca paiul • luat de vînt, ca pleava luată de vîrte j ? 
# Ps . 1. 4; 35. 5. Isa. 17. l�i 29. 5. O�ea 13. 3. 19. Veţi zice că pentru fiii Săi pă

strează Dumnezeu • pedeapsa. Dar pe el, pe nelegiuit, ar trebui 
să-l pedepsească Dumnezeu, ca să 
simtă ; •Exo�.20.6. 
20. el ar trebui să-şi vadă n im icirea, el ar trebui să bea • mînia Celui Atotputernic. •Pa. 76. B. !sa. 51. 17. Ier. 25.16. Apoc.14.10; 19.15. 

21. Căci, ce-i pasă lui ce va fi de cas� lui după el, cmd numărul lunilor i s'a împlinit ? 
22. Oare pe Dumnezeu li vom învă· 

ţa • minte, 

_pe El, care cîrmuieşte duhurile cere-şti ? (lisa.. 40. 13;45.0. Rom . 1 1 . 34. .  J Cor.2.16. 

23: l!.nu! mo�r� �!I mijlocul propăşirii, pacu ş1 fenc1r11, 24_. c� coapsele încărcate de grăsime, ş1 maduva oaselor plină de suc. 25. Altul moare, cu amărăciunea în suflet, 
. fără să se fi bucurat de vreo fericire, 
26. şi amîndoi adorm * în ţărînă amîndoi sînt mîncaţi de viermi. 

.:' Cap. 20. t t . Ecl . ll. '2. 
27. Ştiu eu bine cari sînt gîndurile voastre, ce judecăţi nedrepte rostiţi asupra mea. 

sit�r�l�i �iceţ i : „Unde • este casa apă-
Unde este cortul în care locuiau ne-legiuiţii ?" '' Cup.20. 7. 

29. Dar ce ! n'aţi întrebat pe călători, 
şi nu ştiţi ce istorisesc e i ?  

30. Cum în ziua nenorocirii, cel rău • este cruţat, şi în ziua miniei, el scapă. 
<- Prov . t6. 4 . 2 Pet.2.9.  

31. Cine îl mustră în faţă pentru purtarea • lu i? Cine îi răsplăteşte tot ce a făcut ? 
-'Gal.2.11. 

32. Este dus la groapă, şi i se pune o strajă la mormînt. 
33. Bulgării din va'.e li sînt mai uşori, căci toţi oamenii • merg după el, şi o mulţime îi merge înainte. • Evr.9.27. 

34. Pentruce dar îmi daţi mîngîieri deşerte ? Ce mai rămîne din răspunsurile voastre decît viclenie ?" 
A treia cuvlnta.re a lui Elifaz. 

22 1 .  El ifaz din Teman a luat cu
vîntul şi a zis : 

2. „Poate un om • să aducă vreun folos lui Dumnezeu ? Nu ; ci înţeleptul nu-şi fol-0seşte de cît lui . '' Cap.95. 7. Pe.16.2. Luc.17. 10. 

3. Dacă eşti fără prihană, . are Cel Atotputernic vre un folos ? Şi dacă trăieşti fără vină, ce va cîştiga El ? 
4. Pentru evlavia ta te pedepseşte El 

oare, 
şi intră la judecată cu tine ? 5. Nu-i mare răutatea ta ? Şi fărăde\egile tale fără număr ? 

6. Lua i • fără pricină zăloage dela fraţii tăi, 
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538 . h . cei goi. ,.11,0d.22.2", I dac� te • vei întoarce la Cel A lăsai fără am�4�

e0 
Ezec. is. 12. terme!. tot Pu. 21. Dcut.2•. 1o�j1''· ?•P· ă„��ului însetat daca depărtezi fărădelegea d '  7.  Nu �ă. �a1 ă

ap
dai pîne omului' flă- tul tău. , ,  ''•p B 6 ' in cor. nu vo1a1 s • - 24. Aruncă • dar au rul • · · ' '"'·•a„, 

mînd. ''.,(;•�· 31 . i7. oou1.u;, , , cic. I"'· r.s. '. 
aruncă aurul din Ofi ln Jărlnă, Ezec. 18.i 16. :'olnt . •. a.-42. 

• 
. ... . I ' r IO PrUnd 8 T ' era a ta fiindcă erai ma L p1ra1e or . '"'c ul . ara ' _ 25. Şi atunci Cel A tot puter

-
·
"''· 1. 1;. ta��· aşezai în ea, fiindcă erai cu ".a�a. aurul _ tău, _ . 

nic va fi 
9 Dădeai afară pe văduve cu mm1le arg intul �au, bogaţ 1a ta. 

go�le, • . 26. _ Atunci �el A tot puternic v . i braţele • orfanilor le fnn�ea�. • desţ�t�rea. ta. ! a fi ş 
'' Cnp.a1 .21. 1sa.10.2. Ezo�„ 22„ . ş1 1 ( 1 vei ridica •• faţa spre D 

1 O. Pentru aceea eşti înconjurat • de zeu. . • 
• cap. "1. '.

"· 1,n . r.a. "· ••c,�1�,n�. 
curse, . ' 2� . •  I I. vei. ruga, . ş1 te. ".a asculta . 

' şi te-a apucat groaza dmtr o dată. ş1 1ţ1 vei putea 1mplm1 juruinţ�I �' cnp. 18. e,u, 10; 19. 6. ,:, P�. !'..o. 14 ir. e. 

1 1 . Nu vezi dar acesţ în�un�rec, ? 28. Pe c_e .vei pune mina îţi ��· ��h�i' aceste ape multe cari te napădesc · pe căranle tale \'a străluci lu . '• • Ps . 00. 1 ,2;  12• . •· P�ln.a. r..c. 29. Vi�ă . smerirea, tu te vei ��na. 
12. Nu este Dumnezeu sus m ce- pentru ridicarea ta : ga 

ruri ? • Dumnezeu ajută pe cel • cu 0 h" Priveşte v!rţul stelei?\ ce malt este ! plecaţi. 
. 

'.1""": "''· 2• .
. 

Inc. < . o. 1 P>L\�. 
1 3. Şi tu z1c1 : „Ce ştie _Du!11nezeu ? 30. El va 1zbăv1 chiar ş1 pe cel vino. 
Poate să judece El prm mtunere- vat, 

cui de nori? :•P•. 10. ll : 00. 7; 73. l l ; 94. '. · care îşi va datora scăparea cu -1· .  
1 4. I I  înfăşoară norii •, nu vede ni- mînilor tale." ra iei 

m��lta cerească abea dacă o străbate !" 
O:. Pfl. 139. 11, 12. 

1 5. Ce ! vrei s'a puci pe calea străveche, 
pe care au urmat-o cei nelegiuiţi, 

1 6. cari • au fost luaţi înainte de vre
me, 

şi au ţinut cit tine un pîrîu care se 
scurge ? • cap.lu.32. P•.l'i>.23; ID'l. 24. Ecl.1.11. 

1 7. Ei • ziceau lui Dumnezeu :  „Plea
că dela noi ! 

Ce ne •• poate face Cel A tot puter-
nic?" ..... f'np. 21. u. C<(IPR . .a. o. 
1 8. Şi totuş Dumnezeu le umpluse 

casele de bunătăţi. -
Departe • de mine sfatul celor răi ! -•Cap.21.16. 

1 9. Cei fără prihană • vor fi martori 
a i  căderii lor şi se vor bucura, 

cel nevinovat va rîde de ei 
<oJ>e.liB. 10; 107.42. 

20. şi va zice : „lată pe protivnicii 
noştri nimiciţi ! 

lată-le bogăţiile arse de foc !" 
21. lmprieteneşte-te dar cu Dumne

zeu, şi vei • avea pace ; 
. te vei bucura astfel iarăş de feri-

cire. * Isn.27.6. 
22. Primeşte învăţătură din gura Lui 
şi pune-ţi • la inimă cuvintele Lui'. 

O.Ps.110.11.  
23. Vei fi aşezat iarăş la locul tău, 

Răspunsul lui lov. 23 1 . lov a luat cuvîntul, şi a zis·  
2. Şi acum plîngerea mea est; 

tot o răzvrătire. 
Dar suferinţa îmi înăduşe suspinu· rile. 

3. Oh ! dacă aş • "şti _unde �ă-L găsesc, dacă aş putea sa ai ung pmă la scau. 
nul Lui de domnie, •Cap.19.9; 1&.�. 

4. mi-aş apăra pricina înaintea Lui, 
mi-aş umplea gura cu dovezi. 

5. Aş şti ce poate să răspundă, 
aş vedea ce a re să-mi spună. 

6. Şi-ar întrebuinţa El toată puterea 
ca să lupte • împotriva mea ? Nu ; ci 
m'ar asculta negreşit. •1„.21.<,e;•1. 1S. 

7. Doar un om fără prihană ar vorbi 
cu El, 

şi a ş  fi iertat pentru totdeauna de 
Judecătorul meu. 

8. Dar •, dacă mă duc la răsărit, nu 
este acolo ; 

dacă mă duc la a pus, nu-l găsesc: 
(I Cap.9. 11 . 

9. dacă are treabă la miazănoapte, 
nu

d�cfs1e :�����e la miazăzi, nu-l pot 
descoperi. 

1 O. Dar El ştie • ce cale am urmat ; 
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. dacă m'ar încerca ••, aş ieşi cu
raf'ca ������ . 1 . 2 , a  . .:ii .... pe . 17. 9j &l.10. J nc . 1 . 12 .  

t I .  Piciorul meu s'a ţinut de paşii • 
Lui i ţ"nut calea Lui, şi nu m'am abă-
am 

i1 a • l'•.  " - '�-
tut dN�a� ·părăsit poruncile buzelor 1 2. 
Lui i m plecat voia • la cuvintele gurii 
f!l'"'a ,:, 1111111 ·1 . 32, :i1. 

Lr3· Dar hotărîrea _L�� este luată, ci
; i se va împotrivi . neCe-1 doreşte su!letul, a,cce�.,:·. fac�. 

�·Cop . O. 121 ta; 12. U. Rom. li. IO. · I e . t 1 r1 • •  J, 

H. El Işi_ va împlini dar planurile • 
falf v�e :a:"r�ce şi multe altele. 

Ş �· I Tee . 3. 9. 

15 De aceea tremur înaintea Lui, 
şi
. cînd mă f.îndesc la lucrul acesta, 

mă tem de E · . . . . 
16 Dumnezeu • m1-a tăiat mima, C�I Atotputernic m'a umplut de groază. '".�• ·22· „. 

1 7. Căci nu întunerecul durern mele 
mă nimiceşte, 
nici negura în care sînt înfăşurat. 

24 t . Pentruce • nu păzeşte Crl A
totputernic vremurile de jude-

cată, . .1 1 şi dece nu văd ce1ce-L cunosc z1 e e 
Lui de pedeapsă ? ·:· Fu1it. 1 .  1. 
2. Sini unii cari mută hotarele •, fură 
turmele, şi le pasc ; 

"'Deul. 10. 14; 27.17.  Prov . 22. 2Rj 23 . 10. Osen6.10. 3. iau măgarul orfanului, iau zălog • vaca văduve·i ; 
(1 Deut.24.. 6, 101121 17. Cap. 2'i. 6. 4. îmbrîncesc din drum pe cei lipsiţi, silesc pe toţi nenorociţii • din ţară să se ascundă. "Prov. 28. 28. 

5. Şi aceştia, ca măgarii sălbatici din pustie, ies dimineaţa la lucru să caute hrană, şi în pustie trebuie să caute pînea pentru copiii lor. 6. Taie nutreţul care a mai rămas pe cîmp, culeg ciorchinele rămase pe urma culegătorilor în via celui nelegiuit. 7. li apucă • noaptea în umezeală, 
. fără îmbrăcăminte, fără învelitoare 1mpotriva frigului. 

• Exod.22.26,27. Dent. 24.12,13. Cnp.2'2.6. 8. li pătrunde ploaia munţilor, 
I. şi, nea.vînd alt adăpost, se ghemuiesc• mgă stmci. •>Pllo . 4 . 6. 

9: Aceia smulg pe orfan dela ţîţâ, iau zalog Iul cc are săracul. I O. Şi  sa racii umblă goi de tot fără îmbrăcăminte, ' 
string snopii şi-s flămînzi · 

1 1 . în grădinile nelegiu itul�i ci fac untdelemn, calcă teascul, şi Ic este sete · 1 2. în cetăţi se aud vaietele �clor ce mor, 
sufletul celor răniţi strigă „ .  
Ş i  Dumnezeu n u  ia seama la aceste mişeli i ! 

1 3. Alţii sînt vrăjmaşi ai luminii, nu cunosc căile ei, nu umblă pc cărările ei. 
1 4. Ucigaşul se scoală în revărsatul • zorilor, 
ucide pc cel sărac şi lipsit, şi noaptea fură. ·:·l'e . 10 . R .  

15.  Ochiul • preacurvarului pîndeşte amurgul : „N imeni nu mă va vedea," zice•• el, ş i îşi pune o măhramă pe faţă. 
•:• Prov . 7 . 9 .  •:•(• P e . 10. 1 1 .  

1 6. Noaptea sparg casele, ziua stau închişi ; se tem de lumină •. •ronns.20. 

1 7. Pentru ei, dimineaţa este umbra morţii, ş i cînd o văd, simt toate spaimele morţii. 
1 B. Dar nelegiuitul alunecă uşor pe faţa apelor, pe pămînt n'are decît o parte blestemată, şi niciodată n'apucă pe drumul celor vii ! 
1 9. Cum sorb seceta şi căldura apele zăpezii, aşa înghite locuinţa morţilor pe cei ce păcătuiesc. 
20. Pîntecele mamei îl uită, viermii se ospătează cu el, nimeni nu-şi mai aduce aminte • de el ! Nelegiuitul este sfărîmat ca un co-

pac, <- Prov. 10. 7. 

2 1 .  el, care pradă pe femeia stearpă şi 'fără copii, el care nu face nici un bine văduvei ! „ .  
22. Ş i  totuş, Dumnezeu r,rin puterea Lui lungeşte zilele celor silnici, ş i iată-i în picioare cînd nu mai trăgeau nădejde de viaţă ; 
23. El le dă l inişte şi încredere, are privirile • îndreptate spre căile 

lor. •:• rs . 1 1 . 4 .  l'rov.16.3. 
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24. S'au ridicat ; şi într'o clipă nu 

m
��J,

în!or ca toţi. oamenii, 
sini tăiaţi ca spicele coapte. 

25. Nu este aşa ? . . 

Cine mă va dovedi d� mmc1unf, ?" 
cine-mi va nimici cuvintele me e · 

A treia cuvlntnre a lui Bitdad. 

25 1. Bi.ldad. din Şuah a luat cuvin· 

2. „��1:;e� 
z
;r groaza sînt ale lui 

D
�Jf���

u
s;ă împărăţească pacea în ti· 

nuturile Lui în al te. . 
3. Cine ar putea sll-1 nume�e o.ştii� � 
Şi peste cine nu răsare lumm�'"��:;. 4. Cum ar putea omul • sll fie fără 

vină îna intea lui Dumnezeu ? . . 

Cum ar putea cel născut dm femeie 
sll fie curat? 

(l(,'ap . 4. 17 , etc.jl6.t4, etc. Ps.tS0.9;14S.2. 

5. lată, în ochii Lui nici luna nu este 
str

ş1
1�t�

itd!r�� sînt curate înaintea Lui ; 
6. cu cit mai puţin omul, care nu este 

deci! un vierme ", 
fiul omului, care nu este decît un 

viermuşor !' ' „ P1:1 . 22. 6. 

Răspunsul lui lov. 

26 I .  lov a luat cuvîntul şi a zis : 
2. „Cit de bine ştii tu să vii în 

ajutorul slăbiciunii ! 
Cum dai tu ajutor bratului fără pu· 

tere ! 
3. Ce bune sfaturi dai tu celui fără 

pricepere !  
Ce belşug de înţelepciune dai tu la 

ivea&ă ! 4. Către cine se îndreaptă cuvintele 
tale? 

Şi al cui duh vorbeşte prin tine ? 5. lnaintea lui Dumnezeu tremură 
umbrele supt ape 

şi supt locuitorii lor ; 
6. înaintea Lui locuinţa morţilor este 

goală ", 
adlncul n'are acoperiş. �·I·e . 139.8, li. Pro\·. Jfi. lt.  Evr.4.13. 1. El întinde • miazănoaptea asupra 

golului, 
şi spînzură pămintul pe nimic. 

•Cap.9.8. Po.24.2; 104 . 2, etc. 

8 .
. 
Leag:� • apele în norii Săi, 

ş1 noru nu se sparg supt greutatea lor. •Prov . 80. 4 .  

9. Acopere fata scaunul . domnie, 111 Său Q şi lşi întinde norul peste 1 
' 

1 0. A tras • o boltă pe faţ 
e 
· ca hotar între lumină şi î�t 3Pelor, 

"'C&p.38. a. Ps.33. 7; 1o.t.o. Prnv Unerec. 
1 1: St�lpii -�er}l lui se clati��"'"· 1er.i.�. ş1 se mspa1mmtă la ameni j 1 2  . . Prin . puterea Lui turbu�ă�rea Lut prm priceperea Lui îi sfa ,rnarea ,� F.xo<l. 14. 2 1 .  �'s. 74. rn. lsn.ot��a furia'. 1 3  .• Sufla.rea _!-u1 • înseninează'"·''·• mina Lui strapunge şarpele" 1�eruJ, 

. ''Ps.3.1.a. 00 gar. 
1 4. Şi acestea sînt doar m h�·�., căilor Sale, arg1nile 
şi numai adierea lor uşoară . 

pînă la noi ! aiung, 
cin��r ��n:��l 71,�crărilor Lui puternice 

Cel din urmll răspuns al lui lov, 27 1. lov a luat din nou cuv· t vorbit în pilde, şi a zis : 
in ul, a 

di
· 
d��

�
�a��

tf 
Dumnezeu, care • nu·mi 

Viu este Cel Atotputernic care • . amărăşte viaţa , ' •c.,„�m1 
3 . . că atîta vren:ie cit voi avea sun;:· ş1 suflarea lu i Dumnezeu va f' . • nările mel e, 1 rn 
4. buzele mele nu vor rosti nimic drept, ne· 
limba mea nu va spune nimic nea· devărat. 

5. Departe de mine gîndul să vă dau dreptate ! 
�înă u la . cea ?in ourmă suflare îmi voi apara nevmovaţ1a . • cnp.2,D;IS.u. 

6. Ţin • să-mi scot dreptatea 
şi nu voi slăbi ; inima •• n� mă mu· 

stră pentru n iciuna din zilele mele. 
o:<Cnp.2.3. <•<' FapL.24.16, 

7. Vrăjmaşul meu să fie ca cel rău 
şi protivnicul meu ca cel nelegi�it! 

8. Ce • nădejde-i mai rămînc celui 
nelegiuit, 

cînd îi taie Dumnezeu firul vieţii, 
cînd î i ia sufletul ? " Ma1.1e.26. Luc. 12:>1 

9. li ascultă • Dumnezeu stri
Î
crălele, 

cînd vine strîmtorarea peste e ? 
<- Cnp. w,.12. PR. 18. 4 1 :  100. 7 .  Prov. 1 . 28; 28.0. lsa.1.1:,. 
ler. 14.12. Er.ec.8. 18. M1c . 8 . 4 . Ionn9.3I. foc.4.l:I. 

1 O. Este • Cel Atotputernic desfă· 
tarea lu i ? 

l nalţă el în tot timpul rugăciuni lui 
Dumnezeu ? • Cap.tl.OO.� 
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voi învăţa că ile lu i D�1mnezeu! 

I 

p icioa!e le nu-i ma i sînt de ajutor, 1 t . V�ă voi ascunde planurile Celm st� at irnat şi se clatină, departe d� nu ' rnic. . . • . locumţel� omeneşti '· 
.\totp0�er voi te cunoaşteţi, ŞI smtej 1 5. Păm�ntu l� d� unde iese pînea, 

l O V  27, 28. 

1 2. laş gînd ; . . este rascoht m lăuntrul lui ca de de a��ruce dar vorb1j1 aşa de pro- foc, . . . pe ? " 6 . . P_ietrele lu i  cuprind safir, stejte1�tă , soar�a pe care o pastrează ş1 m �l se găseşte pulbere de aur. 
I · czeu celtu rău, " " ?· Pasarea de pradă nu-i cunoaşte oumnt nirea pe care o �o�araşte Cel cararca. 
moŞufernic celu i n �l eipu �t. ''' C•P·20·20· Ochiul vulturului n'a zărit-o, At01PDacă • are multi fu, 1 1 are pen- �- cele mai trufaşe dobitoace n'au 14. bie calcat pe ea, 

tr11.sadra�lele lui duc l ip�ă de pînc. şi leul n'a trecut niciodată pe c a . ŞI 0 <•Den�. 28 . <
.
1.  Es.1.o.!o. 0;eno. i9. 9. Omul îşi pune mina pe stînca de 

15. Ceic� sc�pă dm a1 Im, smt mgro- crc�en„e, „ „ . 
li de cmma, . • ş• rastoarna munju dm rădăcină. 

pa i văduvele � lor nu-.1 pl mg."'' �"·78•04• 1 0„ Sa�ă şan.juri. în stînci, 1ş6 Dacă strmge argmt . ca tarma, ş1 ochiul l u i  priveşte tot ce este de 
d�că îngrămădeşte hame ca noro- preţ în ele. 

iul, - • 
„ . „ 1 1„ Opreşte curgerea apelor, 1 7 el le stnnge, dar cel făra v ma se ş1 scoate la lumină ce este ascuns. 

·mb.racă în ele, . " „ • 1 2. Dar • înţelepciunea unde se gă-1 i de argintul lui omul fara priha- seşte ? 
năş' are parţe. ''' Prov�28· 8· Ecl.2·26• Unde este locu inţa pr iceperi i? !S. Casa lui este ca aceea pe care o •vore.20. Ecl. 7. 24. 

zideşte molia, . 1 3. Omul nu-i cunoaşte preţul ', ca 0 colibă pe care ş1-o face un stră- ea nu se găseşte în pămîntul celor 
·er. �_ien. 1 . 8. Plto.2.6.  Vii. ... "" Prov .S. 16. J t9. Se culcă bogat, ŞI moare de- 1_4. 11Ad111cul • zice : „Nu este în 
spoiai ; . . . . . mm.e ; 
deschide ochu, ş1 totul a. p 1e

.
rit. ŞI marea zice : „Nu este la mine." 

20. II apucă g�oaz� c� mşte ape ; •vere .22 . Rom.11.!L'l,M. 

şi noaptea, îl ia virtei u l. ·:·cap.l8. ll. 1 5. Ea • nu se dă în schimbul auru-21. Vîntul de răsărit îl ia, şi se duce ; lui curat, 
îl smulge cu putere din locuinţa lui. nu se cumpără cîntărindu-se cu ar-22. Dumnezeu aruncă fără milă să- gini ; •Prov.s. rn, 14,1s; R.10, 1 1 , rn; 10.1e. 

geţi împotriva lu i, " 
" " 1 6: �u se cîn_tăreşte pe aurul din O fir, 

şi cel rău ar vrea sa fuga sa scape n.1c1 pe omxul cel scump, n ici pe 
de ele. safir. 
2.3. Oamenii bat din palme la căderea � �· Nu �e poate asemăna cu aurul, 

lut, 111c1 cu diamantul, 
şi·l flueră la plecarea din locul lui. nu se poate schimba cu un vas de 

28 I. Argintul are o mină de unde 
se scoate, 

şi aurul are un loc de unde este 
scos ca să fie curăţit. 2. Ferul se scoate d in pămînt, 

şi piatra se topeşte ca să dea arama. 
3. Omul pune capăt întunerecului 1, 
cercetează, pînă în ţinuturile cele mai atlînci, 
pietrele ascunse în negura şi în umbra morţii. 4. Sapă o fî11tînă departe de locurile 

locuite ; 

aur ales. 
1 8. Măr�eanul şi cristalul nu sînt 

nimic pe lmgă ea : 
înţelepciunea preţuieşte mai mult 

decît mărgăritarele. 1 9. Topazul din Etiopia nu este ca ea, 
şi aurul curat nu se cumpăneşte cu ea. 

20. De unde • vine atunci înţelep· 
ciunea ? 

Unde este locuinţa priceperii ? <•ve„.12. 

21 . Este ascunsă de ochii tuturor ce
lor vii, 

este ascunsă de păsările cerului. 
22. Adîncul • şi moartea zic : 

l .  Cu ajutorul fellnarulnl,  de care�" �lujeRc mlnertl. 1 .  Zugrtlvll'en lncrli.torllor e.tlruaţl de funll. 
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''Noi am auzit vorbindu-se �ev:;,�i.1 . 
1 1 . Urechea care mă au mea �ericit, zea, n1ă nu 

23• Dumnezeu îi şt_ie drumul, ochml care mll \'cdea mă 1 · 

El îi cunoaşte locumta. . . 1 2. Căci scăpam • pe să ăuda, 
24. Căci El vede pînă la marginile cer�a ajutor, racul care 

pă
�����!

u
•\otul subt ceruri. "i.'.'"v. 111. n. şi pe orfanul \,ip.,sţt, 

,
�e sprijin 

25. Cînd a rînduit• greutatea vmtulu1, 1 3. Binccuvîntarea n�n-��'"'': '1 . 1:1,� 
Şi cînd a hotărî! măsura ap��?.�bo.7. nea peste mine, ocitului ;;. " umpleam de bucurie ini 26. cînd a dat legi • ploii, 1 4. Mă îmbrăcam cu drc'"f Văduvei 
şi cînd a însemnat drumul f�ilg�rtl· slujean:i d� îm�riicărninte,p 

alea ' şi.; 
lui şi tunetului, '.cnp„lll. 26: neprihănirea un i era manta . 27. atunci a văzut înţelepciunea ş1 �?.�.';���'r."�'."1. """'"·•· '""· ''" · ":o i . ,:'��ur. a f-�

ă���otemeliile şi a pus-o la încer- 1 5: Or�ului • _îi eram ochi, 
„,. 

care ŞI şchwpulu1 picior. " Nu 
28 · Apoi a zis omului :  „lată, frica 1 6. Celor nenoroci ţ i le era m.10.„ 

de ; Domnul, aceasta este înţelepciu- şi cercetam pricina •  cel 1� tat!, 
nea · scut. ui ,,�ecun0• 

d�părtarea de rău, este pricepere." 1 7. Rupeam falca • celui ned ...... � · •Deu1. , . e. Po. 1 11 . 10. rrov . 1 . 1;0. 10. Ec1 . 12. rn. şi-i smulgeam prada din d;�li'.' 
/ov mai lnalnte. . . • r. . r .... 0. 1•„„ 

29 1 .  Jov a luat din nou cuvîntul v��-m�
t
r��

ct ziceam : „ ln cuibul · ·:;� 
în pilde, şi a zis : zilele mel f I 2. „Oh ! cum nu pot să fiu ca • în c vor 1 rnu te ca nisipul 

lunile trecute, 1 9. Apa • va pătrunde în rădă " ."•:1'-·•: ca în zilele cînd mă păzea Dumne- mele, cini e" 

zeu • Cap. 7•9• ro_ua va sta toată noaptea pest 
3. 'cînd • candela Lui strălucea dea- muri le mele. ,,, „,. 1 .  "· •:r . 11.8. ••cupe181� supra capului meu, 

ta
2
t
0. Slava mea \·a mverzi ncînce. şi Lumina lui mă călăuzea în întu-

nerec ! '"•P· 18· 0· Şi arcul • îmi va întineri în mîn! "  4. Cum nu  sînt c a  în zilele puterii F · 
mele, 2 1 .  Oam�n i� mă ascultau şi ;şt;p•;;� 

cînd Dumnezeu veghea ca un prie- tăceau mautt�a s�aturilor mele. ' 

ten • peste cortul meu, • Pe . 26. 1 4. 22. După cuvmtările •mele, niciunul 
5. cînd Cel Atotputernic încă era cu nu răspundea, 

m��
e'cînd copiii mei stăteau în jurul ro�

i
ă b���f���t�a

e
r�. 

era pentru toţi 0 

meu · 23. Mă aşteptau ca pe ploaie, 
s!·în�/�� mi se scăldau paşii • în 

m������ gura ca după ploaia ·,��_r::· 
şi stînca •• vărsa lingă mine piraie 24. Cînd li se muia inima, le zim· de untdelemn ! beam. 

• Fnc.•o . 1 1 . llcnLu2. 1J;ll.'l.:!4 . C11p.20.11. ••Po.s1. 10. şi nu puteau izgoni seninătatea de 
7. Dacă ieşeam să mă duc la poarta pe fruntea mea. 

cetăţii, 25. lmi plăcea si! mă duc la ei, şi ml 
şi dacă îmi pregllteam un scaun în aşezam în fruntea lor ; 

piaţă, eram ca un împărat în mijlocul unei �· tinerii se trăgeau înapoi la apro- oştiri, pierea mea, ca un mingiietor lingă nişte intri· 
. blitrinii se sculau şi smeau în pi- staţi. c1oare. 9. Mai marii îşi opriau cuvîntările şi îşi puneau mîna• la gură. •cap.21.r.'. 
I O. Glasul dpeteniilor tăcea şi li se lipea limba • de cerul' gurii. 

C- P11. JB7. 0.  

30 I. Şi acum ! , . . Am ajuns de ri· sul celor mai tineri de cît mint, 
pe ai căror părinti nu-i socoteam. vrednici să-i pun printre cîn ii turmei 

mele. 
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2 Dar la ce mi-ar fi folosit puterea 
111î.1!ildr elio�u erau în stare să ajuni.ră crn • rţă ? la bă:rnii de sărăcie ş i foame, Jiu� �� locuri ��calc, de mult<i vreme 

ă ite şi pustu. P�� Sm.ulg ierburile sălbatice de l in!(ă 
cori1��u ca pîne de cit rădăcina de i 
b�.cs5t:;1 izgoniţi din mijlocul oame
ni���lgă lumea după ei ca dupii nişte 
h�lii.ocuicsc în vlli îngrozitoare, 

in peşteril.e pămîntt�lui . şi în stînci. 1. Urlă prmtre stuf1ş�1r.1, . i se adună supt măracm1. 8� fiinţe m!r�av� şi dispreţuite, -
sini izgon it• dm ţară. 
9. Şi acum •, astfel de oameni mă pun în cîntecele lor, . am ajuns de batiocura lor . 

.,.. Ca11 . t7.8. P8.0b. 1r,;n11 . 12. l'ltn.:1. 1.1111:1. 

I O. Mă urăsc, mă ocolesc, mă scuipă •  în faţă. 
\1N11111 . 12. u .  J)cuL.26.9. ]8U.li0.6. MnL.26.67; 27 . UO. 

1 1 .  Nu se ma} .sfiesc. şi. m� injosesc, nu mai au niciun fnu mamtca mea. 
1 2. Ticăloşii aceştia se scoală la dreap-

ta şl��i împing picioarele, 
şi îşi croiesc • cărări împotriva mea ca să mă peardă. "C•1•.10.12.  t 3. lmi nimicesc căra rea 
şi lucrează �a s� mă prăpădea

.
se.li, ei, cărora nimen i nu le-ar veni m ajutor. 

14. Ca printr'o largă spărtură străbat 

s1���zf'.rig către Ti11c, ş i  nu -m i ra
stat� în picioare, ş i  nu m;l VL't.Î. 2 1 .  E.şt.i l';irii mi l il împot riva 1 11ca, î;�J��ţ r rm po\rrva 1 1 1ca cu tiiria 11 1 î 1 1 i i  

v��·
. 

Mă ridici, îmi  da i  drumul pc 
ş i  mă nim iceşti cu sufla rea furtuni i  2.'.l. Căci şt iu di 111� duc la moarte , · 1n locu l  unde • se î11tîlnese to\ i  cei v i i . 

,., I 111, ·I�. •I. 10:\'I'. �I.'.!;. 

t i71':ic[)n�ln�l� 7
cc se prăbuşcşk nu-şi în. 

Cel în nenorocire n u  cerc njutor ? ri��· Nu plîngcam • cu  pc  ce l  ;unii· 
. N'avea inima mea milă de cel lip-

sit ? •:• l't1 . .'lr •. t:I, lot. llo111. l:!, 1 ;1 , 2:i �,•;li'1���1�!,a'�c11�o���ii�·���', a veni t  peste mine ; 
co}��gac'��u1iti\�f���c�c�i\'

m
i
n
ă, •şi�rc!.�� 

27. lmi ferb m<iruntaiclc fără încetare, m'au apucat zilele de dmcre. 
28. Umblu înegrit •, dar nu de soare. . Mă scol în plină adunare, şi strig 3JUtor. .... PI. 88, Ojill.Oj 4!1. 2, 

29. Am ajuns frate • cu şacalii, tovarăş cu struţii. • P•. llYl ,o. Mlo, 1 . •. 

30. Pielea • mi se îne�reşte ş i cade, iar oasele •• îmi ard ş1 se usucl!. 
(1 1'11 . l lll.R!J, P11n.4.Hj�.10. i.•(,• Pt1.HY.!. :l. 

3 1 .  Arfa mea s'a prefăcut în instrument de jale, ş i  cavalul meu scoate sunete plingătoare. 
spre mine, 31 1 .  �ăcusem un legămînt cu ochii • se năpustesc supt pocnetul dărîmă- mei, !urilor. şi nu mi-aş fi oprit privirile asupr:r 15. Mă apucă groaza. unei fecioare. ·:• Mnt.6.2". Slava îmi este spulberată ca de vînt, 2. Dar cc soartă mi-a păstrat • Dum-ca un nor a trecut fericirea mea. nczeu de sus ? 
16. Şi acum, mi se topeşte •  su fletul Cc moştenire mi-a lrimes Cel Atot-in mine, puterJtic din ceruri ? " ' "''"20.211;21. 1 a. şi m'au apucat zilele su ferinţei. 3. Peirea nu-i oare pentru cel rău, ''' I'•. 42. < . I şi nenorocirea pentru cei cc fac fă-
17. Noaptea mă pătrunde şi-mi smul- rădelcge ?  g e  oasele, 4. N'a cunoscut • IJumnezcu căile durerea care mă roade nu încetează. mele ? 
1 8. De tăria suferinţei haina îşi pier- Nu mi-a numărat El toţi paşii mei -� de faţa, (•2 Cron. 111. D, Cnp. :M. :i! t .  lJrov. r1. � I ;  Ht, li, ll•r.112. lU. 
mi se lipeşte de trup ca o cămaşă. 5. Dac.li am umblat. �u minciuna� 19. Dumnezeu m'a aruncat în noroi, de mr-a alergat p1c1orul după mşe-şi am ajuns ca ţărîna ş i  cenuşa. lăciunc : 
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6 să mă cîntărească. Dumnezeu în 

cu�păna celor fără pr!han�. 1 
i-mi va vedea neprihănirea · 7� De mi s'a abătut pasul depe calea 

ce
de

dr�i�
tă

�rmat inima • ochii, • 

de s'a lipit vreo intinăciune de m•-
nile m�!��m. 16.S9. Ecl. 11.9.  Ezec.6. 9. l\[nt. 5. �· 

8. atunci eu • să samăn şi al tul sa 
se��r�draslele mele să fie desrădăci
nate ! .;.Lev . 26. 16. �ut.�·:1°' 38, etc. 

9. Dacă mi-a fost amăgită mima de 
vr��c�

e��e,pindit la uşa aproapelui 

�
e
�
, 

atunci nevastă-mea să macine 
pentru altul.", _ . .  

şi s'o nec111steasca �}�. 12.1L Ier.e. lo. 
1 1 .  Căci aceasta ar fi fost o ncle-

gi
�
i
�irădelege • vrednică să fie pedep

sită de j��.esiă���v.20.10. Dent. 2'l. 22. Vers.28. 

1 2. un foc care mistuie pînă la nimi-
ci��· care mi-ar fi prăpădit toată bo
gf 1'.a.

De aş fi nesocotit dreptul slugii 
sau slujnicei mele, 
cînd se certau cu mine, 
14. ce aş putea să fac, cind se ridică • 

Dumnezeu ? 
Ce aş putea răspunde cînd pedep-

seşte El? • Po. «.21. 

1 5. Cel ce m'a făcut pe mine în pîn
tecele mamei mele, nu 1-a făcut • şi 
pe el ? 

Oare nu ne-a întocmit acelaş Dum-
nezeu în pîntecele mamei ? ocap.34. 19. Prov.U.31;2'2.2. M&l.2.10. 
1 6. Dacă n'am dat săracilor ce-mi 

cereau, 
dacă am făcut să se topească de 

plîns ochii văduvei, 
1 7. dacă mi-am mincat singur pînea, 
fără ca orfanul să-şi fi avut şi el 

partea lui din ea, 1 8. eu, care din tinereţă l-am crescut 
ca un tată, 

eu, care dela naştere am sprijinit 
pe văduvă ; 

1 9. dacă am văzut pe cel nenorocit 
ducînd lipsă de haine, 

pe cel lipsit neavînd învălitoare, . 
20. fără ca inima lui să mă fi binecu

vintat •, 

fără .să fi fost încălzit d 1. lor mei ; e •na "1i . 21 . dacă am ridicat rnîn ."IJ,ui.� '1• 
orfanului •, a 11llpotri� pentrucă mă simţearn . la judecători ; sprijinit d 22. atunci, să mi se des(j •c,P.�.:. rul del_a înc_heietură, pească urnă. să-m1 cada bratul şi să se f' . 23. Căci mă temearn • de

s arune 1 

lui .Dumnezeu, Pedeapsa 

ci�� ;�r�t�!�
a�/ucra �s,��el din 

prj. 
24. Dacă mi-am pus • în�;·· " '"'1.1.1 

aur, ederea in �acă am .�i� aurului : „Tu e . dejdea mea , * �!•re.io.•, şh n�. 25. dacă m'am îngîmfat • d� · I T:�:� "  
averilor mele, lllarnnea 

de mulţimea bogăţiilor p . dobindisem ; . .  • 
•Ps.62. 10�P�:r:

1 
le 

l
��

�a
?acă am priv it soarele cînd 

·
st� 

luna cînd înainta măreaţă O.Deut.4.19;11.16·11
'
3 E 

m
2
a
\Ji

t
���ă mi s'a lăsat ��ăgi;�-��;: 

• dacă .le-a:m aruncat sărutări 1 d cmdu-m1 mrna la gură :  ' u. 
28. şi ac�asta este tot 0 fărădel , care !rebu1e pedepsită de judecă�ge cefă�� ��=� f1 lepădat de Dumnez��j 
.29. Dac! .

. 
m'am .bucurat de ;evn�u. c1rea• vraJmaşulu 1 meu °" 

�acă am s�rit de bJcurie cînd l·a atms nenorocirea, •Pro•.11.l 30. eu, care n'am dat voie • limbi' mele să păcătuiască, 1 

să-i ceară moartea cu blestem ; 
.,.. Yat.5.44. Rom.12.u. 

31 . dacă nu ziceau oamenii din cortul meu : 
„Unde este cel ce nu s'a săturat din 

carnea lu i ?" 
32. Dacă petrecea străinul • noaptea 

afară, 
dacă nu mi-aş fi deschis uşa să intre călătoru) ; *Fac.t9.2,3. Judc.19.20,21. Rom.� 

13. Evr.13.2. t Pet . .(.9.  

33. dacă mi-am ascuns fărădelegile. ca • oamenii 2, 
şi mi-am închis nelegiuirile în sin, 

(< Fe.c.3. 8, 12. Prov.28.13. Oft� . 
34. pentrucă mă temeam de mulţime', 
pentrucă mă temeam de dispretul 

1 .  81.ruUirl, tn semn de 1nchtnfltt. 2. Ca oRme.DU sau Nl Adam. 
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. „1  ţinîndu-mă deoparte şi ne-
faPl'l!' 0\.mi trec pragul . . .  " Exod. 23. 2. cufez10i � de aş găsi pe cineva să • 35, ·

, m'asc_ulte lirarea mea, iscălită de mine : lat.a �� undă Cel •• Atotputernic ! să·�' ��f va da plîngerea iscălită de ei�e . I meu ? • Cap. 3.1. 6 . •  ,. Cop. 13. 22. 
pro!l��c�ă-i port scrisoarea pe um�r, 36. de fruntea mea ca o cununa ; ��- 1�f.i dau socoteală de toţi paşii 
mei! • apropii de el ca un domn. 
3� o:că pămîntul meu strigă împo-

trivt d�c
e
l'brazde!e lui. varsă la�r�m! ; 

3b. dacă i-am mmcat roada fara s o 
fi �IăJ�t�ă am •• întristat sufletul ve
chft'or lui stăpîni : •1.'.'c.s.•: •.•!Reg.' 21.19. 
�O. atunci. să creasca spm1 dm el 

9. Nu vîrsta • aduce înţelepciunea, nu bătrîneţa te face în stare să ju-deci. .,.. 1Cor.i.24.i. 
1 O. lată de ce zic : „Ascultaţi-mă ! Im i  voi spune şi eu părerea. 
1 1 .  Am aşteptat sfîrşitul cuvîntări· lor voastre, 
v'am urmărit dovezile, cercetarea pe care aţi făcut-o cuvintelor lui lov. 

1 2. V'am dat toată luarea aminte ; şi iată că, niciunul din voi nu l-a 
încredinţat, 

niciunul nu i-a răsturnat cuvintele. 
1 3. Să • nu ziceţi însă : „ln el noi am găsit întelepciunea ; 
numai Dumnezeu îl poate înfun-da, nu un om !" *Ier. o.?a. 1 Cor. 1 . �'9. 

1 4. Mie nu mi-a vorbit deadreptul : 
de aceea eu îi voi răspunde cu totul altfel decît voi. 

1 5. Ei se tem, nu mai răspund ! 
Li s'a tăiat cuvintul ! în lo��e

hf;�uin Joc de orz !" �'fîrşitul cuvintelor lui lov. •Fac. 3. ls. 1 6. Am aşteptat pînă şi-au sfîrşit 
cuvîntările, 

Cuvîntarea lui Elihu. pînă s'au oprit şi n'au ştiut ce să 32 I. Aceşti trei oame.ni au
. 

încetat mai răspundă. 
să mai răspundă lui Iov, pentru- 1 7. Vreau să răspund şi eu l a  rîndul 

. el se socotea • fără vină. -' Cap.33.•. meu, 
c� Atunci s'a aprins de minie Elihu, vreau să spun şi eu ce gîndesc. 
!i�l lui Baracheel di!! Buz*, �in. f�milia 1 8. Căci sînt plin de cuvinte, 
lui Ram. El s'a aprins de .mm1e _impo- îmi dă ghes duhul înlăuntrul meu ; 
tnva lui Iov, pentrucă zicea ca este 1 9. lăuntrul meu este ca un vin care 
fără vină înaintea lui Dumnezeu. n'are pe unde să iasă, • • . 

• ''F""'22:2'· j ca nişte burdufuri noi, gata să ples-
3. Şi s'a aprms. d� �mie 1mpo�1va nească. celor trei prieteni ai lui, P.entru ca !1u 20. Voi vorbi deci, ca să răsuflu în găseau nimic de răspuns ş1  totuş osm· voie, . deau pe lov. . • • t" d îmi voi deschide buzele şi voi răs-
4. fiind�ă ei erau mai 1.n _v1rs a . e- punde. cit el, Ehhu_ aşteptase _ Pm!i m clipa 21 . Nu voi căuta la înfăţişare •, aceasta, ca. s:i vor�easca 11:1 1 lov. . . nu voi linguşi pe nimeni ; 5. Dar, vazmd ca nu mai e.ra mcmi;i • Lev . 19•1r.. DenL i . 11 ; 16.1n. Prov. 24 . 2a. M•t. 22. t8. răspuns, în g�ra acest�r . trei oameni, 2 2. căci nu ştiu să linguşesc: . . Ehhu s a  aprms de �mie. . altfel într'o clipeală m'ar lua Z1d1-6. Şi Elihu, fi�! !Ul �arac�e�l dm torul m�u. Buz a luat cuvmtul, ş1 a zis . „Eu sînt' tînăr, şi • voi sînteţi bătrîni :  33 1 .  Acum dar, Iov, ascultă cuvîn-de aceea m'am temut, tările mele, şi m'arn ferit să vă arăt gîn,?g.��5�!:i: ia aminte la toate cuvintele mele ! 

2. Iată, deschid gura, „ 7. Eu îmi ziceam : „Să vorbească bă- şi mi se mişcă limba în cerul guru. lrîneţa, • . • • 3 Cu curăţie de inimă voi vorbi, �a�ele nU1Ţ1ar de am sa mveţe pe buzele mele vor spune adevărul cu-alţn m(elepcmnea." at . B. Dar, de fapt, Î!1 om, duhul, . • , 
r 4 · Duhul • lui Dumnezeu m'a făcut, �uflarea • Celui Atotputernic, da \ · i suflarea Celui Atotputernic îmi 

E!!����:
a;. 26�'n���·1�-1�;t:'.·�t1;5�:1!��: \ dă

ş 
viaţă. · �·ac· 2•7• 

35 
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5. Dacă pofi, �ăspu�_de-mi, 1 
a ără-fi pricina, fu gata · • 

6. lJnaintea lui Dumnezeu eu sint se-
m�7u�; �!u'ş i tine am fost făcut din 
no�oi. *Cap.0.34, 35: 13.20,21 ; 31.35. 

7. Astfel frica de mine • nu te va tur-
bura, I . 

şi greutatea mea nu te v�c��-�-'.;.���-21• 
8. Dar tu ai spus în auz�l meu, 

. 
şi am auzit sunetul cuvintelor tale · 

9. „Sini curat •, sînt fără păc�t,_ 
sînt fără prihană, nu este farade-

l���P-î� l�l��rl l . 4; 16.17;23.10,11;2i.5'.�· 1�;31.  l. 

1 o. Şi Dumnezeu caută pricina de 
ură împotriva mea, . 

mă socoteşte • vrăjmaş al Lu i ;  
«Cnp.13. 2-l; l6.9jl9.11. 

1 1 . îmi pune • picioar_ele_ �n �utuci, 
îmi pîndeşte toate m1şcarile. 

*Cap. 13.27i U. 16j31.4. 

1 2. Iţi voi răspunde că aici n'ai drep-
ta��ci Dumnezeu este mai mare decît 
omul. 
1 3. Vrei dar să te cerţi • cu El, 
pentrucă n� dă socoteală fiecăr�ia 

de faptele Lui ? ··IS>.4".9. 
1 4. Dumnezeu vorbeşte însă, cînd în

tr'un fel •, cînd într'a ltul, 
dar omul nu ia seama. •' Cap.40.5. Ps.62. 11. 

1 5. El vorbeşte prin visuri •, pr in 
vedenii de noapte, 

cînd oamenii sînt cufundaţi într'un 
somn adînc, cînd dorm în patul lor. 

"� Num.12.6. Cap.4.13. 
1 6. Atunci El le dă înştiinţări •, 
şi le întipăreşte învăţăturile Lui, 

� Cap.36.10,16. 

unul d in m ii le acelea . omului calea pe care t;eb3�1 Vest, meze U1e s'o sr 
24. 

'
Dumnezeu Se îndur' 

Ur. 
zice îngerulu i : a de 

el . „Izbăveşte-l, ca să nu se şi 

groapă ;_ . Pogoare ln am gaş1t un preţ de ră pentru el !" scumpărare 25. Şi atunci carnea lui 5 fragedă ca în copilărie e face rnai se întoarce la z ile le tine . 
26. S�. roagă l_u i Dumneze�efe1 lui. nezeu 11 este bmevoitor • şi Durn. 
îl lasă să-l vadă Faia cu şi-i dă în.apoi !1e".:in.ovăţia. bucurie, 

lo
2
r:· 

ş
f

•
t���� 

:
el c1nta maintea oameni. 

„Am păcătuit, am călcat d şi n'am fost •• pedepsit d�e�tatea, 
:��:n ���:�o�� �-82�." 12

. 13. Prov. �. 13• i:c. ::� 
28._ 

Du�neze':! mi-a izbăvit sufl l , ca �a _nu mtre m groapă, e ul 
2�. 

v
1
•:t:. ��:s���e lum ina !" 'I&n.:1!.u. 

tr�f !�i�e o��J':i�.ezeu, de două ori, de 
30. c� să-l �idice • din groapă, ca sa-I lummeze cu I111� ina celor vii. . Vers. 28. Ps.�.u, 
3 1 .  la ammte, lov, şi ascultă-mă' Taci, ş i  voi vorb i ! · 
32. Dacă ai ce�a.de spus, răspunde-mi ! Vorbeşte, cac1 aş vrea să-fi dau dreptate. 
33. Dacă n'ai n imic de zis, ascultă. mă • !  
Taci, şi te voi învăţa înţelepciunea." 

�Ps.3t.JL 

1 7. ca să abată pe om de la rău, 34 1 .. E l ih_u a luat d in nou cuvîntul, 
şi să-l ferească de mîndrie, ŞI a zis : 

1 8. ca să-i păzească sufletul de groapă 2. „Ascultaţ i, înţelepţilor, cuvintele 
şi viaţa de loviturile săbiei. mele ! · 

1 9. Şi prin durere este mustrat omul Luaţi aminte la mine, pricepuţilor! 
în culcuşul lui, 3. Căci urechea • deosebeşte cuvin· 

cînd o luptă necurmată îi frămîntă tele, 
oasele. cum gustă cerul gurii bucatele." 

20. Atunci îi este greaţă • de pîne, •cap.6.ll;ll11. 
chiar şi de bucatele cele mai alese. 4. Să alegem ce este drept, 

•Ps. 107. IS. să vedem între noi ce este bun. 
21 Carnea i se prăpădeşte şi piere, 5. Iov a zis : Sîn t nev inovat ' 
oasele cari nu i se vedeau rămîn Şi Dumnezeu" nu vrea •• să-mi dea 

goale ; I dreptate ; <cap. 3:1. 9. •"C•P:�·:· 
2�. s�fletul i se apropie de groapă, 6. am • dreptate şi trec drept mmc1· 
ş1 viaţa de vestitorii morţii. cinos ; . .  23. Dar dacă se găseşte un înger rana mea este jalnică, şi sini lara 

mijlocitor pentru el, păcat." •C•�1.1'-
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b 
2�· Nu • esţc nici întunerec nici um-, Este vreun om ca Iov, 

' ·are • să bea batjc;icura �a !lila, •<:"p. 1&.rn. 

8� care să umble m tovaraş1a celor ce 
fa�a��

u
�ă. meargă mină în mină cu cei 

e)eg1u1t1 ? . . 
n q, Căci • e� a zis : „Nu-1 foloseşte 
irnic omului " • 

n să-şi pună P�����:.;, �. 90��r::.n��"���;'.'. 
JO. Ascultaţi-mă dar, oameni price-

puge'partc • de Dumnezeu ne<!reptatea, 
departe de Cel Atotputernic fărăde

tecrea ! e< Fac. 18. 20. Dent. 32 • .f.. 2 Cron. 19. 7. Cnp. e. t 23. ps . 92. 10. Rom.9. H. \'j El dă omului după • faptele lui, 
răsplăteşte fiecăruia după căile lui. 

�����!�2�r:5�0�2i_�:�:�ii�·:i:;:;;:�.MaL16
.27, 

1 2. Nu, negreşit, Dumnezeu n u  săvîr
şeşte fărădelegea ;  
Cel Atotputernic n u  calcă drepta

tea •. . •Cap.8.3. 

1 3. Cine L-a însărcmat să cîrmuiască 
părnîntul ? • . .  . 

Cine l-a dat lumea m gnia Lui ? 
1 4. Dacă nu s'ar gîndi decît la El, 
dacă Şi-ar lua înapo i • duhul şi su-

flarea, • Pa. 1o.i. 29. 

1 5. tot ce este carne • ar pieri deo
dată, 
şi omul s'ar întoarce în ţărînă. 

* Fnc.3.19. Ecl . 12. 7 .  16. Dacă ai pricepere, ascultă lucrul 
acesta, 
ia aminte la glasul cuvintelor mele ! 1 7. Oare ar putea să domnească • un 

vrăjmaş al dreptăţi i? 
Ş i vei osîndi tu pe Cel drept, pe 

Cel puternic, •Fac. 1s. 20. 2 Suro. 23. a. 1 8. care • strigă către împăraţi : „Ne
trebnicilor !" 
Şi către domnitori : „Nelegiu:ţilor !" 

�· Exotl.2:!.2S. 19. Care nu • caută la faţa celor mari 
şi nu face deosebire între bogat şl 

sărac, 
r;ntrucă toţi sînt lucrarea •• mînilor lut . O.Dent.10.17. 2Cron.J9. 7 .  Fapt. IO.St. Rom. 2.11 . 

G:il.2.6. Efes.6.9. Col .3.26. l Pet. t . 17. o:(<cap.31.15. 
20. Intr'o clipă, ei îşi pierd viaţa. 
. �a � ie_zul nopţii • , un popor se cla
tma ş1 piere. Cel puternic piere 
fără amestecul mînii vreunui 'om. 
21. Căci Dumnezeu ved;�xo��:ţ:;� tuturor, 
priveşte paşii fiecăruia. • 2 Gron.16.D. 

Cap.9.1.t. Ps. 34 . 10. Prov.6. 21j 16.9. Ier.16.17j!J2. Ifl. 

ra a morţ 11, • 

f" 
u!1J� să se poată ascunde cei ce fac 

��� D����z�:8·���;� Arnosn.:,a. E:r.�. i :; 
vească multă vreme 

nevoie sa pri-

în��nt!! t�f.ă pe u'n om la judecată 
c;r�el;�; zdrobeşte pe ce i mari fără 

. şi pune'. pe alţii în locul lor. *Dun.2.21.  25· Căci i::� c�noaşte faptele lor : 
, noaptea 11 rastoarnă, sînt zdrobiţi 2î� ����v����r��.

pe nişte nelegiuiţi, · 
27_. Abătîndu-se • dela El 

ŞI părăsind•• toate căii� Lui, 
• '°' 1 Sam. 15. 1 1 .  �''" Pe. 28 . 5 .  lsa. 5. 1'.!. 

28. et a� f"ăcut •"să se înalţe la Dumnezeu stngatul saracului 1_-au îndrep
_
tat luarea · aminte „ la strtgătul celui nenorocit. "" Exod.22. 23. ��':' Cup. 35.9. lac.6.4-. 

tJ�bu�ea�ă dă El pace, cine poate s'o 

să
ya��d�i

?
a�cunde El Faţa, cine poate 

La fel se poartă fie cu un popor, fie 
cu un om, 
s
��

î
rfe���

ă
u ca nelegiuitul să nu mai 

şi să nu mai fie o • cursă pentru po-
por. *tReg. 12.28,ZiO. 2Rf'g. 2t.9.  

31. Căci a zis el vreodată lui Dum
nezeu : 
v„�m fost pedepsit, nu . voi mai pă-

catm ; .:•nau.e.1-1-1. 
32. arată-mi ce nu văd ; 
dacă am făcut nedreptăţi, nu voi 

mai face ?" 
33. Oare după părerea ta va face 

Dumnezeu dreptate ? 
Tu lepezi, tu alegi, şi nu eu ; 
Spune dar ce ştii ! 

34. Oamenii cu pricepere vor fi de 
părerea mea, 

înţ�leptul care m'ascultă va gîndi 
ca mme : 

35. „lov • vorbeşte fără pricepere, 
şi cuvîntările lui sînt lipsite de ju-

decată. ''Cap.:io. rn • 

36. Să fie încercat dar mai departe, 
fiindcă răspunde ca cei răi ! 

37. Căci adaugă la greşelile lu i păca
te noi ; 

bate din palme în mijlocul nostru, 
îşi înmulţeşte cuvintele împotriva lui 

Dumnezeu." 



I O V  35, 36. 
548 J 3. lmi voi lua temeiurile d 35 t. Eli�u a luat din nou cuvîntu ' şi voi dovedi dreptatea :i·d�eParti:, 
2 Işti•. �n��ipuieşti că ai dr��tat�,

t 
meu. . . • . I itoruJui 

„ t"t t mam ea 4. Fu mcredmţat, cuvîntăril Şi crezi că te îndrep a eş 1 sînt minciuni, e ll!ele nu 
'�'. ��d�e:i��·: „La ce-�i- fo�ose���· '

cu��t�� a face cu un om cu Sil!J!irninte ce cîştig am că nu pac�tcu•P
ie
.���.· S<.o.. 5 Dumnezeu e t t le�pădă pe n ime� ie,· 

pu ernic, dar nu 4. Jţi voi răspunde şi la ai:_easta, ţie, 
Şi prietenilor • tăi totodaţa. •_

cap.S<.si ş� . esti; puternic • prin tăria . 
5 Uită-te . spre ceruri, ş1 priveşte . pem Lui. •cap. 9. <; 12. 13, 16.37 23 Price. 
Vezi norii, cit de sus sînt /ea

a
p
ţă
·22·

d
'�· 

6. El nu lasă pe cel rău �ă · t ·!'.··�.„ . • · şi face dreptate celui nenoro
ra;asCă, ti6.e bacă păcătuieşti! ce !ău li faci Lui ?  7. Nu-Şi •  întoarce ochii de ci · 

Şi cînd păcatele ţ1 se mm ul ţese, ce-l · celor fără prihană, asupra 
faci • Lui ? 

•Pl••·• ·�· Jer:�10. îm
ş
p
i1rft�l,

e pe scaunul de domn ie CU"  
7. Dacă eşti drept_ •, c�-1 da� Lui · 
Ce p•rcia

m
p.
e22ş.

t
2
e
,
.E. l.d,61.

n2.
mPromv.a9. t12a. Ro

. m . 11 . s.;.·. d 
îi aşea�ă pent�� totdeauna ca să 

• •• omne�sc�. • • s . 33. 1s;s.. 15. „P •. m ,  
8 .  Răutatea t a  n u  poate vătăma dec1t 8 .  Se  rntimpla sa cadă î n  lantur" · · 

semenului tău, • . şi să fie prinşi în legăturile ni , 
dreptatea ta nu foloseşte dec1t fiu- rocirii ?  _ . •Pa.i��; 

I · I · 9. Le pune rnamte faptele lor · 
9'. o��e

u�ii strigă împotriva mulţimii fărădelegile lor, mîndria lor' 
apăsătorilor •, 1 _�. _li înştii�_tea_ză • �a să se îndrepte 

se plîng de silnicia multora ; ·� •.ndeamna sa se mtoarcă dela ne'. 
• Exod.2.23.Cap. 3'. 28. legm1re. •cap.33.16 ?I. 

1 o. dar niciunul nu zice : „Unde • este 1.1 .. D�că as�ulţă şi _se supun, ' 
Dumnezeu, Făcătorul meu,, .. 1ş1 sf1rşesc zilele m fericire 

care „ ne insuflă cîntăn de . veselie şi anii în bucurie. •cap . 2t. rn. 1�. 1.19 � 
noaptea, , � 2. Dacă n'ascultă, pier ucişi de ;a: 

�� 18a.u1.13. o:e<Ps.42.8;7i. 6;149.5. Ft1.pt. t6.26. b1e, 1 1 . care ne învaţă mai mult decît pe mor în otbirea lor. 
dobitoacele pămîntulni, 1 3. Nelegiuiţii se minie •, 

şi ne dă mai multă pricepere • decit ' nu strigă către Dumnezeu cînd îi păsărilor cerului?" •Ps.ou2. înlănţ_uie ; •Rom.2.s. 
1 2. Să tot strige • ei atunci, căci Dum- 1 4. îşi pierd via ta în • tinerelă, 

nezeu nu răspunde, mor ca cei desfrînati. 
din pricina mîndriei celor răi. •Pro•:I.28. • Cnp. 15. 3'2; 22.1s. Ps.rD.�. 

1 3. Degeaba strigă, căci Dumnezeu • 1 5. ·  Dar Dumnezeu scapă pe cel ne· 
n'ascultă, norocit prin nenorocirea lui, 

Cel ,Atotputernic nu ia aminte. · . şi prin suferinţă îl înştiinţează. 
• cap.27. 9. Prov. u;. 211. rea.1.15. Jer.· 1 1 . n . : 1 6. Şi pe tine te va scoate din strîm· 

1 4. Măcarcă • zici că nu-L vezi, . toare, 
totuş pricina ta este înaintea · Lui : ca să te pună la loc • larg, în slobo-
aşteaptă-L •• ! •cap.9. 1 1. "•PL :r.,o,6. zenie deplină, 

1 5. Dar, pentrucă minia Lui nu pec · şi masa •• ta va fi încărcată cu bu· 
depseşte • mcă, cate gustoase ţ. 

nu înseamnă că puţin Ii pasă <je •Pe.18.1�;31.8;118.6.  ••Ps.23.5. tPs.:u 
nelegiuire. •P•.89 32. 1 7. Dar dacă-ţi aperi pricina ca un 
1 6. Aşa că lov îşi deschide • gura de- nelegiuit, . geaba, pedeapsa este nedeslipită de prici· 
şi spune o mulţime de vorbe fără I na ta. 

rost. "  • cap.B<.36,37;ss.2. 1 8. Supărarea să nu te împingă la 
batjocură, • , „ 36 1. Elihu a urmat şi a zis : şi mărimea • preţului răscumparar�i 

2. „Aşteaptă puţin, şi voi urma să nu te ducă în rătăcire !  o p,.�„. 
căci mai am încă de vorbit p�ntr� 1 9. Oare ar ajunge strigătele ' tale 

Dumnezeu. să te scoată din necaz, 
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. h" r toate puterile pe cari le-ai ş� nu _mai _opreşte fulgerul, de inşi c d�sfăşura ? '' Prov.u.4. data ce rasuna glasul Lui. •Pe.29.3;68.33. ruteaNu suspina după noapte, 5: Du�1mezeu tună cu glasul Lui în 2�;re ia popoarele d!'! !�eul lor. chip minunat ; 

1 fereşte-te să �aci rai:. •• 
_ face lucruri • mari pe cari noi nu 2căci suferinţa te m.1,����8� '""E��-[,��: le înţelegem. • Cnp.o.o; 0 . 10: oo .  2s. Apoc. 15. 3. 

_ t m�i.nt7 . • � zice zăpezii • :  „Cazi pe pă-
22_ Dumnezeu este mare m pu erea . Zice acelaş lucru ploii, chiar şi ce-

Lu:i�e ar putea să înveţe • pe alţii ca lor mai puternice ploi. •Ps.147.16.17• ''Isa. <0. 13, 14. nom.tt. 34• lcor.2• 16· 7. Pecetluieşte mîna tuturor oameniEH. Cine li cere socoteală • de căile lor, 
Lui! cine îndrăzneşte să-I ** spun ă :  fă�f�:ru�I� t��ii. să se recu noa;;! 1�.�� 

şfaci rău ?" <· �·� · 3'· 13· 
""' C•r· 3� · 10· 8. fiara sălbatică se • trage într'o i4 Nu uita să lauzi faptele Lm, peşteră, 

� cari toţi oamenii._ trebuie să le şi se culcă în vizuina ei. <• Ps.10<.22. 
mfrească ! . „. p,_ nz.: •. ""00· 15· 3· 9. Vijelia vine dela miazăzi 
25 Orice om le priveşte, şi frigul, din vînturile deia miază-fi�care muritor le vede de departe. noapte. 
26. Iată ce mare e Dumn�zeu ! • 1 O. D1:1mnezeu, prin suflarea • Lui, Dar noi nu-l putem pricepe , face ghiaţa, 
numărul anilor•• Lui nimeni nu l-a şi micşorează locul apelor mari. vtruns. �� 1 Cor.13.12 . .;.-::o r.s.00.2; 102.24,27. Evr.I.12. •:• Cap. 38. '29, 30. Ps.147. tî . 18. p�7. Căci El trage *  la El picăturile 1 1 .  lncarcă norii cu aburi, de apă şi-i r�sipeşte schinteietori ; le pr�face în abur şi dă ploaia,•Ps.147·8· 1 2. mişcarea lor se îndreaptă după 28. pe care0norii • o str�coară, . planurile Lui, 
şi 0 picura peste mulţimea oameni- pentru împlinirea • a tot ce Ie po-

Jor •Prov.3.21>. runceşte El 
29. Şi cine poate pricepe ruperea no- pe faţa pămîntului locuit. • Ps . 148.8. rului, 1 3. li face să pară ca o nuia • şi bubuitul cortului Său ? cu care loveşte pămîntul ••, 30. lată, El Işi întinde • lumina în sau ca un semn al ţ dragostei Lui. 

jurul Lui, „ • • ..., •• •>Exod.9.IB,23.1 So.m.12.1s,19. Ezrat0.9. Cnp. 36.31 .  
ş i  acopere admc1m1le mar11. • Cop.37.3. ••cap.SB. 26, 21. t2sam.21.10. 1 neg.1S.4!i. 31. Prin aceste mijloace •, 1 4. lov, ia aminte la aceste lucruri ! 
El judecă popoarele, Priveşte • liniştit minunile lui Dum-şi dă•• belşug de hrană. nezeu ! •Ps.111.2. 

•C•p.37.13;38.23. '""''Pe.136.25. Fapt . H . 17. 1 5. Ştii cum cîrmuieşte Dumnezeu 
32. la fulgerul în mină, norii, 
şi-l aruncă asupra protivnicilor Lui. şi cum face să strălucească din · :ei 33. Dă de veste că e de faţă prin- fulgerul Său ? t�un • bubuit, 1 6. lnţelegi • tu plutirea norilor, şi pini şi turmele li simt apropierea. minunile Aceluia a cărui ştiinţă 

"1Reg.18.41,4&. : este•• desăvîrşită ?1 • Cap.36.29. 00cap.S6.4. 

37 1 . La auzul acestor lucruri îmi tremură inima de tot, şi sare din locul ei. 2. Ascultaţi, ascultaţi trăsnetul tunetului Său, bubuitul care iese din gura Lui ! 3. 11 rostogoleşte pe toată întinderea cerurilor, şi fulgerul Lui luminează pînă la marginile pămîntului. 4. Afoi se aude un bubuit •, tună cu glasu Lui măreţ ; 

1 7. Ştii pentruce ţi se încălzesc veş-mintele, · 

cînd se odihneşte pămîntul de. v.întul de miazăzi? 
1 8. Poţi tu să întinzi • cerurile . ca 

El . 
tari ca o oglindă turnată? · 

>:<Fac.l.S. Isa·. «;�. 

1 9. Arată-ne ce trebuie să-I spunem. Căci sîntem prea neştiutori ca să•I 
putem vorbi. · . 

20. Cine-l va da de veste că. li voi 
vorbi? 
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55�ar care este omul care-şi doreşte n!f�8e cînd eşti, ai poruncit ' tu di�;. · rderea ? d tu Ai arătat zorilor locul lor •p,. . P�� Acu�, fireşte, nu Qutem ve .�a do: 1 3

_
. c_:i să apuce cap�tele' pă��""�' mln� soarelui care straluceşte 1 ş1 sa scuture pe cei răi • de •ntu\u\ 

sul norilor, • t şi-l va cură!i ;  ,�e e\1 
d r va trece un vm 1 4. Ca pamîntul să se schimb · •� .•. 22� dela - miază-noapte ne vine au-

tul pe care se pune o pecete e ca lu. rora, „ "reţia care şi toate lucrurile să se arate • 
şi �e î�fricoşata est:e�

a ca te ca în haina . Io!. adevărată �rnbră. înconioara pe Dumne . nu-l putem 1 5. Pentruca cei rai să fie lips"I· 23. Pe Cel Atotputernic lumina • lor, ''' de ajung:e ', • ,, t"ri" I şi braţul • • care se ridică să fie Zd căci este mar� m � ''de lină El bit ? ''<'•p.1s.6. "p, ro. 
dar d�eptul şi dr�r��"'�:. 16. ,P,cap. 36. 5. 1 6. Ai pătruns tu pînă la izvoa;�;��; nu Ie fnnge. ii trebuie să se mării ? 24. p.

e 
d�

ce�Î ; 
oamen 

. şau te:;i plimbat tu prin fundurile kEl nu-Şi îndreaptă. privirile spre cei I a1�ncTu�u�;au deschis porţile ' 'P1.11:1• d „ "' ţ Jepţ1 " · morţui ce se ere ,.!�,t�io.2S. ;"Mat.11.2". t Cor.1.28. . .�au ai văzut tu porţile umbrei rno; .
. 

ţ11 . "<'Pu.u 
Ritspu11sul Domnului. . d!��a A;ă���;��i �

u cu privirea în\in. 38 I . Domnul a răspuns _ lui l<?v dm Vorbeşte, dacă ştii toate aceste lu. mijlocul • furtunii, ŞI a zis : cruri. 
•Exod. 10.rn, 1s. 1 Reg.rn. 11. Ez"':. 1..4. Nnh. 1 . �. 1 9. Unde �sţ� drumul care duce la ? Cine • este celce lm1 mtuneca locaşul lumm11 ? · 

pi�n�rile, „ „ . Şi întu�er„ecul unei� îşi �re. locuinţa1 prin cul'întiiri •• fara pricepere ? _ 20. Poţi sa le urmareşti pmă la ho-
�'C:.lp.a.t.3.">;-12.a. ''�· iTi_m . 1. i .  tarul lor, J. Jncinge-ţi mijlocul � ca un v1!e?z, şi să cunoşti cărările locuinţei lorJ ca Eu să te întreb, ş 1 tu să Ma m- 21 . Ştii, căci atunci erai născut, veţi. • •Cop.•�· 7• şi numărul zilelor tale este mare! -1. Unde • erai tu cînd am mteme1at 22. Ai ajuns tu pînă la cămările '  pămîntul ? zăpezii ? Spune, dacă ai p����PO:.�eiorov.s.29;30 . ._ 

Ai văzut tu cămările grind���i,1� ;  5 .  Cine i-a hotăr.it măsurile, ştii ?  23. pe cari • l e  păstrez pentru vremu-Sau cine a întins frînghia de măsu- rile de strîmtoare, r
Îi� ��s�e 

eJî�t sprijinite temeliile lui ? pentru zilele de război şi de bă· 
Sau cine i-a pus piatra din capul tălie ? • Exod.9. te. Ios.10. 11. 1„.ao.30. Ezec.llU, 

unghiului, 132�:'P�6·�� cale se împarte lumina? 
7. atunci cînd stelele dimineţii izbuc- Ş i pe ce cale se împrăştie vîntul de neau în cîntări de bucurie, răsărit pe pămînt ? şi cînd toţi • fiii lui Dumnezeu sco- 25. Cine ·a deschis • un loc de scur· 

teau strigăte de veselie? ocop. 1. s. gere ploii, . . 8. Cine • a închis marea cu porţi, şi a însemnat drumul fulgerului i' 
cînd s'a aruncat din pîntecele ma· al tunetului •C•P·2u. 

mei ei ? • Fac.1.0 Po.33.7; 1()1.9. Prov.e.29. Ie1 . o.22. 26. pentru' ca să c_adă ploaia pe un IJ. Cînd i-am făcut haina din nori, pămînt fără locuitori, • . . şi scutece din întunerec ; pe un pustiu unde nu smt o�mem, 
1 O. cînd i-am pus hotar •, 27. pentru ca să adape • locurile pu· şi cînd i-am pus zăvoare şi porţi ; stii şi uscate, • . i "C•p.26. 10. şi ca să facă să incolţească ş1 s 
1 1 .  cînd am zis : „Pînă aici să vii, să răsară iarba ? • p, . ir..i 

nu treci mai departe ; 28. Are ploaia • taţă„? . . , lu���r s:alţ� ?�� oprească • m.î�.��i-�;��� j Cine dă naştere picat����{i.�.�!0,�.� 
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Din al cui sin iese ghiaţa, 2i· cine naşte promoroaca • „��r1�J.�!'. 
30. ca apele să se îngroaşe ca o pia-tr�i fala adîncului să • se înt.�g,��'�-�J. 
31 .  Poli să înozi tu legăturile Găinu-

şei \ să deslegi frînghiile Orionului ? 
S3 ::<C11p. 9.Q.Amos5.8. 
3? Tu faci să iasă la vremea lor 
��ele zodiacului, 

5\i tu cirmuieşti Ursul mare cu puii 

1�J Cunoşti t� leg:ilc � ce.ru)ui ? 
sau tu îi ormdmeşti stapm1rca. pe 
�mint? ll'r.31 .35. 

r;t Iii inalti. t� glasul pînă I_a �ori, ca să chem• sa te acopere nur1 de 
a�f Poli tu să arunci fulgerile, ca să 
pl11r :ic ele : „Iat�-ne ?" . • 36. Cine • a pus mlelepcmnea m ne
gura norilor, 
sau cine a dat pricepere întocmirii 

văzduhului ? •Cap.32.B. Ps.51.6. Ecl.2.26. 

37. Cine poate să numere norii cu 
întelepciune, şi să verse burdufurile cerurilor, 
38. pentruca să înceapă pulberea să facă noroi, 
şi bulgării de pămînt să se lipească 

împreună? 
39. ru• izgoneşti prada pentru leoaică, şi tu potoleşti foamea puilor de lei, 

::O.Ps. 104.21;146.15. 

40. cind stau ghemuiţi în vizuina lor, 
cînd stau la pîndă în culcuşul lor? 41. Cine pregăteste corbului • hrana, 
cînd puii lui strigă spre Dumnezeu, 
cînd umblă rătăciţi şi flămînzi ? 

�PFi. U7.9. Mnt . 6.26. 39 1. Ştii tu cînd îşi fac caprele sălbatice puii ? Vezi tu pe cerboaice • cînd fată ? .:.rs.29.!J. 2. Numeri tu lunile în cari sînt însăr
cinate, şi cunoşti tu vremea cînd nasc ? 
3. Ele se pleacă, fată puii, şi scapă iute de durerile lor. 4. Puii lor prind vlagă şi cresc supt 

cerul slobod, pleacă, şi nu se mai întorc la ele. 5. Cine a lăsat slobod măgarul săl
batic, 
izbăvindu-l de orice legătură ? 

6· .1-al"O i;Jat • ca locuinţă pustiu l, ŞI pan;11ntul sărac ca locaş. 7· EI nde de zarva cetăţilor, 
. , . �·' Co.p. 2 1 . r1. Jer.2. 14. OseaS. !•. 

mîş�ă� aude strigatele stăpînului, care-l 

h��n��răbate munţii ca să-şi găsească 
şi umblă �upă tot cc este verde. 

9 . . Vrea bivolul sălbatic • să fie ;11 slu1ba ta ? Şi stă el noa ptca Ia ieslea ta ? (INum.23.2'2. Deut.33.U. 
1 O. I I poţi lega tu cu o funie ca să tragă o brazdă ? ' 

bu'1:sr1ie d�� ��r: tine, ca să grăpeze 
1 I. Te _încrezi tu în el, pentrucă puterea lut este mare ? Şi-i laşi t':1 grija lucrărilor tale ? 
1 2. Ţe laşi tu pe el, pentru căratu l rodunlor tale, ca să le strîngă în aria ta ? 
1 3. Aripa struţului bate cu veselie 

be���f.i zice că este aripa şi penişui 
1 4. Dar struţoaica îşi încredinţează păn:iîntului ouăle, ş1 le lasă să se încălzească în nisip. 

slr��i, Ea uită că piciorul le poate 
. c� o fiară de cîmp le poate călca în p1c10are. 
! �· Este �s�ră • cu puii săi de parcă mc1 n'ar ft a1 ei. 
. \:ă s'a trudit de geaba, nu-i pasă mc1 de cum ! • run. 4.3.  

1 7. Căci Dumnezeu nu i-a dat înţelepciune •, şi nu i-a făcut parte de pricepere. *Cop.85.11 . 
1 8. Cînd se scoală şi porneşte, rîde de cal şi de călăreţul lui. 
1 9. Tu dai putere calului, şi-i îmbraci gîtul cu o coamă ce fîlfăie ? 
20. Tu-I faci să sară ca lăcusta? Nechezatul lui puternic răspîndeşte groaza. 
21. Scurmă pămîntul, şi, mîndru de puterea lui, se aruncă • asupra celor înarmaţi ; �" ler.8.6. 
22. îşi bate joc de frică, nu se teme, ş i nu se dă înapoi dinaintea săbiei. 
23. Zîngăneşte tolba cu săgeţi pe el, suliţa şi lancea strălucesc, 
'.!4. fierbe de aprindere, mănîncă pă· mîntul, 
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n'are astimpăr cînd răsună trîm- , 1 2. Smereşte cu 0 pr· . 

biţa. . trufaşi, ivire Pe 
25. La sunetul trîmbiţei parcă zice : zdrobeşte pe loc pe ce· „ 

Cei •  
„lnainte !" I . �' z!/:�2 

De departe miroase bătălia, .. .1 �: a>cunde-1 pe toţi împr;· ·�·<.ţ 
glasul ca de tunet ai căpetennlor ri�a, una 1n tă: 

şi strigătele de luptă. mveleşte-le faţa în întu 
26. Oare prin priceperea ta îşi ia 1 4. Şi . . atunci v_oi aduce ş�

e�c ! 
uliul sborul, . " 

. 
? pute�·� drepţe1 tale. u lauda 

şi îşi întinde aripile spre m1��z1 : 1 5. ţ.Jit!1·te I� ipopotamul, că . . 
27. Oare din porunca ta se ma Iţa dat Vl3ta �a �1 _ţ ie ! ru1a t·a� 

vulturul, . • " . . El m_a�mca iar�� ca boul. 
şi îşi aşează cuibul • pe malt1m1 ? 1 �- Uita-te ce ta ne are în co 

•Ier. <9.16. Obad.4. !ii "Ce putere are În muşchii 
a�se, 

28. El locuieşte în stînci, IUJ sau ! • . pintece. 
acolo îşi are locuinţa, 1 7. lş1 mdoa1e coada tare 
pe vîrful zimţat al stîncilor şi pe dru! . 

ca un ce. 

vîrful munţilor. ŞI vmele coapselor lui sin • 29. De acolo descopere el prada, ţăsute. t intre. 

şi îşi cufundă privirile în depărtare 1 8. "Oasele lui sînt ca nişte ţ . 
după ea. arama, ev1 de 
30. Puii lui îi beau sîngele ; mădularele lui sînt ca nişte d . 
şi acolo unde sînt hoituri ", acolo-i fer. rugi de 

şi vulturul." •Mat.2'.!18. Luc.17.37. 

rli�· 1�l D�����e�.ai mare dintre lucră. 
40 1_. Domnul, a vorbit lui Jov, şi a liţf�I ce l-a făcut l-a înzestrat cu 0 SU· 
2. „E

z
;:/ încredinţat acum tu, care vor- 20. El îşţ gă�eşte h r�na • în munr 

beşti • împotriva Celui Atotputernic? unde se Joaca toate f13rele c,împulu:'. 
Tu care mustri pe Dumnezeu, mai Ps 111< 1 

ai vreun răspuns de dat?" • Cap.aa.1s. 2.1 - Si: _culcă supt lotus, · · '· 

3. Jov a răspuns Domnului, şi a zis : 10 mi1Ic;icul · trestiilor şi mlaştinii 
4. „lată, eu sînt prea • mic ; ce să-Ţi 22. Des_işul lotusului îl acopere or. I 

răspund? umbra IUJ, cu 
!mi pun mina Ia gură. sălciile "pîrî�lu! îl înconjoară. 

'' Ezra9.6. Cap.42.6. Pe.ou. ?3- Dac.'.1 se mhmplă ca rîul să iasă 
5. Am vorbit odată, şi nu voi mai răs· dm matca, el nu fuge : 

punde ; • chi_a r  d� s'ar năpusti Iordanul in 
ni��c.

�ouă ori, şi nu voi mai adăuga gitlejul 11!1, "el ar r�mî!1ea liniştit. 
fa
2
ţ
4
ă
.?_Crez1 ca-I poţi prinde lovindu-l in 

6. Domnul • a răspuns lui Jov din 
mijlocul furtunii, şi a zis : •cap.!18.1. Sau crez_i că-i vei putea străpunge 
7. „ Incinge-ţi mijlocul • ca un viteaz . nasul cu a1utorul laturilor? 

• ca _Eu •• să te întreb, şi tu să Mă 
mveţ1. • Cap.!18. 3. •• Cap. 42. <. 

ta�·ea
V
JJ!:? 

să nimiceşti pînă şi drep· 
Şi să Mă osîndeşti, ca să-ţi scoţi 

dreptatea ? •Pe.ol.4. Rom.s.< 

9. Ai tu un brat ca al lui Dumnezeu
. 

şi un glas de tunet • ca al Lui ? ' 
('Cap.37.4. Pe.29.3,4. l"O •. lmpodobeşte-te cu • măreţie şi 

manme, 
îmbracă-te cu strălucire şi cu slavă ! 

1 1_. Varsă-ţi valurile mînie�
P
;�7/; 

lD4.1. 

tatl 
! doboară cu o privire pe ce'i tru-

41 1 .  Poţi tu să prinzi Leviatanul '  cu 
undiţa ? 

Sau să-i legi limba cu o funie? 
('Ps.104.26. Iaa.T..1. 

2. li vei putea petrece papura prin 
nări ? 

Sau să-i străpungi cu un cîrlîg fal· ca ? 
3. Iţi va face el multe rugăminţi? 
Iţi va vorbi el cu un &:las dul�ei 

4. Va face el un Iegămmt cu tine. 
ca să-ţi fie rob pe vecie ? 

5. Te vei juca tu cu el ca şi cu o pa· 
săre? 
1. Adicl dinţi mari ca sll se apere. 
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11 vei lega tu, ca să-ji înveseleşti Io�!�� j�l�i�i��geata şi pavăza nu fo-fetele ? escari i negoj cu el ? 27. Pentru el ferul este ca paiul, 6. �ac Prt ei între negustori ?  arama, ca lemnul putred. Il 1:mJJ aco�ri .pielea cu ţepuşe, 28. Săgeata nu-l pune pe fugă 1 . . ca ul cu cang! ? • • . . pietrele din praştie sînt ca pleava şiRiJică-ji num.at m1!1a 1mpo�nva Im, pentru el. 8ş
. i nu-li va ma• vem gust sa-I Iove- 29. Nu vede în ghioagă decît un fir de pai, ş�: Iată c_ă eşt_i înşelat în aşteptarea ta şi rîde la şuieratul săgeţilor. I mde 30. Supt pîntecele lui sînt jepi ascu-de a- Br să-l 0vezi, şi cazi la pămînt ! jiji : 
10�Nim�ni _n;i este atît de îndrăzneţ ai .zice că este o grapă întinsă peste 

să-l mtante. noroi. 
dne Mi s'ar împ?trivi �n. faj� ? 7 31 .  Face să clocotească fundul mă-
1 1 Cui sînt dator , ca sa-1 platesc . rii ca un cazan, 
S�pt cer totul •• ,�.��e3/1.�.��;,,_ 1 i . 35  mi�.-! clatină ca pe un vas plin cu 
l2. Vreau să 1!1ai vo!�esc i_arăş de mă- 32. ln urmă el lasă o cărare luminoasă · 
dularele lui, ŞI de �ana lu_•.. .  . şi adîncul pare ca pletele unui bă'. 

i de frumuseţea mţo�m1rn Im: • trîn. 
1� Cine-i va putea nd1ca veşmmtul r 33. Pe pămînt nimic nu-i este stăpîn ; cine va putea pătrunde între fă). este făcut, ca să nu se teamă de ni-ciil. 1�tne va putea deschide porţile md�: Priveşte cu dispreţ tot ce este în-gurii lui ? . . . ăljat, 
Şirurile dmj1lor Im este împăratul • celor mai mîndre cit sînt de însp�imJntăto�re ! . dobitoace." 
15. Scuturil� 1 lui ma_reţe ŞI put�rmce, • Exod.19. 6. Dcut.10. 14. Pe. u.1;  00.12. 1cor.10.26,28. sînt unite 1mpreuna ca printr 0 pe- Smerirea şi căinţa lui /ov. c��- ;se ţin unul de altul, . 42 1 .  !ov a răspuns Domnului, şi 
şi nici aerul n'ar putea trece pnn- a zis : 

tre ele. 2. „Ştiu că Tu poţi • totul, 
17. Sînt ca nişte fraţi cari se îmbră- şi că nimic nu poate sta împotriva I' • gîndurilor Tale". -IŞ:eaz!pucă, şi rămîn nedespărţiţi. ' ' Fac.18.14.  �lat.19.26. Marc.10.21; 14.36. Luc.18.27. 

1 B. Strănuturile lui fac să străluceas- 3. „Cine • este acela care are nebu-că lumina ; nia să-Mi întunece planurile ?" -
ochii lui sînt ca geana zorilor. „Da, am vorbit, fără să le înţeleg, 
19. Din gura lui jîşnesc flacări, de minuni, cari sînt mai pe sus de scapără schintei de foc din ea. mine •• şi pe cari nu le pricep." -
20. Din nările lui iese fum, •Cup.38.2. '"''Ps.40. &;l31.1;139.6.  

ca dintr'un vas care fierbe, ca din- 4. „Ascultă-Mă, şi voi vorbi ; 
tr'o căldare fierbinte. te • voi întreba, şi Mă vei0���.1U�/:o�. 21. Suflarea lui aprinde cărbunii, 5. „Urechea mea auzise vorbindu-se şi gura lui aruncă flacări. de Tine ; 22. Tăria lui stă în grumaz, dar acum ochiul meu Te-a văzut. şi înaintea lui sare groaza. 6. De aceea mi-e scîrbă de mine • 23. Părjile lui cele cărnoase se ţin şi mă pocăiesc în ţărînă şi cenuşă." împreună, •:•Ezra 9 . 6. Cap . <O . � .  ca turnate pe el, neclintite. 7. Dupăce a vorbit Domnul aceste cu-24. Inima lui este tare ca piatra, vinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Te-tare ca piatra de moară care stă de- man : „Mînia Mea S'a aprins împotri-desupt. va ta şi împotriva celor doi prieteni 25: Cînd se scoală el, tremură vitejii, ai tăi, pentrucă n'aţi vorbit aşa de ŞI spaima îi pune pe fugă. drept de Mine, cum a vorbit robul 26. Degeaba este lovit cu sabia ; \ Meu Iov. 

I.Solzii. 2. Sou: crocodilul. 8 .. Luaţi acum şapte • viţei şi şapte 
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berbeci duceţi-vă•• Ia robul Meu Io"., 1 2. In cei di.n urmă ani • . 

. duc�ti 0 ardere de tot pentru voi. a primit dela Domnul mai n:11 18ăi, lov 
ko�ul Meu Iov să se roag:e ţ p:ntft! cuvîntări decît primise în ceiudt.e �ine. 
voi, şi numai în ,•ederea tui n� ya �o� avut patrusprezece mii •• de 1ntu. � 
face după nebunia voastră ; c!'c1 n aţi mi! d.e cămile, o "mie de Păroi, .Şase 
vorbit aşa de drept despre Mine, cum bot, ş1 o mie de magări(e. ecJi1 de 
a vorbit robul Meu Iov." *Num.23.1. *Cap.S. i.  Iac. s.u �(I 
••Mat.o.ZI. tF•c.:!0.17. Ioc.•. ••,16. ""'.""·"· 1 3. A avut şapte • fii şi trei. fe�'; '·•. 

9. Elifaz din Teman, Bildad d1.n Şua� , ' C  
şi  Ţofar din Naama s'au dus ş1. au fa- 1 4. cele i dintîi i-a pus num 1 •o. 1.i. 

cut cum le spusese Domnul. .Ş1 Dom- ma, celei de a doua Che(ia, şie ce t'e111i. 
nul a ascultat rugăciunea lui . Io�. • a treia Cheren-Hapuc. e e1 de 1 o. Domnul • a adus pe Io_v 1a�aş m 1 5. In toată ţara nu erau fe . 
starea tui dela înc�put,„duP.ace. s a ru- de frumoase ca fetele lui Iov Tmf�1 aşa 
gat Iov pentru prieten.11 sat. �1 Dom- le-a . �al o parte de moşteni�e �nnl:! nul i-a dat înapoi îndoit•• dec1t tot ce fraţu lor. , 
avusese 

• Ps . u . 1 ; 120.i . "" isa.<0. 2. 1 6. lov a mai trăit • dup· 1 1 . fr0aţii *, surorile, şi vechii prie- sută patruzeci de ani, şi a vă�u�ceea .? 
teni ai lui lov au v�nit t�ţi să-l rn�ă, 

I săi şi pe fiii fiilor săi pînă la 
�
l
e 1111. 

şi au mîncat cu el m casa. L-au phns trulea neam. ·�•p. 0,26 Pr . . Pa· 
şi l-au mîngîiat p�ntru toate nenoro· 1 7. Şi lov a murit  bătrîn ·. ''. ·'· " ci rile, p� c�ri le t�1mesese Domn�! pe: de zile. şi,;,:tul ' 
sie el, ş1 f1eca·re 1-a dat un ches1ta ş1 .20 .•. 
un inel de aur. •C•p.10. 1•. 

P S A L M I I  
C A R T E A  ÎNTÎI A 

PSALMUL I .  

1 l� �g;�j ��l�;"�!i: care nu se duce 

nu se opreşte pe calea celor păcă
toşi, 

şi nu se aşează pe scaunul•• celor 
batjocoritori ! 

oprov.4. 14,ID. "'*Pe.26.4. Jer.15.17. 

g�� io��uÎ�şte plăcerea • în Le
şi zi şi noapte cugetă la Legea „ 

Lui ! •Pe.119.3&,-17,92. IA'<Jos.I.8. Ps.119.1,97. 

3. El este ca un pom sădit • lingă 
un izvor de apă, 

care îşi dă rodul la vremea lui, 
şi ale cărui frunze nu se veştejesc : 
tot ce începe, duce la bun sfîrşit ••. 

(•Jer.17.8. Ezec.47.12. *O:. Fac. 39.3,23. Pd.128. 2. lsa.3.10. 
4. Nu tot aşa este cu cei răi : 

be
�� e!

î
�f�

t.
ca pleava •, pe care o spul-

• Iov. 2i.1e. Pa.S0.6. Isa.17.13;29.5. Osea 13.3. 
5. Deaceea cei răi nu pot ţinea capul sus în ziua judecăţii, 
nici păcătoşii în adunarea celor ne

prihăniţi. 
6. Căci Domnul • cunoaşte calea celor neprihăniţi, 
dar ���.1!,.�:.��!���l�f •• ��o��,.1�\e!�1.r1�: 

PSALMUL 2. 
2 I . Pentruce se întărită • neamurile şi pentruce cugetă popoarele Ju'. cruri deşerte ? •Ps.'6.6, F•pt. •.i..�. 2. lmpăraţii pămîntului se răscoal! �i dom.nitorii se sf�t'!�esc împreuni 1mpotnva Domnului ş1 im potriva Un· sului Său •, zicînd : *Ps.<.1.1. 1oan1.u. 

3. „Să le rupem • legăturile 
şi să scăpăm de lanţurile lor !" -

ner. 5.U. J,uc.19_U, 4. Celce • şade în ceruri rîde ", 
Domnul 1f.!.�'.1}.e.j��37��3;e�: e. Proru. 

5. Apoi, în mînia Lui, le vorbeşte, 
şi-i îngrozeşte cu urgia Sa, zicînd: 

6. „Totuş, Eu am uns pe Impăratul 
Meu 

pe Sion, m untele • Meu cel sfînt." 
i:t2�um.&.7. 

7. „Eu voi vesti hotărîrea Lui," -
zice Unsul -

„Domnul Mi-a zis : „Tu • eşti fiul 
Meu ! 

Astăzi Te-am născut. . 
>:.Fupt .1:J.3H. Eu.Lfl;U 

8. Cere-Mi •, şi-Ţi voi da neamurile 
de moştenire, 

şi marginile pămîntului în stăpînire_! "" Ps.'...>2.Z7; i:!.8; 89 . 27 . Dno . 7. 13, H . loonl;.4,5;19.IJ. 
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, 1 e i zdrobi cu un toiag de fer? I PSALMUL 4. 9. Tu e l sfărâma ca pe vasul unui Către mai marele cinlăre/ilor. De c111-şi le ve • Ps . 89 . 23. Apoc.2.21; 12. &. tal pe instrumente cu coarde. U11 oJar.'�cum dar, împăraţi, purtaţi-vă cu _ psalm al
_ 
lu� Davi�. 10. ciune ! . " . . _ • , 4 I. Raspunde-m1, cmd strig, Dumne-inteleP. ·nvăţătură, iudecatoru pamm- zeul neprihănirii mele : L��11 1 scoate-mă la loc larg, cînd sînt la tulul · 1 " "ţi • Domnului cu frică, strâmtoare ! 

1 1: b
S ��'rati-vă, tremurînd ••. . Ai milă, de mine, ascultă-mi ruga· 

şi U *Evr. 1:?.:!S. '•�·F11ip . 2 . 12. ciunea ! 
Daţi cinste • F iului, ca să nu Se 2. Fiii oamenilor, pînă cînd va fi 1.2.. _ batjocorită slava mea ? in101�ă nu pieriţi p_e calea voastr�, P_ină �înd veţi iu�i d�şe_rtă�iunea, ş� . minia „ Lui este gata sa se ş1 veţi umbla du pa minciuni ? (Opnro.J c�cdă 1 3. Să ştiţi că Domnul • Şi-a ales un aprin .  e"ţ de toţ i cîţi se încred în El ! om p e  care-I iubeşte : 

. fe::�.o. t S•m.10.1. Io•nu. 23. ''"' Apoc.6.to,l7• Domnul aude cînd strig către El. 
�:;�. S;8'.t2. Prov.16.20. lea.30. 18. lcr.l7. 7. Rom.O. *2T1m.2. 19 . 2 Pet.2.9. �, 10.u . 1Pet. 2. 6· 4. Cutremuraţi-vă •, şi nu păcătuiţ i !  

PSALMUL 3. Spuneţ� •• lucr1;1I. acesta în . in�mile 

Un psalm al lui D_avid, �ăcu! c_u pri- rnastr�E���?..�.t���}�7 .P�t,�r.�1 �g;�!.i.i /ejt1l fugii lui dinaintea fwlw sau Ab- 5. Aduceţi jertfe • n�prihănite, 
salom. şi încredeţi-vă" în Domnul. "Dcut. 33. 3 1. Doamne, ce • mulţi sînt vrăjmaşii 

i
e��lţime se scoală împotriva mea ! 

>:: 2 8am.15;1G; t7; 18. 

2 Cit de mulţi zic despre mine : 
· Nu mai este scăpare pentru • el la 

D�mnezeu !" - �'2Sam.16.s.Ps. a . 11 .  (Oprir(•). 

3. Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul • 

m�� eşti slava mea, şi Tu îmi înalţ i '" capu} ! >:<Fec. IB. J . Pe . 28. 8; 119. 114. O:<t.• Ps.2i.6. 

4. Eu strig cu glasul meu către Dom-
nu�i El îmi răspunde • din muntele " 
Lui cel sfînt. • Ps.34 . 4. •• P;.2.o; <J. 3; 99 . 9. 

(Oprire>.) 5. Mă culc •, adorm, 
şi mă deştept iarăş, căci Domnul este 

sprijinul meu. l(!.Le\".26.G. Ps . 4. 8. Prov.3.21.  6. Nu mă tem • de zecile de mii de 
popoare, 
cari mă împresoară de toate părţile. 

.;. ps.27.S. 7. Scoală-Te, Doamne ! Scapă-mă, 
Dumnezeule ! 
Căci Tu baţi • peste obraz pe toţi 

vrăjmaşii mei, 
şi zdrobeşti dinţii celor răi. 

(llov.16. 10; 29 . 17. Pe.68.6 .Pltn .9.30. 8. La Domnul • este scăparea : 
binecuvîntarea Ta să fie peste popo

rul Tău. >l<Prov.21 91. Iso..43.11. ler.3.23. 
0'4!119.4. Iona2.9. Apoc. 7.10; 19. t. (Oprire.) 

19. Pe.fJl .14; 51.19.2Sa111.i:  •. 1�. ,. Ps . 3i.3; 62.�. 
6. Mulţi zic : „Cine ne va arăta feri

cirea ?" 
Eu însă zic : „Fă să răsară • peste 

noi lumina Feţei Tale, Doamne !" 
*Num.6.26.Pi::..S0.3, 7, 19;119.136. 

7. Tu-mi dai mai multă bucurie • în 
inima mea, decît au ei 

cînd li se înmulţeşte rodul griului şi 
al vinului . •!Ba.9.a. 

8. Eu mă culc şi adorm în pace ', 
căci " numai Tu, Doamne, îmi dai 

linişte deplină în locuinţa mea. •1ov. 11. 
tS,19. Pa.3.&. t.":' Lev.2L. 1S, 1 9 ;  :.'6.0. Deut. 12.10. 

PSALMUL 5. 
Către mai marele cî11tărefilor. De cî11-
lat cu flautele. Un psalm al lui David. 5 1. Pleacă-Ţi urechea la cuvintele 

mele, Doamne ! 
Ascultă suspinurile mele ! 
2. Ia aminte la strigătele • mele, Im

păratul meu şi Dumnezeul meu, 
căci către Tine mă rog " ! 

;;'Ps. 3 . 4 .  (<(IP8. 6ii.2. 
3. Doamne, auzi-mi glasu l ', dimi

neaţa ! 
Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea 

spre Tine, şi aştept. • Ps. 30.5; ss.13; t30.6. 4. Căci Tu nu eşti un Dumnezeu că
ruia să-I placă răul ; 

cel rău nu poate locui lingă Tine. 
5. Nebuni i • nu pot să stea în preaj

ma ochilor Tăi ; 
Tu urăşti pe cei ce fac fărădelegea, 

ltll Hab. l . lS. 
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556 . . . • . incinoşi ; . . şi cine Te va lăuda în focuu. 6. ş1 p1erz1 pe cei moamenii "" cari ţ!lor? •Ps. so.o; ss. n; 110.11;ue. 11 la 1110,. Dompul '!�ăşte P�A.poc.2!.B· „rs.116.Z!I. 6. Nu mai pot gemînd ! · ba.�.,, 
varsăslDge ŞllJ!Şa!ădurarea Ta cea ma- ln fiecare noapte îmi stropes 7 Dar eu, prlD ID T nutui, c aşter. 
re · pot să intru . în ca�a. "ain Templul şi-mi scald patul în Iacrărni 'şi să mă închlD cu nea 

. P 2ll 2. 7. Mi s'a supt faţa • de înt;i Tău cel sfînt •. • IReg. e.29.so,s.;,ss, •· · ' şi a îmbătrînit din pricina �tare, 
ilr.l.7; 1'18.2. ")"uzeşte-mă • pe calea celor ce mă prigonesc. Uturor 
8. DoamJ!e, cdl! 

a 
ricina vrăjmaşilor •1ov. 11. 1 .Ps.31. o ;as.10; ss 9 PU plăcută Ţie, ID P 8. Depărtaţi-vă • dela min� · 1 t'"5·": • 1 • ce faceţi răul ! ' 0•1 Cei mN�tezeşte „ cale�rT.��6�e!r�-�i1; gi_;:: Căci Domnul a auzit „ glasul 1 • 

9. Căci nu este nimic adevărat în gerii mele_! 
. 

p in. 
I 9�PD����tî��-�3���;;ă L������;·e"Ps.a, gu

i��m�rl� este plină de răutat�, d şi Domnul îmi primeşte rugă�iu �îtlejul • Ie este un mormmt es- l O. Toţi vrăjmaşii mei vor fi ac
nea i 

ch1�, 
e limbă au vorbe linguşitoare •• . rit_i de ruş_in:, şi cupr.inşi de spai

op�: ş1 p 
•Luc.u.«. Rom. s.13. ••Ps.62.4. mtr'c;> chpa vor da mapoi, acop:a

1� . r de ruşme. n i  l O. Loveşte-i ca p e  nişte v1Dova 1' PSALMUL 7. Du
f
m
a-�1.

ez
s�
u�ea�ă • prin înseşi sfaturile O cînttue de jale a lui David a tată Domnului din pricina cuvi�te!'" lo�răbuşeşte-i în mijlocul păcatelor Beniamitului Cuş. 0' 

f ă " 1 7 1. _Doamne! Dumnezeule, în lin 10(;ă�f sen��z��ătesc împotriva Ta. îmi caut scaparea ! e 
• 2s.m . 1s.s1;11. u, 2s. Scapă-mă • de toţi prigonitorii me· l l. Atunci toţi cel ce se încred în şi izbăveşte-mă, , Pe.a1.1: T or bucura 2. ca • să nu mă sfişie ca un leu 1�:· :;/veseli totd�auna, căci Tu îi . care înghite •• fără să sară cine�a în vei ocroti. a1utor. •I.sa.as.ia. '"Ps.ro.� 

Tu vei fi bucuria 3. Doamne, Dumnezeule, dacă • am celorce iubesc Num�Ie T��· •1••· 86·19· făcut un astfel de rău, 
t 2. Căci Tu binecuvmtez1 pe cel ne- dacă este fărădelege •• pe mînile prihănit, Doamne, . mele, « 2 sam.16.1,e. "*ISsm.u.u. 
şi-I înconjuri cu bunăvomţa Ta, cum 4. dacă am răsplătit cu rău pe cel ce 

I-ai înconjura cu un scut. •Ps.tlb. l3. trăia în pace cu mine, 
PSALMUL 6. şi n'am izbăvit • pe cel ce rnă asu· 

Ciltre mai marele cîntărefilor. De cin- p
��aat���i �es�e�ă urmăre:1s�;:�·;;�;: tat pe instrumente cu coarde. Pe arfa cu şui şi să m'ajungă, opt coarde. Un psalm al lui David. să-mi calce viaţa la pămînt, 6 t. Doamne •, nu mă pedepsi cu mi- şi slava mea în pulbere să 'mi-o 

nia Ta, arunce ! !Oprt...1 
şi nu mă mustra cu urgia Ta. 6. Scoală-Te, Doamne, cu minia Ta1 •Ps.39.t. Ier.I0. 2-l ; 4G.28. Scoală-Te • împotriva urgiei proti1·· 

2. Ai milă • de mine, Doamne, căci nicilor mei, mă ofilesc ! trezeşte-Te •• ca să-mi ajuţi, şi rîn· Vindecă-mă••, Doamne, căci îmi tre- duieşte o judecată ! <• Ps. 94. 2. „r •. u. mură oasele. •Ps.41.4. ••osea6.i. 7. Să Te înconjure adunarea popoa· 3. Sufletul mi-i îngrozit de tot ; relor, • " . 1 şi Tu, Doamne, pînă cind • vei zăbo- şi şezi ma i  sus deci! ea, la rnalţuoe . 
vi să Te înduri de mine? •rs.00. 13. 8. Domnul judecă popoarele : ,  

4. lntoarce-Te, Doamne, izbăveşte· fă-mi dreptate Doamne, dupa ' ne· 
mi sufletul ! prihănirea şi nevinovăţia '!1r

e
s
a. 1�.ro·.�

-"" Mîntuieşte-mă, pentru îndurarea Ta ! 
5. Căci cel ce moare • nu-şi mai adu- 9. Ah ! pune odată capăt răută_lî� c.e-

ce aminte de Tine ; lor răi, şi întăreşte pe cel neprihamt, 
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re cercetezi •  inimile şi rărun-

Ţubc�mnezeule drepte ! • 1 som. 1s. 1. chil, 2S.g. J'8,J99,J.Ier.U. 20; !7. 10;20. 12. Apoc.2.23. 

iCJ1'"· utul meu este m Dumnezeu, l�;r�c mîntuieşte pe cei cu in!i;i,�1��� rată 6umnezeu este un jude�ăţor_drepţ, 1�0 Dumnezeu care Se m 1me m ori-
ce r��ă cel rău nu �e. întoarce la dumnezeu, Dumnezeu 1ş1 ascute sa-

bijş'i încordează arcul, şi-l oc_,hn�i��,;,.u. 
1 3. îndreaptă asupra lui săgeţi • omo-

rît;�{�runcă săgeţi arii:!?.:.0��:42. Pe. 64. 7. 

1 4. Iată că ci:_l "rău • preg�teşte ră�I, 
zămisleşte faradelegea, ş1 naşte m

elăciunea : • Iov.16.�· Iea. 33.11� 09 . .f. lac.l.16. 
ş 15 face o groapa, o sapa, 
şi. tot el cade în groapa • pe care a 

��;u��; 141.10. Pr:�s:: ����;: �ct io�·t to; .10. 2; 

1 6. fărădelegea • pe ca�e a_ urzit-o, 
se întoarce asupra capul"u1 llll, 

şi silnicia _pe care a facut-o? se. pogoară înapoi pe ţeasta capului IUi. 
* l Reg.�.32. Est.9.26. 

17. Eu voi lăuda pe Domnul pentru 
dreptatea Lui, . 
şi voi cînta Numele Domnullll, Nu

mele Celui Prea !nalt. 

_5. L-ai făcut cu puţin mai .pe jos dec1t Dumnezeu, 
şi 1-a.i încum�n�t _cu slavă şi cu cinste. �· _I-a1 dat stapm1re • peste lucrurile m1mlor Tale, 
toate•• le-ai pus supt picioarele lui : 

7. oile şi b�Îi"J:��i;�· tC-Or. 15.27.E vr. 2.e. 

fiarele cîmpului, ' 
8. păsările cerului şi peştii mării, 
tot ce străbate cărările mărilor. 

9 . • Doamn_e, Dumnezeul • nostru, 
cit de minunat este Numele Tău pe 

tot pămîntul ! <•vcrs . t. 

PSALMUL .9. 
Către mai marele cîntărefilor. Se cîn
tă ca şi „Mori pentru fiul''. Un psalm 

al lui David. 9 ! · .Voi lăuda pe Domnul din toată 
mima mea, 

voi istorisi toate minunile Lui. 
2. Voi face din Tine bucuria • şi ,·e

selia mea, 
voi cînta Numele Tău, Dumnezeule " 

Prea !nalte, <•Pe.6.11. •''Pe."6.2;ea.1e. 
3. pentr!-lc"ă v�ăji;naşii_ m�i dau înapoi, 
se clatma, ş1 pier dmamtea Ta. �· C:ă�i Tu îmi sprijineşti dreptatea 

ş1 pncma mea, 
şi stai pe scaunul Tău de domnie ca 

un judecător drept. 
5. Tu pedepseşti neamurile, nimice

şti pe cel rău, 
le ştergi • numele pentru totdeauna 

PSALMUL 8. şi pe vecie. •Deut. 9.14. Prov. I0.7. 

Către mai marele cîntărefilor. De cin- 6. S'au dus vrăjmaşii ! N'au rămăs 
lat pe Ohilit. Un psalm al lui David. diN�i

te
de�:Mtş�eă��!reăt

��
i 
����n!c1\ 8 1 .  Doamne, Dumnezeul nostru, s'a şters pomenirea ! cît de minunat • este Numele Tău 7. Ei s'au dus, dar Domnul • împără-

pe tot pămîntul ! ţeşte în veac, 
Slava Ta se înalţă•• mai pe sus de şi Şi-a pregătit scaunul de domnie ceruri. • Pe. 148• 13· <<0Ps. ll3. •. pentru judecată. • Pe.102.12, 26. Evr. 1.11. 2. Din gura • copiilor şi a celor ce 8. El judecă lumea • cu dreptate, sug la ţîţă, Ţi-ai scos o întăritură de judecă popoarele cu nepărtinire. 

apărare •Pe. 96.13; 9B. 9. 
împotriva protivnicilor Tăi, 9. Domnul • este scăparea celui asu-
ca să astupi gura vrăjmaşului•• şi prit, 

omului cu dor de răzbunare. scăpare la vreme de necaz. 
•Me.L Jt.2&; 21.16. l Cor.1.Z7 . .,..r::Ps.44. U. "'Pe. 32. 7;37.39j 46. 1; 91.2. 3. Cînd privesc • cerurile - lucra- 1 O. Cei ce cunosc • Numele Tău, se rea rnînilor Tale - încred în Tine, 

luna şi stelele pe cari Ie-ai făcut, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te 
• Ps.111.2. caută, Doamne ! •Pe.m.u. 4. îmi zic: Ce este omul • ca să Te 1 1 .  Cîntaţi Domnului, care împără-gîndeşti Ia �j ? ' ţeşte în Sion, 

Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă ?  , vestiţi • printre popoare �f.��:.
i� 

"'"lov. 7 . 17. Pe.144.3. l!:vr.2 .6. I Lui ! 
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1 2. Ca"ci· El răzbună • sîngele văr- I ş i  suflă cu d ispret •• împot . turor protivnicilor l ui. ttva tu. sat,_ 
I i aduce aminte de cei nenoro- . • 

- • 1'.'o� .2<. 1 .  I•n. 20. 1 1. "1' ' 
citf n� uită str:gătele lor. •�oc.9.6- _6. El zice in inima lui : „Nu lilă· '· '· 1 j_ Ai milă de mine, D�amne · " . tm! . . •• 

_ . ela. 
Ve�i ti�ăloşia în care ma aduc vraJ- m ve;� •. 30���!'"�-��1\1.\�.:0�.���_roeiret" 

ma�ur:d��ă-mă din portile morfii, 7. _Our� • î_i_ e�te plină de b��·1s.1. 
1 �- ca să vestesc toate !�udele Tale, de _mşelato_m �· •• de v1c�şuguri ; erne, - fi fiicei Sionulu1, şi supt l imba are rautate . , , 1� �or ! iucur • de mîntuirea Ta. delege ţ. -' Rom . 3.11 .  '"' io•-.20. 12_ş:�ara. şi sa ma "!•· •a. •;20. &;36.9. 8. _ Stă_ la pînda lingă sate, · 12.2 

1 5_ Neamurile • cad în groapa pe ş1 !JCI�e pe cel nevinovat în locuri . care au făcut-o, • dosm�� · . _ 
şi li se prinde piciorul m laţul pe , och11 (Ul pmdesc „ 

.re cel nenoroci care ].au ascuns. r: r,<J • 'r I .... • ... „ -� Hall.3. t4. ,;it:l'ii.11 it. 
• Ps. 1. 10,10;36. 8;57.6;9<.!?3. Prov. ,.22, _.8, 26-- • · 9. Sta la pmda m ascunzăt · I. 
1 li. Domnul Se arată •, face drep- 1 lui, 5a leu} în" vi!uin� : oarea 

taie, " _ _ . sţa la pmda sa prindă pe cel şi prinde pe cel rau m lucrul mm1- rocit. . . 
neno. 

lor lui . 
<·Exotl. 7.<��4

d:,';�'.��";,�,"i'.:.'79·-���;'�'. l i prmde, ş1-l trage în !atul lui : 1 7. Cei răi se întorc la locuinţa mor- 1 0. se îndoaie, se pl�acă
re . 11. 12. �uc. 1.i. 

ţilor : . • . . " şi-i cad săracii în gh ia;e ! toate neamurile can uita pe Dum- 1 t . El zice în inima lu ' · D nezeu *Jov.s.13. Ps.50.22. "f' , 1 . " umnezeu 
1 8. C_ăc! cel nenorocit nu este uitat ui

J
�i ascunde • Faţa şi în veac nu pe

n�d�j�;a •• celor sărmani nu piere vedea !" •1�···22· 13· P•. 73·11•91. 7. Ezee.s. 12,:: 
pe vecie. •Yers.12. Ps.12.s. *•' Prov. 2.l. 18; 2<.1�. _1 �- _:;�oal:i-T�, Doamne, Dumnezeule, 

19 Scoală-Te, Doamne, ca să nu b1- nd1ca _mma · 
. 

rui� omul . Nu Uita pe cei nenorociţi ! *Mic.'·· •· 
neamuriie să fie judecate înaintea 1 3. Pentruce să hulească cel rău pe 

Ta ! Dumnezeu ? " . " _ . . 
20. Aruncă groaza în ei, Doamne, _ Pentruce sa z�ca m mima lui că 
ca să ştie popoarele că nu sînt deci! Tu nu pedepseşti ? 

oameni ! !Oprire.) 1 4. Dar Tu vezi ; căci Tu priveşti PSALMUL 1 0. necazul şi suferinţa, ca sa iei în mină 10 t .  Pentruce stai aşa de departe, pricina lor. 
Doamne? ln nădejdea Ta se lasă • cel nenoro-

Pentruce Te ascunzi la vreme de cit, 
necaz? şi Tu vii în ajutor orfanului „. 
2. Cel rău, în mîndria lui, urmă- •2Tim. 1 . 12. 1 Pet. t. rn. *''Ps.as.5. o ... 1u. 

reşte pe cei nenorociţi, 1 5. Zdrobeşte • bratul celui rău, 
şi ei cad • jertfă curselor urzit� pedepseşte-i fărădelegile, ca să pia· 

de el. •Pe.7.16; 9.ID, 16. Prov. 5.22. ră din ochii Tăi ! •Ps.37.17. 3. Căci cel rău se făleşte • cu pofta 1 6. Domnul • este Impărat în veci de lui, veci ; 
iar răpitorul •• batjocoreşte şi neso- neamurile sînt n imicite din ţara Lui. coteşte pe Domnul. •P•.29. 10; t<o.13; 146.10. Jer.10.10. I'lin.6.19. Dao.t 

,;. {>l;l , 94 . 4 .  �'*Prol'.28.4. Rom . t. 92. 34; 6.26. JTiw. 1. 17. 
4. Cel rău zice cu trufie : „Nu • pe- 1 7. Tu auzi rugăciunile celor ce su· 

depseşte Domnul ! făr, Doamne ! 
Nu este Dumnezeu !" lată toate gin- Le întăreşti • inima, Iţi pleci ure-

durile „ lui. •rs. 1L2. ''*P•. 1t . 1 ; c;:i.1 . chea spre ei, • 1 Cron.?U': 
5. Treburile îi merg bine în orice 1 8. ca să faci • dreptate orfanului ş1 

vreme ; celui asuprit, judecăţile • Tale sînt prea înalte şi ca să nu mai insufle groa1.a 
pentru el, ca să le poată 1·edea, omul cel luat din pămînt. •Pe.82.3· 1sa.u. <  
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PSALMUL l i .  

mai marele cîntărefilor. 
Cdtre făcut de David. 

L Domnul • g�sesc scăpare !  
11 t .  �. uteti să-mi spuneţi : cun:i în

p 
munţii voştri, ca o pa„fug• �'Ps.00.11. :.""' lSa.m.26.19,20. s�e 6�ci iată că cei răi • îşi încordea-

ză >rcu�trivesc săgeata „ pe coardă, 1şi � tragă pe ascuns asupra celor c� sa 
a curată. •Ps.64.S, ' · .�•Pe.2.1.12. cu in�m 
·nd se surpă • temeiule, 

3}�/1
putea să mai facă cel .��.i:.�� 

hănig nul • este în Templul Lui cel 
sfi�t, 

0CJ?mnul �şi are scaunul •• de 

d00c"�� ţ\�r��:.�esc, şi f!leoapele Lui 
tează pe fli i oamenilor. •Hab.2.20. ���\•· t �:.·:\!; ,:.��·,"ii; �a'. 7"'!. 22. Fapt. 7. 19. 

�r�o�mul cearcă • pe" cel .neprihănit, d r urăşte pe cel rau ş1 pe cel ce 
iub:şte silni�ia:. "•;•c�22.1. l�c. i . 12. 

6. Peste cei ral ploua carbum, foc 
şi ��c����ă �ogoritor„, iată paharul, 
de care au ei parte

. •f'n�.rn.2-1. Ezec.as.22. 

.,;fac.of3. St . 1 Sam. l . 4; 9.23. Ps.7o.8. 

7. Căci Domnul este drept, iubeşte 
dreptatea •, . . . •• . 
şi cei neprihămţ1 privesc Faţa Lui. 

•Pe. 45.7; 146.8. =:i<*lov.36.7. Pa.33.18; 34.10. 1 Pet. 3.12. 

PSALMUL 1 2. 
Către mai marele cîntărefilor. De cînlal pe arfa cu fl:t ÎJ�a���- Un psalm al 

12 1. Vino în ajutor, Doamne, căci 
se duc oamenii evlavioşi •, 

pier credincioşii dintre fiii oameni
lor. >:•Jsn . 57 . 1 .  M.ic.7.2.  

2. Oamenii îşi spun minciuni • unii 
altora, 
pe buze au lucruri linguşitoare ••, 

vorbesc cu inimă prefăcută. 
-ei.rs.10. 7. *i:<Ps.28.3; 62 . 4 .  ler.9.8. Rom.16.18. 

3. Nimicească Domnul toate buzele 
linguşitoare, 
limba care vorbeşte cu trufie •, 

t." J  Snm. 2. 3. Pa. 17.10. Dan. 7.  8, 2D. 4. pe cei ce zic : „Sîntem tari cu lim
ba noastră, căci buzele noastre sînt cu noi : cine 
ar putea să fie stăpîn peste noi ?" 5. „Pentrucă cei nenorociţi sînt asup
riţi şi pentrucă săracii gem, 

acum:', z�ce Domnul, „Mă scol •, şi aduc mintmre celor obijduiţi **." 
i!· Exotl . 3. 7, 8. hm . 3.'l. 10. "''� Ps . 10 . 5 .  

6. Cuvintele Domnului sînt cuvinte • curate, 
.un a�gint, )�murit în cuptor de pămint, ŞI curat1t de şapte ori . -(';2::;am.22.31. Pt;. 1 8 . 30; 1\ 1 .S;  ll!J.HO. Prov . 30 . 5. 

7. Tu, Doamne, îi vei păzi, 
ş�-i vei apăra de neamul acesta pe 

vecie. 
8. Pretutindeni mişună cei răi, 
cînd domneşte ticăloşia printre fi i i  

oamenilor. 
PSALMUL 1 3. 

Către mai marele cînfăretilor. Un psalm al lui David. 13 1 .  Pînă cînd, Doamne, mă vei 
uita neîncetat ? 

Pînă cînd • Iţi vei ascunde Faţa de 
mine ? 
i:< Deut. 31. 17. lov. 1:1.2-1. Ps . .J4.2.f; BS. 1 4 ; 89 . .,1fi. lsa.59.:! 2. Pînă cînd voi avea sufletul plin 
de griji, 

şi inima plină de necazuri în fiecare 
zi ? 

Pînă cînd se va ridica vrăjmaşul 
meu împotriva mea ? 

3. Priveşte, răspunde-mi, Doamne, 
Dumnezeul meu ! 

Dă lumină • ochilor mei, ca •• să 
n'adorm somnul morţii, 

·�Ezrn9.8. *�'ler.01.39. 

4. ca să nu zică • vrăjmaşul meu : 
„L-am biruit !" 

Şi să nu se bucure protivnicii mei, 
cînd mă clatin. •' Ps. 26. 2; 35 . 19;98. 16. 

5. Eu am încredere în bunătatea • 
Ta, 

sînt cu inima veselă, din pricina mîn-
tuirii Tale : •' Ps.33.2.1. 

6. cînt Domnului, 
căci mi-a făcut • bine ! "Ps.116.7; 119. 11. 

PSALMUL H. 
Către mai marele cînfăre(ilor. Un psalm al lui Dal'id. 

14 1 .  Nebunul • zice în inima lui � 
„Nu este Dumnez<!u !" 

S'au stricat•• oamenii, fac fapte u
rîte ; 

nu este niciunul care să facă binele. 
:etPs. 10. 4 ; 03. I, etc. *��Fuc.6. 1 1 ,  12. Rom.::t. 10, etc. 

2. Domnul • Se uită dela înălţimea 
cerurilor peste fiii oamenilor, 

să vadă de este vreunul care să ai
bă pricepere, 

ş1 care să caute pe Dumnezeu. 
>:'PS.33.J3j 102.10, 



PS A L M I I 1 4, 1 5, 16, 17. 560 _ _ . toţi s'au do- 3. Sfinţii, cari sint în ţară 
3. Da� toţi • s'au �aţ�cit, oamenii evlavioşi, sint t�ată • vedit nişte n_et_rebmci • - facă bi- rea mea. Place. ,iu i:sţe mei unul care.;oam. o.io. u , 12. 4. Idolji se înmul_ţesc, oameni' nele, mcmm�I măcar . . t toţi cei ce gă dupa dumnezei străini 1 alear. 4 .• Şi-au pierdut mm ea d_ar eu n'aduc jertfele I�r de • săvirşes� far��elegea, orul Meu, cum ş1 nu pun numele • lor pe �•nge, de maninca pe pop mele. "E•od.23.13.Io,.23_7 0 U!ele mă�încă pînea� •• Domnul ? 5. !=Jom!JUI • este partea rn�a �2·"·"· ş1 nu cheama pe 3 ••Ps. 711. 6. 1, ...... r. ştemre şr paharul •• meu e rno. 
•1er.10.25. Am••8· 4· M•c.s. · . - Tu îmi îndrepţi sorţul �eu 5 Ei vor tremura de spaima, ... mij Ps.73. 26; 119.5i; l42.6. Ier. 10. 16. Plln 3· z:�eut� 9  �înd Se v a  �răta !=J��nt

ezeu m -
6 .  O moştenire plăcută mi:a ·c;:••i.o: 

locul neamului nepr1�an! · . _ sorţ, ut la 6. RJdeţi voi de nade1dea celui ne o frum�asă �oşie mi-a fost dată noJ��'�âparea lui este Do!,11:.�:,·,..,_ 6_ ;:ă ��t�����vmtez pe Dornnul, �are 
7_ 0 ! de . ar porni din Sion }zbăvi- c�c! pînă0 şi noaptea îmi dă îndern. rea lui Israel ! . . .  • 

··Ps.;>3·5· nun m ima · 
• 

•p'·"·'· Cînd • va întoarce Domnul •.nap<>• pe 8. ('>m nec�_rmat pe Domnul •naintea• rinşii de război ai po(J?rulu1 Sau, och!lor mei . 
P Iacov se va veseli, ��.!.s��.�� P!.

�
26
�� m�·��ti

e��- El la dreapta mea", nu 
bucura. (IFapc.2.25,etc. ::..*1:e. 7S.23;�10.s;12i.6. tPa.l5.ş_ 

Un ;!�!�tul1;,; 1��vid. n�ti?re
mlc�:

a
v!��k�t�!. 

se bucură, su. 151. Doamne, cine • va locui în cor- şi trupul mi se odihneşte în linişte 
Ci�I v�ălo�ui pe muntele •• Tău cel 1 O. Căci • nu vei lăsa sufl���j;.12:�� sfînP •Ps.2o1.3,e1c. ••Ps.2.6,3. 4. în locuinţa morţilor, 

c;i ; f';�! ��i: l�
b
6���:Z!��

ihănire, :���{��rp��f ;!����:,. ::�:. :�:.t:m
T
•
ă: şi spune •• .�����.���.�!�_8'.�:.�L.4_26_ 1 1 . Imi vei arăta cărarea vieţii • . · 

3. Acela nu cleveteşte • cu limba lui, înaintea •• Fetei Tale sîot bucurii' ne-
ou face rău semenului său, sp�i

sjesfătări vecinice în dreapta ţ Ta. şi nu aruncă•• ocara asupra aproa- •MaL 1. 14. ••Ps.11.1s; 21.G. MnL6. 8. 1 c.r. ia Jl peJui său. •Lev.19. 16. Ps. 3'- 13. •• Exod.23.1. lloanS.2. ţPs.36. 8. 
4. El priveşte' cu dispreţ pe cel PSALMUL 1 7. vrednic _de dispreţuit, . O rugăciune a lui DaPid. 

O:��ur'.
nsteşte pe ce1ce se tem de I J 7 1: Doa�n�, ascu.Ită-mi pric�n� ne. 

El nu-şi ia vorba înapoi, dacă face vinovata, 1a aminte la strigatele un jurămînt•• în paguba lui. mele, " _ . •Est. 3.2.  ••Jodc. 11. so. pleaca urechea la rugac1unea mea, 5. El nu-şi dă banii ' cu dobîndă, făcută cu buze neprefăcute ! 
şi nu ia mită•• împotriva celui ne- 2. Să se arate dreptatea mea înaintea vinovat. Ta, 
Cel ce se poartă aşa, ou se clati- şi să privească ochii Tăi neprihăni· nă ţ nici odată. •Exod.22.26. Lev.26.36. DeuL23. rea mea ! 

19. Ezec.18.8;22. 12. "'Exod.23.8. Deut.10.19. tPs.16.s. 3. Dacă îmi vei cerea inima, dacă o 2P•L l . l0. vei cerceta • noaptea, . PSALMUL l 6. dacă mă vei încerca", nu vei găsi O cîntare a lui David. nimic : 16 1. Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci • căci ce-mi iese din gură, aceea şi în Tine mă încred. •Ps.20.20. - d o 2. Eu zic Domnului : „Tu eşti Dom- f��2. �:i:=:rn.o�l;:i�U�'."/�;i_?f·,1_0• P•.25•2'66"'.. ; nul meu, 4. Cit prive�te legăturile cu oamenu, Tu eşti .�!�.����;·30'.1:�� P!.�'.�.i��'.:1 .30. 1 
eu:O�

u
fe�e�v

d�
t
��l��z�!t�r��

l
�pritori; 
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• paşii mei stau neclintiţi • pe că-
ca�u��e::���d �u eşti stînca mea, în 

1;;!1e fli:� clatină picioa�eţe. · �•·119·1�· • s5�tul meu, tăria care mă scapă, şi ş1 nu i:n , către Tme, cac1 m asculţi, mtantura mea ! •>Evr.2.13. 6. Str��ule ! . 3. Eu strig : „Lăudat să fie Domoumne . Ţi urechea spre mme, ascul- nul • !" 
pJea;

a
iuI meu ! •P•-116·2· şi sîntizbăvit de vrăjmaşii mei. •Pe. 76.•. tă cx��ă-Ţi bunăt�tea Ta. cea min1:1;11a-

ţ1.
4
1 
. . 0,

Mă înconjuraseră legăturile mor-
t;;, fu, care scapi pe cei ce cauta a-

t şi mă îngroziseră rîurile pieirii ; 
dăfi�t i�băveşti de protivnicii lor, prin . •Po. 116. 3• 
d ' apta 

Ta ! . 
" P

.
' '11 �1. 5. mă înfăşuraseră legăturile morre Păzeşte-mă • ca lumma och1_u _m, mîntului, 8· oteşte - mă, la umbra •• aripilor şi mă prinseseră laţurile morţii. 

T��r • Deu1. 92.10. Z•b.2. •. ••Rut2 . • 2 . Ps. 35 . 7; 6. Dar, în strîmtorarea mea, am che-
;;.1;6:. •;,;:i.'.;01}_. •. M•t_.23.J�. ri onesc maţ pe Domnul, 9. de cei ra�! car_1 dm P 1 

'· . ş1 am strigat către Dumnezeul meu : 
de vrăjmaşu mei e moar e, can ma • din locaşul Lui, El mi-a auzit gla-

împres
oar�.. . , . . sul, J O. Ei Jş• mchid 

•• 
1.nima, . . şi strigătul meu a ajuns pînă l a  El, 

au�v;�!;�.��
e
,\� •• ��!f,!'.�a�. ;���\�· 10· pînă Ia ur�chile Lui. 

1°'""'0
·5 · { d� paşii mei mă înconjoa- 7. Atunci s'a sguduit • pămîntul şi 

! !·ch�a:
n ' s'a cutre.murat, . , . ra !i. îndesc ca •• să mă trîntească la t�m�Inle !11.unţ1lor s au �1şcat, • 

_m. f • i sam.23.26. ''* P•.I0.8,9, 10. _ ş1 s au clahnat, pentru ca El se ml-pammp. • r fi un leu lacom după mase. •Fapu.3t. 
1_;dă 

arca a 
8 . . Din nările _Lui . se r�dica fu!11, 

P'un pui d_e leu, care stă la pîndă în Lt�•. un foc m1stu1tor ieşea dm gura 
culcuşul lui .  .: b · · · ţ• d "  l 3. Scoală-te, Doamne, ieş i  înaintea car um ap�mş1 1_şnea� ,m ea. • 

· ·maşului doboară-I ! 9. A plecat cerurile, ş1 S a  pogont : 
vrÎ�ăveşte�mă de cel rău cu sabia • un nor gros era supt picioarele Lui. T 1 �'lea..10.5. �' Pe .  H4.6. f,j Scapă-mă de oameni, cu mina Ta, 1 O. Călărea' pe un heruvim, şi sbura, 
Do�mne, de oamenii lumii acesteia, venea plutind•• pc aripile v_întului. 
cari îşi au partea lor în viaţa a- . 

·=·Po
�

99.t.  •··· �· · '°'· ?· 

ceasta •, . • 1 1 . lntuoerecul Ş1-I facuse mveh-
şi cărora le umph pmtecele cu bu- toare, 

nătăţile Tale. iar corţul Lui ', _împrejurul L:ui, . 
Copiii lor sînt sătui er�u mşte ape mtunecoase ş1 non 
şi prisosul lor îl lasă pruncilor lor. negn. •Ps.91.2. 

'"Ps. 13.12. Luc. 16. 20 . I•c.6.5. 1 2. Din strălucirea•, care se răsfrîn-
15. Dar eu, în nevinovăţia • mea, voi gea înaintea Lui, ieşeau nori, 

vedea faţa Ta : cari aruncau grindină şi cărbuni de 
cum mă voi trezi, m ă  voi sătura„ de foc. ''Ps.•;·'· 

chipul Tău. • 11oan3. 2. ••Ps. 4. 6,7 ; 16. U;oo.•.  1 3. Domnul a tunat în ceruri, 
PSALMUL 1 8. Către mai marele clntărefilor. Un psalm al lui David, robul Domnului. El a spus Domnufoi cuvintele cînldrii acesteia, cînd l-a scăpat Domnul din mina tuturor vrăjmaşilor săi şi din mina lui Saal. El a zh: 

18 1 . 
„Te iubesc • din inimă, Doam

ne, tăria mea ! <•Ps.14-1.1. 
2. Doamne, Tu eşti stînca mea, ce

tăţuia mea, izbăvitorul meu ! 36 

Cel Prea !nalt a făcut să-l răsune 
glasul •, 
cu grindină şi cărbuni de foc. " Pa .  29 .  3. 

1 4. A aruncat • săgeţi şi a risipit pe 
vrăjmaşii mei, 

a înmultit loviturile trăsnetului şi 
i-a pus pe fugă. ·=· Ios.10.10. P s .  t H .  6. Io•. ao. so. 

1 5. Atunci s'a văzut albia ' apelor, 
şi s'au descoperit temeliile lumii, 
la mustrarea Ta, Doamne, 
la vuietul suflării nărilor Tale . 

•:< Exod . 15.8. Ps.106.9. 
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1 6. El Şi-a întins mina • de sus, m'a 
b��ic�/o:.�i face picioarele ca ale 

ap�;:�cos din apele cele mari ; • Ps. J-14 . 7· 
1 7. m'a izbăvit de protivnicul meu 

şi mă aŞează pe înăl(im· i • cer. 
„� 2

�
�8J�L 2 . 1S. J�ab.3. 19. �":' �e\�l "' fllele1 

34. El 1m1 deprinde • mîn · l ·''"": ""; aşa_ că bratele mele înti�d la lupi;· cel puternic, . . 
de vrăjmaşii mei, cari erau mai tari arama. arcui rj '  

decît mine. 
1 8. Ei năvăliseră deodată peste mine 

în ziua strîmtorării mele ; 
35. Tu îmi dai scutul mint . ��'·"'·�. d_r�apta Ta mă sprij ineşteuiru Îale, 
ş1 indurarea Ta mă face ' dar Domnul a fost sprijinul meu. 3�. Tu l�rgeşti drumul su �are: . 

1 9. El m'a .scos la Joc larg", 
şi m'a scăpat, pentrucă T!..!��.�rs��: ş1 nu-m1 _:'I lunecă glcsnele·� ���!� tnei, 

j
�Jg, 

Urmaresc pe vrăjmaşii mei, i: :� 
20. Domnul mi-a făcut • după nepri

hănirea mea, 
mi-a răsplătit după curăţia mînilor 

şi n� mă întorc pînă nu-i nirnices 
ri���:� zdrobesc, de nu pot să se �ai 

ei cad supt picioarele mele 
iJ:iă,Tu mă încingi cu pute�e pentru 

mele; "'ISo.m.2.t.19. 

2 1 .  căci am păzit căile Domnului, 
şi n'am păcătuit împotriva Dumne

zeului meu. 
22. Toate poruncile Lui au fost înain

tea mea, 
şi nu m'am depărtat dela legile Lui. 

23. Am fost fără vină faţă de El, 
şi m'am păzit de fărădelegea mea. 

24. Deaceea •, Domnul mi-a răsplătit 
după neprihănirea mea. •isnrn.26.23. 

25. Cu cel bun • Tu Te arăţi bun, 
cu omul neprihănit Te arăţi nepri-

hănit ; �' I Reg.s.32. 26. cu cel curat Te arăţi curat, 
şi cu cel stricat• Te porţi după stri-

căciunea lui. oLev.26.ZJ,24, 2:,2S. Pm'.3.3-L 

27. Tu mîntuieşti pe poporul care se 
smereşte, 

şi smereşti privirile • trufaşe. 
(IPs.101.6. Prov,6.17. 

28. Da, Tu îmi aprinzi • lumina mea . 
Domnul, Dumnezeul meu, îmi lumi-

nează întunerecul meu. •1ov.1e.s. 

29. Cu Tine mă năpustesc asupra u
nei oşti înarmate, 

cu Dumnezeul meu sar peste un zid 
întărit. 
30. Căile lui Dumnezeu sînt desă

vîrşite •, 
Cuvîntul Domnului este încercat „ :  
E l  este u n  scut pentru ţ toţi cei ce 

aleargă la El. •Deut.a:u. Dan.4.37. Apoc.16.S. 
::iope,J2. 6; 119.140. Prov.30.6. tPe.17.7. 

3 1 . Căci • cine este Dumnezeu, afară 
de Domnul, 

şi cine este o stîncă, afară de Dumnezeul nostru ? 
0Deut.32. 31,39. t Sam. 2.2. Pe.86.8. Iee.."6.S. 

3�. Du_mneze� m.ă încinge • cu putere, 
ş1 �a povaţu1eşte pe calea cea dreapta. • Ps.91.2.  

ci�!r�f r�e1l:. protivnicii mei supt pi. 
40. Tu faci pe vrăjmasii rne· " dosul înaintea mea, ' 1 sa dea 
şi eu . nimi�e�c pe cei ce mă urăsc 

s:1pe fi striga, dar n'are cine �ă-i 
Stri�ă către Domnul •, dar nu le răs. 

f��l�l�;014. 12. ;!:;::t:ii.; ���;·.�.r�:h1.'72SJ:/8e
, J.1�. 

�2. li pisez ca praful, pe �a ;e-l . ��� m 
îi �ale în picioare ca noroiul • de pe uliţe. '' Z•h. i . 

43. Tu �ă s�api � �in neînţeleger�i� ��fi��l�1 ; m a  pui m fruntea •• nea-
• 1:1n popor, pe care nu-l cunoşteamt 1m 1  este supus. ' 

==-2sam.2.9, 10; �- 1 . ':•f.< 2 Sam.8. tisa.52_15;fiU
. 44. E� ascultă de m ine la cea dintii 

porunca, 
fiii străinulu i • mă linguşesc„. 

.;.neut . 93 . 29. Ps.66.a; 81.15. O*l\lic.7.l�. 
45. Fiilor străinului li se moaie in ima 

de mine, 
şi ies tremurînd din cetăţuile lor. 

46. Trăiască Domnul, şi binecuvîn
tată să fie Stînca mea ! 

Mărit să fie Dumnezeul mîntuirii 
mele, 
47. Dumnezeu, răzbunătorul meu, 
care îmi supune • popoarele, •Ps.<i.•. 

48. şi mă izbăveşte de vrăjmaşii mei1 

. Ţ� m� înalţi • mai pesus de protiv· meu mei, 
m ă  scapi de omul asupritor. •Ps.r;.1. 

1 .  <.:cUlţuUe de pc �-
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9 oeaceea •, _Doamne, Te voi lăuda 1 2. C_ine îş i cunoaşte greşelile . fă-4. ·1 e neamuri. cute dm neştiinţă? 
pr!�{cînta spre slava Numelu!.Jo�u;5_o. 

Iartă-mi greşelile •• pe cari nu le cu-nosc ! ţ �'P�--10.12. �·�'Lcv . 4. 2,etc. t Ps.00.tt.  

so. El dă mari izbăviri • împăratului 1_3. Păze.şte •. de asemenea pe robul 
" Tau de _mmdne, 

Sa�i' dă îndura�e uns.ului_ Să1;1 : ca sa •• t" • j . David, ş1 semm\et lui„ pe ve- mine ! 
nu 5 apmească ea peste 

ci��!. <• Pe. "" ·  1°· '''·'""•m. 7· 13· Atunci_ voi fi f�ră prihană, nevinD-
PSALMUL 1 9. �;�n�:,. :����::39����s. 1 19.t33. nom.:.���i��'u;. 

P S A L M  1 1  1 8, 1 9, 20. 

Către moi marele cîntăreţilor. 1 4 . Primeşte cu bunăvoinţă cuvinte-
Un psalm al lui David. le •. gurii mele, 

1 Cerurile • spun sla\•a lui Dum- ş
D
t cugetele. inimii m�le, " . 19 · oamne, Stmca mea ş1 lzbav1torul •• 

şi ���f:Jerea lor vesteşte lucrarea meu ! ' Ps '1 15 '· 1"' 18 11 · " '" " ' 1 Te• t . 10 

� 'lor Lui. .;.. Fac. I 6. Is.l 40 2!. Rom l 10 20 I in�n� zi istoriseşte alteia acest lucru, PSALMUL 20. 
� noapte dă de �ti�e alteia de�p!e el. Căfrt' mai marele cînlărefilor. ( r /1 3. Şi aceasta, fara vorbe, fara cu- psalm al lui David. 

i·i�\\ăror sunet să fie auzit : 20 
1 .  Să te _asculte Domnul în ziua 4. dar răsunetul lor străhate tot • pă- să t�e�aczr�t�l

�scă • Numele Dumne-
inî1r�iasul lor merge pînă la margi- zeulu� l�i l?cov, •Prnv.1s. 10. 

nilşe lumii. �- sa-j1 t!1meată ajutor din locaşul • 
ln ceruri El a întins un cort soare- Sau. c�_I Sfmt, . . . " . . 

lui. 
<•Rom. 10. 1s. ŞI sa te sprtjtneasca dm S1on ! 

s. Şi soarele, ca un mire, care iese 1 „ . "�Reg. �. 16. 2Cron.20.s.Ps.73. 17 . 

din odaia lui de nuntă, �- Sa-Ş1 aduc.a ammte de toate daru-
se aruncă în drumul lui cu bucu- nle_ t�Ie �e mrnc:_are, . 

ria • unui viteaz: •Ecl. t . &. ŞI sa pnmeasca arden!e tale de tot ! 
6. răsare la un capăt al cerurilor, (Oprire). 

şi îşi isprăveşte drumul la celalt ca- 4 . . Să:1i . d_ea • _ce-ţi doreşte inima, 
păt ; ŞI sa-ţ1 1mphnească toate planurile 
nimic nu se ascunde de căldura lui. tale ! ''Ps.21.2. 

7. Legea Domnului este desăvîrşi- 5.  Atunci noi ne vom bucura • de bi-
tă •, şi înviorează sufletul ; ruinţa ta, 
mărturia Domnului este adevărată şi vom flutura steagul în „ Numele 

şi dă înţelepciune celui neştiutor. Dumnezeului nostru. 
"P• . 1 11. 7. Domnul să-ţi asculte toate dorinţele 8. Orînduirile Domnului sînt fără pri- tale ! " P s . o . H .  "''Exod.11. 1c,. P•.60.<. 

hană, şi veselesc inima ; 6. Ştiu de acum că Domnul scapă 
poruncile Domnului sînt curate • şi pe unsul • Său, 

luminează •• ochii. • Po.12.6.  '"'Pe. 13. 3. 

caş
ş
u
i-
1
i v

L
a
u1.

ră
c
s
ep

u
S
n
f�in

e
t,
din ceruri, din lo-

.9. Frica �e Domnul este curată, şi 1 
ţine pe vecie ; �rin ajutorul atotputernic al dreptei 
judecăţile Domnului sînt adevărate Lui. <•Po.2.0. 

toate sînt drepte. ' 
7. Unii • se bizuiesc pe carăle lor, 

10. Ele sînt mai de preţ decît aurul alţii pe caii lor ; 
decît • mult aur curat ; ' dar noi" ne bizuim pe Numele Dom-
sînt mai dulci •• decît m ie rea decît nului, Dumnezeului nostru. 

picurul din faguri. ' 
•P,.33. 16, 17. ProL 2 1 . 31 .  Ise .,1 .1 .  ""2Cron.S2.8. 

•Ps.119. n, 121. P1ov.s.10, 11, 19. ''• Ps.110. 103. 8. Ei se îndoaie şi cad ; 
I I . Robul Tău primeşte şi el învă- dar noi ne ridicăm şi rămînem în lătura dela . ele ; picioare. 
;ientru cme le păzeşte • răsplata 9. Scapă, Doamne, pe  împăratul, 

este mare. '·>Prov.211. 1s. şi ascultă-ne cînd Te chemăm ! 
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PSALMUL 21 . 

Către mai marele cîntăreţilor. Un 
psalm al lui David. _ 21 1 .  Doamne, împăr<i:t�l se bu:u.ra 

de ocrotirea puternica, pe car� i-o 
da�;r��m îl umple de veselie ajuto
r�I •1-Jiă�!t ce-i dorea•• inima_, 

Şi n'ai lăsat neîmplinit ce-1 cereau 
buzele. •Ps.20.5,6. ••Ps.20.4.6. '.Opnre). 

3. Căci i-ai ieşit înainte cu bmecu-
vîntări de fericire, _ 

şi i-ai pus pe cap • o cununa de aur 
curat �·2Sam.12.30. 1 Cron.20. 2. 

4. lti cerea viaţa •, şi i-ai dat-o : 
o viaţă lungă•• pentru totdeauna 

şi pe vecie. "'Ps.61.5,6. ;��2„se.m. 1.19. Ps .. 
91 . 16. 

5. Mare este slava lui m urma a1uto-
ru�� 

p�f�este el străluci�e.a �i măr�ţia. 
6. li faci pe vecie o pncma de bme

cuvîntări, şi-l umpli de bucurie • înaintea Fe-
ţii Tale. •Ps.16.U; <5.7. Fap1.2. 2ll. 
7. Căci împăratul se încrede în Do_mnul ; 
şi bunătatea Celui Prea lnalt 11 face 

să nu se clatine •. •Ps.16.8· 
8. Mina ta, împărate, va ajunge • pe 

toţi vrăjmaşii tăi, 
dreapta ta va ajunge pe cei ce te 

urăsc "O l Sam.31.3.  
9. şl-i vei face ca un cuptor • aprins, 
în ziua cînd te vei arăta ; 
Domnul îi va nimici•• în minia Lui, 
şi-i va mînca focul ţ. 

•Mal..f.1. (l.<IPs.66.1,2. tPs.18.8. Iea.26.11. 
1 �-L�::t\erfoersădi�nt�i11o��f

ămţ�; oamenilor. • 1 Reg. 13.34. Iov.18.16, 11, 1e. 
Ps.37.28; 109.13.Isa.14.20. 
1 1 .  Ei au urzit lucruri rele împo

triva ta, 
au făcut sfaturi • rele, dar nu vor 

izbuti. • Ps . 2 . 1 .  
1 2. Căci îi vei face să dea dosul, 
şi vei trage cu arcul tău asupra lor. 

1 3. Scoală-Te, Doamne, cu puterea Ta, 
şi vom cînta şi vom lăuda puterea Ta. 

PSALMUL 22. 
Cillre mai marele clntăretilor. Se clntă 
ca „cerboaica zorilor'. 'un psalm al 

lui David. 22 1. Dumnezeule • ! Dumnezeule ! 
. Pentruce m'ai părăsit, ş1 pentruce Te depărtezi fără să-mi ajuţi şi fără s'asculţi plîngerile •• mele? •Mat.27.'6. Marc. 15.34. **Evr. 6.7. 

�- Stri� ziua, Dumnezeule . 
raspunz1 : ' şi nu.�; 
3�tţ�t�� �����t· t�I tSţî��am 0dibnă. şi Tu locuieşti în mijlocui la d lui Israel. .� elor• 
4._ ln Tine se încredeau pări;ţ'�:io·�. ştn : 11 no. 
se încredeau, şi-i izbăveai 

5. Strigau către Tine, şi erau 5 - . se încrede.au în Tine •, şi n�ap_a\�; neau de ruşme. ranu. (11 Ps.25. 2. 3; Sl . 1 ; 71 . 1 .  Isa.49 23 R 
6. Dar eu sînt vierme •, n� ��111·'·�. 
am ajuns de ocara oameni(0;„ dispreţuit de popor. \1 :::i: Jov25.6. l!'la.41 H ..,�, 1 

�- Toţi ceice mă văd • îşi ba� j���' mme, e 

îşi deschid gura, dau din cap" . ;!�o
:
v 18. 4. Ps . 109 . .;::?��nt. 27. 39. M11rc. lă. 29, Luc.?3 .. ;� 

m�·nt�T�:cl�;rg��:ut 
Domnul ! Să-l 

să-l izbăvească, fiindcă-I iubeşte !"-
9 .  D!', Tu m'ai • s��;\ii:·;;:Î��;j� 

mamei, 
m'ai pus la adăpost de orice grijă la ţîţele mamei mele ; •Pe.11. 6  

1 O. de cînd eram la sinul • mamei
. 

am fost supt paza Ta, ' 
din pîntecele mamei ai fost Dumne-zeul meu. •Ioa.46.3;19. 1. 

1 1 .  Nu Te depărta de mine, căci s'a· 
propie necazul, 

şi nimeni nu-mi vine în ajutor. 
1 2. O mulţime • de tauri sînt împre· 

jurul meu, 
nişte tauri din Basan mă înconjoară. ic-Deut. 32.H. Ps.68.30. Ezec.39.18.Amo14.l. 

1 3. lş i deschid • gura împotriva mea, 
ca un leu, care sfîşie şi răcneşte. 

*lovI6.10. Ps.36.21. PJtn.2.16;3.U. 
1 4. Am ajuns ca apa, care se scurge, 
şi toate oasele • mi se despart ; 
mi s'a făcut inima •• ca ceara, 
şi se topeşte0J�.��8���! .. :'.1;�;,_23 16. 

1 5. Mi se u sucă puterea • ca lutul, 
şi mi se lipeşte •• limba de cerul 

gurii : 
m'ai adus în ţărîna morţii. 

"' Prov. 17.22. �"'Jov29.IO. Plln.4.4. lonn19. �. 
1 6. Căci nişte cîni mă înconj�ară ', 
o ceată de nelegiuiţi dau hrcoale 

împrejurul meu, . . . 
mi-au străpuns•• mînile ş1 p1c1oa· 

rele : •Apoc.22.16. ••Mat. 21.s.1.Mnrc.ll.!lo 

Luc. 23. 93. Ioan 19. 23, 37; 20. 25. 
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1 7. toate oasele aş putea să mi le nu-

01�;, însă, pîndesc • şi mă R.����'�;,'.35. • i împart • hainele mele între ei, 1:i tliag la sorţ pen}��c.<;.!.��{o�n'!!e2;:,,.. 
Dar Tu Doamne, n u  Te depărta• ! 1Ş.· Tăria 'mea, vino de ?rabă în aju-

tor:i' meu ! ·.·\'ers . 11 . �s . 10 . 1 .  

20 Scapă-mi sufletul de sabie, 
şi
. 
viata • din ghiare!.�.,�'.�oi.I�;;,�� . 17. 

21 .  Scapă-mă • di� gura leului,_ 
· scoate-mă•• dm coarnele bivolu-�! "" 2 T1 m . 4 . 17. (:n�Jso..34.7. Fapt. 4.27. 1�2. Voi vesti • Numele Tău fraţilor „ 

mei{ Te voi lăuda în mijlocul adunării. 
Ş t.• Ps.40.9. Evr.2.12 . ...,_*Ioan20.17. Rom. 8.29. 

23. Cei ce • vă temeţi de Domnul, lăv�ti;�A sămînţa lui lacov, slăvi
fi·2�tremuraţi-vă înaintea Lui, voi to
r sămînţa lui Israel ! .,. Ps.135.19, 20. 
124. Căci El nici n u . dispreţuieşte, 
nici nu urăşte necazurile celtu neno· 
ro�l\u-Şi ascunde Faţa de el, 
ci • îl ascultă cînd strigă către El. 

t.• Evr. 6 . 7 .  25. ln adunarea cea mare, Tu • vei fi 
pricina laudelor mele : 
şi-mi voi împlini juruinţele •• în fa

ţa celor ce se tem de Tine. 
-ofs.35.18;40.9,10: 111.1. *>:iPs. 66.13; 116.14.Ecl . 5 . 4 .  26.  Cei săraci • vor mînca ş i se vor 
sătura, 
ceice caută pe Domnul, li vor lăuda : 
veselă să vă fie inima •• pe vecie ! 

otev.7.11,12,15,16. Ps.69. 32. Isa . G:i . 13. ':":1100.0 6.51. 
27. Toate • marginile pămîntului îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul : 
toate familiile neamuri lor •• se vor 

închina înaintea Ta. 
.,.. Pe.2.8;72.11; 86 . 9 ; 98.9. Isa..49.6. MPs.96.7. 28. Căci • a Domnului este împără

ţia : 
El stăpîneşte peste neamuri. 

•Ps.47.8. Obad. 21. Zab.U.9.Mat.6.13. 
29. Toţi cei puternici • de pe pămînt 1·or mînca şi se vor închina ş i ei ; 
înaintea Lui se vor pleca toţi „ ceice se p_ogoară în ţărînă, 
ce1ce nu pot să-şi păstreze viaţa. 

" Pa .  41> . 12 .  ••Iso. 26.19. Fllp. 2.10. 30. O sămînţă de oameni li va sluj i ; 

"şi se . va vorbi • despre Domnul catre ce1ce vor veni •• după ei. 
3 1 . Aceştia ���87���·;·�··;i· 0���·: ��\"i 

dreptatea Lui, 
vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naşte. * lfla. G0. 3. Rorn.3.21,22. 

PSALMUL 23. 
O cîntare a lui David. 23 1. Dor_nnul este Păstorul • meu : . nu voi duce lipsă de nimic ••. 

1 Pe�·
.
· 
���������;:·1i· !:��::::�i;�, 12, 2'.i. Ioan 10. 11. 

2 . . El "mă paşte în • păşuni verzi, ş1 ma duce la •• ape de odihnă ; 
„ . *Ezec.S4.14. �(IApoc. 7 . 17. 3. 1m1 înviorează sufletul şi. mă ·. eovăţuieşte pe că�ări drepte, <lm pncma Numelui Său. 

O:•Pt1. ;).S; ::H. 3. Prov .8.20. 
4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei • morţii, 

eş�iu c�ăO:::i�. 
de •• niciun rău, căci ţ Tu 

Toiagul şi nuiaua Ta mă mîngîie. ;1!�;." �·:;a����·.
22; 24. 17. Ps. 44..19. (<>:a Ps. 3. 6; 27. 1 ; 

5. Tu • îmi întinzi masa în faţa pro
tivnicilor mei ; 

îr_ni ungi capul cu untdelemn ••, 
ş1 paharul meu este plin de dă 

peste el. * P s . 1 6' . 1 6 .  ••Ps.92.10. 
6. Da, fericirea şi îndurarea mă vor 

însoţi 
în toate zilele vieţii mele, 
şi voi locui în Casa Domnului pînă 

la sfîrşitul zilelor mele. 
PSALMUL 24. 

Un psalm al lui David. 24 1. Al Domnului este • pămîntul 
cu tot ce este pe e 1, 

lumea şi cei ce o locuiesc ! «Exod.9.29; 
19.6. Deut.10.14,  Iov . 4.I . 11 . Ps.00.12. lCor.10.26,29. 

2. Căci • El 1-a întemeiat pe mări, 
şi l-a întărit pe rîuri. 

•:• Fac. 1. 9. Iov. 38. 6. Ps. 104. o; 136. 6. 2 Pet. 3. 5. 

3. Cine • va putea să se suie la mun
tele Domnului ? 

Cine se va ridica pînă la locul Lui 
cel Sfînt ? · - "l's.16.1. 

4. Cel • ce are mînile nevinovate •• 
şi inima curată ţ, 
cel ce nu-şi dedă sufletul la min

ciună, 
ş i  nu jură ţţ ca să înşele. *Isa.33. 15, 10. 

MJov.17.�. 1 Tim . 2 . B .  ţMat.5.8. ttPs.15.4. 
5. Acela va căpăta binecuvîntarea 

Domnului, 
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dupa" vo1"a Lui dată de Dum- 1 O. Toate cărările Domnului • 
s t a r e a  . . . durare şi credincioşie, sin[ in. 

nezeul mîntuirn d
lu
e
i .
moştenirc a celor pent�u cei _ce păzesc legărnint 

6. lată partea poruncile Lui. Ul şi 
�e�;l�����!�t� • faţa Ta, i;r�ă-�i

ni��ă�e�e��:,
le Tău, Doa111ne, 

Dumnezeul lui 1a.��.�21.;,-1oc; 4• 1opnce). căci"", m3:re _este_ ! , 
7. Porţi, ridicaţi:vă • . c�petele ; 1 2. Ci��··;�t� 7���j;-�;;�1�·e•\:""'·'·� 
ridj;aţj-:ă, porii ���:�;

c
:iavei ! __ Domnul_? . • .  

me de 
ca sa intre lmp 

2 7 Mni . s . u cor. 2.a. Aceluia . Domnul 11 arată cale „ ,, •. „.2. •"P•- 01
·
•· lf•r j�părat al sla- care trebuie s'o aleagă. <•p a Pe. s. „Cine este aces I' 1 3. El • va locui în fericire ··�.� 

\'
eg��;;-;;I cel ta.re şi putem ic, şi sămînţa •• 1;i�,.�a10s�-�!�i,_t;ra. 
Domnul cel viţea� in l�Pr: 1 4. Prietenia • Domnului este .Pu,2'l1.�. 9. Porti, ridicaţ1:v3 c.al?e e e '  cei ce se tem de El, en ru 
ridicaţi-le, pori! veci1"11��ei 1 .-- şi legămîntul făcut c11 El le dă • ca să 1_ntre Impara!� l

s 
ăra

.
t al sla- văţătură. • . • <•Prov . 3.:l2. 1onn i . 17; 151n. 

1 �;.l
'Cine este aces mp 1 5. Eu 1m1 mtorc necurmat ochi:� vei . . .1 spre Domnul, 

- Domnul oştl
t
rt
l
or

1
: 

, . 1 _ (Opri•�). căci El îmi va scoate picioarele d. El este lmpăra u s a\ e1 . laţ. . _ . . •Pe. 1111� 
PSALMUL 25. 1 6� �r�veşti:_-�a.* ş_1 a1 milă de mine Un p!alm al lui Davi�. . • � cac1 smt paras1t ş 1 nenor2P�i-� . . 

' 25 l . La Tine •, Doamne,_ 1m�1 
1�aJ1l ·I 1 7. Neliniştea inimii mele creŞ���·"· sufletul. <-Pe.S6.<; '"'· �· P "· · • � scoate-mă din necazul meu ! · 2. ln Tine, Dumneze1;1le, mă mcred · 1 8. Uită-Te •  la ticăloşia şi truda m să nu fiu dat de ruşine, " . .. . şi iartă-mi toate păcatele mele ea, 

ca să •• nu se bucure vra1maş11 mei "•Sam'.rn 
de mine ! •P•.22.o;si.1; 34.S. Isn. 28.16;49. 23. 1 9. Vezi cit de mulţi sînt vrăjma·;j; Rom. 10. 11. (t�1:"· 1s .. ". "d" 'd . c în Ti- mei, 

3. Da, toţi . cei �e na aJ. ui�s . şi cu ce ură mare mă urmăresc. ne �u vor f_i daţi de/�m
ţ.
e · ei ce Te 20. Păzeşte-mi sufletul, şi scapă-mă , c1 de ru_şme vor. 1 a 1 c Nu • mă lăsa să fiu dat de ru i

' · 
părăsesc far� temei. . • cînd mă încred în Tine ! .,.?„n;_ 4 . . �rată-mi, D�a��e, cliile Tale, 21. Să mă ocrotească nevinovăţia · ŞI !��!Jă,;'.1:! P��[�;r�_e11Ţ,;_1,�; 119: 1.,,.s, 10. ne�rihă_ni�ea, " . • 

şi 
5. Povăţuieşte-mă în ade1·ărul Tău, şi cmd 1m1 pun .nade1<lea m Tine ! 

invată-mă ; • . .. 22. 1?-băveşte , Dum_neze�le, pe ls· 
căci Tu eşti Dumnezeul mmtum1 rael dm toate necazurile IUi. •Ps.!ll.s. m� �MMUL � Tu eşti ţotd�auna nădejdea m�a ! Un psalm al lui David. 6. Adu-Ţi ammte, Doamne, de mdu- • 

„ 

. • rarea • şi bunătatea Ta ; 26 1 � fa-mi �;e_ptate, . Do��ne, 
căci sînt vecinice. . c�c1 !'mblu • m nevmovat_1e: 

•Po. 103. 1'; 100.1; 101.1. 1sn.63.J5. Ier.33.11. ş1 ma ţ mcred m Domnul, fara şo· 
7. Nu-Ţi aduce aminte de greşel ile •  văire. • Pe.1.e. «•Vers . 1i . 2 Rog.20.3. Prov. :1n  

din tipereţa mea, nici de fărădelegile ţPs.28. 7; 31. u .  Prov . 29 . 2&. 

mele ; 2. Cercetează-mă •, Doamne, încear· ci adu-Ţi aminte de mine, că-mă, 
după„ îndurarea Ta, pentru bună- trece-mi prin cuptorul de foc rărun· tatea Ta, Doamne ! chii şi inima ! 

(I Jov. 13. 26;20. 1 1. Jer. S. 25. <i�=Ps.51. l. >:• PR . 7 . 9; 17.3:  Cli. 10; 139.23. Znh.13.9. 
8. Domnul este bun şi drept : 3. Căci bunătatea Ta este înaintea 
de aceea arată El păcătoşilor calea. ochilor mei, 

9. El face pe cei smeriţi să umble în şi umblu • în adevărul Tău. •2R�_g.31." 
tot ce este drept. 4. Nu şed împreună cu • oamenumm· 

El învaţă pe cei smeriţi calea Sa. cinaşi, 
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şi nu merg împreună c�P?.�.���i�5�1�-. tuI�f L�i�scunde supt acoperişul cor-c�eni. c . adunarea ce!or ce �ac _răul, şi mă va înălţa pe •• 0 stîncă. ,„�/ăs stau împreuna cu cei .�a1. � '·'!s. 31.-20;83.�;�l. L lsa.4.6. MPe.40.2. şi nu • ''."' ·�1 . 6� 13!J.21:22. < ·:P�. 1. 1 .  6. la!� ca ,m1 s� ş1 malţă capul • pe-
i spăl mm1le m neymovaţ1e, ste v_rajmaş11, mei, cari mă înconjoară : 6 . . lm ·nconjur altarul T�u, Doamne, voi aduce iertfe în cortul Lui şi aşa 1 •' Exod.30. 19� 20· P•. •3·23· 1. T�m·2·8· 1 în sunetul trîmbiţei, 1 ca să izbucnesc �n m�lţal!;ir\ 1 voi cînta şi voi lăuda pe Domnul · . să istorisesc toa e mmum e a e: " P'.:'·'· 

tooamne, eu iubesc • locaşul Casei T�· c�fec�l�ă-mi, Doamne, glasul cînd 
Tale,Iocul în care locuieşte sla,�a,,;a. ai m�lă de. ll!ine. şi as.cultă-mă ! şi • P._ 7"· 8. lmma 1m1 zice dm partea Ta : Nu-mi • lua sufletul 1mpreuna cu „Caută • Faţa Mea !" 
i�ătoşii, . . . - • Şi Faţa Ta, Doamne, o caut ! p nici viaţa cu oa�e.nn:

·���:,,�;i,r�� �!n2�.�'. 9. Nu-mi • ascunde Faţa T�:
•.24.6;10&.•. 

l O. ale căror mm1 ;mt neleg!u �te, nu înd�pă�ta cu minie pe robul Tău ! i a căror dreapta este plina de Tu eşti ajutorul meu, nu mă lăsa, mih • ! • Exod.zi.s. D�ut.16·10• 1.9".'." �3· 1•0.33.lo. nu mă părăsi, Dumnezeul mîntuirii t 1 .  Eu umb�u • .m .nellr!hamre .; 1 mele ! _ . _ . • Ps. G<1. 11; '"' 1. 
izbăveşte-ma, ş1 a1 mila de m�.��.;,. t. �O: Cac1 • tatai meu ş1 mama mea mă 

1 2. Piciorul • meu stă pe calea cea pad:�e��mnul mă primeşte. "l•a.40.10. dreaptă." : • D nul în ţ adu- 1 1 ._ Inyaţă •-mă, Doamne, calea Ta, şi voi bmecuvmta pe om . . _ . povaţu1eşte-mă pe cărarea cea dreaptă nări. •P•·•0·2· ••P•·21·11• tP•.22·12•10'·""·111. 1 .  din pricina vrăjmaşilor mei. ' 
PSALMUL 27. "Ps.20.t;aa.11; 11•. Un psalm al lui D�vi�. 

. • p!�tiv��i;0�1��ffa Ia bunul plac al 27 1 . . Do'!!.nul e�te lumma şi mm· Căci . împoţri".a "!ea se ridică nişte tu1rea mea · martori•• mmcmos1 de cine să mă tem � . . . t I . . . şi nişte oameni, c�ri nu suflă ţ decît Domnul t este sprij in i  oru vieţn ' asuprire. ''' Ps . 35. 25. •·:· 1 sam.22.o. 2sam.10. ; , s .  meJe: Ps.35. 11. ţFnpt.9. 1. 
de cine să-mi fie frică ? " Ps.84. 11.  1 3. O !  dacă n'aş fi încredinţat că voi J;a.oo.rn,20. Mic.1.s. ""Exod. 15. 2. t Pa. 62. 2,6; 11s. vedea bunătatea Domnului 

''tcî�:f
· Î'naintează cei răi împotriva pe • PP��î.���!6��!�\t�\i: 19. Ezec. "6· �1. 

m��· ' să-mi mănînce carnea, 1 :·ii �:��j���şrt�ă�e�"ză�?Tn��1a'. tocmai ei-prigonitorii şi vrăjmaşii şi nădăjduieşte în Domnul ! mei - ,.,.Ps.31.2-1;02.110; 130.5. lsa..25.9. Hnb.2.:i. 

3�eC�i�t:n� b�ti:�·de • ar tăb��i"��4� PSALMUL 28. 

potriva mea, Un psalm al lui David. 
inima mea tot nu s'ar teme. 28 I .  Doamne, către Tine strig. Chiar război de s'ar ridica împo· Stînca mea ! triva mea, Nu • rămînea surd la glasul meu, tot plin de încredere aş fi. "Pa.3.6. ca •• nu cumva, dacă Te vei depărta 4. Un • lucru cer dela Domnul, fără să-mi răspunzi, şi-l doresc fierbinte : să ajung ca cei ce se pogoară în aş vrea să locuiesc•• toată viaţa mea groapă. •Ps. sa� 1" «• �s.ss. 4; 143.7. în Casa Domnului, 2. Ascultă glasul rugac1umlor mele, ca să privesc frumuseţea ţ Domnu- cînd strig către Tine, lui, ş i cînd • îmi ridic mînile spre •• Jo-şi să mă minunez de Templul Lui. caşul Tău cel Sfînt. 

,,,., PH .26.8.  f.•r:< Ps.65 . 4 . Luc . 2 . 37 .  t Ps.90.17. 1 >:• J RE>g. 6.2'2,23; 9 . 28,'.!'9. Ps.6.7. "-'�Ps . 138.�. 5. Căci El mă va ocroti în coliba Lui, 3. Nu • mă lua de pe pămînt împreu-î n '  ziua necazului, nă cu cei răi 
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şi cu oamenii nelegiuiţi, 1 . 
cari •• vorbesc de pace aproape Ul 

lor i cînd colo, au răutate în inimă. Ş , ..-.p9. 26.9. \�\� Ps. 12. 2;55. 21;6'J. 4. Ier.9 .8 . 

4. Răsplăteşte •-Ie după lucrările lor şi după răutatea faptelor lor, • . 
răsplăteşte-le după lucrarea mm1lor 

lo[jă-le plata care li se cuvine !  
18 e \' 2Ttm. 4.l4. Apoc. · • 

5. Căci ei • nu iau aminte Ia lucrările 
Domnului, . 

la lucrarea mînilor Lu.1. . 1 

Să-i doboare şi să n�;�.�S:.����6��2: 
6. Binecuvîntat să fie �omn�l, 
căci ascultă glasul rugac.untl?r mele. 

7. Domnul este tăria •  mea ş1 scutu l 
m�� ;El mi se•• încrede inima, şi sînt 
aj�!\ceea îmi este plină de veselie 
inima, 
şi-L laud prin cîntările mele. _ 

;' Ps.JS.2. ,...,,.._Pe.. 19.:i;?2.4. 

8. Domnul este tăria poporului Său? 
El este Stînca • izbăvitoare a unsului 

Său. •Ps.2\l.6. 

9. Mîntuieşte, Doamne, poporul Tău, 
şi binecuvintează moştenirea • Ta ! 
fii păstorul şi •• sprijinitorul lor în 

veci. ,,.,Deut.9.:!1. t Reg.8.61,53. 6..-.Eua t . 4. 

PSALMUL 29. 
Un psalm al lui David. 29 I. Fi!i lui Dumnezeu, daţi • Dom

nului, 
daţi Domnului slavă şi cinste. 

-0 1 Cron.J0. 28,29.Ps.96. 718, � -
2. Daţi Domnului slava cuvenită Nu� 

melui Lui ! 
lnchinaţi-vă înaintea Domnului îm

brăcaţi cu podoabe • sfinte ! •2Croo.20.21. 
3. Glasul Domnului răsună pe ape, 
Dumnezeul • slavei face să bubue 

tunetul : 
Domnul este pe ape mari. •Iov. 37. 4,5. 

4. Glasul Domnului este puternic, 
glasul Domnului este măreţ. 

5. Glasul Domnului sfarmă cedrii ; 
Domnul sfarmă cedrii • Libanului ; 

·� lsa. 2. 13. 
6. _îi � face să. s3:r� ca nişte viţei, ş1 L1banul ş1 Smonul •• sar ca nişte 

pui de bivoli. • Ps. m. 4. ,,, Deu� a. 9. 

7. Glasul Domnului face să ţîşnească 
flacări de foc, 

8. glasul Domnului face să se cutre
mure pustia ; 

de
��mnul face să tremure Pustia C 

9. Glasul Domnului face p�'!<""'·ij.!: 
ce • să nască ; cerboai. 

El despoaie pădurile · în locaşul Lui totul strigă : „Slavă '" 
1 O. Domnul stătea • pe s;�0'·39.i.�1 

de domnie cînd cu potopul unul lui 
şi Domnul împărăţeşte î� •• scaunul Lui de domnie. Veci pe 

.,.. Fac. 6. 17. Io„·. 33. s, � � 
1 1 . Domnul • dă tărie popo�ul P�· 10-•1 Domnul binecuvintează pe pui Său, Său cu pace. ?�,o!�l 

PSALMUL 30 
Un psalm. O cîntare pentru sf' . Casei Domnului, făcută de D��f�ea 30 1 : 'Ţe înalţ, Doamne, căci , ' . ridicat, m a1 • 

se 
ş�u��aje }!s�! �f ne�răjmaşii mei Să 

2. Doamne, Du·;.:;�:;��i:P•·25·2;ao.19,�. 
eu am strigat către Tin� 
şi Tu m'a i  vindecat •. '•Ps. 6. 2.100. 3. Doamne, Tu mi-ai ridicat • suii t ii. din locuinţa morţilor, e u  
Tu m'ai adus l a  "viaţ� din mijlocul celor ce se pogoara •• rn groapă. 

.., • • 
>:. Ps. 86.13. �Ps.a!.I. 

d
:· 

E
<j:ntaţ1 Domnului, voi cei iubiti 

măriţi prin laudele voastre Nume! Lui cel Sfînt ! • 1 croo . 10. 4. Ps.97 : 
5. Căci minia Lui tine numai o clipă ; dar înd!Jrare� Lui ţine toată•• viat/ seara vme plrnsul, · 

iar dimineaţa ţ veselia. •Ps.ioo.o. 
Iea. 26.20;64. 7, 8. 2Cor. 4. 17. �=;�Pş. � . 3.  ţPe.126.&. 

6. Cînd îmi mergea bine • ziceam: 
„Nu mă voi clătina n iciod�tă !" (J:Iov.29.J� 

7. Doamne, prin bunăvoinţa Ta mă 
aşezasei pe un munte tare . . .  

dar Ţi-ai ascuns • faţa, ş i  m'am tur· 
burat. •Ps.11M.'.l'. 

8. Doamne, eu am strigat către Tine, şi m'am rugat Domnului, zicînd : 
9. „Ce vei cîştiga dacă-mi verşi sin· 

gele, şi mă pogori în groapă? 
Poate să Te laude ţărîna •? 
Poate ea să vestească credincioşia 

Ta ? •Pe. 8 . 6 ; 88 . 11; 116.17;118.17.lsa. :!!.I& 

1 0. Ascultă, Doamne, ai milă de mine! 
Doamne, ajută-mă !" -

1 1 . Şi mi-ai prefăcut • tînguirile în 
\'eselie, 
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. . deslegat sacul de jale, şi m'ai 1 3. Aud • vorbele rele ale multora 

"!1-a 1 u bucurie, ." 2 snm.6.H. Is�.01.�.1c'..s1.4. . văd spaima •• care domneşte împ�efnc1ns c ntruca inima mea sa-Ţ1 cmtc, iur, 
1 2. peu stea mută. cî�d se sfătuiesc ţ ei împreună îm· şi D�ai:nne, D1u

mnezeule, eu pururea potriva mea, î voi lăuda . şi uneltesc să-mi ia viaţa. e PSALMUL 3 1 .  •Ier.20.10. •:"' ler. 6.2;;20.3.Pltn . 2 . 22. tMe1.2;.i. 
l • t • fi 1 4. Dar eu mă încred în Tine Doamne Cătunm;fat":n�� �urb:;fd'. or. şi zic : „Tu eşti Dumneze�I meu !' : I .  Doamne, în Tine." mă. î_ncre� : 1 5. Soarta mea este în mîna Ta ; 

31 . nu fiu dat de ruşine mciodata. scapă-mă de vrăjmaşii şi de prigoni-
I�tveşte-mă, în •• dreptate_�, Ta ! !orii mei ! 

• Ps. 22•6;26•2; 11 . 1. Iso.49. 23. •·Ps.ua. 1 .  1 6. Fă • să lumineze Fa ţa Ta peste 
? Pleacă •-Ţi urechea spre mine, gră- robul Tău, 
-· te de-mi ajută ! scapă-mă, prin îndurarea Ta ! 

be}ii pentru min� o �tîi:!că ocro!itoare , '·�um.6.25,ZG. PR.4.6; 67. 1. 0 cetăţuie unde sa-m1 gasesc scapP��;a} cln7d ��a��� -să nu • rămîn de ruşine 

3 Căci •  Tu eşti Stînca mea, Cetă- Ci să rămînă de ruşine cei răi, şi 
: mea 1 ei să se pogoare muţi •• în locuinţa ţui� entru •• Numele Tău, mă vei po- morţ ilor ! :• rs.20.2. •:•<• 1 sam.2 . • .  Ps . m. . 1 1 .  

)ţ�ipşi mă vei călăuzi. . .. 1 8. Să amuţească • buzele minci-,a (·Pe. 1s .2 . .: .. :< Ps. 23.3; 25. 11: noase, 4 Scoate-mă din . !atul , pe care mi cari vorbesc„ cu îndrăzneală, 
l·a·u întins vrăjmaşu. . cu . tru�ie şi dispreţ împotriva celui 
Căci Tu eşti Ocroht?r1:11 _meu ! . nepnhămt ! 5. In mînile • Tale 1m1 mcredmţez •' :s.12.a. •• 1 som.2. a. Ps.94.<.  Iu<la 1&. 

duhul : 1 9. O, cit • de mare este bunătatea Tu mă vei izbăvi, Doamne, Dum- Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se nezeule adevărate !  . ""':uc.2a. •o:Fapt. 7 .69. tem de Tine, 6. Eu urăsc pe ce1ce se lipesc de şi pe care o arăţi celor ce se încred 
idoli deşerţi, în Tine, în faţa fiilor oamenilor ! 
şi mă încred în Domnul: " • 1o�rn 2 . s. •Isa. 64 . 4. I Cor.2.9. 7. fă-mă să mă veselesc ş1 sa ma bu- 20. Tu •  îi ascunzi, la adăpostul Fe-cur de îndurarea Ta, .. . . ţei Tale, de cei ce-i prigonesc, 
căci vezi ticăloşia mea, ştn • nehm- î i •• ocroteşti în cortul Tău de lim-ştea sufletul�i �eu, • • _ :10•010�2:· bile cari-i clevetesc. ''Ps.27. 5; 32.7. ••'Iov6.21. 

8. şi nu ma vei da m mm 1le vraJ- 21. Binecuvînta1 să fie Domnul , maşului, . . căci Şi-a arătat în • chip minunat ci îmi vei pune plCloarele •• l a loc îndurarea faţă de mine : 
l�g·;t•:ift�:·;1i

7
��:

2
4��:;:�-�„

1
;
1
�ă�i rit��rc'aş fi fost înt;;?_:;/�����2��� sin! în strîmtorar� : . , 22. In • pornirea mea nechibzuită, zi-

_ faţa, s�fleţul, Ş I  trupul mi s au to- ceam : „Sînt izgonit•• dinaintea Ta !" p1t • d� mtns!are ; . • «Ps .G. 7· Dar Tu a i auzit glasul rugăciunilor 
�O. -�� se sf1�şeşţe viaţa m durere, mele, şi ��1�·�� ��ir;�f !·ril e  din pricina fă- 26. �.��6.�� ,,��:·��s!.\1�1�:�11!.�n�: 1:���"

.
'4_23· 

rădelegii mele, şi-mi putrezesc oasele • ! 23 Iubiţi • dar pc Domnul toti cei 
· . . · · · "P•.32.3! 102·3· iubi0ţi de El. 

' . 1 1 .  Om pncma_ prohvmc1lor mei, am C" . D 1 " te pe cei credin-aiuns • de ocar31, . . .  •• . cio f
c1 omnu pazeş 

. de mare 00Cara pentru . vecn:i.1 1 1!1e1, � ' d te as ru e cei mîndri. ş1 de groaza pentru prietenu mei ;  şi pe epseş P P • Pe .su. ceice ţ mă văd pe uliţă, fug de mine. 
24_ Fiţi tari • , şi îmbărbătaţi-vă ;�:�:t lu.63.<t. :.�<tJov.19.13. Pe. ss. 11; 88. e ,  is. 

inima, 
12. Sînt uitat de • inimi ca un mort, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul ! am ajuns ca un vas sfărîmat. 0Pe.ss.•,6. •Ps.27.H. 
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Un p��t,!" al tui Da i·id lăudaţi-l cu alăuta cu • ze�:f�, MUL 32 I 2.  Lăuda ţ i  pe Domnu l cu 

O cî11tare. • . • • •p,_ „�atde. . 1 f" ădelegea 3. Cmtaţ1-I o cmtare nouă 1 • "�"-32 l. ferice de ce cu ar faceţi să răsune coa rdei · . 
. iertata ". _ 0 erit ! rile. voastre ! '"î';.0ti. i: os�,. Şt glasu. ŞI de cel cu pacat��s�i"j.r nom. 4. 6, 7, S. Iso. ·1-- '�· :\}IOC'. O-�"· I H4.Q; 

1"9.i. 

2 ferice de omul, căruia nu-i ţine �: Cact Cunntu l  Domnului este · · ă • Domnul nelegiuirea, . var::it, _ . . ade. 
m şf��'!1. duhul cărui�.��-��.�� �}f�.�n/�/ cr:�:�:i�ş/�.

cranle  Lut se împlinesc CU 
3. Cită vreme am tăcut, mi se topeau i �- E � • iubeşte dreptatea şi ne r· . oasele de gemetele mel� ne.cur

mate: ntrea ,_ •• . P 1ha. 
4 Căci zi şi noapte mina Ta apasa 1Junatatea Domnului umple _ . · ea tuL . * Ps . 1 1. ; ; 1:1. ;-. „��,P��1�1�. as:;:ir:e

m
usc� vlaga cum se usucă pă- �- Cerunle au _fost făcute prin , " "  

mîntul de seceta verii. . • . vmţul D�'!!nuh�t, Cu. 
• i sam.D. 6, ll- lov&<. 7. Ps:�- -· l�pnre). ŞI toata oştirea lor prin ţ fi 

5. Atunci Ţi-am mărturisit pacatul , Q'Uriî Lui . " Fac. L G  7 E .  
su •rea 

meu şi nu mi-am ascuns fărăd.elegca. ( �„\Jo\'26. 13. t Jo"nr.2. i .  ' · �H. 11.a . 2Pe1.3.0_ 
A� zis • : „Imi voi mărturisi Dom- ' 7. El • îngrămădeşte apele măr"' . 

nutui fărădeleg i le !" tr'un morman, 11 in. 

Şi Tu ai iertat vina păcatului meu. şi pune adîncurile în cămări 
"'Prov.2S.l3- Isa. tr'1. 2.f. Luc.10.1s,2i.etc. I {Oao _t.�. "" Fac.1 .9. 1or2i>.to· 3!! 

6. De . aceea orice om evlavios s�·�� 8i (0t pămîntul să se teamă de Do�� 
roa e„ Ţie la vreme potrivită ! nu · . . . . .. " 

şT chiar de. s'ar vărsa ape mari, pe in
��ţL�Timtom lumii sa tremure îna. 

el nu-I vor a�11n1Î.�.?�6l��i„.o:;. 6• 1000 7.3.1. 9. Căci el • zi.ce, şi se face ; 7. Tu • eşti ocrotirea mea, Tu mă sco- " porunceşte ŞI ce porunceşte ia fiin. ţi din necaz, ţa. " '' Foc. t . 3. Ps.1'9.5. 
Tu mă înconjuri cu cîntări •• de iz- 1 O .. Domnul • rastoarnă sfaturile Nea. 

băvire. (oPs.o.9:  2i.�; a1.20; 110.114. :(r.(<Exod. t_5. t. murllor, . . 
Judc. 5. L  2sam . �!· '· IO�n!"l· zădărniceşte planunle popoarelor. 

8. „Eu - zice Domnul - te vot m- . "Is•.s.10;19.1 
văţa, şi-ţi voi a�ăta calea pe care tre- l l. D�r sfatunle • Domnului dăinuiesc 
buie s'o urmezi, pe vecie, 

te voi sfătui, şi voi avea privirea în- şi planurile inimii Lui, din neam în 
dreptată asupra ta." ne.am. . •Iov23.13. Prov. 19.21. tsa.'6.Jo. 

9. Nu • fiţi ca un cal sau ca un catîr l 2. Ferice • de poporul, al cărui Dum-
fără •• pricepere, nezeu este Domnul ! 

pe cari-i struneşti cu un frîu şi o ferice de poporul, pe care Şi-l ale· zăbală cu cari-i legi, ge „ El de moştenire ! 
ca să nu se apropie de tine. - ''Ps.65.4; u-1. 1;. ''·' Exod.19.o.Deul. 7.� 

•Prov.26.3. lac. 3.3. ''" lov so.11. 1 3. Domnul priveşte din • înălţimea 
t O. De multe • dureri are parte cel cerurilor, 

rău, şi vede pe toţi fiii oamenilor. 
dar cel ce •• se încrede în Domnul, " 2 Ccon. 16.9. Iov 2ll. 2-t. P•.11.<; t< . 2. Prov.lD.3. 

este înconjurat cu îndurarea Lui. •Pl·ov.13. t 4. Din locaşul locuinţei Lui, El pri· 
21 .  Rom.2.9. ;""'' Ps.3L8; 84.12. Prov. 16. 20. ler. 17. 7. veşte l 1. Nep�ihăniţ!lc;ir,0 bucuraţi-vă • în pe toţi locuitorii pămîntului. Domnul �· ve�e!1ţ1-va ! . . . t 5. El le întocmeşte inima la toţi, s��ateţ1 _st�1gaţe d� bucune, tot• cet şi ia aminte . la toate faptele lor. cu tntma fara pnhana ! •Ps.&<. 10: 68. 3. • 1ov>l. 2t. 1cr.:!/.10. 

PSALMUL 33. 1 6. Nu mărimea oştirii scapă pe im· 
33 l. Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în • părat •, . 

Domnul ! nu mărimea puterii izbăveşte pe 1·1· 
Oamenilor•• fără prihană le şade teaz ; _

''l'.'·44·'· 
bine cîntarea de laudă t 7. calul nu poate • da chezaş1a bi· 

�' Pa . 32. tÎ ; 97 . t2. \ll• Pe . t47 . J .  ruinţeiJ 
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şi toată vlaga l��.��-��.,Î��ă:,����:31. 

Iată •, ochiul Domnului priveşte t S. „ ceice se te_m ?e �I, _ peste ceice nădăJdmesc m bunatatea peste 1 36 7 p�. 31. 15. i Pct. :J. 12. '�':' Ps. H7. u. lui, ·�;vle·s�ape sufletul dela moarte, 1 9. ca __ i ţină • cu viaţă în mijlocul ŞI S3 ,  •:• Iov!"). 20 . P� . 37 . 19. 

f��s�lietul • nostru nădăjduieşte în 
lJOEl!'1��te Ajutor�I şi S��tul _nostru. ;" P11. 62. t, u; 130. 6. �·� P8.llo.9. IO, 11. 
ZI .  Da, inima • noastră îşi găseşte 

b curia în El, • . u . i avem încredere m Numele Lm 
fasfînt. ': P• .• '3. o. za1>. 10. , . Ionu 16. 22. 

c�2. Doamne, fie indurarea Ta peste 
no�upă cum o nădăjduim noi dela 

f���e�
uii de leu • duc lipsă, şi Ji.i 

. d�r •• cei_ c_e caută pe Domnul nu duc hpsa de mc1 un bine. 
':' lov . . t . 10 . t t . ,:,·:• Ps.84..11. 1 1� ye�iţi, .fl i�or, şi ascultaţi-mă, cac1 va voi mvăţa frica Domnului. 

� 2. Cine • este omul, care d��-�t: viaţa, . şi vrea să aibă parte de zile feri-cite ? -� 1 Pet.ri . 10,11. 
1 3_. Fereşte-ţi limba de rău, ş1 buzele de • cuvinte înşelătoare !  i!oI Pt>t. 2 .2'.:!. 
1 4. Depărtează-te • de rău, şi fă bi

nele ; 
�aută •• pacea, şi aleargă după ea ! · '.Ps.37.27. Isa.. 1 . 16,li'. =�::< Rom. 12. 18. En. 12.u. 1 5 .  Ochii • Domnului sînt peste cei 

fără prihană, Tine !  
PSALMUL 34. 

te?� _!!rlo
c;ile Lui iau aminte la strigă-

/111 psalm alcălait de David, cînd a fă- '' lov.?.6. ; . P•. 3" . l•. l Pet.3.12.  ••Vers . 6 . J;.  ml pe neb1111ul în_ fata _Lui Abimelec, şi 1 6. Domnul Işi întoarce Faţa • împo-a plecai izgonit de el. triva celor răi, 341. Voi binecuvînta • pe Domnul 
pa5m

a
.1
•
n
·
t.
să Ie şteargă pomenirea de pe în orice vreme ; 

lauda Lui va fi totdeauna în gura •' Lev. 11.10. Ier.44.11. Amos9.4 . ·:·•Prov.10.;. 

m?eSă mi s��:�-��22·s
1
u�·i'�;�1;-î�T��

1
��

2
�;
3
; J07�n�ţn.d a�d�i.

gă cei fără prihană, 

"să asculte cei •• nenorociţi şi să se şi-i scapă din toate necazurile lor. 
bucure. * Vers.6, 15, 19. P11.145.t9,20. 
q„·.9.2<. 1 Co'.. 1 . 91 . 2 cor.10.11.  •�Ps.119. 14; :42. 7. 1 8. Domnul este aproape • de cei „ 3. lnălţaţ1 • pe Domnul , 1mpreuna cu cu inima înfrîntă, 
mi5:·1ăudăm cu toţii Numele Lui ! - . bit '!:1��-

t
1�!

e
1��e.,R.�. o��f1.�� • .  �7u��!1.����2-. 

4 E căutat • p•:·-o����f"1 . 'ş6i i 1 9. De m.':1l!e • _ori �ine nenorocirea : � am . • i peste cel fara prihana, 
m1·a, ra.sp�n� · . . 1 1 dar •• Domnul îl scapă totdeauna din m a  1zbav1t din toate 0t�,�-���.iu��1.;'. ea. "Prov. 21. rn. 2Tim. 3. n , 12. "*Vm . 6 , 1' .  
5. Cînd îţ i întorci privirile spre El, 20.  T?�te oa.se)� i le p�zeşte_, _ te luminezi de bucurie, • ca ruc1unul dm ele sa nu 1 se sfa-
şi nu ţi se umple faţa de ruşine. rime. 

• 
_ • • Ioan rn.3'.'. 

6. Cînd strigă un nenoroci t •, Dom- 21. Pe cel rau t1 omoară nenoroc1-
nul aude, rea, 
şi-l scapă din „ toate necazurile lui. dar vrăjmaşii celui fără prihană sînt 

'' Ps.9.4. •• Vere. 17. 19. 2S•rn.2"l. 1. pedepsiţi. •Pe .9<.23. 7. Ingerul • Domnului tăbărăşte •• în 22. Domnul scapă • sufletul robilor jurul celor ce se tem de El, Săi, 
i:J��i14�';.���c.�i-�}�k�g�!���·zah .���n.6.22. şi niciunul din cei ce se încred în 
8. Gustaţi • şi vedeţi ce bun este El,.��me��i.i����?�: P, . 11.2S;1os.4.Pltn3»'. 
Domnul ! PSALMUL 35. Ferice •• de omul care se încrede în El ! • i Pet.2•3• *"Ps.2. 12. Un psalm al lui David. 
9. Temeţi-vă •  de Domnul, voi, sfin- 35 1 .  �pă��:mă •. Tu, Doamne, de ţii Lui, potrivnicu mei, căci de nimic nu duc lipsă cei ce luptă •• Tu cu cei ce se luptă cu se tem de El ! •Pe.31.23 . . mine ! •Pe.43. 1; 119.1&1. Plin. 9. 68. „Exod.1'.2&. 
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2. Ia • pavăza �i s7uf1;1�'ţi •Iso. c. 1s. 
3
şi l��lr

at�-::iliţ� �f1slJeat� împotriva 
prÎq;onitorilor. mei ! . E sînt mîntuizi sufletului meu · „ u 
r
�� ����naţi • şi înfruntaţi să fie cei

ce vor să-mi ia viaţa ! - cei Să dea înapoi."• şi să roşeasca 
ce-mi g�nv���;.p;91.1!.�},t:>: iO. 2.r.. ,_-..,:.:s.1�. s. 

5 Să fie • ca pleava luată de vmt, . 
Şi să-i gonească înger�! ����::,1,�\'. '-" lov 2J . IS. rs.I.4; 83. 13. 80· -- - :l· . 

6. Drumul să le fie întunecos • şi 
aluşle��f' urmărească îngerul Domnu

�' Ps iS.18. Jer.23.12. I� ! Căci mi-au întins • l�ţul lor, fă-
ră · pricină, pe o groapă, _ _ . pe_ �are. au săpat-o, fara te�;:�9-�:. s�����t a%��i • prăpădul pe neaştep· 
ta�� fie prinşi în laţul „, pe care 
l-au întins, 

să cadă în el şi să piară ! . 
:i1Tes.6.3. MPs.7.16, l6;5i.6j 141.9,10. Prov.o.?l. 

9. Şi atunci mi se va bucura sufletul 
în Domnul : . . se • va veseli de mîntuirea Lm. �Ps.!3.o. 

1 O. Toate • oasele mele vor z_1ce : 
Doamne cine •• poate, ca Tine, 

�ă scape 'pe cel nenorocit de unul 
mai tare de cit el, pe cel nenorocit şi sărac �e cel _ce-l jăfuieşte?" •Ps.&1.8; ••E�od .

. 1o. 11 .• Ps. , 1 . 1�. 
1 1 . Nişte martori• mmcmoş1 se ri-

dică, . şi mă întreabă de ceeace nu şhu. 
'-'Ps.27.12. 

1 2. Imi întorc• rău pentru bine : 
mi-au lăsat sufletul pustiu. 

\� Ps.38.20;U>9.3,415. Jer.18.20. Ioan IO. a:?. 
1 3. Şi eu, cînd • erau ei bolnavi, mă 

îmbrăcam cu sac, 
îmi smeream sufletul cu post, 
şi mă rugam •• cu capul plecat la sin. 

l111 Iov30.25. Ps. 69.10,11. o:i:eiMat.10.13. Luc.10.6. 1 4. Umblam plin de durere ca pen
tru un prieten, pentru un frate ; 

cu capul plecat, ca de jalea unei 
mame. 

1 5. Dar cînd mă clatin eu, ei se bu
cură şi se string ; 

se string fără ştirea mea •, ca să mă 
batjocorească, 

şi mă sfîşie •• neîncetat. 
(•lol" 30 . t , 8 , 12. •oiov16.9, 

1 6. Scrîşnesc• din dinţ i împotriv împreună cu cei nelegiuiţi c:ltlea, !urile batjocoritoare. ' Sttă. 
o:.i1ov l6.9. Pi;.3;',12 p 

1 7. Doamne, pînă cînd Te v�i'':2•1� la ei ? uita• 
Scapă-mi sufletul din cursele I scapă-mi viaţa •• din ghiarele or, 

stor pui de lei ! •Hab. 1. 1s. •" Ps ;ce. 
1 8. Şi eu Te voi lăuda • în adu · -�. cea mare, narea 
şi Te voi slăvi în mijlocul unu· por ma!� la număr. <•Ps . 22. 20,a1;<0.9, 10\fi0; 

1 9. Sa nu se bucure de mine c · · pe nedrept îmi sînt vrăjmaşi eice 
nici să •• n u-şi facă semne �u och" 1 ceice ţ mă urăsc fără temei !  "P tu • 

�;1�� �:5.�;��� .
„�.li:;· iJ.l:�„ 161. Plln. 3.52. :���·I�.�: 

20. Căci ei n u  vorbesc de pace ci urzesc înşelătorii împotriv� 0 menilor liniştiţi din ţară. a. 
21 . Işi deschid • gura larg împotriva mea, 

vă� :���„��i
·:t'a r��l�lt�i\„noştri îşi 
�"' Ps . 22.13. ·�i:·Ps. 40.10;5"4.i;7o.a. 22. Doamne, Tu vezi • :  Nu •• tăcea i Nu Te depărta ţ de mine, Doamne i 

;1�:9����; ri���-.
7.34. ��· Ps.28. 1 ;8.1. l .  tPs.10. 1;22: 

23. Trezeşte-Te, şi scoală 0-Te să-mi faci dreptate ! 
Dumnezeule şi Doamne, apără-mi pricina ! " P•. 4'. 23; 111.2. 

24. Judecă •-mă după •• dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, 
ca să ţ nu se bucure ei de mine ! 

t.• Ps.26.1.  f.:* 2 Tes. 1 . 6 .  t Ven.t9. 

25. Să• n u  zică în inima lor :  „Aha ! 
iată ce doream !" 

Să nu zică „L-am înghiţit•• !" 
=:' Ps.27.12;70.3;140.8. o-::.p11n.2.I6. 

26. Ci să fie ruşinaţi • şi înfruntaji 
toţi cei ce se bucură de nenorocim 
mea ! 

Să se îmbrace •• cu ruşine şi ocară, 
cei ce se ridică ţ împotriva mea ! 

* Vers. 4 . Ps.40. 14.. i;•t.c Ps.109.29jl32.18. tPs.38.16. 

27. Să • se b ucu re şi să se veselească, cei ce găsesc plăcere în nevinovăjia 
m�Î' să zică •• neîncetat : „Mărit să fie 
Domnul, 

care ţ vrea pacea robului Său !" 
* Rom.12.15. lCor.12. 26. **Pe. 70.4.. ţPe.U9.t 

28. Şi atunci limba • mea va lăuda dreptatea Ta, 
în toate zilele va 

srp1!?�.1�����}�: 
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PSALMUL 36. 

· marele cîntăref ilor. Un psalm ow;n� David, robul D_on:nul�i. . . t . Nelegiuirea celui rau zice 1m-36mii mele : N • este frică de Dumnezeu inain
" u ·1 r lui." •Rom.3.18. tea ogcl 0 se măguleşte • singur în 0-2 . •  chii 1�\i desăvîrşească fărădelegea, ca ca sat lească ura. •Deot. 2ll.19.Ps . 10.s;49.18. 

s�:ş<!u�!�tele ��rii lui sînt mincinoase 
şi înş�::ova:e

e
a .� să lucreze cu înţelep

. 
nU · ă facă binele. •Pe.12.2. M ler. 4.22. 

'1"
1en
ş��temutul lui se gîndeşte la rău-

ta��;· pe •• "o cal� care nu este bună, 
şi nu uraşte"::;.!!�4. 1G. Mica2. i. ·:•« 1„.s;.2. 

5. Bunătat�a Ta, Doamne, ajunge pî-
nă'  la ceruri, . . " . 

şi credincioş1a Ta pma la non. 
('Ps.67.10;108.4. 

6. Dreptatea Ta este ca munţii lui 
Dumnezeu, 
şi judecăţil e •  Tale sînt ca Adîncul cel mare. 
Doamne, Tu sprijineşti pe oameni •• 

şi pe dobitoace !  •1ov11.s. Pe. 77.19. Rom.11.aa. 

t0lovi.20.Ps.140.0. 1 Tim.4.IO. 

1. Cit• de scumpă este bunătatea Ta, 
Dumnezeule ! 
La umbra aripilor Tale găsesc•• fiii 

oamenilor adăpost. 
(IPs.31.19 • .:":'Rut.2.12. Pe. li .8:91.4. 

8. Se • satură de belşugul Casei Tale, 
şi-i adăpi din şivoiul •• desfătărilor ţ Tale. «Ps. 6!U. „Iov 20. 17. Apoc. 22 . 1 .  ţPs.16.11. 9. Căci • la Tine este izvorul vieţii ; 
prin•• lumina Ta vedem lumina. 

o:<Ier. 2 . 13. loan 4.10,14. o:'�'lPet.2.9. 1 0. lntinde-Ţi şi mai departe bună-1atea peste • ceice Te cunosc, 
şi dreptatea peste cei cu inima ne

prihănită „ ! • Ier.22 . 16. '"" Pe.7.10;94.1&;97.11. 

11. Să nu m'ajungă piciorul celui 
mîndru, 
şi să nu mă pună pe fugă mina celor răi. 12. Ceice fac fărădelegea au şi înce

put să cadă ; 
sini răsturnaţi, şi • nu pot să se mai 

scoale. • Ps . t . &. 

PSALMUL 37. 
Un psalm al lui David. 37 1 . �u • te minia pe cei răi, 
ş1 nu te uita cu jind la ceice fac răul ;  • Vere. 7 .  P e .  7 3 . 3 .  Prov.23.17; 2 4 .  t ,  19. 

2. căci sînt cosiţi iute ca • iarba şi se vesteje�c ca verdeaţa. •P�.oo.&,s. 3· Inc:rede-!e m l_?o�nul, şi fă binele ; 
. 
lo.cweşte m ţara, ş1 umblă în credinc10ş1e. 

4. Domnul să-ţi fie desfătarea • 
. .şi El îţi va da tot cc-ţi d�reşte inima. «Iea.58.u.. 

5.  lucre.dinţează •-ţi soarta în mina 
Domnu Im, 
„ în�rede-te în El, şi El va lucra, 
· Ps.05.22. Prov.16.3. Mat.6.25. Luc.12.22. 1PeL6.7. 

6. El va • face să strălucească drep
tatea ta ca lumina, 

şi dreptul tău ca soarele la amează . 
«Iov.11.17.Mica.7.9. �-. T�ci • înaintea Domnului, şi nă

<la1du1-eşte •• în El. 
Nu t te minia pe cel ce izbuteşte în 

umbletele lui, 
pe omul, care îşi vede împlinirea 

planurilor lui rele. 
�' Ps.62.1. ':'�' Tsa. 30.15. Plîn. 3. 26. ţVers. 1. 8. Ier.12.1. 

8. L�să mîni�, părăs.eşte iuţimea ; 
nu . te �upara, căci supărarea duce 

numai la raU. •>Ps.73.3.Eles.4.26. 

9. Fiindcă • cei răi vor fi nimiciţi 
iar cei ce nădăjduiesc în Domnul'vor 

stăpîni •• ţara. 
«Iov27.13,14. «l)Vers. 11,22,29. Isa.57.13. 

1 O. lncă • puţină vreme, şi cel rău 
nu va mai fi ; 

te vei ·� �ita la locul unde era, şi 
nu Va mal fi. <-Evr.10.36, 37. *•Iov7.10;20.9. 

1 1_. Cei • blînzi moştenesc ţara, ŞI au belşug de pace. "Mat.5. o. 
1.2. Cel rău face la planuri împo

triva celui neprihănit, 
şi • scrîşneşte din dinţi împotriva lui. 

"'Ps.35.16. 

1 3. Domnul • rîde de cel rău, 
căci vede că-i vine şi lui ziua••. 

:.:. Ps. 2. 4. "'"�' 1 Sam.26. 10. 

1 4. Cei răi trag sabia şi îşi încordea
ză arcul, 

ca să doboare pe cel nenorocit şi 
sărac, 

ca să junghie pe cei cu inima ne· 
prihănită. 

1 5. Dar sabia • lor intră în însăş ini
ma lor, 

şi l i  se sfărîmă arcurile. '"Mica. &. 6. 
1 6. Mai • mult face puţinul celui ne

prihănit, 
decît belşugul multor răi. 

*Prov. 16. 16; 16. 8. 1 Tim. 6. 6. 

1 7. Căci braţele •  celui rău vor fi 
zdrobite, 

dar Domnul sprijineşte pe cei nepri-
hăniţi. '' lov38.15. Pe.10.1&. Ezec. 30.21, etc. 
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t 8. Domnul • cunoaşte zilelf: oame-
nilor cinsti ţi ; . •• · 

şi moştenirea lor ţ111�Pr.�. G. !���ero. 21. 

1 9. Ei nu rămîn de ruşine în ziua ne-
no�fc!�i,

de ajuns în • zilele de foa-
mete. �· Jov . ;'.':i . 20. Ps.:11.19. 

?O Dar cei răi pier, I -şi
. 
vrăjmaşii �omnului sînt ca ce e 

mai
i
/:ui�:s

c
e
a P{��n;1 '. � Ps. 111!. ::_-

2t Cer rău ia CU Împrumut, ŞI nu da 
în���i �el neprihănit• este milos, şi dă. 

..., Ps. 1 12. 0 . 9 .  

22. Căci • cei binecuvîntaţi de Dom-
nu�a�tăleîtii�st��ţi de El sînt •• ni-
miciţi. • Pro• . 3.;i:i· •>V•"'·�-
23. Domnul • întăreşte paşn omului, 
cînd li place cale�, 1

1
5
��;

· 2•9· Pro<.lG.9• 

24. dacă se • întîmplă să cadă, nu este 
doborî! de tot, 

căci Domnul îl apucă de mină. •Pa.3l.19, 

20;40.2j91. 12. Prov. 24 . 16. MiCR. 7.8.2 Cor . .t.9. 

25. Am fost tînăr, şi am îmbătrînit, 
dar n'am văzut pe cel neprihănit 

părăsit, . .  . . • . • 
nici pe urmaşn lut cerşindu -ş1 p1-�L · � � a h • � = �  

26. Ci e l  totdeauna • este milos, şi 
dă cu împrumut ; 

şi urmaşii lui sînt binecuvîntaţi. 
•Deut.15.11, 10.Ps.112.6,9. 

27. Depărtează •-te de rău, fă binele, 
şi vei dăinui pe vecie. • P•.31.H. lsa.1.16,17. 

28. Căci Domnul iubeşte • dreptatea, 
şi nu părăseşte pe credincioşii Lui. 
Totdeauna ei sînt supt paza Lui, 
dar •• sămînţa celor răi este nimi-

cită. •Pa.li. 7. •>Pa.21. IO.Prov.2.22. lsa. 14. 20. 
29. Cei • neprihăniţi vor stăpîni ţa

ra, 
şi vor locui în ea pe vecie. • Prov.2.21. 

30. Gura • celui neprihănit vesteşte 
înţelepciunea, 

şi limba lui trîmbiţează dreptatea. 
•Mut.12.M. 

31. Legea•  Dumnezeului său este în 
inima lui ; 

şi nu i se clatină paşii. 
• Deut. 6. 6. Pa. 40. B; 119. 98. lsR. 61. 7. 

32. Cel rău pîndeşte • pe cel neprihănit, 
şi caută să-l omoare. •Pe.10.a. 

33. Dar Domnul nu •-J lasă în mînile lui, 

şi nu-l osîndeşte •• cînd vi decată. . . •2 Pe1.�. �e la ju. 
34.  Nădăjduieşte • în Dom Pj"1�.11. 

zeşte calea Lui, nu ,  pă. 
şi El te va înălţa ca să st' . ţara : apineşti 
vei vedea pe cei răi nimici(" •• * Vers.9. Pe.27. U. Pro\' . 20. 2'2. (!"'Pe.!? ' 

35. Am văzut • pe cel rău �--�6;91·� 
puterea lui ; 1n toa[ă 

se întindea ca un copac verde • 36. Dar cînd am trecut a do� 
Io,;,, 

nu mai era • acolo ; a oar� 
_1-.am căutat, dar nu l-am mai Putu gas1. •1o,20 • t 
37. Uită-te bine la cel fără r· -��

şi priveşte pe cel fără v1cleşu� �han� că�i o!""ul • de pace are parte de rno. ştemton. • 1eu.:12. 1;.·-
38. Dar • cei răzvrătiţi sînt nin:.":11: 

CU toţii, ICJ J 
sămînţa celor răi este prăpădită. 

'-' Pe . 1 . 4 · ·9 . 
39. Scăparea • celor neprihăniţi �;·•. dela Domnul ; ne 

El est.e„ ocrotitorul lor la vremea necazului . •Ps.3.e. ••p,_99 4p. _D�mnul îi • aj�tă  Ji-i . izbăveşt� ; 11 1zbaveşte de cei  rai  ş1-i scapă pentrucă •• se încred în El. ' ie<Jsa.31 . 5. (:.:!: ] Cron . 0 . 20. Da.n.3.17,28i6.:!, 

PSALM UL 38. l in psalm al lui David. 
Spre aducere aminte. 38 1 .• J?oamne •, nu mă mustra în mima Ta, 

şi nu mă pedepsi în urgia Ta. •Ps.6.1, 
2. Căci săgeţile • Tale s'au înfipt în 

mine, 
şi mina •• Ta apasă asupra mea. 

*lov6.4. *�Ps.?U. 3. N'a mai rămas nimic sănătos în 
carnea mea, din pricina miniei Tale; 

nu mai este nici • o vlagă în oasele 
mele, în u rma păcatului meu. • Ps.6.2. 

4. Căci fărădelegile • mele se ridică 
deasupra capului meu ; 

ca o povară grea, sînt „ prea grele 
pentru mine. • Ezru 9 . 6. P•.40.12. „Mn1.11.�. 5. Rănile m ele miroasă greu şi sîot 
pline de coptură, 

în urma nebuniei mele. 
6. Sînt gîrbovit, peste măsură de isto

vit • · 
to�tă ziua umbl u •• plin de întristare. • Pe.35. 14. �*lov30. 2B. Ps.42.9;4.1.2. 

7. Căci o durere arzătoare • îmi mi· 
stuie măruntaiele, 
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. , �iai rămas nimi�. *· . s�n�_!os î�1 I , „  

. 
PSALML'.L _39. . 

„ ş1 li a · „ Io' 7. o. · ··Vers. 3. Catre mru marele cmtareltlor: Catre carnea m;„a·„ putere zdrobit cu desă- ledatu11. Un psalm al lui David. s. !'în� ara ' 39 L Ziceam : „Voi veghea • asupra vîrş1re '  ea inimii mele m ă  face să I căilor mele, turburar »10,- :1 . 2 1 . Ps . ?! . 1 .  1'" · '"' · 1 1 · ca să nu păcătuiesc cu limba · gem •. ne toate dorinţele mele sînt îmi voi pune frîu gurii •*, ' 9. DoamTa '  cit t v a  sta cel _ rău înaintea mea." înaintea . ' i le mele nu-Ţi sînt as- 01 Re •. 2. 4 . 2 R<'g . 10. a1. < :- p, _ 1 1 1 . J. Inc. a . 2. tcot . <. s. şi susprnur 
2. Am stat • mut, în tăcere ; cunse. 

. • i bate cu tărie, puterea a!11 tăcut, măcar că eram nenor?cit ; t_O. !n�m: t�� . . ş1 totuş durerea mea nu era �,a1 p�-ma .para� ş • ochilor mei nu mai este tm ma:e. . . • 
. 

„ i s. 38. 1« şi \��rna 
" P, . G. 7; 88.9. 3„ lm1 a�de� mu:na 1� mi_ne, _ . cu m : „ .  i cunoscutii mei se u_n foc . la_untnc _ma ":!1stma ,  

. li Prietenu ş · ş1 atunci mi-a venit cuvmtul pe lam-depÎirtează •• dj ra;a ted, t bă, şi am zis : •:• 1er. 20.9.  
şi rude!;.�1

e
1; .�. ��c. io . .;�, :�. P,��"e:i:H9. �· „D?a�ne, spune-mi • care este sfîr-. 

„ 

. . . ţ • . • ti d şitul v1eţ11 mele, 
1 2. Ceice vor sa-mt t a  via a IŞ! m n care este măsura zilelor mele, 

cursele • ;  „ . •• ca să ştiu cit de trecător sînt." · e-mi cauta nenorocirea, spun . "'Ps. 90. 12; 119.s<. 
ră���ti, • „ „ 5 .  l�t� că zilele mele sînt cit un lat 

· toată ziua urzesc ţ l a  mşelatom. de m ana, 
ŞI �,2sam . 1 1 . 1, 2 1 3  . .;..:: 2 sam . 1a . 1, 8. t rs. 35 . 20. ş i  viaţa * mea este ca o nimica îna-

1 3  Iar eu • sînt ca un  surd, n 'aud _; intea .Ta . . : t •• ca un mut, care nu deschide �� , on.ce om esţe doar o suflare, sin 
,, 2 sam. 1s. 10. *''Ps . 39. 2, 9. onc1t de bme s'ar ţinea. -gfl�·Sînt ca un om, care n'au_d�, „ • Ps . 00_ ,1 .  •:•:·vers. �t .  Ps.6\9; 144.4. 

_
<Oprire). · • a căruia nu este mc1un ra- 6. Da, omul umbla ca o umbra, �1

n
!n gur se !răm!�tă degeab�, . . 

. sj 5. Doamne, în Tine nădăjduiesc • ;  le ��T�ae la comori, ŞI nu ştie cme 
Tu vei răspunde, Doamne, Dumne-

Ec1. 2. 1s.21,�s; &. 14� i���i�:�; ���- 4. H. *'''Iov 27 . 17. 

zeule ! ''2Sam.lS.12· Ps. 39• 7• 7. Acum, Doamne, ce mai pot nădăj-16. Căci zic : . „Nu. îngăd�i sP se bu- dui eu ? 
cure vrăjmaşu mei de mme, Jn  Tine îmi este nădejdea • • Ps.as. 16. şi să se fudule!1s5ă •: �mpotri�� mea, 8. Izbăveşte-mă de toate fărădelegile cînd mi se clatma p1C1orul t ! mele ! 

•Pe. 13.4. "" Ps. 35 . 26. tDeut. 32 . 35. Nu mă face de ocara • celui ne-
1 7. Căci sînt aproape să cad, • . bun ! • Ps .44.t3; 7ll. 4. şi durerea mea este totdeauna mam- 9. Stau • mut, nu deschid gura, 

!ca mea. căci Tu •• lucrezi. ,, Lev . 10. 3. rov 40. 4, 6. 
1 8. Imi mărturisesc • fărădelegea, Ps . ss. 13. ''* 2Sam.rn.10. rov2.10. 

mă doare •• de păcatul meu. 1 O. Abate-Ţi • loviturile dela mine ! 
* Pe . 32• 5• Prov .28. 13. '"' 2 Cor.7.9, 10. lmi iese sufletul supt loviturile mî-

nii Tale. *Iov9.34; 13.21. 1 9. Dar vrăjmaşii mei sînt plini de l 1. Tu pedepseşti pe oi:n, şi-l Iove-viaţă şi plini de putere ; . şti pentru fărădelegea 1�1 : ceice mă urăsc fără • temei, sînt mulţi îi prăpădeşti •, ca moha, ce are el l a  număr. * Ps . 35 . t9. mai scump. 20. Ei îmi întorc • rău pentru b ine, Da •• orice om este doar o suflare. Îmi SÎnt potrivnici, pentrucă •• eu Ur- *Iov 4. 19; :3. 28 .  lsa. 50. 9. Osea5. 12. «>Vers.5. (0prire). măresc binele. *Ps. 35.12. ""l l'et.a.13; Ioan s.12· 
1 2. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, 21. Nu mă părăsi, Doamne ! şi pleacă-Ţi urechea la strigătele mele! Dumnezeule, nu * Te depărta de mine ! Nu tăcea în faţa lacrămilor mele ! 

• Ps. 35· 22· Căci • sînt un străin înaintea Ta, 22. Vino degrabă în ajutorul m eu, un pribeag, ca •• toţi părinţii mei. Doamne, Mîntuirea • mea ! •Lev.25.23. t Cron. 29.15. Pe.119.19. 2cor.s.&. Evr. 1 1 .  
'"' P8. 27 . 1; 62.2, 6. lsa . 12.2. 13, 1. lPet. 1. 11; 2. 11. •:<;„ Fo.c. 47. 9. 
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1 3. Abate-Ţi • privirea dela mine, şi 
Jasăî�ă 

nS: �!sct��· şi să •• nu mai fiu ! p 
�:Jov 10.20, 21; H.f.. Q. ''�' lov. H . 10,11, 12. 

PSALMUL 40. 
Cdtrc mai marele cî11tdreţilor. Un 

psalm al lui David. 40 t .  Jmi pusesem nădejdea • în 
Domnul, . 

şi El S'a plecat spre mine, m1-a 
ascultat strigătele. • �··:;: �•; 37:' · 

2. M'a scos din groapa p1e1rn, dm 
fundul mocirlei • ; 

mi-a pus •• picioarele pe stîncă, şi 
mi-a întărit f.f.��'.kt<. M Ps. 27. 5. ţ Pe.37. 23. 

3. • Mi-a pus în gură o cin tare nouă, 
o laudă pentru Dumnezeul nostru. 

Mulţi•• au văzut lucrul acesta, s'au 
temut, 

şi s'au încrezut în I:!���� -„P •. 1'12.B. .t. Ferice • de omul, care îşi pune în
crederea în Domnul, 

şi care nu •• se îndreaptă spre cei 
trufaşi,ţf.34������Ji t'p,.101.s, 7. ţPs.125.5. 

5. Doamne, Dumnezeule, multe • sînt 
minunile şi planurile•• Tale pentru 
mine : 

nimeni nu se poate asemăna cu Tine. 
Aş vrea să le vestesc şi să le trîm

biţez, 
dar numărul lor este prea mare ca 

să le povestesc. •E>:od.1&.11. I•• s. 9; 9.10. 
Pe. 7J.15;9Z.6; 139.6,17. •-"-"laa.&..S. 

6. Tu nu doreşti nici jertfă •, nici dar 
de mîncare, 

şi nu ascund bunătatea . 
cioşia Ta în adunarea cea ��r�r

ediq. 
1 1 . Tu, Doamne, nu-mi ;�•Pt.�.�" 

durările Tale ; ei oprj i�: 
ci bunătatea • şi credincio . vor păzi _totdeauna. •Ps.J1; Ta lllă 
1 2. "Căci rele fără număr �iÎ 6?·3;•1.:. 

soara, llllpre. 
m'au ajuns • pedepsele pen giuirile mele ; şi nu le mai trt

u Ileie. 
vederea. po suferi 

Sînt _ma! multe decît perii meu, ş1 ml se moa ie ""_ inima. capului 
1 3  .. Izbăveşte •-mă, D;:��;t'Po.n �  
Vmo, Doamne, degrabă în . 

meu ! • aiutorul 
1 4. �ă ţie ruşinaţ i •  şi înfru�Î1;·.1·'"· t�ţ1 cei :e vo� s�·mi ia viata ! 

a 1• 
şi;ea dea mapo1 ş1 să roşească de ru. 

ceice-mi doresc pierzarea ! :Ps.35.4,26j i0. 2,3; 71. 13, 
n!�· .. Sţ0; rămînă mlemniţi de ruşi· 

cei ce-;.i zic : „Ha ! Ha !" 
1 6. Să se bucure • ş i :�·::·�;;��;3·11; în Tine toţi cei ce Te caută 1 asca 

fă�
ei
î�
e
c��a

b
r�
s
:
c mîntuirea Ta 

.
să zică " 

„Mărit să fie Domnul !"  

1 7. Eu • sînt sărac ;t"ii�:it'P•.:ti:!7. 
dar D<;>m1:rnI •• Se _g_îndeşte 'ia mine. 
Tu eşb ajutorul ş1 izbăvitorul meu· nu zăbovi, Dumnezeule ! 

· 

o:t Ps.70.5. °'*1PeL5.i'. 

PSALMUL 41 .  c i  mi-ai străpuns urechile ; 
nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă Cdtre de ispăşire. • 1 Sam.15.22. Pe.DO, 8; 51..16. Isa.1.11; 

66. 3. Osea 6.6. Mat.9.13; 12. 7. E\T,10.6. 

mai marele cîntăreţilor. l'n 
psalm al lui David. 

7. Atunci am zis : „lată-mă că vin ! -
_în sulul cărţii este scris • despre 

mme - •Luc.24.44. 
8. vreau • să fac voia Ta, Dumne, 

zeule ! 
Şi Legea Ta este în •• fundul inimii 

��!�37_31_��3��k�s2�:.7a:"i: roan 4 . :u. Rom. 1.22.  

9. Vestesc • îndurarea Ta, în aduna
rea cea mare ; 

iată că nu-mi închid buzele•• 
Tu t. ştii lucrul acesta, Doamn� ! 

l'B.Z!.22,2f>;S5. IB. „Ps. 119. 13 tPs 139 2 1 0. Nu • ţin în inima mea î�du�ar�� 
Ta, 

ci vestesc adevărul Tău şi mîntuirea 
Ta, 

41 1 .  Feri<:_e de cel • ce îngrijeşte 
de cel sarac ! 

Căci în ziua nenorocirii Domnul îl 
izbăveşte ; •Prov.1rn 

2. Domnul îl păzeşte şi-l ţine în 
viaţă. 

El este fericit pe pămînt, 
şi nu-l • Iaşi la bunul plac al vrăi· 

maşilor lui. •PB.21.u. 

3. Domnul îl sprij ineşte, cînd este pe 
patul de suferinţă : îi uşurezi durerile în toate boalele lui. 4. Eu zic : „Doamne, ai milă de 
m ine ! 

Vindecă •-mi sufletu l ! Căci am pă· 
cătuit împotriva Ta." 

•2Cron .30. 20. Ps.6.2;JC.J. 
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s .  Vrăjm�şii mei zic cu răutate de

sprb�:J1�� muri ? Cînd îi va pieri nu-
"1 ?'' 111: Dacă vine �ine�a să mă vadă, vor-. 1 • neadevarun, 

be:t�înge temeiuri ca să mă vorbească 
de .r�fdd pleacă, mă vorbeşte de rău 
tafară. -�Ps.1�.2. Prov. 26.24!2.�,26. P7 Toţi vrăjmaşu mei şoptesc intre 
. ·împotriva mea, ei şi ere� .că nenorocirea mea 1m1 va 

aducEft�e�t��� rău de tot, - zic ei -
8;a'iă-l culca!, n'are să se mai s:?ale '." 
9. Chiar • ş1 acela cu care tra1am in  

paî�· care îmi puneam încrederea şi 
care'" mînca din p,îne� mea„ 
ridică şi el călcnul 1mpotnva mea. 

:;�:l�i�!oI��1��- 19. Pe. M. 12, 1a, 20. rer.20.10. 

10. Dar Tu, Doamne, ai milă de m ine 
şi ;�d;�ăj��ăsplătesc cum l i  se cuvine. 

11. Prin aceasta voi cunoaşte că mă 
iubeşti, 
dacă nu mă va birui vrăjmaşul meu. 

12. Tu m'ai sprijinit, din pricina ne
prihănirii mele, 

şi m'ai • aşezat pe vecie înaintea 
Ta. ('l"Iov36.7. Ps.34.15. 

13. Binecuvîntat • să fie Domnul, 
Dumnezeul lui Israel, 

din vecinicie în vecinicie ! Amin ! Amin ! � Ps. 106. 48. 

C A RT E A  A D O UA 
PSALMUL 42. Către mai marele cîntăretilor. 

Cîntarea fiilor lui Core. 42 I. Cum doreşte un cerb izvoa
rele de apă, 

aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule ! 
2. Sufletul • meu însetează după Du�nezeu, după Dumnezeul cel •• viu ; 

. c!nd mă voi duce şi mă voi arăta 
1namtea lui Dumnezeu ? 

•Ps.63. li 84. 2. Ioan 7.37. ••·'•1101 1 Tes.1.C. 

3. Cu lacrămi • mă hrănesc zi şi noapte, cînd mi se zice fără încetare •• : .Unde este Dumnezeul tău ?" 4 M
.�Ps.80.5; 102.9. "".,.. Vers.to. Pa. 79.10; 115.2. 1 · 1-aduc aminte şi-mi vărs • tot 

nocu
l inimii în min�, 

cînd mă gîndesc cum mergeam încon.1ura t �e i:nuiţimc, 
cl�a cr:R 0����!�e�· în fruntea ei spre 

în _rnqlocul strigătelor de bucurie şi  mulţam1 re ale unei mulţimi în sărbătoare �·Iov30.1G. Ps.62.S. ::":' Isn
. 

30 21) 5 .
. 

Pent�u:e � te mîhneşti, sufle.te; · · ş1 gemi mlauntrul meu ? 
. Nădăjduieşte •• în Dumnezeu căci 1arăş l i  voi lăuda ; ' 

El este mîntuirea mea şi Dumne-zeul meu. *Vers. 11. Ps.43.6. •::�• Plto.3.24. 

6. lmi este mîhnit sufletul în mine Dumnezeule ; ' 
de aceea la Tine mă gîndesc din 

\ar� Iordanului, ' 
dm Hermon, şi din muntele Miţear. 

7. Un val • cheamă un alt val Ia vuietul căderii apelor Tale ; ' 
toate•• talazurile şi valurile Tale 

trec peste mine. 
1.• [er. 4.. 20. Ezec. 7. 26. (<l�•Ps. 88. 7. Iona 2 . 3 .  

8. Ziua, Domnul îmi dădea • îndu
rarea Lui, 

iar noaptea••, cîntam laudele Lui 
şi înălţam o rugăciune Dumnez�u-lui vieţii. mele. • Lev . 25.21. Deut. 28.s. 

Ps.133.3. l(t;• Jov35.IO. Ps.32. 7; 63 . 6; 149.6. 
9. De aceea, zic lui Dumnezeu, Stîn

ca mea : „Pentruce mă uiţi ? 
• P�ntruce • trebuie să umblu plin de 
mtnstare, supt apăsarea vrăjmaşu
lu i ?" �·Ps . 38 . 6 ;  43.2. 

1 O. Parcă m i  se sfărîmă oasele cu sa
bia cînd mă batjocoresc vrăjmaşii mei, 

şi-mi zic neîncetat • :  „Unde este 
Dumnezeul tău ?" '''Vers. 3. Ioel 2 . 11 . Mic. 1 . 10. 

1 1 . Pentruce • te mîhneşti, suflete, 
ş i  gemi înlăuntrul meu ? 
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci ia

răş li voi lăuda ; 
El este mîntuirea mea şi Dumne-

zeul meu. •Ven.6. Pe.43.6. 
PSALMUL 43. 43 1. Fă •-mi dreptate, Dumnezeule, 

apără ••-mi pricina împotriva 
unui neam nemilos ! 

Izbăveşte-mă de oamenii plini de 
vicleşug şi de fărădelege ! 

�=Ps . 26 . 1 ; 35.24. �('IPs . 35. t .  

2. Tu eşti Dumnezeul, care mă ocro
teşte • : pentruce mă lepezi ? 

Pentruce„ trebuie să umblu pl in de 
întristare, supt apăsarea vrăjmaşu
lui ? •Pe.28.7. ••Ps.42.9. 

3. Trimete • lumina ş i  credincioşia 
Ta, ca să mă călăuzească, 
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şi s?i mă ducă la muntele „ Tiill cel i I�: ne fa�i să dăm •  dosul . 
sfînt · ' vraJ 1T1a�ulu1, " •naintea 

şi la locaşurile Tale ! ŞI cei�e ne urase, ridică " 
�'r!l. 4o. u ; r.i.<l- ·�*Ps. S. -': dela no1; �·Lev. 20. 1; . D{·

iu_28P�azi luat 

.:J. Atunci voi merge la altarul lui 1 1: Ne.?ai_ ". ca P.e nişte oi ·;� 10'�'·'.:. 
D�:;1�1:=�� 1 lui Dumnezeu, care este 

şi ne •R�::.1f.�şti . •  ��:.�.�r�,. nea����I, 
bucuria şi veselia mea, 1 2„ Vinzi • pe poporul Tă

' 2a.&i. P'..�' ' 
şi Te voi lăuda cu arfa, Dumne- ş1 nu-l socoteşti de mare u Pe n111Jic 

zeule, Dumnezeul meu ! . • qsn.•lt�l"i ' 
5. Pentruce • te mîhneşti, suflete, 1 �· Ne faci de ocara vecinii "·•5.u. 
şi gemi înlăuntrul meu ? " . . 

ştn, . . 
or n� 

Nădăjduieşte în Dumnezeu, cac1 ia- _ de batJ�Cura ŞI _de rîsul celor 
răş li \"Oi lăuda : mconjoara. . ·: neut. 1 . 28.37.Ps ce ne 

El este mîntuirea mea şi Dumne- 1 4._ Ne faci • de pomină prini�9/�•. 
zeul meu •Ps.<2.&,11. muri, nea . . 

PSALMUL 44. 
�i •• pricină de clătinare d" printre popoare. ln cap 

Către mai marele cîntăreţilor. Un 
psalm al fiilor lui Care. O cîntare. 44 I. Dumnezeule, am auzit cu ure

chile noastre, şi părinţi i •  no
ştri ne-au povestit 

lucrările, pe cari Ie-ai făcut pe vre
mea lor, în zilele de odinioară. 

('Exod .12.26,Z7. P51.78.3. 

2. Cu mîna Ta •, ai izgonit neamuri, 
ca să-i sădeşti pe ei, 

ai lovit popoare, ca să-i întinzi pe ei. 
•:-CExod.16.17. Deut. 7 . 1 . Ps. /8.i'"i>; SO.S. 

3. Căci nu • prin sabia lor au pus 
mîna pe ţară, 

nu braţul lor i-a mîntuit, 
ci dreapta Ta, bratul Tău, lumina 

Feţei Tale, 
pentrucă •• îi iubeai. 

, .. Deut.�. 17. Ios. 2-L 1'2.. ':· " Deut.4. 3i; 7. 7,8. 

4. Dumnezeule, Tu • eşti lmpăratul 
meu : · 

porunceşte izbăvirea lui Jacov ! 
>:•Ps.î4.12. 

5. Cu Tine doborîm • pe vrăjmaşii 
noştri, 
. c_u Num�Ie Tău zdrobim pe protiv-

nicu noştri. •Dan.8.4. 

6. Căci nu • în arcul meu mă încred 
nu sabia mea mă va scăpa ; 

' 

7 .. ci Tu ne izbăveşti de
0��n���fj8�;: ştri, şi dai de ruşine pe • cei ce ne urăsc. 

8. Noi, în fiecare zi, ne lău���40·�� 
Dumnezeu •, şi pururea slăvim Nu
mele Tău. -

(•l's . :J.t . � .  Ier. 9.24. Rom.2. 17. (Oprire). 

r;.Şi��r Tu ne lepezi •, ne acoperi de 
nu mai ieşi cu oştirile noastre . 

� (•Ps.so.1,10; u. 1; ss.14; 89.38; '1os. it. : 

.:' ler.24-.9. �·::<2Reg.10 . 2i. Iov16 t 
1 5. Ocara mea este totdea · · :··�.:. tea mea, una Inain. 
şi ruşinea îmi acopere faţa 

1 6. la • glasul celui ce m" b . 
reşte şi mă ocărăşte, a atJoro. 

ru
\�

i
�ederea vrăjmaşului şi răzb_�năfo. ! 7. Toa.te }cestea ni se întîmpl:�'·'1: ra ca noi sa Te fi uitat a • a· 

fără să fi călcat Jegămîntul Tău: 
1 8. ��� inim� n,u n i  s'a abătu�no0.9.u paşn nu m s au depărtat de

' 
p rarea T�, .... 

*Iov 23.11. Ps.119.�1.��� 
ş���l il�r, 

sa ne zdrobeşti în locuinla 
şi să ne acoperi• cu •• umbra morlii. 

20. J?acă am fi u i!:ţ ·r:i�%�i�· o���". zeului nostru, e 

şi ne-am fi" _întins • mînile spre un dumnezeu stram, •Iov11.rn.Ps.6u 
2 1 . n'ar şti • Dumnezeu lucrul ace· sta, 
El, care cunoaşte tainele inimii? 

""lov 31.H . Ps.139.t. Ier.17.IO. 
2?. ��r·  din pricina Ta sîntem jun· 

gh1aţ1 m toate zilele 
sîntem priviţi ca niŞte oi sortite pen· 

tru măcelărie. -'Rom.a.� 
23. Trezeşte-Te • !  Pentruce dormi, 

Doamne ? 
. Trezeşte-Te ! Nu •• ne .lepăda pe ve· 

Cle ! iCr})s . 7 .6; 35.23; 59.4,5; iS.65. \';•ren.P. 
24. Pentruce • Iţi ascunzi faţa' 
Pentruce uiţi de nenorocirea şi apă· 

sarea noastră ? nov 1a.2i. p,_ 1s. 1 :�. 11 

25. Căci sufletul ne este doborî! ' în 
ţărînă de mîhnire, 

trupul nostru este lipit de ,,���:n�: 
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579 S oală-Te, ca să ne aj�ţi ! i 1 1 .  Ş i atunci împăratul îţi va pofti 26. -�eşte-ne, pentru bunatatea Ta ! I frumu�.eţa. 

Izba PSALMUL 45. • Şi. f�mdc� este Domnul • tău, adu-i . arele cîntărefilor. De rîn- mchma.ciu.mle tale. " P • .  0:„ 0. 1, •. 04. 5. 
CiJtre nra�e�întă: „Crinii". Un psalm 1 2· .Ş i .fo ca Tirului, şi cele mai bota/ �11111 

i Care. O cîntare. O cîntare gate 
_
dm popo! \'Or umbla al /11/or lu de dragoste. cu ddrun ca �a capete bunăvoinţa ta. 5 1 . Cuvint� p_l ir:ie "de farmec îmi 1 �- F�ta •. î�p�·��·ttl�'j' ��t�";\i�'ă_ 60ci� 4 clocotesc m mima, " straluc1re mlauntrul casei împărăte-

i zic: „Lucrare�" m
ea de lauda este şti ; 

�tru Jmpărat1;1l · „t . . t V • ea poartă o haină ţesută cu aur. pe ana unui seru or 1scus1 sa-m1 ·•·Apoc . 7 . ,_ 
„ Ca Pba 1 1 4. Este adusă înaintea împăratului 11e IT

i� eşti cel mai frumos dintre oa- îmbrăcată cu • haine cusute la gher'. 2. . ghef, meni, 1 •  este turnat pe buzele tale : ş i urmată de fete, însoţitoarele ei �aru ceea te-a binecuvîntat Dumne- cari sînt aduse la tine. 'Ciot. ;„. e : vecie. • 
. 

"Lu�. 4 . 22. .1 �- �le SÎf!t . duse în mijlocul bucu-zeu �ăzboinic viteaz •, mcmge-ţ1 sa- ne1. ş_1 v:_s�he1, • l ,, _ 
ŞI intra m casa 1mpăratului. bia 

odoaba şi slava, _ !.6. Copiii tăi vor lua locul părinţilor P,,..Isn.9.6. ���· Isa.49.2. Evr.� .. 12 . . Apo�. l . 16; 19 .. b. ta i ; 4. da, slava � ta ! - Fu" biru itor, suie- îi • vei pune domni în toată ţara. te în carul tau de 11:1pta, . . " . <•1Pet.2.9. Apoc.i.u; 0 . 10; 20.o. 
apără ade\·ărul, bhndeţa ş1 nepnha- 1 7  . . Om neam în neam îţi voi • po-

nirea mem numele : 
şi dreapta ta să strălucească prin de aceea în veci de veci te vor lău-

is răvi minunate ! • . ' AP00· 6·2·  da popoarele. ···�i.1. 1 . 1 1 .  ţ Săgeţile tale "smt ascuţite : 
supt tine vor cadea popoare, . . 
şi săg�ţile. tal:_ vor st.rapunge m ima 

vrăjmaşilor 1mparatulm. . 
6. Scaunul • T_ă1:1 de domnie, Dumne-

zeule, este vec1mc _; • " " . . 
toiagul de domme al 1mparaţ1e1 Ta-

le este un toiag de drep��s�iia. 2 .  Evr. 1 . 8. 
7. Tu • iubeşti neprihănirea, şi ură

şti răutatea. De aceea, Dumnezeule „, Dumne
zeul Tău Te-a uns ţ 

cu un untdelemn de bucurie ţţ, mai 
pe sus decît p e  tovarăşii Tăi de 

slujbă. 
OPe.33.5. <i:«Jea . 61 . 1 .  ţ 1 Reg. 1 . ::t9 , 40. ţţPs . 21 . 6. 8. Smirna •, aloia şi casia îţi umplu 

de miros plăcut toate veşm intele ; 
în casele tale împărăteşti de fildeş 

te înveselesc instrumentele cu coarde. .,.. Ctnt. I . 3. 9. Printre prea iubitele tale sînt fe
te ' de împăraţi ; 

împărăteasa ••, mireasa ta, stă la 
dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir. ,,.. Ctnt. 6.8 . .:oi:.1Reg.2.19. 

I O. Ascultă, fiică, vezi şi pleacă-ţi 
urechea ; uită• pe poporul tău şi casa tatălui tău ! *Deul.21.13. 

PSALMUL -16. 
Către mai marele cîntăretilor. Un 
psalm al fiilor lui Care.' De cîn-

tat pe alamot. O cîntare. 46 1 . Dumnezeu este adăpostu\ • şi 
sprij inul nostru, 

un ajutor ••, care nu lipseşte nicio
dată în nevoi. 

':' Ps.02. 7 , 8; 91 . 2; 1-t2 . 5 .  ,;„;' Deut. ·i.7. l's.J.1:1.18. 
2. De aceea nu ne temem, chiar dacă 

s'ar zgudui pămîntul, 
ş i s'ar clătina munţii în inima mă

rilor. 
3. Chiar • dacă ar urla şi ar spumega 

valurile mării, 
şi s'a r  ridica pînă acolo de să se 

cutremure munţii. -
':' Ps.93.3,-l. Ier . 5 . 2'2 .  �hlt.7.25. (Oprire). 

4. Este un rîu •, ale cărui izvoare în
veselesc cetatea•• lui Dumnezeu, 

sfîntul locaş al locuinţelor Celui 
Prea !nalt. • Iso . 8. 7 .  *"Ps.<8. 1 , 8 .  Isa . 60. 14. 
5. Dumnezeu este în • mijlocul e i : ea 

nu se clatină ; 
Dumnezeu o ajută în revărsatul zo

rilor. ::'Deut.2H.14. Isa.12. 6 .  Ezec.�H. 7 1 9. Osee. 11 . 9 .  
Ioel2.'%l. Tef. S . 15.Znh . 2 . 5 , 10 , 11;  8 . 3. 

6. Neamurile ' se frămîntă, împără
ţiile se clatină, 
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580 . nă i ămîntul •• ' căci•• ale lui Dumnezeu si dar glasul Lut răsu • ş P 1 3 9 :u. 1 rile pămîntului : nt scutu

. 
se topeşte dtp0�i�tio;P;��:

·: ��i, ' El" este mai înalt şi mai pe · 

7o�i::�e��ul l�i lacc;i'· este un tum orice. '' Rom - < . u , 12. „�.s��'. 
de scă����. E��!��1r�12�0. 19. !3. (Oprire). PSALMUL 4 8. 

. 

8. Veniţi • şi priviţi lucrările Dom- O clnta.re. Un psalm al fiilor lui Cor 
nutui 48 1. Mare este Domnul . _ e. 

pu;tiirile, pe cari Ie-a făcut El pe de toţi, şi lauda1 
pămînt. . •Ps·�·� în • cetatea Dumnezeului no 

9. El• a pus capăt ră.zboaielor pina muntele•• Lui cel sfint. stru, Pe 
la marginea pămmtulm_; . "" Ps.46.4; 87 . 3. �"�' fsu . :? . 2 , 3. hllc . .f.. 

El a sfărîmat„ arcul, ş1 a rupt s�hţa, 2. frumoasă • înălţime bucu ': Z:i!i.a.1. 
a ars cu t foc carăle d_� ,ra/��·59-;; tregului pămînt, este n'iuntel�1�� în. 

· · • �]!'O. �· '" ... „�„„ �i· i -�ă E� ·si�i 1 u i ; 
10nu. 

1 0. „Oprit1->a, ŞI sa ş I în ţ partea de miazănoapt Dumnez_eu_: • t amuri tatea ţţ Marelui lmpăraL•p, � :ste ce. �� :::�:�=�� pf�Să�Î��. - " ls�. 3.l�, 17. �l����\,�•n . 8.9; 11. 16. •• Ezec. 20. 6.'°ţ"j�"i::; 
t I. Domnul • o�tirilor este cu noi. 3. Dumnezeu, în casele Lui î _ . Dumnezeul Im lacov este un turn teşti este cunoscut ca un tu �para. 

de scăpare pentru noi. -•V•"· 7· (Oprire). pare'. rn e sca. 
PSALMUL 47. . s:;ă �

ăci iată că împăraţii • se aduna. 
CiJlre mai marele clntdreftlor. Un · • 

salm fdcut de fiU !11.i. Core. doar au trecut imp�eună, p . . �· .! �ftlll . 10. (\  l.f.. 16 18 47 1 .  Bateţi • din palme, toate po- 5. au privit-o, au înlemnit ' , ij. 

poarele ! . _ s'au temut, şi au luat-o )� fucr· lnăl.ta(i lui Dumnezeu strifatef>.S �� 6. l-a apucat • un tremur acol�
a. 

bucur�e _! 1'"· · •· ca durerea •• unei femei la face�e 
• 2. �aci �omnul, Cel Prea !nalt, este '' Exod . 1s.16 . •• 0„813:13 infncoşat : 7. Au fost izgoniţi de parcă 1: El este lmpărat •• mare peste tot fost luaţi de • vîntul de - ă ·t 

ar 1 

pămîr:,tg}�u.21. Neem. 1 .0. p,.;6.12. '''' )lal. t. H. care sfărîmă •• corăbiil:�i� Tarsis. 
3. El • ne supune popoarele, 8 lntocm i 

•Jer:18·1'- "°Ez"<.:21.>;. 
El pune neamurile supt picioarele · a _ cu� 

auzisem spunmdu. 

noastre ; •Ps. t8. <7 . se� aşa am v�zu . . . 
4. El ne alege moştenirea •, 10 cetatea Dom�ulu1 oşhnlor, in 
slava lui lacov, pe care-l iubeşte. - cetatea Dumnezeului no

_str�.
: . 

• tPet. 1. •. 1opr1re). Du�nezeu o va face sa dammască "  
5. Dumnezeu Se suie • în  mijlocul pe vec1e.-•vers. 1,2. 0'' 1"•· 2.2. Mlc.•. 1 .  (Oprireo. 

strigătelor de biruinţă, ?· I?umnezeule, l a  bunătatea • Ta ne 
Domnul înaintează în sunetul trîm- gmd1m, 

bitei. •Po.6!1.u,20. în mijlocul Templului Tău ! 
6. Cîntaţi lui Dumnezeu, cîntaţi I . _ '' Ps.26.3;40.IO. 

Cîntaţi lmpăratului nostru, cîntati ! 1 �· Ca ş 1  Numele • Ţau,_ �umnezeule, 
7. Căci • Dumnezeu este împărat pe- . ŞI l a.ud:" Ta .răsuna pma la marg1· 

ste tot pămîntul : mie pammtulu1 ; 
cîntaţi •• o cîntare înţeleaptă ! dreapta Ta este plină de îndurare. 

,,.. Znb. H.. 9. ��"' l Cor.1'. 16,18. 0Deut. 28. 68. Jos. 7. �. Ps. 113.S. ?ih.Ll. u, H. 
8. Dumnezeu • împărăteşte peste nea- 1 1 .  Se bucură muntele Sionului, 

muri, şi se veselesc fiicele lui luda 
Dumnezeu şade pe scaunul Lui de de judecăţile Tale. 

domnie cel sfînt. 1 2. Străbateţi Sionul, şi ocoliti-1, 
• 1 Cn1D. td.�1. 1'8:�· 1 ; 1N1 . 10;97.1; 99 . 1 .  Apoc.19.e. număraţi-i turnurile, 

• 9. Do�mtom popoarelor se adună 1 3. priviţi-i întăritura, 
1mpreuna şi cercetaţi-i palatele, 
. cu �oporul • Dumnezeului lui A- ca să povestiţi celor ce vor 1·eni du· 
' raam , pă ei. 
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n Dumnezeul acesta este Dum-1 4. lat 

• tru în veci de veci ; aeE�u�;o;i călăuza noastră • "�!�.�-�� 
p1oarte. PSALMU L  49. ai marele cîntă.refilor. Un 
CiJtrep":arm ni fiilor lui Core. 

49 1 . Asculfali lucrul
 acesta, toate 

tl'
o
a
p
m
o
i��� etoţi locuitorii lumii :  tua I . ' . 2. p1ici.• �1sfr!�l'! '' Ps.62.9. 

3�0e\�ţ1a ş�ea va vorbi cuvinte înţe-
le�le\ni!,'la mea are gînduri pline de 

j�deE�
taimi plec • urechea la pildele 

ca�i îmi sînt �nsuflate1 . îmi încep cmtarea m .�.�;ţ�l.�.�!.�. 
5. Pentru ce să mă tem în zilele ne-no�î��r�ă înconjoară nelegiuirea • pro

tivnicilor mei ? 
• 

• .. 
" Ps. as.<. 

6 Ei se încred m avutule lor, 
Şi se fălesc cu bogăţia lor cea _mare. 

•Jciv31.2-f,2D, Ps.62. 7j 62.10. Marc.10.24. lTrm.6.17. 

7. Dar nu pot să se răscumpere unul 

peni�litusli dea • lui Dumnezeu preţul 
răscumpărării. '' M•t.rn.26. 
s. Răscumpărarea • sufletului lor este aşa de scumpă, 
că nu se va face niciodată. •rovll8.1s,19. 

9. Nu vor trăi pe vecie, 
nu pot să • nu vadă mormîn!�!:S9.4S. 

10. Da, îl vor vedeă : căci înţelep-
ţii ' mor, 
nebunul şi prostul deopotrivă pier, şi•• lasă altora avuţiile lor. 

"'Ecl.2. 16. \'l:.:OProv .U .4. Ecl.2.18,21. 
11. Ei îşi închipuiesc că vecinice le vor fi casele, 
că locuinţele lor vor dăinui din veac în veac, 
ei, cari dau • numele lor la ţări în-

tregi. '' Fac. <.17 . 
1 2. Dar omul pus în • cinste nu dăi
nuieşte, 
ci este ca dobitoacele cari se taie. 

1 3. lată ce soartă a�v;z·��l0pÎi�;td� 
atîta încredere ", 

precum şi cei ce îi urmează, cărora 
le plac cuvintele lor. -
14. Sînt duşi ca o tu:�;· 1:�20i0���l� morţilor, 

îi_ paşte moartea, 
îi �

1
a1
1;ă

• 
î�u�îi��a��".1enii fără prihană li �e duce frumuseţa ••, şi locuinţa morţilor le este locaşul. 

�::�.�·2:; ��„�\·��2i�;���i\��.;1��-1� .30. t Cor. d .'.? .  

1 5. Dar mie Dumnezeu îmi \'a •  scăpa �u.fle!ul din locuinţa morţ ilor, cac1 ma va lua supt ocrotirea Lui. -
�·Ps.51.'i. 13. Osea l3. H .  (Oprire). 

� 6. Nu te teme cînd se îmbogăţeşte 
cm ev a, 

şi cînd i se înmulţesc vistieriile ca
sei · I i. căci • nu ia nimic cu el cînd 
moare : 

vistieriile lui nu se pogoară după el. 
"" ltW . :?';'. l\t .  

1 8. Să se tot creadă omul fericit • în 
viaţă, 
. să se tot laude cu bucuriile pe cari 

ş1 le face, ... „ Deut. 29. 19. Luc. 12. 10. 
1 9. căci tot în locuinţa părinţilor săi 

va • merge, 
şi nu va mai vedea lumina •• nicio-

dată. '' Fac.10.15. >:'"'lov33.30. Ps.56. l3. 
20. Omul • pus în cinste, şi fără pri

cepere, 
este•• ca dobitoacel�;.:;.,���iJ�.�-�t 

PSALMUL 50. 
Un psalm al lui Asaf. 50 I. Dumnezeu •, da, Dumnezeu, 

Domnul, vorbeşte, 
şi cheamă pămîntul, dela răsăritul 

soarelui pînă la asfinţitul lui. 
''Neem.9.3'2. lsa.9.6. Ier.3'2. 18. 

2. Din Sion, care este întruparea • 
frumuseţei desăvîrşite, 

de acolo străluceşte Dumnezeu ••. 
;" Pe.48.2. � ... „Deut. 33.2. Pe.80.t. 

3. Dumnezeul nostru vine şi nu tace. 
lnaintea Lui merge un foc • mistui

tor, 
şi împrejurul Lui o furtună puter-

nică. �=Le\•.10.2. Num.16. 35. Ps.9i.3. Dnn. 7.10. 

4. El • strigă spre ceruri sus, 
şi spre pămînt, ca să judece pe po

porul Său : ''Deut<.26; 31.28;32.1.Isa.1.2.Mk.G.1,2. 

5. „Strîngeţi-Mi pe credincioşii • Mei, 
cari •• au făcut legămînt cu Mine 

prin jertfă !" -
o Deut. 93. 3. Isa.13. 3. M E,;od. 24. i .  

6. Atunci cerurile • vor vesti drepta
tea Lui, 

căci Dumnezeu „ este cel ce judecă. -
;" Ps.97.6. ;""'·" Ps. iO. ;, (OprlreL 7. Ascultă •, poporul Meu, şi voi vorbi ; 
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ascultă, lsraele, şi te voi  înştiin!a· 1 �3. Cine • �duce �ultămiri, . E ·nt Dumnezeu•• Dumnezeul tau. fa, acela Ma proslanşte Ca Jtrt u 51 .'Pa.s1. s. •>•' Exod.20.2. 1 �i celui •• ce veghează 'asu · 

8 Nu • pentru jertfele tale te •• mu· lui, . • . . Pra taii 
t ·u . aceluia u voi arăta mîntu· 

5 �ă�i arderile tale de tot sînt necur- Dumnezeu. •Ps .:!7 . 6. Rom.12. 1. .1��� luj 
mat înaintea Mea. 1 7 22 PSALMUL 5 1 · '·"· "0'""6:6• ".°15•· 1· 11· er. · · Către mai marele cînt: . 9 . . �u • ".oi _lua tauri dm casa ta, psalm ol lui DoPid. f'ăcu�:��tlor, L'n mc1 ţapi dm staulele tale. ta el proorocul Natan d - d a  ven;1 .:i.M1c.6. 6. Fapt.11.2.Ei. D "d 

, Upa ce intr 
1 0. Căci ale Mele sînt toate dobitoa· . 

0�'- la Bat-Şeba. •se 

cele pădurilor, . . 51 ! · Ai 1:!111 a  de mine, Dumnez toate fiarele munţilor cu mule lor. ID _bl!natatea Ta ! E'ttle, 1 1 . Eu cunosc toate păsările de pe Du�a _1Ddur�rea Ta cea mar munti ge • faradele�1!e mele ! e, Şter. 
şi ·t�t ce se mişcă pe cîmp este al S 1• _ ·· \ era . 9 .  Isa. <a.2.S;44.22. eo1 , 

Meu. �- .  pa a-m a • cu desăvîrşire de �;"· 
1 2. Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş g1u�rea i:?ea, • le. 

spune ţie . ş1 curaţeşte:ma de păcatul meu r  
�ăci • a' Mea este lumea şi tot ce  cu- 3_ Căci îmi · ������ uo�n i. ;,9 ._A�.i.s 

prmde ea. •E�od. 19.•. Dent. 10.14. Iov 4J.11. gile • bme faradele: 
ps.24.1. J Cor. 10. 26,28. · ' .... t ] t 1 3. Oare mănînc Eu carnea taurilor? t 

ŞI paca u meu s ă necurmat ÎDain. 
Oare beau Eu sîngele ţapilor ? ea mea. . . •Ps.32.s;38.1, 1 4. Adu ca jertfă • lui Dumnezeu 4· lmpo_t�va. Ta, numai • împotrira mulţămiri, Ta,_ am pa�atu1t 
şi împlineşte-ţi •• juruinţele făcute T1� am facut ce este rău înaintea-

Celui Prea I nalt. •oseaa. 2. Evr.JS.16. ' 
- ţ · f" d • 

„Deut.23.21. rov 22.2;. Pa. 76. 11. Ecl.5.4, o. a�a-c� _v:1• 1 . rept ID hotărîrea T� 
1 5. Cheamă-Mă • în ziua necazului, . �1. fara VID.

a m  JUde�ata T�. •}'ac.20.6;3._,, 
şi Eu te voi izbăvi iar tu Mă •• vei Le'-0• 19· 6· 2· 2 -•"'· 12· 13· · ···Luc.lb.21. tRom.i.[ 

proslă\'Î ! •1ov22.2;. ;s.9L 15; !07. ll, t3, 19, 28. 5 .. ��t� că_* sînt, nă�cuţ Î!l nelegiuirţ 
zah.H.9. „v .... 23.Ps.22.za. ŞI m pacat m a  zam1sht marnamet 
1 6. Dumnezeu zice însă celui rău : :J��v

1t;.!·. Ps. 08· '· Ioan 3· 6· Rom. 5. 12. Ef<s. 2.1 
„Ce tot înşiri tu legile Mele, 6. Dar Tu ceri ca adevărul să fie · şi ai în gură legămîntul Meu, adîncul • inimii : 10 
1 �- cînd •. 0

t0u ur�şti mustrării�, . fă dar să pătrundă înţelepciunea in-şi arunci cuvintele Mele mapo1a lăuntrul meu ! " '°'."'·" t� �- Dacă vezi u:�:;,
\:· �n:�-:�·�·�: c��af�răţeşte-mă • cu isop, şi mi fi 

şi te însoţeşti cu •• preacun·arii. spaiă-mă, şi voi fi „ mai alb decit 
. 

"' Ro
.
�. t.32. �* 1  Ti.m..5.22· zăpadaa 1 9. Dai drumul guru la rau, • Lev . 1' . 4 , 6,49. Nmn . 19. 18. Evr.9.lll. "*l".1.1<. 

şi limba ta • urzeşte vicleşuguri. 8. fă-mă să aud veselie şi bucurie, 
. . . • . •Ps.62.2. şi o asele, pe cari le-ai zdrobit Tu, 

20. Stai ş1 vorbeşti 1mpotnva frate- se • vor bucura. '°)JaL:·.•· 
lui tău, 9. lntoarce-Ţi • privirea dela păcatele 
· cleveteşti p� fiul ma�ei tale. I mele, 

21. lată ce a1 făcut, ş1 • Eu am tăcut. şterge „ toate neleo-iuirile mele ' Ţi-ai închipuit„ că Eu sînt ca tine. "' • 1er. 16.H. *'••�.1. 
Dar te ţ voi mustra, şi îţi voi pune 1 O. Zideşte în mine o inimă • cura· 

totul supt ochi ! •Ecl.8. 11, 12. 1Ba. 26. 1o; 57
•

11•  tă, Dumnezeule, 
„ Ro m . 2 . • .  tPs.90.8. pune în mine un duh nou şi stator· 

22. Luaţi seama dar, voi cari uita- nic ! •hpt.15.9. Efe;.U'-

li • pe Dumnezeu, 1 1 .  Nu mă lepăda del a •  faţa Ta, 
. ca .nu �mya �ă vă sfăşii, şi să nu şi nu lua dela m ine Duhul„ Tău ce.I 

fie mmem sa va scape. I Sfînt. •Fa&4.14. 2 R e g . 13 . 23 . ••Rom.s.9. Ef"-'-� 

•1ov8.13. Ps.9.17. Isa. 51.1a. 1 2. Dă-mi iarăş bucuriamîntuiriiîale, 
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ceic

.e I� �f1�j( se vor întoarce la Tine. şi pac��ezeule, Du!"neze�l m!ntui
_l_Jm�� ! Izbăveşte-ma de nna smge-
I�1i '. v.ărsat, mea va lăuda „ îndurarea ş1 hmba �, 2sam.1 1 . 11;12.o . .:.�' P:'<. ;\.";.zs. Ta. Do mne deschide-mi buzele, 1 5_. : me; va vesti lauda Ta_. . l�- g�;că ai fi voit jertfe • , Ţ1-aş ft 
ad��� Ţie ;u,�1�!.s��; •. 1�{.����!�d;„!�:: 
·�um-11r..:;:tt.el� ; 'pl�cute lui Dumnezeu ) 7· duh zdrobit : . sini un eule Tu nu dispreţuieşti o 
ini��mzderzobită şi m !�� �ă;B. I,a . 57 . to; M. 2. 

1 8 In îndurarea Ta,_ varsă-Ţi binefa-
iie asupra Sion�IUI, , . 

1 ceri zideşte zi�unl� �e�usalu�ulu1 .
. 

1 � Atunci vei pr1m1_ �ertfe • nepr_1-h" :te arderi de tot ş1 Jertfe mtreg1 ; �;��ci se vor ?duce P�,P����2!!.:�:�� 
viţei. PSALMUL 5 2. Către mai marele cî11tăreţilor. o_ C�//-1 e a lui Dai•id. Făcută cu prtle1ul rrlor spuse de Doeg, ţdot;rzitul, lr;i 
Sau/, cînd zicea

_
.· „[)_avid �.a dus m 

casa lui Ah1melec. 521 . Pentruce te făleşti cu răutatea 
ta, asupritorule • ?  . • 

Bunătatea lui Dumnezeu ţme m ve. O:•ISam.21 . 7 .  c�- Limba • ta nu născoceşte decît rău-
ta�� 

„ un brici ascuţit, \"iclean ce 
eşti ! (l.Ps.50.19. *�Ps.57. 4 ;09.';' ;64..3. 3. Tu iubeşti mai degrabă răul decît 
binele, 
mai degrabă minciuna • decît ade

vărul. - * ler.9 . .j,5. (Opnre). 4. Tu iubeşti numai cuvinte • nimicitoare, 
limbă înşelătoare ! i De aceea şi Dumnezeu te ,-a doborî pe vecie, 
te va apuca şi te Ya ridica din cortul tău, şi te va desrădăcina • din pămîntul 

Celor vii. - �Prov. 2. 22. (Oprire). 

6. Cei • fără prihană vor vedea lucrul 
acesta, se \'Or teme, şi " vor rîde de el, zicînd : •to,·'.12.19. Ps. 37 .34.:40. 3: &I.�.  M�l . 1 . 5 .  :_;,.;, P� . 58. 10. 

7. „Iată omul, care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu, ci . se • încredea în bogăţiile lui cele man, ş i  se bizuia pe răutatea lui." • P• . •9 . 6 .  S. Dar eu sînt în Casa lui Dumnezeu ca • un măslin verde, mă încred în bunătatea lui Dumnezeu, în veci de veci. (1 Jer . 1 t . 1r.. Osea 1 1 . 1;. 
9. Te voi lăuda totdeauna, pentrucă ai lucrat ; şi, în faţa copiilor Tăi, voi nădăjdui în Numele Tău, căci • este binevoitor. 

PSALMUL 53. 
.-p,i,;14_1;. 

Către mai marele ci11tăretilor. De cî11-
lat pe flaut. O cîntare a lui Da1·id. 53 1 . Nebunul • zice în inima lui : 

„Nu este Dumnezeu !" 
S'au stricat oamenii, au săYîrşit fă

rădelegi urîte, 
nu este nici •• unul care să facă bi-nele. * Ps . Hl. 4 ; H . l , ctc. �'*Rom . 3 . 111.  

2. Dumnezeu Se uită • dela înălţimea 
cerurilor peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput, 

şi să caute •• PP�-��i:".���!:i·. 1s. 2;19. 3. 
3. Dar toţi s'au rătăcit, toţi s'au stricat ; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. 
4. „Şi-au • perdut oare mintea ceice 

săvîrşesc nelegiuirea, 
de mănîncă pe poporul Meu, cum 

mănîncă pînea, 
şi nu cheamă pe Dumnezeu?" •Ier.•.c'2 .  5 .  Atunci • vor tremura de spaimă, 

fără să fie vreo pricină de spaimă ; 
Dumnezeu va risipi •• oasele celor 

ce tăbărăsc împotriva ta, 
îi vei face de ruşine, căci Dumnezeu i-a lepădat. ·'Lev.26. 17,36. Prov.28. 1 . '"' Ezec. 6„··· 

6. O • ! cine va face să pornească 
din Sion izbăvirea lui Israel ? 

Cînd va aduce Dumnezeu înapoi pe 
prinşii de război ai pop.arului Său, 

Iaco\· se va veseh, ş1 Israel se Ya 
bucura. ''Ps. u .  ' · 

PSALMUL 54. 
Către mai marele cînt.ireţilor. DP cîn
tat cu instrumente cu coarde. O cî11tare 
a lui Dai•id. Făcută cînd au i•enit Zif_i
tii să spună lui Sau!: „Ştiţi că Dal'ld · 

şade ascuns printre noi?" 541 .  Scapă-mă, Dumnezeule, prin 
Numele Tău, 

si fă-mi dreptate, prin puterea Ta ? 
iAscultă-mi rugăciunea, DumneLeule, 
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ia aminte la cuvintele gurii mele.. se:� <li�leJk1�/e ş�i. înşelătoria nu lip. 
3. Căci nişte străini • s'au sculat im- 1 2. Nu • un vrăjmaş mă batjoc triva mea · · căci aş suferi : 0reşt,, po
nişte oam�ni asupritori vor să-mi ia nu protivnicul meu se ridică •• . viaţa · triva mea, 1rnpo. 
ei �u se gîndesc la ,, DP•�:.��z��,;il;. ă · • d d" c c1 m aş ascu�·P;. ,1 . !n�,!�!�� lui. 

4 Da Dumnezeu este ajutoru/ �ju? 1 3. Ci tu, pe care te socoteam ·u" :.i.,�. Dom�ul • este sprijinul suf �. 11s� mine, na cu 
m
5
e_uR

! 
ăui se va întoarce asupra protiv- tu, frate • de cruce şi priete mine !  . 1:- 2.sam

� 
�6 . 12; 1 ... 0.za .  p8• 41. 9. 1� 9C� nic

n
i
1Jm
or
1·ce
m
ş
e
te
i �i în • credincioşia .,Tp,

a
. B9
! 

. 49. 
1 4. Noi, can tra1am •mpreună . i . .  

- plăcută prietenie, m r'o 

6_ Atunci Iţi voi aduce jertfe de bu- şi ne duceam împreună • cu rn . mea în Casa lui Dumnezeu ! •p,ul11-nă
v�l

i
l�uda Numele Tău, Doamne, că- 1 5. Să vină moartea peste ei ·� l 

ci • este binevoitor ; . 
'' P•-52·9· şi să se pogoare •  de vii în iocui , 

7. căci El mă izbăveşte dm toate ne- morţilor ! n,a 

cazurile, . • . "d • r "
tă . �ăci răutatea este în locuinţa lor, în 

şi • cu ochii mei 1m10 ya _i_mp 1.01 mima lor. • Num. 16 "  
dorinţa privitoare l a  vraim�l!.'.oom,�

;
192.11• 1 6. Dar e u  strig către Dumnezeu. · 

şi Domnul mă va scăpa. ' PSALMUL 55. 1 7. Seara •, dimineaţa, şi la amiaza Către mai marele cîntăreţilor. De c�n- oftez şi gem, ' 
tat pe instrumente cu coarde. O cm- şi El va auzi glasul meu. 

tare a lui David. •D•n.6. JO. Luc. 1s.1. Fupt . 3 . 1 ;  10.s, 9,SO. !Teu.17 55 1 .  l_a aminte, Dumnezeule, la ru- 1 8. Mă va scăpa din lupta care se dl 
găc1unea mea împ"oţriva '!l�a, ş_i-n.ii v.a aduce pacea, şi nu Te ascund� de cererile. mele ! cac1 mulţi ma i smt 1mpotriva mea ! 2. Ascultă-mă, şi răspupde-m1 ! . 

" • 2 eron.32.7,& 

Rătăcesc •  încoace ŞI mcolo, ŞI ma 1 9. Dumnezeu va auzi, şi-i va smeri frămint, . • 1•··�·14· El, care •, din vecinicie, stă pe scau'. 
3. din pricina zarvei vrăJm�şulu1 nul Lui de domnie. - topn111. 
şi din pricina apăsării cel.u1 rău. Căci în ei nu este nicio nădejde de Căci •  ei aruncă nenorocirea peste schimbare, 

mine, • . şi nu se tem de Dumnezeu. •Deut.a:i.�. 
şi mă urmăresc cu m1me. 20. Ei pun • mina pe cei ce trăiau" •28am.16. 1,s; 19.19. în pace cu ei, 4. !mi tremură inima • în �ţne, şi îşi calcă legămîntul. şi mă cuprinde spaima morţ11, •P•-16·3· 

''Yapt. 12.1. ••P•.1.t 5. mă apucă frica şi groaza, 21 .  Gura lor este dulce ca smîntîna, şi mă iau fiorii. . . dar în inimă poartă războiul : 
6. Eu zic : „O, dacă aş avea an pile cuvintele •  lor sînt mai alunecoase porumbelului, decît untdelemnul, aş sbura, şi aş găsi undeva odihnă !" dar cînd ies ele din gură, sînt nişte 7. Da, aş fugi de�arte de tot, săbii. • Pe.28. s;57. 4; 62 . 4 ; 64.3. Prov.o.a,1; 12.1i. şi m'aş duce să ocuiesc în pu�J��i�aj. 22. Incredinţează-ţi • soarta în mina 
8. Aş fugi în grabă la un adăpost Domnului, şi El te va sprijini. 
de vîntul acesta năpraznic şi de fur- El nu •• va lăsa n iciodată să se da· 

tuna aceasta. tine cel neprihănit. 
9. Nimiceşte-i, Doamne, împarte-le • Pe . 87. 5. Mot.6.20. Luc.12. 22. 1 Pet.D.7. „p,,31.�. 

limbile, 23. Şi Tu, Dumnezeule, ii vei po· 
căci în cetate văd silă • şi certuri ; gorî în fundul gropii. . . 

•Ier.6. 1. Oamenii • setoşi de sînge �1. �e 1�· 1 0. zi şi noapte ei îi dau ocol pe zi- şelăciune, nu •• vor ajunge nici iuma· 
duri : tate din zilele lor. nelegiuirea şi răutatea sînt în sinul ei · Eu însă mă încred în Tine ! 
1 1 .  răutatea este în mijlocul ei, ' <•Pe.5.6. ••1ov 15. sz. Prcv.10.21.Ect.7.17• 
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PSALMUL 56. 

oi morele cînfărefilor. Se clntă Cătrpm umbel din stejari depărtaţi''. ca � �;e de laudă a _li:i D��id. Făcută O :::d l-au prins Ftl1ste�11 la Gat. 
1 Ai milă • de mme, . Dumne-56 z�ule ! Căci nişte oamen i mă hăr-

ţu���-tă ziua îmi fac război şi '!1: •
. 
���� 

n�'.e��aţă ziua mă hărţuiesc • protiv
nic�i r��lţi şi se războiesc cu mine 

ca
s1;işte trufaş!· - •Ps.o7.3. 

3 Oridecîteo�t m� tem, 
eu
. 
mă încred !n _Tme. 

• 4• Eu mă voi _lauda cu Dumnezeu, 
u Cuvîntul Lm. 
c Mă încred în Dumn�zeu, 
şi nu •• mă ţem �e �1m1c : . 
ce P�t.;,���1�. �:��. 1?s'.���,n���-e;;.:l3.8. 5 Intr'una ei îmi ating drepturile, Şi n'au decît gînduri rele faţă de 

m��tneltesc •, pîndesc şi îmi urmăresc 
pa���tru că•• vor, să-_m i  ia via._!a. � P s .  o9. 3; 140. 2. ···�· Ps. 71. 10. 

7. Ei trat nădejde să scape prin ne-
le�i����ară o;�poarele, Dumnezeule, în 
minia Ta ! 
8. Tu numeri paşii vieţii mele de 
pribeag ; 
pune-mi lacrămile în burduful Tău : nu sînt ele • scrise în cartea Ta ? 

<•Mal.3.16. 
9. Vrăjmaşii mei dau înapoi, în ziua cînd Te strig : 
ştiu că Dumnezeu este de • partea 

mea. i:•Rom.8.31. 
10. Eu mă voi lăuda cu • Dumnezeu, cu Cuvîntul Lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu Cuvîntul Lui. «vera . 4 .  

11 .  Mă încred în Dumnezeu, şi nu mă tem de nimic : 
Ce pot să-mi facă nişte oamen i ?  

1 2. Dumnezeule, trebuie să împlinesc 
juruinţele pe cari Ţi le-am făcut ; 

Iţi voi aduce jertfe de mulţămire. 13. Căci mi-ai izbăvit sufletul dela • 
moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere, ca. să umblu înaintea lui Dumnezeu, 
10 lumina•• celor vii. 

•:• Ps. 116.8.  i:•* Iov 33.00. 

PSALMUL 57. 
Căire mai marele c1nfărefilor Nu ni
mici". O cînfare de lauda a t�l'David 
Făcută cînd a fugit în peşteră, urmă� 

nt de Saul. 571 .  Ai milă • de mine, Dumne
zeule, ai milă de mine ! 

Căci în Tine mi se încrede sufletul · 

la •• umbra aripilor Tale caut u� 
loc de scăpare, 

pînă ţ vor trece nenorocirile. 
•:• Ps.itG . 1 .  ""* Ps.17.8;  Ga .  7. tiso..2G. 20. 

2. Eu strig către Dumnezeu, către 
Cel Prea Inalt, 

către Dumnezeu, care • lucrează 
pentru mine. <• Ps . 138 . s .  

3. El • îmi va trimete izbăvire din 
cer, 

în timp ce prigonitorul meu îmi 
aruncă ** ocări. {Oprire). 

Da, Dumnezeu Işi va ţ trimete bunătatea şi credincioşia. 
·· rs . lH . 5 , 7 .  ':":' Ps.5G . l .  tPs.40.11; 43. 3; 61 . 7 .  

4. Sufletul meu este între nişte Iei : 
stau culcat în mijlocul unor oameni 

cari varsă flacări, 
în mijlocul unor oameni ai • căror 

dinţi sînt suliţe şi săgeţi, 
şi a căror limbă •• este o sabie ascu-

ţită. ...,Prov.30.14. >:i�·Ps.55.21; 64.3. 
5. Inalţă •.Te peste ceruri, Dumne

zeule, 
peste tot pămîntul să se întindă sla-

va Ta ! "'Vers . 11 .  Ps.108.6. 

6. E i • întinseseră un laţ supt paşii 
mei ; 

sufletul mi se încovoia, 
şi-mi săpaseră o groapă înainte : 
Dar au căzut ei în ea. -

::'Ps . 7 . 15,16; 9.16. (Oprire). 
7. In ima mea este tare •, Dumnezeule, 

inima mea este tare ; 
voi cînta, da, şi voi suna din instru-

mentele mele. "Ps.108. 1 , etc. 
8. Trezeşte-te, suflete • !  Treziţi-vă, 

alăută şi arfă ! 
Mă voi trezi în zori de zi. 

>:<Pa.16.9; 30.12; 108. 1,2. 
9. Te voi lăuda • printre popoare, 

Doamne ! 
Te voi cînta printre neamuri. • Pe.108.3. 

1 O. Căci • bunătatea Ta ajunge pî
nă la ceruri, 

şi credincioşia .1:. J. ��7�. 1�� 10�-�fh08. '· 
1 1 .  Inalţă-Te • peste ceruri, Dumne

zeule, 
peste tot pămîntul să se întindă sla-

va Ta ! •Vers.5. 
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PSALMUL 58.  . Către mai marele cîntăreţilor. _„Nu ��
mici". o cîntare de laudă a lut _Davt · 
58 1. Oare, tăcînd, faceţi voi drep-

Oar��ş: judecaţi voi fără părtinire, 
fiii oamenilor ? _ _ •ţ · 'l. Dimpotrivă ! în inimă, sav1rş1 1 ne-
Ie7�u:�i

r
� 

puneţi în cumpănă • silnicia mînilOr �oastre . . 
'�rs._:>4· 2?· r�a. i�. 1 . 

3. Cei răi sînt stricaţi mea dm pm-
tecele mamei lor, . . 

mincinoşii se rătăcesc _odată cu 1eş1-
rea din pîntecele mamei.���Î.5. Isa. <8.8. 

-1. Au o otravă• ca otrava unui _şarpe, 
ca otrava unei aspide•• surzi, care 

îşi astupă ure��-��o. a. Ecl. 10.1i . <•• Ier. 8. 17 . 

5. care n'aude glas�) vr�jito�i!or, . 
glasul fermecătorului celm mai 1sc�s1�_. 
6. Dumnezeule, zdrobeşte •-le dmţ11 

din gură ! 
Smulge, Doamne, măselele acestor 

pui de lei ! . _ ""lov �.10. P•:a. 1.  
7. Să se risipească • mtocma1 ca nişte 

ape cari se scurg ! 
Săgeţile, pe cari le-aruncă ei, să fie 

nişte săgeţi tocite ! "los. ; . ;. Ps.u2.t0. 
8. Să piară, ca un melc, care se to

p�şte umblînd ; 
să nu vadă soarele, ca • stîrpitura 

unei femei ! ·:·rov :i. 16. Ecl . 6. 3 .  

9. lnainte ca oalele voastre să simtă 
focul de spin 

nrde sau uscat, îl • va lua vîrtejul . 
f.•Prov . 10.'.!5. 1 O. Cel • fără prihană se va bucura la 

nderea răzbunării ; 
îşi va scălda picioarele „ în sîngele 

celor răi. .:<Ps.52.G; G-LIO; 107. 42. ':":' P s . GS . 2� 
1 1 .  Şi • atunci oamenii vor zice : „Da, 

este o răsplată pentru cel fără pri
hană ! 

Da, este un Dumnezeu care judecă„ 
pe pămînt ! "  :c-Ps.92.10. ':":' P s . Gi . -1 ; 96 . 13; 9S.9. 

i: ·v���\ iată-i că stau la pîndă Să.llJi 
nişte oameni porniţi la • ră lucruri rele împotriva mea 

U Uriesc _ fă�ă „ să fiu �ino�· �t,_ fă;ă să li _ catu1t, Doamne . F " ''"· "· •• i s  pa. 
4. Cu toată nevinovăţia mea 

�•1.i..li. 
gă, se pregătesc : ' ei alear. 

ţrezeşte •-Te, ieşi înaintea rne . priveşte ! <•r,.35 ZJa, ş1 
J�m��!:;}nl�i I��a�pezeul 0�ti����: 

scoal�-Te, ca să pedepseşti t neamurile ! Oate 
N'avea milă de niciunul din . vînzăto�i _ nelegi'!i ţi .  . - 1����.� 

c�· nŢ�te �Î��.rc m fiecare seară, urlă 
şi dau ?col cetăţii . • q·,„_„ 

7. Da, dm gura }or ţ1şneşte răul pe buzele lor smt săbii • · ' 
căci zic : „Cine •• aude ?;, .„ 

Pro\·. l'.?. 18. (·.,, Ps. 10. 1 1 ,  rn; 6'1. 5; 73. �t; 9.f.. 7.� P:5.5i.t 
8. Dar Tu •, Doamne, rîzi de ei Tu Iţi baţi joc de toate nearn�rile. 

. 
. 

·· 1 Snm. 19. 16.Ps.z.� 
9. Oricare le-ar f1 puterea eu în T · 

nădăjduiesc, ' ine 
căci • Dumnezeu este scăparea mea. 

�·Vers. 17. Ps.62.Z. 
. 

1 �· _Dumn�ze_u l  meu , în bunătatea Lui 1m1 iese • mamte, ' 
p�neze_u •• mă _face să-mi văd im. phmta dormţa faţa de cei ce mă prigonesc. r:: p � _ '.?t . 3. '·'·'.' P s . 54 . 7; 92.11:112.e. 

1 1 .  Nu •-i ucide, ca să nu uite lucrul acesta poporul meu, 
ci fă-i să pribegească, prin puterea Ta, şi doboară-i, 
Doamne, Scutul nostru ! •Fac. 1. 12,E. 

1 2. Gura lor păcătuieşte la fiecare' 
vorbă, care le iese de pe buze: 

să se prindă în însăş mîndria lor, 
căci nu spun decît blesteme şi min· 

ciuni : �·Prov.12.ll;Is.:. 

1 3. Nimiceşte-i •, în minia Ta, pră· 
pădeşte-i, ca să nu mai fie ! 

PSALMUL 59. Fă-i •• să ştie că împărăţeşte Dum· 
C�t�e mai marele cîntiirefilor. „Nu ni- nezeu peste lacov, 
mw." O clntare de laudă a lui David. pînă la marginile pămîntului. -
Fărnfit cînd a trimes Saul sii-i lmpre- * Ps . 7.9. » Ps . 63.18. 1opnreJ. 

soare casa, ca să-l omoare. 1 4. Se • întorc în fiecare seară, urlă 59 1. _ pum.�ezeule, scapă-mă • de ca _nişte cîni, _ „ , y.,,.;. 
vraimaşn mei ş1 dau ocol cetaţu. . 

ocroteşte-mă de pr�tivnicii mei ! 1 5. Umblă • încoace şi încolo dupa 
'J _ _ _ _ _ • oPs.18.tS. hra_nă, _ . -: s:apa-ma _de raufacăton, / ş1 petrec noaptea ne satu1. 1zbaveşte-ma de oamenii setoşi de •:•Jov l!i. 23. p,.111uo. 

sînge ! , 1 6. Dar eu voi cînta puterea Ta ; 
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disdedimineaţă, voi lăuda bunătatea 

Ta(;ăci Tu eşti un turn de scăpare pen
tr�;{;�· de adăpost în ziua necazului 

rn1el." O, Tăria • mea ! pe Tine Te voi 
lăU�31 „ Dumnezeu, Dumnezeul meu 
cel

a��ea bun, este tu���\8���.�.� •. ���o� pare. 
PSALMUL 60. 

,1 mai marele clntărefilor. Se c1ntă Ca �e 
Crilll.ll mărturiei". O c1nlare de 

Cil �/
a lui David, spr� 1nvăţ��ur�: F�tau ă c!nd plll'ta războf .cu .�1n�m1 din c�I 

opotamia şi cu Smenu din Ţoba A. e:înd s'a întors /oab şi a b�.tut în şi Valea Sării �°foU.:::[/zece m11 de 

60 t . Dumnezeu.le •, ne-ai lepădat, 
ne-ai împrăştiat, 

şi Te-ai miniat : ridică-ne ia�.�ş • .  !
„.9• 2. Ai cutremurat pămîntul, l-ai de

sp�::g; e-i • spărturile, căci se clatină ! 
-<• 2crou. 7 . 14. 

3. Ai făcut • �e pohorul Tău să trea-
că n�:�i �d����1··g� e�n vin de amor-
ţire. �= es. 7 1 . 20. *�·Isa . 5 1 . li, 2'.?. ler.2�. 1.'l .  t Ai dat • celorce se tem de Tine 

u
n
c:

t::.1hnalţe spre biruinţa adevăru
lui. - • l's.20. 6. (Oprire). 5. Pen truca • prea iubiţii Tăi să fie izbăviţi, 
scapă-ne prin dreapta Ta, şi ascul

tă-ne ! t.• P.e.108.6,ttc. 6. Dumnezeu a zis • în sfinţenia Lui : „Voi ieşi biruitor, voi împărţi •• Sihemul ţ, şi voi mă
sura valea ţţ Sucot. 

�·Pe.89.35. �'f"los . 1 . G . ţ Foc. 12.0. +tlos.13.27. 7. Al Meu este Galaadul, al Meu este Manase ; 
Efraim • este tăria capului Meu, 
iar luda ••, toiagul Meu de cîrmui re : 

*Deut.3H.17. :i:":'}'ac.-19. IO. 
8. Moab • este ligheanul în care Mă spăl : 
peste„Edom lmi arunc încăltămintea : 
. \ara . �ilistenilor ţ strigă de bucurie din pricina Mea !" -

·;2s:i.m.s.2. o:i:::.2so.m.8. H. P.s. lOS . O .  ţ 2 Sa m . S. I .  

9. Cine mă  v a  duce în cetatea întărită ? Cine mă va duce la Edom ? 

1 O. Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne •-ai lepădat, şi nu - mai ieşi, Dumnezeule, cu oştirile noastre ? 
>:: Ver�. l .  '211.U.9;  10�. U. (1*Ioe. ; . 12. 

1 1 .  Dă-ne ajutor, ca să scăpăm din necaz ! 
Căci ajutorul omului este zădarnic• . 

::rs.UB.8; t4G.�. 
1 2. Cu Dumnezeu vom face • ispră\"i mari, 
şi El va zdrob i •• pe vrăjmaşii no-ştri. * Nu m . 24.18. 1 Cron .1fl.13 . .:.qfl.0..6�. c:. 

PSALMUL 61 . 
Către mai marele cîntărefilor. De ci11-
tat pe instrumente cu coarde. Un psalm 

al lui David. 

61 1 .  Ascultă, Dumnezeule, strigăte" 
le mele, 

ia aminte la rugăciunea mea ! 
2. Dela capătul pămîntului strig că

tre Tine cu inima mîhnită, şi zic : 
„Du-mă pe stînca pe care n'o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru 

mine ! 
3. Căci Tu eşti un adăpost pentru 

mine, 
un  turn • tare împotriva vrăjmaşu-

lui. o;•pro,·. 1s.10. 

4. Aş•  vrea să locuiesc pe vecie în 
cortul Tău : 

să •• alerg la adăpostul aripilor Ta-
le. - *Pa.27.4. -<11:• Pe.17.13i 57. 1 j 91.·I.  (Oprire), 

5. Căci Tu, Dumnezeule, îmi asculţi 
juruinţele, 

Tu îmi dai moştenirea celorce se 
tem de Numele Tău. 

6. Tu adaugi • zile la zilele împăra
tului : 

lungească,i-se anii pe vecie ! " P, . �u .  

7. ln veci să rămînă el pe scaunul 
de domnie, înaintea �ui D�m�cz�u ! 

fă ca bunătatea • ş1 credmc10ş1a Ta 
să vegheze asupra lui ! "Ps. •o . 11 . Pro,·. 20. 2" .  

8. Atunci voi cînta neîncetat Numele 
Tă

ş�' zi de zi îmi voi împlini juruinţele. 
PSALMUL 62. 

Către mai marele cîntăreţilor. După 
Jedutun. Un psalm al l•ti David. 

62 1 .  Da, numai în • Dumnezeu mi 
se încrede sufletul ; 

dela El îmi vine ajutorul. "l's.aa.�o. 
2. Da •, El este Stînca şi Ajutorul 

m��rnul meu de scăpare ; nicide· cum •• nu mă voi clăti��·�"· '· ,„;. p'°" · "' 
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unui om ţ" ' " 1 do 3. Fiindcă • bunătatea Ta· p'/7tu"'.'a.,L pînă cÎnd veţi căuta cu to 11 sa- - mai mult decît viaţa, e Ieşte bo:!t1 pe un z�d gata să? 

cadă.'1s�
aoog; Ta1!. 

acee
_
a �uzele

. 
mele cîntă ��deie 

u�- g0�� �f1��� % s�!fee ·să-I doboare ţ:·rJ"e�.
vo1 bmecuvmta dar toată, ·�: 

din înălţimea Im : . şi în Numele Tău îmi voi ridica . le place minciuna ; d · · mie. "Ps. io.i. 33. lll1. cu • gura binecuvintează, ar cu im
,
- 5. Mi se • satură sufletul ca de ' 1� '  m a  blastămă. - •Ps.ZS-�- (Opnre 
• bucate grase şi miezoase nişte 

5. Da ', suflete, încrede-te m Dum- şi gura mea Te laudă 'cu st . . nezeu d de bucurie pe buze, .�1gate căci' dela El îmi vine nădej .��;.. 1, 2. 6. cînd mi-aduc • aminte de îi •.:o;;a 
6 Da El este Stînca şi Ajuto_fl:II meu, aşternutul meu, ne 1n 

Tur�ul meu de scăpare : mc1decum şi cînd mă gîndesc la Tine în f 
nu mă voi clătina. . " . pul priveghiurilor nopţii. 11ll· 

7. Pe ' Dumnezeu se înteme1aza aJU- 7. Căci Tu eşti ajut�/�j·���u.ss, 119.,_ to�1n
ul

D
ş
u
i
m
sl
n
a
e��:e

e
s�� stînca puterii me- şi sînt plin de veselie Ia ; Umb 

• t  3 23 aripilor Tale. •p,_61ra Ie locul meu de adăpost. • er. 
· · 

8. Sufletul meu este lipit de Tine·"· s. Popoare, în orice vreme, mcrede- dreapta .Ta mă sprijineşte. ' 
ţi-vă în El, . . . • . L · 1 9. Dar cei ct;_ cau!ă �ă-i:ri i ia viaţa, vărsaţi •-vă 1mm1le m�mtea .�1 - :;e vor duce m admc1mile pămîntulu" Dumnezeu este adapostul no-

1 0. vor • fi daţi pradă săbiei 1 ' stru. - • 1 sam.1.1&. Ps.42.<. Plln.2· 19· •·'
�,;:&��: vor fi prada şacalilor. ,:Ezee.11; 6  

9 Da  0 • nimica sînt fiii omului ! 1 1 . Da r  împăratul s e  v a  bucura j� MinciW:ă sînt fiii oamenilor ! . Dumnezeu ; 
Puşi în cumP.ănă toţi Ia olaltă, ar ft oricine • jură pe El se va făli 
· · d t o suflare căci va astupa gura mincin�şilor mat UŞOrl e.ci!..3!1. o,U. lsa. 40.15, 17. Rom.8.4. •Deut.6.13. lea. 45.23; 65. 16. Ţef.t.i. 

1 O. Nu vă încredeţi î� asup�ire, . " PSALM UL 64. şi nu vă puneţi nădejdea zadarmca Către în 
cÎ:a�rec�esc bogăţiile, nu vă lipiţi 

inima de ele. . o:o Iov3l.25. Pe.02. 7. Luc.12. 16. 1 Ti.m.6.17. 1 1 . Odată• a vorbit Dumnezeu, 
de două ori am auzit 
că „Puterea •• este a lui Dumne-

zeu." o:tlov39.14.. o..;i.A.PoC. 19.1. 1 2. A Ta, Doamne, este şi bunăta
tea", 

căci Tu •• răsplăteşti fiecăruia după 
f;0���l-�}�.�.�9�i!:_ţ?t�if��J�;.i;.•J���.;.��: tl. t Cor. 3.8. 2Cor. 5.10. Efes.6.8. Col.S. 25. IPet. 1.17. 

mai marele cînlărefilor. Un 
psalm al lui David. 64 1 .  Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, cînd gem ! 

Ocroteşte-mi viaţa împotriva vrăjmaşului de care mă tem ! 2. Păzeşte-mă de uneltirile celor răi, 
de ceata gălăgioasă a oamenilor ne

legiuiţi ! 
3. Ei • îşi ascut l imba ca o sabie, 

.Apoc.2'2.12. 

îşi aruncă •• vorbele lor amare, ca 
nişte săgeţi, • Ps. 11.:2; 57.4. ""Ps.r.e.7.Ier.9.9. 4. ca să tragă în ascuns asupra ce
lui nevinovat : PSALMUL 63. trag asupra lui pe neaşteptate, fără Un psalm al !ai David. Făcut cînd era nici o frică. în pustia lui luda. 5. Ei se • îmbărbătează în răutatea 63 1. Dumnezeule, Tu eşti Dumne- I lor : zeul meu, pe Tine Te caut ! se sfătuiesc împreună ca să întindă !mi însetează sufletul • după Tine, curse, 

îmi tînjeşte trupul după Tine, şi zic•• : „Cine ne va vedea? 
într'un pămînt sec, us;:!.�2�:I�; �E{ 6. Pun la cale n�f��i�.i�(Ps. 10. 11; rB 7. 2. Aşa Te privesc eu în locaşul cel şi zic : „lată-ne gata, planul este 

sfînt, făcut !" 
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răpastie este Q p .  I 
lăuntrul şi inima I Ţu �e dai griu, pe care iată cum îl !!�113. ��r. ���;3e��ts� 4.. (< Deut. 11 . 12. �":'Ps. f-8. 9, 10; 1 O. îi uzi brazdele f�.'H�:a;�umnezeu aruncă săg:eţi îm-

p0triva lor; tă-i loviţi. " Pe . '  . 12, 1a 
d;o���31�or 1i:-a ericinuit. c��;re� ; 
8Şi toţi ce��e;.112.�::�â.1��:!�;�i. 11, �'.�. 

caP· f amenii sînt cuprinşi de frică, 
9.: To ă�furisesc •• : „lată ce a făcut ŞI m u 
Du!11nezeubsc că aceasta este lucrarea ŞI recUn 

.;. Pe. 4.0. s. �11:• Ier. 50. 28; 61. 10. 
Lui ! C 1 •  neprihănit se bucură în 10. j şi în El îşi caută scăparea ; Dom�U i CU inima fără prihană se 
la�d� c�e sin! fericiţi. • Pe . 82.11; os. JO; 68 .  3. 

PSALMUL 65. mai marele cîntăreţilor. Un Căl;�lm al tai David. O cîntare. 
. 65 I. Cu încr�der�, Dumnezeule, vei 

fi lăudat m Su;in,. . . 
şi împlini!e vor fi 1urumţele cari 

Ţi-au fost facule. " . 
2. Tu asculţi . rugacrn.�ea, . • de aceea toţi oamenu vor veni la 

..:<Isa..66.23. T�neMă copleşesc • nelegiuirii� : 
dar Tu vei ierta•• fărădeleg1le noa

stre. i:.Ps.38.4;  40,12. <i:iQi.Ps.61.2; 79.9. Ise..6.7. 

E4."9·f:�:{�;n.i. d�· cel. pe �a.re-! alegi •• 
Tu şi pe care-l primeşti .mamtea Ta, 
�a să locuiască în curţile T�le ! 
Ne vom sătura ţ de bmecuvmtarea 

Casei Tale, 
de sfinţenia Templului Tău. 

• .;.ps.93.12; 84.4. •:·�'Ps.4. 9. ţPe.36.8. 
5. Jn bunătatea Ta, Tu ne asculţi 
prin minuni, 
Dumnezeul mîntuirii noastre, 
nădejdea • tuturor marginilor înde

părtate ale pămîntului şi mării! « Pe.22. 21. 6. El întăreşte munţii prin tăria Lui, 
şi este • încins cu putere. "Pe. 93.1. 

7. El • potoleşte urletul mărilor, ur-
letul valurilor lor, 
şi zarva „ popoarelor. �Pe.89.9; 107.29. 

Mat.8.26. (l.•Ps.16.10. IBR.17.12,13. 
8. Ceice locuiesc la marginile lumii se înspăimîntă de minunile Tale : 
Tu umpli de veselie răsăritul şi apu

sul îndepărtat. 9. Tu cercetezi • pămîntul şi-i dai •• 
belşug, 

îi sfărîmi bulgării îl moi cu ploaia , ' şi-i binecuvintezi răsadul. T�1�, lncununezi anul cu bunătăţile 
şi pa şii Tăi varsă belşugul . 1 ;i· i:�g:n� rî��ti1�c�:�! ��ă

�::�iie. 1 3. Păşunile se acopăr de oi, şi văile • se îmbracă cu griu : toate strigă de bucurie şi cîntă. 
*Isu.DS. I'.!. 

PSALMUL 66. 
Căire mai marele cîntăretilor. O cin· 

tare. Un psalm. 

66 1 .  )nălţaţ i lui Dumnezeu stri-găte • de bucurie, toţi locuitorii pămîntului. "Ps. 100. 1 .  
2 .  Cîntaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre. 
3. Ziceţi lui Dumnezeu : „Cit de în

fricoşate • sînt lucrările Tale ! 
Din•• pricina mărimii puterii Talc, 

vrăjmaşii Tăi Te l inguşesc. 
<iPs.65.6. �·�· Ps.18.«. 

4. Tot • pămîntul se închină înaintea 
Ta, 

şi cîntă •• în cinstea Ta, 
cîntă Numele Tău. -

*Ps.12.27; G7.3j 117.1.  .;c:< Ps. 90. 1 , :a. (Oprire). 
5. Veniţi • şi priviţi lucrările lui 

Dumnezeu ! 
Ce înfricoşat este El, cînd lucrează 

asupra fiilor oamenilor ! •Ps.46.s. 

6. El a prefăcut • marea în pămînt 
uscat, 

şi rîul •• a fost trecut cu piciorul : 
atunci ne-am bucurat în El. 

�·Exod. 14.21. ici�·Ios.3.14118. 
7. El stăpîneşte pe vecie, prin pute

rea Lui. 
Ochii • Lui urmăresc pe neamuri, 
ca cei răsvrătiţi să nu se mai scoale 

împotriva Lui ! - <•Ps. 1 1 . < .  (Oprire). 

8. Bi.necuvîntaţi, popoare, pe Dum
nezeul nostru ! 

faceţi să răsune lauda Lui ! 
9. El ne-a păstrat sufletul cu viaţă, 
şi n'a îngăduit să ni se clatine pi

ciorul. 
1 O. Căci Tu • ne-ai încercat, Dumne-

zeule, îl umpli de bogăţii, 
şi de rîuri t dumnezeieşti, apă. 

ne-ai trecut •• prin cuptorul cu foc, 
pline cu ca ari�}�!.�J:3. lea. olll. 10. "" Zah.19.9. lPet. 1 . 6,7. 
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1 1  Ne-ai adus • în laţ, _ / 6. Pămîntul • îşi dă roadele ;  
: · us 0 grea povara pe Dumnezeu, Dumnezeul nost ŞI ne-ai P �"P1tn. 1 . 1a. I binecuvintează, .;.Le,·. 26. 4 .  P�.sei. 12 ;u, ne c��psAÎ lăsat • pe oameni să încalecr I 7 .

. Dumnezeu ne. b.inecuvintea�t"'"'·': 
pe �apetele noastre, . ş1 toate margin ile pămîntuJJi s • 

am trecut•• prin foc. şi pri.n apă : tem de El. •p„2'2�, dar Tu ne-ai scos ş1 ne-a1 dat bel- PSALMUL 68. 
· 

Şug �·Isa.61.23. �c(IJE!fl . "3. 2. Cdt ma " l A I 
1 3  .

. 
De aceea, \'Oi merge • în Casa Ta re t mare e cm ăretuor U psalm al lui Da„fd. O clnia;e, 

n cu
î��d��\ .�e î�;i ini juruinţele . făc1!te 68 1. Dumnezeu Se scoală . ' ·  

Ţie •Po.1'XU;U6.1',17,18,19. •'· E d . o . < .  . ma�ii .L�i se. risipesc, ' vraJ· 

t 4. juruinţe, cari mi-au ieşit de pe �1 p�otivmrn Lm fug dinaintea F 
b ţe1 Lui. ''Num . 10.35, J  e. u

p
z!, cari mi le-a rostit gura cînd eram 2, Cum • se risipeşte fumul ••.J.1.3: risipeşti Tu ; • a�a-1 

1� ;tr/[':�?;{�·duce oi grase, ca ardere cum •• se topeşte ceara la foc 
de tot, . aşa pier cei răi dinaintea lui D 

cu grăsimea berbecilor, . n�zeu. " l••:�· 1s . osea
_
1a.

_
a. °''Ps. &1. s. M1cu1m,· 

voi jertfi oi împreună cu tap1io�r•). ..>. Dar cei neprihaniţi se bucu , · 

. . s
z
a
e
l
u
tă de bucurie înaintea lui Durn::: 

1 6. Veniţi • de ascultaţi, toţi cei ce 
\'ă temeţi de Dumnezeu, . şl nu mai pot de veselie. 

şi voi istorisi ce a făcut El sufletului •Ps.32.u;68. 10;si.1Q. meu. '' Ps. 34 • 1 1 .  4. Cîntaţi • lui Dumnezeu, lăudaţi 
1 7. Am strigat către El cu i;ura mea, Numele Lui ! 
şi îndată lauda a fost pe limba mea. Faceţi •• drum Celui ce înaintează 

1 8. Dacă • aş fi cugetat lucruri ne- prin cîmpii. 
legiuite în inima mea, Domnul ţ este Numele Lui : bucu. nu m'ar fi ascultat Domnul. raţi-vă înaintea Lui ! 
·�09�·0:;\i)�·:��;��a�:�· ;0a;;��jf;ţ:4·3· �Ps. 66. 4. ** Deut. 33. 26. Vers. 33. t Exod.B.s. 

a luat aminte la glasul rugăciunii 5· El este Tatăl • orfanilor, Apără-
mele. '' Ps . llG. i, 2. 

toru
1
1 \

D
·ăduvelor, 

E , umnezeu, care locuieşte în )0• 
20. Binecuvîntat să fie Dumnezeu, caşul Lui cel sfînt. <•rs.10. u, 18; 1tH care nu qii-a lepădat rugăciunea, 6 o • d" f T şi nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui ! ră�iţi,

umnezeu a 0 ami ie celor pă· 
PSALMUL 67. 

Căire mai marele cîntărefilor. De cîn
tat pe instrumente cu coarde. Un 

psalm. O cîntare. 67 I. Dumnezeu să aibă milă de 
noi şi să ne binecuvinteze, 

să facă • să lumineze peste noi faţa 
Lui, - •Num.6.26. Po.t.6;31. 16;80.3,7,19iJ�i�t.° 

2. ca să se cunoască pe pămînt ca
lea • Ta, 

şi printre toate neamurile mîntui
rea .„ Ta ! ::'Fupt.19.25. i::�· Luc.2.30,31. Tit. 2. 1 1 .  

3 .  • Te laudă, popoarele, Dumnezeule, 
toate popoarele Te laudă. •:•Ps.1;1u . 

4. �� buc�ră neamurile şi se veselesc ; 
. �aci Tu 1udec1 popoarele • cu nepăr

tmire, 
şi po1·ăţuieşti neamurile pe pămînt. -':'Pti.96. I0, 13;98.il. (Oprire). 

5. Te laudă, popoarele, Dumnezeule, 
toate popoarele Te laudă. 

E l  izbăveşte •• pe prinşii de război 
şi-i face fericiţi ; 

numai cei ţ răsvrătiţi locuiesc în Io· 
euri uscate. > 1 snm . 2.6.  Ps . 113.9. "*Pe. 101.10, 

14; 146. 7. Fopt.12. 6, et.c. ţ Ps.  tOi.34, 40. 
7. Dumnezeule, cînd • ai ieşit Tu în 

fruntea poporului, 
şi cînd mergeai în pustie, -

•:'Exod. 13. 21.  Jude . 4 . 14. Hub.3. lS. (Oprire). 
8. s'a cutremurat • pămîntul, 
s'au topit cerurile, dinaintea lui Dum· 

nezeu, 
s'a zguduit Sinai dinaintea lui Dum· 

nezeu, Dumnezeul lui Israel . 
·: :Exod. 19 . 16, 18. Judt.5 . .1.. hrn.Gl. J,;t 

9. Ai dat o •  ploaie binefăcătoare. 
Dumnezeule, 

şi a i întărit moştenirea Ta, sleită 
de puteri. <•Deut . 11 . 11 , 12. Ezec.3'-"· 1 O. Poporul Tău şi-a aşezat locuin!a 
în ţara, 

pe care, prin bunătatea Ta, Dumne· 
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I 
năr�, - . m n e z  .• u rn a Il-

eul staulelor, . _ . •• : bme�u_vrnt.aţ1 pe Domnul, ceice vă Io aripile porumbelului smt acopente . scobonţ� • �h� Isr�-el ! '''.Deuua.28. Iso.'8. 1 . 
argint � 27. lata hnarul Ben1am111, care stă-de . en;le lui sînt de un galben au- pîneşte peste ei, • ŞI � '' �s.8t.s. ''"'' Ps. 105.a1. căpeteniile lui luda şi ceata lor n1u4_ Cînd • a 0Îml?r�şhat !=el Atotpu- �ăpeteni_ile lui Zabulon, căpete�iile 1 n ic pe împar_aţ1 rn ţara, lui Neftali. :· 1 sum.9 .2i .  e�arcă n ingea !�J:.���,0r0·,_ 10_ 10; 1 2_ 1, etc. n?c�· Dumnezeul tău te-a făcut " puter-
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1 5. Munţii lui Dumnezeu, munţii Ba- I ntăreşte, Dumnezeule, ce a i  făcut sa���(\ cu multe piscuri, munţii Ba- ' P���r�m��ir�tii ye�tl
v
u�r 

T
a
ăd�ce "��-;�:i 

sanului, • . . la Ierusalim. >:' t Reg.10. 10, 2-t, 2ă. 2 cron . 32 . ?.t. 1 6 pentruce , munţi cu multe p1s- Ps. 12. 10: 1G. 11. 1sn.oo. rn , t7 .  
euri, purtaţi pismă 30. l n�păim!ntă fiara din trestii, pe" muntele pe care l-a ales Dum- ceata · taunlor, cu v1ţe1 1 popoarelor ; 
nezeu ca locaş împărătesc ? . �alcă Îl} picioare pe ceice îşi pun •• 

Cu toate acestea Domnul va locu i  plac_e�ea m argmt ! 
în el în veci. . •:• Ps. m. <, 6.  "'"Deut.12. c„ i 1 .  " R1s1peş!c popoarele cărora le place JHl',!! .!.1.3. Ps.87.1, 2; 13'2.13, H .  Sa se ba ta ! '·'Ps. 22 .  12. =:==·= 2 Sa m .  S . 2 ,  6. 1 7. Carăle • Do.i:nnului �-e i:ium.�ră cu 3 1 .  _Ce! • mari vin din Egipt : 
douăzecile de m11, cu m i i  ŞI  mii ; Etio pia •• aleargă ţ cu mînile întinse 
Domnul este în mijlocul lor, venind spre Dumnezeu. <•Jsn.i9.19,21. ''"' Ps. n.� .  

din Sinai în locaşul Său cel sfînt. Is:1.ot5.14.  Tel.a.10. Fupt.8.27. tPs. « . 20. 
•DeuL�'l.2.2Reg.6.16,17. Dan.1.10. Evr. 12.2"2. Apo<".!>.16. 32. Cîntati lui Dumnezeu împărătiile 1 8. Te-ai suit• pe înălţime, a i ** luat pămîntului, ' ' 
prinşi de r�zboi, _ şi lăudaţi pe Domnul ! - \Oprire). 

ai luat ţ 111 dar oameni ; 33. Cîntaţi Celu i  ce • călăreşte pe ce-
cei răzvrătiţi ţţ vor locui şi ei •ţ lîn- rurile cerurilor vecinice ! 

gă Domnul _Dumnezeu. '' Fapt. 1 .e. Eles. 4.8. lată că •• se aude glasul Lui, glasul -"Judc. o.12. ţ Fnpt.2. 4,33. ţţ l Tim. 1 . 13. *tP•.7S.60. Lui cel puternic ! 19. Binecuvîntat să fie Domnul, care :·P•. 18.10: 10<. 3. Ver.. ·l .  '''''Ps. C'\l. 3,  etc. 
zilnic ne poartă povara, 34. Daţi • slavă lui Dumnezeu, 
Dumnezeu mîntuirea noastră. - a cărui măreţie este peste Israel, ' . (Oprire). şi a cărui putere este în ceruri. 20. Dumnezeu este pentru noi Dum- ''' Ps . :ltl . 1 .  

nezeul izbăvirilor, 35. Ce înfricoşat • eşti, Dumnezeule, 
şi Domnul• Dumnezeu ne poate scă- din locaşul Tău cel sfînt ! 

pa de moarte'. ' Dumnezeul lui Israel dă poporului 
•Deut. 32 . 29 . Prov.4.23. Apoc. �. 18;20. t .  Său tărie şi mare putere. 

21. Da, Dumnezeu • va zdrobi capul Binecuvîntat să fie Dumnezeu ! 
vrăjmaşilor Lui, o:·r� . 45 . ·t ; ro . s ; rn; . ;1;76. 12. 
creştetul •• capului celor ce trăiesc PSALMUL 69. in păcat. •Ps.110.6.  Hab . 3. 13. "'•Ps . 55. 23. 

22. Domnul zice : îi voi aduce înapoi • Către mai marele cîntăreţilor. De cîntat 
din Basan, ca şi „Crinii". Un psalm al lui David. 
îi voi aduce înapoi din•• fundul mării, 69 1. Scapă-mă, Dumnezeule, 

''' Num.21.s:i. ••Exod . 1< .22. căci • îmi ameninţă apele viaţa_ 23. ca • să-ţi cufunzi piciorul în sînge "vers. 2. H ,  1 5 .  Ionu 2. '" 
şi•_• limba cînilor tăi să-şi capete par: I 2. Mă afund • în noroi, şi nu mă pot 

tea dmvrăjmaşii tăi.•Ps.68. 10. "" I R•g.21. rn. ţinea ; 
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am că�ut în prăpastie, şi da�;,P!�; 
Pj�tN;�nal· pot •  strigînd, mi se usucă 
gi�lj�� topesc„ ochii, privind spre 
Dumnezeul meu. 

i:-Ps.6.6.  MPs.119.82,123.Iea.SS.14. 

4. Cei ce mă urăsc • fără ti:mei, sînt 
mai mulţi decit perii �apulu1 m�u ; _ 

ce puternici smt ce1ce vor sa ma 
pe:;i�:· pe nedrept îmi sînt vrăjmaşi ; 

trebuie să dau înapoi ce n'am fu:a!· *Ps.35.19. Ioan l:>.2o. 

5. Dumnezeule, Tu cunoşti nebunia 
m�Î'greşelile mele nu-Ţi �int a�cuns�. 
6. Să nu rămînă de ruşine, dm pn

cina mea, ceice nădăjdu�e�c în Tme, 
Doamne, Dumnezeul oşti_nlor ! . . 

Să nu roşească de ruşme, dm pn
cina mea, ceice Te caută, Dumnezeul 
lui Israel ! 

7. Căci pentru Tine port eu ocara, 
şi îmi acopere faţa ruşinea. .. 

8. Am ajuns • un străin pentru fraţu 
m�� un necunoscut pentru fiii mame.i 
mele. " Pe . 31 . 11. lsa.53.3. Ioan l . 11;7.!i. 
9. Căci• rîvna Casei Tale mă mănîncă 
şi •• ocările celor ce Te ocărăsc pe 

Tine cad asupra mea. 
*P8.119.139.Joan2.17. *�'Ps.89.60,61.Rom.15.3. 

1 O. Plîng şi • postesc, 
şi ei mă ocărăsc. 

1 1 .  Mă îmbrac cu sac, 
oPs.35. 13,14. 

şi • ei mă batjocoresc. "! Reg.9.7. Ier.24.9. 
1 2. Ceice stau la poartă vorbesc de 

mine, 
şi • ceice beau băuturi tari mă pun 

în cintece. •Iov:J0.9. Pe.35.15,16. 
1 3. Dar eu către Tine îmi înalţ rugă

ciunea, Doamne, la • vremea potrivită. 
ln bunătatea Ta cea mare, 
răspunde-mi, Dumnezeule, şi dă-mi 

ajutorul Tău ! • J sa.49. 8; ao.6. 2eor.6.2. 
1 4. Scoate-mă din noroi, ca să nu mă 

mai afund ! 
Să • fiu izbăvit de vrăjmaşii mei şi 

din prăpastie •• ! •Ps.1« . 1. ••ve„ . 1 , 2 , 10. 
1 5. Să nu mai dea valurile peste mine 
s� �u mă în�hit� adîncul, ' 
_ş1 sa nu se mch1dă • groapa peste 

mme ! •Num.16.33. 

1 7. şi nu-Ţi ascunde • faţa d 
Tău ! e rob�! 

Căci sînt în necaz : grăbeşt scultă ! . "P�.�e _rri•1. 1 8. Apropie-Te de sufletul m ·9• 1�.,. băveşte-1 ! eu şi iz. 
Scapă-mă, din pricina vră · mei ! Jmaşilor 

1 9. Tu ştii ce ocară • ce . 
batjocură mi se face ; ' ruşine şi 

toţi protivnicii mei sînt înai t ... • :i::pa . z2 .• s, 7 .  Iea.63.: Ee\� la. 

n;e·; Ocara 1m1 rupe mima, şi sînt -��: 
da�ş�%t

e:�: ; 
fie cuiva milă • de mine, 

aştept mîngîietori ••, şi nu găs . ciunul .. „ . * P� . 142 . 4; Isa. 63.5. i:„;.�:vci��-21_. E! 1m01 p1;1n fiere �n ?JÎncare, · · ş1, cmd m1-e sete, 1m1 dau să b oţet. w • • lllat. 27 . 34 , 48� )lare . 15.23. loaQ I�.�u 

si�; Sa li se prefaca masa într'o cur: 
şi li�işţea î�tr'un laţ.' • nom.u.9,IO 23. Sa li se mtunece ochii şi s" · 

mai vadă, ' a nu 

şi clatină-le mereu coapsele ! 
24. Varsă-Ţi • mî�,i�·-;�9;;:· :t•12•39·'1· 
şi să-i atingă urgia Ta aprin�ă ! 

"-' 1 Tes.2. t6. 
25_. �usti� • _să le r�mînă locuinţa, ş1 mmem sa nu m3..I locuiască în co !urile lor ! <·�l•t . 23 . 38. Fapt.I.�· 
26. _Căci ei • prigonesc pe •• cel lovii de Tme, 
_Povestesc !uferinţele celor răniţi de Tme. 2 Cron.28.9.  Zab.1. 16. ca•1ea.5a.1. 
27. Adaugă • alte nelegiuiri la nele. 

giuirile !cir, 
şi „ să n'aibă parte de îndurarea Ta ! 

>:<Rom . 1 . 28 .  *(llsa.26.10.Rom.9.Ji. 
28. Să fie şterşi • din cartea vieţii 
şi •• să nu fie scrişi împreună cu1cei 

neprihăniţi ! "Exod.32.32. Filp.1.3. Apoc.3.5; 13.8. (l(tEzec.13.9. Luc.10.20. Evr. 12.?.t 
29. Eu sînt nenorocit şi sufăr : 
Dumnezeule, ajutorul Tău să mă ri· 

dice ! 
30. Atunci voi lăuda • Numele lui 

Dumnezeu prin cîntări, 
şi prin laude li voi preamări. ''Ps.is. ;. 

3 1 .  Lucrul acesta este mai • plăcut 
Domnului, decît un viţel 

1 6. Ascultă-mă, Doamne, căci • bunătatea. Ta este nemărginită. 
ln mdurarea Ta cea mare întoarce-Ţi •• privirile spre mine, 

' 

cu coarne şi copite ! • Ps.60. 1J,11,Z1. 
32. Nenorociţii • văd lucrul acesta şi 

se bucură ; 
� P!i. 63. 6. ** P9. 2.6. l6j 86.16. 

voi, cari căutaţi pe Dumnezeu, W· 
selă„ să vă fie inima ! • Pe.su. <•Ps.22.:i;. 
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. D mnul ascultă pe cei  săraci, � 6. Pe • Tine mă sprijinesc din pîn-33. Căci 0 

coteşte pe prinşii • Lui de \ te cele m'.lm�i mele. ' 
şi nu neso •Efes . 3 . 1 .  Tu eşti Bmefacătorul meu încă din război." Jaude • ceru�ile �i _pămîntul, pîntece!e mamei ; 

" J4. S_a-L . •• tot ce mişuna m ele ! pe Tine Te laud fară-'ncetare . rnănle Şl 
· l4S. 1 .  Isa.«.23; 49.13. f.•(l lsa. &S. 12. �' Ps.22.!J, 10. Isn. 46. 3. 

•P•;"'.·!1'oumnezeu va mîntui Sio- 7. Pentru • mulţi am ajuns ca o mi-35. c::;act 
idi cetăţile lui luda ; nune, 

nul, ş1 va z
fi locuite şi luate în stăpî- , dar Tu eşti scăparea mea cea tare. 

ele vor *Ps.01.18. Isa.H.2f,, I (< lsa..8.18.  Zuh . 3. 8 .  lCor. 4 . 9  n��-; sămînţa robilor Lui le va mo- , 
T
�·le

:ă mi se umple gura • de laudele 
şteni, . · besc Numele Lui vor locui şi'n fiecare zi să Te slăvească ! şi ce1 ce 1u 

'°'Pe.102.2.8. * Ps. '.l.'1 .28. în ele . PSALMUL �O. 
. n

�te
�

;
u • mă lepăda la vremea bătrî-

Călre mai mar_ed
le

c
cîntdreţilor. ll_n

t cînd mi se duc puterile, nu mă pă-/m al lui Davt · a a ucere amin e. răsi ! •vers.1s. psaO 1 . Grăbeş�e,  Dumnezeule •, de mă l_O. Căci vrăjmaşii mei vorbesc de 7 izbăveşte . . . , mu�e, . . • . Grăbeşte de-mi a1ut�i>.
�

o
0Js'.'!�� L�. iei� îcne;�:-ci1 pmdesc ,�\;1at;_ 1��1� M�!_��u1� 2 Să rămînă �e �11;şine; • şi
, m

fruntaţi, 1 1 . zicînd :' „L-a părăsit Dumnezeu ; �ei ce vor sa:m� I� viaţa · 
, urmăriţi-l, puneţi mina pe el, căci Să dea �napo1 ŞI �a . roş�asca, nu-i nimeni care să-l scape !" 

cei ce-mi doresc pieire�'Ps. S5. 4,26; 71. 13. 1_2. pumnezeule • , nu Te depărta de 
3 Să se întoarcă • înapoi de ruşine, miD��nezeule vino de grab •• in aju-cei ce zic: „Aha, Aha !" , 

•P•. 40· 15· torul meu ! 
' 

t Toţi cei ce Te ca':!tă, S!i se veselea- • Ps.22. 11,l9;S6.22; ss.21,22. ""Ps.10.1.  scă şi să _se bucu�e 1� Tme ! 1 3. Să rămînă de ruşine • şi nimi-Cei ce 1Ube.sc mmtu1 rea Ta, , . ciţi, cei ce vor să-mi ia viaţa ! să zică nemcetat : „Prea mant să Să fie acoperiţi de ruşine şi de oca-
fie Dumnezeu !" . . . • 

•
• ră, cei ce-mi caută perzarea ! 5.' Eu sînt sărac ŞI hps1t : grăbeşte <•Vers . u .  Ps. so . < , 26; 40.14; 10.2. să·mi ajuţi, Dumne�eule� . 1 4. Şi eu voi nădăjdui pururea, 

Tu eşti ajutorul ŞI lzbav1torul meu : Te voi lăuda tot mai mult. 
Doamne, nu zăbovi ! " P• - 40· 17• 

""P•.141·1 · 1 5. Gura • mea va vesti, zi de zi, drep
PSALMUL 71 .  71 1. l n  Tine•, Doamne, î m i  caut scă-

parea : • . . . , 
să nu rămm de ruşine mc1odata ! 

•Ps.25.2, 3; 31. 1 .  2 .  Scapă-mă, în dreptatea Ta, şi iz
băveşte-mă • ! . . Pleacă-Ţi •• urechea spre mme, ş1  ajută-mi. •Ps.31.1.  "*Ps.17.6. 

3. Fii • o mncă de adăpost pentru 
mine, unde să pot fugi totdeauna ! 

Tu ai hotărît•• să mă scapi, 
căci Tu eşti stînca şi cetăţuia mea. 

* Ps.31. 2,3.  *;"Ps.44.4. 4. Izbăveşte-mă •, Dumnezeule, din mina celui rău, din mina omului nelegiuit şi asu
pritor ! •Ps. 140. 1 , 4. 

5. Căci Tu eşti nădejdea •  mea, Doamne, Dumnezeule ! 
ln Tine mă încred din tinereţea mea. 

t,,'! Jer.17.7.17. 

tatea şi mîntuirea Ta, 
căci nu-i•• cunosc marginile. 

•:•vers . 8 , 24 . Ps . 35 . 28. ':'*-Ps.40.5; 139.17118. 

1 6. Voi spune lucrările Tale cele pu
ternice, Doamne, Dumnezeule ! 

Voi pomeni ' dreptatea Ta şi numai 
pe a Ta. 1 7. Dumnezeule, Tu m'ai învăţat din 
tinereţă, . . şi pînă acum eu vestesc mmumle 
Tale. 

1 8. Nu mă părăsi, Dumnezeule, 
chiar • la bătrîneţe cărunte, 

ca să vestesc tăria Ta neamului de 
ac�Fimterea Ta neamului de oameni 
care va veni ! «vers.9. 

t 9. Dreptatea • Ta, Dumnezeule, a-
junge i;>înă !a �er ; . . Tu a1 săv1rş1t lucruri man : 

Dumnezeule ••, cine este ca Tine ? 
.... Ps.67.10. ieo,,.. Ps.35. tO; 86.8; 89.6,8. 
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20.• Ne-ai făcut să trecem prin multe : 1 O. lmpăraţi i • Tarsisul . . 

necazuri şi nenorociri ; tri;iave�or .�or plăti birur·
u1 şi ai . 

dar n� vei da i�ră� viaJa ••, . . 1mp_ar.�ţ!1 Sebei şi Sab!\ 0'" 

ne vei scoate 1araş dm admcur1le daruri. ' 2 uon.o.21 . Ps.<o. 12; 68.29 �or adu 
pămîntului . '' Ps . 60. 3. <••Oeens. 1 , 2  . •  1 1: Da, toJi împăraţii se �o ·

·�· 7; oi_1
c;_ 

2 1 . Jnalţă-mi mărimea mea, mamtea Im, r inchin , 
întoarce-Te, şi mîngîie-mă din nou ! toati:_ n_eamurile îi vor slu · · • a 

22. Şi te voi lăuda în sunet de • a- 1 2. Cac1 el va • izbăvi pe 
JI� 1e •. „.�.� 

lăută . strigă, saracuJ car 
I ţi ' voi cînta credincioşia. Dumne- şi pe nenorocitul, care n'ar . 

e 
zeule, 

e, "JUtor 
Te voi lăuda cu arfa, � 3. Va �ve� milă de cel lov :lJ.„: 
Sfîntul •• lui Israel ! ş1 de cel hps1t, nenorocit ��i:s-92.u, 2, a; 1?°.3� ��o:<2Reg. �o. 2�. 1sa .50.9. şi _Y.a sc�pa_. viaţa săracii . 

23. Cmd Te voi lauda, voi fi cu bu- 1 4. li va 1zbavi de apăsa or_, 
curia pe buze, şi sîngele lor va fi seu�; !1.de silă 

cu bucuria în sufletul •, pe care mi · lui. .�nainte; 
l-ai izbăvit ; •Ps.iro. 4. 1 5. Ei vor trăi şi-· 

- Ps. u,. ,.,_ 
2.J. şi limba • mea va vesti zi de zi Seba ; 

' 1 vor da aur din 
drept_atea Ţa, . � . • se vor ruga neîncetat 

cac1 •• cei ce-mi cauta pierzarea smt şi-l vor binecuvînta î 
Pjntru el, 

ruşinaţi şi roşi de ruşine. 1 6. Va fi belşug de grln I�carr zi. 
• vers .a, 16. •«Yei�. 13. nă în vîrful munţilor 

e m lară, p). 
PSALMUL 72. şi spicele lor se ..;or clăf 

Un psalm al lui Solomon. copacii din Liban ; ma ca şi 
72 1 .  Dumnezeule, dă judecăţile Ta- oamenii • vor înflori în ceq· 

le împăratului, iarba pămîntului. 
q � l ca 

şi dă dreptatea Ta fiului împăratului ! 1 7.· Numele • •.  lui va dăinui pe r:�'-�· 
2. Şi el va • judeca pe poporul Tău cit soarele li va ţinea numele ie. 

cu dreptate, Cu el se •• vor binecuvînta · ·· 

şi pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire. alţii, unu pe 
•Jsa. u . 2, a, 4, 32. 1 . . �i toate ţ neamurile î l vor nu · 1 

3. Munţii • vor aduce pace poporului, nc1t. •�·89·36·""Foc. 12.a;22.1s. 1er.4. 2. +1�\ �· 
şi dealurile de asemenea, ca urmare 1 8. Bmecuvîntat• să fie Domnul o · · 

a dreptăţii Tale. •Ps.85.IO. Isa.32. 17 ; 62. 7 .  nezeul lui Israel, ' Ulll· 
4. El va • face dreptate nenorociţilor singurul care •• face minuni ! •iero ,, 

poporului, 10.Ps.41.13;106 .48 . '"' Exod .16.ll . l's.77. U· t36.�- ·  

v_a scăpa p_e copiii săracului, � 9. • B!necuvîntat să fie în v�ci si·. ŞI va zdrobi pe asupritor. '' Jsa. 11.<. v1tul Lui Nume !  a 
5. :\şa că se vor teme de Tine, cît • LuT1. �. t pămîntul să •• se umple de slara 

va f1 soarele, 
şi cît se va arăta luna, din neam în Amin ! Amin ! 

neam ; •:• Vers. 7.17. Ps.89. 36, 37. 1,'i Neem. 9. 5. ';":' :Sum. H. 21. Zab.U.9. 
6. va • fi ca o ploaie, care cade pe f'i

2
u
O
l
.
lu
S
1
_ f
1
î
s
r
a
ş
1.
i
.t
ul rugăciunilor lui Davi� 

un pămînt cosit, 
. ca o ploaie repede, care udă cîm

p1a. ':'2Snm. 23 . 4 .  Osea 6 . 3 .  

h
��i�� zilele lui va înflori cel nepri-
ş_i • .va f� belşug de pace pînă nu va mal fi Juna. <•Jsa.2. 4. Dan. 2. 4J . Luc. ! .33, 

8 . . El va stă_rîni • dela o mare Ia alta 
_şi de!a R1u pînă la marginile pă: . �.1,�:1��1!1: Zab .��o�d . 23. 31 . 1 n..g. <. 21, 2• . Ps. 2. a;  

9. Loc�ito�ii •. pustiei îşi vor pleca genunchiul marntea lui 
şi •• vrăjmaşii vor linge ţărîna. 

�, Ps.74.14 . .;..;. isa .49. 23. �fle. 7 . 17. 

C A R T E A  A T R E I A  
PSALMUL 73. 

Un psalm al lui Asaf. 73 I .  Da, bun este Dumnezeu cu ls· rael, 
cu cei cu inima curată . 

2 . . Totuş, era să m i  se îndoaie piciorul, 
ş1 erau să-mi alunece paşii ! 

3. Căc i • mă u itam cu jind la cei ne· socotiţi, 
cînd vedeam fericirea celor răi. 

„� Iov 2J. 7. Ps. 37. 1 . Jer.12. 1. 
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22· eram prost * şi fără judecată eram ca un dobitoc înaintea T�. � lntr'adevăr, nimic nu-i turbură pî

nă0 la rnoartt� este încărcat de grăsime. şi tr,upu. parte de suferinţ�le ome-5. N au 
neşti, sini loviţi ca ceilalţi oameni. 

ŞI OU o:< [ov 21.9. 

6 oeaceea mîndria le .slujeşte �':. s_:ilbă, 
Şi asuprirea este hama care:1P•. 

��v�
8
� 

leşte . . se bulbucă ochii • de grăsime, 1 . . L•u mai mult decît le-ar dori inima. 
ŞI a .,.. Iovlii.27. Ps. 17 . 10; 119. 70. ler. 6.28. 

S. Rid •, şi vorbesc„ cu răutate de 
asuprte�� t de sus, vor �·Pe.63. 1. �·:i:Oaea7.16. ţ2Pet.2.18. ludal6. 

9 îşi înalţă gura • pînă la ceruri, 
Şi !irnba le cutreieră pămî�l�!�. ta. s. 

10. Deaceea �lea.rgă l!-'mea la ei, 
înghite •  apa d1� plm, "�•.76'.s. 

1 1 .  şi zice : „Ce ar putea sa ştie 
o�r�eezae:,

putea să cunoască Cel Prea 
!nalt?" . • .°Iov22.ta. Pe.I0. 1 1 ;94. 7, 

1 2  Aşa sînf cei rai : 
t�tdeauna fericiţi •, şi îşi măresc bo-

găţiile. . •' Vero . a. 
1 3. Degeaba • dar m1-am curăjit eu 
in�a

r:ii-am •• spălat mînile în nevino
răţie : •:• Jov21.15;34.9;35. 3. Mal.3. 14. >:•o."Ps.26. 6. 14. căci în fiecare zi sînt lovit, şi în toate dimineţile sînt pedepsit. 
15. Dacă aş zice : „Vreau să vorbesc 

ca ei," 
iată că n'aş fi credincios neamului 

copiilor Tăi. 16. M'am • gîndit la aceste lucruri ca să le pricep, 
dar zădarnică mi-a fost truda, "Ec1.s. 11. 

1 7. pînă ce am • intrat în sfîntul locaş al lui Dumnezeu, şi am luat seama la soarta ... dela 
urmă a celor răi. « Po . 77 . 13. ''"'' Po.37. 38. 

1 8. Da, Tu-i pui • în locuri alune-coase, 
şi-i arunci în prăpăd. "Ps. 3o. 

19. Cum sînt nimiciţi într'o clipă ! 
Sînt perduţi, prăpădiţi printr'un sfîrşit năpraznic. 20. Ca • un vis la deşteptare, 
aşa le lepezi chipul, Doamne, l a •• deşteptarea Ta ! 

>:• Jov20.8. Pfl. 90.6 ,6 . Isa.29. 7, a. ::":•Ps. 78.65. 
2 1 . Cînd mi se • amăra inima �i mă simţeam străpuns în 'mărun-

taie, .:•vers. 3. 

23. ln�ă . eu sînt totd;��;�· ·��0Ţi�·:; Tu m a1 apucat de mina dreaptă . 
24. n:iă vei călăuzi cu • sfatul Tău ' apoi mă vei primi în slavă. ' 
25. !'e • cine altul am e�

PÎ�32��/';/��� de Tme ? 
, Şi . Pe �ămîn,t nu-mi găsesc plăcerea m rnmen1 dec1t în Tine. ,,, Fu;0, a. '· 

26. Carnea • şi inima pot să mi s e  prăpădească : 
fiindcă Dumnezeu va fi pururea stînca i�imii mele şi partea •• mea de moştenire. •>PB.st.2;119.st. MPs . t6. 5j ll9 .m. 

27. Căci iată că ceice • se depărtează de Tine, pier ; 
Tu nimiceşti pe toţi ceice-Ţi sînt necredincioşi ••. 

*Ps.119.105 . .;.„„ Exod. 34.15. Num. l::l. 39. Inc. 4. 4. 
28. Cît pentru mine, fericirea mea este să mă afropii • de Dumnezeu : pe Domnu Dumnezeu li fac locul meu de adăpost, 
ca să povestesc•• toate lucrările Ta-le. „„ Evr. 10. 22 . .:•.:•Pe. 101. �.?; 11s. 11 . 

PSALMUL 74. 
O c1ntare a lui Asa/. 74 1. �entruce, Dumnezeule, ne le

pezi • pentru totdeauna ? 
Pentruce Te mînii •• pe turma ţ pă-���'.i",ŢD���.�. 

;.rst ţ�.9ef.1t�oJ: �?: 77. 7. Ier, 31 . 37; 

2. Adu-Ţi aminte de poporul Tău, 
pe • care l-ai cîştigat odinioară, 
pe care l-ai răscumpărat ca semin

ţie •• a moştenirii Tale ! 
Adu-Ţi aminte de muntele Sionului, 

unde Iţi aveai locuinţa ; 
�'Exod. 16.16. Deut. 9.29. �"=•Deut. 32. 9. Ier. t0.16. 

3. îndreaptă-Ţi paşii spre aceste lo
curi pustiite fără curmare ! 

Vrăjmaşul a pustiit totul în locaşul 
Tău cel sfînt. 
4. Protivnicii Tăi au mugit • în mij

locul Templului Tău ; 
şi-au pus •• semnele lor drept semne. 

':'Plin. 2. 'j.  •:a:. Dan. ti .  ?.i .  
5. Parcă erau nişte oameni, cari ridică 
toporul într' o pădure deasă : 

6. în curînd au sfărîmat toate podoa
bele • săpate, 

cu lovituri de securi şi ciocane. 
·· 1 Reg. 6.l81'..>91 32, 35. 

7. Au pus foc • sfîntului Tău locaş ; 
au dărîmat şi au pîngărit •• locuinţa 

Numelui Tău. ''2Reg.25.9. ''"Ps.89.39. 
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596 s Ei ziceau •  ln inima lor : 

· Să-i prăpădim pe tofi I" 
Au ars toate Jocurile sfinte di•

nP!�.�: 
9. Semnele noastre nu le mai vedem ; 
nu • mai este niciun prooroc, . 
şi nu mai este nimeni printre noi, 

care să ştie pînă cînd . . .  • i eam.s. t .Amo•3:"· 
l O. Pînă clnd, Dumnezeule, va bat10-

cori asupritorul, 
şi va nesocoti vrăjmaşul f.ilră cur-

mare Numele Tău ? . . • 
1 1 . Pentruce • Iţi tragi înapoi mma 

ş
i �:;:l'e�� �fn

7 
sin şi nimiceşte-i I 

o pun. 2.8. 

1 2. Totuş, Dumnezeu • este lmpăra
tul meu, care din vremuri străvechi 

dă izbăviri în mijlocul acest�i.
���!: 

1 3. Tu ai despărţit • marea cu pute
rea Ta, 

ai sfărîmat„ capetele balaurilor din 
ape ; (l .E;ii;od.1'.2J. tt1Ct lu..6t.U,10. Ezec.29.SjB'l. a. 

1 4. ai zdrobit capul Leviatanuluj 1, 
l-ai dat să-l • mănince fiarele •• din 

pustie. oNum.J4.9. ·�f„ Pe.72.0. 

1 5. Ai făcut să ţîşnească • izvoare în 
pîraie, 

ai uscat „ rluri, cari nu seacă. •Exod.11. &, tl. Num.20.11. Ps.100.41. lea,48.21. '°'""los.S.13, etc. 

1 6. A Ta este ziua, a Te este şi 
noaptea ; 

Tu • ai aşezat lumina şi soarele. 
<-Fac. I . l.f,eto. 

1 7. Tu ai statornicit • toate hotarele 
pămlntului, 

Tu ai rlnduit vara•• şi iarna. 
l'.<Fapt. 17.26 . .;.::• Fac.B.22. 

1 8. Adu •-Ţi aminte, Doamne, că vrăj
maşul Te batjocoreşte, 

şi un •• popor nechibzuit huleşte Nu-
mele Tău ! •Vero. 22. Apoc.16.19. OOPo. 39. 8. 

1 9. Nu lăsa· pradă fiarelor sufletul 
turturelei • Tale, 
. �i nu u!ta •• pe vecie viaţa nenoro-

c1t1lor Tăi ! "'Clnt. 2.14.  «•Ps.68.10. 
20. Ai • în vedere legămîntul ! 
Căci locurile dosnice din ţară sînt 

pline de bîrloage de tîlhari. 
>:ii Fac. 17. 7, 8. Lev.26 . .U. 46. Ps. 106.46.:Ier.ISS. 2 1 .  

21_. Să nu se 1!1toarcă ruşinat cel apăsat, 

N��;1�n���c:tul şi săracul să laude 

2� .. Scoală-te, Dumnezeule, apără-Ţi 
pricina ! 

_Adu •-Ţi aminte de ocările, pe cari T� le 1 aruncă în fiecare zi cel fără 
mmte . •Ven.18.,Po . 119 . 6 1 .  I. Bau: crocodilului. 

23. Nu uita strigatele 
Tăi, ProtivniciJo, zarva. i;are. creşte ne cur ce se ridică im potriva Ta 7at a Celor 

PSALMUL 75 
C�t��' mai marele c111tiire/ilor mtct. Un psa!m al lui Asa/. 0 „Nu ni. 75 I .  Te laudăm, Dumn . <lnta,, _ 

_ lăud�m ; . 
ezeule, le 

��ti�
ar�i��en�l�

m
T�1�':1ele Tău, 

2. „Atunci cînd va veni
. 
v rîtă," .  z!cc Domnul, remea hotă. 

„voi Judeca fără părtin ir 3. Poate să se cutremure. cu locuitorii lui : e Părnîntu1 
căci Eu li întăresc stîlpii " 

4 .. ţ:u zic celor ce se făl�� :- 10rnu.1. 
făl1ţ1 I" 

c · „Nu vă 
Şi celor răi : „Nu • rid i I" sus !" . . . ca !z.�apul 5. Nu vă . r_1d1caţ1 capul aşa de · ' -�. nu vo�b1ţ1 .cu atîta trufie ! sus, 

a��s�lic1 nlCI dela răsărit, nici dela 
nici. din pustie, nu vine înălţ 

7. C1 Dumnezeu • este Cel c .area. 
El •• scoboară pe unul şi j J�decă: altul. • Ps. w. a; 68 . 11 . •• 1 sam.z.�iiJ,

ă /e 
8. ln mina Domnului este un , · -�. în care fierbe un vin plin de ,.Potir, stecătură. ame. 
Cînd ii varsă, 

. toţi cei r�i de. pe pămînt sug ii b ş1-I beau pmă m fund ţ ! '., 10v��r ��8�7:.·1��- �. 16. Apoc. H . 10; 16.19. �.._. Prov.�.·:: 
1i�r;rl . însă voi vesti pururea aceste 

_voi �inta laude în cinstea Dumneze . IUi lui lacov. u 
l��·rli

i
: 

voi doborî toate • puterile ce· 
puterile •• celui neprihănit însă se 

VOr Înălţa. o Ps. 101. 8. ler.�8.20. •• Pe.89.17;1l1.ll. 

PSALMUL 76. 
Cdtre mai marele clntăreţilor. De cin· 

tat cu instrumente cu coarde. Un 
psalm al lui Asaf. O cin/are. 76 1 . Dumnezeu este cunoscut în 

luda •, 
mare este Numele Lui în Israel. 

2. Cortul Lui este în Salem; P•. <i. �r1<. 
şi locuinţa Lui în Sion ; 

3. acolo a sfărîmat • El săgeţile, 
scutul, sabia, şi armele de război. -

_ , • Ps.46.9. Ezec.89.9. (Oprl�� 
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f mai măreţ, mai puterni c  � - Tu  eş �ţii răpitorilor. 

d cit• rnU C1Ezec.ss.12, rn;a0.4. e 
iali au fost vitej i i • aceia 

5. _DJ5�imă au adormit •• somnul 
plini .e I • 
den�f�1�u.t.ut s�1;: ,:.�:r.e,;P!�1\'.n���\1�!� 
meni v!t%1�strare� Ta, Dumnezeul lu i 6 .  La 
Jacov, dormit şi călăreţi şi cai. 
au. a 16 1 21. Ezec.39.20.Nah.2.18.Znh.12.4. 0�··:1e ·î�fricoşat eşti Tu ! 

1. �11• poate să-Ţi stea împotrivă
, Cine. · bucneşte minia? '' Nnh.1.6. c�dAlt1 r�stit hotărîrea dela înălţimea 

ceruril�:t�l s'a îngrozit •• şi a tăcut, păm ..,.Ezcc.88.20. *0:•2c:ron.20.20,30, 

9 cînd S'a • ridicat Dumnezeu să fa-

că· �r:r:�;pe pe toţi nenorociţii de 
ŞI ă •nt _ •Pe.9.7,8,9;72.4. (Oprire). P�J. g�ui Te laudă chiar şi în minia• 

Jui._nd Te îmbraci cu toată urgia Ta. CI *Exod. 9.16; Ul. Jl. Ps. 66. 7. 11. faceţi • jurui�!� Do!TI�';llui, Dum-
nezeului vo.stru, 11 1mplm1ţ1-le ! " Toţi„ ce1ce-L mc?nJoa�ă, să _aduca 
daruri Dumnezeului celui înfricoşat. 

oEcJ.6.4,6,0. O.Cl2Cron.32.22,23.Pe.68.20;89.7. 12 El frînge mîndria domnitorilor, 
Ei este înfricoşat • pentru împăra-

jii pămîntului. ''P•.llB.so. 

PSALMUL 77. 

C4tre mai marele clntdrefilor. După 
/fdutu11. Un psalm al lui Asaf. 771. Strig • cu glasul meu către 

Dumnezeu, 
stri� cu glasul meu către Dumne

zeu ş1 El mă va asculta. •Pe.s . 4 .  
2 .  ' 1n • ziua necazului meu, caut •• pe 

Domnul; 
noaptea, mînile îmi stau întinse fără 

curmare; 
sufletul meu nu vrea nicio mîn-

gîiere. •P•.60.15. "''IBo. 26.9, rn. 
3. Mi-aduc aminte de Dumnezeu, şi gem; mă gîndesc adînc în mine, şi mi se 

mîhneşte duhul •.-•Pe.142.s; 143.4.(0prlrc). 
4. Tu îmi ţii pleoapele deschise; 
şi, de mult ce mă frămînt, nu pot 

vorbi. 
5. Mă gîndesc • la zilele de demult, la anii de odinioară. 

•Deut.82. 7. Ps. HS.6, lea.51.9. Pe.42.8. 

n��p��. gîndesc la cîntărilc • melc 

m�l�get •• adînc în lăuntrul inimii 
îmÎ cade duhul pe ginduri, şi zic: 

"'l'fl.42.H, o>.;.pH,4.4. 

d������ lepăda• Domnul pentru tot-
Şi nu va mai•• fi El binevoitor? 

•:·l't1.H.1. Oi0:.P8.&i.I, 8. S' a isprăvit bunătatea Lui pc vecie ? S'a dus făgăduinţa • Lui pentru tot-deauna? „„ 1:0111.!i.i;. 
9. _A uitat • Dumnezeu să aibă mi lă? l Ş1-a tra_s" 

El, în minia Lui , înapoi ndurarea � - "IB•.<D.16. !Oprlrcl . 
. 1 O. Atunci îmi zic : „Ceea ce mă face sa sufăr•

, e�te că dreapta Celui Prea lnalt nu mai este acecaş" . . . i:l'11.:n.2'.!. 
1 1 . Dar tot voi lăuda • lucrările Domnului, 
căci îmi aduc aminte de m inun ile Tale de odinioară; •P•.14:1.&. 

1 2. da, mă voi gîndi la toate lucrările Tale, 
T1le.voi lua aminte la toate isprăvile 

1 3. Dumnezeule, căile • Tale sînt sfinte ! 
Care•• Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru ? 1•Pe. 1s.11. ••Exod.16.11. 1 4. Tu eşti Dumnezeul, care faci m inuni; 
Tu Ţi-ai arătat puterea printre po

poare. 
1 5 . Prin braţul Tău, Tu ai izbăvit• 

pe poporul Tău, 
pe fiii lui lacov şi ai lui Iosif. 

t.<Exod.O.ri.l>r,ul.D.'....1.1. (Oprire). 1 6. Cînd Te-au văzut • apele, Dum
nezeule, 

cînd Te-au văzut apele, s'au cutre
murat, 

şi adîncurile s'au mişcat. 
„� Exod.14. 21. Jos. 3.101 16. Ps.14. S, Ilob.3.8, ele, 

17. Norii au turnat apă cu găleata, 
tunetul a răsunat în nori, 
şi • săgeţile Tale au sburat în toate 

părţile. ''2Mnm.22.16. Ilob.R.11. 

18. Tunetul Tău a isbucnit în vîrtej 
de vînt, 

fulgerile • au luminat lumea: 
pămîntul s'a mişcat şi s'a •• cutre-

murat. "�Pe.D7.4. "'t:12Sam.2'l.8. 

19. Ţi-ai croit un drum prin • mare, 
o cărare prin apele cele mari, 
ş i •• nu Ţi s'au mai cunoscut urmele. 

<-Hab.S.Ui. t:1(1Exod.14.28. 
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p SAL  M 111 :�· ;s�espărţit • marea şi I 20. Ai povăţuit• pe poporul Tău ca chis un drum prin ea ' e-a des. pe o turmă, ridicînd •• apele ca 'un zt"d Prin mina lui Moise şi Aaron. •Exo<1.1s. 21·, l'- 19. Ps. 78.52; 60.1. Isa.63.11, 12. Osea12.1a. �· E.xod.14. 21. '"��, E„Od 15 8 

14. 1 •-a călăuzit ziua cu �n · · P,.�„. PSALMUL 78. şi toată noaptea cu lumina no�, 
o cînlare a lui Asa/. strălucitor. •Exod. 1:1.21; 14. 2,u�u1 foc 

781. Ascultă•, poporul meu, învă- 15. A despicat• stînci în p� t1"'·b 
şi le-a dat să bea ca din n� 'te, ţăturile mele! · ·  I 1 luri cu ape multe. • ş e va. Luaţi aminte la cuvintele gur�11��1�,: «Ex�.1;.o . .'.'"�1.�.11. Ps.ui;;.<1. ic., 1 

2. lmi deschid• gura şi vorbesc în 16. A facut sa ţ1şnească izvoa · o.1 
stînci, re din• pi�itesc înţelepciunea vremurile! şi să curgă ape ca nişte rîuri 

străvechi. .'�Pa.'9.4. Mnt.13.3il. �·Deut.D.2t.Ps t(ij 
3. Ce• am auzit, ce ştim,.. . 1 7. Dar ei tot n'au încetat să· ;?· 
ce ne-au povestit părint11 no�R\u. tuiască împotriva Lui, Paca. 

n'au încetat să se răzvrăteasc • .  
4. nu• vom ascunde de copiii lor; . potriva Celui Prea lnalt î n  pu�r nn. 
ci vom•• vesti neamului de <?amem ···I>eut.!l.2"2.r,.or,., F. 

le. {:are va veni laudele Domnului,. 1 8. Au ispitit• pe Dumnezeu. i;·�·1� 
puterea Lui, şi minunile pe cari le-a ma lor, 1n1. 

făcut. •Deut.<.o;o.;.1oe11.a. ''''E.,od.12.26,2;; cerind mîncare după pofte
.!
e lor. "5�·�/�·�··;�� o mărturie în lacov, 1 9. Au 1·orbit" împotri1·a lui
. 
���1'·' a dat o lege în Israel, . zeu ne. 

şi a poruncit părinţilo�. _noştn şf _au zi�: „Oa!� va P.utca Dumne. ,„,��.:�i1
�;
;
!.��:;t70.în ea copili, "P•.14;·19· zeu sa punao masa m pustie? "Xmn.111 

6. ca• să fie cunoscută de cei ce vor 20. lată• că El a lol"it stînca, de ;u 
nni după ei, de copiii cari se vor curs ;tpe, 
naşte, . _ şi s'au vărsat şiroaie. 

şi cari, cînd se vor face man, sa Dar va putea El să dea şi pîne 
yorbească despre ea copiilor lor; sau să facă rost de carne popor�lui �'Ps. 10'2.18. Său?" ':' Exotl.17.6. :Sum.20.IJ. 7. pentruca aceştia să-şi pună încre- 21. Domnul a auzit, şi S'a • miniat derea în Dumnezeu, Un foc s'a aprins împotriva lui la: să nu uite lucrările lui Dumnezeu, cov, 

şi să păzească poruncile Lui. şi s'a stfrnit împotriva lui Israel mî-8. Să• nu fie, ca părinţii lor, nia Lui, :•xum.11.1,1". 
un•• neam neascultător şi răzvrătit, 22. pentrucă n'au crezut• în Dumne· 
un neam, care ţ n'avea o inimă tare, zeu, 
şi al cărui duh nu era credincios lui pentrucă_n'au avut încredere în aju· 

Dumnezeu! torul Lui. ·:·EH.a.1s.h1d•; 
�;uf�f"6��3�\1���i�-��·5_*� �·��:::·�;�!�1;,;2��: 23. El a poruncit norilor de sus, 

9. fiii lui Efraim, înarmaţi şi trăgînd şi• a deschis porţil�:·�.����:.1�1�1:, 1„ <:u arcul, 
au dat dosul în ziua luptei, 2-l. a• plouat peste ei mană de mîn· 

1 O. pentrucă n'au • ţinut legămîntul care, 
lui Dumnezeu, şi 

1,��,�.d��\�.:
î
�. �!�10c1���6.a1. lCor.iO.l şi n'au _voit să umble întocmai după 

Legea Lm. • 2Rcg.17.I;. 25. Au mîncat cu toţii pînea celor 
1 1 . Au dat uitării• lucrările Lui, ma�i, . • _ 
minunile Lui, pe cari li le arătase. ŞI le-a tnme� mmca�e sa se.sa!ure. 

*Po. 106.13. 26. A• .PUS sa sufle m ceruri 1 intui 
1.2. l�aintea părinţilor lor, El făcuse de .răsărit, . . . 

mmum • I ş1 a adus, prrn puterea Lui, vrntul 
în tara Egiptului, în•• cîmpia Ţoan. de miazăzi. . •Num.iui 

''. Exod. 7; s; o; 10; 11; 12. ••Fac. 32. s. Num.13.22. 27. A plouat peste e1 carne ca pul· 'ere. 43. Isa.1e.11, t9. Ezec. 30. u.. berea, 
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, , . ·naripate, cît nisipul mării ; 

şi pasar;}cut să cadă în mij locul ta-
28. (e·a a 
berii. for, prejurul locuinţelor lor. 

deJU�, im mîncat şi s'au săturat din 29. E1 au 
de[J'1�nezeu le-a dat ce dori�.e;!

,;,. ll. w. 
30_ Dar n'apucaseră să-şi stîmpere 

bine. paf tei• le era încă în gură, 
mtncar ,.._Num.11.33. 

1 cînd s'a stîrnit minia lui Dumne· 3 · • p0triva lor, 
ze� \�v it de moarte pe cei mai tari 
dini e!, doborî! pe tineri\ lu! ls�aeL 
A Cu t?ate,acestea, e1 n au mcetat 
să .P,�c���s�:�zut în minunile Lui. ŞI >:•Num. 14i 16; 17. ·=-�·Vera. 22. 

33. oe• aceea, El le-a curmat zilele 
ca o suflare, 0 0 0 ' r o V 

le-a. curmat anu p�1���-�4n 29� ������1!� p;��n�lnd • îi lovea de moarte, ei l i  
că�!aÎ�torceau ş i  se îndreptau spre 
Dumnezeu ; ,, Osea 5. 15. 

35. îşi aduceau aminte că Dumnezeu• 
este Stînca lor, 

şi că Dumnezeul Atotputernic este 
Izbăvitorul „ lor. •Deut.32. •, 16, 31. 
t(l.Exod.15.19. Deut.7.8. lsa..41.14; 44.6; 63.9. 

36. Dar li înşelau • cu gura, 
şi-l minţeau cu limba. ·=·Ezcc.33.31. 

37. Inima • nu le era tare faţă de El, 
şi nu erau credincioşi legămîntului Său. "Vers.a. 

38. Totuş •, în îndurarea Lui, El iartă nelegiuirea şi nu nimiceşte ; 
lşi opreşte•• de multe ori minia şiţ nu dă drumul întregei Lui urgii. 

(!Num.14.18, 20. ';":'lse..48.9. ttReg.21.29. 
39. El Şi-a • adus deci aminte că • •  

e i  nu  erau decît carne, 
o ţ suflare care trece şi nu se mai întoarce. •Pe.103.14,16. ••Fac. 6.3. lonn3. 6. 

+tov7.7116.Iac.4.14. 
40, Decîteori s'au răzvrătit ei împo

triva Lui în pustie ! Decîteori L-au miniat • ei în pustie
���3-!

1�
v:;�· 

11. Ps.95.9,10. IBO. 7.13; 63.10. Efes.4.SO. 

t
:
r
�·a NLuui�i-au mai adus aminte de pu
de ziua, _cînd. i-a izbăvit de vrăjmaş, • 43. �e mmumle, pe cari Ic-a • făcut m Egipt, 
. şi de semnele Lui minunate din cîm-p1a Ţoan. �'Vers.12. Ps.105.2;,ek. _44. Cum • le-a prefăcut riurile în Stnlj':e, ş1 n'au putut să bea din apele lor. 

·:•Exod.7.20. Ps.105.:.."0. 45. Cum a •  trimes împotriva lor nişte _muşte otrăvitoare, cari i-au mincat, ş1 •• broaşte, cari i-au nimicit. 
:'Exod.8.2-t. Ps.IOă.31. •=,��Exod.8.6. Ps.105.31). 46. Cum* le-a dat holdele pradă omizilor, 

rodul muncii lor pradă lăcustelor. 
·:'Exotl.10.13, 15. Ps.105.:-H135.. 47. Cum le-a • prăpădit viile, bătîndu-le cu piatră, şi smochinii din Egipt cu grindină. 

:•Exoll.9.2".i,25.Ps.10:>.aa. 48. Cum le-a lăsat• vitele pradă grindinei, 
şi iurmele pradă focului cerului. 

i:o.Exod.9.23,:.J..l,2G. Ps.105.:i:!. 49. El Şi-a aruncat împotriva lor minia Lui aprinsă, 
urgia, iuţimea şi necazul : 
o droaie de îngeri aducători de ne

norociri. 
50. Cum Şi-a dat drum slobod miniei, 
nu le-a scăpat sufletul dela moarte, 
şi le-a dat viaţa pr,adă molimei ; 

51. cum • a lovit pe toţi întîii năs
cuţi din Egipt, 

pîrga puterii în corturile•• lui Ham. 
:' Exod.12.29. Ps.105. 36; 136.10. ':":'Ps.100. ?.!. 

52. Cum a •  pornit pe poporul Său ca 
pe nişte oi, 

şi i-a povăţuit ca pe o turmă în 
pustie. "Pa. 11. 20. 

53. Cum i-a dus • fără nici o grijă, 
ca să nu le fie frică, 
iar*' marea a acoperit pe vrăjmaşii 

lor. •:< Ex.od.14.19, 20 . ... � ... � Exod.14 . 27, 28; 10.10. 54. Cum i-a adus spre hotarul Lui 
cel sfînt*, 

spre muntele acesta, pe •• care drea
pta Lui l-a cîştigat. <•Exod.15.17. ''''Ps . .U.3. 

55. Cum a izgonit • neamurile dinain
tea lor, 

le "-a împărţit ţara în părţi de mo-
ştenire, . .. . , 41. Da, n'au încetat să ispitească • pe şi a pus semrnţule llll Israel sa Io-

Dumnezeu, cuiască în corturile lor. 
şi să întărite •• pe Sfîntul lui Israel. \ >P•-�.2. ''�Ios:1�.1;19.6J.Pe.136.21,22. 

"Xum.14•22.neut.6.16_ „.,.v.rs.20. 56. Dar• e1 au 1sp1!tt pe Dumnezeul 
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Prea Jnalt, s'au răzvrătit împotriva 
L�I n'au ţinut poruncile L�i. •radc. 2·11 •12· 

5 7. Ci s'au • depărt�t �! au fost ne

credincioşi, ca şi părmţu Io� 
s'au abătut la o parte, ca un arc 

înşelător. "'Vers. 4 1 . Ezec. 20:2 7,:S· .... ,,..?se� 7·!6.'. 
58. L-au• supărat prm mălţ1mile 

lo�i I-au stîrnit gelozia cu idoli i  lor. 
�·Deut.3'2.16, 21. Jude. 2. 12, 20. Ezec.20. 28 • ...,„„ Deot..12. 

z.�ro�����-:� a auzit, şi S'a miniat, 
şi a urgisit rău de tot pe_ ls�ael . . 

60 A• părăsit locuinţa Lut din S1_lo, 

c�rtul m car�1l8�����11 '.�!��-�a1T:��k 9. 
61. Şi-a • dat slava pradă r?biei, . 
şi măreţia Lui în mînile vrăJ�:!.�J�: 

62. A• dat pradă săbiei pe poporul 
Lu

ş
i
i S'a miniat pe moştenirea Lui. *1Sam. 4 . JO. 

63. Pe tinerii lui i-a ars focul, 
şi fecioarele •  lui n'au mai fost săr

bătorite cu cîntări de nuntă. 
""ler.7. 34;16.9;2.5.JO. 

64. Preoţii •  săi au căzut ucişi de 
sabie, . . 

şi văduvele •• lut nu s'au bocit. 
i:•1 sam.4.1 1; 22.18. *"'Iov 2 7.1 5. Ezec. 2 4. z:s. 

65. Atunci Domnul S'a • trezit, ca •• 
unul care a dormit, 

ca un viteaz îmbărbătat de vin, >:<Ps.«. 23. (t.(IJsa.'2.. 1 3 . 
66. şi• a lovit pe protivnicii Lui, cari 

fugeau, 
acoperindu-i cu vecinică ocară. 

•1sam.6.6, 1 2; e.4. 67. Insă a lepădat cortul lui Iosif, 
şi n'a ales seminţia lui Efraim; 

68. ci a ales seminţia lui luda, 
muntele Sionului, pe • care-l iubeşte. >:--Ps . 87.2 . 

69. Şi-a • zidit sfîntul locaş ca ceru
rile de înalt, 

şi tare ca pămîntul, pe care I-a înte-
meiat pe veci. '"• Reg.6. 
70. A •  ales pe robul Său David, 
şi l-a luat dela staulele de oi. (l]Sam.16.11, 1 2 . 2Sam. 7.8. 

71. L-a luat dindărătul oilor•, cari 
alăptau, 

. ca să pască:• pe poporul Său Iacov, ş1 pe moştenirea Sa Israel. *Fac. 33 . 13. Isa.40.n. o. .... 2Sam. 6.2.1 Cron.11.2. 72. Şi David i-a cîrmuit cu o inimă neprihănită•, 
şi i-a povăţuit cu mini pric�p���e.,. 

PSALMUL 79 Un psalm al fui A�af. 791. �um_nezeule, au năvăl" munle m moştenirea• T 11 nea. 
au pîngărit Templul Tău ce a, , şi au ţ pref_ăcut Ierusalimul �fint••, 

morman de pietre. '"Exod . 1ntr•11n 
*'-"PS . 74. 7. ţ2�g.24.9, 1� . 2Cron.36.i��·�:ÎcPe.?(? 2, Trupurile• nemsufleţite al ·•.u. lor Tăi le-au dat să Ie mănîn e r�bi. 
rile cerului, ce Pasă. 

şi carnea credincioşi lor Tăi a s'o mănînce fiarele p�mîntuiut dat.o ···ler.7.itl;IG . .f.·3,t 
. 3 . •  ca al?a le-au vărsat sîn el' ·� 1ur 1mpre1urul Ierusalimului g e, de şi • n'a fost nimeni să-i îngroa • >:iPe.141

�7. Ier . 14.16; 16 . .f..A,.p!.�; 9 4 .. Am a1uns de ocara vecinilo · · ştn, r no. 
d!! bat_jocu"ra şi de rîsul celor ce ne m�o�ioa!a. •Ps.„.13;&J.e. 5. P!na cmd, Doamne, Te vei mi · 

fără incet are, ma 
şi va•• arde minia Ta ca focul i >:tps.7 4. 1,9,10;85 . 6; 89 . 4 6 . .;.>:oŢef.I.iS.3 

6 . . Varsă •-Ţi m înia peste neamu;ij:· can nu - Te cunosc, ' 
şi peste împărăţiile, cari nu chea-

�t,! ,!,'J �!1! ;J� . . H_ut �s. 5.3". �".'· 10. 20. Apoc.161, 7. Căci au mîncat pe Iacov 
şi i-au pustiit locuinţa. ' 

8. Nu-Ţi• mai  aduce aminte de oele· 
giuirile strămoşilor noştri, 

ci să ne iese degrab înainte îndură· 
rile Tale! 

Căci sîntem nenorociţi•• de tot! 
o:- Iea. 64. 9. �":' Deut. 28. 43. Ps. 1'2.6. 

9. Ajută-ne", Dumnezeul mîntuirii 
noastre, pentru slava Numelui Tău! 

lzbăveşte-ne, şi iartă-ne păcatele, 
pentru Numele •• Tău ! ..:'2Cron . 1 4 . 11 • .:-o::rer.U.7,21, 

1 O. Pentru ce • să zică neamurile: 
„Unde este Dumnezeul lor?" 

Să se ştie, înaintea ochilor noştri, 
printre neamuri, 

că Tu răzbuni sîngele vărsat al robi· 
lor Tăi! ·=·Ps.42.1o;m.2 

1 1 .  Să ajungă• pînă la Tine geme· 
tele prinşilor de război ! . 

Scapă, prin braţul Tău cel putern1� 
pe cei ce pier! ''Ps.102.iD. 

12. lntoarce vecinilor noştri, de' şap· 
te ori în sinul lor, 

batjocurile ••, pe cari Ţi Ie-au arun· 
cat ei Ţie, Doamne! •:•Fac.f.16.I•Liol.�7. Ier.92.18. Luc.6.38 . .;o.;•Ps.74.18, 22. 
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. poporul Tău, turma pă-

13. şi• noi, 
unii Tale,lăuda în veci, 
ş Te vom.. vesti din neam în neam 
ş�eJ'�Îale. ��re. ti&.l; e6. 7; 100. a . .;•.:•Ian. -13, 21. 

Jau 
PSALMUL 80. 

. marele cîntăretilor. De cîn
Căfre ll!ai Crinii mărturiei". Un psalm 
tal ca şt " al lui Asaf. 

O 1 la aminte, Pă_sto�ul lui I_srael� 8 Tu, care povăţuieşti pe Iosif ca 
turmă! " . 

peA�ată „.Te ţ în .st��luc1rea Ta, Tu, 
care şezi .e�x�i.�.�.":.:. 01sam.•.•· 2 sam.6.2. 
•1'· 1;. �'veut.S:J.2. Ps.60.2; !M.1. 

1';911Trezeşte-Ţi _put�rea, înaintea• lui 
i' ·m Beniamin ş1 Manase, 

E :t•vi�o în ajutorul nost�.��m. 2 . 1s-2:1. 

3 Ridică-ne•, Dumnezeule, . 
iă•• să strălucească faţa Ta, ŞI vom 

fi s�ăp;ţl� 
! Plin. 6. 21. •<•Num.6.26. Ps.4.6; 67.1. 

4'.\o��m�e, Du"'!ne�e1:11 oştirilo�, 
pînă cînd Te ve•. m�m�, cu toata ruăciunea poporulw Tai;!. " . g5. Ji hrăneşti• cu � �m� de ţacram1, 
şi-i adăpi cu lacr,�ff.1.1,2�'.�o2�J.1?.;..30.20. 6. Ne faci• să f_im mărul de ceartă 

al vecinilor ��ştr1, . • . • 
şi vrăjmaşu noştri rid de noi m

ire ei. •P•.••._rn_; 79.<. 
7 Ridică-ne•, Dumnezeul oştmlor ! 
fă să strălucească faţa Ta, şi vom 

fi scăpaţi! . . '':•rs.a, 19. 

B. Tu ai adus o• vie dm Egipt, ai izgonit„ neamuri, şi ai sădit-o. 
•rea.5.1,7. Ier.2.21. Ezec.16. 6;17.6;19.10 . ..:0.•Ps.44. 
2;i8.56. 

9. Ai făcut• loc înaintea ei: 
şi ea a dat rădăcini ,,ş�x� d�:.gN! 

•. 
ţ
:!��: �O. Munţii erau acoperiţi de umbra 

e1, 
şi ramurile ei erau ca nişte cedri ai 

lui Dumnezeu. 
1 1. Işi întindea mlădiţele pînă la 

mare, 
şi lăstarii pînă • la Rîu. •P•.7ll.8. 12. Pentruce i-ai• rupt gardul acum, de-o jăfuiesc toţi trecătorii ? 

0:.Ps.89. 4.01 41. Isa. 6.6. Nnb. 2.2. 13. O rimă mistreţul din pădure, şi o mănîncă fiarele cîmpului. . 1 �. Dumnezeul oştirilor, întoarce-Te 1araş ! 
. Pr!veşte • din cer, şi vezi ! Cercetea-

za via aceasta ! • Iea. 63. 16. 

15_. Ocrc;iteşte ce a sădit dreapta Ta, 
ŞI pe fiul, pe care Ţi• I-ai ales ! . . . .:..1�n. 49. 5. 

1 6. �a este arsă de foc, este tăiată! De mustrarea feţei Tale, ei pier! 
Ps.39.11: i6.i. 

t�i7.T���
a Ta să fie• peste omul drep-

peste fiul omului, pe care Ţi l-ai �� ! ·��n 
1 8. Şi atunci nu ne vom mai de părta de Tine. Inviorează-ne iarăş, şi vom chema Numele Tău. 
1 9. Doamne, Dumnezeul oştirilor, ridică-ne• iarăş ! 

fă să strălucească faţa Ta, şi vom fi scăpaţi ! •vers. 3, 7. 
PSALMUL 81. 

Către mai marele cînlăretilor. De cîn
tat pe Ghilit. Un psalm

. 
al lui Asaf. 

811. Cîntaţ i cu veselie lui Dumne
zeu, care este tăria noastră! 

!nălţaţi strigăte de bucurie Dumne
zeu lui lui I acov ! 

2. Cîntaţi o cîntare, sunaţi din tobă, 
din arfa cea plăcută şi din alăută! 

3. Sunaţi din trîmbiţă la luna nouă, 
la luna plină, în ziua sărbătorii noa

stre! 4. Căci aceasta este o lege• pentru 
Israel, 

o poruncă a Dumnezeului lui lacov. 
�'Ll"v.23.24. Num.t0.10. 

5. El a rînduit sărbătoarea aceasta 
pentru Iosif, 

cînd a mers împotriva ţării Egip
tului. . .  

Atunci am auzit un glas•, pe care 
nu l-am cunoscut: - ''' Ps. 1u. 1. 

6. „I-am descărcat• povara de pe 
umăr, 

şi mînile lui nu mai ţin coşul „. 
'"lea.9.4i 10.27. '"�·Exod.1.14. 

7. Ai strigat* în necaz, şi te-am iz
băvit; 

ţi-am răspuns•• în locul tainic al 
tunetului, 

şi te-am încercatţ la apele Meriba. -
iCtExod. 2.23; 14. 10. Ps. 50.15. �.,..Exod.19.19. tExod.17. 
6, 7. Num. 20. 18. (Oprire). 

8. Ascultă•, poporul Meu, şi te voi 
sfătui, 

Israele, de M'ai asculta! ''Ps.60.7. 
9. Niciun dumnezeu• străin să•• nu 

fie în mijlocul tău, 
şi să nu te închini înaintea dumne

zeilor străini ! 
„„ Deul. 32. 12. Isa. 4S. 12. ,„.,.. Exod. 20. 3. fi. 
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I O. Eu• sînt Domnul, Dumnez�ul tă�, 
care te-am scos din ţara Eg1ptulu1; 
deschide-ţi •• gura larg, şi ţi-o voi 

umpJ„�:x��. 20.2. ''""Ps.37.3, .C. IoanJ5.7.Eft>s.3.20. 

J 1. Dar poporul Meu n'a ascultat 
glasul Meu, 

Israel nu • M'a ascultat. 
;'Ex:od.32.l. Deut.32.15, JS. 

12. Atunci • i-am lăsat în voia porni
rilor inimii lor, 

şi au urmat sfaturile lor. 
�·Fapt. ;".-12; 14.16. Rom.l.24,26. 

1 J� �; 1u�b�·��:a�l��a ��f �r�Ie��u, 

;'Deut.6.29; 10.1z 13; 32.29. Isa."'8.18. 

1 4. Intr'o clipă aş înfrunta pe vrăj
maşii lor, 

Mi-aş întoarce mina împotriva pro-
tivnicilor lor ; 
1 5. ceice • urăsc pe Domnul L-ar lin-

guşi, 
şi fericirea lui Israel ar dăinui în 

veci. .,,..Ps.18.45. Rom.l.30. 

16. L-aş • hrăni cu cel mai bun �rîu, 
şi I-aş sătura cu miere din•• stmcă. 

o> Deut. 32. 13, 14. Ps. H7. 14 . .,..,� Iov 29. 6. 
PSALMUL 82. 

Un psalm al lui Asa/. 

82 1. Dumnezeu stă • în adunarea 
lui Dumnezeu ; 

El judecă în mij locul dumnezeilor„. 
*2Cron.19.6. Ecl. 6. 8. '"*Exod.21. 6; 22. 28. 

2 . . 
- ,pî__nă cînd veţi judeca strîmb, 

ş1 ,·eţ1 cauta • la faţa celor răi? -
.,.. Deut. 1.17. 2Cron.19. 7. Prov.18. 6. (Oprire). 

3. faceţi dreptate celui • slab şi or
fanului, 

daţi dreptate nenorocitului şi săra-
cului, •Ier.22.3. 

4: s�ăI?aJ! • I?e cel. nevoiaş şi lipsit, 
1zbav1ţ1-1 dm mma celor răi. " 

·;'loY::!J.12.Prov.24.JI. 

5
: 

Dar �i !lu • vor să ştie de nimic, nu 
pricep mm1c, 

ci umblă în întunerec· 
.. de �ce�a se . clatină 'toate „ teme

l11le pammtulu1. "Mic. 3. 1. ''"''Ps.11.s; 1;,.3. 

6· �u. am . zi�. •:. „Sînteţi dumnezei, 
toţi smteţ1 fu al Celui Prea !nalt." 

�·J<;xod.22.9, 28. Vere. I. Ioanl0.34. 
1._ lnsă �eţi • muri ca nişte oameni, 'eţ� ca dea ca un domnitor oare-care. -.... .:iJov21.3'!.Ps.49.12. Ezec.31.H. 
�·�coala-Te •, Dumnezeule şi judecă pammtul ! ' 
Căci•• toat� neamurile sînt ale Tale. �·llki.2, 7. ".,...Ps.2.8. Apoc.11.15. 

PSALMUL 8) 
O cîntare. Un psalm al

. 
lui 

83 1. Dumnezeule nu. " Aso/. 
Nu tăcea, şi nu' Te odţhcea ! nezeul� !_ • _ •Ps.28_

1
,.�· Durn. 2. Cac1 1ata că vrăjma .. ' ·"-'01�.1 

frJi:nînţă, şu • Îăi s; 
ş1 ce1ce Te •• urăsc înair 

,„ Pa.�- 1. Fnpt „ :. c�.PUI. 
3. fac planuri pline de

. 
·:oi •'•Ps.•1.i: 

potriva • poporului Tău vie eşug im'. 
şi se sfătuiesc împotri�a 1 tiţi de T!��; . ,,c;, �!.acro. �„ „Vemţ1 , zic ei, „să-i • ni ·.-·:•:a1.1,_ 

m11locul neamurilor rnicun din 
ca să nu se mai p�mene " lui Israel. ! "  . • Est.a.G, 9�:.;�1n1��ele 

5. Se string toţi cu 0 inim" · .ol.•. 
fac un l�gămînt împotri:� T . 6. corturile • lui Ed om şi ls a · . . Moabul şi Hagareniţii •zero 

rnaeli11i, 
7. 9.heba_I_. Amon, Amaiec 

n.20.1,10,u. 

F 1I is.t�n11 cu locuitorii Tirului 8 . . A.s1.n� se uneşte şi ea cu ei · 

1ufL��� �prumută braţul ei �opiilor 
9. fă-le ca lui Madian • IOpiU.1. 

ca lui Sisera ••, ca lui' labin 1 , rîul Chison, a PI· 
''Num.31.7.Judc.7.22. <u,):Jodc.• r '). 

1 �· cari .au f�st nimiciţi Ia E�-,D�;-�· ş1 au _aJL!ns �n gunoi pentru în ;ă. şarea �ammt�lu1. •2Reg.9.37. re1�.1,_ � 1. Capetennlor lor fă-le ca lui Oreb' şi Zeeb, 
şi

0_
tu.turor domnHor _lor ca lui Ze

bah ŞI Ţalmuna ! ···Jude.• .z.;. ••Judc.s.12.�. 
12. Căci ei zic : „Să punem mina 
pe locuinţele lui Dumnezeu!" 

13. Dumnezeule •, fă-i ca vîrtejul de 
praf, 

ca •• paiul luat de vînt, 
�· Isa.17.13,14. *Cl-Ps.IiJ, 

14: ca focul care arde pădurea, 
ŞI ca flacăra, care aprinde • munţii! *Deut.:?.?.:!?. 15. Urmăreşte-i astfel cu • furtuna Ta, 
şi bagă groaza în ei cu vijelia Ta 1 

�· lor�.17, 

16. Acopere-le• faţa de ruşine, 
ca să caute Numele Tău, Doamne' 

:Cifs.3ă.�.a;. 
17. Să fie ruşinaţi şi îngroziţi pe vecie, 
să le roşească obrazul de ruşine şi 

să piară! 
1 8. Ca • să ştie că numai Tu, al cărui 

Nume •• este Domnul, . 
Tu eşti Cel Prea ţ Inalt pe tot pa· 

mîntul; •Pe.&9.13. �'(<Exod.6.3. ;..p�_it�.s. 
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. marele cîntărefilor. De cîntat Către mai marele cînlărefilor. Un c:tdhriu'. Un psalm al fiilor lui Core. psalm al fiilor tui Core. 
P 1. Cit de plăcute• sînt locaşu- 85 1. Tu ai fost binevoitor cu ţara 84 ·1e Tale, Ta, Doamne ! rl al oştirilor! ''Ps.27.4

. . Ai _adus• înapoi pe prinşii de război Ps�n�ful • meu suspină ş� tînjeşte �'.2!u�z!ca�o�!1.,;;1���111.11;0.1.P&.a.7.10,.3,w, 
-· după curţile Domnului, 

2 
. . t 

dei�i�a şi carn�a 1 mea strigă către Tă
.
u,

at ier at • nelegiuirea po���-�
!ui. 

pumnezeul cel v�,��.42.1,2; 69.1;73. 26; u9. 20. 3. i:ai_acoperit toate păcătele; - (Oprin„. 

- • · - eşte - Ţ1-a1 abatul toată aprinderea 
3. Pînă şi pasarea tşt gas 0 casa şi Te-ai întors din iuţimea 'miniei 

acolo, "b d - · Ta le. 
şi rîndunica un cm un e IŞI pune 4: ��toarce •-ne iarăş, Dumnezeul mîn-

puAiih. i. ·altarele Tale, Doamne al oşti- tumi noastre !  
lncetează-Ţi mînia împotriva noa-rilf� ăratul meu şi Dumnezeul meu! stră ! ''Ps.so.;. 

4. f
perice • de ceice locuiesc în Casa 5· ln veci Te vei minia• pe noi? 

ln veci îţi vei lungi mînia? T�ăci ei tot mai pot să Te laude. - 6. Nu ne v_ei înviora ."j��·�ş'.;7o
.&
;S0.

4
. 

''Ps.66.4. (Oprire). pentruca sa se bucure poporul Tău 
5. ferice ele ceice-şi pun tăria în în Tine? •Ht1b.3.2• 
Tine 7. Arată-ne, Doamne, bunătatea Ta în� răror inimă locuieşte încrederea. şi dă-ne mîntuirea Ta! ' 
6 Cînd străbat aceştia Valea Plîn-

D
8
0
.
m
E
n
u
u1
v._oi • asculta ce zice Dumnezeu, ue�ii • o prefac într'un loc p l in de iz-

�oare,' . . căci El•• vorbeşte de pace poporu-
şi ploaia timpurie o acopere cu bme- lui Său şi iubiţilor Lui, 

cuvîntări. "28•m.&.22,23• numai, ei să ţ nu cadă iarăş în ne-7. Ei merg din• putere în pul.ere, bunie. ''Hab.2.1. '"'Zah.9.10. t2reu.20,21. 

şi se•• înfăţişează înaintea Im Dum- 9. Da, mîntuirea Lui este aproape• 
nezeu în Sion. de ceice se tem de El, 

•Prov.4.1s.2cor.9.1s. "''Deut.16.16.Zab.14.16. pentruca •• în ţara noastră să lo-8. Doamne, Dumnezeul oştirilor, as- cuiască slava. •Isu.<6.13. "''Zah.2.&. Ioan1.u. 

cultă rugăciunea mea ! 1 O. Bunătatea şi credincioşia se întîl-
la aminte, Dumnezeul lui Iacov ! - nesc, 

(Oprire). dreptatea• şi pacea se sărută. 9. Tu, care eşti scutul nostru, vezi, ''I'<- 12.a. Iso.32. 11. Luc.2. u. 
Dumnezeule•, 11. Credincioşia • răsare din pămîni·, 
şi priveşte faţa unsului Tău! şi dreptatea priveşte dela înălţimea 

9Fo.c.16.1. Vera.li. cerurilor. ""lsa.4.·1.S. 

1 0. Căci mai mult face o zi în cur- 1 2. Domnul• ne va da şi fericirea, 
\ile Tale de cit o mie în altă parte; şi pămîntul •• nostru îşi va da roa-
eu vreau mai bine să stau în pragul dele. "Ps.s•.11. It1c.1. i7. ''''Ps.67.6. 

Casei Dumnezeului meu, 13. Dreptatea•va merge şi înaintea Lui, 
decît să locuiesc în corturile rău- şi-l va şi urma, călcînd pe urmele 

lăţii! paşilor Lui! ·:·Po.8!1. "· 

11. Căci Domnul Dumnezeu este un PSALMUL 86. soare • şi un scut••, o rugăciune a lui Dal'id. Domnul dă îndurare şi slavă, 
şi nu lipseşte de niciun ţ bine pe cei 86 1 . Ia aminte, Doamne, şi ascul-

ce duc o viaţă fără prihană. <>Jsa.oo. rn. tă-mă! 
"Fac.10.1. ven.9. P•. m.9, 10, ll; 119, rn. Prov.2•7• Căci sînt nenorocit şi lipsit. 
tPe.:iu,10. 2. Păzeşte-mi sufletul, căci sînt unul 

1 2. _Doamne al oştirilor, din cei iubiţi de Tine! 
ferice• de omul care se încrede în Scapă, Dumnezeule, pe robul Tău, 

Tine! •:•rs.2.12. 1 care• se încrede în Tine! "'"1.26.:. 
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60-1 I 3 Ai milă • de mine, Doamne . . 

Căci toată ziua strig cătJ� •. !�?;�7.i. 
4 Inveseleşte sufletul r_?b�!ui 

lţ
Tău, 

�ăci • la Tine, Doamne, 1m1 ma . •  �u
s
-

I 1:,Ps.26.l, 1 .... · 
f�.

tCÎi.ci • Tu eşti bun, Doamne, gata 
să ierţi, ţ· · Te şi plin de îndurare cu to I ce1c� 2 13 h " .... vers.1a.Ps.130.7;145. 9. Ioe . . 

c 
6�a;;:�că-Ţi urechea, Doamne, la ru-

gă
i�u���n';!ej� glasul cererilor . mele ! 

1. Te chem, ii:t * ziua necazul��.��:!'
. 

8
�ă�

i
::;���cu��I. 

este ca Tine între. 
duTn

n
e
i�I� .J?o

n
a
u
m�=�mănă cu lucrările 

T1le. •Exod.15.ll. Ps.89.6. :•Deu� 3·:'· 

9. Toate • neamur_ile, pe �an. le-a1 fa
cut, vor veni să se mchme mamtea Ta, 
Doi�;�ea slavă Numelui Tău. 

Ş .:.p8.22.31i 102.1e. Iaa.43. 7. Apoc.16.4. 
10. Căci Tu eşti mare, şi faci • mi

nuni, 
numai•• Tu eşti Dumnezeu. 

;�x;;�ii6. J�o. ��;!· 1��;;/ i �r. ;�4���!� 94. !: 32 S9. 
11. Invaţă •-mă căile Tale, Doamne ! 

Eu voi umbla în adevărul Tău. 
fă-mi inima să se teamă de Nume-

le Tău. >:<Ps.25.4; 21.11; 119.33; 143.8. 

t 2. Te voi lauda din toată inima mea, 
Doamne, Dumneze�I meu, " • şi voi prea măn Numele Tau m 
veci ! 13. Căci mare este bunătatea Ta faţă 
de mine, 

şi Tu îmi izbăveşti • sufletul din 
adînca locuinţă a morţilor. •Pe. 56.13; 116.s. 

1 4. Dumnezeule, nişte îngîmfaţi• s'au 
sculat împotriva mea, 

o ceată de oameni asupritori vor să
mi ia viaţa, 

şi nu se gîndesc la Tine. •Ps.54.3. 
t 5. Dar • Tu, Doamne, Tu eşti un 

Dumnezeu îndurător şi milostiv, 
îndelung răbdător şi bogat în bună

tate şi în credincioşie. •Exod.34.6. 
Num.14.18. Neem.9.17. Vere.6. Ps.109.8; 111.4; 130.4,7; 
H5.8.Joel2.13. 
1 6. lndreaptă •-Ţi privirile spre mi

ne, şi ai milă de mine: 
dă tărie robului Tău, 
şi scapă pe fiul •• roabei Tale ! 

(IPs.20.16;69.16. '°'*Pe.116.16. 
17. fă un semn pentru mine, 
ca să vadă vrăjmaşii mei şi să ră

mînă de ruşine, 

D;!�ne�u mă ajuţi şi rnă tnin li PSALMUL 87 g' 
Un psalm al fiilor lui Cor�. 0 <'ln 87 1. Sionul _ _ are_ temeliile i.,,_ pe• munţ1 1 cei sfinţi :  aşezate 
2. Domnul • iubeşte porţile s'.P•.� .•. mai mult decît toate locaşu:u�ului Iacov. . . •p,_78 lu, 3. Lucruri phne de slavă• ·�.�-spuse despre tine, au fost 
cetate a lui Dumnezeu !  _ 

IClfea.so. 10 
4. Eu. pomen�sc Egiptul • şi Bab�j1• nul printre cei ce Mă cunosc . 10• 

iată, ţara filistenilor, Tirul 'cu E .  pia : ' ho. 
„în Sion s'au născut." _ 

• *Pe.Bl'.l.10. [sa.&li 

n��1�{ �e��
.
�� S1on este zis : „Toţi s';� 

şi Cel Prea !nalt îl întăreşte. 
d
��l

���nul • numără popoarele, scriin-
„Acolo s'au născut." -

.;ops. 22.30. c:1�Ezec.1B.9. (OPrinl 7. Şi cei ce cîntă şi ceice joacă strigă: „ Toate izvoarele mele sînt în Tine.'; 
PSALMUL 88. 

O cîntare. Un psalm al fiilor lui Care 
Către mai marele cînfăreţilor. De cin: 
lat cu fllll.ltul. O cînfare a lui Hem1JJ1 

Ezrahitul. ' 

88 1. Doamne, Dumnezeul • mîntui· 
rii mele ! 

Zi •• şi noapte strig înaintea Ta! 
<oPe.27.9i 61.14.. t3'"11Lac.18.?. 

2. S'ajungă rugăciunea mea înaintea 
Ta ! 

Ia aminte la cererile mele ; 
3. căci mi s'a săturat sufletul de rele, 
şi • mi se a propie viaţa de locuinla 

morţilor. •PB.101.1.1 
4. Sînt pus în rîndul • celor ce se 

pogoară în groapă, 
sînt •• ca un om, care nu mai are pu· 

tere. i:•Ps.28.L (.::).Pe.31.12. 

5. Stau întins printre cei morţi, 
ca cei ucişi şi culcaţi în mormînt, 
de cari nu-Ţi mai aduci aminte, 
şi cari sînt despărţiţi de • m!�,�.J�: 

6. M'ai aruncat în groapa cea mai de 
jos, . 

în întunerec, în adîncur1. 
7. Minia Ta mă apasă, . 
şi mă năpădeşti cu • toate valurile 

Tale. _ •Pe.12.1. \Opnre1. 
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Ai înderărtat • dela mine pe toţi : J�a����

rile • laudă minunile Tale, 8· t nii mei, · u d 
• 
bu ' şi credincioşia Ta în adunarea sfinpr�•!i făcut O pricina e SClr a pen- ' ţi (o r •• ! •:•Ps.19.1;97.6.Apoc.7.10,11,12. •:«•Vere.7. tr�î:; ;închis ••13şfo."P�.3�.��;1�U�:�::p11n.3.7. m

6ăn;��· ��m
c;�; ?_cine se poate ase-

. 
·�0t�9• 

e�c ochii• de suferinţă ; Cine e6te ca Tine între fiii lui Dum-9. M• st Sele Te chem ••, I?oamne, nezeu ? '''P8.<0.&;1i.rn;86.s;m,o. în toa. eti�d ţ mînile spre Tme ! 7. Dumnezeu • este înfricoşat în aduşi-m1.':, 98.10. ••Ps.86·3· t�0•11·�3· Ps.143·�· narea cea mare a sfinţilor, 
10. Oare

.
• pentru morţi faci Tu mi- şi de temut pentru toţi ceice stau în 

nuni? scoală morţii să Te Iau- jurul Lui. •Ps.16,1,11. 

SaU �e 6 o·!IO O; llo.17; ua.17. Iso.38.18. (OpnreJ. 8�i�eO:S%n���������U+i���
ig�o;;IJne ! de? -5·' '·0·r,be

.
şte de bunătatea Ta în 

ş· 1t. e v 1 credincioşia Ta Te înconjoară. 
010�J:�redincioşia Ta î� Ad�nc ? 9. Tu* î

:;blÎ�
1;��ft 8�Î�2d2�i:8·�-��;

iÎ\19' 
& Sînt cunoscute• mmumle Tale cînd se ridică valurile ei, Tu le poto-. tunerec Ieşti. '''Ps.G5. 1;03.3,4; 101.29. în ��. drept�tea Ta în ţara uitării ? I O. Tu • ai zdrobit Egiptul ca pe un şt Ps 143 s. MPs.31.12. Vers.5. Ecl.8.10;9.6. hoit, ·�J'°"o�a�n�, eu îţj �er ajutorul,_ ai risipit pe vrăjmaşii Tăi prin pu-: •dimineaţa rugaciunea mea se mal- terea braţului Tău. 
ă
ş}a Tine. O:•Ps.O.�;l19·147· ':•Exod.14..26,27,28.Ps.87.4. rse..S0.7;61.9. 1l4. Pentruce • ,  Doamne, lepezi sufle- 1 1 .  Ale• Tale sînt cerurile şi pămîn-

tul meu ?  
•1mi ascunzi•• faţa Ta ? tul, 

Pentruce •Ps . .a.2. ••Iovi3.24.Pe.rn.1. Tu ai întemeiat lumea şi tot ce cu-
lS. Din tinereţă, sînt nenorocit şi P�ţ

d
\�

a. 
ar·f���;c;0i·:;�1

���;�::;
.60.�[ t

r�n:
ă
c:;,���s • .de spaimele Tale, şi miazăziua ; 

nu ştiu ce să mai fac. . ''lovG.4. 
de

T��%�:;• Y�u�
ermonul ţ se bucură 

16 Minia Ta trece peste mme, 
•:• Iov 28.7. "''Ioe.19.22. tros.12.1. 5 

• aimele Tale mă nimicesc de �ot. 8 ţ 1 T t t · 11. Ele mă• înconjoară toată zma, 1 !în/Î-� est:�a�!. 
e
die�;t

r
a
mf a este ca nişte ape, u înălţată. mă înfăşoară toate deodaţa. •P•.22.rn. 1 4. Dreptatea• şi judecata sînt teme-18. Ai depărtat• dela mme pe pne-

lia scaunului Tău de domnie ; leni şi tovarăşi ; . . , u bunătatea•• şi credincioşia sînt îna-şi cei de aproape a1 mei s au facut intea Feţei Tale. "Ps.91.2 . . ,„:•rs.85.13. nevăzuţi. • Iovt9·13· P•·31.u; ae. 
n. 1 5. ferice de poporul, care cunoaşte PSALMUL 89. sunetul• trîmbiţei, O c!ntare a tai Etan, Ezrahital. care umblă în lumina •• feţei Tale, 

89 t. Voi cînta • totdeauna îndură- Doamne! •Num.10.10;23.21. Pe.98.6. '"'Ps.4.6;«.3. 
rile Domnulu i : 1 6. El se bucură neîncetat de Nu

voi spune din neam în neam, cu gura mele Tău, 
mea, credincioşia" Ta. •Pe.101.i. ""P•.119.8:': şi se făleşte cu dreptatea .!a . . 
2. Căci zic :  „Indurarea are temeiu 17. Căci Tu eşti fala putem. 1.u� ; minice ! şi, în• bunăvoinţa Ta, ne ndm pu-
Tare ca cerurile este credincioşia terea noastră. • Ve1·s. 24. l's. 75. 10; 92. 10; 192.11 · Ta!" - 18. Căci Domnul este scutul nostru, 3. „Am făcut• legămînt cu alesul Sfîntul lui Israel este împăratul no-

Meu" - zice Domnul - stru „iată ce am jurat•• robului Meu Da- 19.' Atunci a i vorbit într' o vedenie 
vid: "IR•g.8.16.l••.42.1. ••2san1.1.11,e1c. prea iubitului Tău, . tCron.11.10,etc. Ier.30.9. Ezec.34.23. Oeea3.o. şi ai zis: Am dat ajutorul Meu 4 .. „Iţi voi întări sămînţa • pe vecie, 

I 
unui viteaz " ş1-'� veci•• îţi voi aşeza scaunul de am ridicat din mijlocul poporului un domnte." •Vera.29,SO . .:•.:•vers.I. Lnc(6P�r�: tinăr,..; .:'vers 9. tReg.11.3', 
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20 am găsit• pe robul Meu David, 
_şi. l-am uns cu untdelem�,�

�!.��,
��� 

s�t Mina Mea îl• va sprijini, 
-şi. braţul Meu îl va întări .. 

•P•-00·17· 

?2 Vrăjmaşul • lij,1-1 va prinde, 
-şi. cel rău nu-l va ap_ăs�; •25•ru: 

7·13· 

23. ci voi zdrobi• dinaintea lui pe 
protivnicii lui, s 7 9 şi voi lovi pe cei ce-I !-lrăsc._ 

02 am. · · 

24. Credincioşia • ş1 bunatatea Mea 
\"Of fi CU el, . 

şi•• tăria lui se va 'înălţa prm Nu-
mele Meu. „�Ps.�1. 7. MVe.rs.17. 

25. Voi da în mina• [Ul marea, 
şi în dreapta lui rîurile. •'Ps.72·8;so. u. 

26. El lmi va zice: „Tu eşti Tatăl• 
mD�mnezeul meu şi Stînca „ mîntuirii 
mele!'' .... 2Sam.7.U.1Croo.:!2. 10. M2Se.m.22.47. 

27. Iar Eu îl voi face întîiul • născut, 
cel mai îna1t•• dintre împăraţii pă-

mîntului. .;.ps.2. 7. Col.1.lă,18. ""*Num.24. 7. 

28. li voi păstra totdeauna bunăta
tea• Mea, 

şi legămîntul •• Meu îi va fi ne-
clintit. •'Isa.65.3. ••Vera.34. 

29. li voi face vecinică sămînţa •, 
si scaunul•• lui de domnie ca ţ zilele 

ce;urilor. 
"'Vere.4,6. �·„�\'en.4. Isa.9.7.ler.3.':Ll7. tDeut.11.21. 

30. Dacă fiii• lui vor părăsi•• Legea 
Mea, 

şi nu vor umbla după poruncile 
Mele, ·:.:·_:?Sum.i.14. **Ps.119.63.Il'r.9.rn. 

31. dacă vor călca orînduirile Mele, 
şi nu vor păzi poruncile Mele, 

32. atunci le voi pedepsi• fărădele
gile cu nuiaua, 

şi nelegiuirile cu lovituri; 
'"2Sam. 7.14. lReg.11.31. 

33. dar• nu-Mi voi îndepărta deloc 
bunătatea dela ei, 

şi nu-Mi yoi face credincioşia de 
minciună; •:-.2sam.7.13. 

34. nu-Mi voi călca legămîntul, 
şi nu voi schimba ce a ieşit de pe 

buzele Mele. ,J:�: Am jurat odată • pe sfinţenia 

sămintEu oarelui David? •Amos4.2. 
36. Sămînţa • lui va dăinui în veci · 
scaunul lui de domnie va fi înainte� 

Mea ca•• soarele; •2sam.1.16. Luc.1.33. 

lo:.rn 12.34. Vers.4,�. „�(• Ps. 72.6, 17. Ier. 33.20. 

3�. ca luna, va dăinui pe vecie, 
ş1 ca martorul credincios din cer. -

38. Şi totuş •, Tu I-ai îndepărt���::re). 

•'I �:.0::.�;-�'. p'!'.��-i:���,0��,��I Tău; 
39. ai _nesocotit legămî�;'·f·'9:Po·11.•. ro�u� Tau; • . . . u facut cu 1-a1 doborit ŞI 1-a1 pîngărit• c 

. _ . ··•Ps.14.7 Ununa. 40. I-a1 prabuş1t • toate z·d 
· P.11•.s.i;, 

şi i-ai dărîmat toate cetăţui(
1 Unie, 

41_. Toţ� trecătorii îl jăfuie�� 'Ps.�·"· 
ş1 a ajuns de batjocura, ' . lui. "P vecinilor 

42. Ai înălţat dreapta protivn
'
:
'\":�" ai înyes�lit pe toţi vrăjmaş\�1 J°�lui, 

43. a1 fa cut ca ascuţ işul s"b· u.1• să dea înapoi, a 1e1 lui 
şi "LI: l-ai sprij_init î� luptă. 4�. _Ai_ pu.s �apat stralucirii lui 

do
ş��i! I

• 
:rmht la pămînt scaun�! de 

45_. i-a� scurtat . zilele tinereţii, 
"ve�.J. 

ş1 l-a1 acoperit de ruşine _!Op 46. Pînă • cînd, Doamne Te , · ""1 cunde fără înceta re, ' lft as. 
şi-Ţi „ va arde minia ca focuP 

'-"Ps. 79.5. i:i.;.p� 78.a_ 
47. Adu-ţi• aminte ce scurtă est· · ţa mea, ev1a-
şi pentruce nimic ai făcut e to. fiii omului. "lov7.7;10.9; 14.l.Ps.:l5;119.!1 

4"� · ţ:st!! vreun o� care• să poată trai ş1 sa nu „ vada moartea 
. care s� poată �ă-şi scape 'sufletul dm locumţa morţilor? -
49. Unde 

Tale dintîi, 

i:•ps.49.9. i:•,..Evr.11.5. (Opri?I'• 

sînt, Doamne, îndurările 
pe_ c�ri _Ie-ai jurat• lui David, în" 

credmc1oşrn Ta? <•2sam.7.15.ls•.oo-'.''Ps.�., 

50. Adu-Ţi aminte, Doamne, de oca· 
ra robilor Tăi, 

adu-Ţi• aminte că port în sîn ocara 
multor popoare; »Ps.oo.•,"· 

51. adu-Ţi aminte de ocările vrăjma· 
şilor Tăi, Doamne; 

de• ocările lor împotriva paşilor un· 

sului Tău! •Ps.74.:2. 

52. Binecuvintat • să fie Domnul in veci! 
Amin! Amin! "Pi;. �1.IJ. 

CARTEA A PATRA 
PSALMUL 90. 

O rugăciune a foi Moise, omul lui 
Dumnezeu. 90 1. Doamne, Tu ai fost' locul 

nostru de adăpost, . din neam în neam. •'Deut.33.2;. Ezec.ll·��· 
2. lnainte • ca să se fi născut munl11• 
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. înainte ca să 
se I cu pamrn i str�l rntăreşte •• lucrarea mînilor noa· 

şi l/umea, inicie în vecinicie, Tu eşti d�, întăreşte lucrarea m· - 1  din vec .:'PrO\· . s . :?:; 1 2-0. stre , ,. mt or noa-
pumnez.e ��rci pe oame_!1i Îl! Jărînă, . 

. ·' Ps. 27 . <  . . ,,,, rso. 26. 12. 

3. Tu !� Intoarceţi-va • fn1 oameni- PSALM.UL 91 .  
şi z1c1 · " · Fnc.3. rn. 1�c1. 12 .  •.  91 1 . Ceke • stă supt ocrotirea Celui Jor �ăci . înainte� T.a, o mie de ani . Prea I nalt, 

4.. iua de 1en, care a tr.ecut, ş1 se od_ihneşte la •• umbra Celui s!n:3
c� �trajă din .noapte. - 2 Pct. s. s. Atotp.utermc, ·'Ps.21 . 5, 31. 20, 3 : u .  ''''P' · " · '

· 
ş1 t · ca un vis · 2. zice • despre Domnul : „El este ;„li .mă/;\int „ ca ia�ba, care în- locul meu de scăpare, şi cetăţuia mea d1mIDe. ţ J . ,�p8 .rn.20 . .:.„„ P� . 103. 1:1 .  1�a . . io.ri. Dumnezeul meu în care mă încred!': colte.ştfl���:i� dimineaţa •, şi creşte, Ps 1 1 •  · 

6ia:nseara este tăiată şi,. i;. 1�.s2uS�.·.2·'· t;�u�i,' El• te scapă de laţ�! �-î �ă·� 
Noi sîntem mis�iţi de minia Ta, de ciumă şi de pustiirile ei. op,. 121. 7 .  7· . îngroziţi de urgia Ta. . 

. . , 4 • . El te ya acoperi cu• penele Lui, 
8ş

1Tu pui • înaintea Ta nelcgm1r11 e şi_ t� vei a�cunde supt aripile Lui . 
. Cac1. scut ş1 pavăză este credincionoatt;;�ţi Ia lumina Feţei Tale păca- ş1a Lui! '''l's . 1u; :.: . 1 ;  n u .  

te(e noastre c�,lpe,.•50• .a2�c1���6�i7. •«•Ps. 
m. t2. 5.  Nu • trebuie să te temi nici de g10_a�a din timpul nopţii, 

9. Toate zilele noastre pier de urgia mc1 de săgeata care sboară ziua 
T�;edem cum ni se duc anii ca uni "�.' ''�1i'�;"'°c1�'·�;����1. �.a��":�bl� 'j� 1�;�� 

t tune rec, 
5��� Anii vieţii noastre se ridică la nici de molima, care bîntuie ziua na-
şaptezeci de ani, meaza mare. 
iar, p entru cei mai tari, la optzeci 7. O mie să cadă alături de tine 

de ani : şi zece mii Ia dreapta ta, ' 
şi !uc11d cu care se mîndreşte omul dar de tine nu se va apropia. în timpul lor nu este decît trudă şi du- 8 . . Do�r vei • privi cu ochii, 

rere, ş1 vei vedea răsplătirea celor răi . 
căci trece iute, şi noi sburăm . •:·P•. 37 . :w. �1u1. 1 . &. 

tl. Dar cine ia seama la tăria mî- 9. Pentrucă zici: „Domnul este lo-
niei Tale, cui meu de adăpost •!" 
şi la urgia Ta, aşa cum se cuvine ş i faci din Cel Prea !nalt turnul •• 

să se teamă de Tine ? tău de scăpare, •Vers. 2. 0«Ps . 7L 3; 00. t .  

1 2. lnvaţă-ne • să ne numărăm bine 1 O.  de aceea nici• o nenorocire nu te 
zilele, va ajunge, 
ca să căpătăm o inimă înţeleaptă ! nici o urgie nu se va apropia de cor-

"Ps . 39 . 4. tul tău. •:•Prn,·. 1 2. 21. 
13. lntoarce-Te, Doamne ! Pînă cînd 1 1 .  Căci• El va porunci îngerilor Săi 

zăboveşti? să te păzească în toate căile tale ; 
Ai . milă de robii Tăi ! "'PB.34. 7; 71.3. Mat.4.6. Luc. 4 . 10,11.  E\'r. J ,  1 1 . 

•Deut.32. 36. Ps. 135.a. 1 2. şi ei te vor duce pe mini, 
1 4.  Satură-ne în fiecare dimineaţă de ca• nu cumva să-ţi loveşti piciorul 
bunătatea Ta, de vreo piatră. «Io,·&. 23. Ps."7 . 2' . 

şi ' toată viaţa noastră ne vom bu- 1 3.. :Vei păşi peste lei şi peste nă-
cura şi ne vom Yeseli. • P s . 85 . 6; 149. 4. pîrci, t 5. lnveseleşte-ne tot atîtea zile cite şi vei călca peste pui de lei şi peste ne-ai smerit, şerpi. -lot atîţia ani cît am văzut nenoroci- 1 4. „Fiindcă Mă iubeşte - zice Dom-
rea 1 nul - deaceea îl voi izbăl-i ; 
T�6 • . Să se arate robilor Tăi lucrarea • îl voi ocroti, căci cunoaşte • Nume-

le Meu. •' Ps.\1.10. 

1şi sl�va Ta fiilor lor! '''Hab. ,.2 .  15. Cînd Mă va • chema, îi voi ră-7„ fie peste noi bunăvoinţa • Dom- spunde ;  nului Dumnezeului nostru ! ,-oi fi cu •• el în strîmtorare, 
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îl voi izbă•
vPis.r.o

şi.·1l&.
v•o•' Ii•ţ• · 'P.

r20. stl1
ăsva�.2.so. 93 1 D PSAIL.�UL 93. 

� . omnu m1 părăţeşt . 
16 II voi sătura cu viaţă lungă, cat cu •• măreţi e ; e, llJJbră. 
Şi�i voi arăta mîntuirea Mea". Domnul este îmbrăcat şi î . 

putere : ncins t cu PSALMUL 92. de aceea lumea este tare ţţ . 
Un psalm. O cîntare pentru ziua Sa- clatină. •1'11.96. 10; 97. 1 "'·' · 1 . Isa 

şi nu St 
botului. „ Ps. I(}l . 1. ţPe.60.6. ttl'R.06.JO .

. fi2.7. Ai><lc, 19., t ă 1-udăm pe 2. Scaunul Tău de domnie e · 
92 1. frumos • es e s a zat din • vremuri străvechi . ste aşe. 

ŞI
. sa�

o
m��f� Numele Tău, Pr

P
e•a

. 1
·'1

.
n1-. Tu �şti.din v�cin icie ! •P•.46.; Prov.a • 3. R1unle vuiesc, Doamne ?I.••. 

a�te�ă vestim • dimineaţa bunătatea Ta, rîurile vuiesc tare, ' 

Şi noaptea credincioşia Ta, • Ps. 89. t . rîurile s� umflă .cu putere. 
3. cu • instrumentul cu zece coarde 1:� 1;:."::"ri:i

a1 puternic decît vuietul ape. 
şi 
î�
u 
s��

ă
�t�ie arfei. • !Cro�. 2S.&. l'll.&3._:. şi mai puternic decît vuietul v 1 . 

4. Căci Tu mă înveseleşti cu lucra- lor năpraznice ale mării a uri. 

rile Tale, Doamne, . • _ este Domnul • în locu;ile .cereşti. 
şi eu cînt de veselie, cmd vad lucra- 5. Mărturiile Tale sînt cu [��(�·9• r

�� a��ild� ��I�. sînt lucrările Tale, vărate ; a e. 
sfinţenia este podoaba Casei Tal Do

şfcl��� adînci •• sînt gîndurile Tale ! . Doamne, f.l.entru tot timpul cit � 
<•Pe . 40.5;  iro.11. ••lsa.28.29. Rom. U.33,34. ţmea vrem unie. or 

6. Omul • prost nu cunoaşte lucrul PSALMUL 94. 
acesta, 

şi cel nebun nu ia seam0
a
p,��3.�;

·
94•8. 

7. Dacă cei • răi înverzesc ca iarba, 
şi dacă toţi cei ce fac răul înfloresc, 
este numai ca să fie nimiciţi pe vecie. 

ic<Jov12. 6; 21 . 7. Ps. 37. 1, 2,36,38. Ier . 12 . 1 , 2 . Mal.3.16. 

8. Dar • Tu, Doamne, eşti înălţat în 
veci de veci ! • Ps. 56. 2; 83. 18. 

9. Căci iată, Doamne, vrăjmaşii Tăi, 
iată vrăjmaşii Tăi pier : 
toţi cei ce fac răul sînt risipiţi • . 

"' P8 . 68 . l j  89. 10. 
1 O. Dar mie, Tu-mi dai puterea• bi

vol ului, 
şi m'ai stropit cu •• untdelemn proa-

spăt. iOiPs.89. 17124. '1iOPs.23.5. 

11. Ochiul • meu îşi vede împlinită 
dorinţa faţă de vrăjmaşii mei, 

şi urechea mea aude împlinirea do
rinţei mele faţă de protivnicii mei cei 
răi. •Ps.M. 7; 00. 10; 112.a. 

12. Cel fără prihană înverzeşte ca • 
finicul, 

şi creşte ca cedrul din Liban. 
*Ps.62.8. Iea. 60.22. Osea H . 5,  6. 

1.3. Cei sădjţi în Ca.sa Domnului, 
mverzesc m • curţile Dumnezeului 

nostru. •Ps.100. 4; 136.2. 

1 4. Ei aduc roade şi la bătrîneţă 
sînt plini de suc şi verzi 

' 
15. ca să arate că Domnul 'este drept 
El Stînca • mea, în care nu••  est� 

nelegiuire. "Deut.a2.4. ••Rom.9. 14. 

94 1: Doamne, Dumnezeul răzbun!. nlor •, 
Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată. Te ! •Deut. 32.30. Nah.I.J, 

2. Scoală-Te •, judecătorul •• pămintului, 
şi răsplăteşte celor mîndri după fap. tele lor !  • Ps.7 . 6. ••Fac.1s.0. 

3. Pînă • cînd vor birui cei răi Doamne, ' 
pînă cînd vor birui cei răi ? •1ov3J.1. 

4. Ei ţin • cuvîntări puternice, vor
besc cu trufie, 

şi toţi cei ce fac răul se fălesc. 
ictPs.31.18. Iuda\5, 

5. Ei zdrobesc pe poporul Tău, 
Doamne, 

şi asupresc moştenirea Ta. 
6. Junghie pe văduvă şi pe străin, 
ucid pe orfani, 

7. şi • zic : „Nu vede Domnul, 
şi Dumnezeul lui lacov nu ia a· 

minte !" «Pa.10.11,rn; 111.:. 

8. Totuş, învăţaţi-vă • minte, oameni 
fără minte ! 

Cînd vă veţi înţelepţi, nebunilor? .:.pa,73.22;9'1.6. 
• 9. Cel • ce a sădit urechea, s'ar pu· 
tea să n'audă ? 

Cel ce a întocmit ochiul, s'ar putea 
Să nu vadă ? "Exod.4. U . Prov.3J. ll. 

1 O. Cel ce pedepseşte neamurile, s'ar 
putea să nu pedepsească, 
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El, care • a dat om������!��.�.��1 
iJ•cunoaştegîndurile omului: 

1 1 .Domn�înt deşerte. ·:· 1 cor. n.20. 
ştif�:ice • de omul, pe care-l pedep-1 2·. Doamne, scşţ1 �u�re-1 înveţi din Legea Ta, 
ŞI �Jov O. l?. Prov . a.11. � C�r . 1 1

."
32. Evr.12 . 5, etc. 

1 3. ca să-l linişteşti 10 zilele nenoro-
ciri!, • se va săpa groapa celui rău ! 

1�'."căci .  Domnul nu lasă pe popo-
rul . Sn

ă�:şi părăseşte moştenirea. 
ŞI * lSnm.12.22. Rom. 1 1 . 1 ,2. 

l S. Ci se va face odată judecata du-
pă dreptate, . . t" • . 

şi toţi cei cu 101ma cura a o vor gas1 
b���·Cine mă va ajuta împotriva ce-
10(:[;!? mă va sprijini împotriva celor 
ce fac răul ?  . 

1 7. De • n'ar fi Do�nul ajutorul me,!-1, 
ît de curînd ar f1 sufletul meu 10 

tă�erea !"orţi i ! . . . . 
« Ps.!24. 1 , 2. 

1 8. Ondec1te on zic . „M1 se cla-
tină piciorul !" • . . .  
bunătatea Ta, Doamne, ma sprtJI· 

neşte totde�una. . • · �· · � · 16 ·  

19. Cînd gmdurt negre se fram10ta cu 
rămada înlăuntrul !"�Uz . g mîngîierile Tale 1m1 mv1orează su-
fletul. . • . • . 20. Te vor pune cei. rat sa şez.1 pe 
scaunul • lor de domme, 
ei cari •• pregătesc nenorocirea la 

adăpostul legii� •An:oss.s. •• :•.68.2: I•�: 10.1.  

21 . Ei • se stnng 1mpotnva v1eţ11 ce
lui neprihănit, 

şi osîndesc •• sînge nevinovat. 
"'Mat. 27. 1 .  >:•a:<Exod .29. 7 .  Prov . 17 . 15. 

să facem să răsune cîntece în cinstea Lui ! 
3. Căci • Domnul este un Dumnezeu mare, 
e.ste un lmpărat mare mai pesus de toţi dumnezeu. '"1'»116. <; 91 . 0 : 136.&. �iu
�I ţine în mină adîncimile pămîn-

şi vîrfurile munţilor sînt ale Lui. 5. A Lui este marea ' , El a făcut-<> şi mînile Lui au întocmit uscatul : ' 
'"F.e.c . 1 . 9, 10. 

6. veniţi să ne închinăm şi să ne 
smerim, 

să ne plecăm genunchiul • înaintea 
Domnului, Făcătorului nostru ! <•1co1·.e.20. 
7. Căci El este Dumnezeul nostru, 
şi noi • sîntem poporul păşunei Lui, 

turma, pe care o povăţuieşte mina Lui . . .  
O ! de aţi asculta azi •• glasul Lui ! -

.,.. Ps . 'iD . 13; 80. 1 ; 100.3. ':":' Evr . ::\ . 7 1 16; -4 . 7 .  
8. „Nu vă împetriţi inima, ca la Me

riba •, 
ca în ziua dela Masa, în pustie, 

•:•Exoll.17.2, 7.  N u m . 14. :."2 , etc.;  20.13. Deut.6. 16. 
9. unde părinţii • voştri M'au ispitit, 
şi M'au încercat, măcarcă văzuseră•• 

lucrările Mele. 
•:• Pe. 78.18,40, 56 .  1 Co1·.10.9.  ·:·�· Num.14.22. 

1 O. Patruzeci • de ani M'am scîrbit de 
neamul acesta, 

şi am zis : „Este un popor cu ini
ma rătăcită ; 

ei nu cunosc căile Mele." '''Evr. 9. 10, 11. 
11. De aceea am jurat • în minia Mea : 
„Nu vor intra în odihna Mea !" 

9Nnm.14.2.!l. 28, :-ro. Evr.3. 11,18; 4. . 8 , 6 .  

PSALMUL .96. 
96 1 . C:întaţi • Domnului o cîntare 

noua ! 
Cîntaţi Domnului, toţi locuitorii pă

mîntului ! •:• 1 Cron.16. 23-33. Ps.33.9. 
22. Dar Domnul este turnul • meu de 
scăpare, 

Dumnezeul meu este stînca mea de 
2. Cîntaţi Domnului, binecuvîntaţi 

Numele Lui, 
vestiţi din zi în zi mîntuirea Lui ! 

3. Povestiţi printre neamuri slava Lui, 
printre toate popoarele minunile Lui ! 

4. Căci Domnul este mare • şi foar
te vrednic•• de laudă. 

adăpost. « Ps . W. 9; s2. 2 , s. 

23. El • va face să cadă asupra lor 
nelegiuirea, 

El îi va nimici prin răutatea lor ; 
Domnul, Dumnezeul nostru, îi va ni-

mici. • Ps. 7. 16. Prov. 2. 22; 6. 22. 
PSALMUL 95. 

El este mai de temut ţ decît toţi 
dumnezeii. •Ps.rn;.s. ••:•Ps. ts.s. tPe. 96. 9. 

5. Căci toţi • dumnezeii popoarelor 
sînt nişte idoli, 

dar •• Domnul a făcut cerurile. 
i:tJcr. 10. 11, 12. 0:0:• P s . 115.15. Isn.42.5. 

951 .  Veniţi să cîntăm cu veselie 
Domnului, 

şi să • strigăm de bucurie către Stînca •• mîntuirii noastre. 
6. Strălucirea şi măreţia sînt înaintea 

feţei Lui, , , . slava • şi podoaba s10t m locaşul Lui -i:.ps.100.1 .  MDeut. 32 . 16. 2 811.m.22. 47. 
2. Să mergem înaintea Lui cu laude, 

39 
cel sfînt. •P•· 29 · 2· 
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7. familiile popoarelor, daţi • Dom-
nu�h Domnului slavă şi cinste ! ''.P:·20·1·2· 

S. Dali Domnului slava cu\·enita Nu-
m�di

u��ţ
i
i ! daruri . de mîncare, şi in-

ti;:.t���hl�;lf!:ă \��intea. Domnului îm-
brăcaţi cu • podoabe s�mte,. . . .  

tremuraji înaintea Lui, toţi locmtoru 
pămîntului ! · � · 29· 2; no.a. 

1 0. Spuneţi printre neamuri : „Dom-
nul • împărăţeşte ! . 

D.e'!.c�,ea lumea este tare, ş1 nu se 
cl���·

nul judecă popoarele •• cu drep
tate. '�Ps . fl3. I; 97 . 1 . ;"-\��poc. u_. 16;

„
19. 6. 

1 1 . Să se bucure • cerurile, ŞI sa se 
veselească pămîntul ; 

să mugească •• marea cu tot ce cu-
prinde ea ! �"- Ps. 69. 31. �"-.:: Ps. 98. 7, etc. 

1 2. Să tresalte cîmpia, cu tot.ce e pe ea, 
toţi copacii pădurii să strige de bu-

c�'ji_eînaintea Domnului ! Căci El vine, 
vine să judece pămîntul. 
El va judeca • lumea cu _dr�pt_ate, . 
şi popoarele după �;:,d!����i� 1;.�:: 

PSALMUL 97. 
97 1 .  Domnul • împărăţeşte : să se 

veselească pămîntul, 
şi să se bucure •• ostroavele cele 

multe ! *Pe.96. tO. ��i:- Isa.60.2. 

2. Norii • şi negura îl înconjoară, 
dreptatea •• şi judecata sînt temelia 

scaunului Său de domnie. 
* 1 Reg. 8. 12. Pe. 18. 11. ·�1:• Ps. 89. H. 3. Inaintea Lui merge focul *, 

şi arde dejur împrejur pe protiv-
nicii Lui. *Ps. tB.8;00.3. Don.7.10. Hab.3.5. 

4. fulgerile • Lui luminează lumea : 
pămîntul II vede şi se cutremură. 

;"- Exod. 19.18. Ps. 77. 18; 104. 32. 
5. Munţii • se topesc ca ceara înain

tea Domnului, 
înaintea Domnului întregului pă-

mînt. >:tJudc.0.6. l\Hc. 1. 4. Nah.L6. 

6. Cerurile •  vestesc dreptatea Lui, 
şi toate popoarele văd slava Lui. 

*Ps.19. 1 ; 50.6. 
1. Sînt ruşinaţi • , toţi cei ce slujesc 

icoanelor, 
şi cari se fălesc cu idolii : 
toţi dumnezeii se închină•• înaintea 

lui. *Exod.20.-t.. Lev. 26.1. Deut.6. 8.27.15. (tt<Evr.L6. 
8. S�onul aude luc��I acesta, şi se 

bucura, se veselesc fiicele lui Iuda 
de judecăţile Tale, Doamne ! 

9. Căci Tu, Doamne Tu Prea • !nalt peste tot ' pămin�şti Ct\ Tu eşti prea înălţat„ ma · ul, 
de toţi dumnezeii. 1 Pe sUs �� Ps. 83. I�. :.;.:.;,Exod. 18. 11 p 

1 O. Urîţi răul, ccice • iubiţ
.
i •. 11;;. ,,�.1. nul ! pe Dorn. 

Lu
Î.( •• păzeşte sufletele credincioşilor 
şi-i izbăveşte din ţ mina cel . . �b�0:�;1�: �'. �!: ;�'.o�•P��-a�.� �a•::Pa��: 

11. Lumina este sămănată p 
' 

cel neprihănit, entru• 
şi bucuria pentru cei cu inim rată. . ... .'��ov :?'.!��- Ps. ll2. •. l'to�·. 4c� Jo
�

n
��prihamţ1lor ' bucura\i·vă .în 

ş! •• m�riţi prin laudele voastre sf" ţema LUI ! • Ps.aa.i. ••Ps.�",: 
PSALMUL 98. 

Un psalm. 
98 1 . �întaţi • Domnului 0 cînt noua are 

căci El � făcut minuni „. Dreapta 1 şi_ braţul Lui cel sfînt I-au venit ia rl. �1���: :: f.��· �-3� �ia!i. �";";�: �� ·; �:�.1ii'� 
2. Domnul • Şi-a arătat mîntuirea Şi-a �escoperit„ dreptatea înaintea neamunlor. ;� lfla. 52.10. Luc. 2. 30. 31, l';O:.Isa..62.2. Rom.3.Z5,� 
3. Şi-a adus • aminte de bunătatea şi credincioşia Lui faţă de casa lui Israel : 
toate „ marginile pămîntului au vă

zut mîntuirea Dumnezeului nostru, 
(ILuc. 1.64, 55 , 72. (l;<: Jsa . 49 . 6; 52. IO. Luc. 2.30, 31;3.6. 
Fapt.13. 47; 28.28. 

4. Strigaţi • către Domnul cu stri•ăle 
de bucurie, toţi locuitorii pămîn!t�ui ! 

Chiuiţi, strigaţi, şi  cîntaţi laude ! *Ps.9ă.l; IOO.L 
5. Cîntaţi Domnului cu arfa, 

6�u 
c�r!a

tr��b�ţecî�ite��n�f� Ji�ră
c�rn, 

strigaţi de bucurie înaintea lmpă· 
ratului, Domnului ! 

=:• Num. 10. 10. 1Cron.15.28. 2Croo.29.Z1. 
7. Să urle • marea cu tot ce cuprinde 

ea, 
să chiuie lumea şi cei ce locuiesc 

pe e a  •Pe.96.11, c1r.. 

8. să bată • din palme rîurile, .. să strige de bucurie toţi mun!11 ,,,.. [BB.M-12. 
9. înaintea Domnului ! Căci • El vine 

să judece pămîntul ! 



P S A L M  1 1 99, I 00, I 01 , 1 02. 6 1 1 4: Intr.aţi • cu laude pe porţile Lui 11�.trajt rn cîntări în curţile Lui ! ' Laudaj i-L ŞI btnccuvîntaţi-1 Numck. 
El ,·a judeca lumea o:.u ��eptak, 
şi popoarele cu nepart 1 11 1.,��;.DG. io. ia. 

PSALMUL 99. 
9 1 . Domnul • �m părăţeşte : popoa-

9 rele tremura ; . . 
_ . 

E! •: şa�;,, �3e 1��-���01rlm,� •. :?,P;'.�11�n����s; 
c�hl)3�mnul este mare în Sion, 
"Şi înălţat ' peste toate popoa�.'i}�;,,,9. 
3. Să Ia�de ?amenii Numele Tău cel • 

ma�e . ş�:t�fr!'ff�N· •Dc•ut.ex.5". ApoC'.l:. 4 /astă la.u�e oamenii tăria •  1 lmpăra
tului, căci 1u�eşre dreptatea . 

Tu întăreşh dreptatea, 
Tu faci dreptate şi judec_ată î n  la-

'-'fov 36.5, 6,  7 .  c5�· lnălţaţi ' pe Domnul, Dumnezeul 
no;t��chinaţi-vă în?-intea aşternutu
lui " picioarelor Lm, 

căci este sfînt t ! 
,,.. VerB.9. M I Cron. 2H.2. Ps.132.7. ţLev.19. :! .  

6 Moise• şi Aaron, dintre preoţii Lui, 
Şi Samuel, dintre ceice chemau Nu

mele Lui, au chemat<• pe Domnul, şi El i-a 
ascultat. 

,,..Jcr. 15. 1. (l�'Exod.14. 16; 16. 25. 1 Sam. 7. 9;  12. 18. 7. El le-a vorbit din • stîlpul de nor ; 
ei au păzit poruncile Lui ş i  Legea, pe care le-a dat-o El. • Exod . '1J. 9. 

s. Doamne, Dumn,ezeul nostru, Tu 
i-ai ascultat ; 
ai fost pentru ei un Dumnezeu • ier-

1ător, dar i-ai pedepsit „ pentru greşelile lor. i:•Nurn.14.20. Ier.46. 28. T<'f. 3.i. 
t<,Exod.32.2, etc. Num.20. 12, 24. Deut. 9. 12. 

9. !nălţaţi • pe Domnul, Dumnezeul 
nostru, şi închinaţi-vă pe muntele Lui cel 
sfînt ! 

Căci Domnul, Dumnezeul nostru, 
este sfînt ! » Vers. <>. Exod.10.2. Ps.01.3;  1 1 8 . 28. 

PSALMUL 1 00. 

5 .
. 
C.ăci pomnul este �;;�"·;"'���1!i't;��: Lm ţine m • veci şi  credincioşia' Lui din neam în neam . .:0l's.1::1i. l , 1•tc 

PSALMUL 1 01 
Un psafm al lui D�1·id. 

101 1 .  Voi • . cînta bunătatea ş i  dreptatea ; 
Ţie, Doamne, Iţi voi cînta . '''Ps.•0. 1 .  

2. Mă voi • purta cu înţelepciune p e  o cale neprihănită. -
Cînd vei veni la mine ? -

în V��j t��e/a;:s�\1 �i�k� fără prihană, 
' 1 8-arn.18. lt. •:":' I R<>�.!1. I :  11. 1. 

3. Nu YOi pune nimic rău înaintea 
ochilor mei ; 

urăsc• pnrtar�a:• păcătoşilor ; 
ea nu se va l tpt de mine. 

':'l's, 97. 10. ,:,.:' lo<:.2;l.6, 1 8um.J!.W,21.  Ps,4.0.4; 125.�l. 

�· Inima stricată se \'a depărta de 
m1ne ; 

nu vreau să c11nosc .,.ft;L�.e.1i_ ��\!,,\ ,9. 
5. Pe cel ce cleveteşte în ascuns pe 

aproapele său, îl voi nimici ; 
pe cel • cu priviri trufaşe şi cu ini

ma îngîmfată, nu-l voi suferi. 
•:•Ps. IS.27. Prov . 11. 1;, 

6. Voi avea ochii îndreptaţi asupra 
credincioşilor din ţară, ca să locuias
că lingă mine ; 

cel ce umblă pe o cale fără prihană 
acela îmi va sluji. 

7. Cel ce se dedă la înşelăciune nu 
va locui în casa mea ; 

cel ce spune minciuni nu va sta 
înaintea mea. 

8. ln • fiecare dimineaţă voi nimici 
pe toţi cei răi din ţară, 

ca să stîrpesc „ din cetatea Domnu
lui pe toţi ceice săvîrşesc nelegiuirea. 

„� re. 76.10. Ier. 21.12. „,,,Ps.4�. 2, s. 

PSALMUL I 02. 
Un psalm de laudă. O rugăciune 11 unui nenorocit, cînd 

100 1. Strigaţi de • bucurie către este doborît de întristare şi îşi varsă 

Domnul, plîngerea înaintea Domnufui. 

toţi locuitorii pămîntului ! " Ps . %. 1 ;  98.4. } 02 1. Doamne, ascultă-mi rngăciu-
2
�e�\jP�� ��:ti�1��a��te�u��i.e, şi s•a%�gă • strigătul . meu pînă la 

3. Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu ! Tine ! . " Ex0•t. 2.23. 1 �"m . 9. rn; Ps.1� . o. 

El• ne-a făcut, ai Lui sîntem : 2. Nu-�1 • as�unde Faţa Ta m ziua 
.noi �întei_n poporul •• Lui şi turma 1 necazul�1 '!1;.u · . . paşune1 Lm. "Pa. u9.73; 139.,3,etc.;!49.2. �leaca-Ţ1 urechea spre mme, ctnd 

Efl'11-.2.10 • .,...;:Ps.95.7. Ezec. 3'.80, 81. stng ! 
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Ascultă-mă ��f.�.�;!ro. 11. ''''"'·
11. 2; BS.2. sli�·ţe;�c/ C�i ;

priveşte • din lnăltirnea 

3 Căci •  zilele mele pier c� ţumul, 
mî�f,mnul prive!��u,'.1}� ,.c����i .Pe 

pă. 

l'Pi.i11��.�!1�.:�1}_"!,�, 1���. ��.r��t.��.c;��.�."13. 20. ca • _să audă gemetele · 2· �·1� 11. 
4 Inima îmi este lovita, ş1 m1 se de război, Prinşilor 

us�că • întocmai ca iarba ; • 
mJ�r�! . izbăvească pe cei ce sînt pe pînă şi pînea uit să �j297.��!!!�1�: 2 1 . pe�tru ca ei să vestească;.P•.�· 1L 

5. Aşa de mari îmi sînt gemetele, Numele Domnului, Ln S1on 
că mi se lipesc oase1�1:.�:�ii��<.s. şi laudele Lui în Ierusalim •P 

f 22. cînd se vor strînge toat� '"·�. 6 Seamăn • cu pelicanul•• din pus 1�· rele, P0Poa. 
�înt ca o cucuvaie din dărîmături ; o t t • V vţ• • 1  •Iovoo. 29. ••I••· "'· "· Ţer.2.u. 

b
o
��

u
e
lu\�

para li e, ca să slujească 
7. nu mai pot dormi�· ş!. sînt 23. El mi-a frînt puterea în dr c� pasărea singura��!e. '7.��.,,�;:,.!c�: şi m i-a �c�rtat • zilele, ''°��'.� 

Pr1f� fiecare zi mă batjocoresc vrăj- 24· Eu zic : „Dumnezeule nu : 
lua Ia jumătatea zilelor mei'e rna 

m�Îiip��f�nicii mei jură • pe „ mine Tu, ai cărui ani -. ţin vecin'ic '" 
în minia lor. •Fapt. 2S.!I. „Fapt.2B. !2. 25. Tu ai înt:;;;�iXÎ�·;·���hi�

·
eb. 1. �, 9 Mănînc ţărînă în Ioc de pîne, mîntul, pa. 

Şi îmi amestec lacrămile c��.��;�:;,�:: şi cerurile sînt lucrarea mînilorT 1 
1 0. din pricina miniei şi urgiei Tale ; ''1'"0• 1· 1; 2. 1. Evr. �.1\· 

căci Tu m'ai • ridicat, şi m'ai arun- m���;:/e • vor pieri, dar Tu •• vei ră: 
c�\ -d�lI�l�e�ele sînt ca• 0 umb;�·��·;� toate se vor învechi ca 0 haină . 

să treacă, . Ie vei schi�ba ca pe un veş�în� 
şi mă us�.�.�� •. �.a���oo. 23; w.<. Ed.6.12. �.,;,

e
i:o?.�.������a�;, 10, 11:!��·�·���::i'" 11; 

1 2. Dar• Tu, Doamne, Tu im pără- 27. Dar Tu • rămîi Acel aş 
ţeşti pe vecie, şi anii Tăi nu se vor sfî;şi. 

şi pomenirea „ Ta ţine din neam 
28. Fi·i·i· . 

"M•I.a.o. Evr.ia. s.rac.1.n. 

în neam. •VeJB. <. I••·•o.6, 7, &  r.c. 1. 10. robilor Tăi îşi vor locui 
<11.'IVers.26. Ps.D. 7. Plln.0.10. ţara, 
1 3. Tu Te vei scula, şi vei avea mi- şi sămînţa lor va rămînea înaintea lă • de Sion ; Ta. •&.oo.,., căci este vremea„ să Te înduri de PSA LM U L  1 03. el, a venit vr��.��.�.����!��60�.n:.i;,�1.��: Un psalm al lui David. 

1 4. Căci robii Tăi iubesc pietrele *  JQ3 1 . Binecuvintează, suflete, pe '  
Sionului, Domnul, 

şi le e milă de ţărîna lui. ., 1 .... <0. 2. ş i tot ce este în m ine să binccuvin· 
1 5. Atunci se vor teme• neamurile teze Numele Lui cel sfînt ! 

de Numele Domnului, • Vcre.22. Ps.1G1. 1; 116.1. 

şi toţi împăraţii pămîntului de slava 2. Binecuvintează, suflete, pe Dom· 
Ta. •1'1!.79. t. nul, 
1 6. Da, Domnul va zidi iarăş Sionul şi nu  uita n ici una din binefacerile 
şi Se va arăta în• slava Sa. ' Lui ! 

• I Reg.e. <:!. i'e. 1ae.•. l•a.60.3. 3. E l •  îţi iartă toate fărădelegile tale, 
1 7. El ia aminte la• rugăciunea ne- El îţi vindecă •• toate boalele tale; 

VOÎaŞU}UÎ, �·Pe. 130. B. lsa.33. 24. :Mat. O .  Z. 6. Me.rc. 2.0, 10. IL şi nu-i nesoc�ţ�!.��- 1,r2�Î.���1i1�11���i; 2. B. L��- 1E"{° î�; �;�ă���af::
· 
��-a

3
Î;

e
d��

1
�roapă, 1 8. Să se scrie• ţucrul acesta pentru El te încununează •• cu bunătate şi neamul de oameni care va veni îndurare ; •Pe.a1.22;&0. rn. "'"'·'·" şi poporul „, care se va naşte să 5. El îţi satură de bunătăţi bătrîne/a, laude pe Domnul ! ' şi te face să • întinereşti iarăş ca 

• Rom. 15. ci. ! Cor. 10. 11. *\'OP�. 22. 
3
1. Iaa. 4a, 21. VU)turuJ. •Jae,.j(l,31. 
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6. oomnul ::l�r �����i�i. • ş� P}.�·.�-�� 
cată tuşt�ro:rătat • căile Sale lui Moise, 7. El 1·!1rile Sale copiilor lui Israel. şi lucra *Ps.1-n.rn. 

ul este îndurător• şi milostiv, Bi��ru�g răbdător şi bogat în bu
nltate. T p�.����:�r���·:a·. Num. U. tfi. Dcut. 5. 10. 

��w�/ · u • Se ceartă făr� încetare, 9.. "tine minia pe vecie. ŞI OU • Pa. SO.&. Iso..&7.16. ler.3.0. 1.lic. 7 . IB. 

Nu ne face după• păcatele noastre, 1�� ne pedepseşte după fără�i,,1,��-i): 
���td.� cit sînt de sus cerurile faţă 
de g�;fet'de mare bunătatea Lui pen
t 
ac�i ccsetemde EI ; •Ps.&1

�
1�. �ree.3.JS. �"2. cit este de departe rasantul de 

aput�t de mult depărtează• El fărăde
le:ile noastre �ela n�i. •I••· ·�· 25. bile. 7. �?: 
l3. Cum • se indura un tata de copm 
lu�şa Se îndură Domnul de ceice se 
tem de El. . . • * M�"·3· �1• 14 Căci El ştie drn ce smtem facuţ1 ; 
1Şi aduce • aminte că sîntem ţărî-

n�;· Omul ! z�:î:���;·�Î�ta. �·� E�-:��: 
şi
. înfloreşte ca•• floarea de pe cîmp. 

t-l's.00.616. l Pet. 1.24. **lov H. 1, 2. foc. 1. I0,11. 
16. Cînd trece un vînt peste ea, nu mai este, şi locul • pe care-l cuprindea, n'o 

mai cunoaşte. • rov 1.10; 20. o. 1 7. Dar bunătatea Domnului ţine în mi pentru ceice se tem de El, 
şi îndurarea Lui pentru • copiii co

piilor lor, •Exoa.20.e. 
18. pentru• ceice păzesc legămîntul Lui, 
şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, 

ca să le împlinească. •ncut.7.9. 

19. Domnul Şi-a aşezat scaunul de 
domnie" în ceruri, 
şi domnia•• Lui stăpîneşte peste tot. 

•Pe.11.4. **Ps. 47. 2 . Do.n.4.20,!U,35 . . �o. Binecuvîntaţi • pe Domnul, înge
ru Lui, cari sînteţi tari în putere, cari împliniţi „ poruncile Lui, şi cari ascultaţi de glasul cuvîntului Lui. *Pa.148.2. **l\lo.t.s.10.En-.1.14, 
21. Binecuvîntaţi • pe Domnul toate oştirile Lui, ' 
robii'" Lui, cari faceţi voia Lui ! •Foc 92. 2. lri„.S. H. Ps . 6.Q. li. ODnn.7.91 10. EH. l .1'1. . 

PSALMUL 1 04. ] Q4 �0�i��lrvintează, suflete, pe • 
_Do:irr.me, Dumnezeule, Tu eşti nemarg1mt de mare ! 

m"I;�;i: 1eşti îm���c1�!. i��„����l�.c!��a.�i 
2. Te • î�v�le�ti cu lur_nina ca şi cu o manta ; mtmz1 •• cerurile ca un cort. 

>:< Dan.7.9. ** lea.40.22; 4=>. 12. 

c?iinTel ·T�fee:e Iţi întocmeşti vîrful lo-
d_in •• nori. Iţi faci carul, 
ŞI t umbli pe aripile vîntului. 

* Amos.9.6. "'* reo..19. 1 .  ţPs. 1�. to. 4. Din vînturi Iţi faci • soli, 
şi din flăcări •• de foc, slujitori. 

_ . *Evr. 1 . 7 .  0 2 Re g . 2 . 1 1 ; 6 . 17. 
::>. Tu a1 aşezat • pămîntul pe teme

liile lui, şi niciodată nu se va clătina. 
*fov2G.7j 38.•,8. Ps.2-l.2; 196.6. Ecl . t . .a .  

6. Tu îl acoperisei cu • adîncul cum l-ai acoperi cu o haină ; 
apele stăteau pe munţi, •Fac.7. rn. 

7. dar, la ameninţarea Ta, au fugit •, 
la glasul tunetului Tău au luat-o la fugă, * Fa.c . e . 1 .  

8. suindu-se pe munţi • şi pogorînduse în văi, 
pînă la locu) ••, pe care li-I hotărî-sei Tu. * Fnc-. s . r,. **fov39.IO,ll.  

9. Le-ai pus o margine •, pe care nu 
trebuie s'o treacă, 

pentruca să•• nu se mai întoarcă să acopere pămîntul. 
* Iov2G.tO.Pa.33.7.  rer. 5.2'2. OFo.c.9.11, 16. 

1 O. Tu faci să tîşnească izvoarele în 
văi, 

şi ele curg printre munţi. 
1 1 . Tu adăpi la ele toate fiarele cîm

pului ; 
în ele îşi potolesc setea măgarii săl

batici. 
1 2. Păsările cerului locuiesc pe mar

ginile lor, şi fac să le răsune glasul printre ra
muri. 

t 3. Din locaşul Tău cel înalt Tu• 
uzi munţii ; 

şi se satură•• pămîntul de rodul ţ lucrărilor Tale. 
• P!l . 1-1.7 .S. ** Ps. 6:J . 9 , tO. trer.10.13: 1-1. ?.?. 
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611 44. Tu . faci să crească iarba pentru le 1e1 • Tu suflai ea : ele 

şi se întorc în (ărîna lorrnor, vH�
, 
verdefuri pentru ne\'oile omului, . . * Jo\ s1 u , 10 l'e Im • 

ş1 ă intui să dea hrană"" : •Fnc.1.20.:io: 30. Jţ1 tnmeţ1 • Tu suflarea R,1 ,,, 

s ]�-� p i:.m.e. u 1ov 20 . r; . P&. t36. 21"1 ;H1 . o . z1d1_t�, . . ele sint 
·
1

.
s .<·in •, care înveseleşte inima omu- ş1 ino1eştt astfel faţ: ,�.

ărnintului. lui, 
td 1 care-i înfrumuseţează ! 3 1 . ln veci să ţină slav���··· E""'·• un e emn, 

I �ă Se • bucure Domnul d 01rnnulu;'. faţ�, ine care-i întăreşte inima. Lu i ! . 
e �crătile ŞI P ' •Judc. o.19. Pa.2".•· rr:'v. :11 . ""· 3;. El pnveş_te pămîntul, şi ăF•q� 

1 6 Se udă copacii Domf!�l�1, _ . se .cutr�!"ura ; „ 
. . P rnlntu1 

c�drii din Liban, pe cari _i;�m�-���� atmgc . ... �unţ 11 , ş1 •
eI�at���g.�. 

E/:. ln ei îşi fac păsările cuiburi ; 3 3. yo1 c111ta Domnului cit v P�· '•1 
i�·r cocostircul îşi are locuinţa în chi- vor

o
t\_ lăuda pe Dumneze�I rn�1utr�[ 

Pfsoş��nţii cei înalţi sînt pentru ţapii 34. Fie plăcute Lui cuvint�i:' '"�' 
sălbatici, Mă bucu.r �e. D()m_nuL mele'. 

ia.r. stîncile sînt adăpost p.e����ao
.i�� ��t, Să piara pacatoş1i de pe pă. Pf�' ii a făcut · Juna ca să arate vre- şi_ cei ră_i să nu mai fie , m ii� ; . 

_ _ Binecu�mtează„,suflete, pe Domn , soarele ştie„ cînd trebuie sa apuna. Lăudaţ i pe Domnul ! ul 
•Fnc.1. l· L  �Uov 38. 1'.!. • Pe . Bi.:JS. Prov.2.2.!, ••\'enL 

20. Tu aduci ' întunerecul, şi se face PSALMUL 105 noapte : . 105 I L" d ţ · • 
. 

atunci toate fiarele pădurilor se pun · . au a 1 pe Dornnul c� 
·n mişcare · '''"·'"· '· maţi  Numele Lui ! ' ; 1 
21 . puii • 'de (ei mugesc după pradă, . f�c�ţ i •• c.unoscut printre popoa" 
şi îşi cer hrana dela Dumnezeu. 1sprav1le Lui ! 

•Io\' 9.".39· Joel t . 20.  * t cron . 16. 8-:!2. hm. 12. 4. urs. !t.S, 
22. Cînd răsare soarele, ele fug îna- 2. Cîn_t�\i, cîntaţi în cinstea Lutt'' poi, • . . . Vorb1ţ1 despre toate minunile Lui'. şi se culcă m v11um1le lo.r- _ . . _ •J>,. '7.121 ui, 
23. Dar omul iese la lucrul său, 3. _Fahti-va cu . Numele Lui cel sfini• şi la munca lui, pînă seara. • Fnc. s. 19 . Sa se bucure 1mma celor ce caut! � 
24. Cit• de multe sînt lucrările Tale, Domnul ! . Doamne ! 4. Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Tu pe toate le-ai făcut cu înţelep- Lui, 

ciune, căutaţi • necurmat Faţa Lu i ! •P•.•-'. 
şi pămîntul este plin de făpturile 5. Aduceţi-vă aminte ' de sernnele mi· Tale. •Prov.s.10. nunate pe cari le-a facut, 

25. Iată marea cea întinsă şi mare : de minunile şi de judecăţile rostilr 
în ea se mişcă nenumărate vieţui- de gura Lui, '"·"·" 

to��i şi mari. 6�;ăH1îanitLT f�c��1.u!1;;� ��r,aam, 
26. Acolo în ea, umblă corăbiile, 7. 6omnul este Dumnezeul nostru: 
şi în ea este leviatanul • acela, pe Judecăţile • Lui se aduc la îndepE· care l-ai făcut să se joace în valu- nire pe tot pămîntul. ,,„�, 

rile ei. •rov < 1 . 1 .  8. El lşi aduce • aminte totdeaunadt 
27. Toate • aceste vieţuitoare Te aş- legămîntul Lui, 

teaptă, de făgădu inţele Lui făcute penlru o 
ca să le dai hrana la vreme. m ie de neamuri de om, n"·'·' 

28. Le-o dai Tu, e::·�1;��:��6� "'· e. c��ia�
e 
c�e{��1���1, pe • care l-a în· 

Iţi deschizi Tu mîna, ele se satură şi de jurămîntul, pe care 1-a flcur de bunătăţile Tale. lui Isaac ; •Fne. t7. 2: ,'!. 16, etc;'6.�„� 29. Iţi ascunzi Tu Faţa, ele tremură ; :io.11 . Lnc. t. 73. Evr. o . 1 ; .  
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g
��� .A • trimes întunerec şi a adus ne-I· făcut lege pentru lacov, 

1 0. El . � vecinic pentru Israel, Jegărcî�d : „Ţie • î_l i voi da ţara Ca-

11!:n�1u: c:iiz�N:e::i1{t:, • Fa•: „. i:.,  "· 1s. 
1�rp� �tunci • ei erau puţm1 la nu-

JJJ��arte ��ti�!,��-�'�::��;; �!�:. ;�r:Jr�!1 ��-
ţară ; eau dela un neam la altul, JJ. merg o împărăţie la un alt popor ; 
l�-dda: !''a dat voie • nimănui să-i 

as�f��sed';psit ::Lm .P.!.r�J �.�.i�. r,��i�;. 
lor. Nu vă atingeţi de unşii Mei, -
15: " 1 -a z!s E face!i rău proorocilor Mei !" 
� Au chemat • foam�!ea asupra . ţării, 1 : tăiat •• orice m1iloc de trai. ŞI a•fac. 4t.M· OLev.26.26. l!!R. !1. 1 .  Ezec.4. 10. 

1 7  Le-a trimes • înainte pe un om ; 
l�sif•' a fo��.����.��-� ���;c.'7.28,M. 

1 8. l-au st;îns _picioarele în • lanţuri., 
l-au pus m fiare, • •;•c�:i•>.;o; <0. 10. l 9. pînă la vremea cmd s a mt1mplat 

ce vestise el, • • 
şi pînă cînd 1-a mcercat c

.
u�mtul _' 

Do nului. Fnc.<I. ,, . 2:. Atunci î.mpăratul a trimes ' să-i 
scoată lanţurile, . " 

. 
şistăpînitorul popoarelor 1-a,. ���-�;,11� .. 
21. L-a • pus domn peste c_asa lu�, 
şi dregătorul tuturor averilor lui, 

* Fnc. 41.40. 22. ca să lege după plac pe domni
torii lui, 
şi să învete pe bătrînii lui înţelep-

ciunea. 23. Atunci Israel a venit în Egipt • , 
ş i lacov a locuit în •• ţara lui Ham. 

•Fu.c.46.6. **Ps.78.61; 106.22. 

24. Domnul • a înmulţit pe poporul Slu foarte mult, 
şi 1-a făcut mai puternic decît pro

tirnicii lui. •Exod. 1. 7.  

25. Acestora le-a schimbat • inima, 
pînă acolo că au urît pe poporul Lui, 
şi s'au purtat mişeleşte cu robii Săi. 

•EIOd. 1 . 8, ctc. 26. A trimes • pe robul Său Moise, 
şi pe Aaron, pe •• care-l alesese. 

•Exod.8.10;4..12114.. •1°1• Num. 16.6; 17.6. 

27. Prin puterea Lui, e i  • au făcut 
semne minunate în mijlocul lor, au" făcut minuni în ţara lui Ham. 

'Eiod.7;8;9;10; l l j  12. P�.78..43, etc. **Ps. 100. 22. 

• ca să �u •• fie neascultători la Cu-vmtul Lut. "' Exotl. 10.22. :UPs.00. 7. 2�. Le-a prefăcut • apele în sînge ş1 a făcut să le piară toţi peştii.' 
* Exoll . 7 . 20. l's.7�. ·H. 

30; J�ra • �or a. forfotit de broaşte, pma tn oda1le 1mpăraţilor lor. 
*Kxod.B.6. P!!.78.4: •. 3 1 .  El a zis •, şi au venit muşte otră

vitoare, 
păduchi pe tot ţinutul lor. 

32. ln • loc de plo:�:;or��-�"�;·�;i�'� dină, 
şi flacări de ·foc în ţara lor. 

,•Jo;xod.9.23,26. l'ti. 78.48. 
33_. Le-a bătut • viile şi smochinii, 

ŞI a sfărîmat copacii din ţinutul lor. 
• l'e.71:!.47. 34. El a zis •, şi au venit lăcuste 

lăcuste fără număr, 
' 

•Exod.10.4..13,u. rs.78.4.6. 

35. cari au mîncat toată iarba din 
ţară, 

şi au mistuit roadele de pe cîmpiile 
lor. 36. A •  lovit pe toţi întiii născuţi din 
ţara lor, 

toată pîrg:::of���-i�s���6i. oFuc.49.8. 
�7. A scos • pe poporul Său cu argint ş1 aur, 

ţiif! t�:�1nul n'a şovăit dint:�.�2:,:
i�,.� 

38. Egipteni i • s'au bucurat de ple
carea lor, 

căci îi apucase groaza de ei. 
*E:r.od. 12.l!l. 39. A •  întins un nor, ca să-i acopere, 

şi focul, ca să lumineze noaptea. 
• Exod.13.21. Necm.9.12. 

40. La • cererea lor, a trimes pre
peliţe, 

ş i  i-a săturat cu pîne •• din cer. 
• Exod.18.12,elc. Ps.78.18,27. •• Ps.78.24, :!fi. 41 . A deschis • stînca, şi au curs ape, 

cari s'au vărsat ca un rîu în locurile 
uscate. 

•E:,:od.17.6. Num. '..!0.11. Ps.78. 16, 16. tCor.to.4. 

42. Căci Şi-a adus aminte de Cu
vîntul • Lui cel sfînt, 

şi de robul Său Avraam. • Foc. 1; . u. 43. A scos pe poporul Său cu veselie, 
pe aleşii Săi în mijlocul strigătelor 

de bucurie. 44. Le-a• dat pămînturile neamurilor, 
şi au r,us stăpînire pe rodul muncii 

popoare or, 1111Deut.o. 10, 11. Ios. 1s.11 etc. P:i. 78.60. 
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45. ca •. să păz�ască poruncile Lui, 
şi să ţmă legile Lui. . 

• _ •. 
Lăudaţi pe Domnul ! • Dent.U,40, 6" •1 �-

PSALMUL 1 06. 
106 t .  Lăudaţi pe Domnul ! 

Lăudaţi • pe •• Domnul, căci 
es��c�Î�cturarea Lui ţine în veci ! 

• i erou.16.34. ors. 101.1; �IS.l;_..1�· 1 .  

2. Cine • va putea . spune 1spravile 
măreţe ale Domnul1;1 1 ?  " . ? 

Cine va putea vesti toata lau�3i,,��'5. 
3. Ferice de cei ce păzesc Legea, • 
de cei ce înfăptuiesc dreptatea • m 

orice •• vreme !  •Ps.15.2. *"Fapt. 2<1. 16. Gal.6.9. 

4. Adu-Ţi •  aminte de mine, Doam"ne, în bunăvoinţa Ta pentru po�or�l .Ta_u ! 
Adu-Ţi aminte de mine, ş1 da-1 aiu-

torul Tău, . 
•rs.�;- 132. 

5. ca să văd fericirea aleşilor Tai, . 
să mă bucur de bucuria poporului 

Tău, . 
şi să mă laud cu moştemr_ea !� ! . . 

6. Noi am păcătuit • ca ş1 parmţ11 
noştri, 

am săvîrşit nelegiuire, am făcut rău. 
• Le•. 26. 41). 1 Reg. 8. 47. Dan. 9. 5. 

7. Părinţii noştri în Egipt n'au luat 
aminte la minunile Tale, 

nu şi-au adus aminte de mulţimea 
îndurărilorTale, şi• au fost neascultă
tori la mare, la marea Roşie. • Exoc1.1u1,12. 
8. Dar El i-a scăpat, din pricina Nu

melui • Lui, 
ca•• să-Şi arate puterea. 

* Ezec. 20. 14. *•Exod. 9. 16. 
9. A mustrat • marea Roşie, şi ea s'a 

uscat ; 
şi i-a trecut„ prin adîncuri ca prin

tr'un pustiu. • Exod. u.21. Ps.18.15.Nnb.1.4. 
**Isa.63.11,12,13,14. 
1 O. l-a scăpat• din mina celui ce-i ura, 
şi i-a izbăvit din mina vrăjmaşului. 

• Exod.14.30. 
1 1 . Apele • au acoperit pe protivnicii 

lor. 
N'a rămas unul măcar din ei. 

*Exod.14.27,28. 15. 5. 1 2. Atunci• ei au crezut în cuvintele Lui şi au cîntat laudele Lui. •Exod.14. 31 ;  1s. 1.  
1 3. Dar au uitat curînd • lucrările Lui şi n'_au aşteptat împlinirea planuri: lor Lut. • Exod. 15.24; 16.2; 11.2. Ps.78.18. 
1 4_. ci : i-� _apucat pofta în pustie, ş1 au 1sp1ht pe Dumnezeu în pustie-tate. •Num.11.4,33. Ps. 78. 18. 1 cor.10.6. 1 5. El • le-a dat ce cereau · dar a trimes „ o molimă ' printre ei *Nnm. 11.31. Ps. 78.29. ** Isa. l0 . 16: 

��
i
-
se

ln tabără au fost geloşi , 
şi pe Aaron, sfîntul Do� 

Pl 
;�nului. 

1 7. Atunci s'a deschis • pă 
·�· 1'·�� a înghiţit pe Datan, 111 1ntu1, si şi s'a închis deas.upra cetei lui : ram. �um. 16.31 32 De Ab1. 

1 �- Focul • le-a aprins ceata · "1·U.1. ŞI flacăra a mistuit pe cei 'răi. 
1 9. Au făcut un • viţel în•�m.i�ill, �. 
S'au închinat înaintea unui ţeb. 

nat, .c��lur. 
20. şi �u schim�at • Slava lor ·l2. i 

. pe" chipul unui bou, care mânîn . iarba. • rer.2. 11 Ro ca 
21 .  Au uitat • pe Dumnezeu · M�· tu

1�-
torul lor, • lll ,. 

care făcuse lucruri mari în �gipt, 
22. minuni în ţara • lui Ham 

Ps.�,1. 

semne minunate la marea Roşie. *Ps.iS.51; 1(6.�": 23. Şi •  �I a vorbit să-i nimiceas :: �ar �01�e, alesu! Său, a stătut"� · mijloc mamtea Lui, a 
ca să-l ��at_ă ?ela minia Lui şi să-l oprească_sa-1 mm1cească. • E•od. 32.1� u.11 Deut. 9.19,2.5; 10.10. Ezec.20. 13. ** Ezec.I3. 5; 2! :t,  

24. Ei au nesocotit ţara • desfătlri· lor i 
•• 

. • n au crezut m Cuvrntul Domnului 
•Deut. S .  7. Ier.3. rn.�Ezec .20.6. **En.3.!� 

25_. ci • au cîrtit în corturile lor, 
ş1 n'au ascultat de glasul Lui. 

• Num.U.2,r. 
26. Atunci • El a ridicat•• mina şi a 

jurat 
că-i va face să cadă în pustie, 

* Num.H.281 etc. Ps.95.11. Ezec. 20. lti. EîT. 3. 11,1! 
** E::s:od. 6. 8. Deut. 32. 40. 
27. că • le va doborî sămînţa printre 

neamuri, 
şi-i va împrăştia în mijlocul ţărilor. 

* Lev. 26.33. Ps.44.11. Ezec.!!l.%1. 
28. Ei • s'au alipit de Baal-Peor, 
şi au mîncat vite jertfite morţilor. *Num.2-S.2,3;31.16. Deut.4.8;32.17. Osea9.IO . ..\pcd.11. 

29. Au miniat astfel pe Dombul prin 
faptele lor, 

ş i  o urgie a izbucnit între . ei. " 30. Dar • Fineas s'a sculat ş1 a lacul 
judecată, . şi astfel urgia s'a oprit. •N•m:� · ·'. 
31 . Lucrul acesta i-a fost socotit ca 

o stare de neprihănire, 
d in neam în neam, pe �;�::is.u,t2,ll. 
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şi st�în§':e-1!,e din mijlocul neamurilor, c� sa laudam Numele Tău cel sfînt ş1 să ne fălim cu lauda Ta ! ' 

. • miniat pe Domnul la apele 32. fi au 

Me�!�a�oise a fost pedepsit din prici-
3ş110r� *Num.!Xt. 3. 13. Ps.Sl. i. ** .Surn. 20. 12. 

;:...1 . 37;:�� s'au răzvrătit împotriva 
J3. C . cLui Duhului. e a ' vorbit în chip uşuratic cu 
şi MolS • :Sum. 20. 10. 

* l Cron.IG. 35., 36. 48. Binecuvîntat • să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, ' 
din vecinicie în vecinicie 1 
Şi tot poporul să zică : „Amin 1 Lăudaţi pe Domnul !" • Ps: 4l. 13. 

buzei[- n'au • nimicit popoarele, J4. •• 1cari le poruncise Domnul să CARTEA A C I N CEA P� ·cească. * Judc. l. 21• 27· 2<l,'.?9, etc. PSALMUL 1 07. !��!�:. z 16. Jude. 2. 2. . 
Ci • s'au amestecat cu neamurile, }Q71 . „Lăudaţi • pe Domnul, căci 

3S_. u învăţat faptele lor, este bun •• ş1 a  • Judc.2.2; 3. 5, 6. Isn.2.6. 1 Cor . 5 . 6. căci în veac ţ i�e îndurarea Lui !" 36 au ' slujit idolilor)or, . • Ps . 100. 1 ; m. 1; 1M.1. •• Ps. 119.68.Mat.19.17. 
· .„ au fost o cursa pentru e1. 2. Aşa să zică cei răscumpăraţi de 

•Jn�.r2� 12,13117, 19;3. 6. i. ** Exod.23. ::tJ. Deut. 7.16. Domnul, 
d , 3 1'- 16. ' pe • cari i-a izbăvit El din •• mina 1'37_-· Şi-au jertfit • fii i şi fiicele la vrăjmaşului, • Ps.106. 10. „Pa.106.47. 168. 43. 5, 6• 

i�oli •:; 7 ;e���:��.32g����i�1�1i
e
����-1��· 2

6· le;,29;t�:i.:��i ��;c���:�s28din toate tările : ''3��.a� �ărsat sînge nevinovat, sîngele dela răsărit şi dela apus, · 
fiilor şi fiicelo� lor? . . . dela miazănoapte şi dela mare. pe cari i-au 1ertf1t 1dohlor dm Ca- 4. Ei pribegeau prin pustie *, um-

an blau •• pe căi neumblate, naşi 'ţara • a fost spurcată a;t_fel �rin şi nu găseau nicio cetate, unde să 
omoruri. . Num. 35· 33· poată locui. • vers.40. •• Deut. 3'.!.10. 
39. S'au spurcat ·. pnn faptele lor, 5. Sufereau de foame ş i  de sete ; 
au desfrînat„ prin faptele lor. le tînjea sufletul în ei. •Eiec.20.1s,30, 31. **Le„.11. 7. Num. 15.3\l. Ezec.20.30. 6. Atunci •, în strîmtorarea lor, au 40. Atunci Domnul S'a aprins • de strigat către Domnul, 

minie împotriva poporului Său, şi El i-a izbăvit din necazurile lor ; 
şi a urît moştenirea •• Lui. •veni.rn.rn, 2s. Ps.00.15. Oseao. i;. 

•Judc.1'- etc. Ps. 78. 59, 62. ** Deut. 9. 29. 7. i-a călăuzit pe drumul • cel drept, 41. 1-a dat • în mînile neamurilor, ca să ajungă într' o cetate de locuit. 
cei ce îi urau au stăpînit peste ei, •Ezras.21. 

• Jndc. 2. u. Neem.0. 21. etc. 8. O, de ar lăuda • oamenii pe Dom-
42. vrăjmaşii lor i-au asuprit, nul pentru bunătatea Lui, şi au fost smeriţi supt puterea lor. ş i  pentru minunile Lui faţă de fiii 
43. El de • mai multe ori i-a izbăvit, oamenilor ! •veni.10.21,31. 

dar ei s'au arătat neascultători în 9. Căci El a potolit • setea sufletului 
planurile lor, însetat, şi au ajuns nenorociţi prin nelegiui- ş i  a umplut de bunătăţi sufletul flă-rea for. •Judc.2. 16. Neem.9. 27,etc. mînd. * Ps.34.10. Luc. t. 53. 
44. Dar El le-a văzut strîmtorarea, 1 O. Cei ce şedeau • în întunerec ş i  
cînd le-a auzit • strigătele. umbra morţii, 

•Judc.3.9; •. 3; 6. 7; 10. 10. Neem. 9. 27. etc. trăiau legaţi •• în ticăloşie şi în fiare, 
45. Şi-a • adus aminte de legămîntul • Luc. 1 . 79, ••rov36.s. Său, 1 1 .  pentrucă se • răsvrătiseră împo-
şi a" avut milă de ei, după ţ bună- triva cuvintelor lui Dumnezeu, lalea Lui cea mare : •Lev. 26.41 , 42• pentrucă nesocotiseră sfatul •• Ce-

"Jude. l.18. tPs.61. I;  69.16. Iso. sa. 7. Plin. a. 32. lu i Prea !nalt. • Plln. 3 . 42. ••Ps. 73. U; 110.2•. 
46. a •  stîrnit pentru ei mila Lnc. 7. 30. Fnpt.20. 2;, • • • • tuturor celor ce i ţineau prinşi de . 1 2. El le-a smerit 101ma prm sufe-război. � Ezra9.9 .  Ier. 42.12. ] rinţă : . . . . • . H. Scapă-ne •, Doamne, Dumnezeul au căzut, ş1 mmem nu 1-a a1uta!· nostru, • Ps.22. 1 1 .  rsa.63.o. 
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13. Atunci •, în strîmtorarea lor, au 
strigat către Domnul, . 

şi El i-a izbăvit din neca0
z�.::!l�. 1��;: 

1 4. 1-a scos • din întunerec şi din 
umbra morţii, 

şi le-a 
.����.J;e!,,����!��·12.1 ,etc. ; 16.26,etc. 

1 5. O, de ar lăuda • oan;ienii pe Dom-
nul pentru bunătatea Lui_, _ . . . 

şi pentru minunile LUI faţa de fm 
oamenilor ! ;vere.s .

. 
21, at. 

16. Căci El a sfărîmat porţi de 
ar;r:· rupt zăvoare de fier. • 1••:'"· 2. 
1 7. Nebunii, prin • purtarea lor vmo-

va:�· 
prin nelegiuirile lor, ajunseseră 

nenorociţi. * Plin. 9·59· 
t B. Sufletul • lor se desgustase de 

orice hrană, 
şi erau lingă•• porţile morţii. 

•Iov�.20. t*Jov33.22. Ps.fl.13;8S.3. 

t 9. Atunci •, în strîmtorarea lor, au 
strigat către Domnul, . 

şi El i-a izbăvit din necazurile lor ; 
•Ver11.6.13,28. 

20. a trimes • cuvîntul Său şi i-a tă
măduit .. , 

şi i-a ţ scăpat de groapă. • 2Beg. oo. '· 5. 
Ps.147.15,18. Mat.8.8. **Pl.30.2; 1(:0.3. ţ[oY33. 28,30. 

Ps.S0.9;49.ID;M. 13;103.4. 

21. O, de ar lăuda • oamenii pe Dom
nul pentru bunătatea Lui, 

şi pentru minunile Lui faţă de fiii 
oamenilor ! •ven.e,1;,91. 

22. Să-l • aducă jertfe de mulţămiri, 
şi să•• vestească lucrările Lui cu 

strigăte de bucurie. •Lev. 1 .12. Ps.60. u; 116.17. 
Evr.13.15. ••Pe.9.11;73.28jl18. 17. 

23. Ceice se pogorîseră pe mare în 
corăbii, 

şi făceau negoţ pe apele cele mari, 
24. aceia au văzut lucrările Domnului 
şi minunile Lui în mijlocul adîncului. 

25. El a zis, şi • a pus să sufle fur-
tuna, 

care a ridicat valurile mării. • rooa1.,. 
_ 26. Şe suiau spre ceruri, se pogorau 
m admc ; 

2�. A o�rit • furtuna, a adus . . ŞI val!Jn,le s'au potolit.• Ps.!ll.9.1::1:1Şle� 
l i�?Ştit s au bucurat că valurile :;� 

şi Domnul i-a dus în liman 1 31. O, de ar lăuda • oamenii u doril 
nul pentru bunătatea Lui Pe Dorn. 

şi pentru m inunile Lui' far d oamenilor !_ _ . ,�„,,' .fiii 
32. Să-L malţe m • adunarea · •q. rului, Popo. 
şi să-L laude în adunarea bătrînilor i 

3�. _El preface • rîu!i!e ;�··;��·i�;iu,,: 
ş1 izvoarele de apa m pămînt �sca� 

34: ţara. ·. rodi!oa�e. fo ţar;
1
s�:��;1·'· dm pncma rautaţ11 1.ocuitorilor • .  

35. Tot E l  reface • ·���ţj�J°\� ·'.'19�: 
şi pămîntuf uscat în izvoare d:a:, 

.., *.Ps.114.
8. Isa.�1�,:· 36. Aşeaza acolo pe cei flămînzi „ �i e� !ntemeiazâ o cetate ca să 1 cmasca m ea ; o-

3� . . însămînţează ogoare, sădesc l'i. ş1-1 culeg roadele. \ 
38. El• îi binecuvintează, şi se " În· mulţesc nespus, 
şi nu le împuţinează vitele. 

* Fac.12.2j 17. 16, al. hEiod.U, 3?. Dacă .sînt împuţinaţi • şi apăsaji prm asupnre, 
nenorocire şi suferinţă, • 2 n.i.10.>. 

4�. _E l  • vai:_să d_ispreţul peste cei mar\ ş1-1 face sa pribegească prin pustiuri fără drum, • 1ov12.21,21. 

41 .  dar • ridică pe cel lipsit, izbă· 
veşte pe cel nevoiaş, 

şi înmulţeşte „ fam iliile ca pe nişte 
turme. • I Snm.2.8. Ps.113.718. OPe.i8.X. 

42. „Oamenii • fără prihană l'ăd lu· 
crul at:esta şi se bucură, 

ş\, orice nelegiuire •• îşi închide gu· 
ra ! •Iov22. 19. Pt-1.52.6;U8.10. • • rov.1'.i.16.Ps.�11. 
Prov.10.11. Rom.J . 19. 
43. Cine• este înţelept, să ia seama 

la aceste lucruri, 
şi să fie cu luare aminte la bună· 

tăţile Domnului. • Pe. su. ler.0.12.os"'"·' 

S!Jf!e.tul • le era perdut în faţa pri-meid1e1. •Ps.22.1<;119.28. Nab.2.10• PSALMUL I 08. . "d 
27. Apucaţi de ameţeală se clătinau O cl11tare. Un psalm al lui Dav1 · 

ca un om beat, ' J QS 1. Gata • îm i  este inima să cin· 
şi zădarnică le era toată iscusinţa. I te, Dumnezeule ! 

28. Atunci •, în strîmtorarea lor au ! Voi cînta voi suna din instrumente!; strigat către Domnul, ' 
I 
mele; ace�ta este slava mea ! •Ps.!7-'· 

şi El i-a izbăvit din necazurile lor. 2. Deşteptaţi •-vă, alăută şi arfă ! 
• vers. 6,rn, 19. Mă voi trezi în zori de zi. •Ps.57.9-11· 



6 1 9  

J .  Te voi lăuda printre popoare, : p�1; i�eea v��l���I ��u pune-I supt stă-
[)OaJII::; cînta printre n,eamuri. . şi un pîrîş • să st�a la dreapta lui ! 

P S A L M  I I 1 08, 1 09. 

Te "ci mare este bunatat�a Ta ş1 se • . . • Znh.3. t. 

. 4. G_a mai pe sus de c�r�r1, . 7. Cmd va fi Judecat, să fie găsit vi· 1nall3 credincioşia Ta pma ţa nor1. nov.at, , . _iar[naltă-Te • peste cerur1, Dumne- ş1 �uga�1unea • lui să treacă drept :J, un pacat . 
*Pro\".ZS.9, zeu!efie slava Ta peste tot l!ăm�nt_u l ! 8. Puţine să-i fie zilele la număr şi . b'ţ" T:�· "7;·y1. şi slujba să i-o ia altul • 1 • Fapt 1' 20. 6. Pen tru ca • prea m 1 11 31 sa ie 9 .

. Să-i rămînă copiii orfani *, . . • 
iz����i-ne prin dreapta Ta, şi ascu(. 1 b, n����ff"f�i v:1u�!�le fă::x�;�:��· lă-ne ! vorbit în

* �f·i�Î�,�� căp�tî� şi să c„erşească, 1. Dum�eb�eu . 
a sa·ş1 caute pmea departe de locuinţa Lui : „Voi l�UI� . - lor dărîmată ! . împărţi S1hemul, voi masura va- 1 1 C 1 1 • v�ucot . , · • e ce ·a 1mprumutat •, să-i pu-Jea eu�steGalaadul, al.MeuManase; na !"ma_ .P�. to,t .c�_ ar�, 8t/r�m este întăritura capului Meu, „şi s_t�am11 sa-1 Jafmască rodul mun-

. 1 d • toiagul Meu de cîrmuire · Cil Im " *Iovo.5;1B.9. ş1 u a • • Fac.<0.10'. 1 2_. 1'!1me�i să nu mai ţină la el, 
9 Moab este ligheanul în care Mă �: nimeni să n'aibă milă de orfanii 
spăl ;  • , - . lu 1 . 

!mi arunc mcalţammtea asupra Edo- 1 3_. l!rmaşii 11!i să fie nimiciţi *, 
mului ; . ţ" „ f'l ' 

ş1 sa h se stingă numele •• în nea-strig d
,
e
, 
bucur1e asupra arn 1 1- mul următor ! • 1ov 1s. w. Ps.37.2S."*Prov.10.1. stemlor ! 1 4. Nelegiuirea • părinţilor săi să rătO. Cine• mă va duce în cetatea întă- mină ca aducere aminte înaintea Dom-'f? nului, rJ cine mă va duce la Edom ? • Ps . G0. 9. şi să nu se• şteargă păcatul mamei 

1 1 . Oare nu Tu, Dumnezeule, care lui ! • Exod.20.;;. ••Nssm.4.5. 1er.1s.23, 

ne-ai lepădat, 15. Domnul să-i aibă totdeauna înain-
şi care nu vrei să mai ieşi, Dumne- tea ochilor, 

zeule, cu oştirile noastre ? ca să le şteargă • pomenirea de pe 12. Dă-ne ajutor în necaz, pămînt, • 1ov1s.11.Pa.31.t6. căci zădarnic este ajutorul omului. 1 6. pentrucă nu şi-a adus aminte să 
13. Cu • Dumnezeu vom face mari facă îndurare, isprăvi ; pentrucă a prigonit pe cel nenorocit El va zdrobi pe vrăjmaşii noştri. ş i pe cel lipsit, 

PSALMUL 1 09. 

• Ps .60. 12. pînă acolo încît să omoare pe omul 
cu inima zdrobită • ! • Pe . :J.1. 1s. 

Căire mai marele c1ntărefilor. Un 1 7. li plăcea • blestemul : să cadă 
psalm al lui David. asupra lui ! 

109 1� 
Dumnezeul laudei mele, nu • 

!acea ! •Ps. aa. 1 .  

2.  Căci protivnicii au deschis împo· 
tnva. mea o gură rea şi înşelătoare, 
îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă, 

3
; mă înconjoară cu cuvîntări pline de ura, 
şi se războiesc cu mine fără • temei. 

4. Pe cînd eu îi i�b���:·:Î 4Î�1i°1:i�t protivnici ; dar eu alerg la rugăciune. 
5" Ei : îmi întorc rău pentru bine, ŞI ura pentru dragostea mea. 

•Ps.36. 7, 12;38.20. 

Nu-i plăcea binecuvîntarea : să se 
depărteze de el ! •Prov.14.14. Ezec.35.6. 

1 8. Se îmbracă cu blestemul cum se 
îmbracă cu haina lui, 

îi pătrunde • ca apa înlăuntrul lui, 
ca untdelemnul în oase ! •Num.5.22. 

1 9. Deaceea, să-i slujească de veş
mînt ca să se acopere, 

de încingătoare cu care să fie tot
deauna încins ! 

20. Aceasta să fie, din partea Dom
nului, plata vrăjmaşilor mei, 

şi a celor ce vorbesc cu răutate de 
mine ! 

21 . Jar Tu, Doamne, Dumnezeule, lu-



p S A L M 1 1  1 09, 1 1  O, 1 1  I , 1 1  2. 
620 

crează pentru mine din pricina Nume-
ni:i

dri��şte pe împăraţi în •• ?.iua l!Ji. 
lu

c
i
ă
T
c1�

u
m' are este bunătatea Ta ; izbă- • Ps. 16. 8. ••P e. 2. 5,12. Rorn. 2. 6 ,,_ 6. El face dreptate printre ·n P°'.IJ." ve

2
ş
2
te-

S�1n
ă
t
! 
nenorocit şi lipsit, totul este plin de trupuri earn11rj: 

t I 11 El zdro.�eşte • ca pete pe toa�0.art.e ; şi îmi e rănită inima înlăun ru �e · derea ţăm. • r • .  68.21 � lntin. 23. P_ier c� • umb�a gaY1.;: 1����1� . 1 . su
7
1
.
u

E
1. :
I bea din • pîrîu în timp

.
ul

•b
rn
·'

,
· '
r
'
.
· sînt izgonit ca o lacusta. . . � 

24 Mi-au slăbit genunchii d� post, de „ aceea Işi înalţă capul şi
. 

mi s'a sleit trupul de sl!�����'.\�: • Judc. 7 . 6, 6. ,;,1,,.;, , 
25. Am ajuns de ocara • ��r ; . PSALM UL 1 1 1 · '-. 
cînd mă privesc ,eJ ••. ga6�7 • • ���t.���: 111 1 .  Lăudaţi pe Domn�l 1 

26. Ajută-mi, Doamne, Dumnezeul 
tă ini��i ���?a •  pe Domnu( din foa. 

m���pă-mă pr_in b_ună_tatea Ta ! în tovărăşia oamenilor fără Pr"h 
27. Şi • să ştie ca mma Ta, şi în aduŢJ,ar�. *Ps . 35.�8 ;.B!l.c.; 101.32; 100.�;1�� 

· r t lucrul acesta 1 2. Man smt lucranle Domnu(u· · · că Tu, Doamne, ai acu • rov•7. 7: cercetate •• de toţi ceice le iube�' 
28. Măcar că ei blastămă •, Tu bine- •rov 38 ; 39; 40; 4t . Ps.02.;; 139.14. Apoc. 16 3 "P t 

cuvintează ; . 3. Str�Iucire şi măreţie • �s
.
te I��� ': 

măcar că se ridică ei  împotriva mea, rea Lui, a 

vor fi înfruntaţi, iar robul •• Tău se va şi dreptatea Lui ţine în veci . 
bucura. :i11 2sam .16.11,12. **Isa.65.14. .., "' Ps.u5 . . 1.�, 10_ 

29. Protivnicii • mei să se îmbrace cu 
n��iT�/ Ll�

i
�at o aducere aminte a tni· oc:�a'se acopere cu ruşinea lor cum Domnul este îndurător şi milostiv • 

se acopăr cu o manta ! • Pe . 36. 28; 132.18. *P•.&;.s;un.; 
30. Voi lăuda foarte mult cu gura 5.  El a dat hrană* celor ce se tem de El : 

mea pe Domnul, . . . El lşi aduce pururea aminte de ie'. 
li • voi mări în mijlocul mulţ1m11 ; gămîntul Lui . · �1.1.6.:i;.� 

• Po . 36.18;111.1.  6. El a arătat poporului Său puterea 31. căci El • stă la dreapta săracului, lucrărilor Lui, 
ca să-l izbăvească de cei ce-l osîn- căci le-a dat moştenirea neamurilor. 

desc. • Po.16.B;13.23: uo. 5; 12u. 7. Lucrările mînilor Lui sînt credin-
PSALMUL 1 1 0. cioşie ' şi dreptate ; 

Un psalm al lui David. toate poruncile Lu���!. ��3�v.�r;,t�9
'.;'. 110 1. Domnul • a zis Domnului 8. întărite • pentru vecinicie, meu : „Şezi la dreapta Mea, făcute •• cu credincioşie şi neprihi1· .P.înă voi pune"pe vrăjmaşii Tăi supt nire. •rsa.40.8. Mat. 5.18. ••P.s. 19.9. Apoc.i;.;. f��.

1�����:P�2��.'u:-0�11i
·:.

•i;;:::ii:.'���1
1
.��:: 9. A trimes poporului Său izbăvirea', 

Ps. <li. 6, 1. a aşezat legămîntul Său în veci ; 
2. Domnul va întinde din Sion toia- Numele Lui este sfînt " şi înfricoşat. gui de cîrmuire al puterii Tale, zicînd :  •Mat. 1. 21. Luc.1.GS. ••Lur.Lo. 
„Stăpîneşte în mijlocul vrăjmaşilor 1 O. Frica Domnului este începutul' 

Tăi !" înţelepciunii ; 
3. Poporul • Tău este plin de înfiă- toţi cei ce o păzesc, au o minte să· 

cărare, cînd Iţi aduni oştirea ; nătoasă, cu •• podoabe sfinte, ca din sinul şi slava Lui ţine în veci. 
zorilor, * Deut.4. 8. Iov ZM. 28. Prov. 1 .  7; 9.10. Ecl. 12.13. 

vine tineretul Tău �a
JuT!.��:1. �� P���.;: PSALM UL 1 1 2. 

4. Domnul a jurat, şi nu-l ' va părea 112 1 .  Lăudaţi p e  Domnul ! 
rău : I Ferice • de omul care se teme 

„Tu •• eşti preot în veac, I de Domnul în felul lui Melhisedec." - şi care •• ' are o mare 

.

plăcere pentru 

5. i)�;:�e· �;�·�5�i6:!��;� 11;�; zah. 6. rn. poruncile ���-!m. i . • • P•. i rn. ia, 35, j7, i�"' 



P S A L M I I  1 1 2, 1 13, l J.1, 1 1 � . 621  2_ Sămîn ja lui va fi puternică• pe 1 înalţă pe cel lipsit �\�.�.�,n�iP•. 
t 07 .  u .  

pămînt �I oamenilor fără prihană va 1 8_. ca s�-i • facă să şadă împreună cu neam • tat • P•.20. 13; 37.26; 102.28. 1 cei mar i : 
fi bine��;1ln c�să !><>��ţie.• şi �elşu�, 

I 
cu m,:ii �arii P<?_Porul_ui Său. • rov 3G. 1. 3 . . El 'hănirea lui damu1eşte m veci. 9. El �a o casa celei ce era stearpă, ş1 nepn * M•t. 6. 33. face din ea o mamă veselă în mij-

C 1 i fără prihană îi răsare o lu- locul copiilor ei. t " ; fn întunerec,. _ . Lăudaţi pe �om nul! 
mtEÎ este milostiv, md���!�t .;_1

P
�

-
��

-
��: * ! Sam. !. 5. Ps.S!l. 6. t>n .5-1.1. ""' - ' · '" · 

C bine *-i merge omului care face PSALMUL 114. 
�- " ei împrumută pe altul, 114 l; Cînd a ieşit• Israel_ din Egipt, mila ş re îşi rînduieşte faptele„ după cmd a plecat casa Im lacov de-şi cat I *Ps.37. 26. Luc.6.35. **Efee.6.16. Col.4.Ei. )a•• Un popor străin, *Exod. 13. 3. ** Ps. Bl. 5. drepCt�ceI. ·el nu se clatină niciodată • ;  2 . luda• a ajuns locaşul Lui cel sfînt 6 a · ·h- ·t f · şi Israel stăpînirea Lui. ' 
�menirea •• celui �;r.��- 6��1•Pr���0.1� • Exo<l. o. 1; rn.o; 20.s; 20 . . 15, 46. Dcut.21.9. 

ţ�CIEI nu se te1!1e de • veşt� rele, - a 3fu�:,rea • a văzut lucrul acesta şi 
�i inima •• lu� este tare, mcrezatoa- Iordanul•• s'a întors înapoi : re t în Dom*n:r��-1 . 33. ":'l·* Ps.07.7. ţ Ps . 64. 10. 

* Exod . 1 4 . 2t. Ps.i7. 16. ** [os.3.13,lil. 

S. Inima îi este mîngîiată, n'are • ni- 4şi 
m
d��t�:n:\�

ă
�
i�t�

a �l!!� berbeci, 
cio 

î
��a�:'îşi vede „ împlinită dorinţa 5 .. Ce* ai tu, mar:,Pd�9·;�1�i'."' 

Hob.3.6• 

fală de protivni�1P
·i,!�i1 .. ss. •• Ps.5!J. lO,· us. 7• 

ŞI tu, Iordanule, de te întorci îna-poi ? *Hnb.3.B.  9. El este• dari:iic! dă. celor. lipsiţi ; 6. Ce aveţi, munţilor, de săltaţi ca milostenia •• lui ţme m veci ; nişte berbeci, 
capul ţ i se înalţă cu slavă. şi voi, dealurilor, ca nişte miei? •2Cor.9.9. ** Deut. 24 · 13· Vers. 3· tPs. 76· 1°· 7. Da, cutremură-te, pămîntule, înain-10. Cel rău • vede lucrul acesta, şi se tea Domnului, 

mî
snc
i
r�1'şneşte d1"n d1"nţ1· - şi se ţ topeşte. îna.intea Dumnezeului lui lacov, 8. care • preface stînca în iaz, Poftele ţţ celor răi rămîn neimpii- şi cremene�Eîxnodi.

z
1
v7_o6r_ "d,,e111_�_p_e11 .. p,_ 101_ •. • · .  nite. *Luc.13.28. ** Ps.37.12. ţ Ps . 68. 718. • �- .-.... 

ttProv. 10.28; H. 7. PSALMUL 115. 
PSALMUL 113. 115 1. Nu nouă *, Doamne, nu nouă, 

- · 1 1 ci Numelui Tău dă slavă 
113 I .  ��udaţi pe !=Jo.!11nu : 

• pentru bunătatea Ta, pentru credin-" Ro_bn Domnului laud�ţ1 , . , cioşia Ta! • rsu. 48 . 1 1 .  Ezec.36.92. lau�aj1 Numele Domnul�1 ! . *P•· 1�· 1· 2. Pentruce că zică neamurile : 2. Fie Numele Domnulm bmecuvm- „Unde • este Dumnezeul lor?" tat, * Ps . 42.3,10; 79. 10. loel2. l7. deacum şi pînă în veac! •Dun.2.20. 3. Dumnezeul • nostru este în cer, 
3. Dela• răsăritul soarelui pînă la El face tot ce vrea. 
apfl�u���ele Domnului lăudat. 4. Idolii • Io; 1sÎ�t " �6

�;i:t �i·=��:n. 4 
Jă. • Isa.09.19. Mal. I .  li .  făcuţi de mîni omeneşti. 4. Domnul este înălţat • mai pe sus •n·��•.za. Ps.1ao.15, 1e, 11. rer. 10.s,e1c. de toate neamurile, 5. Au g_ura, dar nu_ vorbesc, 

slava Lui este mai pesus de•• ceruri. au ochi, dar nu vad, 
•Ps.79.9; 99.2. •• Ps.s. 1. 6. au urechi, dar n'aud, 

5. Cine* este ca Domnul, Dumnezeul au  nas, dar nu  miroase, nostru, 7. au mîni, dar nu pipăie, care locuieşte atît de sus? •Ps.89. 6. picioare, d�r nu  merg_ ; • . 6. El• îşi pleacă privirile să vadă nu scot nicrnn sunet din g1tleiul lor. 
ce se face în ceruri şi pe pămînt. 8. C'.a eţ sînt cej ce-i • .fac, . 

• Ps. 11. <; 138. 6. lsu.67.15. toţi cel ce se mcred m e1. 7. El • ridică pe sărac din ţărînă, • Ps. 1ao.1s. Isa.44. 9 , 10, 1 1 .  Iona 2. s . Hob.2. 1s,19. 
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9 1 ele " încrede-te în Domnul ! 
El 

s;:te a]utorul „ şi scutul l��.". �u. 
*Ps. l lS. 2. 3. 4 ; t:Ll. 1 9, '..\l. * * P:- . 3.1. 20. Pr  „ 

1 0. Casa lui Aaron, mcrede-te i n  

DEln:;t� ajutorul şi_ scutul lor. • 
1 1 .  Cei ce vă temet1 de Domnul, m

credeţi-vă în Domn.ul ! 
El este ajutorul ş1 scutu! lor. . . 

1 2. Domnul Şi-aduce ammte de noi . 
E\,;·

a
bi����,'.��ît�t

a
�asa lu! Israel, 

va binecuvînta casa Im �aron, 
1 3. va • binecuvînta pe cei ce se tem 

de Domnul, . 
pe cei mici şi pe cei man. •PR. I2S. i, •: 

1 4. Domnul să vă înmulţească tot mai 
m�l:, \"Oi şi pe copiii ".oştri ! 

1 5 .  fiţi binecuvîntaţ_i • �e �o.nmul1 
care •• a făcut cerunle ş1 pammtul . 

*Fnc.H.19. ·U Fnc. J . l. Pe.96.6. 

1 6. Cerurile sînt ale Domnului, 
dar pămîntul l·a dat fiilor oame

nilor. 
1 7. Nu• morţii I.audă pe Domnul, 
şi nici vreunul din cei ce se pogoară 

în locul tăcerii, •Ps . o. 5; BS . 10,11, 12. 1s •. as.1s. 

1 8. ci • noi, noi vom binecuvînta pe 
Domnul, 

deacum şi pînă în veac. 
Lăudaţi pe Domnul ! •p,.113.2. D•u.2.20. 

PSALMUL 1 1 6. 

116 1 .  Iubesc • pe Domnul, căci El 
aude 

glasul meu, cererile mele. •Ps.18.t.  

2. Da, El Şi-a plecat urechea spre 
mine, 

de aceea-L voi chema toată viaţa 
mea. 3. Mă înfăşuraseră legăturile• morţii, 

şi m'apucaseră sudorile mormîntului ; 
eram pradă necazului şi durerii. 

•Ps. 18. 4, 6, 6. 

ochii din lacrămi, 
şi picioarele de cădere. • p, , 9. Voi umbla înaintea Domnu1/'· 1\ 
pe • pămîn_tul celor vi�. • Ps.'�_ ,, 1 O. Aveam dreptate cinci zicea „Sînt foa�t� nenorocit !" •2co�.',,_ 1 1 . ln nehmştea mea, ziceam • . 
„Orice •• om este înşelător."

. 
* Pl'.:ll . 22. **Rri1u.: 

1 2. Cum rni răsplăti Domnului ''· toate �ipe"facerile lui �aţă de mine• 1 3. Vot malţa paharul izbăvirilor · 

şi voi chema Numele Domnului '.  1 4. îmi ".oi împlini juruinţele • fă�ut Domnulm, e 
în faţa întregului Său popor. 

• Yers. lB. Ps.22.2:J. Iona. ') � 
1 5 . Scumpă •  esţe î_n�intea Domnui�i moartea celor rnb1ţ1 de El. •Fs.12. 1 1  
1 6. Ascultă-mă, Doamne, căci sînt ro: bui • Tău : 
robul Tău, fiul •• roabei Tale 
şi Tu mi-ai desfăcut legăturii;. 

•Pe. 119 . 126; 143. 12. **Pe.B6.l6. 

1
_
7 .  Iţi voi aduce o jertfă • de multă· 

mire, 
şi voi chema Numele Domnului ; 

• Lev. 7. 12. Pe, 00.U; 107.2'1. 

1 8. îmi voi împlini juruinţele • făcute 
Domnului 

în �aţa înt�egului Să_u popor, • ve11.1� 
1 9. rn curţile • Casei Domnului, 
în mijlocul tău, lerusalime ! 
Lăudaţi pe Domnul ! •Pe.96.8; 100.4; 130.� 

PSALMUL 1 1 7. 

117 1 . Lău�aţi • pe Domnul, toate 
neamunle, 

lăudaţi-l, toate popoarele ! • &m. 1&11. 

2. Căci mare este bunătatea Lui fată 
de noi, · 

şi credincioşia • lui ţine în veci. 
Lăudaţi pe Domnul ! •Ps.100.;, 

4. Dar am chemat Numele Domnu- PSALMUL 1 1 8. lui, şi am zis : . 
„Doamne, mîntuieşte-mi sufletul." 118 I .  Lăudaţi • pe Domnul, căci este 

5. Domnul este milostiv• şi drept „, " ��n, . • . '" 
în

��
r
�
r
�nezeul nostru este plin de „cact m ����o!'.��a'.�������; ��:;.� .. 

•Pe. 103.8. ••Ezra 9.15.  Neem.9.8. P.s . 119. 137; 140. 17. 1 2. Să . zică Israel : 
6. Domnul păze_şte pe cei fă·ră răutate : „Căci în veac ţine îndurarea Lui !" 
.era'!! nenorocit de tot, dar El m'a • Fs. m.s,eto 

mmtmt. 3. Casa lui Aaron să zică : 
1. !�toarce-te, suflete, Ia odihna • ta I „Căci în veac ţine îndurarea Lui !" 
căci Domnul•• ţi-a făcut bine. ' 

4. Cei ce se tem de Domnul să zică: 
• • 1er. 6 . 1�· 1'!·�· 1 1 ·�·.

••rs.ia. o; 119.17.  „Căci în veac ţine îndurarea Lui !" 
la
8·

m
��

rte
Tu mi-at izbav1t sufletul de- 5. ln • mijlocul strîmtorării am che· ' mat pe Domnul : 
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Domnul m'a asculta•tP�� 1� ,

1� =:�.� 1�a:"� i Iul clj
ă���i�.â !��•'p"�t·s'�- ��.r��1�_

1:�. ��c��'.�,� larg. 1 • este de partea mea, nu  'i Fupt. <. 1 1 . Efl'< . 2.20. 1 P„1.2 . <, ' · 6. Domnu 
nimic :  23. Domnul a făcut lucrul acesta : niă tem de. -mi facă nişte oameni ? 

I 
şi �ste o minunăţie înaintea ochilor Cf �oyt.,_� Jj 66. 4., Jl; 146.5. Ise. 51. 12. En. 13.6. fiOŞfrt. 

1 • este ajutorul me_u, . . • 24. Aceasta este ziua, pe care a fă-
7. Domnu 

cur cînd îmi văd •• 1mphmta ( cut-o Domnul : şi mă b
f
u
ţă de vrăjmaşii mei . să ne bucurăm şi să ne veselim în dorinţa a • Ps. 04. 4. ** Ps. 59. 10. 1 ea ! 

M . •  bine este să cauţi un adăpost I 25. Doamne, ajută ! 8. ai 
nul 'I Doamne, dă izbîndă ! în Do,!11t să 'te încrezi în om ; _ 26. Binecuvîntat • să fie cel ce vine deci • Ps. <0. <; 62. B. 9. Ier. 17· 5· ' · 1 în Numele Domnului ! 

ai • bine să cauţi un adăpost în ( Vă binecuvîntăm din Casa Domnului. 9. m l * )lat . 21 . 9; 23 . 39. Mtuc.11.9. Luc.19.38. Zah.4. 7, Dde'ci� să te încrezi în cei ma;�·,_ 1,u. i �7. D��nul este Dumnezeu, şi ne lu-
10 Toate neamurile '!1ă mco_n!urau : Legaţi cu funii vita pentru jertfă, şi 

- . lmmeaza . 
. · Numele Domnulm, le tai m bu- aduceţi-o pînă la coarnele altarului ! ... ţ� I * Est.8.16. l Pet.2.9. c� r Mă înconjurau •, m 'au împresu- 28. Ţu_ eşti Dumnezeul meu, şi eu 

rat ·  . 1 . • Te voi lauda ; d�r. în Numele Domnul u1, � 
P
!a:a

. 

!� Dumnezeule • , Te v�iE�:d��o. 'J1�:!:25• t .  br�alM'au înconjurat ca • n_işţe albine : 29.  Lăudaţi • pe Domnul, căci este se ;ling ca•• un foc d� spm1 ;_ _ bun, în Numele Domnulm, le tai m bu- căci în veacţ ine îndurarealui ! * Vers.I. 
căti. * Deu�. J. 44, 

.
** Ecl. 7� 6. N�h. 1. 10

: I J. Tu mă împingeai ca sa ma faci PSALMUL 1 1 9. 
, d 119 1. Ferice de cei fără prihană în sa d�r 'Domnul m'a ajutat. . . . calea lor, 
1 4. Domnul este tăria • mea ŞI pncma cari • umblă întotdeauna după Legea 

laudelor mele ; Domnului ! *R• - 128· 1· 
El m'a mîntuit. * E·'?d· 15· 2· ;••· 1: ·2 ·  2. Ferice de ceice păzesc poruncile 
1 5. Strigăte de biruinţă ş1 de mmt�1�e Lui se înalţă în corturile celor nepnha- c�ri-L caută din toată inima lor, "ţi · 3. cari • nu săvîrşesc nicio nelegiuire, "'d;eapta Domnului cîşţigă _biru�nţa ! şi umblă în căile Lui ! • 1 1oan3.9;6.1B. 

1 6. Dreapta • Domnulm se malţa ; 4. Tu ai dat poruncile T�le . dreapta Domnului cîştigă ?�x���1
ţ
6�6!_ ca să fie păzite cu sfmţeme. 

5. o; de ar ţinti căile mele 1 7. Nu •  voi muri, ci voi trăi, . la păzirea orînduirilor Tale ! şi voi •• povesti lucrările Domnulm. 6 Atunci • nu voi roşi de ruşine, •Po.6.6.Hab . I . 12. ••Ro. 7a. 29• ia vederea tuturor poruncilor Tale ! 1 8. Domnul m'a pedepsit •, •Iov22.26. lloan2.2S. da, dar nu m'a dat pradă m?�!��- 6_9_ 7. Te voi lăuda• cu inimă neprihănită, 
19. Deschideţi •-mi porţile neprihă- cînd voi învăţa legile dreptăti�

.
���ii.". nirii, s. Vreau să păzesc orînduirile Tale : ca să intru şi să laud pe Dom.�!!.1.:!s.2• nu mă părăsi de tot ! • 20. Iată • poarta Domnului : 9. Cum îşi va ţinea tînă,rul curata 

pe•• ea intră cei neprihăniţi. cărarea? • • 
•Ps.24. 1. •• Isa.35.8. Apoc.2i.21;22. l4,l6. lndreptîndu - se du�ă. C:uvmtul Tau. 

21 T I ' · ltat 1 O. Te • caut din toata mima mea ; 
p�nt�uc�u�·�f�!r�î�t'::it1 • ascu ' nu mă lăsa să mă abat•• dela porun-

* Ps.116.1. **Vera.14. cile Tale. *2Cron. 15.15. * .... *V:rs:21: 118. 

22:. Piatra •, pe care au lepădat-o zi- 1 1 .  Strîng Cuvîntul Tău m mima dam, mea, 
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ca să nu păcătuies.cp,'.T.�.t����-r.�1·. 
şi dă-mi îndurarea Ta, ca s" Legea Ta ! a u11n11 

1 2  Binecuvîntat s::i fii Tu, Doamne ! 
I �va ţă-m•

ăY�r�������i-�!��m!i�J.�i„. Ps. �. 4. 
13 Cu buzele mele vestesc • 
t�ate hotărîrile gurii T.il.e. •!'li.su�. 

1 4. Cînd urmez învăţăturile Tale, ma 
bu��r parc' aş avea toate comorile . . 

1 5. Mă gîndesc • adînc la poruncile 
Ta

ş
l��ăcările Tale le am suptvoch23i. •O 78 • Es. 1 . 2. ers . . �, · 

1 6_ Mă desfătez • în o!înduirile Tale, 
şi nu uit Cuvîntu}F�}�: vers.35. "· 70, 11. 

1 i. Fă • bine robului Tău, ca să tră-
ie�l să păzesc C1;1vînt1;1! Tău � •

_
F•· 1 16· 7· 

I B Deschide-mi ochu, ca sa vad 
J�crurile minunate ale Legii Tale ! 

1 9. Sînt un străin • pe pămînt : 
nu-mi ascunde poruncile Tale ! 

• Fac.47.D. tCroo.29.15. Pe.39.12. 2Cor.5.6. Evr.11.13. 

20. Totdeauna mi se topeşte • sufle
tul de dor 

după legile•P�a!�i. 2;63. t ;so .2. "l"ers.to,rni . 

2 1 .  Tu mustri pe cei îngîmfaţi, pe 
blestemaţii aceştia, . 

cari se • rătăcesc de la poruncile 
Tale. • vers.10, 110,UB. 

22. Ridică • de peste mine ocara şi 
dispreţul ! 

Căci păzesc învăţăturile Tale. •Ps.39.e. 

23. Să tot stea voevozii şi să vorbeas
că împotriva mea : 

robul Tău cugetă • adînc la orîndui-
rile Tale. • vers. 15. 

24. lnvăţăturile • Tale sînt desfăta
rea mea 

şi sfătuitorii mei. •vers.77.92. 

25. Sufletul meu este lipit • de ţă
rlnă : 

înviorează-mă„, după făgăduinţa Ta ! 
* Ps.44.2.5. ** Vers. 40. Pe.143.U. 

26. Eu îmi istorisesc căile, şi Tu mă 
asculţi :  

învaţă-mă • orînduirile Tale ! 
• Ven1. 12.Pe.25.4;2i. 11;86.ll. 

27. Fă-mă să pricep calea poruncilor 
Tale, 

şi voi • cugeta la lucrurile Tale cele minunate. •Ps.uo.6, 6. 
28. lmi plînge sufletul • de durere : ridică-mă, după Cuvîntul Tău ! 

*Pe. 107.20. 
29. Depărtează-mă de calea necredincioşiei către Tine, 

30. Aleg calea adevărului pun legile Tale supt ochii . 
31 . Mă ţin de învăţăturile Tarei. 
Doamne, nu mă lăsa de ruşi�'e 1 32. Alerg pe calea poruncilo · căci îmi scoţi inima Ia • larg r Îale, 

• 1 Re2.4. 29. Isa.oo. 5."2 c.o 33. lnvaţă-mă •, Doamne cale 
r.G:u· 

duirilor Tale, ' a orin. 
ca s'� ţin pîn ă"  în sfîrşit ! * 'en.12. ** Vers. 112. Mat.10 22 .A 

34. Dă-mi • pricepere, ca
. 
să J>Otp;'·�. 

Legea Ta aitsc 
şi s'o ţin din toată inima mea 1 * \'ers. 73. Prov.2 6 i 

35. Povăţuieşte-mă pe cărare� p. �c.1.;. illm Tu� -
căci îmi place • de ea. • vera 

36. Pleacă-mi inima spre învăţătu :;'" Tale, ri e 
şi nu spre cîştig • ! •Ezec.aa.31 M 21,22. Luc.12.15. 1 Tim.6. 10. En.l:i.5. 

· an:.7, 
37. Abate-mi • ochii dela vederea" lucrurilor deşarte, 
înviorează-mă ţ în calea Ta ! 

* lsa .33. JO. **Prov.Z3.0. tVen i) 
38. lmplineşte • - Ţi făgăduinţa fa: ţă de robul Tău, 
făgăduinţa făcută pentru cei ce se tem de Tine ! •2sam.:.z;. 

39. Depărtează dela mine ocara dt care mă tem ! 
Căci judecăţile Tale sînt pline de bunătate. 

40. lată, doresc • să împlinesc porun
cile Tale : 

fă-mă să trăiesc•• în neprihănirea 
cerută de Tine ! 

*Vere.20. ** Vers.Z.0,37,88, 107,14.9,156,Lil. 
4 1 .  Să vină •, Doamne, îndurarea Ta 

peste mine, 
mîntuirea Ta, după făgăduinţa Ta ! 

*Ps.106.4. Ven.i7. 
42. Şi atunci voi putea răspunde ce· 

lui ce mă batjocoreşte, 
căci mă încred în Cuvîntul Tău. 

43. Nu lua de tot din gura mea cuvin· 
tul adevărului ! 

Căci nădăjduiesc în judecăţileTale. 
44. Voi păzi Legea Ta necurmat, 
totdeauna şi pe vecie. 

45. Voi umbla în loc larg, 
căci caut poruncile Tale. . 46. Voi • vorbi despre învăţătunle 

Tale înaintea împăraţilor, 
şi nu-mi va roşi obrazul. 

• Pe . 138. 1 . Me.t. 10.18,19. Fapt.26.l,2· 
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, d fătez • în poruncile Tale, 67. Pînă • ce am fost smerit, rătă-�7 . . Ma · u1i5esc. *V•": '"· ceam ; 

căci1mll •întind !Ilînile spre poruncile dar acum păzesc Cuvîntul Tău. 48 · J iubesc * Veu.71. Ier.3t.1s,rn. Evr.12.11. Tal�, pe ca!� �ă gînd�sc • adînc la o- 68. Tu eşti bun • şi binefăcător : şi 1:r�au T I • vers.15. învaţă-mă „ orînduirile Tale ! rindu1rdt��Ţta�inte de făgăduinţa dată *Ps. 100. 1 ; 101. t . Mat.10. 11. ••ve„. 1„ 25. 
49. A . ru 69. Nişte îngîmfaţi urzesc • neadevă-robuhn a

m"ai făcut să-mi pun • nă- ruri împotriva mea ; în care •Vers . 7', 81,rn. dar eu păzesc din toată inima mea dejdea ! sta este mîngîierea • mea în poruncile Tale. •1ov13. 4. Ps . 100 . 2 .  50. Acea . 7� . . Inima lor este nesimţitoare • ca necazu) !!1de��ţa Ta îmi dă iarăş viaţă. gras1mea : că faga . *_Rom. 1?·'· dar eu mă desfătez în „ Legea Ta . 
• Nişte îngîmfaţi mi-arunca batic- •Ps.11. 10. rsa .• .10.Fapt.28.21. ** Ven.35• ,L, . I 7 1 . Este spre • binele meu că m'ai 
cuf�tu'ş ��/�,'.11.�î,�;�7i.��1f•��.���1�: sm

c�ri�ă învăţ orînduirile Tale. 2 Mă gîndesc la judecăţile Tale de . •Vers.67. Evr. 12. 1 0 , 1 1 .  

o�i�ioară, Do.�mne, 72. Mai ·. !Ilult preţuieşte pentru mine 
i mă mîngn. • . • . _ legea _guru .Tale, . . 5�. M'apucă _<! m1me apnnsa la ve- d�c1t o m;e. de !ucrun de aur şt de 

celor rat, argint . \ ers. 121. Ps.19. to. Pro..-.a.10, 11 , 19. de�:i părăsesc Legea _Ta . . *.Ezr•�· 3· • 73. lvţîni le * Tale m'au făcut, şi m'au 54 Orînduirile Tale smt pnleiul cm- 1ntocm1t ; 
tăriior mele, dă-mi pricepere·-, ca să învăţ po-
în casa pribegiei mele. . runcile Tale ! 55. Noaptea îmi aduc • aminte de Nu- • io,· 1�·!· Pe.100.0; 1ae.s; 13!l. u .

. •• Yers
�

"'·'.."· 

mele Tău, Doamne, _74. Cei c� se tem de Tme ma vad 
i ăzesc Legea Ţa. ş1 s_e . busu��· . • _ _ . -� �şa mi se cuvrne, cac1 nada1d111esc m fagadmntel.e •• 

' ;ci păzesc poruncile Tale. Tal.e. *Ps.34.2. ••ven.<o,m. 5� Partea • mea, D<;>amne, o spun, _75. Ştiu, Doamne, că judecăţil.e Tale 
este să păzesc cuvintele Tale. smt drepte : 

•Ps.16.5. Ier. 10.16. Plln. 3. 24. din* credincioşie m'ai smerit. •Evr.12.10. 58. Te rog din. toată inima i:!le� : . 76. Fă ca bunătatea Ta să-mi fie min-ai milă de mme, după • fagadumţa gîierea, 
Ta ! • Vers .<t .  cum ai făgăduit robului Tău ! 59. Mă gîndesc • . 1� căile mele, . _ 77. Să vină • peste mine îndurările 
şi îmi îndrept p1c1oarele spre _mva- Tale, ca să trăiesc, 

ţăturile Tale. • Luc.to. l7, 18· căci Legea„ Ta este desfătarea mea. 60. Mă grăbesc, şi nu preget •vere. <t. „ ven.24,<7,m. să păzesc poruncile Tale. 78. Să fie înfruntaţi • îngîmfaţii cari 61 . Cursele celor răi mă înconjoară, mă asupresc fără•• temei ! dar nu uit Legea Ta. Căci eu mă gîndesc ţ adînc la porun-62. Mă scol la • miezul nopţii să Te cite Tale. • Ps . 25.3. ••vm.86. tYen.23. 

laud 79. Să se întoarcă I.a mine, cei ce se pentru judecăţile Tale cele drepte. tem de Tine, 
. . . . *Fapt. 16.25. şi cei ce cunosc învăţăturile Tale ! 63. ?mt pneten cu toţi cei ce 5e tem . 80. Inima să-mi fie neîmpărţită în de Tine, 

I 
orînduirile Tale şi cu_ c�i ce păzesc poruncile .Tale. ca să nu fiu dat de ruşine ! 64._ Pam intui, Doamne, este phn de 81. !mi tînjeşte • sufletul după mîn-bunatatea • Ta ; tuirea Ta : î_nvaţă-mă. o�înduirile !al� ! • Pe.83.6. nădăjduiesc în făgăduinţa•• Ta: 6'. Tu fact bme robulm Tau, •Ps.1a.26; B<.2. •• vers . •  4, 1u. 

Doamne, după făgăduinţa Ta. 82. Mi se topesc • ochii după făgă-6�. lnvaţă •-mă să am înţelegere şi duinţa Ta, pn�et;iere, • şi zic : „Cînd mă vei mîngîia ?" 

41) 
cac1 cred tn poruncile Tale. • ve ... . 12,26. • vers. 123. Ps. ro.3. 
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83. Ca-ci· am aJ·uns • ca un burduf pus 1 0� . . . m mai • multa pricepcr bătnn11, e dtcit în fum ; uitorînduirile Tale. • rovao.,.,. căci pă�es.c por.ur_icile Tale. •io. 

8��tta�� • este numărul zilelor robu-
c
� OJ;J;11 

r
��: plClorul departe d:�� 

lui Tău ? . . e cei ce mă pri- ca să păzesc Cuvin tul Tău •p Cînd;• vei pedepsi •�s.•11.4· •• Apoc. 0
:

10. 1 0_2 .. Nu m� �epă�tez de legile�·'-�. gonesc: _ • f f* sapă gropi imun- cac1 Tu ma mveţ1. alţ 
85. Nişte mg1m a 1 1. 1 03. Ce • dulci sînt cuvinte) tea mea ; _ - Le ea Ta. pentru cerul gurii mele ! e Îale nu lucreaza dupa .'I. •. 35• 7:prov. 16.Z7. Mai dulci decît mierea în gura ·1 T J u sînt decît • p, „ hlea 1 
86. Toate porunci e a e n , 1 04. Prin poruncile Tal� · '�· ?'"·' 1 

cre�in<:;îoşi7 ; esc • fără •• temei : aju- 1 priceput, - • 
. 

ma ac rn;i 
tă

!:i�a prigon 
• 
, . 

.,.,�
"· 

** P•. "°· '"' :"· 1�. deaceea urase once cale a m���unii. 87. q_at�, gat� să ma doboare şi sa 1 05. C�v!ntul Tău este 0 can�i::; mă prapadeasc�, - .1 Tale pentru pmoarele mele, a 
dar eu. nu p�rase;c �r!_lnb e ·tate� şio lumină pe �ăn1_rea mea. *Pn.,-. ,_. 

88. Jnv1oreaza-mă upa una 1_06. Jur •, - ş1 ma voi ţinea de jur; Ta, • _ _ .1 ·· Tale 1 mmt, -ca să păzesc m\"aţatun e gun� v.,. . .o: că voi păzi legile Tale cele drepft 
89. Cuvîntul Tău, �o:mne, . 1 07. Sînt foarte amării : ' 5"'"-�.a: 
dăinuieşte !�:.:���:.�u����r!.Pet. 1.:1!>. • îtf°f���-mă •, Doamne, după Cu. 

90. Credincioşia Ta ţine din neam în j v;i�. Prhr_i
.
eşte, Doamne, simţ:;:i� neam ; . _ • . - 1 le • pe cari le spune gura mea Tu ai întemeiat pammtul, şi el ra- şi învaţă-mă •• legile Tale ! ' mine fare. .... „ . • * Oseal4. 2. Evr. 13 . 15. *"Ven.u.� 91. După _legile • Tale sta m pmoare 

1 1 09. Viaţa • îmi este necurmat în pri: totul astăzi, . . • � mejdie, 
căci toate lucrurile Jţ1 smt supus0�· I şi totuş nu uit Legea Ta. •io,.u.11 

. • •1•'· 33· -'· i t t  O. Nişte răi îmi întind• curse, 92. Dacă n'ar fi fost Legea Ta des- / dar eu nu •• mă rătăcesc dela porun-fătarea mea, cile Tale. * P•. 1<0. 0; 1<1 .•. „v..,.ro"-
aş fi pierit în ticăloşi� m�a. • '"•"'·.24• j 1 1  t . Invăţăturile Tale sînt moşte�i· 93. Niciodată nu voi mta poruncile rea •  mea de veci, Ta�cl prin ele mă înviorezi. căci ele •• sîn\���

.
�

.
i; }��:!1,�;;��� 

94. Al Tău sînt : mîntuieşte-mă ! 1 1 2. Imi plec inima să împlinesc orin-Căci caut poruncile Tale. duirile Tale, 
95. Nişte răi mă aşteaptă ca să mă totdeauna şi pînă* la  sfîrşit. •v .... lL 

pi.ardă ; 1 1 3. Urăsc pe oamenii nehotărîţi, dar eu iau aminte la învăţăturile dar iubesc Legea Ta. 
Tale. 1 1 4. Tu eşti adăpostul • şi scutul 
96. Văd că tot• ce este desăvîrşit are meu ; 

margini : eu nădăjduiesc în făgăduinţa" T� 
poruncile Tale însă sînt fără mar- * l'•.:l:l. •; o�. 1 .  „v;'.'·"· 

gini. •Mat.o.18;24.ao. 1 1 5. Depărtaţi-vă • �e mme, ratlor! 
97. Cit de mult iubesc Legea Ta ! ca să păzesc poruncile Dumneze�lm 
Toată ziua mă gîndesc• Ia ea. •Ps. 1.2.  meu ! . .. :P•. 6.8;_139�19._:iu•·:·" 

98. Poruncile Tale mă fac mai înţe- 1 16. Spr11meşte-ma, dupa fagadwnţa 
lept• decît vrăjmaşii mei, Ta, ca să trăiesc, . • _ . 

căci totdeauna le am cu mine şi nu mă  lăsa • de ruşine m nadejdea 
•De�t.4.6,8. mea ! •ee.20.2. Bom.!i.6;9.�;w.� 

99. Sînt mai învăţat decît toţi învăţă- 1 1 7. Fii sprijinul meu, ca să fiu sa-
torii mei, pat 

căci* mă gîndesc la învăţăturile Tale. şi să mă  veselesc neîncetat de orin-
• 2T1m.3. 15. duirile Tale ! 
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ţuieşti pe ţoţi cei ce se , 1 34. Izbăveşte-mă de • asuprirea ca-

1 8 Tu dispre orîndu1rile Tale, I menilor, 1 ă;tează ·-de ·a lor este zădarnică. J ca să păzesc poruncile Tale ! •Luc. 1. H. deP. i înşelaton • \"m.21. , 1 35. Fă să strălucească Faţa • Ta pe-cac 
a iei pe toţi cei răi de ' ste robul Tău, 

1 19. c� .  �pum 
V V • ' şi învaţă-mă „ orînduirile Tale ! pămmt . . besc învaţatunle Tale. • P•. • . o. ••ver.;.12,w. pede aceea eu iu 

·• Em. 22
:

1•. 1 36. Och"ii îmi varsă şiroaie • de ape, . e înfioară carnea • de frica pentruca Legea Ta nu este păzită. 
120- Ml S * Ier. 9.1; 14.17. Ez(!c. O. I .  

T� de judecăţile Tale. 1 37. Tu eşti drept•, Doamne, i mă tem * 1 1" 0 · 3 · 16• şi judecăţile Tale sînt fără prihană. ş 
_ le�ea şi dreptat�a : . , •Ezra9.15.�eem.9.33. Ier.12. 1 . I>aa .o . 1 .  

121 .  P�zl��a 10 voia asupntonlor ' 1 38. Tu Iţi întemeiezi învăţăturile • ou ma pe dreptate, m1eg_ Ia_ supt ocrotirea• Ta binele ro- ! şi pe cea mai mare credi1!,c�?.�!�;. s . o. 
bului Tau! lăsa apăsat de nişt� îngîm- 1 39. Rîvna • mea mă mănîncă, ş1 nu ma 

• Eu . 1 . 22. pentru că protivnicii mei uită cu-{aţi !  M" topesc ochii • după mîn- vintele Tale. • e, . 69 . o. Ioan 2. 11. 123. T 1 s
e 

1 40. Cuvîntul Tău este cu totul în-tui�ead aJ făgăduinţa Ta cea dreaptă. cercat•, ş1 upa • v.,,,. 81, 82. şi robul Tău îl iubeşte. p rt"-Te cu robul Tău după • Ps.12.6; 18.:JIJ; 19.8.Prov.30.5. 12!· oa 
T: 1 4 1 .  Sînt mic şi dispreţuit, buna!ate:ţă-m'ă • orînduirile Tal e _! dar nu uit poruncile Tale. ŞI mv �' er� . i2. 1 42. Dreptatea Ta este o dreptate 

1?- Eu sînt robu l •  tău ; dă-m1 p nce- I vecinică, ·'· ! şi Legea Ta este adevarul •. pere, -
unosc învăţăturile Tale. \ • Vers.1;1. P•.19.9. Ioon 11.11. ca 53 c • P•. �16

· 
16· 1 43. Necazul şi strîmtorarea mă ajung, l26. Este vremea ca Domnul sa lu- [ dar poruncile Tale sînt desfătarea •  e · I mea *Yere.i7. cr�ci ei calcă Legea :ra. . ·1 1 44. Invăţăturile Tale sînt drepte pe l27. De aceea •, eu rnbesc poruncile vecie : Tale, • . dă-mi pricepere•, ca să t�ăiesc_! mai mult de cit aurul, da, mai mult • \era.31, •3, 169. 

decîtaurul curat:•Ve�s. 72. Ps. rn.lo. Pco'"-8· 11· f 1 45. Te " chem din toată inima mea : 
128. De aceea gasesc drepte toate : ascultă-ma, Doamne, poruncile Tale,_ . . .. : ca să păzesc orî�dui_rile Ta!e. 
şi urăsc" once cal e  a m1nc11�n 11 . 1 46. Te chem : mmtu1eşte-ma, .* ' ers. i<M .  ca să păzesc învăţăturile Tale ! 129. lnvăţăturile Tale sînt mrnunate : 1 47. O iau înaintea • zorilor şi s trig ;  de aceea le p_ăzeşte �ufletul meu. " nădăjduiesc• • în făgăduinţele Tale. 1 30. Descoperirea cuvmtelor Tale da • Ps. 5.s; si..1a; 130.6. • • vm. <4. lumină, 1 48 O iau înaintea• străjilor de noa-dă pricepere • celor fără răutate. pt• Şi deschid ochii . . •Pa.19.7. Prov . 1 . ,. � să mă gîndesc ' adînc la Cuvîn-13_1.. �e�h1d gura ŞI" oftez, . tul Tău. • Pe. 68�1,s. caa s1nt lacom du pa porunc1�ev;r!_I�;. I 1 49. Ascultă-mi glasul, după bunata-!32: !ntoarc�-Ţi • Faţa spre mine, şi I teÎn���ează-mă •, Doamne, după judea1 mila de mme, t T 1 . ,  • .,. , 40 , 154  • . după" obiceiul Tău faţă de ceice c;�O Se. propie ceice urmăresc mişe-111bescNumele Tău ! • Pa .100 . • .  „2Tes.i.s.7. 1 · · a ia33. lntăreşte-mi • paşii în Cuvîntul haŞi se depărtează de Legea Ta. au, „ . . . . . " " 1 5 1 .  Dar Tu eşti aproape •, Doamne, _ş1 nu" lasa mc� o neleg1u1re sa sta- i •• toate poruncile Tale sînt ade-Pllleasca peste• P��-�-! •• Pe. 19. 13. Rom . e.12. 1 vă�ul. •Ps.145.tS. „vera. 1 12. 
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1 52. Oe multă vreme ştiu din învăţă- I Dă-mi pricepere •, după f" , 

turile Tale, • I Ta. V • " 
ag:�uin\a 

că le-ai aşezat pentru toj��;�1�:a·. T1��i Sa a1unga cererea mea p��':·hc 
. .  b" t " 

I Izb" t " a ia 
1 53 Vezi-mi" tkăloşia, ş1 1z aveş e-ma, aveş e-ma, după făgăd . 
că�i nu uit Legea Ta. . V • Plin. o."J . 1 71 .  Buzele • mele să veste uuiJa îai 

1 54. Apără-mi • pricina, ŞI rascumpa- : Ta," . V 
• • asca laud; 

ră-mă, " V • , cac1 Tu ma 1 11veţ1 orîndui ril 
înviorează-mă „ du pa făgadumţa Ta. I „. • . e /.ale � 

• i snm. 21. 15. rs.:io. 1. Mic. \9. •• V•;-i- !0· , 1 72„Sa cmte l imba mea Cuvî .''"·'· 
1 55. Mîntuirea este deearte. ?e cei rai, căci toa.te poruncile Tale sîn�tul fău, 
căci ei nu caută ormdumk Tale . 1 73. Mma Ta să-mi fie • dreptei 

. •lov 5· •· căci am • ales poruncile intr'ajuto; 
1 56. Mari sînt îndurănle Tale, • !o•.2'. 22. Prov.i�a�. 

' 

D������ază-mă" după judecăţile Tale ! c:J:a�m;uspin • după mîntui�e:' 1�;· *Vers.Hfl. . L ' •• T t 
' 

J 5_7. M_ulţi sînt prigonitorii şi protiY- şi egea 
• v!„���.��-��ea mea. 

nJCll mei, 1 75 Să m' t v• V f · "'· "· " 111 
dar nu• mă depărtez de învăţăturile laud� 

- 1 raiasca su letul şi să '1; 
Tale. •Ps.44. 18. Vero.51. . . • " . " 

1 58. Văd cu scîrbă • pe cei necredin- /;td
R
e:��i le T:l e  sa mă s�rijineascăi 

cioşi Ţie, v' a acesc vca o oaie pierdută· 
cari nu păzesc Cuvîntul Tău. cau!a. pe ro�ul Tau, · 

•Vers.136. Ezec.9.<. cac1 nu mt poruncile Tale 
1 59. Vezi cit de mult iubesc eu po- * lsn . 5.<. 6. Luc.15. 4 , etc: iP,1. i.il. 

runcile Tale : PSALMUL 1 20. 

nă���!�r�:t-mă •, Doamne, dur�.,
�::S-. O cîntare a treptelor. 

1 60. Temelia Cuvîntului Tău este 120 l .  Către Domnul strig în st ·  
adevărul, . tor�rea • mea, nm. 

ş! ţoate legile Tale cele drepte sînt ŞI El m ascultă. 'l's. 11s. 5. 1o, .„ 
vecm1ce. I �- J?oamne, scapă-mi sufletul de b�· · 

1 6 1 .  Nişte• voievozi mă prigonesc I mmcmoasă, za 
fără temei, 1 de limba înşelătoare ! 

dar inima mea nu tremură decît de 3„ Ce-ţi dă El ţie, ce-ţi aduce El ţie 
cuvintele Tale. • 1 Sam.:u. 11 , 14;26. 18.Vera.23. limbă înşelătoare ! ' 
1 62. Mă bucur de Cuvîntul Tău, 4. Săgeţi ascuţite de războinic 
ca cel ce găseşte o mare pradă. cu cărbuni aprinşi de ieniper'. 

1 63. yrăsc şi nu pot suferi minciuna, 5. Y.�
i de f!!ine .că locuiesc l a Meşec', 

da.r mbesc Legea Ta. ca locmesc m corturile Chedaru. 
1 64. De şapte ori pe zi Te laud, lui ! •Fac.10.2. Ezec.27.13. **Fac 25 13 !Sam � ,  

din prici�a legilor Tale_ celor drepte. Ier. 49 . 28. 29• • • • · · ·"' • 
1 65. Multa• pace au ce1ce iubesc Le- 6. Destul m1-a locmt sufletul 

gea Ta, lingă cei ce urăsc pacea. 
şi nu l i  se întîmplă nicio nenorocire. 7. Eu sînt pentru pace ; 

*Prov.3.2. Isa.32. 11. dar deîndată ce vorbesc eu ei sînt 
1 66. Eu nădăjduiesc• în mîntuirea pentru război . ' 

Ta, Doamne, 

I şi împlinesc poruncile Tale. PSALMUL 1 21 .  
•Fac.49.18.Vera.m. O cîntare a treptelor. 

T
��:· Sufletul meu ţine învăţăturile i 121 1 .  lmi ridic ochii spre munti . „  
ş i  'Ie iubesc mult de  tot ! _De un�e:m i. v� veni ajutorul? 

1 68. Păzesc poruncile şi î "ţ"t .1 2. Ajutor�! 1m1 v!ne �ela0 �omnul, 
Tale nva a un e care a facut cerunle ş1 pammtul. 

T 
că�i • toate căile mele sînt înaintea 3. Da, El nu • va îngădui s'{'jr;� 

i369 Să a ·u " . " 
•Prov.G .21 .  ! clatine picioru l ; 

la Ti
.
ne Dj��: 1 stngatul meu pînă J Cel ce te păzeşte, nu •• va dormita. 

' · * ISnm.2.9 . Prov . 3 . 2�. 26. *•P.s.127.1. Jsa.27.3, 
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dormitează, n ici nu 4 Iată că nu do�rme •zeşte de Israel. 

Cel ce Pj este Păzitorul tău, 
5, D01111teste umbra • ta pe mina ta Domnu tă * I••· 20. 4. •• Ps. 16. 8; 1ro. 31. 
cea" dreap n� te va bate soarele* ziua, 6. De aceea tea.•Ps.91.6.is•.49.10.Apoc,7.16. nici Juna )0ff va păzi • de orice rău, 1. Domn� i sufletul.*P•.<1 . 2; 07. rn; Ho.20. îţi va pal te va păzi • la plecare şi s. oo.mnu 
la 
d�
e
���i'n şi pînă !�.��;�6. Prov .2 .8; 3.6. 

PSALMUL 1 2 2. 

0 cîntare a trepz���d.Un psalm al lui 

1 Mă bucur cînd mi se zice : 
122 Haidem• la Casa Domnului !" n * Isa.2.3. Zab.8 .21 . 

? Picioarele mi se opr_esc 
"in porţile tale, Jerus�h�� ! 

1 rusalime, tu eşti �1d1t , 
3;a � cetate făcută • dmtr'o .��.�ţ,\'. 
4. Acolo" �e suie seminţiile, seminţii-
le Domnului, . 
după legea •• lui Israel, . 
ca să laude Numele Domnului. 

•Exod.23. 17. Deut. 16. 16. ** Exod. t e .  34. 5. Căci• a�lo sîn_t scaunele de dom-
nie pentru iudecata� . . scaunele de domnie ale casei lui David. *Deut . I7. B. 2 Cron.19, :, 6. Rugaţi-vă • pentru pacea Ierusah-

m��i 'ce te iubesc, să se bucure de 
odihnă. * Pe. foi . 18. 
7. Pacea să fie între zidurile tale, . 
şi liniştea în casel

_
e tal� d�mne�h ! 

s„ Din pricina fraţilor ŞI pnetemlor mei, doresc pacea în sinul tău. 
9. Din pricina Casei Domnului, Dum
nezeului nostru, 
fac urări pentru fericirea• ta. •Neem.2.10. 

PSALMUL 1 23. 
.O cîlltare a treptelor. 

123 1 .  La Tine îmi • ridic ochii, 
la Tine, care locuieşti •• în ce

ruri. *Pe.121.1; u1.s. **Ps.2.4; 11.4; u�.�-
2. Cum se uită ochii robilor la mina 
stăpinilor lor, 
şi ochii roabei la mina stăpînei ei, 

0��n::e�r�o��;�i noştri la Domnul, 

pînă va avea milă de noi. 

3. �i_mi)ăde noi, Doamne, aimilăele noi, 
4�a�� s��1::�ă��ţu�u�let��preţ ; 
de b�tjocurile celor îngîmfaţi, de dispreţul celor trufaşi. 

PSALMUL 1 24. O cintare a treptelor. Un psalm al lui 
David. 

124 1 . De n'ar fi.fost Domnul ele partea noastra, -să spună • Israel acum ! - • Ps. 120. 1 .  
2. de n'ar fi fost Domnul de partea noastră, 
cînd s'au ridicat oamenii împotriva noastră, 

3. ne-ar • fi înghiţit ele vii , cînd l i  s'a aprins minia împotriva noastră ; * Ps .06 . 1 ,2; 07. 3. Prov. 1 . 12. 4. ne-ar fi înecat apele, 
ar fi trecut rîurile peste sufletul nostru ; 5. ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năpraz.n ice. 

6. Binecuvîntat să fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinţilor lor ! 
7. Sufletul ne-a scăpat ca • pasărea din laţul păsărarului ; 
laţul s'a rupt, şi noi am scăpat. 

*P.!1. 9 1 . a. Prov. 6.5. 8. Ajutorul • nostru este în Numele Domnului, 
care •• a făcut cerurile şi pămîntul. >!< P:;:. 121. :.! .  ** Fac. J. 1 . Ps.134.3. 

PSALMUL 1 25. 
O cîntare a treptelor. 

125 1 .  Cei ce se încred în Domnul 
sînt ca muntele Sionului, care 

nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. 
2. Cum este înconjurat Ierusalimul 

de munţi, 
aşa înconjoară Domnul pe poporul 

Său, 
deacum ş i  pînă în veac. 

3. Căci toiagul • de cîrmuire al rău
tăţii nu va rămînea pe moştenirea ce
lor neprihăniţi, 

pentru ca cei neprih�n!ţi să nu în-
tindă mînile spre neleg,1�:[,��<.s. 1>n. iu . 

4. Doamne, \'arsă-Ţi binefacerile pe
ste cei buni, 

ş i  peste cei cu inima fără prihană ! 
5. Dar pe ceice apucă pe căi • lătu-

ra����e� imicească Domnul împreună cu 
cei ce fac rău ! 

Pacea •• să .f��oli.�!� .!ţ�a�-� - Gal.G.rn. 
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PSALMUL 1 26. 

O ântare a treptelor. 

126 1 Cînd a adus Domnul înapoi 
p� prinşii de război ai Sionului, 

parcă • visam. . 
"• Fupt.12·�· 

2. Atunci gura • ne era pluta de stri-
găte de bucurie, . . 

şi limba de cîntâri de vesehc. . 
Atunci se spunea pr�tre nea.muri : 
Domnul a făcut man lucruri pen-

tr�' ei !" . • [o\'8.21: 

3. Da, Domnul a făcut man lucruri 
pentru noi, . 

şi deaceea sîntem pl�i de �u�!-lne. 
4. Doamne, adu înapoi pe prmşu no

ştri de război, 
ca pe nişte rîuri în partea de !" iază zi ! 
5. Cei • ce samănă cu lăcrăm1, vor se

cera cu cîntări de veselie. •Ier.31.9, etc. 

6. Cel ce umblă plîngînd, cînd aruncă 
sămînţa, . • • .  i 

se întoarce cu veselie, cmd 1ş1 

strînge snopii. 
PSALMUL 1 27. 

O cîntare a treptelor. Un psalm al lui 
Solomon. 

1271 . �acă nu zideşte Domnul o 
casa, 

degeaba lucrează cei ce o zidesc ; 
dacă nu • păzeşte Domnul o cetate, 
degeaba veghează cel ce o păzeşte. 

* Ps. 121.3,4,5. 
2. Degeaba vă sculaţi de dimineaţă 

şi vă culcaţi tîrziu, 
ca să mîncaţi • o pîne cîştigată cu 

durere ; 
căci prea iubiţilor Lui El le dă pîne 

ca în somn. * Fac. 3 . 1 1 , 10.  

3. lată, fiii • sînt o moştenire dela 
Domnul, 

rodut •• pîntecelui este o răsplată 
dată de El. •fac.33.b;48.•. Io"24.3,4. „Deut.28.4. 

4. Ca săgeţile în mina unui războinic 
aşa sînt fiii făcuţi la tinereţă. ' 

5. Ferice de omul care îşi umple tol
ba de săgeţi cu ei ! 

�ăci ei • nu V<?r rămînea de ruşine, 
cm� vor vorbi cu vrăjmaşii lor la 

poarta. • Iov5.4. Prov.21.11. 

PSALMUL 1 28. 
O cîntare a treptelor. 

1281. ferice de • oricine se teme 
. de Domnul, 

ŞI umblă pe căile Lui ! •Po.112.1; 116.13; 110. 1 . �· .Căci • atunci te bucuri de lucrul m1mlor tale, 
eşti fericit, şi-ţi merge bine. • Isa.3.IO. 

3. Nevastă-ta este ca • 0 1 · , !oare înlăuntrul casei tale . '1!a rodi. 
copiii tăi stau ca •• nişt� 1, . măslin împrejurul mesei tale 

astan de 
4. Aşa este bi;e

E
c
z��i�·;�t ••p,�''2· 8; u1 . 12. omul care se teme de Dorn 5. Să te binecuvinteze • Do�ul. I  Sion, nu din 

să vezi fericirea lerusalirnuI . toate. zi�ele 1·.i�ţii tale, . „ *P�\}" 
6. ŞI Sa vezi pe cop111 coriilor }· 

Pacea •• să fie peste lsrae r tai !  
* Fuc. i"iO.'.!:l. * * Io\· 12. Î6. Ps.1�.o. 

PSALMUL 1 29. 
O cÎlltare a treptelor. 

129 1 .  9estul m 'au asuprit din t' reta • - me. 
s'o spună •• Israel ! -* Ez�c. 23. :J. Osea:.15: 11 . l . **PS. l:?l I 2d�r

es��l ::g� 
�i��r

1t din tinereţă, · ·  
3. Plugarii a u  arat pe spinarea m au tras brazde lungi pe ea. ca, 
4. Domnul este drept : 
El a tăiat funiile celor răi. 

• 5. S� se umple de ruşine şi să de� 
mapo1, 

toţi ceice urăsc Sionul ! 
6. Să fie ca iarba • de pe acoperişuri 
care se usucă înainte de a fi smulsă! 

7. Secerătorul nu-şi umple mîn:�·��;· 
cel ce leagă snopii nu-şi încarci 

braţul cu ea, 
8. şi trecătorii nu zic :  
„Binecuvîntarea • Domnului să fie 

peste voi !" 
„Vă binecuvîntăm în Numele Dom· 

nului !" •Rut. 2. 4 .Ps.118.'6. 

PSALMUL 1 30. 
O cî11tare a treptelor. 130 1 .  Din fundul • adîncului, Te 

chem, Doamne ! • Plin.3.66. lono,.l. 

2. Doamne, ascultă-mi glasul ! 
Să ia aminte urechile Tale 
la glasul cererilor mele ! 

3. Dacă • ai păstra, Doamne, aduce· 
rea aminte a neleg iu irilor, 

cine ar putea sta în picioare, 
Doamne ? * Ps . 11:1. 2. Rom.;i.20,�21. 

4. Dar la Tine este iertare ', 
ca 

.i:�o!.iL.�.e •• t���r4:'. rs. 2. 11 . 1er.:1.1.s.,. 

5. Eu nădăjduiesc • în Domnul, su· 
fletul meu nădăjduieşte, . 

şi aştept •• făgăduinţa Lui. •p,.a.ll; 
83. 20; 40. 1. Isa.8.17; 26. B; 30. 18. •*Ps.l!O.S!. J 6. Sufletul • meu aşteaptă pe Domnu ,  
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. 11 decît aşteaptă străjerii di-

rna• mu 
rnineata, . uit decît aşteaptă străjerii 

9. Preoţii Tăi să se îmbrace • în neprihănire, 
şi credincioşii Tăi să scoată strigăte da, mai m *Ps.GR.G; 119.111. 

dirnineaf3• une-ţi nădejdea•în Domnul, 7. I"s�aj 7.P Domnul este îndu:area, " caci aEI este belşug de rascumP.aş1 la • Pe. 131.B. •• Ps. 88.6, 16. lsn.""· '·  rare ! • va răscumpăra pe_ Israel Sdi;J toate neJegiuiriJ•ePaJ.��- 3, 4 .  Mat. l .  21.  

de bucurie ! * Iov21>. u. vers.Jr.. Isu.61.10. 1 O. Pentru robul Tău David, nu lepăda pe unsul Tău !" -1 1 . Domnul • a jurat lui David adevărul, 
şi nu Se va întoarce dela cc a jurat : „Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din •• trupul tău. •rs.89.3, < , :J.l, ele.; 

PSALMUL I 31. �1,;'
p
t_.

2
�,;;f

.
B•m . 7 . 12. 1Reg.8.25. 2Cron.0.t6. Luc. l . G9 . 

. tare a treptelor. Un psalm al lui 1 2. Dacă fiii tăi vor păzi Iegămîntul O cm Da Pid. Meu, 
1 Doamne, eu '"!'�IT! o inimă în- şi învăţăturile Mele, pe cari Ii le 13} imfată, nici pnvm trufa�e, voi da, g " îndeletnicesc cu lucnm prea vor şedea şi fiii lor în veci pe scau-nu ma 

nul tău de domnie." -mai! rea înalte pentru min�. 7 Hom . 12· 1� · 1 3. Da •, Domnul a ales Sionul, 2'. 8impotriv�, sufletul 1m 1  este h- l-a dorit ca locuinţă a Lui, J�.�48z:�2:_ niştit şi potoht, , r " 1 4  A t • t I 1 M d d "h ca .  un copil înţercat, care sta inga 
nă j,�' v���e � es e ocu eu e o 1 -

md�ă��fletul meu este ca un copil voi locui în el, căci l-am dorit. •Ps.GS. rn. 
înţer�at. . 

;"!ut. 1s . s. 1 co„.u.20. 1 5. Ii voi • binecuvînta din belşug 
3. Pune-ţi nădejdea in Domnul, Is- hr��f' sătura cu pîne pe săracii lui. 
ra��\cum şi pînă în veac ! • P•. 130

·
7

· 1 6. Voi îmbrăca în • mînt':i��·:•7
·�� 

PSALMUL I 32. ' preoţii lui, . o cîntare a treptelor. Ji •• credinci?şii lui vor scoate stn-
d T. · t de gate de bucurie. 1321 .  I?oamne, a U- I amin e 

* 2 Cl"on. 6. 41. Yera . 9 . Ps. 149. 4.  ** ?seoll .. 12. David, . . t 7. Acolo• voi înălţa puterea lui DaVId, şi de to�te '"!ecazunle 1� 1  ! voi pregăti•• o candelă unsului Meu, 
2. Adu-Ţi aminte cum a jurat el Dom- *E'-•c. 29.21. i,uc. 1 . 69. **l Reg. 4. 36; 15.4.  2 cl"Ou. 21.1. nului, . . , 1 8. voi îmbrăca • cu ruşine pe vrăj-şi a făcut • următoarea JUruinţa Pu- maşii lui terniculu i„ �u! Iaco� :"P• . 65 · 1 · **.Fac.•9·2'· ş i  pest� el va străluci cununa lui." 3 Nu voi intra in cortul in care •Ps. 35.26: 100.29. Io�ui�sc, 

3 nu mă voi sui în patul în care mă PSALMUL 1 3  · odihnesc, O cîntare a treptelor. Un psalm al lui 
4. nu •  voi da somn ochilor mei, David. ' 
nici aţipire pleoapelor mele, • Prov.6 .4. 

j_ pînă nu voi găsi • un loc pentru 
Domnul, 

o locuinţă pentru Puternicul lui Ia
cov." - •Fapt.7.<6. 

6. lată, am auzit vorbindu-se despre el la • Efrata, 
l·am găsit •• în ţ ogorul Iaar . . . 

• 1 sam.11.12. * • l Sam.7. 1. t l Cron.13. 6 .  7. „Haidem la locuinţa Lui, să • ne închinăm înaintea aşternu-tului picioarelor Lui ! . . .  • P• . 6. 7; 99.6. 8. Scoală-Te ", Doamne, vino la locul Tău de odihnă Tu şi Chivotul .; măreţiei Tale ! 
•xum .10.35., 2 Cron . 6 .  4 1 , 42. ••Ps. 78. 61. 

133 I .  Iată, ce plăcut şi ce dulce este 
să locuiască fraţii• împreună ! 

"' F11c.13.8. Evr . 1 3 . 1 .  
2 Este ca untdelemnul • de preţ, 

ca;e, turnat pe capul l�i, 
se pogoară pe barba, 
pe barba lui Aaron, . . se pogoară pe marginea veşminte-

lor lui. * E:'�d.30. 2:„ 30. 

3 Este ca roua Hermonulm , 
�re se pogoară pe munţii �ionull!i ; 
căci acolo •• dă Domnul binecuvin-

tarea, . . .  viaţa, pentru vecm1C1e. 
111 neut . 4 . 48. • * Lev.25.21. Deut.28.8. Ps . .t2.8. 
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PSALMUL 1 34. 

0 cîntare a treptelor. 

134 1 .  Iată, binecuyîntaţi pe1 
J?om

nul toţi • robu Domnu Ul, 
. •• t ţ · oaptea în Casa Domnu��ri s a  1 n 

•P11.llă.t,2. HtCroo.9.3'.l. 

I� . . 
Ridicaţi-vă •  mînile spre sfîntul lo-

ca
�\ binecuvîntaţi pe J?omnu_I � • 1;''di�� 

3. Domnul să te bmecuvm ez 
SiEÎ' care•• a făcut cerurile şi �ă�î�
tul ! ' * Ps. 121.8.  up11.128.:>;J35.2L 

PSALMUL 1 35.  

135 1 .  Lăudaţi pe Domnul ! . 
Lăudaţi N�me.le Domnul�1, 

lăudaţi-l •, robi a1 D�'r,��!3u:: m .  i 
2. cari • staţi în Casa Domnulu.� 
în curţile•• Casei Dumnezeului no-

stru ! • Luc.2.�. opl'l, 9'.?�13: 06.8; 116.19. 

3. Lăudaţi pe Domnul, cac1 Domnul 
e
s��nf:ţ� �urnele Lui, căci" este bi�e-

voitor. . •P
11. 119.68. **Ps.H' ·� · 

4 Căci Domnul Ş1-a ales pe lacov , 
pe Israel, ca s! JJ!..�U�·u1. 1. o, i; io.1.5. 

5. Ştiu că Domnul este mare •, . 
şi că Domnul nostru este mai pe 

sus de toţi dumnezeii. • P•. 95. 3; 91•0· 6. Domnul face tot • ce vrea 
în ceruri şi pe pămînt, 
în mări şi în toate adîncurile. • P•-

.
11�. a. 

7. El • ridică norii dela marginile 
pămîntului, 

dă •• naştere la fulgere şi ploaie, 
şi scoate vîntul din cămările ţ lui. •Ier.10. 13j 61.16. Hlov.213.2ri,26; �.2.J,etc. Zah.10.1. 

t rov 38. 2'�. 
8. El • a lovit pe întlii născuţi ai 

Egiptului, 
dela oameni pînă la dobitoace. 

* Exod.12.12,20. 1'11. i�.51; 136. 10. 9. A trimes • semne şi minuni, în 
mijlocul tău, Egiptule : 

împotriva•• lui faraon şi împotri-
va tuturor sluj��0�i_lgU:�k i4. ••PUJ6 . .LD. 1 O. A • lovit multe neamuri, 

şi a ucis împăraţi puternici : 
•Nuw.:n.24, 25,26,3', 36. Ps.136.17,etc. 

1 1 . pe Sjhon, împăratul Amoriţilor, 
pe Og, 1mpăratul Basanului, 
şi pe toţi împăraţii • Canaanului ; 

* 101.12. 7. 
1 2. şi • le-a dat ţara de moştenire 
de moştenire poporului Său lsr;el. 

*Ps.78.56; 136.21,22. 

1 3. Doamne, Numele • Tău . pe vecie ; tarnine 
Doamne, pomenirea Ta I' neam în neam, • Exod. a. u; �c din 

1 4. căci • Domnul va judeca
. '· ""·"· porul Său, Pe Po. 

şi va a��.a milă de. robi! Săi. •Deut 
1 5. ldohi neamurilor smt argint :12·�. lucrare făcută de mînile oarn:�ijur, 

1 6. Au gură, şi nu vor�:�·�io.t,a,,"�·�·. 
au ochi, şi nu văd, ' 

1 7. au urechi, şi totuş n'aud da, n'au suflare în gură. ' 
1 8. Ca ei sînt cei ce-i fac toţi cei ce �e încred în �i. 1 9. Casa lui Israel, binecuvîntat· ·  pe Domnul ! 1 

Casa lui Aaron, binecuvîntaţ' Domnul ! . . . •P!. u;\.� 
ric,O

�n�Î�
a lui Levi, bmecuvîntaţi p; 

cu;î�ta
c
ţ� ;! ����uff Domnul, bine. s���. Domnul să fie binecuvîntat din• 

El, care locuieşte în Ierusalim 1 Lăudaţi pe Domnul ! •P�.1� .• 
PSALMUL 1 36. 

1361. Lăudaţi • pe Domnul, căci este bun, 
căci•• în veac ţine îndurarea Lui ' •Ps.100.I; 107.lj 118. 1. •*I Cron . 16.34 ,U. 2Cron.n21, 

2. Lăudaţi pe Dumnezeul• dumnezeilor căci în veac tine îndurarea Lui ! ' * Deut.l(Lll, 
3. Lăudaţi pe Domnul domnilor căci în veac ţine îndurarea Lud 
4. Pe Cel ce • singur face minuni mari, 
căci în veac ţine îndurarea Lui ! 

* Pa. i2. I�. 
5. Pe Cel • ce a făcut cerurile cu 

pricepere, 
căci în veac ţine îndurarea Lui !  • Fu.c. 1.1. Prov.:J.19. ler.iiJ.l:.. 

6. Pe Cel' ce a întins pămîntul pe ape, 
căci în veac ţine îndurarea Lui ' 

* l<"ac. t .9 . Ps.�.2. ler.IQ.12. 
7. Pe Cel • ce a făcut luminători 

mari, 
căci în veac ţine indurarea .L��.!J. 11• 

8. Soarele ', ca să stăpînească zi�a, 
căci în veac ţine îndurarea ���11.!!. 

9. Luna şi stelele, ca să stăpîneasc.i 
noaptea, 
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c ţine îndurarea Lui ! PSALMUL 1 37. 
căci :nc��! ce .a lovit pe Egipteni în 137 1. P� malurile rîurilor Babilo-1 0:.PI născuţi, • . nului, 

in�l�i ?� veac ţine in��:o�r�2a20L�:. :,:. •· �f�Ja� ja0Ju��!�în
a
g�f:;� ele Sion. l l . Şi . a scos pe Israel clin mijlo- \!n

a�fr
l��=r�� J�f�J

t:I acela 
cuc

l
3_
lccnn veac ţine încl�Er•

a.!ie�2.�
u .. 1i,?,, , „ , 3. Căci acolo, biruitorii noştri ne ce-reau cîntări, 

• mînă tare şi cu braţ întins, şi asupritorii • noştri ne cereau bu-l
c
2a:cf�n veac ţine îndurarea 

•
L
E
u
xod
i !· 6 · 6· curie, zicîncl : 

1 3. Pe Cel • ce a tăiat în două marea 

R��i�{ în veac ţine }���r�r�1�22��.i ), is. 

1 4. Care 3 trecut pe Israel prin mij-
lo���i 

e:� veac ţinc îndurarea L�i ! . 
1 5 Şi . a aruncat pe. Faraon ş1 oşh-
ea ·lui în mare� R<;>ş1e, . 1  
r căci în veac ţme in��:0���.�2;��.'. ;35. 9. 

16. Pe Cel," ce a călăuzit pe poporul 
Său_ 1r î�ui��� ţine înc!urarea Lui ! cac 

• Exod.13.18; 15. 22. Deut. 8. 15. 
17 Pe Cel • ce a lovit împăraţi �ari, 
căci în veac ţine îndurare

.
a
r.

\�'. )o, , „  
lS. Pe • Cel ce a ucis împăraţi puter-

ni��ci în veac ţine îndurarea l,ui ! 
*Deut.29.7. 

1 9. Pe Sihon •, îmr.ăratul Amori�ilor, 
căci în veac ţine indurare� ��'. �1 . z 1 .  20. Şi pe Og •, împăratul Basa�ului, 
căci în veac ţine indurarea Lui ! 

* Nurn.21.33. 

21 . Şi • te-a da� ţa�a de moşteni.re, căci în veac ţme indurarea Lui ! 
• Jos. 12. 1, ele. P8. l3'i.t2. 

22. De moştenire robului Său Israel, 
căci în veac ţinc îndurarea Lu i !  
23. Pe Cel ce Şi-a adus • aminte de 

noi, cînd eram smeriţi, 
căci în veac ţine îndurarea Lui ! 

* Fac. 8. 1 .  Deut.32.Sli. Ps.113. 7. 24. Şi ne-a izbăvit de asupritorii no
ştri, 

căci în veac ţine îndurarea Lu i !  
25. Pe Cel • ce dă hrană oricărei făpturi, 
căci în veac ţine indurarea Lui ! 

• Ps. U)L27; U5.15; 147.9. 
26. Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor, 
căci în veac ţine îndurarea Lui ! 

„Cîntaţi-ne cîteva clin cîntările Sio-nului !" - f; Ps.79.t. 

4. Cum să cîntăm noi cîntările Dom
nulu i  

pe un pămînt străin ? 
5. Dacă te voi uita, lerusalime, 
să-şi uite dreapta mea destoinicia ei ! 

6. Să mi se lipească Jimba • ele cerul 
gurii, 

clacă nu-mi voi acluce aminte ele tine, 
dacă nu voi face din Ierusalim 
culmea bucuriei mele ! • Ezec.3.:5. 

7. Adu-Ţi aminte, Doamne, de copii i • 
Ec!omului, 

cari, în ziua nenorocirii Ierusalimului, 
ziceau : „Radeţi-l, radeţi-l 
din temel i i !" 
*Ier. "9. 7 ,  �te. Pltn. 1. 22 .  Ezec. 25 .  12. Obad. 10, ele. 

8. Ah ! fiica Babilonului, sortită pu
stiirii •, 

ferice ele cine-ţ i •• va întoarce la fel 
răul pe care ni l-ai făcut ! •1sa. l3.1,c,etc.; 

17. 1 .  Jer. Ui.12;60.2. **Ier.00.15,29. Apoe.18.6. 
9. Ferice de cineva apuca pe pruncii tăi, 
şi-i va zdrobi • de stîncă ! • Ien.13. rn. 

PSALMUL 1 38. 
Un psalm al lui David. 

1381 .  Te laud din toată inima, 
cînt laudele Tale înaintea• dum

nezeilor. • Ps. 119 . .c. 
2. Mă • închin în •• Templul Tău cel 

sfînt, 
ş i  laud Numele Tău, pentru bunăta-

tea şi. cr�dincio�i� Ta, . . • . căci Ţ1 s'a mantţ faima prin 1mph
nirea făgăduinţelor Tale. 

•Pe.28.2. ** l lU'g.8.29,30. Pe.i•.7. tlsa..42.21. 
3. ln ziua cînd Te-am chemat, m'ai 

ascultat, 
m'ai îmbărbătat şi mi-ai întărit su

fletul. 
4. Toţi• împăraţii pămîntului Te vor 

lăuda, Doamne, 
cinci vor auzi cuvintele gurii Tale ; (� Ps.102.15,22. 
5 ei vor lăuda căile Domnului, 
�ăci mare este slava Domnului I 
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6. Domnul .este • înălţat : totuş ve c 

pe _cei s:aef�ţ�e departe pe cei îngîmfa· . Ş�;L��9..5 t isa.07.rn. **Prov.::.1.31. lac.4.6. lPet.6.&. 
t•1. c'

ind � umblu în �ijlocul strîmto-
rării Tu mă înviorezi, • . V . 

1ţ{ întinzi mina spre minia vraima· 
şilor mei, • · t • Ps za s.• şi dreapta Ta mă mmtu1eş e . • · · t 
8. Domnul • va sfîrşi ce a mcepu 

pentru mine. . • · . 
Doamne, bunătavte_a Ta. ţ�ne m veci . 

nu ·• pă���}.,��;r;.r�I� .m!�����.1,���4. i• 

PSALMUL 1 39. 
Către mai marell' ci11lărefitor. U11 · 

psalm al lui Da1•id. 

139 t . Doamne, Tu mă cerc.etezi • 
de aproape şi mă .����-;ti{or. tz. H. 

2 ştii • cînd stau jos şi cînd mă scol, 
Şi de dep;{!�g î1'!1�/!1��2:.��;.�

î����: 
3. Ştii • cînd umblu şi cînd mă culc, 
şi cunoşti toat� că!le mele. • • rovsu. 

4. Căci nu-m1 aiunge cuvmtul pe 
l i�fă

i"u •, Doamne, îl şi cunoşti în 
totul. •E1·r. < . rn. 

5. Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe 
dinainte, 

şi-Ţi pui mina peste mine. 
6. O ştiinţă • atît de minunată este 

mai pe sus de puterile mele : . este prea înaltă ca s'o pot prinde'. 
• Iov"2. a.Pe. 40.6; 131. l. 

7. Unde • mă voi duce departe de 
Duhul Tău, 

şi unde voi fugi depar!�.��-�.�ţ�0y1�?. 
8. Dacă • mă voi sui în cer, Tu eşti 

acolo ; 
dacă •• mă voi culca în locuinţa mor

ţilor, iată-Te şi acolo ; 
•Amoe9.2,3,4. **lov26.6. P1'0Y . J6.l1. 

9. dacă voi lua aripile zorilor, 
şi mă voi duce să locuiesc la mar-

ginea mări� 
1 0. şi acolo mina Ta mă va călăuzi, 
şi dreapta Ta mă va aruca. 

1 1 . Dacă voi zice : „Ce puţin întune
recul mă va acoperi, -

şi se va face noapte lumina dimpre
jurul meu !" 

1 2. lată că nici chiar întunerecul • nu 
est� întunecos pentru Tine ; 

c1 noaptea străluceşte ca ziua, 
şi întunerecul ca lumina. *lo\'26.6::;L22. D:m.2.22. E\·r . • .  13 

1 3. Tu, �i-ai înt«?cmit. rărunch"" Tu m a1 ţesut m pmtecel 11• 
mele : e tnarnej 
1 4. Te laud că sînt o făptu -

minunată. ra aşa Qe 
Minunate sînt lucrările Tal şi ce bine ,·ede sufletul rne�' 1 acesta ! Ucru1 

1 5 . Trupul• meu nu era ascuns d r cind am fost făcut într'un loc 
e
t .•ne, ţesut în chip ciudat, ca în a�ntc, 

mile pămîntului. • rono. 8 ,  �1ncj. 
1 6. Cînd n u  eram decit un pi�d [� ' chip, och i i  Tăi mă vedeau . ara 
şi în �arţea Ta ·e_rau scrise toat . lele can-m1 erau rmduite e 11· 
mai î_n:inte de aJi fost vr�unadin el 

d��i1;1t1�� o':I'�������e
mi se pargi�� 

şi cit de mare este numărul lor 1 
1 8. Dacă le număr, sînt mai m�l���5

• cit boabele de nisip. e. 
Cînd mă trezesc, sînt tot cu Tine 

c�?��· ! 
Dumnezeule, de ai ucide • ·pe 

f?epărt�ţi-vă •• dela mine, oameni se. toşi de srnge ! • l••. 14 <. ••P •. 119.u; 
20. Ei vorbesc • despre Tine în chi� nelegiuit, 
Iţi iau Numele ca să mintă ei vrăj-maşii Tăi ! ' �ladau. 

2 1 .  Să • _nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urase, 
şi să nu-mi fie scirbă de cei ce se ridică împotriva Ta ? •2 croo.10.2. Ps.119. 1�. 

22. Da, îi urăsc cu o ură desăvîrşită ; 
îi privesc ca pe vrăjmaşi ai mei. 

23. Cercetează-mă •, Dumnezeule, şi 
cunoaşte-mi inima ! 

lncearcă-mă, şi cunoaşte-mi gîndu-
rile ! •IovS!.6.Ps.26. i 

24. Vezi dacă sînt pe o cale rea, 
şi du-mă • pe calea veciniciei ! 

*Pe.5.8; 1-ta.10. 

PSALMUL 1 40. 
Către mai marele cî11tăre(ilor. Un 

psalm al lui David. 140 I. s.�apă_-m�! Doamne, de oa· 
menu cei rai ! 

Păzeşte-mă • de oamenii asupritori, 
•Yen.t 

2. cari cugetă lucruri rele în inima lor, 
şi sînt totdeauna • gata să aţîţe răz_-

boiul ! •p,.io.•. 

3. Ei îşi ascut l imba ca un şarpe, 
au pe buze o otravă de năpîrcă '. -

• Ps . 5S. 4. Rom. S. 19. (Opnre), 
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ă • Doamne, de rnînile 5. Lonasca- ·ma" c • . " . 635 4. Pă�eş,te-m ' lo1·irea lui • . t

el . nepri�anit, căci 
ce!Ui rafe:mă • • de oamenii asupritori, d irni es e bmevemtă · 

�a
erle�e gîndesc să m�:!0 ,?���� t.�. 1 .  �E c�p��1�t

sct!î��ul
ă
��r�:f

e
;fs

�a��:/ 
5. Nişt.e • îngîmfaţi îmi întind curse Să . •  l .nu-m,1 .mtorc capul dela ea . 

şi la�u��ţele dealungul d1 umului, ,t ai rugaciunea mea se va înăll • 

P\111 întind capcane. - tr una împotriva răutăţii lor. a 111-
ş�� 3ri 7 , m  6,J19.U0,141. 9 Ier. 18. 2'� (Oprin•) . 6 ... . 

* Prov .9 .8; 1!1.2:1;'.!r •. 1 2 . G nl . G . I .  

6 Eu zic Domnului : „ Tu eşti Dum- d 
· 
1
Cmd /' �c vor prăvăli judecătorii 

· ul meu! 
ea ung_u stmc1lor, ne:e aminte, Doamne, la glasul rugă- atun�i' vor_ as�ulta cuvintele mele şi 

ciu�ilor mele ! . " . • . 
v
�
r ve ea ca s1_nt plăcute. ' 

1. Doamne, Dumnezeule ,ta na mmtu1- I pă��1�::J se brazdează şi se spintecă 
rii mele, . I • · l · aşa · ' · · 
Tu-mi acoperi capu 111 zma upte1." • 11 1  se. risipesc oasele la• gura 

8. Nu împlini, Doamne, dorinţele ce- mormmtulu1. • 2 cor.1 . •. 

lui rău, 8· De aceea, către Tine Doamne nu lăsa să-i izbutească planurile, ca• Dumne.zeule, îmi îndrept• �chi i ' 
să nu se fălească ! --;  • neut.32. 20: '.Oprire). la Tme caut .adăpost ; nu-mi' părăsi 9. Asupra capullll celor ce ma mcon- suflet"ul ! " 2 Cron.20.12. r,.25.10; 123. 1

, 2 .  

joară 9. Pazeşte-mă de• cursa pe care · 
să cadă • nelegiuirea buzelor lor! întind ei, mi-o 

. • 
* "'·!· rn:94:23.Pr�v . 12. rn;1s .

. 
1. şi de piedicile celor ce fac răul ' J O. Cărbu;i1 . aprmş1 s� cada peste e1 ! *P•.m.no; Ho.r.; 1;2.3. 

ln fo� sa �1e aruncaţi, " . l_O. �ă cadă• cei răi în laţurile lor 
în admcun, de unde sa nu se mai ' m timp ce eu să scap! •Po. ::: •. s'. 

scoale ! • 1•0. 11. 6. J l. Omul cu limba mincinoasă nu se PSALMUL 1 42. 
întăreşte pe pămînt, o · t l 
şi pe omul asupritor, nenorocirea îl wz are a ui David. O rugăciune fă-

paşte şi-l duce la pierzare. cută cînd era ln peşteră. 

1 2. Ştiu că Domnul face• dreptate J42 1 . Cu glasul meu strig către 
celui obijduit, Domnul, 
dreptate celor lipsiţi. • r neg . s. 45 .  Ps. 9 . 4 .  cu glasul meu mă rog către Domnul. 

1 3. Da, cei neprihăniţi vor lăuda Nu- 2. lm1 \ărs • necazul înaintea Lui 
mele Tău, ş1-mi povestesc strîmtorarea îna'in-
oamenii fără prihană vor locui îna- ; tea Lui. •rs.102.tiuu. rsu.2ll.IG. 

intea Ta. 3. Cînd • îmi este mîhnit duhul în mi-
PSALMUL 1 4  t .  ne, Tu îmi cunoşti cărarea. 

Un psalm al lui David. • �e· drumul pe care umblu, mi-au 
141 1 . Doamne, eu Te chem : vino de- mtins o cursă. • Ps . ua.<. •• Ps.uo.c .. 

grabă• Ia mine! 4. Arun�ă-Ţi� ochii la dreapta, şi pri
la aminte la glasul meu, cînd Te veşt� ! Nu�em •• nu mă. mai cunoaşte, 

chem! •:es. 7o.r.. orice scapare este pierdută pentru 
2. Ca • tămîia să fie rugăciunea •• mine, nimănui nu-i pasă de sufletul 

mea înaintea Ta, meu. • P„ 09 . 20. • • P s . :11 . 1 1 ; 8S . s , 1s. 

şi ca ţ jertfa de seară să fie ridica- 5. Doamne, către Tine strig, şi zic : 
rea tt mînilor mele! *Apoc.8.3. **Apoc . s. s; „Tu • eşti scăparea mea, 
6.9,<. t Ps . 134 . 2 . 1 Thu.2.e. ttExod . 29 . :m .  partea •• me� .  �,e moştenire pe ţ pă-

3 . . Pune, Doamne, o strajă înaintea mmtul celor v11. •J>,„w . 1 ;  91 .2 .  ••rs. rn.o; 
guru mele, iJ.26; 119.07. Pliu.3.2�. -:- P� . 2i . 1:.1. 

şi păzeşte uşa buzelor mele! 6. la aminte la strigătele mele, căci 
4. Nu-mi abate inima la lucruri rele sînt nenorocit • de tot. 
.la fapte 1•inovate împreună cu oame'. Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, 

nu cari fac răul căci sînt mai tari decît mine. • Ps .116.6.  

şi ' să nu mă�înc din ospeţele lor! 7. Scoate-mi sufletul din temniţă, ca 
·) J'rov . 23 . G  . . să laud Numele Tău! 
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636 . . . vor ,·eni să mă în- şi perdc pe toţi protivnicii C�i neerih.ăDI!� îmi vei face bine. lui meu, SUfletu. 
conioare , cmd • Ps . u. 2 .  • • Ps . ts.s; Ho . 11. căci eu •• sînt robul Tăt.. 

"' Ps.r1-&. 5. •*i• 
PSALMUL 1 43. PSALMUL 1 44 " li•. 11 

Un psalm al lui Davi
.
d. . Un psalm al lui D�vid. Do ne ascultă-mi rugăciu- 144 1 Binecuvîntat s' f' 143 I. a

l
m .J Ţ1· urechea Ia cere- . a ie Do nea, p eaca- Stînca mea, lllnu1, 1 I 1 care •-mi  deprinde mînile la I ri 

�s�u�t�-"rnă în • credincioşia ş!P�.r1��1: degetele la bătălie, • 2sam.22•96. Pe Uptă, 
T 1 1 2. Binefăcătoru)• meu şi Cetă\ui .a.,,_ ta

2
t
.
ea

Nu � · intra Ia judecată cu robu Turnul meu de scăpare şi Izba_ �e� rul meu, a11to. Tă
cici nici un om viu nu este fără pri- Scutul . meu de adăpost, 

���·�';
î�.�;i�.t�� :„��: ,;.J.�,� ��i";.;o".1;,"0°!:��: care-mi supune pe P?fs��u� Teu ! 

3. Doamne •, ce este omul · c� i-"1.": 6� · 2�;ăjmaşul îmi urmăreşte su!le.tul'. cunoştinţă de el, ' a 1e1 
Îmi calcă viaţa în picioare la pammt . fiul omului ca să iei seama la el• mă face să locu iese în !n tunerec, ca 

4. Om ul • este ca• Ioo"s'u· 'f'l·aPrse
. 
8. <. E,,:„l cei ce au murit de multa vri;:me . . 

4. lmi • este mîhnit. �uhu} m, mme, zilele •• lui sînt ca umbra c�re tre îmi este turburată mima .1P
n
- . ��.�

n
. 1
��3

l. • 1ov 4 . 1D ; H . 2 . Ps . ,.,.6; s2.o. „Pe '"'ce. - 5 . �leacă • cerurile, Doamne, Şi p� 
";;�uMi-aduc • aminte de zilele de odi- goara-Te ! 
nioară Atinge „ m �i!i\;.;�.�.�.��T.ee:,e. ,'. . •  mă gîndesc l a  toate lucrările Tale, l'i � .  

cuget l a  lucrarea mînilo� l'!�f.: io, u . m
6
�i f

ulgeră •, şi risipeşte pe vrăjm�şil 

6 Jmi întînd • mînile spre Ti�e ; Aruncă-Ţi săgeţile, şi pune-i pe fugă! 
Îmi suspină sufletul •• după Tme, ca 7. Jntinde •-Ţi mînile de su�'.''· '9·"·11· un pămînt usc��,_;,. „ p,. s„ . 1 .  (Oprire). 

izbăveşte „-mă şi scapă-mă din apele cele mari, 7. Grăbeşte de m'ascultă, Doamne ! din mîna fiilor ţ celui străin, •Ps.ia._ Mi se topeşte duhul : ••Yo1' . IJ .  Ps.69. 1 , 2. 1'. tPs.54.3. Mol.2.U. nu-mi ascunde faţa T a !  8. a căror gură spune neadevăruri' Căci • aş ajunge atunci ca cei ce se şi a căror dreaptă este o dreaptă pogoară în groapă ! • Ps.2S. 1. mincinoasă. •Ps.12' s. fă-mă să aud disdedimineaţă • bu- 9. Dumnezeule, Iţi voi cînta o cin· nătatea Ta, tare • nouă, căci mă încred în Tine. Te voi lăuda cu alăuta cu zece Arată-mi „ calea pe care trebuie să coarde. *P•. 33.ZJ; lll.i 
u���r·1a Tine îmi înalţ ţ sufletul . r�?�ţa;

u, care • dai împăraţilor bi· 
•Ps.46.6. ••Ps.6.8. tPo.20.1. care a i  scăpat de sabie ucigaşă pe 9. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, Doamne, robul Tău David, • Ps.1•.w. 

căci la Tine caut adăpost. 1 1 . izbăveşte•-mă şi scapă-mă din mi· 1 O. lnvaţă-mă • să fac voia Ta, căci na fiilor celui străin, Tu eşti Dumnezeul meu. a căror gură spune neadevăruri, 
Duhul •• Tău cel bun să mă călău- şi a căror dreaptă este o dreaptă zcască pe calea ţ cea dreaptă ! mincinoasă ! . . • ' re�.:,; •Pa. 2;. i, o; 139. u. „ :Seem. 9. 20. t I••· 2s. 10. 1 2. fiii noştri sîn t ca • nişte odrasle, 1 1 . Pentru Numele Tău, Doamne, în- cari cresc în tinereţa lor ; . vi?rează •-mă ; 

. I fetele no�stre ca nişte stîlpi să�a11 m dreptatea Ta, scoate-mi sufletul 

I frumos, cari fac podoaba caselor .1m· 
din necaz ! * Po. 119. 26,37,40,etc. părăteşti. •r,. 12S.3: 
1 2. ln bunătatea Ta, nimiceşte • pe 1 3. Orînarele noastre sîn.t phne, şi 

vrăjmaşii mei, [ gem de tot felul de mermde ; 
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i se înmulţesc cu mii le, 1 5 Ochii • tutu 0 "d" ·d · · tur111.ele d� mii, în cî�piile "n<?astre : Tin�, r r na ai uiesc m 

cu zeci_le 1 le noastre smt pras1toare ; şi Tu •• le dai hrana la vreme. 14. _vil� � pagubă, nicio robie, 
. • l'•. LOl.27. ••Pe. rns.2;. nu·.1 nicioi ăt în uliţele noastre ! 1 6. Iţi deschizi mîna 

0ic1 u.n ţ•�e poporul care stă astfel ! . şi"• saturi după do�inţă tot ce are 1 5. f.en�� o porul, al cărui Dumnezeu viaţa. • p,, 104. 21; 147 .o. fefl��nuf! •Deut.s:i.29. P•. "-1· 12• """' 146· 0· 1 7. Domnul este drept în toate căile Lui e;teD PSALMUL 1 45 . şi milostiv în toate faptele Lui. ' 
O cîrdare •  de. !�udă a lui David. c

�:���mnul este lingă • toţi cei ce-l 51 .  Te voi mălţa, Dumnezeule, lingă cei ce-l cheamă cu toată •• ini-J4 Jmpăratul ... meu, " ... ma. *Deut. 4.7.  ** Ioun cH 

şi voi bi_necuvmta Numel•cl',�!�ud� 1 9. El împlineşte dorintcle celor ce 
d veci se tem de El veci 1 e fie C:.re zi Te voi" bi�ecuvî.nta, le aude strlgătul şi-· " 2Şi �oi lăuda Numele Tau m veci de 

I • 
20. Domnul • păzeşte Ip:c���·cei ce-l 

·eci. 1 · f t 1 mbesc, \ Mare • J�te Domnu ŞI oar e vrel - şi nimiceşte pe toţi cei răi . , 
nic. d� }�U a,•• Lui este nepătrunsă. - "

• p,, a1. "'' 97 · 1°· 

şt m;::.":.�:. 147. 5. • •Iov 5.9; 9_ 10. Rom. u . 33. n�:�pura mea sa vesteasca lauda Dom-
4. fiecare • neam de om să laude şi �rice făftură să binecuvinteze NuJucră��e 

v����scă isprăvile Tale cele mele Lui ce sfînt în veci de veci ! şt
· 1 

* 1'"·38·19 • PSALMU L  1 46. 
mrvoi sr.une strălucirea slăvită a mă-

146 1 . Lăudaţi pe Domnul ! retiei Ta e, 
· · L d" • fi D şi voi cînta mmum,le Tale. au a , su ete, pe omnul ! 6. Oamenii V!}r vorbi de puterea Ta •Ps.10•. 1 .  

cea înfricoşata, . " . 2. Voi lăuda pe Domnul cit • voi trăi 
şi eu voi povesti manmea Ta. voi lăuda pe Dumnezeul meu cit 

1 Să se trîmbiteze aducerea aminte voi fi. • Ps.104.a,. 

de
. 
nemărginita Ta bunătate, 3. Nu • vă încredeţi în cei mari, 

şi să se laude dreptatea Ta ! în fiii oamenilor, în cari nu este a-
. 8. Dom�ul este milostiv şi plin de jutor. •Ps.118.8,9.  rsa.2.2',. 

indurare , 4.  Suflarea lor trece *, se întorc în 
îndelung răbdător şi plin de bună· pămînt, 

tale. • Exod.3'. 6, 7.  Num. 14.18. Ps. 66. 6, 16; 103. s. şi în aceea ş zi le pier şi planurile „ 
9. Domnul este bun • faţă de toţi, lor. •Pa.104.21>. Ec1.12. 1 . raa.2.22. •* l cor.2.s. 

şi îndurările Lui se întind peste toa- 5. Ferice • de cine are ca ajutor pe 
te lucrările Lui. *Ps.100.6. Nah . t . 7 .  Dumnezeul lui lacov, 
10. Toate • lucrările Tale Te vor lău- ferice de cine-şi pune nădejdea în 

da, Doamne ! Domnul, Dumnezeul său ! 
Şi credincioşii Tăi Te vor binecu- • Ps . 144.16. Ier . 1 1 . 1 .  vînta. • Pa.rn. 1 .  6. El • a făcut cerurile şi pămîntul, 

11. Vor spune slava împărăţiei Tale, marea şi tot ce este în ea. 
şi vor vesti puterea Ta, El ţine credincioşia în veci. 

12. ca să facă cunoscut fiilor oame- *Foc. t . 1 . Apor.1u. 

nilor puterea Ta, 7. El • face dreptate celor asupriţi ; 
şi strălucirea plină de slavă a îm- dă•• pîne celor flămînzi : 

părăţiei Tale. Domnul ţ izbăveşte pe prinşii de răz-
1 3„ .I�părăţia • Ta este o împărăţie boi ; * Pa. 103.r. . ••Ps. 1o;,9 ,  tPs.r.R.6; 101 . 10, u. 

vecm1ca, 8. Domnul • deschide ochii orbilor ; 
şi stăpînirea Ta rămîne în picioare Domnul •• îndreaptă pe cei încovo-în toate veacurile. •Ps. 146. 10. i Tim. t . 17.  ia ţi ; 

14. Domnul sprijineşte pe toţi ceice Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi . tad1 *Mnt.9. 30. Ioan 9. 7-:'.'a. **Ps.145. 14; H7. 6. Luc.13.13. 
şi îndreaptă• pe cei încovoiaţi,* Ps. 146. e. 9. Domn.ul • ocroteşte pe cei străini, 
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s rijineşte pe orfan şi pe 
vă�ură, 

d�r .- răsto.ai�u�. 1;���:s.�
l5��*����-17. 6. 

l O Domnul • împărăţeşte �n yeci ; . 
o"umnezeul tău, Sioane, ramme dm 

vea� în veace
! Domnul ! _ Laud�ţix:J!. i ri .  i s .  P�. I O .  l6; H�i. I 3 .  Apoc. 1 1 .  t o .  

PSALMUL 1 47. 

147 1 Lăudaţi pe Domnul ! 
Căci • este frumos să lăudăm 

pe
c�

u
:s�:��

u
�lă����

r
�i se c�vine să-L 

lăudăm ţ. • Ps . 9'!. t .  ** P s . 1 35.3. t 1; · 33· ' -

2 Domnul zideşte• iarăş Ier�1sahmul, 
�rînge •• pe surg�i��W\.��! J.s"�a,!

l Î. 
3. tămăduieşte • pe cei cu inima zdro-

bită, . 
şi le leag�:s�����." Isa . si. li>: G I . 1 . Luc.-1. 1s. 

4. El socoteşte • numărul stelelor, . 
şi Ie dă nume la toate. * Fuc. i5. 5· 1'": "" 20· 

5 Mare • este Domnul nostru ş1 pu-
te�nic prin tăria:· Lui, _ . .  

priceperea ţ Lut este fară margini. 
„�tCron.16.25. rs.48.1;96..t; J.lj.3. **Nah.1.3. T Isa.-10.28. 

6. Domnul • sprijineşte pe cei neno-
rociti, 

ş(doboară pe cei răi Ia pămînt. 
*Ps.146.S,9.  

7. Cîntaţi Domnului cu mulţămiri, 
lăudaţi pe Dumnezeul nostru cu 

arfa ! 
8. El • acopere cerul cu nori, 
pregăteşte ploaia pentru pămînţ, 
şi face să răsară iarba pe munţi. 

* Iov3S.26,27. Ps.104.13, 14. 9. El • dă hrană vitelor, 
şi puilor „ corbului cînd strigă. •rov38. 

.o . Ps.lo.&.27,28; 13G.25jH5.J5. **Iov3S.41.Mni.6.26. 

1 O. Nu• de puterea calului Se bu
cură El, 

nu-Şi găseşte plăcerea în picioarele 
omului. * P� . 33. 16,ti, IB. Osea t . i. 

1 1 .  Domnul iubeşte pe cei ce se tem 
de El, 

pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea 
Lui. 
1 2. Laudă pe Domnul, lerusalime, 
laudă pe Dumnezeul tău, Sioane ! 

1 3. Căci El întăreşte zăvoarele por-
ţilor, 

El binecuvintează pe fiii tăi în mij
locul tău ; 
1 4. El • dă pace ţinutului tău 
şi te satură cu c�l1:!'.�.��1�. �h�.·1�. t&. 1_5. El • !şi trimete poruncile pe pă

mmt, 

Cuvîntul Lui aleargă cu iuţeală 
1 6. El • dă_ zăpada ca• :t��· "· ���\ El presara bruma albă �a c 
1 7. El !şi asvîrle ghiaţ • •e1��1a ; 
cine poate sta înaintea { in buCăr' 

1 8. El • I şi trimete Cu/1�Ului Si�\ le topeşt� ; • 
in ul Său, ii pune sa sufl e  vrntul Lui . curg. • v,.; ,şi aPtle ! 9. El • descopere lui Iaco� (:'°'.' . Sau, uv1n1;1 

l ui Israel legile „ şi poru . * Deut.3.1.2,:i , 4 .  Ps.iG. 1 ; ;8.5. 103 �c1Je Sa], 
20 .. El n'a • lucrat aşa 'cu. t "ll•i.,.; 

murtle, oate nea. 

şi ele nu cunosc poruncile L . 
Lăudaţi pe Domnul ! u1. 

* Deul . -L32, 3a„ a�. Ro1:t1 3 PSALMUL 1 48 
. 

\\ 
J 48 1 ._ Lău�aţi pe Dom�ul I 
mea cer���l��

ţi pe Domnul di� înăhf 
lău�aţi-L. în'}ocu�i!e cele înalte i 

2. _Laud�ţ1-L toţi rngerii Lui l  · Laudaţ1-L, toate oştirile Lui i 
3. Lăudaţi-l, soare şi Jună• Ps. illll\� lău�aţi-L? toate sţelele l�minoase ! 4. Laudaţ1-L, cerurile • cerurilo şi voi, _ape „, cari sînteţi mai p;'su· de cerUTI � * 1 Reg.8.2î. 2Cor. t'.!. 2. *-'Fac.1.� 5. Să I.aude Numele Domnului căci • El a poruncit şi au f�st f;. cute, * FaC'. 1 . 1 , 6, i. Ps.ll,6 1 6. le-a • întărit pe veci de veci · · 
le-a dat legi, şi nu le va călca'. 

* Ps.89.37;119.90,91. ler.31,3.:.,36;3l.:::. 

p
i�J:t�daţi pe Domnul de jos de IJt 
balauri • de mare, şi adîncuri toate· •Jsa.n:»'. 

8. foc şi grindină, zăpadă şi ceaţă 
vînturi năpraznice, cari • împli�ili 

poruncile Lui, • Pu<'.ll-" 9. munţi • şi dealuri toate, 
pomi roditori, şi cedri toţi, * lsa. 44. !l�49. 13;f.i.l� 1 O. fiare şi vite toate, 
tîrîtoare şi păsări înaripate, 1 1 . împăraţi ai pămîntului şi popoa· 

re toate, 
voievozi ş i toţi judecătorii oămîn· 

tului, 
1 2. tineri şi tinere, 
bătrîni şi copi i ! 

1 3. Să laude Numele Domnului !  
Căci numai Numele• Lui este înălţai: 
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. •• Lui este mai pe sus de pă- '1 7. ca să facă răzbunare asupra nea-rnăr�t•: ceruri.*Ps .... B . � - rsa. 12. 4.  **P�. t�3.4. mu�ilo ... r, �intş1 d. a înălţat tana p�orulUI Sau : ş1 �a pedepse�scă popoarele ; 1 4. El ricină de lauda pentru toţi 8. _ sa lege pe 1mpăraţii lor cu lan-ial_ă � Pii Lui, . . ţur�, . .. cred1ncioŞ opiii lut Israel, popor T de 

I 
ŞI pe mai mam lor cu obezi de fer 

pe!1tru c 9. �a • să .aducă la îndeplinire im'. Jinga El.. Domnul ! . _ _ potriva lor judecata scrisă ! 
Lăudai• pe. p,,75.10. „ rs. 149 .9 .  r Er0•· 2 · 1' ·  · Aceasta •• este o cinste pentru toţi 

PSALMUL 1 49. I cre�incio�ii Lui. 
· D 1 1  \ Laudaţ1 pe Domnul ! 9 1 Lăudaţ i pe on.mu · •  • Deut. 1 . 1 , 2 .  ' * Ps . us. 1 <. 14 Cîntaţi • Domnului o cmtare I PSALMUL 1 50. no�ă, 1. laudele Lui în adunarea cre- I 150 1 .  Lăudaţi pe Domnul ! c1nta_1 Lui ! • Ps .33. 3. 1••.<2. to. 1 Lăudaţi pe Dumnezeu în Lo-d!nCJ0Y!�r bucure Israel de Cel ce 1-a caş�I Lu! ce} sfînt, 2. S! , laudaţ1-L m mtmderea cerului unde făc�t ' veselească fiii Sionului de Im- ' se arată puterea Lui ! ' 

_sa s� •• lor !  _ . 2. Lău�aţi-L • pentru isprăvile Lui r����o. Ps. t00. 3. Jsa. 54 . 5. * * Z�h. D. 9 . . i\fat.21_.:.i. cele man, 
, laude • Numele _L111 cu iocun, lăudaţi-l, după mărimea•• Lui ne-3.

,
5f (aude cu toba ŞI cu arfa ! _ mărginită ! •Ps.145.5,6. ••Deut.3.21. sa-

• 
" •  P<.•u: 150· '· 3. Lăudaţi-l• cu sunet de trîmbiţă, Căci Domnul are placere de po- lăudaţi-l cu alăuta şi arfa ! 

'4. I Său •Ps.st."; uu.J. Por.o IăveŞte „ pe cei nenorociţi, m în- 4. Lăudaţi-l cu• timpane şi cu jocuri �ids . •Ps.ss.21. ••Ps. 1:J"i.1s. lăudaţi-l cîntînd cu instrumente cu•; �'." 5�\aite. �e buc"urie credincioşii coar�e şi c�1 .ca��lul. 0_ „ 
. 

. • brăcaţl tn slava, Exod.15.20. Ps.3.• . •  ,92.3,14'.9.lsn.38.:!0. 
LUl}�coată strigăte • de bucurie în 5. Lăudaţi-l cu • chimvale sunătoare, 
a ::rnutul lor_! " _* l�v3Uo. lăudaţi-l cu ,chimva�e zîngănito�re ! � L udele lut Dumnezeu sa fie rn gu- - 1 cron.10.16, 19,28;16. 6;25.t, 6 .  '10� 6. Tot ce are suflare, să laude pe ra i s�bia • cu două tăişuri în mina Domnul ! 
Ioi. • Evr. •.12. Apoc. t.16. Lăudaţi pe Domnul ! 

PI LDELE SAU PROVER B E LE L U I S O LO M O N  
(I sa ia  33. 6. 1 T i m o t e i  4. 8.) 

Strigarea înţelepciunii. 1 1 . Pildele• lui Soţomon, fiul lui Da
vid, împăratul Im Israel, ICllReg.4.32. Cap.10.1; 25.1. Ecl.12.9. 2. pentru cunoaşterea înţelepciunii şi 

învăţăturii, . . „ pentru înţelegerea cuvmtelor mrnţn ; 
3. pentru • căpătarea învăţăturilor de 

bun simţ, 
d� dreptate, de jude cată şi de ne

părtinire ; '' Cap. 2.1, 9. 
4. ca să dea celor•  neîncercaţi age

rime de minte, 
tînărului cunoştinţă şi chibzuinţă, -

*Ce.p.9.4. 

5. să asculte • însă şi înţeleptul, şi 
�i va mări ş.tiinţa, 

şi cel priceput, şi va căpăta iscusin-
ţă - ''Cap.9.V. 

6. pentru prinderea înţelesului unei 
pilde sau al unui cuvînt adînc, 

înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al 
cuvintelor lor cu tîlc•. <•rs.1s.2. 

7. Frica Domnului este începutul • 
ştiinţei ; 

dar nebunii nesocotesc înţelepciunea 
şi învăţătura. 

•:•Jov2B.28. Ps.111.10. Cap.9.10. Ecl.12.13. 

8. Ascultă, fiule•, învăţătura tatălui 
tă�i nu lepăda îndrumările mamei tale ! 

<•Cap.4. 1; 6.20. 

9. Căci ele sînt o cunună• plăcută pe 
capul tău, 

şi un lanţ de aur la gîtul tău. " Cap.a.22. 
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d . 

·i fiindcă îmi întind mina ·1 . Ferirea e 1sp1 e. ia seama, •rsa.sa. 12; 66. <. 1! ,nimeni n 
1 o. fiule, dacă nişte păcătoşi vor să 25. fiindcă lepădaţi •  toai ·13·Z...i.1� 

t măgească mele, e sfaturi!; e 
n� te • lăsa' cîştigat de ei ! . , 11 şi nu vă plac mustrările 

' 
�'Fac . 39 .  7, etc. Ps.L l .  Efes .

. 
;); . 

«Ps. IOi . Jt. Yer�le, 
11 Dacă-ţi vor zice : „Vino cu noi � 2�. <;te_ aceea şi • eu, voi· ·;îd. '''·'.·�. Haidem să întindem curse ca să var- veţi f1 m vreo nenorocire e cinct să�L�:�;J�m fără temei laţu�i.;

��i ap�� v::o�:.!� joc de voi • cînd Vă va 
ng'.ni�f��m să-i înghiţim de vii, ca f��u���d vă va apuca groaza ::\l: 
lo��ifJ:re;tJ�l�rpe cei ce ��.,P�f,�!�: ca

ş�nc�î�teJ� va îm·ălui nenorocirea 
în groapa ; d I · cînd va da peste voi ne 1 3. vom găsi tot felul c ucrun strîmtorarea. ;�zut şi 
sc�jf:• 

vom umplea casele cu pradă ; r
i
s
s
p;��n,

ci • mă vor chema, şi ��"�:; 
1 4. vei avea şi tu partea ta la fel mă vor căuta, şi nu mă vor - . cu noi, ţ ' '  ' "  ���;:4��!::.�·1i_s;�::��a.· 

Ier. H . n: u. 12.�:!1
.·8·1� .. 0 pungă vom avea cu t� n .  

• 
-

15 .  fiule, să nu porneşti la drum 2�. i:;entrucă .!u • . urît ştiinţa, u ei ş1 n au ales fnca Domnului c 
ab;te-ţi„ piciorul de pe cărarea lor ! •1ov2r . u . veni .,,, "'P. • •Ps. 1 . r . Cap. < . H. •'•' Pa. 119. lOl. 30. pentrucă n'au iub

.
it-� ,sf�;"-'"1" 

1 6. Căci • picioarele lor aleargă la mele, un e 
rău, • şi au nesocotit toate mustrările şi se grăbesc să ver;� •• ��.��Rom.s.u;. mele. •ve„. 2� P!.�. 11 

1 7. Dar degeaba se aruncă laţ�l u!:b1�:1��el��.
se vor hrăni • cu roatla 

înaintea ochilor tuturor păsănlor ; şi se vor sătura cu sfaturile lor 
1 8. căci ei întind curse tocmai împo- •Jov<.s. Cap . 14 . 1< ; 22. 8. Jso. s.11.1„ ; triva sîngelui lor, 3.2. Căci împotrivirea proştilo; ·� şi sufletului lor îşi întind ei laţuri. 1mde, 
1 9. A<:t!asta este soarta • tuturor celor şi liniştea nebunilor îi pierde . 

lacomi de cîştig : 33. dar cel ce • m'ascultă va ' locui lăcomia aduce pierderea celor ce se fără grijă, 
dedau la ea. •' Cop. l5. 27. lTlm . G. lO. va trăi liniştit„ şi fără să se tea. 

Cei 11eascultători. 

20. Inţelepciunea • strigă pe uliţe, 
îşi înalţă glasul în pieţe: 

(1 Cap. B. 1, etc.j9.S. loan î.37. 

21 . strigă unde e zarva mai mare ; 
la porţi, în cetate, îşi spune cuvin

tele ei : 
22. „Pînă cînd veţi iubi prostia, pro

ştilor? 
Pînă cînd le va plăcea batjocorito

rilor batjocura, 
şi vor urî nebunii ştiinţa? 

23. lntoarceţi-vă să ascultaţi mustră
rile mele ! 

�ată, voi turna • duhul meu peste 
VOI, 

vă voi face cunoscut cuvintele 
mele . . .  •1oe12.28. 

24. fiindcă • eu chem şi voi vă împo
triviţi, 

mă de vreun rău. • Ps . 20 . 12,13. '*P..u2.1, 

Indemn la căutarea înfelepdunii. 2 I .  fiule, dacă vei primi curintele 
mele, 

dacă vei păstra • cu tine învătătu· 
rile mele, •Cap.•.2i;1.1 
2. dacă vei lua aminte la înţelepciune, 
şi dacă-ţi vei pleca inima la price· 

pere ; 
3. dacă vei cere înţelepciune, 
şi dacă te vei ruga pentru pricepere, 

4. dacă o vei căuta • ca argintul, 
şi vei umbla după ea ca după o co· 

moară, �cap.3.U. )h.t.1u1. 5. atunci vei înţelege frica de Dom· 
nul, 

şi vei găsi cunoştinţa lui Du.mnezeu. 6. Căci • Domnul dă înţelepc1un� ; . din gura Lui iese cunoştin!ă ş1 pri" 
cepere. '"'!Reg.s. 9,12. 1„.u. 
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dă izbîndă celor fără prihană, I Fot „ 1. El scut • celor ce umblă în nevi- de Dumne osu� lem;m 

Jă �n •Po.s..a.c„p.30.o. . 
zeu şi al tn(elepciunii. 

o0v�1e;oteşte cărările neprihănirii, 3 ;i· ;!u�e, n� !lit� învăţăturile mele 
8. . �zeşte • calea credincioşilor Lui. mele 1 as reaza m mima • ta sfaturi!� ŞI p "" l Sam.2.9.Pe.66.9. 2 c· ... . I „ .  ·�Deut. 8. 1: 30. 16 ,20. 

9. Atunci vei înţelege dreptatea, ju- vi�ţii �t�'le� e iţ i vor lungi zilele şi anii 
decala: tinirea toate căile cari duc la t-�� vor a1uce !11�ltă pace• . • Ps. 110. 160. 
bi�:.par ' cr�di:ci��ia 

� parase.ască bunătatea şi 
/n(elepciunea lea�ă-ţ i-le • la gît, 

ne fereşte de cei ami!gilori. ,
, �

�
.
cne-le •• pe tăbliţa inimii tale. 

JO. Căci înţelepciunea va veni în ini- 2c�r�L1�3· 9· Deut. 6. 13. Cap.6. 21; 1. a. „,�, Ier.t7.l. 

ma/a�unoştinţa va fi desfătarea su- m��t� i
să':;':i��s;

ei căpăta trecere • şi 
n:tulni tău ; înaintea 1 · b 1 1 .  chibzuinţa • va "..e�hea asupra ta, oamenilor. 

ui 
,,, 

umnezeu ş i  înaintea 

priceperea te Va paz1, "' Cnp.6.22. Fupt.2. 47. Rom. u . tls. 1l l . 10. lSam. 2. 26, Luc.2. 62. 

1 2  ca să te scape de calea cca rea, 
1
.
n
5
i
:
m

l
a
nc

t
r
a
e
,
dc-te • în Domnul din toată d� omul care ţine cuvîntări stricate ; 

13. de ceice părăsesc cărările adevă- şi nu •• te bizu i  pe înţelepciunea ta ! 

ra�i să umble • pe drumuri în tune- 6„ Recu_n<?aşte-L • în
·��·:��·· �ă�·;;•';:·1�; • •Ioona 19 20 ŞI El 1ţ1 va netezi•• cărările. ���e�ari se bucură • să facă răui, 1 • "" 1Cron.is.9. ���' 1er.10.23. 

şi îşi pun plăcerea•• în răutate, 7. Nu te socoti singur • înţelept . 
•Cap.10.23. Ier.11.a;. •<•Rom. t. 32 .  te�e-te •• de Domnul, şi abate-te' de-

15. cari • umblă pe cărări strîmbe, la rau ! "Rom.12.16. „ 1ov 1 . 1. Cop.16.6. 

şi apucă pe drumuri sucite ; •Ps.125.6. _s. Aceasta va aduce sănătate trupului 
1 6. ca să te scape şi de nevasta • tau, 

altuia, 
şi răcorire oaselor • tale. •rov21.24. 

de străina ••, care întrebuinţează vor- 9· Cinsteşte • pe Domnul cu averile 
be ademenitoare, tale, 

•Cap.6.20. ••cap.6. 3; 6.24; 7. 6. ş i  cu cele dintîi roade din tot veni-
17. care părăseşte • pe bărbatul tine- ��:. :.�� ;,c."LEu�����s�;23.19; !1-1.26. Deut.26.2, etc. 

reţei ei, 1 0  · 
şi uită legămîntul Dumni;,z

��;:
��� •. ��� pli;e ��1�el��u:.ci grînarele îţi vor fi 

18. Căci casa • ei pogoară la moarte, şi teascurile tale vor geme �ii.���t� 
şi drumul ei duce la cei morţi : 

""Cap.7.27. 19. niciunul care se duce la ea nu se 
mai întoarce, 
şi nu mai găseşte cărările vieţii. 

20. De aceea, tu să umbli pe calea 
oamenilor de bine, 
şi să ţii cărările celor neprihăniţi ! 
21. Căci oamenii • fără prihană vor 

locui ţara, 
şi oamenii neîntinaţi vor rămînea în 

ea ; ..-.Ps.37.29. 

l;ri, dar cei răi • vor fi n imiciţi din 

.şi cei necredincioşi vor fi smulşi dm ea. •IovJB.17. Pa.37.28; 104.35. 

Fericirea şi înţelepciunea adel'ărată. 
1 1 . fiule •, nu dispreţui mustrarea 

Domnului, 
ş i  nu te mîhni de pedepsele Lui. 

..., lov6.17.Ps.94.12. Evr. 12.6,6. Apoc.9.19. 
1 2. Căci Domnul mustră pe cine iu

beşte, 
ca un părinte • pe copilul pe care-l 

iubeşte ! •neut.B.b. 
1 3. ferice • de omul care găseşte în

ţelepciunea, 
şi de omul care capătă pricepere ! 

'' Cup. 8.34,35. 

1 4. Căci cîştigul • pe care-l aduce ea 
este mai bun decît al argintului, 

şi venitul adus de ea este mai de 
preţ decît aurul ; 

*Iov.28. 13, etc.1Pe. 19.10. Cap. 2.4; 8. 11 ,  19; 16. 16. 



P R O V E R B E L E (P I L D E L E) 3, 4. 642 V • 32 c . D I 
1 5. ea este mai de preţ decît mărga- 'I stri�aji,

ac1 omnu urăşte pe oain 
• .. 

. J d t . 
t '"" rit;ret;�te comorile • tale n�,�:.� . • r?.� I ar es e pr1e :n cu cei fără Pr!han1 • asemui cu ea. . " " • .  : 33. Blestemul Domnului e P�_,,_,,· 

J 6. In dreapta ei e�t� o ".iaţa lunga ' /  sa celui ră_u, ste 10 ca: 
în stînga ei, bogaţ1e ŞI slavă;1„ . • . s. dar _ locu1�ţa celor neprihă " ţ· '' C••··��9· 1 " l necuvmteaza••. " Lev 01 1 o bi. 17 Căile • ei sînt n işte C�I pla:u!e? Zub. •· •· Mul.2.2. •'• Pe . 1 . s. 

· 2G. 1•.e1c. p'°"·" 
ş( t_oate cărările ei sînt n,!�t�. i�����-

t;r�
· Cînd are a face cu cei batiocor:· p

��'.
n
�:·este un pam de • viaţă pentru 1 Şi bate joc • cţe_ ei, 

· 

cei ce o apucă, .  . . . • Fac 2 9· a. 22. dar celor smen\1 Ie d� har. i cei ce o au s1nt fer1c1ţ1 . . . .  ' . .  , lac.u. JP,t 1 1 �- Prin înţelepciune a întemeiat Dom- 35. lnţelepţu vor moşt�ni slava · -� 1 •  pămîntul dar partea celor nebum �sie ru '. nu 
i rin rice'pere a întărit EI ceru- . . .  Ş1nea . . 1ş P •P• p°' 24. 136.6. cap . . u1. 1er. 10.12; &t. 16. 4 1 . Ascultaţ1, fuior •, învăţătura ri e ; . . , 

d h. Ad. tată UOui 20. prin ştiinţa . Lui s'au esc IS m- . I ' r  . t V • 
eurile, . . •• ş1 ua 1 amm e, ca sa .��-i�ePieţi ; 

şi strecoară
0��:11

1 9 :.oD���.s.us. Jm·S6.2.". 2. Căci e"U vă. �aU0Sfaturi bun� : ·Cap.J.� 
. " · · · " t învăţă- nu Ie11act:iţ1 mvaţătura mea. 21 .  fmle, sa nu se �e��� eze 3. Căci cmd eram încă fiu la t turile acestea de oc_hu tai ·. . . 1 meu, a!!I 

păstrează înţelepciunea şi chibzu_mţa · şi fiu gingaş • şi singur I 22. Căci ele v0or fi vi�ta__sufletu!��.���'. mea, " • " •�c!�: şi podoaba g1tulu1 tau. • 4. el • ma mvaja atunci şi-mi · : 23. Atunci • vei merge cu mcredere „Păstrează bine în ini�a ta ���ei�· pe drumul tău, . . tele mele, · 
şi piciorul nu ţi se va poticni. . păzeşte„ învăţăturile mele şi v .  o:iPe. 37.Z4; 91 . 11 , '.2· C�P· 1 ... 0·�· trăi ! �· 1 Cron.28.0. Eres.6. 4. �Cap 7�1 24. "Cînd • te vei culca, vei fi fara 5. Dob!ndeşte • înţelepciune, dob�: teama, . . 1 •1 . f deşte pricepere ; şi cînd vei dormi, �<;'..���6. �,1_ 9v6� 4_8� nu uita cuvintele gurii mele, şi nu dulce. . . . " " te abate dela ele. •cnp.2.2.� 25. Nu te teme mei de spallTla n a- 6. N'o părăsi, şi ea te va păzi ; praznică •, . . iubeşte-o •, şi te va ocroti ! •2Teo.2.1� 
nici de o năvălire dm partea celor 7. lată • începutul înţelepciunii : răi ; '' P

.
•. ol. 6; 112· 7· dobîndeşte înţelepciunea, 26. căci Domnul . va_ f_i nădeide3:_ ta, şi cu tot ce ai, dobîndeşte price şi El îţi va păzi p1C1orul de cadere. perea. •Mat.13.<J. Luo10.a. 

B. lnaljă-o • , şi ea te va înăl ţa ; fndemn11ri la o buntl vieţuire. 

27. Nu opri o binefacere • celui ce 
are nevoie de ea, 

cînd poji s'o faci. •Rom . 19 .7 . Gal.6.10. 

28. Nu • zice aproapelui tău : „Du-te 
şi vino iarăş ; 

îţi voi da mine !" 
cînd ai de unde să dai. 

�' Le\'. J9. 13. Deut. 24. 15. 
29. Nu gîndi rău împotriva aproape

lui tău, 
cînd locuieşte liniştit lîngă tine. 30. Nu te certa • fără pricină cu cineva, 
cind nu ji-a făcut nici un rău. •Rom.12.1s. 

31 ; Nu pizmui pe omul asupritor •, 
şi nu alege niciuna din căile lui ! 

1:•p11,97, l; 73.S. Cap.2'.1 .  

ea va fi slava ta, dacă o vei îmbră· ţişa. • 1 Snm.2.�. 

9. Ea îţi va pune pe cap o cunună 
plăcută •, 

te va împodobi cu o strălucită cunu· 
nă împărătească. •Cop.t.9; 1�. 1 O. Ascultă, fiule, primeşte cuvintele 
mele, 

ş i  ani i  • vieţii tale se vor î����� 
1 1 . E u  îţi arăt calea înţelepciunH, . 
te povăţuiesc pe cărările neprrha· "n'.· Cînd vei umbla, pasul nu-ţi • va fi 

stînjenit ; 

tic�
i
i. 

cînd vei alerg�.;:'. 1:.�. !:PB::i ,r,::: 



P RO V E R B E L E  (P I L D E L E) 4, 5. 643 
3 Ţine învălă��a, n'o 1:sa �i

l
n mină ; ' ş� cerul gurii ei este mai lunecos•• 1 : t ează-O, cac1 ea es e via a ta. dcc1t untdelemnul . pas Nu . intra pe cărarea celor răi, 

• 
···cnp. 2. 18; 8. 2-l«'•P•.M. 21• 1 4. umbla pe calea celor nele- 4. dar . la urmă este amară r 1 _ş: i�u •·Pe. 1. 1. cap.1 . 10, lo." a?cuţ1tă •• ca 0 sabie cu �cfu� 

1
��i'. g1u \ fereşte-te. de e�.nu. tre�e pe ea ' şuri. . . • . • Ed . 1 . 20 . •  ,, Evc. < . 12. 1 5.oleşte-0, ş1 treci mamte

_
. , _ 5. P��1o:irele • e1 pogoară la moarte, li� Căci • ei nu dorm, daca n au fa- paşu e1 dau m locuinţa martilor. 

cut răi��e somnul dacă nu fac pe cine- 6. _:'\�a că e!.1 m�poat� g�si cale�":;;;ţTI: Ie P d- .  •Pe.96.<. lea.67.2<l. rataceşte IR ca1le e1, ş1 nu ştie unde va să ăci � 'mănîncă pîne nelegiuită, merge„ 1 �- �eau vin stors cu sila. . 
7 . . Ş1 ac_um, fiii.or, ascultaţi-mă, şi Dar •  cărarea celor neprihăniţi ş1 nu va abateţi dela cuvintele gurii 1 8·„ ca lumina strălucitoare, mele : _ este - i strălucire merge mereu ere- 8. depărteaza-te de drumul care duce 

� carclnă ta miezul zilei. la �a, . sc1nd P •Mni.6. u,46. Fllp.2. 16. ••2sam.2• u. ŞI nu te apropia de uşa casei ei, 
1 9. Cale� celo

r răi este ca întunere- g�· t�� 
nu cumva să-ţi dai altora vla-

cul .• ;:0:id de ce se vor poticni. şi unui om fără _milă anii tăi ; et ?9 Iovl8.& 6. Iee. 00.9110. Ier. :!a.12. 1onnt2.S6. 1 0. ca nu cumva nişte străini să se sa-
•1ro'"f·i�le, ia 'aminte la cuvintele mele, tur� de a�erea ta, . 

ieacă-ţi urechea la vorbele mele ! �1 tu sa te trudeşti pentru casa al-
p Să • nu se depărteze cuvintele tuia ; 21 .
t de ochii tăi, 1 1: ca nu cumya să gemi, la urmă, 

aces_:t�ează-le •• în fundul inimii tale ! cm<l _carnea. ş.1 trupul ţi se vor istovi, 
pa • Cap. 9.9, 21. ••cnp.2. 1. 1 2. ŞI să z1c1 : „Cum am putut eu 

22 Căci ele sînt viaţă pentru cei ce să !Jrăsc • ce_rtarea, . . . · - se ş1 cum a d1spreţu1t mima •• mea mu-le �a��ăi.ate • pentru tot trupul lor. strarea ? • cap. 1.211. ••cep.1.20; 12. 1. 
ŞI s •eap.9.S; 12.1s. 1 3. Cum am putut să n'ascult glasul 

23. Păzeşte-ţi inima mai mult de cit în��ţ;Jo��ofa:;"�
i
:Ointe la ceice mă în-

or��ii din ea ies izvoarele vieţii. văţau ? 
24 Izgoneşte neadevărul din gura ta ; t�i4" Cit pe ce să mă nenorocesc de 

şi depărtează viclenia de pe buzele în mijlocul poporului şi adunării !" tale ! 1 5. Bea apă din fîntîna ta, 
25. Ochii tăi să privească drept, şi din izvoarele puţului tău. şi pleoapele tale să caute drept înain- 1 6. Ce, vrei să ţi se verse izvoarele tea ta. afară ? 
26. Cărarea pe care mergi să fie ne- Şi să-ţ i curgă rîurile pe pieţele de 
tedşa1: 'toate ca-1'le tale să fie hotărîte : obşte ? 

1 7. Lasă-le să fie numai pentru tine, 
27. nu te • abat·e n ici la dreapta nici şi nu pentru străinii de lingă tine. la stînga, 1 8. Izvorul tău să fie binecuvîntat, 
şi fereşte-te •• de rău. şi bucură-te de nevasta • tinereţii •Deut. 6.32i 28.14. Ios. t . 7 .  >:•>:•Isa. 1 . 16.  Rom.12.9. tale. ,,..M11I. 2.u. 

fereşte-te de desfrînare. 5 1 . Fiule, ia aminte la înţelepciunea 
mea, 
şi pleacă urechea la învăţătura mea, 

2. ca să fii cu chibzuinţă, 
şi buzele tale să  aibă • cunoştinţă. 

.,.. MCL1.2.7. 

1 9. Cerboaică • iubită, căprioară plă-
cută : 

fii îmbătat tot timpul de drăgălă
şiile ei, 

fii îndrăgostit necurmat de drago-
stea ei ! «c1nt.2.9; 4 . 6; 7.9. 

20. Şi pentruce, fiule, ai fi îndră
gostit de o • străină, 3. Clei • buzele femeii străine stre- şi ai îmbrăţişa sinul unei necuno-

coară miere, scule? �Ca.p.2. 16i 7.6. 
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21 .  Căci • căile omului s�nt lămurite 1 3_. clipeşte • din ochi, dă di 

înaintea ochilor Domnulm„ şi face semne cu degetele n Picior, 
şi El vede toate cărările lu1 . • 2 cron.1G.9. " • rov 16. 12 Pe.s.;. 1� 

rovB l . < ; !IJ . 21. Cap. 16. 9. (er. 16. l7; 3"J. 19. Oeea 1. 3 .  1 4. �autate� este În inirna · Cn� l01o 
E••· '·'"· . • • . • zeşţe • lucrurile rele într'un lui, ur. 

22. Cel rău este prms m mseşr ş1 stirneşte" certuri. ,, �11• 2 a, 
nelegiuirile lui, " . " 1 5. De aceea nimicirea îi

. l. "ve� 19• 
şi este apucat de legatunle pacatu- neaşteptate ; va veni Pe 

lui lui. . . . " • ''."'
·

. . ,!· va fi zdrobit • deodată . :n. El va muri d_m hpsa de mfrm.are • leac„. '' ler. 19. u . • �2 ŞI fără 
se va poticni d111 prea multa Im ne- I 1 6. Şase lucruri urăşte D Crou.!111.1� 

bunie. • 1•• ·1 . 21 : 86 • 12· 1, şi chiar şapte li sînt urît��nul, 
Asupra cheziişiei. a�l· ochii • trufaşi, limba .� rnincino. 6 t. fiule, dacă • te-ai pus chezaş · mînile t cari varsă sînge n . 

pentru aproapele tău, . � Ps . 1!.21; IOJ.5.  ''• Ps.120.2, 3��1��va1, 
dacă te-ai

,,g,�'.1:� 1f�7�
:�i;,.�r�.'�; 21_ 1,. g)�i·t�� 1ma care urzeşte planuri �;i�: 

2. dacă eşti legat prin făgăduinţa picioarele•• cari a leargă re d gurii tale rău, '' f'oc. 6. 6. "'' Iso.ro 7 �e e la 
dacă eŞti prins de cuvintele gurii 1. 9 . . m�rtorul • mincinos, c�;e 

0"" '· " 

tale, mu'!cmn1, spune 
3. fă totuş lucrul acesta, fiule : de- ş1 cel ce stîrneşte „ certuri . t sleagă-te, fraţi. • Ps . 21. 12. Cnp. 19 . o. „v:�.:; 

tă
��ci ai căzut în mina aproapel ui Fereşfr-te de preacur„ie. 

De aceea du-te, aruncă-te cu faţa ! a?uO,
. Fiule •, păzeşte sfaturile tatălui la pămint, şi stăruieşte de el. . 

4. Nu da • somn ochilor tăi, şi nu lepăda învăţătura marnei tale : nici aţipire pleoapelor tale ! •Pe. 1!12. < . 
• •cnp.J.8. El'"'· '· 

5. Scapă din mina lui cum scapă că- 21 .. le�gă-le n.ecurmat la inimă, 
prioara din mina vină torului, atirna-le de g1!. • cnp. 3.a; 7.a 

şi ca pasărea din mina păsărarului . . . 22. Ele te vor msoţi • în mersul r 
te vor„ păzi în pat au, 

Fereşte-te de lenevie. şi îţi vor vorbi la deşteptare !  
6. Du-te • l a  furnică, leneşule ; '' Cnp. S. 23, 24. '''Cap.2.11 
uită-te cu băgare de seamă la căile 23. Căci • sfatul este o candelă inv·

· 

ei, şi înţelepţeşte-te ! •Iov 12.1. ţătura este o lumină, ' a-

7. Ea n'are nici căpetenie, . ia!. îndemnu l şi m ustrarea sînt calea 
nici priveghetor, nici stăpîn ; v1eţ11. • Pe.19.s;u9. 1o; 

8. totuş îşi pregăteşte hrana vara, 24. Ele te vor feri • de femeia stri· 
şi strînge de ale mîncării în timpul cată, 

secerişului. de limba ademenitoare a celei străine. 
9. Pînă cînd • vei sta culcat, lene- '' Cnp. 2. 1s; o.a; 1: •. 

şuie ? 25. N'o • pofti în inima ta pentru fru-
Cînd te vei scula d in somnul tău ? museţa ei, 

" C•p. 24 . 33,34 . şi_ nu te lăsa ademenit de pleoape· 
1 0. Să mai dormi puţin, să mai aţi- le e 1. •Mau.:i;. 

peşti puţin, 26. �ăci pentru • o femeie curvă, o· 
să mai încrucişezi puţin mînile ca mul ajunge de nu mai rămîne deci! cu 

să dormi ! . . . o bucată de pîne, 
1 1 . Şi sărăcia • vine peste tine ca un şi „ femeia măritată întinde ţ o cur· 

hot, ' să unui suflet scump. 
şi lipsa, ca un om înarmat. '' Cap.29.S. '"'F•c.39. 14. t Ezec.11.u. 

• cnp. I0.4; l!l.�; 20.4.  27. Poate cineva să ia foc în sin, 

Fereşte-te de răutate. 
fără să i se aprindă hainele? 
28. Sau poate merge cineva pe car· 1 2. Omul de nimic, omul nelegiuit buni aprinşi, umblă cu neadevărul în gură, ' fără să-i ardă picioarele ?  
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este şi cu cel ce se duce 1 2. cînd în uliţă, cînd în pieţe, 2Q. fot aşa roapelui său : �la toate. colţ�r.ile st_ătea la pîndă. la n�va.sta :� atinge de ea nu va rămî- 1 �- Ea 1-a 1mbraţ1şat ş1 l-a sărutat ori cinedepsit. . . . • 

ŞI cu o faţă fără ruşine i-a zis : ' 
n�a neptul nu este urg1S1t cind. f!-lr.� 1 4 . „Eram datoare cu o jertfă de 3

c
0
a
. tlsă�şi patolească foamea, cac1 11 mu:ţămire, 

azi mi-am împlinit juruinţele. este f�ara�J este prins, trebuie să dea 1 5. De aceea ţi-am ieşit înainte 31 .  �1 • e tit ", să te caut, şi te-am şi găsit. ' 
jnaP01 '"�lar tot ce are în casă . 1 6. Mi-am împodobit patul cu înveli-să dea •i.:xod.22.1, 4. tori, 

Dar cel ce preacurveşte cu o fe- cu aş_ternut de f?Înzeturi • din Egipt ; 3�- e • un om fără �inteJ 1 7. m1-am stropit aşternutul 111e�e est ·şi pierde viaţa cine tace aşa. cu smirnă, aloe şi scorţişoară. singur I �·cup.7.7.  *lsa. 19.9. 
Nu va avea decît rană şi ruşine, 1 8. Vino, să ne îmbătăm de dragoste 

3�· ocara nu i se _va şt_erge. • pînă dimineaţă, ŞI Cei gelozia infurie pe un barba!, să ne desfătăm cu desmierdări ! 34: ,a e milă în ziua răzbunării ; 1 9. Căci bărbatul meu nu este acasă, 3�. "n�r se uită la niciun preţ de ră· a plecat într' o călătorie lungă, 
scu!11păr:e

ri�să înduplecat nici chiar de 2�i· �u1�:��
u
î�fo����1a��s�

a
d�cît la lu-f1�:i mare dar. na nouă." ce . . . . . 21 . Tot vorbindu-i •, ea 1-a ademenit, 

Ispita preacurv1e1 ŞI urmii.rile ec · şi l-a atras cu •• buzele ei a�emeni-
f" I păstrează cuvintele mele, toare. '' C•P· ''·'· --He.12.2. 7 L t" 1:. j� tine sfaturile mele. " C•p. 2. 1. 22. De odată a început să meargă duşi ·10

e • sfaturile mele, şi vei trăi ; pă ea, 2· Jm te învăţăturile •• mele ca lumi- I ca boul care se duce la măcelărie, paze�. 
r ca un cerb care aleargă spre cursă, na 0�t�·.is.i;. cap. 4 . 4 .  lea.06.3. ••Deu<.S2. lO. 23. ca pasărea• care dă buzna în laţ, 

3 Lea ă-le • la decrete, fără să ştie că o va costa viaţa, 
"crie-Fe pe tăbliţa inimii tale. pînă ce săgeata îi străpunge ficatul. S �� oeut.6. 8; 1 1 . 18. Cnp. 3. 3; 6. 21 . ...,Ecl.9.12. 4 Zi înţelepciunii : „Tu eşti sora 24. Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, 

m�a !" . . şi luaţi aminte la cuvintele gurii 
Şi numeşte priceperea prietena ta •. - mele. 5. ca • să te fere�scă de �evast.'.1 altma, 25. Să nu ţi se abat.ă inima spre calea de străina care intrebu1nţeaza cuvin- unei asemenea femei, te ademenitoare. • Cnp. 2

· 16•.
0·

"• 6·
24

· nu te rătăci pe cărările ei. 6. Stăteam la fereastra casei mele, 26. Căci ea a făcut să cadă multe şi mă uiţam prin ză�rel� . . jertfe, . • . . . . 7. Am zărit p�mtre �e1 n;emcercaţi, şi• mulţi sint cei pe cari 1-a ucis ea. am văzut printre tineri • Neem.13.26. 
pe un băiat făr� r:iinte• . '' Cap.s.S2 ; 9.4, 1

•
6· 27. Casa• ei este drumul spre locuin-8. Trece� pe uhţa, l�. colţul unde sta- ta morţilor, • . tea una din aceste strame, drumul care pogoara spre locaşurile şi a apucat pe calea care ducea spre morţii. '' C•p. 2. 1s; o . o ;  o.1s. 

locuinţa ei. 
9. Era în• amurg, seara, 
în noaptea neagră şi întunec���3zt. tr.. 10. Şi, iată că, i-a alergat înainte o 

femeie 
îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şi

reată. 1 1 .  Era bună • de gură şi fără astîmpăr ; 
picioarele *• nu-i puteau sta acasă : 

•Cop.9. 18. �lTim . 6 . 13. Tit.2.5. 

Strigarea înţelepciunii. 

8 t. Nu strigă înţel_epciunea •, 
şi nu-şi înalţă priceperea glasul? 

"' Cap. L. 20;�.9. 

2 Ea se aşează sus pe înă!ţimi, 
;fară pe drum, la răsp_întii, . 

3. şi strigă lingă porţi, la intrarea 
cetăţii, . la intrarea porţilor : 

4. „Oamenilor, către voi strig, 
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şi spre fiii oamenilor se îndreaptă 

g��
s
f�vri�fi0-vă minte, pr_oştilor, 

şi înţeleptiti-vă nebunilor ! . d 6. Ascultaţi, căci am lucruri • mari e 
sp

�i\uzele mi se deschid ca să înveţe 
pe alţii ce este drept. •C•P·22· 20· 

7. Căci 
�
ura mea vesteşt_e a_de,·ărul,

 

8�
i ���fe

e 
��l�t�I:

s
�u�it

c
�cl� · sînt 

dr��
t�
, 
nimic neadevărat nici sucit în 

e��· Toate sînt lămurite pentru cel pri
ce

�rjrepte pentru ceice au �ăsi! �tiinţa. 
1 O. Primiţi mai de grabă mvaţatunle 

mele decît argintul, . .  
• 

şi mai de grabă ştunţa de cit aurul 
s
���tăci • înţelepciunea preţuieşte mai 

mult de cit mărgăritarele, 
şi nici un lucru de preţ nu se poate 

asemui cu ea. t<Jov28. 1&.etc.Pe.19.10;J19.127. 

cirt'E:�:' ·j�'t�Î���iunea, am ca locuin-
ţă 

şr���e�ăscoci cele mai chibzuite pla
n
��i· Frica • de Domnul este urîrea 

răului ; 
trufia şi mîndria ••, purtarea rea 
şi gura t mincinoasă, ială ce urăsc eu. 

o:icnp.18.6 . .;.o:tCRp.6.17. t Cop.4 .24. 

1 4. Dela mine vine sfatul şi izbînda, 
eu sînt priceperea, a mea • este pu-

terea. •&1. 1.19. 
1 5. Prin • mine împărăţesc împăraţii 
şi dau voivozii poru���.?[�f�·m. lS. t. 

1 6. Prin mine cîrmuiesc dregătorii, 
şi mai marii, toţi judecătorii pămîn

tului. 
1 7. Eu • iubesc pe ceice mă iubesc, 
şi cei•• ce mă caută cu totdinadinsul 

mă găsesc. 
':' J Sam.2.SO. Ps.91.14.lonnH.21. (t.;orac.1.6. 

1 8. Cu mine este bogăţia • şi slava, 
avuţiile trainice şi dreptatea. 

-')Cup.3.16. Mnt.6.33. 

1 9. Rodul • meu este mai bun decît 
aurul cel mai curat, 

şi venitul meu întrece argintul cel 
mai ales. •Cop.s.u. Vers. IO. 

20. Eu umblu pe calea nevinovăţiei, 
pe mijlocul cărărilor neprihănirii, 

21 . ca să dau o adevărată moştenire 
celor ce mă iubesc, 

şi să le umplu vistieriile. 

Obirşia în/elepciunii. 22. Domnul • m'a făcut dintre lucrările Lui, cea dhitîi î_naintea celor mai vechi lucră . Lui. ''' Cup.9.10 1�1 ale 
23. Eu am fost aşezată din . · . '"· 1 

înainte de orice început vecinicie 
înainte de a fi pămîntul. •p 

' 

e?a
4
� �dlnc�

o
r�: 

născută cînd încă
'·�: 

nici izvoare încărcate cu ap . 
25. am fost născută înainte • �' • rirea munţilor, e 1ntă. 
înain.te de a fi d;alurile, • rons., , 

n�c�· cl:::�iile� era rncă nici Pămint�1: 
lu�

i
il'. 

cea dintîi fărîmă din pulberea 

ri�:· e�
î
��a� J�

tf�i� Domnul ceru. 
cind a tras o zare p� faţa adînc 1 . 2�. �înd a p!ro�it norii sus, u ui, 

adl�c
c�l�, 

au ţ1şmt cu putere izvoarele 
29. cînd • a pus un hotar mării 

ca 
c
tu�;

ele să nu treacă peste Porun. 
cînd a pus temeli ile •• pămîntului :.;�:�::S

.
�'

.
10. Jov 98. 10, 11. Pe. 33. 7; 104. 9.  Ier. 0� :0, 

_JO." eu eram • meşterul Lui, la lucru hn�a El, 
ş1 în toate zilele eram desfătarea" Lui, 
jucînd neîncetat înaintea Lui, 

«loao l . 1 , 2, 18. (n)l\h\t.3.17. Col.t.L\ 

31. jucînd pe rotocolul pămîntului Său, 
şi găsindu-mi plăcerea • în fiii oa. menilor. • Pe.1o.s. 

32. Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, 
căci ferice• de cei ce păzesc căile 

mele ! O:.Ps.119. I , 2; 128 . 1 ,2. Luc.11.28. 
33. Ascultaţi învăţătura, ca să vă fa. 

ceţi înţelepţi, 
şi nu lepădaţi sfatul meu. 

34. Ferice • de omul care m'ascultă1 
care veghează zilnic la porţ:le mele, 
şi păzeşte pragul uşii mele. •cap.11:11s 
35. Căci celce mă găseşte, găseşte 

viaţa, 
şi capătă bunăvoinţa • Domnului. ocap.12.2. 

36. Dar celce păcătuieşte împotriva 
mea îşi vatămă •  sufletul său ; 

toţi ceice mă urăsc pe mine, iubesc 
moartea. •Cap.1.ai. 
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rietenoasă a înţelepciunii. 1 �· "':I nu şti.� c.ă �colo sînt morţii •, 51rigareael�pciunea şi-a z!diţ • casa, .şi ca 0.aspeţn ei sint în văile Iocuin-9 1 . In( . t cei şapte stilpi. tei morţilor. 

"C•p. 2• 18; 7 . 2:. şi-a tai!lllnt. 16. 18. El••· 2. 20, 21,22. ' Pet. 2. "· Binecuvîntarea dre plătii, 2 Şi-a junghiat • vitele, şi-a am este- blestemul păcatului. Î" vinul, J Q 1 .  Pildele lui Solomon. '\i-a pus n�_,a,��t".

22
.g,

etc 

. .., Vero.6. Cap.23.so . • . Un fiu • înţelept este bucucia ta-. · es •  slujnicele, şi •• strigă, talui, 3. Şi-a tnlrful înălţimilor cetăţii : �ar un fiu nebun este mîhnirea made peţ V
(I Jloro . I0. 10. �""Cap. 8. 1 ,2. ţ Vere . 14,. me1 Sale. (1Cap. I0.20; 17.21, '.U>;l9. l3;29, 3. 1!,, 

4. „Cine • este prost, să vină încoa- f;Îo<;e��orile cîştigate pe nedrept nu • 
Cf ��lor lipsiţi ��

e

�;���fP:�.;,-�.1z

1

i

,C;,'. m�:;t:� neprihănirea izbăveşte dela 
niţi • de mîncaţi din pînea mea, s„„Ve i · din vinul pe care I-am ameş1 beţ o;. Vers.2. C l u t . 6 . 1. Isa.55.1. Iono 6 . 27. stecată! ţi prostia, şi veţi trăi,„ 6„ L sa 1 ţi pe calea pricepem .!" • .  şi um1 
b �ustră pe un batjocoritor iş1 7 Ce ce lr;ge dl isp;:Jtă să îndrepte pe cel rău şi ce ce • 

se aN
leg� �uu�t��

r
�.e cel batjocoritor, ca 8. u " . 

să nu 
1
t� .�rapes

c��l înţelept, şi el te va mus ra '=-Mat. 7.6. (co:cPe.u.i.&. 

i��
i 
bă înţeleptului, şi se va face şi 

mai înţelept ; 'hă 't . • • înva�ă p� cellt�epn m ' ş�M�a1s��� 
vn� f�c�;�t�t· î�ţelepciunii este frica de Domnul ; . 
şi ştiinţa sfintl��;�,;:.t; •. fi���ef..���.�: 
l l . Prin• mine ţi se vor înmulţi zi-lelşe{ ţi se vor mări anii vieţii tale. 

*Cap. a.21 16;10.2!7. 

1 2. Dacă • eşti înţelept, pentru tine 
eş�a��t�;S

t
�atjocoritor, tu singur vei 

suferi. • lov 30, 8, 1. cap. 10.26. 

Indemn împotriva ademenirii nebuniei. 

1 3. Nebunia este o femeie • gălăgioa-5\roastă şi care nu ştie nimic. • c
.
"P· 7• 11· 

1-l Ea şade totuş la uşa casei sale, p� un scaun, pe înă!ţimile • c,���,h 
15. ca să strige la trecătorii, , 
cari merg pe calea cea dreapta : 

16. „Cine • este prost, să vină aici !" Iar celui fără minte îi zice : ''' Vero.•. 1 7. „Apele furate sînt dulci •, 
şi pînea luată pe ascuns este plă-cută !" •cap.20. 11. 

�· Ps. 40. 6, etc. Cnp, 11. 4. Luc.12.19, 20. *;� Dnn. 4. 2i. 3. Domnul • nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. 
�·Ps. IO. i.t.;34.9, 10; 37. ?.5. 4. Cine lucrează cu o mină • leneşă sărăceşte, dar mina „ celor harnici îmbogăţe-şte. *Ce.p. 12. Zi; 19. 16 . ........ Cop. 13.4;21.6. 

5. Cine strînge vara, este un om chibzuit, 
cine doarme în timpul seceratului este un om • care face ruşine. 

(< Cnp. 12. 4; 17.2;19.26. 6. Pe capul celui neprihănit sînt binecuvîntări, 
dar gura • celor răi ascunde sîlnicie. 

,,,.. Vers . 1 1 . Est. 7.S.  
7. Pomenirea • celui neprihănit este binecuvîntată, dar numele celor răi putrezeşte. -

>:oPs.9.5,6; 112.6. Ecl.8.10. 
8. Cine are o inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile, 
dar •  cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur. - •vere.JO. 

9. Cine • umblă fără prihană, umblă fără teamă, 
dar cine ar.ucă pe căi strîmbe se dă singur de go . - •Ps.23.<. Cap.28.!8. lsa.33.16, 16. 

1 O. Cine • clipeşte din ochi este o pri
cină de întristare, 

şi •• cine are o gură nesocotită se 
prăpădeşte singur. - • C•P·6· 13· °''\'ere . 5 .  

1 1 . Gura • celui neprihănit este un 
izvor de viaţă, 

dar gura •• celor răi ascunde sîlni
cie. _ .... Pe.37.SO. Cap.13.14; 18 . ..f..  *':' Ps.107.42. Vers.6. 

1 2. Ura stîrneşte certuri, 
dar dragostea • acopere toate greşe-

lile. _ •cap.17.9. 1 cor.1d.4. I Pl·L. 4 . B .  

1 3. Pe buzele omului priceput se află 
înţelepciunea, 
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dar nui�ua • este pentru sp�,t�;;.:.�� 

l�i/
ă
f�tcl��%-păstrează ştiinfa, . .  

v;
8fi �:��f�a���r�e

celor neprihăniti 
dar „ nădejdea �elor răi . nq 

d�r . ��ra • nebunului e�tgap�e.f,
1�'.�� a

f��
p
�ve�;a • este 0 cetate întărită 

•lova.rn; n. 20. Ps.112.10.  Cnp. 1 1.  7. *��6Pleri . .... 2?. Calea Domnului este u - 1 .�,�-10. a parare pentru cel . nevinovat n Zid de 
ră�r_

este o topeme pentru �ei ce fa pe
�!�

u
p�:�ă��f:: �elor nenorocifi, este 

sărăcia ��;;s-;,24. Pl.62.7. Cap. 1s. u . 1  Tim.0. 11. 
30. Cel neprihănit • nu se 

c 

1 6. Cel neprihănit îşi întrebuinfe
ază 

cî
��f��l

p
r
e
ă
n
u
trî�i 

v
î�J:�buinţează venitul 

Pf��rcit;'i�l· ;duce aminte de certare 

niciodată, va clătina dar cei răi nu vor locui în ţ 
"' . .,.. Ps. 37. :?l, 29i l2Q,�t�. -ţ:i!p3���' celui neprihănit sco

.
at��i; 

apucă pe calea vieţii ; " 
dar cel ce uită mustrarea apuca pe 

dar limba stricată va fi nimicită 32. Buzele celui neprihăn' '1>.„:; vorbească lucruri plăcute 11 ştiu să căi greşite. - . 
1 8. Cine ascunde ura, are buze mm- dar gura celor răi spu�e răutăti. ci
�i

a
cÎ�'e • răspîndeşte bîrfelile este un 

n
r��Ci;e vorbeşte • mult nu s;P;;;':i� 

să nu păcătuiască, 
dar cel •• ce-şi tine buzele, este un 

om chibzuit. - • Ect.6·3· „1•0·�·2· 
20. Limba celui neprihănit este argint 

ales ; 
inima celor rili este puţin lucru. -

21. Buzele celui neprihănit înviorea
ză pe multi oameni, 

dar nebunii mor fiindcă n'au jude
cată. -
22. Binecuvîntarea • Domnului îmbo

găţeşte, 
şi El nu lasă să fie urmată de niciun 

necaz. - .,,.. Fac.24.36;26.12. Ps.:rt.22. 
23. Pentru cel nebun este • o plăcere 

să facă răul, 
dar pentru cel înţelept este o plă

cere să lucreze cu pricepere. -YCnp. 14.9;16.21. 
24. Celui rău de • ce se teme aceea i 

se întîmplă, 
dar celor neprihăniţi •• li se împli

neşte dorinţJ. -o Jov 15. 21. �'\� Ps. 146. 19. Mat. 6. e. 1 Ioan fi. 1'4, 16. 
25. Cum trece vîrtejul, aşa • piere 

cel rău ; 
dar cel•• neprihănit are temelii ve

cinice. -
..., Pe.�.D,10. '"Ps.16.6. Vere.so. Mat. 7.24,26; 16.18. 

26. Cum este oţetul pentru dinfi şi 
fumul pentru ochi, 

aşa este leneşul pentru cel ce-l tri-
mete. -
27. frica • de Domnul lungeşte zilele 
dar anii•• celui rău sînt scurtaţi. ....'. .,,.. Cap.9. 11. �Iov16.32, 33j22.10. Ps.66.23. Ecl. 7.17. 

11 1 .  Cump�na • înşelătoare e t . Domnului, 5 e u111.1 

.di:�.�!n!ă�����Ld�e1��:: �.;�:e plăcută. 
.2. Cînd • vine mîndria, �i��"'': 10'"-

şmea ; ş1 ru. 
dar înţelepciunea este cu cei 5 . .  . ...� C�p. JD. 33; 16. 18; 18. 12. Dan�e��· 

ct·:Ufl��f��ă
e�;a�;ienilor cinstiti ij 

. d_ar vicleniile celor ' stricaţi le aduc p1e1rea. 
. 

• . . •cap.Jl.L 
ş� .': ;i

1�Îc �
m1e1, bogăţia nu • sluje. 

dar neprihăni_rea •• izbăveşte del moarte. �Cap. �0 .. 2. Ezec. 7. 19. Ţer . 1. ts. "'*Fac.?.� 
n�te�e

e
ş��

n��j��: omului fără prihană u 
dar . cel rău •  cade prin însăş răuta. tea lut. •cap.6.22. Ecl.10.� 

n�· î���!���
ăţia oamenilor fără priha. 

dar cei răi sînt prinşi de răutatea lor. 
7. La • moartea celui rău, îi piere nă· dejdea, 

esl� nÎ�im��ea oamenilor ��;.g!�� 
8. Cel neprihănit • este scăpat din 

strîmtorare, 
şi cel rău îi ia locul. •cap.21.1' 

9. Cu gura lui omul nelegiuit' pierde 
pe aproapele său, 

dar cei neprihăniţi sînt scăpaţi prin 
ştiinţă. •1„s.u. 

I O. Cînd le merge bine • celor nepri· hăniţi, toată cetatea se bucură ; 
şi cînd pier cei răi, toţi strigă de 

veselie. •EBt.B.16. Cap.ia. 12,:11. 
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cetatea • se i�a a P.rm mecuvm- 26. Cine • opreşte griul este bi t 1 1 . oamenilor far� prihană, „ mat de popor, es e-

ta�:r�te surpată prm gura cel�,rc�:.12'>�. b i
�::uJîe capu!_ celui ce-l vinde vine 

· defaimă pe aproapele Său 27 c· ntarea _ • - "Amos R.o,6. ""lo"211. l3. 
1 2. �:�eminte, . . . bunăv��tăurmareşte binele, îşi cîştigă 

es�a:
a omul cu pncepere primeşte ş1 dar • cin� unnăreşte răul este atins tace. �  umblă cu bîrfeJ i •  dă pe faţă d�Belc-:- '"�''· '· 'o; ''"·' · "· ••; •. ••. ••;10.2; •1.o. 

1 3. C'.'":scunse, . . . . I căd�a me se mcrede în bogăţii va iu�::'.sufletul credmc,��v.��n'�· 
��p.1.o�:; dar'. cei neprihăniţi vor înverzi ca •• jncredc'."n�!·� este chibzuinţă, poporui ����,,Z�Ţ��;;;;- 6 17 :�01: "'. 2': Ps. 02.1. Marc.to.2' . ţ .f. I · · · · 8.l.3;o2.B;92.12,etc. ler.t7.8 

ca��; biruinţ_a . vine prin marele nu- v?n�· •,Cine îşi turbură casa va moşteni 
măr de sfetmci_; ;-Reg. 12 . 1,e1c. cap. 10. 22; 2-t.a. ţ 1şi nebunul va fi robul omului în-

5 Cui se pune chezaş pentru altul, ��pt
R
! -d . • Ecl . 5 . lG. 

1 · rău •  · o ul celui neprihănit este un îi merg� e se 'teme să se pună chezaş po� de viaţă, 
dal .cl�tit. _ •Cap. s. 1. şi cel • înţ�lept cîştigă suflete. _ este lJ femeie • plăcută capătă cinste, " • ' 0•"·12·�· �c�r.0.10, etc. Iac. •.20. 
1�· cei asupritori capătă bog�E�: ;.JO. p� I p!�Înt 

;
cel nepnhamt este răsplătit 

1 7. omul • milostiv îşi face bine su- cu cit mai mult cel ră� şi păcătos ! 
fi tu(Ui SăU, •Ier.2o.29. 1 Pet. 4 . 17 , 18. 
edar omul fără milă îşi turbură însăş 

carnea lui. - • •Mot.o. �; 25:"'· ;1c. 12 t ., _Cine iubeşte certarea, iubeşte 
l 8. Cel rău dobmdeşte un c1şhg m- ştunţa ; 

dar cine urăşte mustrarea, este 
şe�:�r�el • ce samănă neprihănirea are prost. -
0 adevărată pl_aJ�. �12. Gol. 6.8,o.  Inc. 3. is. 02�m��l�i, 

de bine •  capătă bunăvoinţa 
1 9. Adevărata neprihănire duce la dar Domnul osîndeşte pe cel plin 
· r de răutate. •Cnp.,.35. vid:� cel ce urmăreşte răul găseşte 3. Omul nu se întăreşte prin răutate 

moartea. - dar rădăcina • celor neprihăniţi n� 
20. Cei cu inima stricată sînt o scîrbă se va clătina. - •cop. 10. 25. 

înaintea Domnului, 4. O femeie " cinstită este cununa 
dar cei ce umblă fără prihană I i bărbatului ei, 

sini plăcuţi. dar cea care-i face ruşine este ca•• 
21 . Hotărî! : cel rău nu va rămînea • putregaiul în oasele lui. -

nepedepsit, • Cap. 31. 23. 1 Cor. li. 7 • •  ,, Cop. 14. so. 
dar �ămînţa •• celor neprihăniţi va 5. Oîndurile celor neprihăniţi nu sînt 

fi �căpată. - •Cnp. 16.0. ""'Ps.112.2. decît dreptate, 
22. femeia frumoasă şi fără minte dar sfaturile celor răi nu sînt decît 

este înşelăciune. -
ca un inel de aur pus în ritul unui 6. Cuvintele• celor răi sînt nişte 

porc - curse ca să verse sînge, 
23. · Dorinţa celor neprihăniţi este dar•• gura celor fără prihană îi iz-numai bine ; băveşte. - "Cop. I . li, 18. <•<•C•p . 14 .3. 
dar aşteptarea celor răi este numai 7. Cei răi • sînt răsturnaţi, şi nu mai 

minie • -. :i."<Rom.2.8, 9. SÎnt, 
24. Unul, care dă cu mina largă•, dar casa celor neprihăniţi rămîne în 

ajunge mai bogat ; picioare ! -
şi altul, care economiseşte prea mult, •Ps.37.36,97. Cop.11. 21. Mot. 1.u,20,20,2;. 

nu face decît să sărăcească. - •Ps. 112.9. 8. Un om este preţuit după măsura 
25. Sufletul* binefăcător va fi săturat, priceperii lui, 
. şi•• cel ce udă pe alţii va fi udat dar• cel cu inima stricată este dis

$1 eJ. - "'2Cor.9.8, 7 , 8 � 9 , t0. >:•*Mat. 6. 7 . . preţuit. - "" l S.nm .'15.17. 
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9. Mai • bine să fii într'o stare smeri-
tă şi să ai o slugă, . _ , . 

decît •• să faci pe fudulul ŞI sa n a1 
ce minca. - •' Cap.13 . 7  . ..;a.-: Deut. :5. 4. 

1 O. Cel neprihănit se îndură de v�te, 
dar inima celui rău este fără milă. 

1 1 . Cine-şi • lucrează ogorul va avea 
belşug de pîne, . . 

dar cine umblă după lucruri de m-

mic este•• fără minte. -
o .foc. 3.19. Cap.28.19. ooCap.6.32.  

1 2. Cel rău pofteşte prada celor ne-
legiuiţi, . _ . .  

dar rădăcina celor nepnhan1ţ1 ro-
deşte. -1 3. In păcătuirea cu buzele este • o 
cursă primejdioasă, 

dar•• cel neprihănit scapă din bu-
cluc. - oeap.18.7. iX'i2Pet.2.9. 

1 4. Prin rodul • gurii te saturi de 

bunătăţi, 
şi •• fiecare primeşte după lucrul mî-

nilor Jui. - .i:icap. 13.2;1s.20. iOi(' Isa.3.IO, Jl. 

1 5. Calea nebunului este fără pri
hană în • ochii lui, 

dar înţeleptul ascultă sfaturile. -
.l) Cap. 3. 7. Luc.18.Jl. 

1 6. Nebunul • îndată îşi dă pe faţă 
minia, 

dar înţeleptul ascunde ocara. -
(r.Cap.29.11. 

1 7. Cine • spune adevărul face o măr
turisire dreaptă, 

dar martorul mincinos vorbeşte în-
şelăciune. - • Cap. u.6. 1 8. Cine vorbeşte • în chip uşuratic, 
răneşt;, c� străpungere.a unei �ăbii, 

dar hmba mţelepţi!or aduce vin-
decare. - (1Ps.o7. 4; 59.7j 64. 3. (l.;.Ps.52.5. Cap.19.9. 
1 9. Buza care spune adevărul e�te în

tărită pe vecie, 
dar limba mincinoasă nu �tă decît 

o clipă. -
20. lnşelătoria este în inima celor ce 

cugetă răul, 
?ar bucuria este pentru ceice sfă

tuiesc la pace. -
21 .  Nicio nenorocire nu se întîmplă 

celui neprihănit, 
dar cei răi sînt năpădiţi de rele. -

22. Bu�ele mincinoase sînt urîte • 
Domnului, 

�ar .ceice lucrează cu adevăr îi sînt placuţ1. - •Cap.6.11; 11.20. APoC.22.10. 

23.0IŢl�I ·  înţelept îşi ascunde ştiinţa, 
. dar mima nebunilor vesteşte nebu-ma. - •Cap.13. 16; 16.2. 

24. Mî�a • celor harnici va stăpîni dar mma leneşă va plăti bir. _ ' 
•Cap.to.�. 

25. Neliniştea • din mun doboară, a ornuJui . dar o vorbă•• bună îl învese 
ii 

2 
. _ . ,. Cap. '"· 13 . • �eşte. ,  

6 .  Cel nepnhamt arată . 1„.,,.1 său calea cea bună, Prietenului 
. dar calea celor răi îi d • c1re. - Uce •n rătă. 
27. Leneşul nu-şi frige v· dar comoara de preţ a u•na.tuI, 

munca. - nui orn este 28. Pe cărarea neprihăniri" şi pe drumul însemnat d� este viaţa 
moarte. - ea nu est� 

13 1. Un fiu înţelept ţătura tatălui său ascultă învă. 
dar • batjocoritorul' n'as Jt· strarea. - c� a niu. 

2. Prin �cdul _gurii • ai parte �0'"·�·20. 
ni��� �e1 stricaţi au parte d

e
e b1��'. 

3. Cine-şi • păzeşte gura • .  •c•P- 12.11. 

sufletul ; ' •şi păzeşte 
cine-şi deschide buzele ma . spre pieirea lui. - •Ps. OD. 1 .  cap.�:.����g� 

n�r�e;i��c� • doreşte mult, şi tot�;: 
dar cei h�rnic_i se _satură. _ •cap. io t 

c��i;�!1�u!���1�a��1 Dumnezeu urăŞt; 
dar cel rău se fa�e urît şi se peră de ruşine. - aco-

v
?�o�aei,rihănirea • păzeşte pe cel ne-

to
�:t

u
{ă�tatea aduce p

i

erzarea păcă-

?· _LJ�ul • face pe bogatu;C•pşj''��ai,,e. mm1c • r 

al!�l fa�.e pe săracul, şi are totuş man avutu. - • eap.12•9• 

vr�ţ�mul cu bogăţia lui îşi răscumpără 
dar s�racul n'ascultă mustrarea. _ 

9. Lumina • celor după voia lui Dum· 
nezeu arde voioasă, 

dar candela celor  răi se stinge. -
0 lov 18.0, 6; 21. 17. Cop.24.2'. 

1 �- Prin mîndrie se aţîţă numai cer· 
turi, 

dar înţelepciunea este cu cel ce as
cultă sfaturile. -
1 1 .  Bogăţia • cîştigată fără trudă 

scade, 
dar ce se strînge încetul cu încetul, 

creşte. - •cap.10.2;00.n. 

. 1_2. O nădejde amînată îmbolnăveşte 
mima, 
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d rinţă • împlinită este un : 2. Cine umblă cu neprihănire, se te-dar 0 viată. _ 

• • • Vere. rn. ! me de
• 
D�mnul, polll d� esocoteşte Cuvmtul Dom- dar cine apucă pe căi strîmbc, li J 3. cine � de nesocoteşte. - "lov 12.4. 

oului se. pie�e 'teme de poruncă este 3. I n gura nebunului este o nuia pen-dar �ine • 2cron.S6. 16. tru mîndria lui, răsplătl!._ţ'ătura • înţeleptului este un dar • pe înţelepţi îi păzesc buzele t 4. Inva ·aţă lor. - •cap.12.6. jzvor d_e "l,ată pe om din _ cursele"" 4. Unde nu sînt boi, ieslea rămîne C3 . . sa a•Cap. t0. 11i 14.27; 16.22. �'..., 2 8am . ZZ. 6. goală, "\o;
.
110 �inte sănătoasă cîştigă bună-

ro
���t�:erea boilor aduce belşug de 

voinţă, !ea celor stricaţi  este pietroa- 5. Un martor • credincios nu minte, dar ca dar un martor mincinos spune min-să· -0 . e • om chibzuit lucrează cu ciuni. •Exod.20. 16;23.t.C•p.6.10;12.11. vere.20. 16. /ţ� 6. Batjocoritorul caută înţelepciunea cunoş 10 b:inul îşi dă la iveală nebu- şi n'o găseşte, dar ne •cap. 12. 23; 1r.. 2. dar pentru omul priceput • ştiinţa nia. U sol rău cade în nenorocire, este lucru uşor. - "Cap.8.•;11.2'. t
d
7�r �n sol credincios • adu�e

C
•

p
t

.
�.r;'1� 7. Depărtează-te de nebun, - căci nu pe buzele lui vei găsi ştiinţa. -duires:\răcia şi ruşinea sînt partea ce- 8. Inţelepciunea omului chibzuit îl 1.8· 1 a ădă certarea, face să vadă pe ce cale să meargă, (Ul ce e

ef• ce ia seama )a mustrare dar nebunia celor nesocotiţi Îi În-dar c • inste - • Cap. 15. o. 3t . şală pe ei înşişi. -
e�t8. )::i5plln�rea u�ei dorinţe • este dul- 9. Cei • nesocotiţi glumesc cu păcatul, ce sufletului, . •t ă dar între cei fără prihană este bu-

dar ce�or nebun i  le  este un
. �.,,-�!'. năvoinţă. - •cap. 10.23. 

d u 1 O. Inima îşi cunoaşte necazurile, I��. �i�! �.;;i;Iă cu înţelepţii se face şi nici un străin nu se poate ame-1 t steca în bucuria ei. -
in�a�p

c�i îi plac� să se însoţească cu 1 1 .  Casa •  celor răi va fi nimicită, 
nebunii o duce rau. - . • dar cortul celor fără prihană va în-
21. Nenorocirea urmăreşte pe cei ce flori. _ • 1ov8. 16 . 

pă�:�u��tc
după voia lui Dumnezeu vor 1 2. Multe căi pot • părea bune omu

fi răsplătiţi CU fericire. •P•.:iz· 1°: Ju�ar Ja •• Urmă se Văd Că duc Ja 
22• Omul �� bin:. lasă moştemton moarte. _ •cap.16.20. ••Rom.6.21. 

pe copiii copulor sa1, . • _ 1 3. De multe ori chiar în mijlocul 
dar bogăţiile • păcă.to_su.lu1 smt pa- rîsului inima poate fi mîhnită, 

strate pentru �e
10

l
.27

n�I'e.\
1r.��P1���- Ecl.2.26_ şi bucuria poate sfîrşi • prin ne-

caz. - �Cap.6.4. Ecl.:2· 
23. Ogorul pe care:! desţel ine_şte să- 1 4. Cel cu inima rătăcită se satura • 

racul dă o hrană • . •mbe.lş_ugata, de căile lui, 
dar mulţi pier dm pncma nedrep- şi omul de bine se satură şi el de ce 

lăţii lor .- •Cap.12.n . este în el. - •Cap.1.31;12: u .  
24. Cine •  cruţă nuiaua, urăşte pe ' 1 5. Omul lesne crezător crede orice 

fi�a�ă�lne-1 iubeşte, îl pedepseşte în- vod��· omul chibzuit ia seama bine cum 
dată. _ •Cap.19. 18;22.1&;23.13;29.15,17. 

25. Cel • neprihănit mănîncă pînă se m
l
e���·

n;°ieptul • se teme şi se abate 
sa�;;•pîntecele celor răi duce lipsă. - de��r

r���ocotitul este îngîmfat şi fără 
• P e . 34. . 10j97.8. f . .... "" Cap. 22.'.-L �'Ş�·Clne este iute la minie face pro-14 t. femeia• înţeleaptă îşi zideşte•• 

ia/Î::;;eia nebună o dărîmă cu înseşi 
sti!,i omul plin de răutate se face 

minile ei. _ •C•p.24.8. ••Rut. ,. 11. urît. -
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l S. Cei proşti au parţe. de_ nebpnie, _ dar cel neprihănit • chia 
dar oamenii chibzuit• smt mcunu moarte trage nădejde. _ 01 r şi la Pl!l.23. 4 ; � . 37 .  2Co�. 1. 9;6.8. �Tlm.4_ 1:.v 13·1S; 19.-_ na

l
ţ
9
i
. 
c
C
u
e
ş1· t�i

ţă
�e

-
pleacă. înaintea celor 33. lnţelepcmnea se odihne t • 

inimă pricepută, ş e 1Jit�0 bu
ş
n
1.
i'ce1· nelegiuiţi înaintea porţilor ce- dar m • mijlocul celor neso . . !oe dă de gol. - •Cap, �0ht1 ea l�i

o�e§;;�!�:� �te urî! chiar şi de 34. Neprihănirea înalţă pe u ·
16;20.u. 

10
�a'.:_ păcatu l  este ruşinea ;0����;: pr���n��

g
s��·

l are foarte mulţi prie-
teni. - •Cap. 1e.1. sl:�·it�n 

c�Ţtfz��� are plăcere • de un 
21 .  Cine dispreţuieşte pe aproapele dar pe cel de ocară, îl atinae • săda�a.cefe�rcep��a�ine are milă de cei lui. •M":.1.21���� 

nenorociţi. - • •Pe
.
•1
.
•;
112

•0• J5 1 ._ ':Jn răspuns • blînd pot 1 22. In adevăr ceice gmdesc răul se mmia, 0 eşte 
ră�a

c:s
c�ice gîndesc binele lucrează cu dar o vorbă"" aspră aţîţă minia 

bunătate şi credincioşie. . ... 
1 '2' 3" �p.2D.I&: 001

.
8aru._2h.JO,etc. tReg. �����i:· 

23. Oriunde se munceşte este ş1 c1- c
�tă

�imba mţe epţilor dă ştiinţă piă� 
şti

d
g
a'r or1·unde numai· se vorbeşte, este dar gura • nesocotiţilor împroa că nebunie:.- �v�'"-3!- Cap. 12.23, 13\ l i

2
ps
4.
ă.

B
-
ogăţ1·a este o cununa· pentru cei 3· _Ochu Dom.nu��· _smt m • orice Io .  

e1 văd pe cei rai ş1 pe cei buni. _ � înţ
d
e
a
le
r
p
c
ţ
e
i
'1· nesocot1"ţ1' n'au altceva decît �Jov 34.21 . Cap. b. 21· 1"'· 16'"' 32· 19· Evr.t13, 

4. Limba dulce este un pom de viar n;��n��r�rul • care spune adevărul tu
ra� limba stricată zdrobeşte suii!'. 

scd�� ��t1
î�t:�lător spune minciuni. - t��a ����f�:i��: dispreţuieşte învăţă. 

overs.5- dar •• cine ia seama la mustrare 26. Cine se teme de Domnul are un ajunge înţelept. -
sprijin tare în El, _ •cap. t0. 1 . „Cap.1s. 1e. Ve11.31.:ri. 

şi copiii lui au un loc de adapost 6. ln casa celui neprihănit este mare 
la El. - belşug, 
27. frica • de Domnul este un izvor dar în cîştigurile celui rău este tur-de viaţă, burare. -
ea ne fereşte de cursele morţii. - 7. Buzele înţelepţilor samănă ştiinta •cap. 1a.u. dar inima celor nesocotiţi este stri'. 28. Muljimea poporului este slava cată. -

împăratului, 8. Jertfa • celor răi este o scîrbă îna· 
lipsa poporului este pieirea voivo- intea Domnului, 

dului. - dar rugăciunea celor fără prihană li 
29. Cine • este încet la minie are este plăcută. -•cap.21.21;28.o.1sa.1.u;61.e; multă pricepere, 66.S. ler. 6.20;7.22. Amoe5.22. 

dar cine se aprinde iute, face multe 9. Calea celu i  rău este urîtă Domnu· 
prostii. - •Cap.16.32. lac. 1. 10. lui, 
30. O inimă liniştită este viaţa tru- dar El iubeşte pe cel ce umblă ' du· 

putui, pă neprihănire. - •cap.21.21. 1T;m.6.U. 
dar pizma • este putrezirea " oase- I O. Cine părăseşte cărarea este aspru' 

lor. _ •Ps.112. 10. „Cap.12. •. pedepsit, . 31 .  Cine • asupreşte pe sărac, batjo- şi cine „ urăşte mustrarea va muri. -
coreşie pe Ziditorul „ său, " l l!A!g.22.e. ••>Cap.5. 12;io.11 

dar cine are milă de cel lipsit, cin- 1 1 . Locuinţa morţilor • şi Adîncul 
steşte pe Ziditorul său. - sînt cunoscute Domnului, 

•Cap. 17.6. Mat.21;,,o,<0. •• rov31 . 16,t6. Cap.2Z.2. cu cit mai mult inimile„ oameni· 
32. Cel rău este doborî! de răutatea lor ! - • Iov26•6. Po. rn11. e. ••2erou. e.oo. P1.7.� lui, «. 21. Ioan2.24 ,20; 21 . 1 7. F•pt. J .24. 
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Batjocoritorului • nu-i place să ' 27. Cel • lacom de cîştig îşi turbura _J 2. ustrat, . • casa, 

f1ed: aceea nu se d��o!:. 1o���i�n!e
.� � dar cel ce urăş!e m ita va trăi. -

Jepţi.Olnimă •. v�selă însenii;ie�ză faţa ; I 28; In im_a �elui �·:;;i;ă.���5�� 1;j���: t J. ·nd •• mima este trista, duhul şte ce sa raspundă, d:�f�nit. _ . •' C•P· ''. ·22. ••_C•P:�2.25. _ <ţar gura celor răi împroaşcă rău-est Inima celor pncepuţ1 cauta ştnnţa, taţi. - ,. 1 """· "· tj�r gura n�socotiţilor găseşte piă- ?9. Domnul Se depărtează • de cei ·n nebunie. - rai, cere �oate zilele celui nenorocit sînt �a! .a�cultă rugăciunea •• celor ne-1 5. prihamţ1. - •Ps.10.1;3.l.16. „ p, _ 145 18 10 

re��r • cel cu inima mulţămit.� are un . 3_0. O privire prietenoasă învese
.
le;t� 

·ţ ecurmat. - · Cup.11.22. mima, os�a �ai •  bine puţin, cu frică de o veste bună întăreşte oasele. _ 1 · nul, . _:31 . _Urechea • care ia aminte la învă-o: cit 0 mare bogăţie, cu turbur- laturii� cari. duc _ _ la viaţă, 
are ! _ . 

• Pa . 37. 1�. Cap.16. s. 1 Thn.6.�. locuieşte m mijlocul mţelepţilor. _ 
r 7 Mai • bme un pnnz de verdeţuri, • vm.s. 
! · osie 3_2. Cel ce leapădă certarea îşi dispre-şi dr�Ît un' bou îngrăşat, şi ură. - ţmeşte sufletul, de •' Cap. 17.1. �ar cel ce ascultă mustrarea capătă 

Un om • iute la minie stîrneşte pricepe�e. ;-I ��ri • 33. F_nc�. de Domnul este şcoala în-
cedar �ine este încet la mm ie potoleşte \el�pcmn11, . • . •• . • ţelegerile. - •Cap.20.21;29.22. ş1smerema merge mamtea slavei. _ o�� Drumul • leneşului este ca un hă- •' Cop. 1. 7. ••cop. 1s.12. 

ţişd
d
aer �����ea celor fără prihană este 16 l . Planurile • pe cari le face ini-

• c ma atîrnă de om, 
netezită. - • •: · 22· 5· dar „ răspunsul pe care-l dă gura 20. Un fiu • mţelept este bucuria ta- vine dela Domnul. -
tă�;r 

s��'om nesocotit dispreţuieşte pe ·;�;��;:·�ă�Î�20���j'�1t��;"���t��:
1
;�20� mamă-sa. - " Cap.lO. l ;29·3· ochii lui, 21. Nebunia • este o bucurie pen tru dar celce cercetează duhurile este 

cel fără minte, Domnul••. - •cap.2i.2. 001som.16.7. 
dar •• un om priceput merge pe dru- 3. lncredinţează-ţi lucrările • în mîna 

mul cel drept. - •Cap.10.20. •'•Eles.6. 15. Domnului, 22. Planurile nu izbutesc, cînd • lip- şi îţi vor izbuti planurile. -seşte o adunare <:_are s� chibzui�scă, •Ps.37.6;66. 22. Ma�6.z.;. Luc.12.22. FIIp.4.6. 1PeL6.7. · 

dar izbutesc cmd s mt mulţi sfet- 4. Domnul • a făcut toate pentru o 
nici. - •cap.1i.u;20.1s. ţ intă, 23. Omul are bucurie să dea un ră- chiar•• şi pe cel rău pentru ziua ne-
spuns cu gura lui, norocirii. -

şi ce bună este o •  vorbă spusă la •Isa.43. 7. Rom.u.se . .,.1ov21.30. Rom . 9 . 22 .  

vreme potrivită ! - • Cap.26. n. 5. Orice inimă trufaşă este o scîrbă • 24. Pentru cel înţelept cărarea • vie- înaintea Domnului ; 
ţii duce în sus, hotărî!••, ea nu va rămînea nepe-

ca să-l abată de la locuinţa morţilor, depsită. - •' C•p.6. 17;s. 1s. •• C•p. u .2i. 

care este jos. - * Fllp. s. 20. Col. 3. 1, 2. 6. Prin • dragoste şi credincioşie omul 25. Domnul surpă casa • celor mîndri, ispăşeşte nelegiuirea, 
dar întăreşte hotarele •• văduvei. - şi prin frica•• de Domnul se abate 

::.cap.12.7; 14.11. O:i>Ps.68. 0,6; 146.9. dela rău. - �Dan.4. 27. Luc. 11.41. .:.o:cap. 14.18. 

26. Gîndurile • rele sînt urîte Dom- 7. Cînd sînt plăcute Domnului căile oului, cuiva, -
dar „ cuvintele prietenoase sînt cu- îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii 

rate înaintea Lui. -• cap.6.16,1s. ••Po.97.eo. lui. -
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65 1 dreptate 23. Cine are o inimă • întele 8. Mai •  b!ne �uţi�, custrîmbătate. - arată înţelepciunea cînd vorb aptă, lş; decît mart vemtun, �Ps.97• 16. cap. 15. 16. şi merc:u se văd învătătur�Şte,_ 
9 Inima . omului se gîndeşte pe ce buzele lu i. - • Pe . ai. ,., ltno1 Pe . _ 24. Cuvintele prietenoase sî�t •lu.„, ca�ea:�. 1Q����·1 îi îndreaptă paşi i. ; fagur de miere, ca IIn 

•v .... 1. cap. 19. 21. ••Pe.97.23. Pro"-"".·"'· 1".10.u
. 

trud��!!.e�ru suflet, şi sănătoase Pen. 1 O. Hotărîri dumnezeieşti smt pe b -
1 · 25. Multe căi • i se par bune zele împăratu ui, 

b 
. - facă greşeli dar la urmă duc la moarte. 0_mulu\ gura 1111 nu tre u1e sa 

cr� bi�fac:�,-;-şi cumpăna dreaptă vin c;ş
��.

Cine .  munceşte, pentru ·�j·��
del�aPe

o;;e
u�tktile de cîntărit sînt lu- căci foamea lui îl în�eamnă la lu. crarea Lui - .:-1.ev. ig.sa. Cnpf.

u. �. cr2
u7 .. Omul stricat preg"tc.,t.9'12· &::1.,.7 1 2. Impă;atilor le este scîrbă să aca 

c1rea, a eş e nenoro: ră�ăci prin • nepr�hănire .s;•Pî�t!�!ş:; apţ\nr _buzele lui este ca un foc 
ur3�CB�e1: .

d��p�l��te sînt plăcute �r�: O
mul .  neastîmpărat stîrneştecer. împăraţilor, b t ne . şi i;iîrîto_rul •• desbină pe cei mai b . ?i _ei. iubesc pe ceke vo�c::. 1�.;,�22• 11: ni prieteni. - u 

Pf�r�l:Îa -;-împăratului este un vesti- 29. oc;:'�î· 
1
����6�l:��·�;ă����!·l71 toda�

I 
u�

o
��\nţelept trebuie s'o poto- aproapele său, pe 

lească. _ • :cap 19.1�; 20•2. _şi-l duce pe o cale, care nu este bu. 
1 5. Seninătatea feţei 1mparatului este n

JCl.Cine închide ochii, ca s�c;:· ��·d� vi
:f6unăvoinfa" lui este ca„ o ploaie de la gînduri stricate, 

primăvară. - • cap.19.12. •• rov2!'.23:Zah.10.; ră�\�
e.=!i muşcă buzele, a şi săvîrşit 

1 6. Cu cît mai mult face _ciştrgarea 3 1 .  Perii • albi sînt o cunună de cinste, înţelepciunii decît a aurul�• ! • . ea se găseşte pe calea neprihănirii._ Cu cît este mai de dorit c1ştrgarea 
priceperii decît a argintului lc-;;;;. e. 11 , 19. 32. Cel • încet la minie pretui;;f���i 

mult decît un viteaz, 
1 7. Calea oamenilor fără prihană este şi cipe este stăP.în pe sine prefuie· să se ferească de rău ; şte mai mult dec1t cine cucereşte ce. acela îşi păzeşte sufletul, care ve- tăţi. _ •cep.19 •1. ghează asupra căii sal�. -;-- . . . . 33. Se aruncă sortul în poala hainei 1 �. Mîn_dria • me�ge. mamt:a P��irn, dar orice hotărîre vine dela Dom'. şt trufia merge mamtea caderu. - ! nul. _ (ICap.11.2; 17.19; 18.12. 
1 9. Mai bine să fii smerit cu cei sme- J 7 1. Mai bine o bucată • de pîne us· rlti, . • cată, cu pace, decît să împarţi prada cu cei mm- decît o casă plină de cărnuri, cu dri. - ceartă ! - •Cop.u.11. 20. Cine cugetă la Cuvîntul Domnu- 2. Un argat cu minte stăpîneşte peste lui, găseşte fericirea, fiul • care face ruşine, şi cine se încrede • în Domnul este I şi va împărţi moştenirea cu fraţii lui. fericit. - ie<Ps,2.12; S4.8; 12.o. 1.Iea.30. 18. Ier.17. 7. �Cap. !O.�; 19.�. 

21 . Cine are o inimă înţeleaptă este 1 ·3. Tigaia • lămureşte argintul, ş1 cup-
numit priceput, torul lămureşte. aurul � . . . dar dulceaţa buzelor măreşte ştiin- dar Cel ce mcearca m1m1le, este 
fa. - Domnul. -•Ps.26.2. cap.21.21 . rer.11.10:M•l.3.l. 

22. Inţelepciunea • este un izvor de 4. Cel rău ascultă cu luare ammte la 
viaţă pentru cine o are ; I buza nelegiuită, . dar pedeapsa nebunilor este nebunia şi mincinosul pleacă urechea la hm· 
lor. - •cap.19.t•; 1•.21. ba nimicitoare. -
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, Cine • îşi l

batel a
jo

f
c
a_c
d
u
e
t 
_sărac, îşi ! f 20. _Cel cu inimă prefăcută nu găseşte ,. ·oe de Ce _ce - • . I enctrea, 

bate J se bucura de ? nenorocire, nu ş1 cel_ cu limba •  stricată cade î c1�e 
jnea nepedepsit. - (l cap.U.31 .  nenoro�1re. - �'Iac.a.� va rarn obad. 12. 21 Cme • d" t · •01''t"'iii copiilor sînt cununa • bătrî- ave� întristar: 

naş ere unui nebun va 
��r, op. .. • ava co iilor lor - şi tatăl unui nebun nu poate să se p şi părtnfll smt sl �>Pe. 127. 3; i28. 3. b�cure . . -:- " • '�Cap.I0. 1 ; 19.13. Vere.2: .. · t le alese nu se potrivesc în 2· O inima vesela este un bun leac 1. cuvm. e bun . dar un •• duh mîhnit usucă oasele. � gura �nUI �e uţi� cuvintele mincinoa- .... >:<Cn�. 12.25; 15.13,10. �·<:iPs.l".!.t5. cu cit ma p . om de viţă aleasă ' -

23. Cel rau primeşte daruri pe as-
e în gura unui • . t • � • cuns, 

5 s. Darurile P1
ar 0 . pia �a scumpa m ca să sucească • şi căile dreptă fii. _ 

chii celor ce e �nmesc ·. • • Exod. 23.8. o i încotro se mtorc, 1zbmdesc. - I 24. Inţelepciunea • este în fa fa omu-or 
r�c;'Jă"· 'cii�t

·"a; lui pricepu_!, . 9, Cine • acopere 0 g ş ' dar och11 nebunului o caută Ia capă-
drdagaro!!

ea
c
,
ine o po_meneşte m. ereu. în tul pămîntului. - •cap. 14. o. Ecl. 2. 14; 8. i . _ 2_5. _LJn fiu nebun aduce necaz • tată-

vorbirile lui, desb1��.p�1�. R.r.�.;�;:!.1i •. ;: lui sau, 
l O. 0 mustrare pătrunde mai mult pe şi amărăciun�,��;_e1�. 

�;e
10��

; 
�ă1�c�!;,_;: 

omul priceput
, . · 26. Nu este bine să osîndeşti • pe cel deci! 0 sută de lovituri pe cel ne- nep�i�ă�it la 0 .gloabă, b�f' Cel rău nu caută deci! răscoală, di�

1�ri�ln�
o���;i6:ni�j/ ��. �m ales 

d�r un sol fără milă va fi tr imes •v.,. . 16. Cap.18.6. împotriva lui. - 27. Cin�," îşi infrînează vorbele, cu-1 2. Mai • bi�� s� lntîlneşti o ursoaică noaşte ştanţa, 
jefduei:tt �� p��b��· în timpul nebuniei şi cine are duhul potolit este un om 

Osea ta.e. 
priceput. - •Iac.1.1e. lui. - 28. Chiar • şi un prost ar trece de în-1 3. Celui ce întoarce • rău pentru felept dacă ar tăcea, 

şi de priceput dacă şi-ar ţinea gura. bi��-iva părăsi răul casa. - •Ps.109.4,5. 
Jer.18.20. Rom.12. 17. l Tes.5.15. l Pet. 3 . 9. 

14. lnceputul unei certe este ca slo
bozirea unor ape ; 

deaceea, curmă • cearta înainte de a 
se înteţi. - •Cap.20. 3. l Tes. 4 . 1 1 .  

15. Cel • ce iartă pe vinovat şi osîn
deşte pe cel nevinovat, sin! amîndoi o scîrbă înaintea Dom-nului. - •Exod.23. 7. Cap.24.24. lea.5.23. 

1 6. La ce slujeşte argintul în mina nebunului ? Să cumpere înţelepciunea ? . • •  Dar • n'are minte. - • Cap. 2 1 . 20, 20. 
1 7. Prietenul • adevărat iubeşte ori

cînd, 
şi în nenorocire ajunge ca un frate. -

l,'l: Rnt. l . 16. Cap. 18.24. 1 8. Omul • fără minte dă chezăşie, 
se pune chezaş pentru aproapele sau. - • Cap. e. 1 ;  11. 15. I 9. Cine iubeşte certurile iubeşte pă

catul, 
şi cine-şi • zideşte poarta prea înal-

tă, îşi caută pieirea. - •Cap. 16.IB. 

t;tlov.13. 5. 

18 1 .  Cel ursuz caută ce-i place lui, 
se supără de orice lucru bun. -

2. Nebunului nu-i este de învăţătură, 
ci vrea să arate ce ştie el. -

3. Cînd vine cel rău, vine şi dispre
ţul ; 

şi odată cu ruşinea, vine şi ocara. -
4. Cuvintele gurii unui om sînt ca 

nişte ape • adînci ; 
izvorul înţelepciunii este ca un şi

voi •• care curge într' una. -
:.:o cap.10. 11; 20. 0. (111.'t Pe.78.2. 

5. Nu • este bine să ai în vedere faţa 
celui rău, 

ca să nedreptăţeşti pe cel neprihă
nit la judecată. -

"' Lev. 19. 15. Deut. 1 . 17; 16.19. Cap. 2-f.. 23; 2B. 21. 

6. Vorbele nebunului aduc ceartă, 
şi gura lui înjură pînă stîrneşte lo

vituri. -
7. Gura • nebunului îi aduce pieirea, 
şi buzele îi sînt o cursă pentru su-flet. - • Cap.10.u; 12.ta; 19.9. EcJ.10.12. 
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24 C" • . f 8. C:uvintele • bîrfitorului sînt ca pră- I fac� sp��en���ro���e.:"l�i
ţi Prieteni, .. jitunlc :  • • • f ndul măruntaie- dar • este un prieten �are . 

11 

10:
r�ecă pma m 11 

•cop. 12. 1•: :0.22. mult la tine dccît un frate.- .ţ��:.,�ai 
9." Cine se leneveşte în _ lu_crul lu• . . ·ll. 

t frate • cu cel ce nimiceşte. - ]9 1 .  Mai mult preţmeşte . să es e •cnp.28.2' . care umblă în neprih5 · tacu1 1 o. Numele Domnului este un turn • decît un bogat cu buze 
n���k��· '. 

tare . . I nebun. -
• c ş1 cei neprihănit fuge în el, ŞI stă a 2. Lipsa de ştiinţă este 0 '"''·• 

adăpost - « 2 pentru cineva, Pagubă ,, 2s.,;,.22.a,•1. Ps.18. 2; 21.1: 61·•· •: 9! ·�:; ·i; şi cine aleargă neghiobeşte 1 . 
1 1 .  Averea • este o cetate 111 an a o nimereşte rău. - na1nte, 

pentru cel bogat ; . "d 3. Nebunia omului îi suceşte cal în închipuirea lui, ea este.c'.!�. 10�:5. ş� �poi .cîrt�şte împotriva Dom�' I . înalt. - . . . . I . cu mima lu i. - 'P u u1 
1 2. lnainte • de pieire, mima omu Ul 4. Bogăţia • aduce un mare �·"·1 se îngîmfă, . • . . _ prieteni, numar de 
dar smerenia merge mamtea slavei. dar săracul este părăsit de p · t • Cap. u. 2; w.ss;16. 18. 1 . ne enul 

l 3 Cine răspunde fără • să fi ascul- �1· M rt I •  . . •cnp.11.:IJ. 

tat,
. 

. . - . ra e ru inea. - pedep�it,
oru mmcmos nu rămîne ne. 

face o prostie şi IŞI t g ş• Ionn7.61. şi cel ce spune minciuni nu , 
14 Duhul omului îl sprijineşte la scăpa. - •vers.•. Exod.23 . 1 .  Deut 19 

ia 

b Î " Cap.6. 19; 21.28. · - 16,11. oda� ;  duhul doborî! de întristare, 6 . . Omul darnic are mulţi • linguşi-cine-1 va ridica ? - _ ton_, . •• 
• . . 15 o inimă pricepută dobmdeşte ş1 toţi smt prieteni cu cel ce dă ştii�ţa, daruri. - (ICep.29.26. �\>liCap. 11, s; 1a.1a; 21. 1t. şi urechea celor înţelepţi caută 7. T�ţi • f_raţii săra.�ului !I urăsc ;  ştiinţa. - cu cit mai mult se departcază prie-1 6. Darurile • unui om îi fac loc, tenii lui de el ! 

şi-i deschid intrarea înaintea celor El se îndreaptă spre ei cu vorbe ru· mari. - • Fac.S2.20. 1 som.25.21 . cap . 11.e; 21 . 14• gătoare, dar e1 se fac nevăzuţi. _  
1 7. Cel care vorbeşte întîi în pricina •Cap. 14.29. ••Pus. 1L lui pare că arc dreptate, 8. Cine capătă înţelepciune, îşi iu-dar vine celalt, şi-l ia la cercetare. - beşte sufletul ; 
1 8. Sorţul pu�e capăt. neînţel�g.erilor, c!n.e păstrează priceperea, găseşte• şi hotărăşte intre ce• puternic•.- - fermrea. -

•C•p. 16.:ll. 
t 9. fraţii nedreptăţiţi sînt mai greu 9. Martorul • mincinos nu rămîne ne· de cîştigat decît o �etate întărită, pedepsit, ş i certurile lor s�nt tot aşa d� greu şi celce spune minciuni va pieri . _ de înlăturat ca zavoarele unei case • v„„� împărăteşti. - t o. Unui nebun nu-i şade bine să 20. Din • rodul gurii lui îşi satură trăiască în desfătări, om�l tru�ul, . , cu atît mai puţin unui rob • să stă· dm venitul bu�el�r lu� ��������t,·13-; pînească peste voivo�!c.;ao.2'.!. Ecl.io.6, i . 

. 21 . . '.Aoartea • ş• viaţa smt m puterea l 1. Inţelepciunea • face pe om răb· l 1mb�1 ! . •. • dător, 
d y

ric�e 0 rnbeşte, 11 va mi��!,.��!� şi ••
. este o cinste pentru el să uite e e. . • " " greşelile. - •Cap. 14.29. lac . 1 . 19. ••Cnp.\6.!rl. �2. Cine . _gaseşte o nevasta bună, 

1 2• Minia împăratului este ca • răe· gaseşte fericirea ; , " netul unui l eu, este un har pe care-l capata dela . b ă · ţ I · te ca roua pe Domnul. - •Cap. \9.14;91. 10 . . ş • . un vom a u1 es 
. •• 4 �  23. Săracul vorbeşte rugindu-se, iarba. - '� C•:· 16• 14• 15: 20·2; 29• 1°· o ... �i;e 

dar bogatul răspunde cu• asprime _ 1 3. Un 'fiu nebun este o nenor 
• rac.'2. �- pentru tatăl său, 
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evastă g1lcev1toare este ca dacă ea te de • • • • • şi'' .0ă �e pe care picură într'una. - rile înţelepte _rarteaza ele 1nvajatu-

051raŞ1�0 i· 1&. 20; 11 . 21 , 20. •• Cap . "1. o, 10; 27.16. 28. Un ma�tor t . t • . . 'c�� � şi averea le moştenim dela de dreptate, 5 nea 1ş1 bate JOC 

14: . şt gura • celor răi • O'l ·t I · · părinl1• " nevastă pricepută este un rea. _ ,. 1��'1,,' :„e. n� eg1u1-
d
ar o Domnul. - •2 Cor. 1�. "· *"Cup.10.22. 29. Pedepsele sînt 

. • . .  .10. 12, "' 3'. 7 .  

dardr:nea • te cufundă mtr'un somn batjocor�tor�, pregallte pentru 
J S. ş1 lov1tunle • pe t · • · 

adî�C, fletul molatic sufere „ de bunilor. n ru :��nani�. ne-
ş1 SU .,.. Cap.6.9. "'""Cop. 10. 4 ; 20.1!Ji 23.2L . 

p . l0 . ia , 2o. s. 

f�teb; • f.ăzeşte porunca, îşi pă- 20 1. Yinul �ste • batjocoritor, bău-
ufletu . ţunle t.an sînt gălăgioase ; zeş!e 5 nu veghează asupra căii sale, oncme se 1mbată cu ele nu este în-cine . •Luc,10.28; t t . 28 .  ţelept. _ 1·a11m. Curl'n
l.e:- are milă de Sărac, Împru- '''Fnc.9.21 . Cnp.23 29 30 IRn 28 7 o„., li 

r pe Domnul, 2· Frica pe care � În�uflă Î�păratui 
lllu.aEI îi va răspăti binefacerea. - este ca • răcnetul unui Ien •(?p1.2S.2'· Ecl.u.t. Mot. 10. '2; 20. <0. 2 cor. 0. 6, 7. s. dne �I supără, păcătuieŞte •• împo-

10 tnva sa msuş. - ocup.rn.14;  HL 12 . .... \"'cu11 . s. oo. i;'s'.' Ped�pseşte-ţi • fiul, căci tot mai 3. Este o cinste • pentru om să se 
este nădejde,, . ferească de certuri · 

dar nu dort să-l o"!���·. 1;-24,29_19; 29• 17_ 
clar orice nebun �e lasă stăpînit de 

aprmdere . - .:• cnp . 11 . u .  

19. Cel pe care-l apucă minia trebuie 4. Toamna •, leneşul nu ară ; 
să��c\

a
d����

a
;��ţ\ din ea, va trebui să d}ra,,se��r:!'tearnl��� ,s"._strîngă roade, 

mai faci odată luc�ul a�est3:. - • :·cnp.10.•: 10.2'. ••Cnp.19.10. 

20. Ascultă sfaturile, ŞI primeşte m- 5. Sfaturile în inima omului sînt ca • 
'lătura nişte ape adînci, vaca să � fii înţelept pe viitor ! - dar omul priceput ştie să scoată din (IPe.97.87. ele. - -.:1cap.18.4. 

21. Omul face multe • planuri în ini- 6. Mulţi •  oameni îşi trîmbiţează bu-
mada

l
r
ui,

hotăr'1rea Domnulu i, aceea se nătatea ; 
dar cine poate găsi un om •• credin-lmp

lineşte. - •Iov 2.�.rn. P•. :J.'- 10, 1 1 .  cios ? -l)p.16.I,9. J11a. U.28, 21 ;  48. 10. Fapt. 6. SD. Evr. 6 . 17 . �„ Co.p.2;,. H. Mut.G.2. Luc.18. 11. >!•('iPs. 12 . t. Lnc. 18.B. 
22. Ceeace face farmecul unui om 7. Cel neprihănit umblă în • neprihă-

este bunătatea lui ; nirea lui ; 
şi mai .m�lt preţuieşte un sărac de- ferice •• de copiii lui după el ! -

cit nu mmcmos. -
"'2Cor . t . 12 .  N P s . 3 7 . 26 ; 1 1 2 . 2 .  

23. frica • de Domnul duce la viaţă, 8. lmpăratul •, care şade pe scaunul 
şi ceke o are, petrece noaptea sătul, de domnie al dreptăţii, 
fără să fie cercetat de nenoroc ire. - risipeşte orice rău cu privirea lui. -

iC' I Ti m . 4 . 8. ��vcrs. 28 .  

24. Leneşul • îşi viră mina în stra- 9. Cine • poate zice : „Mi-am curăţit 
chină, inima, 
şi n'o duce înapoi la �g,�P�i&�; 26_ ui, 16• 0 1 :!�.�. �u���o�.�. fo�i:��} 4'."i,��.i.�. �-7 .  20. 

25. Loveşte• pe batjocor itor, şi pro- 1 Cor. 4 . 4 .  1 10011 1 . e. 
stul se„ va face înţelept ; 1 O. Două feluri de greutăţ i • şi două 

mustră ţ pe omul priceput, şi va în- feluri de măsuri, 
!elege ştiinţa. - sînt o scîrbă înaintea Domnului. -

�„cap.21.11. ie.i:.neut.13. tt . tCap.9.8. ,,..Deut.25.13, Ptc. Vers.23. Cap.11.  t; 16. 1 1 .  !\llc.6.10,11. 
26. Cine jăfuieşte pe tatăl său şi iz- 1 1 .  Copilul lasă să se vadă • încă din 
goneşte pe mamă-sa, faptele lui 
este un fiu • care aduce ruşine şi dacă purtarea lu i va fi curată şi făra 

ocară. - "Cnp.11.2. prihană. - •Mnt.7. t6. 

27. lncetează, fiule, să mai asculţi 1 2. Urechea care aude •, şi ochiul învăţătura, : care vede, 
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şi pe una şi pe celal!F:.�do:'.11�.u� • . �.-; f�'f.tN;. iubi somnul, căci vei ajunge 
săd���hide ochii, şi te vei sătura de 
ine. - "" CRp.6.0; 12.11; t9.t5. Ro�n . 12 . 1 1 .  

P1 4. „Rău ! Rău !" . zice cumpăratorul, 
şi plecînd, se fericeşte. - " " . 

1 5. Este aur şi sînt multe margari-
ta�e

a
� 

buzele înţelepte sînt un lucru • 
scump - �" Iov 28.12, l6, 17, l.S, Ifl.Cap.3.16; 8. U. 

1 6. l�-i • haina, căci s'a pus chezaş 
pentru altul ; .. 

şi ţine-I zălog pentr�c�!!�:ze.-;; 27. 13• 

1 7. Pînea minciunii este dulce • omu-
lu�ar mai pe urmă gura îi este plină 
de pietriş. - • Cap. �· 17

� 
1 8. Planurile se pun Ia cale prin 

sfat ! 
fă •• războiul cu chibzuinţă. -

"" Cep. ID.22; 24.6. ���· Luc.14.91. 

1 9. Cine • umblă cu bîrfeli dă pe 
faţă lucrurile ascu�se ; . •• şi cu cel ce nu-ş1 poate ţinea gura 
să nu te amesteci. -

•Cnp.11.13. '"Rom.'16.18. 
20. Dacă cineva • blăstămă pe tatăl 

său şi pe mamă-sa, . • . . i se va stinge Jumma •• m m11locul 
întunerecului. - •E•od. 21 . 11. Lev.20.0. 
Mot.10.4. O\'IJov 18.�8. Cap.24.20. 

21. O moştenire • repede cîştigată 
dela început, 

nu va fi binecuvîntată la 00 sfîrşit. -
CICftp.28.20, •OuO!Hu,b,2.8, 

22. Nu • zice : „li voi întoarce eu 
răul !" 

Nădăjduieşte„ în Domnul, şi El te 
va ajuta. - •Deut.32.!16. Cap. 17. 19; 2�.29. 
Rom. 12.111 19. I Tee.6.16. tPet.9.9. 002i:ie.m.16.l2. 

23. Domnul urăşte • două feluri de 
greutăţi, 

şi cîntarul mincinos nu este un lu-
cru bun. - < vera.10. 

24. Domnul • îndreaptă raşii omului, 
dar ce 1nţelege omu din calea 

Sa ? - •Po.87.23. Cap.16.9. Jer. I0.23. 

25. Este o cursă pentru om să facă în 
pripă o făgăduinţă sfîntă, 

şi abea după • ce a făcut juruinţa 
să se gîndească. - • Ecl.6. 4. 6. 

26. Un împărat • înţelept vîntură pe 
cei răi, 

şi trece cu roata peste ei. -
•Ps. 101.6,oto, Ven.8. 

27. Suflarea omului este o lumină • a 
Domnului, 

tai�Î��-
p�runde pînă în functu1 ll!ăr 

28: 
Bunătatea • şi credinci .'• cor.2u�. 

pe 1mpărat, oşia Păzes. şi el îşi întăreşte scaunu] d 
c 

prin bunătate„ -. "Pe.101 . �.�0ll!nie 
29. Slava tinerilor este t· . •·�.,, dar podoaba • bătrînilor a�ia, albi. - . . s�nt Perii 
30. M11loacele de vindeca c''·"·�. cel rău sînt bătăile re Pentru 
şi vînătăile pînă la rană. _ 

21 1: Inima !mpăra !ului este nu de apa m mina Dom ca Un 
pe care îl îndre.iptă încotro nului, 

2. Omul • socoteşte că toate �r1ea" 
sînt fără prihană, cai e lu; 

dar •• Cel ce cercetează inim'J Domn�!. - ''C•p.rn. 2. '''"Cnp.24. 12. �,�.�s� 
3. A f�ce "dreptate şi judecată · este mai placut Domnului decit ?e !.���:!�te. O•ena.:.1 �·1�61.5i",i" Pa.r.o.e. Cap�!&� 

f
:tă,Privirile • trufaşe şi inima îngîm. 

a�eas!ă candelă a celor răi, nu esle dec1t pacat: -. . •c,,.6,11 5. Planurile omului harnic nu d · de cît la belşug, uc 
dar celce lucrează cu grabă n'ajun de cît la I i�să. - •Cap.10.,. 1f; 

c
?
�o
<;�;ori e cîştigate • cu 0 limbă�i·n: 

sînt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte. - •cap.10.2; 1s.11 ; 20.21.2�<Us. 
7. Silnicia celor răi îi mătură, pentrucă nu vor să facă ce este drept. -
8. Cel vinovat merge pe căi sucite dar cel nevinovat face ce este bine'. 
9. Mai • �ine să locuieşti într'un colt pe acoperiş, 
decît cu o nevastă gîlcevitoare într'o casă mare. - • vers. 10. cap.19.13; 25.24; 21.u. 

1 O. Sufletul .• celui r.ă1:1 doreşte răul, 
semenul lui n'are nici o trecere îna· 

intea lui. - 'la<.u. 

1 1 . Cînd • este pedepsit batjocorito
rul, prostul se face înţelept: 

şi cînd se dă învăţătură celui înte-
lept, el capătă ştiinţa. - •Cop.u. 
1 2. Cel neprihănit • se uită la casa ce· 

lui rău, 
şi vede ce repede sînt aruncati cei 

răi în nenorocire. -
*Mat.7.2; 18.!k>, etc.Jac.2.11 

1 3. Cine îşi astupă urechea la strigi· 
tul săracului, 
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l·ci· el nu va căpăta răspuns, cînd 29. Cel rău i_a 0 înfăţişa re neruşinată n dar omul fară prihană îşi îmbunătă'. va striga.el r • făcut în taină potoleşte \eşte calea. _ 

14. L)n a 
t I p

3
e
0
re
.
a,
Nici • înţelepciunea, nici price-(11Î�ia, "tă dată P: �scuns po o eştc ş1 o ml t nică m1me. - !1ici sfatul n'ajută împotriva Domnu-cea mai pu er . (•

t

Cnp.17.8
1
, 23; 18. 1�. Iu1. - „.' Js11.8.9, 10. lcr.G,23. Fapt.O. S9. 

sie 0 bucu ne p�n ru ce nepn- �I� .C.alul • este pregătit pentru ziua 15: E _ facă ce este bine, batalte1, 
bădn!�!a 

pentru ceice fac rău!,c�:.\�.� dar biruinţa•• este a Domnului . _ 

g[6��m�l care se abate dela calea în-
ţel
5�

�i:�1�ihni în adunarea celor mor

Pi7. Cine iubeşte petrecerile va duce 
lip�ă, .  iubeşte vinul şi untdelemnul ŞI ci!Je r nu se îmbogăţeşte. -
dresuCel rău slujeşte ca pre\. d_e .răs-1 8. • re • pentru cel nepnhamt, 
cull!ParÎ stricat, pentru oamenii fără ŞI cc:. »•CeJl. l l . 8. IP.lL.43.3,4. 

P[�aM�i �bine să locuieşti într'un pă-
Dlînl pustiu, ·1 "t . 

de �îţ cu_ 0 nevastă g1 cev1 o.���„.�'. upărac1oasa. - . d 1 5 20 Comori • de l?�eţ ŞI unt e emn 
. tîn locuinţa celui int�lept, 51dar omul fără mint;P!.�12����f.��.��:i.� 21. Cine • urmăreşte neprihănirea şi 
bun:::��!'viaţă, neprihănire şi �lavă.-g �· Cup . 15.0, Mat. 6.6.  

22. In\eleptul cucereşte cetatea • vite-
jil�{'doboară puterea în care se încredeau. _ ·:·.Ec� . 9 . l4.1 etc. 
23. Cine • îşi păzeşte gura ŞI ltmba, 
îşi scuteşte �ufletul de multe neca

i *Cap.12.13; 13.3; 18.:.!1. lnc.3.2. ��: Cel mîndru şi trufaş se cheamă 
batjocoritor :  . • • • . . 

el lucrează cu aprinderea mg1mfam. 25. Poftele leneşului • îl omoară, • 
pentrucă nu vrea să lucreze cu m 1-

nile. _ « Cop. 13. 4 .  26. Toată ziua o duce numai în pofte : 
dar cel • neprihănit dă fără zgîr-

cenie. _ "'Pa.s1.26; 1 12.9.  27. Jertfa • celor răi este o scîrbă îna
intea Domnului, cu cit mai mult cînd o aduc cu gân-
duri nelegiuite. -

°'PB.00.D. Cnp.16.8. IRn..66.3. Ier.6 .20. Amoe 5.22. 28. Martorul • mincinos va pieri, 
dar omul care ascultă bine va vorbi 

totdeauna cu izbândă. - • Cap.1u, 9. 

*Ps. 20. 7;  33.17. [:m. 31 . 1 .  ��*Ps.S.8. 

22 1 .  Un nume • bun este mai de . d<?r.it �ecît o �ogă\ie mare, ş1 a f1 1ub1t preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul . - • Ecl. 1. 1 .  
2. Dogatul • şi săracul se întîlnesc : Domnul •• i-a făcut şi pe unul şi pe altul. -O:•Cup . 29 . JS. tCor. 12.21. <-OJov31.16. Cnp . l � . 31 .  3 .  Omul • chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte şi sînt pedepsiţi. - •Cnp. 1•.10; 21 . 12. 
4. Răsplata • smereniei, a fricii de Domnul, 
este bogăţia, slava şi viaţa. -

..-.re. 11:.?.:l. Mo.t.6.BS. 5. Spini • şi curse sînt pe calea omului stricat : 
cel •• ce-şi păzeşte sufletul se depăr-tează de ele. - ICICnp.10.19 . .... „„ l loan6.18. 

6. lnvaţă • pe copil calea pe care trebuie s'o urmeze, 
şi cînd va îmbătrîni, nu se va abate dela ea. - "'Efes. 0.4. 2Tlm . 3. 10. 7. Bogatul • stăpâneşte peste cei să

raci, 
şi cel ce ia cu împrumut, este robul 

celui ce-i dă cu împrumut. - • 1ac.2.s . 
8. Cine° samănă nelegiuire, nelegiuire 

va secera, 
şi nuiaua nelegiuirii lui este gata. -<-Iov-t . 8. 0.senl0.13. 

9. Omul milostiv • va fi binecu"'lîntat, 
pentrucă dă săracului din pînea lui. 

„ 2 Cor.9.6. 

1 O. Jzo-oneşte • pe batjocoritor, şi 
cearta s� va sfîrşi, 

neînţe!egerile şi ocările vor înceta. -
V-Fuc.2L.9, IO. P.s . 101.0.  

1 1 . Cine •iubeşte curăţia inimii, 
şi are bunăvoinţa pe buze, este prie

ten cu împăratul. - «Ps.101.6. Cap.16.13. 

1 2. Ochii Domnului păzesc pe cel ce 
are ştiinţă, 

dar înfruntă cuvintele celui stricat. 
1 3. Leneşul • zice : „Afară este un leu, 
care m'ar putea ucide pe uliţă !" -

""' Cllp.26.19. 
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14 Gura • curvelor este o groapă 23 1 . . Dac� stai la masă la adî�că ; " . cei man, . . . unui di e cine vrea să-l pedepseasca Dom- 1a seama. ce a1 dinainte : Q 
uf acela•• cade în ea. - 2. p�ne-ţ! un cuţit în gît n , 

„ ... Cnp. 2. 1s; o. a; 1. 6: 2s. 21. "'"' Ec1· 7 · 2�· daca eşti prea lacom ' 
1 5. Nebunia este lipită de inima cop1- . 3. )'!u pofti mîncările. lui al I lui . . ' cac1 smt o . hrană înşel "t ese, u
da� nuiaua • certării o va deshp1_ d� I 4. NI.! •  te chinui ca să te j 0bre." 

I _ ,.c„p. rn.2'; 1•.1s: w. rn, 1 J; c'9. l:'.' 1 '; j nu-ţ1 pune •• priceperea ".:1 °ga(eşij e 
i6 C"ne asupreşte pe sărac ca sa-ş1 " C•p . ,s. 20. 1 Tim . •.•, rn, "''Cnp.;� aceasta'

. mă;eas�ă avuţia, . . 5. Ab!a ţi-ai aruncat ochii ·:· n,„_,,_,,· 
va trebui să dea şi el altuia mai bo- nu "m.a1 est� ;_ • . 

Pre ea Şi 
at şi va duce lipsă. -

I 
caca bogaţ1a 1ş1 face ari . g

l 7. Pleacă-ţi urechea, şi ascultă cu- ş�, ca vulturul, îşi ia sbor�J\ 
vintele înţelepţilor, • . . " run. • • • 

Pre ct. 
şi ia învăţătura mea m 1�1ma. . 

• 6 . . Nu mm.ca pmea celui •• . 
l 8. Căci este bine să le pastrez1 m- ş1 nu pofti mmcările lui al��srnaş, 

lăuntrul tău, •>Po. 141 . •. ""De e, 
şi să-ţi fie toate de odată pe buze. - 1  7. căci el este ca unul care • . "·11.1. 

1 9. Pentru ca să-ţi pui încrederea în socot�li!e �n �ufle�; • aşi face 
Domnul, " . . . „Ma_m_nca ş1_ bea ' iţi • va zice el .  vreau s ă  t e  învăţ e u  astaz1, da,_ p e  tm�· 1 dar m ima I U 1  nu est� c11 !ine. 'P•. i� 

20. N'am aşternut eu oare m sens �- Bucata pe care a1 mincat-<> 0 /: pentru tine var�a, . " ' ei 
sfaturi • şi cugetări, . • c�v:s.s. ş1 cuv!ntele placute pe cari le . 21 .  ca . să te învăţ lucrun temeinice, : spune, smt rerdute. vei 

cuvinte adevărate, 9. "�u vorbi l a •  urechea celui nebu ca •• să răspunzi cu vorbe adevărnt� • cac1 el nesocoteşte cuvintele tal' celui ce te !rimele ?- "Luc. 1 . 3, <. •"l Pct.3.1>. mţelepte. •cap. 9. 8. M,Li: 
22. Nu • despuia pe sărac, pentrucă I �- Nu � mut� hotarul văduvei · 

este sărac, . ŞI nu mtra m ogorul orfanil�r şi nu asupri „ pe nenorocitul care .
• 

• Deu1.rn.1<; 21 . 11.c,p.k_ll. 
stă 1; Efo�a�t!. iovs1. rn, 21. „Zah. 7.10. Mal.S. 6. t1r�·ic �ăc1 răzbunătorul lor este pu. 
23. Căci • Domnul le va apăra prici- El le va apăra pricina împotriva ta na lor, •rovs1 .21. Cap.>J.�· 

şi va despuia viaţa celor ce-i de- 1 l �- Desc�ide-ţi in i_ma la învă(ă!ură. spoaie. - • 1 sam.24.12; 20.39. Pa. 12 . 6; !16.t, 10; ş1 urec�1le la cuv1!1tele ştiinţei. ' 
68.6; 1'0. 1?. Cap

;
23 . l l:

l•r.51
;

36. • . 1 3. _Nu "cruţ� COJ?lfU( de mustrare 24. Nu te 1mpnetem cu omul mm1os, căci daca-1 vei lovi cu nuiaua nu v; şi nu te însoţi cu omul iute la mî- muri. "C•p.13.24; 10.1e; ZJ. u;;211. u,11. 
nie, : 4. Lovindu-l cu nuiaua, 
25. ca nu cumva să te deprinzi cu îi • scoţi sufletul din locuinţa mor· cărările lui, ţilor. • 1 eor. ;,.� şi să-ţi ajungă o cursă pentru su- 1 5. Fiule, dacă-ţ i • va fi inima înţe-flet. - leaptă, 
26. Nu • fi printre cei ce pun che- inima mea se va bucura ; 

zăşii, ·:·ver.i. 24.26. Cap.:11.1. 

printre cei ce dau zălog pentru da- 1 6. şi lăuntrul meu se va veseli, 
torii. "C•p. 6. 1 ;  1 1 . 15. cînd buzele tale vor spune ce este 
27. Căci dacă n'ai cu ce să plăteşti, bine. 
pentruce ai voi săţi • se ia patul de 1 7. Să nu-ţi pizmuiască inima •  pe cei 

supt tine ? •cap.20.16. păcătoşi, 
28. Nu • muta hotarul cel vechi, ci •• să aibă totdeauna frică de Dom· 
pe care l-au aşezat părinţii tăi. - nul ; "Pa. 37 . 1 ;  79. 3 .  Cop.3.31; 24.1. 00eap.2il.ll. 

'' Deut.19. u; 21. 11. Cap. 23.10. 1 8. căci • este o răsplată, 
29. Dacă vezi un om iscusit în lucrul şi nu ţ i se va tăia nădejdea. 

lui, acela poate sta lîn(fă împăraţi, •Ps.97.37.Cap.2'. Luc.11.11 
nu lingă oamenii de nnd. I 1 9. Ascultă, fiule, şi fii înţelept; 



P R O V E R B E L E  (P I L D E L E) 23, 24. 661 ,_1 . • inima pe calea cea ' 24 t . Nu . . •  „ 
îndreapta I . ''' C•�.<.2:1. I răi, p1smu1 pe oamem1 cei 

Jreaptă. , fi prin.tre ce1�e be.au vm, I şi nu •• dori să fii cu . . 
20 . . Nurintre ce1ce se 1mbu1bează cu 73.s. cap. , _ 31 ;  23, 17 . Vers. lo. ''••c�! ,

1 
•

1
�e. 97. 1, ek.; 

niCI p 22 ]llol.2J. 49. Luc . 21 . 34. Rom. 13. 13. 2. căci • inima [or S 
• d . .  carne.s•I••· 6· . 

. - păd, e gin eşte la pră-
11"·!· 1 ·, . bejivul ş1 cel ce se deda la şi buzele lor vo b 1 . . . 21. ·���� sărăcesc, . • 

r esc ne eg1'..
':.�1 ;0-; 

ifll�u�jipirea te face să porţi }���1���: 3 . . Pr�n în�elepciune_ se înalţă o �as·ă· ş1 , ŞI prm pricepere se intăreşte · ' 
2 Ascultă

• pe tatăl tau, care te-a 4. prin ştiinţă se umplu că�ările ei 
"is;ut, socoti pe mamă-ta, cînd a cufe� toate bunătăţile de preţ şi plă-

şi n� i
�

.
e • Cop.1.s; 3'.'· '" Er"'.6· 1· 2· 5. 0Un om • înţele t este · i111bă�:rnpără • a�ev�r�l, ş1 nu:! vm.de, put�re, . 

P phn de 
2
j�jelepciunea, mvaJ�!�.'.\}1�1.�.��c:1� ŞI cel priceput îşi �Jeleşte vlaga . 

pereaî. tăi • celui neprihănit se vese- �· . Căci. • prin măsuri "�h������··�î·� 24. a şhg1 bătălia leşţe, 1 ce dă naştere unui înţelept . şi . Pr!n m�rele număr al sfetnicilor 
ŞI ��ră ol! Co.p . 10. 1 ; 10.20. Vcrs. 15. at btrurnţa. - >:•Co.p . 1 1 . 14; 15. 2'1; 20.18. J.uc.t-1.Sl. se bu5, se

. 
bucure tatăl tău şi mama ta, 7. Inţelepciunea este prea • înaltă 25; a veseJ.ească cea care te-a născut. pentru cel nebun :  

sa 
s
e.ule dă-mi inima ta, _ el n u  va deschide gura la judeca-2�. f; găsească plăcere ochii tăi în ta. - . • • Ps. 10. 6. Cop. 1u. 

11 5Mele. 8. Cine se • gmdeşte s.ă facă rău, căile C · • curva este o groapă adîncă, se cheamă un om phn de răutate. -
2'.· ��1 0 fîntînă strîmtă. » Cop. 22. u. • . -· llom . t . 30 .  

2�.
s�:�";în�eşte ca un �oţ, _ i�a? indul celui nebun nu este deci! 
· ăreşte intre oamem numarul ce- P . • . . ŞI r aţi • Cop. 7 . 12. Ecl.7.26. ŞI batJO�ontorul este O SCÎrbă pen-

[Ol 5 �le' 0cui sînt vaietele ? Ale  cui tru oame�i. -- . • . . . 29· w ile ? Ale cui sînt neînţelege· 1 °„ J?�c� slabeşh m ziua necazului , smt o ar · mica 1ţ1 este puterea. -
rilej i sînt plîngerile ? Ale cui sînt 1 l: lzbă�eşte • P� cei _tîrîţi la moarte, � � cu 

r" ricină ? ŞI scapa pe ce1ce smt aproape să răm.n��/�î�t Pochii .� roşi ? ! fie )unghi
_
ati: -:- • Ps.82.•. Is:.68-6, 1„1 1oa�13•16 Ai 

•Isa . 6. l l , 22 .  ••Fac.49. 12 . 1 2. D.aca ZICI : „Ah ! n am ştiut ! . . .  
30. Ale celor _ce • întîri:_ie la vin, ini�i��1 că nu vede Celce" cîntăreşte 
.li se d

1
uc 

1
sa golea���P �

a���l 5 �� şi Celce veghează asupra sufletului vm ames eca. . • • • · · · · · · · tău ? 
31. Nu te �1ta_ � vm

. 
cmd curge roş Şi nu va răsplăti El fiecăruia duşi face m�rgantare m PP!h,!r5 ; ca 9 2 p ă  •• faptele lui ? - •Cap. 21 . 2. *" lov 34. u . el aluneca uşor, · · · P· · · I'e.62.12. Ier.32.19. Rom.2. 6. Apoc.2.23; n 12. 

32. dar pe urmă ca un şarpe muşcă 1 3. Fiule mănîncă • miere căci este şi înjeapă ca un basilisc. bună 
' ' 

33. Ochii ţi se vor uita după femeile şi fagurul de miere este dulce pen-altora, I tru ce'rul gurii tale. •c1nt.&.1. 

şi inima îţi va vorbi prostii . 1 4. Tot •  aşa, şi înţelepciunea este 
34. Vei fi ca un om culcat în mijlo- bună pentru sufletul tău : 

cui mării, dacă o vei găsi, ai un viitor„, 
ca un om culcat pe vîrful unui ca- şi nu ţi se va tăia nădejdea. -targ. >:'Ps.119. 10; IHl. 103 . .;,.:, cap.23.18. 
35. M'a lovit• . . . dar nu mă doa- 1 5. Nu • întinde curse, nelegiuitule, re! . :'. la locuinţa celui neprihănit, 
M'a bătut . . .  dar nu •• simt nimic ! şi nu-i furbura odihna. • Pe. 10.9, 10: Cîndţ mă voi trezi ? Mai vreau vin !" 1 6. Căci • cel neprihănit de şapte on 

tCap.21.22.1er.s.a. MEl<>•.•.19. tDeut.29.19. Iea.66.12. cade, şi se ridică, 
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dar „ cei răi se prăbuşesc în neno- şi am tras învăţătură din 
37 u 11110 7 a zut. " . ce a111 vi. 

��;��."io. Amoe"'6��:s�·1��-J��i��i1. · 
· · . ." .

. 
33. „Sa .mai dorm putin •, Să 

1 7. Nu • te bucura de căderea vraJ- pes� put.11:!, 
. lllai aii . . t" sa mai mcruc1şez mînile . ma

şÎu;�1 
n: tl se veselească inima cînd mă od!h�e�c !" ". ' p��!n ca s1 . t I 34. Ş1 sarac1a vme peste tine P.6.1,„. se potlf�,�;.ş„�29� ps."6.16,19. cop. 11.6. Obnd. t!. şteptate, Pe nea. 

l S. ca nu cumva Domnul să vada, ca un hoţ, şi l ipsa, ca un 0 , 1 V mat. lll 1nar. să 
şi�i-fi Î��barcă mînia .d�la el. -

1 9. Nu • te minia din pricina celor ce 
fac

1
• r

n
ă�, 

izmui pe cei răi ! Ş p 
._,ps.37. 1; 73.S. Cap.23.17. Vera.I. 

20. Căci • cel ce face răul n'are n i-
ci�j 

l
�i�f;� •• celor răi se stinge. -
...,Ps.u.e. \'l-OJov tB.b,6; 21 . 17. Cap. 13.9;20.20. 

21 .  Fiule, teme-te • de Domnul şi de 
împăratul ; . . • 

şi să nu te amesteci cu cei neastim-
păraţi ! •Rom.1_s. 7'. 1;e1.2. 11. 

22. Căci deodată l� va. v�m p1e1r.ea, şi cine poate şti sfirş1tul ammdo-
r��� �ată' ce mai spun înţelepţii : 

Nu • este bine să ai în vedere fafa 
oa�enilor în judecăţi." -

•Lev. 19.15. Deut. J . 17; 16.19. Cap.tS.6;28.21. Ioan7.24. 
24. Pe cine • zice celui rău : „ Tu eşti 

bun !" 
îl blastămă popoarele, şi-l urăsc nea-

murile. (ll eap.17.l&. Isa . 5 . :!a. 
25. Dar celor ce judecă drept le mer-

g\� i�e�are binecuvîntare vine peste 
ei. -26. Un răspuns bun este 

ca un sărut pe buze. 
27. Vezi-ţi • întîi de treburi afară, 
îngrijeşte de lucrul cîmpului, 
şi apoi apucă-te să-ţi zideşti casa. -

\'l lReg.6.17, 18. Luc.14.28. 

28. Nu • vorbi în chip uşuratic îm
potriva aproapelui tău ; 

ori ai vrea să înşeli cu buzele tale? -
<- Efes.4.26. 

29. Nu • zice : „Cum mi-a făcut el aşa 
am să-i fac şi eu, 

îi voi răsplăti după faptele lui !" -
ocap.20.22. Mat.6.89, 44. Rom. 12.17, 19. 

30. Am trecut pe lingă ogorul unui 
leneş, 

şi pe lingă via unui om fără minte. 
31 .  Şi era • numai spini, 
acoperit de mărăcini, 
şi zidul de piatră era prăbuşit. 0Fac.a.1s. 

32. M'am uitat bine şi cu luare aminte, 

25 1. lată !ncă • vreocîteva . „ de_le lui �olomon, strîns 
din Pi\. men11 lu1 Ezech1a, împăratul luiel�e oa. I • I . • 1 nda., 2. S ava u1 Dumnezeu stă , ''·'-� dcrea lucrurilor, 10 ascun. 

re��! j����rW���r_:!ilor stă în cerce1a . 
3. lnălţ im;�·����rli�m;dî���·1ov1.11, 

mîntului, ' 101ea pă. 

se�i�nima împăraţilor sînt nepă\11l1J. 
4 . . Scoa_te • zgura din argint, ş1 argmtarul va face din el u ales. • . " ''Tl�.;� 5. Scoate ş1 pe cel rau dinainte . · 

păratului, a 1rn. 
şi scaunul lui de domnie •• se v 1 tări prin neprihănire. _ a n. 

6 . . Nu te făli î��j�·t��s. î;�'ă����l�i·1• ş1 nu lua locul celor mari · ' 
7. căci •  este mai bine să ţi 'se zică· „Suie-te mai sus !" · 
de�ît să fii pogorît înaintea voivo. dulu1 pe care ti-1 văd ochii . - >Luo.H.�•. ro. 8. Nu • te grăbi să te iei la ceartă ca nu cumva la urmă să nu ştii0ce să faci, 
cînd te va lua la ocări aproapele tău. - •C•p. 17. IUlol.5.1. 

9. Apără-ţi • pricina împotriva aproapelu i  tău, 
dar nu da pe faţă taina altuia, "'ri1Rt./i.2ii;19.l.8. 

1 O. ca nu cumva, aflînd-o cineva,săte 
umple de ruşine, 

şi să-ţi iasă nume rău care să nu 
se mai ştear�ă. -

1 1 . Un cuvmt spus la vremea potri· vită, 
este ca nişte mere • de aur într'un 

coşuleţ de argint. - • C•P: 1� 2:1. r. •. w.'. 
1 2. Ca o verigă de aur ş1 o podoabă 

de aur curat, 
aşa este înţeleptul care mustră, pen· tru o ureche ascultătoare. -
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R B E L E  (P I L D E L E) 25, 26. 663 , răcoreala zapezn pc vremea I 27. Nu • este b" " " • . t3. C�lui, . . , miere : tne sa manmc1 multă 

seceriş 
t un 50) cred1nc1os pentru cel · tot aşa nu t . 

aşa es e e . după slav� t • es e. o ctnste să•• alergi 
ce·I triJT!et �ză sufletul stăpînului său. 28. Omul 

a tnsut1. - "'Vem.rn. ""Cup.21.2. 
el jnv1ore "' Cuv. i:u1 . sine care nu este stăpîn pe 

norii • şi vîntul fără ploaie, es'te ca 0 t t " . t4. Ca un om care ·� se laudă pe duri. ce a e surpata ş1 fără zi-
aşa est� dărniciile lui. - "Cup.10.32. 

nedrept C "ludo l2. ••Cnp.20.B. 2 l . 
p ·n • răbdare se înduplecă un I 6 v' Cum ,nu I se . p�tn-.:esc zăpada t?· fi 

. ri ului 
ara, ş 1  p oaia m timpul sece· 

voivod,
. bă dulce poate zdrobi oase. ş

a a � . ŞI o. hi;:: , etc. 1 s ... m . ZJ. 2-1.,et<. Cup. 10. 1 ;  10. H. neb
ş u se potriveşte slava pentru un °" �ac„:·: dai peste miere, nu m inca un. 

. ... 
•:· i�am.12.11. 

16; D�.�a 
cît îţi ajunge, . 2j C�m sare vrabia mcoace şi în-

ctecit � 1 
u ţi se scîrbească şi  s'o verşi co 0 şi cum sboară rîndunica, 

ca sa �  • Vcre. 21 . aş3: nu n tmereşte blestemul •  neîn-
din gurÎ." -;ar în casa aproapelui tău, temei�!: - ··· �um.23.s. Deut.23.&. 17. C� �� se sature de tine şi  să te t 

3• 81:1ul ' este pentru cal, frîul pen-
ca sa ru .magar, 

urasc2 �n buzdugan, ca o sabie ş i  I şi nuiaua pentru spinarea nebuni-18. s/ eată ascuţ ită, or. -
" 

"' P• . 32 . 0 . cop.10.rn. ca 0 �te un om care • face o mărtu- 4 .
. Nu �aspunde nebunului după ne-

. 
aşa � incinoasă împotriva aproapelui huma Im, . . nsire •Pe.67.4; 120.a, < . Cap. 1�. 18. ca să nu semem ŞI tu cu el. -s�i· Ca un dinte stricat şi  ca un picior 5. R�spu�de • însă nebunului după 
� chiopătează, • . 

nebun�a Im, " • car ş este încrederea mtr'un stricat la ca sa nu se creada mţelept. -
.
a
;
a
necazului. - . 

·•·M�t . rn.1-•;21.2-1.-0:. 1%. Ca unul care îşi scoate ��ina pe b�� Celce tnmete o solie printr'un ne-
zi rece sau varsă oţet pe s 1l itră, • � . . . . 

0 aşa est� �ine cîntă cîntece unei inimi dr��t
!��� . 

s�gur p1c10arele, şi bea ne-
tn2t[);�I�e

�ste flă.mînd vrăjmaşul 7. Cum sîn.t picioa�e!e ologul�i! I" dă-i pîne să mănmce, aşa este ş1  o. vorba mţeleapta m gu-
a�ăcă-i este sete, dă-i apă să bea. ra unor ne

.
bum. -

. • 
•Dao.o. 18. Rom. 12. 1s. 8. Cum a1 pune o piatră m praştie, 

22. Căci • făcînd aşa, aduni cărbuni aşa este cînd dai mărire unui ne-

aprinşi pe capul lui, bun. -
şi" Domnul îţi va răsplăti. - 9. Ca un spin care vine în mina unui 

•E�od.2!1.4,0. Not.6.44. Rom.12.20. -=·�· 29am.18.12. Om beat, 
23. Vîntul • de miazănoapte aduce aşa este o vorbă înţeleaptă în gura 

ploaia, nebunilor. -
şi limba•• clevetitoare aduce o faţă 1 O. Ca un arcaş care răneşte pe toată 

mihnită. - •1ova1.22. "''Pe.101.6. lumea, 
24. Mai • bine să locuieşti într'un aşa este celce tocmeşte pe nebuni şi colt pe acoperiş, pe întîii veniţi. - · 

decît să locuieşti într'o casă mare 1 1 . Cum • se întoarce cînele la ce a 
cu o nevastă gîlcevitoare. - vărsat, 

•Cap.19.1s;21.e,19. aşa se întoarce nebunul " la nebu-
25. Ca apa proaspătă pentru un om nia lu i. - •2Pet.2.22. ••Exod.8.16. obosit, 1 2. Dacă vezi • un om care se crede 
aşa este o veste bună venită dintr'o înţelept, 

!ară depărtatli. - poţi să ai mai multă nădejde pentru 26. Ca o fîntînă turbure şi ca un iz- un nebun decît pentru el. -YOr stricat, '' Cap. 29. 20. Luc.18. 11.  Rom . 12. 16. Apoc.S.17 . 

. aş� e�te cel neprihănit care se cla- 1 3. Leneşul • zice : „Afară este un leu, 
tină mamtea celui rău. - pe uliţe este un leu ! •cap.22.rn. 
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1 4. Cum se învîrteşte uşa pe ţîţîn i-
le 
a�
i� se învîrteşte leneşu l • în patul lui. 

"'Cop. J9. 2.a . 

1 5. Leneşul îşi viră mina în blid, 
şi-i vine greu s'o ducă iarăş la gu-

ră. -
1 6. Leneşul se crede mai înţelept 
decît şapte oameni cari răspund cu 

j
���

c
u�·trecător care se amestecă în

tr'o ceartă care nu-l priveşte, 
este ca unul care apucă un cine de 

urechi. 
1 8. Ca nebunul care aruncă 
săgefi aprinse şi ucigătoare, 

1 9. aşa este omul care înşală pe aproa-
pele său, 

şi apoi zice : „Am • vrut doar să glu-
mesc !" - l) Efes. 5 . 4 .  

20. Cînd n u  mai sînt lemne, focul se 
stinge ; 

şi cînd nu • mai este niciun cleveti-
tor, cearta se potoleşte. <c•p. z2. 10. 
2 1 .  După cum • cărbunele face jăra

tic, şi lemnul foc, 
tot aşa şi omul gîlcevitor aprinde 

cearta. • C•P· 15. 18; 29.22. 

22. Cuvintele • clevetitorului sînt ca 
nişte prăjituri, 

alunecă pînă în fundul măruntaie-
lor. - • Cap.18.8. 

23. Ca zgura de argint pusă pe un 
ciob de pămînt, 

aşa sînt buzele aprinse şi o inimă 
rea. 
24. Celce urăşte se preface cu buzele 

lui, 
şi înlăuntrul lui pregăteşte înşelă-

ciunea. 25. Cînd • îţi vorbeşte cu glas dulce, 
nu-l crede, 

căci şapte uriciuni sînt în inima lui. 
(':Pe.2J3.a. Ier.9.8. 

26. Chiar dacă-şi ascunde ura în pre
făcătorie, 

totuş răutatea lu i se va descoperi în 
adunare. -
, 27. Cine • sapli groapa altuia cade el 
m ea, 

şi piatra se întoarce peste cel ce o 
prăvăleşte. l)Ps. 7 . Iii, 16;9. lO;J0.2;67.8. Cap.28. 10. Ecl.10.8. 

28. Limba mincinoasă urăşte pe cei 
pe cari-i doboară ea, 

şi gura linguşitoare pregăteşte piei
rea. -

27 1 . Nu • te făli cu zi căci nu ştii ce poate
u:d

de rnlne 
"'Luc.12 rn Uce o J 

2. Să te laude altul •  n
. ·"l. ,,,_._:�·-.. un �trăin, nu buzel'e �Feur� ta, '"' 

g;�u
P1atra este grea, şi �isip�J"�·� da� supărarea pe care 0 . . este 

neb�nul este mai grea d pri�1nuie 1 
doua . - e c11 arn!e 
�."Furia este fără mil ă şi , . •n. mea, rn1n1a năv� dar cine • poate sta îrn 

· 
loziei ? . -. P0!�i1va ge. 
;;. Mai bine o mustrare • "'"·� de cit o prietenie ascunfă� �tă 
6. Rănile • făcute de ��·;·:s·t G•1.2.,, desc cr�dincii;>şia lui, ne en dove. 

ci:�s��
r�tănle unui vrăjmaş sîntrnin. 

7. S�tulul calcă în picio 'f'r..„,,; de miere, are agurui 

ră�i�rni�:n:În� ��l:i fi �mînd toate atnă. 
8. Ca pasărea pl�cată din -�1"'" aşa este om ul plecat din {u' ul ei, 
9. Cum înveseleşte untdelernocl] �ău. mîia inima, nu ş1 ta. 
aşa de dulci sînt sfaturile pi' dragoste a�e" �n ui prieten. _ ine de 

P�?�t::;�I Pt;t�i
1uf�ă�rietenul tău şi pe 

. dar nu într� în ca�a fratelui r . zma necazulm tău : au 10 
mai • bine un vecin aproape de cit un frate departe. - •cap 17.11: "·" c : 1. 1 : �iule •, fii înţelept, şi înve;ei:;; '.  m1 1mma, e 
şi •• atu�ci voi putea răspunde ctlui ce mă batjocoreşte. -

�·Cap. 10.lj23.1°' 24, ll'Yfs,JZ7.6. 
1 2. Omul chibzuit • vede răul şi se a· 

scunde ; 
da� _proştii merg spre el şi sînt p� 

deps1ţ1. - •c. •. �.1 
1 3. Ia-i • haina, căci s'a pus chezaş 

pentru altul, 
ia-l zălog în locul unei străine. -

=�Exod.2'2.26. C.:ap.31.11. 

1 4. Binecuvîntarea aproapelui cu glas 
tare dis de d imineaţă, 

este privită ca un blestem. -
1 5. O • straşină, care picură necur· 

mat într'o zi de ploaie, 
şi o nevastă gîlcevitoare sînt tot una •C.p.6.ll 

1 6. Cine o opreşte, parcă opreşte vin· 
tul, 
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şi parcă ţine 
dreaptă. 

-:: um ferul ascute ferul, 
17. Dupa emul aţîţă minia altui om. :-toi a���1

•
0 
îngrijeşte. de un smochm JS. Ci din rodul Im, 

va p1î�ca . păzeşte stăpînul va fi pre-şi cine-ŞI 
''' l Cor. 9 . 7 , 13. 

ţuit. - ·spunde în apă faţa la faţă, 
J 9. Cu� r�nde inima omului inimii 
aşa .rasp 

. 

oJllul0�;:î cum loc�inţa morţilor • şi 20. se pot satura, adîncul ;�ici ochii •• omu!ui ,.,nu se pot tot aş 
,�cup.J0.16. Bnll.2.o. * · Ecl. 1 . s, 1i . 1 .  sătura . �ste tigaia • pentru lăm_urire.a 21: ci . şi cuptorul pentru lamun

argintu uiui . re:c:::°est� bunul nume pe����. n�� 
oJll · - ebun chiar • dacă l-ai pisa 22 . . 

�e
l g
n 
ul în piuă, în mijlocul grăcu pisa o 

unielor, _ tot n'ar ieşi din el. -nebunta �� Cap. 23.30. Isa. 1 .  6. Ier. 6.3. 

3 lngrijeşte bine de oile tale, 2 i ia seama la turm�Ie tal�. . . 2� Căd nici 0 bogăţie �u ţu1e vec!mc, 
i
. 

nici cununa nu. r�m!ne �e .vecie. -:: 
2�. Dupăce se ridica fmul , se arata 

ver��
aţ
r
a
bu�S�ăde pe munţi sînt strîn-ş1 ie 

o:o rs. 1u4..1.1. 

5�6� Mieii sînt pentru îmbrăc��inte, 
şi ţapii pentru plata _og:orulu1 , 
27. laptele cap�elor ţ1-a1unge pentru 

hrana ta, a casei tale, . . şi pentru întreţinerea slu1mcelor tale. 

28 I .. C'.el rău • fuge fără să fie ur
dar �:{'��prihănit îndrăzneşte ca_ u� leu tinăr. _ • Lev. 26. 17,36. Ps."'.'.„" 

2. Cînd este răscoală într' o ta ră, sm t 
m�lJ� ��pi�n om priceput şi încercat, 
domnia dăinueşte. - . 3. Un om • sărac care apasă pe cei 
ob�!t:iJ�· 

0 rupere de nori care aduce 
lipsă de pîne. - ''Mat�1s.2S. 

4. Ceice • părăsesc legea, lauda pe 
cel rău, • . dar•• ceice păzesc legea se m1me 
pe eJ. - •Pe.10.3;49.18. Rom . 1 . 32. •• t Reg. 18. 

IB,2Ulat.3.7;14.4. Elee. 6. ll.  

5. Oamenii • dedaţi la rău nu  înţeleg 
ce este drept, 

tofuÎ� C:ice •• caută pe Domnul înţeleg 
(1 P.�. 92. 6. *.:.Ionn 7. 17.  1 Cor. 2 . 15. t fon.n 2. 20,27 , 6. Mai • m uit preţuieşte săracul care umb!ă în neprihănirea lui . decît bogatul care umblă pe căi su-cite. - *C11u , rn. 1 .  Yer"l'.1. 18. 7: Celce • păzeşte legea, este un fiu priceput, dar celce •• umblă cu cei desfrînati face ruşine tatălui său. -

' 
':'Cup. 21-J.:l. "'i:<Jov:!7.lli ,li.  Co.p.13.2'2, Ecl.2.26. 

8. Cine • îşi înmulţeşte avuţiile prin dobîndă şi camătă, le strînge pentru celce are milă de săraci. - oz11h.1.11. 
9. Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n'asculte legea, chiar • şi rugăciunea lui este o scîr-bă. - .,.. Ps. 66 . 18; 109.7. Cap. 15.S.  1 O. Cine • rătăceşte pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar„ oamenii fără prihană moşte-nesc fericirea. - .,.. Cnp. 26. 21. '"" ..... Mo.t. 6.33.  1 L��r�1c�l0�aa:e s:st���ic��ţ�{W�er-cetează. -1 2. Cînd • biruiesc cei neprihăniţi, este o mare slavă, 
dar cînd se înalţă cei răi, fiecare se ascunde. - >:•Vers.29. Cnp.11.10;29.2. Ecl.10.6.  13. Cine • îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, 
dar cine le mărturişeşte şi se Iasă de ele, capătă îndurare. -

VPs.32.3,5.  lioaol.819, 10. 
1 4. Ferice de omul care • se teme ne

contenit, 
dar „ cel ce-şi împietreşte inima ca

de în nenorocire. -
�·Ps . 16.8.  Cop.23.17 . .,....., Rom.2.6;11.20. 

1 5. Ca un leu • care răcneşte şi ca 
un urs flămînd, 

aşa este •• cel rău care stăpîneşte 
peste un popor sărac. -

'"" 1 Pet. 5. 8. �":' Exod. 1 .  14- 16, 22. Mu.t. 2. 16. 
1 6. Un voivod fără pricepere îşi în

mulţeşte faptele de asuprire, 
dar cel ce urăşte lăcomia îşi lunge

şte zilele. -
1 7. Un om • al cărui cuget este încăr-

cat cu sîngele altuia, " . . 
" 

fuge pînă Ia groapa : mmem sa nu-l 
prească. _ •Foc.9.6.  Exod.21. H. 01 8. Cine • umblă în neprihănire, gă-

seşte mîntuirea, 
V v • • dar cine•• umblă pe doua cai stnm-

be cade într'o groa�.tp�I0. 9,25. ••Ver„6. 
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c 1 ·  

c· • 
• i lucrează cîmpul are bel- 5:  . • rn_e rnguşeşte pe apr 

I 9. detn�n2 . . 11 tnh�de un laţ s�pt paşif�ele Slu şuă .P aleargă după lucruri de ni- 6. ln pacatul omului rău est u1. ,  · 
mic

a
;r�·b�lşug de sărăcie. - o enp . . 

1:?. 1 1. dar c�I bun �iruie şi .  se b� o c�rs� 
20 Un om credincios este năpădit de 7. Cel bun pricepe pricina ăura: , 

bin�cuvîntări, • - că 
dar cel rău nu poN�. s'o P:ic��cilor, dar • cel ce vrea să se 1mbogaţeas 8 C .• f . . 29• rn;a1· "· JL 

d - îne nepedepsit - . e1 uşura ICI aprind focul , ·•., repe e ��„;.�'..'1u:c'0.2l:"""
· 

'"'''.". :?i. 1  Tim.6.9- dar înţelepţii po�olesc„ rni1�icetat� 2 1 .  Nu este bine să • cauţi la faţa oa- 9 Cînd se ceartă :·�'·ti"'�'�.;,,_ meni.lor ; „ ucată de îne poa- nebun, ln e ept cu un ch�a��e��r�e d
o
e�ea la păc�t. _ _ s� se tot supere sau • să fot , te u 

'' Cnp. is.6;2_. . 2:�. M Ezec. 19- lD. cacJ pace nu .�� face. :-- oti:Mat r
11
d� 

• 22. Un om :  pizmaş se grăbeşte să se P�o��n��� p:i�i
t��� de sînge �:�; im�ogăte/5ca� lipsa va veni peste el . - dar oamenii fără prihană îi ŞI nu ş ie ca • Yers.20. viaţa. - •Fac.�.� s��rotl:lt 

23. Cine• mustră pe alţii, _găseşte 1 1 . N_ebunul • îşi ar�tă. toată
. p::;•-u. 

mai multă bunăvoinţă_ pe u_rma, dar rnteleptul Sud�t�pwe�te. - lina, 
decît cel cu limba linguşit�;:.�;;:� 6• 1 2. Cî�d cel ce �tăpî�e;t�Pd�1:;1.11. 

?4 Cine fură pe tatăl său şi pe mama tare �uvm_ţelor. m1_nc�noase, cu� 
s;, Şi zice că nu este un păcat, toţi �lu11tom. lui srn_t nişte r�i. -

este tovarăş" cu nimicitorul . - 1 3. Saracul ş1 asupritorul se• întil. M Ct1.p. s. 9. nesc, 
?5 Cel lacom • stîrneşte certuri, dar Domnul „ le luminează 0 h" -d�r „ celce se încrede în Domnul am îndoi. •' Cnp .21.2 .,� ,11 la 

este săturat din belşug. - I 4. Un împărat • care jud�că ;/'� 
'' Cap.1J.'t0. „ 1 Tim . 6.6. raci după„ adevăr, 51• 

26. Cine se încrede în inima lui este . îşi va �vea scaunul de domnie înfă. u nebun rit pe ve�1e. -. cic;ap.20. Si26..6.Ct�Ps :ri.2.4, 131 1" n
dar ct"ne' umblă ·1n ·1ntelepc1·une va fi 1 5  Nuiaua ŞI certa e d · 

ciu�ea, r a au inţelep. mîntuit. -
27. Cine • dă săracului, nu duce lipsă, ru

d
şifln

r
e
c
m
op
a
i
m
lu
e
ll:•

sa
l
l
ă
e
s
.a� de capul lui face 

dar cine închide ochii, este încărcat 
cu blesteme. _ • Deot. 16.7,•lc. Cap.19.17;�.o. • \"en. 17. •• Cap.10.1;17.� I. 
28. Cînd • se înalţă cei răi, fiecare„ 1 6. Cînd _se înmulţesc cei răi, se Jn. se ascunde, mulţeşte ŞI păcatul, 
dar cînd pier ei, cei buni se înmul- dar • cei buni le vor vedea căderea _ 

ţese. - • vero. 12. Cap.�.a. •• 10•2u. t 7. Pedepseşte-ţi :r;;�!;�riel°iii·�:'J� 
29 I .  Un • om care se împotriveşte 

tuturor mustrărilor, 
va fi zdrobit deodată şi fără leac. -

(li J 8B.m . 2. 26. 2Croo.S6.J6. Cap . 1 . 2+-27. 
2. Cînd • se înmulţesc cei buni, popo

rul se bucură, 
dar cînd stăpîneşte cel rău, popo

ru!•• geme. -
�,Est. S . 16. Cnp.11.10; 2S. l2, 28. OO F.l! t . S.  15.. 

3. Cine• iubeşte înţelepciunea înveseleşte pe tatăl său, 
dar•• cine umblă cu curvele risipeşte averea. - �' Cap. 10.1;15.20;27.n . ........ Cap. &.9,10; 

6.2G;2S.7.LDC'.l6.I3,30. 

·l. Un împărat întăreşte ţara prin dreptate, 
dar cine ia mită, o nimiceşte. -

odihnă, 
şi îţi va aduce desfătare sufletului. -

;'C:1p. l3.2-1; 19. 1si :!!l. 10;�. 1a, 1.c. rel'!.13. 1 8. Cin� • �u este nicio descoperire dumneze1as_ca, poporul este fără frîu; dar„ fence de poporul care păzeşte legea ! -
'� 1 Sem. 9. I . Arnoa 8 . U , 12. "loen l3,1i.Jsc.I.:.:• 

1 9. Nu prin vorbe se pedepseşte un 
rob, 

căci chiar dacă pricepe, n'ascultă. -
20. Dacă vezi un om oare vorbeşte 

nechibzuit, 
poţi să nădăjduieşti mai • mult dela 

un nebun decît dela el. - • Cap. :u. 
2 1 .  Slujitorul pe care-l răsfeţi din 

copilărie, 
la urmă ajunge de se crede fiu. -
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V orn • m1n1os &hrneşte certuri 9 Ca . · 66 1 
22. "înfuriat face multe păcate . ....'. lepăd de 

n�. cum-.:a, în belşug, să mă ş1 un 
. 

. .·'Cnp. 10. 1s;_20. 21 . Domnul ?" 
•ne, ŞI să zic : „Cine este 

Mîndria • unui ?m 11 scoboara, Sau ca nu • 
2J;r cine este smerit cu duhul capătă şi să iau în

c��va m sărăcie, să fur, 
dnste. -; '":'��.:,22ii�2.c;::�.'�;�i;1�9.1;;, 1;:��-1�: ���l�i �eu. _ ,,ş::"�-�1�7e1� Dumne-
Df.P·'·� ·: io. tPd.b.b. 1 o· .25.26. lov Sl . 2-1,20,28. Oe�u �31�, 91 .20; 32.10. 

-.2tcine împarte cu un hoţ îşi urăşte nul · 1�� cleveti pe un slujit�; la stăpî-
,i��de• blestemul, şi nu spune n

.
!��c;; � vi��v��. "._'.'. te blesteme şi să te faci 

. 5 frica • de oarpeni est<;_ o cur&ă,
. . 

s
l-1 · �sie un neam de oameni care bi _ 

2 · r cel ce se mcrede m Domnul ar:na pe .tatăl său, a 
da 

dece să se teamă. - •Foc. 12. 12;20.2, 11.  ŞI nu binecuvintează pe mamă n�r Multi • umblă după bunăvoinţa 1 2. Este un neam de oameni -s!. 

-1�i ce stăpîneşte, cre�e curat, care se 
ctdar Domnul este acela care face . şi totuş, nu este spălat d • t' _ 
drtptate fiecăru�a'. •Ps.�.9. ��0. 1�. a. c;u3ea lui. �L��- 1·:�,� 
27 omul neleg1u1t este o sc1rba mam- h: E�te un neam de oameni ai că 
a �lor neprihăniţi, 

oe .1 su�t . t_rufaşi •, ror 
te 
dar cel ce. umblă fără prihană este şi can •ş1 ţin pleoapele sus. 

0 scîrbii înaintea celor răt. 1 4  E , 
•Pa.131.1. c.0.6•17• 

. . . rar ·d
. st.e • un �eam �e.?a'"!'eni, ai că-30 1. Cuvintele lut Agur, frnl lui - l
mţi_ smt _ nişte sabu, ş1 ale căror 

lache. Cuvintele • înţelepte ro- m��e •• 
e �mt _m_şte cuţite, 

stite de omul acesta pentru ltiel, pen- pe 
- s.a 

t
ma!lmce pe cel nenorocit de 

nu ltiel şi p�ntr� Ucal. . •'C•o. s•.;· me���n • !1 pe cei lipsiţi dintre oa
� .Negreşit , smt mat prost deci! "-'Pa. t<. 4. Arnoa �.·4� 29.17. Po.r.2.2; &7.4.Cap.12.18. 

or;�·���m pricepere de om. •Pe.ia.22. d
!�;, 

Lipitoarea are două fete : „Dă ! 
3. N'am învăţat înţelepciunea, \ . . • 
şi nu cunosc ştiinţa sfinţilor. r�i lucruri . smt i;iesăţioase, 

4. Cine • s'a suit la ceruri, ş i cine st�j11��u lucruri nu zic niciodată : „De-
s'a pogori! din ele ? 16 · ' · . . 
Cine•• a adunat vîntul în pumnii f 

· . şi anume · Locu inţa morţilor • 
lui? 

em�1a. stearpă, 
• 

Cine a strîns apele în haina lu i? P.amintul, care nu. este_ s.ătul de apă, 
Cine a hotărî! toate marginile pă· t 

ş
1
• 
1�?

cul, care nu zice nmodată : „De· 
mintului? s u  · - "' Cnp.21.20.Hl\b.2,r:,. 

Cum se numeşte el, şi cum cheamă 1 �· P"e ochiul • care îşi bate joc de 
pe fiul său? Ştii tu lucrul acesta ? _ tat�l sau, •lconl.13. ••lov si u ,etc. Ps.1(}1.3, etc. lsa.40.12, et�. JI nesocoteşte ascultarea de mamă 
5. Orice cuvînt al lui Dumnezeu este 11. �or scob! corbii dela pîrîu, 

' 

încercat '. ŞI 11 vor mmca puii de vultur. _ 
El este un scut pentru ceice se în· . •Foc.9.22. Lev.20.0. Cap.20.20; 23. 22. 

cred în El. • Ps.12.6; lB.so; 19 . 8. 119 _ 140 
1 8. :rret lucruri sînt mai pesus de 

�P,.1s.oo; l'!.11;115.9,to,u. ' · puterile mele, 
6. N'adăuga • nimic la cuvintele Lui şi chiar patru pe cari nu le pot pri· 
ca să .  n� te pedepsească, şi să fii cepe : . găsit m1ncmos . - 1 9. urma vulturului pe cer, 

•Deut.4.2; 12.32. Apoc.22. 18,19. urma şarpelui pe stîncă, 
1. Două lucruri Iţi cer · urma corăbiei m mijlocul mării 
nu mi le opri, înainte de moarte ! şi urma omului la o fată. ' 
_S. Depărtează dela mine neadevărul 20. Tot aşa este şi calea femeii prea· 

ş1 cuvî�tul mincinos ; curve : 
dnu·m! 0da. nici sărăci':, nici bogăţie, e� măn!nc�, şi se şterge la gură, 
ă·m1 pmea care-mi trebuie. ş1 a pot zice : „N'am făcut nimic 

•Met.s.11. rău." -
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2 1 .  Trei lucruri fac s ă  se răscoale o 5. _ca"• nu cumva, bînd _ . ş1 sa .c�lce drepturi!� �a uite le nenoroc1ţ1. uturor &ta, ţa;�· patru lucruri nu le poate s�fer� : 
22. un rob •, care a început să 1mpa-

ră��a�:bun care are pîne din belşug, ' ��cop. rn.10. Ecl. 10. 7. 

23. o femeie dispreţuită care se mă-
rit:{ o roabă care moşteneşte pe stă
P�'tr�t,:;;- vietăţi sînt mai mici pe pă
m��\otuş �în cele �ai înJelepte : 

25. furnicile •, cari nu smt un popor 
tare, 

dar îşi pregătesc hrana vara, 
o:i co.p. 6 . 6 , etc. 

26. şoarecii •  de munte, cari nu sînt 
un popor puternic, . • . 

dar îşi aşează locuinţa în :,����j ia. 

27. lăcustele n'au împărat, 
şi totuş pornesc toate în cete ; 

28. păianjenul îl poţi prinde cu mî-
nile, 

şi se găseşte totuş în casele împă-
raţilor. 
29. Trei fiinţe au o ţinută frumoasă, 
şi patru au mers măreţ : 

30. leul, viteazul dobitoacelor, 
care nu se dă înapoi dinaintea nimă· 

nui, 
31. calul închingat gata, şi ţapul ; 
şi împăratul, căruia nimeni nu-i poa· 

te sta împotrivă. -32. Dacă mîndria te împinge la fap-
te de nebun ie, 

şi dacă ai gînduri rele, 
pune • mîna la gură : 

�'lov 21.5; 40.4. Ecl.8.9. Mlc.7.16. 

33. căci baterea laptelui dă smîntînă, 
scărpinarea nasului dă sînge, 
şi stoarcerea miniei dă certuri. 

31 1. Cuvintele împăratului Lemuel. 
Invăţătura • pe care i-o dădea ma

mă-sa. • C•P· 30.1. 2. Ce să-ţi spun, fiule ? Ce să-ţi spun 
fiul trupului meu ? 

Ce să-ţi spun, fiule, rodul • juruin-
ţelor mele ? • lsa.49.16. 
3. Nu-ţi • da femeilor vlaga, 
şi desmierdările tale celor„ ce pierd 

pe împăraţi. ''Cnp. 6 . 9 .  '''' Deut.17.17. 
Neem . 13. 26. Cup. 7 . 26. Osea -1..11. 

4. Nu • se cade împăraţilor, Lemuele, 
11u �� ca�e Î!11păraţilor să bea vin, 

n1c1 vo1voz1Ior să umble după bău-
turi tari ; •Erl.10.11. 

6 . . D�ţi • băuturi tari c . • o:�cr 
ş1 vm, celu i  cu sufletuilu1 �e Pie 11 

7. _ca să bea să-şi uite 
_ �:a[� ; re, 

ş1 să nu-şi mai aducă 
sar�c1a, · '�.u 

cazurile lui. _ arninte de 
8. Deschide-ţi • gura 

ne . 
. )Jentru •• pricina tutu��ntru ce) rnu s1ţ1 ! _''lov �. 1&,16. ,,,, 1 8•�.��lor Păr} 9. Desch1de-ţ1 gura, judecă.·•. E,1,,," 

tate, " •• 
cu drep . 

. şi_ apăra pe cel nenorocit . l ipsit. ''Lev. 1•.10. Deut I Şt pe C!I 
Isa. 1 . 17. �er. 22.16. · -l6. •�1o,�.ll 1 O. Cme poate găsi 0 f . stită ? erne1e • cin. Ea este mai de preţ decît _ tarele. • cap 12 

rnargări. 1 1_. _Inima băr�at�lui se j0�;��·":"·" ş1 nu d_1:1ce l ipsa. de venituri. e 1n e� 1_2. Ea 11 f�ce bme, şi nu ră m toate zilele vieţii s ale. u, 
1 3. Ea face rost de lină i d . 

şi lucrează cu mîni ham?c e 111, 1 4. Ea este ca o corabie d; �-de departe îşi aduce pînea egoţ; 

1 5_. E� ;.e * sco�lă cînd este în�ă no ş1 da hrana casei sale apte, 
şi împarte lucrul de pe�te zi slu' . celor sale. •Rom.12 11 ' ''L JDI· � 6� Se gîndeşte la un ogo; şi-l

c.u.c 
para ; ' cum. 

din ro?�l.m1:1ncii ei. �ădeşte o vie. -
1 �- ţ:� 1ş 1 mcmge m1Jlocul cu pute ŞI 1ş1 oţeleşte bratde. rt, 
1 8. \'.' ede .că munca îi merge bine, lumina e1 nu se stinge noaptea 1 9. Ea pune mîna pe furcă · 

şi degetele ei ţin fusul. ' 
20. Ea. • îşi întinde mîna către cel nenorocit, 
îşi întinde bratul către cel lipsil 

""'Efee.4.21:1. Evr.13.ll 21 •. Nu se teme de zăpadă pentru ca· 
sa e1, 

căci toată casa ei este îmbrăcată cu 
cărmiziu. 22. Ea îşi face învelitori, 

are haine de in supţire şi purpură. 23. Bărbatul • ei este bine văzut la 
porţi, 

cînd şade cu bătrînii ţării. •Cap.u.1 24. Ea face cămăşi, şi le vinde, 
şi dă cingători negustorului. 25. Ea este îmbrăcată cu tărieşi slavă, 
şi rîde de ziua de mîne. 
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10. fa d::�ri plăcute îi sînt pe limbă. dar tu le întreci p� t�

u�ta,�e cinstită, 
• i învăl uhează asupra celor ce se 30. Desmerdările sînt � e. • . 2�- E� v�asa ei, . . . frumuseţa este deşartă mşelatoare, ş1 
Peirec 111 "nîncă pînea l�nev1rn. d11:r femeia care se t�me de 0 1 şi nu _ _ ma. se scoală, şi o numesc fe- va f1 lăudată. omnu zs. ful er 

. . 31: Răsplătiţi-o cu rodul muncii · ricită ; t I ei se scoală, ŞI-I aduce Iau- ş1 faptele ei s'o laude la po 1 ·1e1, băf�a U• lăţ ii. r I e ce-
de zic1nd · 

E C L E S I A S T U L  
S A U  P R O P O V )\ o u 1 T o R u L  

(I s a i a 40. 6-8. l l o an 2. 17. l o a n 4. !3. 2 C o r i n t e n i 4. 18.) 

Mersul tuturor lucru�itor'
. . va lă�a nici o U!!1Jă �e .ad�cere aminte uvintele Eclesiastul�1 •, f�ul Im la cei ce vor trai mai t 1rziu. l I. c. • ăratul lerusal1mulm. Deşertăciunea tuturor lucrurilor. David, imp 0 vere. !2. Cnp.  7 .  27; 12. s, o, 10. 

d rtăciune • a deşertăciun ilor, 1 2· Eu •, Eclesiastul, am fost împă-2. O, eşeastul 0 deşertăciune a de- ral peste Israel, în Ierusalim. *'"""'· '· zice �cle.��r 1 Totu l •• este deşertă- ! 3. �i-am pus. inima să cercetez şi şertăc1u01 · �a .adm5esc cu mţel�pciune tot ce se dune. 6. 62 9• 144 . 4• cap.12. 0. ••Rom.0.20. mhmpla supt cerun :  iată o îndelet-
c•l'O�:f!f�·1�s �;e omul din toată truda nicire • pl ină de trudă, la care supune �·

ca:e şi-o dă supt soare ? ." C•P· 2: �; "·�· Dumnezeu pe fiii oam;�l!��in. C•p.3. 

to. 
P4 Un neam trece._ �lh-!_I vi�e? şt pa- 1 4. Am văzut tot ce se face supt mî.ntul rămîne vecmic m.,.�::,�a6��;9_90_ soare ; şi iată că totul este deşertă-. 1 ciune şi goană după vînt ! 5 Soarele • răsare,_ apune . ş i a eargă 1 5. Ce • este strîmb, nu se poate în-sp;e locul de unde rasare dm .��;9. 6, o. drepta, şi ce lipseşte nu poate fi tre-cut la număr. •cnp.1.13, 

6. Vîntul • sufl� spre miază-zi, � i .se 1 6. Am zis în mine însumi :  „lată că întoarce spre mi��a-noapt� ; apoi ia- am sporit şi am întrecut • în înţelep
r!ş �e în_toa�ce, ŞI mcepe dm n�1�.:;.�� ciune pe toţi cei ce au stăpînit înaintea 
leaş1 rotituri. " • . mea peste Ierusalim, şi mintea mea a 1. Toate • rîurile se varsa m ma�e, şi văzut multă înţelepciune şi ştiinţă. 
marea tot nu se umple : ele alearga ne- • 1 Reg.3.12,l3; u i o ; 10. 1, 23. Cnp.2.0. curmat spre locul de unde pornesc, ca 1 7. Mi-am pus • inima să cunosc în\e-
iarăş să pornească de acolo. Jepciunea, şi să cunosc prostia şi ne-• 10• 38· 10· P•·104· 0•9• bunia. Dar am înţeles că şi aceasta 8. Toate lucrurile sînt într'o necur- este goană după vînt. . . mală frămîntare, aşa cum .nu se poat_e •Cap.2.3,12; 1 . 2!1 , 2.;. 1 Tes.o.21.  

spune ; ochiul • nu se mai sa tur� pn- 1 8. Căci unde • este multă înţelepvind, şi urechea nu oboseşte auzmd. ciune, este şi mult necaz, ş i  cine ştie • Prov . 27. 20. multe, are şi multă durere. • C•P· 1"· 12· 
9. Ce • a fost, va mai fi, ş i  ce s'a fă- . cut, se va mai face ; nu este n i!11 ic nou 2 I. Am �is • i�imii mele : „H�1de � 
supt soare. ··C•p. 3. t&. vreau sa te mcerc cu veselie, ş1 
10. Dacă este vreun lucru despre care gustă fericirea." Dar iată că ş i •• acea
s'ar putea spune : „ lată ceva nou !" de : sta este o deşertăciune. 
mult lucrul acela era şi în veacurile i •Luc. �2. 19. ••i.a.�. 11 .  

dinaintea noastră. I 2. Am zis • rîsului : „Eşti. o nebunie !" 
l i . Nimeni nu-şi mai aduce aminte ' şi "veselie i :  „Ce te înşeli degeaba ?" 
de ce a fost mai înainte ; ş i  ce va mai I _ • 

• 
• 

. 
''

.
Pro• . 14 ·�·� c;ă·-�:i 

fi, ce se va întîmpla mai pe u rmă nu 3. Am hotant m mima m 
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veselesc trupul cu vin, în tiJ!IP ce _im: 
ma mă va cîr'!1ui cu înţelep_c1�ne�rv�

� 
stărui astfel m nebunie, .�ma V •1 
dea ce este bine să facă flii. o�_mem or 
supt ceruri, în tot timpul v1eţ1�J�:·1 _ 17. 

4. Am făcut lucruri __ mari : mi-am zidii 
case mi-am sădit vn ; . . d 5 � i-am făcut grădini şi l}vjzl d

e 
po�i. şi am _sădit în ele tot e u e 

P6��f-��t
f��ut iazuri, �a să ud dum

b
�
av
�;�������� ��b��

1
i1. roab�, şi. am 

av�t copii de casă ; am avut cir�z1 d� 
boi şi turme de oi, mai mul! de. cit toţi 
cei ce fuseseră înainte de mme m Ieru· 
s
�'.
i
Mi-am strîns • argint. şi _al!r, şi_ bo

găţii ca de �m�ăr�ţi _şi ţari .. Mi-a� 
adus cîntăreţ1 ş1 cmtareţe, ş1 . desfa 
tarea fiilor oamenilor : o mulţime de 
femei. • 1 Reg.9.:8; 10. 10, 1•,21,•i:· 

9. Am ajuns • mare, mai mar� de cit 
toţi cei ce erau înaintea n:iea �n Ieru
salim. Mi-am păstrat chiar inţelep
ciunea. .� Cap. 1. ia. 

1 0. Tot ce mi-au poftit ochn, le:a� 
dat ; nu mi-am oprit inima dela mc10 

veselie ci am lăsat-o să se bucure de 
toată t�uda mea, şi aceasta • mi-a fost 
partea din toată ostene'!.l�.:3

��
; 6. 18; 9.9_ 

1 1 .  Apoi, cind m'am uitat cu băg_are 
de seamă Ia toate lucrările pe cari le 
făcusem cu mînile mele, şi la truda cu 
care le făcusem, am văzut că în toate 
este numai deşertăciune •  ş i goană du
pă vînt, şi că nu este nimic trainic 
supt soare. • Cap.1. s, u. 

1 2. Atunci mi-am întors privirile spre 
înţelepciune, prostie şi nebunie•. -: 
Căci ce va face omul care va veni 
după împărat? Ceeace s'a făcut şi mai 
înainte. - •C•p.t.17; 1 . 20 .  

1 3. Şi am văzut, că înţelepciunea 
este cu atît mai de folos de cit nebu
nia, cu cit este mai de folos lumina 
de cit întunerecu l ; 1 4. înţeleptul • îşi are ochii în cap, 
iar nebunul umblă în întunerec. Dar 
am băgat de seamă că şi unul şi altul 
au aceeaş •• soartă. 

'°' Prov. 17.24. Cop.8. 1 .  .;ioiOiPs.49.10. Cap. 9. 2,S. U. 
t 5. Şi am zis în inima mea : „Dacă şi 

eu voi avea aceeaş soartă ca nebunul, 
atunci pentru ce am fost mai iote· 
lept ?" Şi am zis în inima mea : „Şi 
aceasta este o deşertăciune." 

1 6. Căci pomenirea înţeJ este mai vecinică de cit 3 epiului chiar în zilele următoare nebunu1:u uitat. Şi apoi şi înţeleptul 
to1u1 es:' 

nebunul ! lllOate e 
1 7. Atunci am urît viaţa . ' � 

plăcut _c� se fa�e supt soar��ci nu tni. deşertacmne ş1 goană dup·· 1?1uI esta 
1 8. Mi-am u ri! pînă şi t�a��nt. e pe care am făcut-o supt so a rnuni:a pe care o las • omului care 

ar�, ltluntă 
mine, c_a s_ă se b_ucure de ea. vi�� dullă 1 9. Ş1 cme ştie dacă va fi • ·•-�. sau nebun ? Şi totuş el va fi st�nt�lep1 ti;iată munca �ea,_ p_e care alll ap1n � 
sit-o cu . truda ş1 1nţelepciu agon1. 
soare. Ş1 aceasta este 0 deş 

ne _sup1 20. Am ajuns pînă acolo că 
ert�c1unt 

cat o mare desnădejde de toa� a apu. 
pe car� _am făc_ut-o supt soa�ellluni:a 
21.  Cac1 este cite un om care · 

�it _cu ]nţ�lepc!une, cu priceper: "!Un. 1zbmda, ş1 lasa rodul muncii 1 . şi CU om care nu s'a ostenit deloc cuui un� 
:���sta este o deşertăciune şi un e�� 
22. Căci •, drept vorbind ce f are omul din toată munca ' tui .01?5 

toată străduinţa inimii lui cu c!1 dia 
trudeşte supt soare ? ' •eap}�. st 23. 0To�te zilele I_ui sînt pline d� ��: rere , . ş_i tr�da Im nu este de cit ne�a� : nm. ma�ar noaptea n'are odihnă 11� 1ma lui. Ş1 aceasta este o deşertă. c1une. i:i1ovs.1· 1t i 24: Nu • �s�e altă_ fe_ricire pentr� �� dec1t să manmce ş1 sa bea, şi să-şi invesel_ească su�letul cu ce este bun din agoniseala lui ! Dar am văzut că şi aceasta vine din mina lui Dumnezeu. 

• ... ..,"'Cep. 3.1'.!, 13,22;5. 1'1;8.l5. 25. Cme, rn adevar, poate să mănioce şi să se bucure fără El ? 26. Căci El dă omului plăcut Lui j0• ţelepciune, ştiinţă şi bucurie ; dar ce· 
lui păcătos îi dă grija să strînaă şi 
s'adune, ca să dea • celui plăc�t lui 
Dumnezeu ! Şi aceasta este o deşertă
ciune şi goană după vînt. 

l))ov27. 16,17. ProT.lm.@. 

Orice lucru îşi are vremea lui. 3 1 . Toate îşi au vremea lor, şi fie
care • lucru de supt ceruri îşi are 

ceasul lui . •ven.11. Cap.u. 
2. Naşterea îşi are vremea ei, şi 

moartea îşi are vremea • ei ; săditul 
îşi are vremea lui, şi smulgerea celor 
sădite îşi are vremea ei. •11n.u. 
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l·derea îşi are vre.mea ej, şi tă�ă- Dumnezeu • . d l l)c .1 i are vreme� �1 ;  d�r.1marea 1şi "· I • va JU eca şi pe cel bun 

du1rea ş ea ei şi zidirea 1ş1 are vre-
şi pe .�e rau ; căci El a sorocit o 

are "re_
m ' ����e 

fap
�:

.
?,tru orice lucru şi pentru 

rnea Ji�sul îşi ar� vre�ea Iy!, şi rîsul i:>Rom.2 . s, 1, s. 2cor.o.to. 2Tee. i . a  7_ <t>:<y 4. P vremea tui ;  _b�mtul 1ş1 are vr�- 1 8: �m zis în inima mea �ă ace���� işl ar
1
e
ui şi jucatul _1ş1 ar_e . vremea Im ; s� .mhmplă numai pentru oameni ca 111ea ru�carea cu P.1etre 1ş1 .a�e vremea sa-1 cerce Dumnezeu, şi ei înşişl să 

5. 3. strîngerea p1etr:_eţor 1ş1 are vre- vadă c� i;iu. sînt decît niş.te dobitoace. ei, şi . .  îmbrăţişarea 1ş1 are vremea ei, 1 9  . . Cac1 soarta omului şi a dobito
�e� ei ărtarea de îmbrăţ işări îşi are cul!-1 1  e_ste aceeaş ; aceeaş soartă au şi e!a • ei ; �� 1oe1 2·1?· 1�or. 1 ·0· a!11mdo1 ; cum moare unul, aşa moare vrem_ tarea îşi are vremea e1, ş1 per- ş1 celalt, toţi au aceeaş suflare ·şi 6. ca�şi are \'remea e i ; păstrarea îşi o��l nu întrece cu nimic pe dobitoc ; ��;e:remea ei, şi lepădarea îşi are vre- cac1 totul este deşertăciune. 
111rr:�

fu1 îşi are yre�ea lui: �i cusutul 20. i:.oate m�rg"'f�· ·:�2]�� �-t�·3%P�2;� 
. 

: are vremea 1�1 ; t�c�rea 1ş1 are vr�- fost !acute dm ţărînă, şi toate se în��a , ei, şi vorbirea 1ş1 are vr��;0�6e:3; torc m. ţăr!nă.. -'Fnc.s.19. 

• . 
. . · • · 2 1 .  �m.e şhe dacă suflarea omului 

S. iubitul 1ş1 are vre�ea �u1, �I u�1: , se sui� m sus, şi dacă suflarea debi
tul ,  îş i are v�em.ea IUi ; !<i:zboml 1ş1 , tocului se pogoară în jos în pămînt ? 
are vremea lui, ş1 pacea 1ş1 -�re vre- •Cap.l2.7. 

mea ei. 
· Luc.u.:s. �2. AŞ;ll • că am văzut că nu este n i-9 Ce • folos are cel ce munce.şte din mic mai bun pentru om decît să se ve

tWda tui ? • ." ;•p. 1 . 3. selească de lucrările lui : aceasta" este 10. Am văzut • la ce .!i;ideletn1�1re su- partea lui. Căci ţ cine-l va face să se 
une Dumnezeu pe fui oamen;lor. bucure de ce va fi după el ? •ve,,..12. p � Cap.1.13. Cap.2. 24; 6. lBi 11.9. ••Cap.2.10. tCap.8.12;8.7; 10.lL 
11 Orice lucru El îl face frumos la 
17e�ea lui ; !1 .P.u� în _inim� lor chiar 
şi gîndul vecm1c1e1, macarca • omul nu 
poate cuprinde, dela început pînă la 
sfîrşit, lucrarea pe •care a făcut-o 
Dumnezeu. C•p.B.17. Rom . 11 .33. 1 2. Am ajuns • să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decît să se bu
cure şi să trăiască bine în viaţa lor ; 

* Vers . 22. 13. dar şi faptul că un om mănîncă • 
şi bea şi duce un trai bun în mijlocul 
inlregei lui munci, este un dar dela 
Dumnezeu. • Cap. 2.24. 

14. Am ajuns la cunoştinţa că tot ce 
face Dumnezeu dăinuieşte în veci, şi la ceeace face El nu mai este n im ic • 
de adăugat şi nimic de scăzut, şi că 
Dumnezeu face aşa pentru ca lumea să se teamă de El. " inc. t . 17. 15. Ce • este, a mai fost, şi ce va fi, a 
mai fost ;  şi Dumnezeu aduce iarăş 
înapoi ce a trecut. •Cap.1.e. 

Teme-te de Dum1zezeu. 
1 6. Am mai văzut • supt soare că în 
locul rînduit pentru judecată domneşte 
nelegiuirea, şi că în locul rînduit pen
tru dreptate este răutate. •Cap.5.e. 17. Atunci am zis în inima mea : 

4 1. M'am uitat apoi
, 
la toate asu

. _pri�ile '. cari se fac supt soare ; şi 1ata ca cei apăsaţi varsă lacrămi, şi nu este nimeni să-i mîngîie ! Ei sînt pradă silniciei asupritorilor lor şi 
n'are cine să-i mingîie ! o c:ip.3.1�; &.e. 2. Şi • am găsit că morţii, cari au 
murit mai înainte, sînt mai fericiţi de
ci! cei vii, cari sînt încă în viaţă. 

""lov 3.17,eto. 
3. Dar • mai fericit decît amîndoi am 

găsit pe celce nu s'a născut încă, fiind
că n'a văzut toate relele cari se petrec 
supt soare. •1ov3. 11, 1e,21. Cap.s.s. 
4. Am mai văzut că orice muncă şi 

orice iscusinţă la lucru îşi are teme
iul numai în pizma unuia asupra al· 
tuia. Şi aceasta este o deşertăciune 
şi goană după vînt. 
5. Nebunul • îşi încrucişează mînile, 

şi îşi mănîncă însăş carnea lui. 
..:.Prov.6. 10;24.33. 

6. Mai • bine o mină plină de odihnă, 
decît amîndoi pumnii plini de trudă 
şi goană după vînt. ,,P,ov.1;;. 1s, 11;1•.e. 

7. Am mai văzut o altă deşertăciune 
supt soare. 

8. Un om este singur singurel, n'are 
nici fiu, nici frate, şi totuş munca lui 
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n'are sfîrşit, ochii -� n1;1 i se satu.ră 
niciodată de bogăţii, ŞI •• nu se gm: 
deşte : „Pentru cine muncesc �u, ş1-m1 
lipsesc sufletul. de pl�ceri ?" Ş1 aceasta 
est� o deşertăciune ş1 un lucru rău. 

.;.Prov .27.20. 1 loan2. 16. (tlOIPe.S9.6. 
9. Mai bine doi decît unul, căci iau 

o plată cu atît mai bună pentru munca 
!�ro. Căci, dacă se întîmplă �ă cadă, 
se ridică unul pe altul ; dar vai �e _cme 
este singur, şi cade, fără să a1ba pe 
altul care să-l ridice ! 

1 1 . Tot aşa, dacă se culcă doi îm
preună, se încălzesc unul pe al!ul, d_ar 
cum are să se încălzească daca e s111-
gur ? 

1 2. Şi dacă se scoală �ineva �s�pr� 
unuia, doi pot să-i stea 1mpotriva ; ş 1 
funia împletită în trei nu se rupe uşor. 
1 3. Mai bine un copil sărac şi în te

lept decît un împărat bătrîn şi fără 
minte, care nu înţelege că trebuie să 
se lase îndrumat ; 

1 4. căci el poate sli iasli din temniţă 
ca să domnească, măcarcă poate chiar 
să se fi născut sărac în împărăţia celui 
din urmă. 
1 5. Am văzut pe toţi cei vii, cari um

blă supt soare, înconjurînd pe copi
lul, care avea să urmeze după împărat 
şi să domnească în locul lui. 

1 6. fără sfîrşit era tot poporul, în 
fruntea căruia mergea el. Şi totuş, 
ceice vor veni după el nu se vor bu
cura de el. Căci şi aceasta este o de
şertăciune ş i  goană după vînt. 
5 I. Păzeşte-ţi piciorul •, cînd intri 

în Casa lui Dumnezeu, şi apropie-te 
mai bine să asculţi, decît •• să aduci 
jertfa nebunilor ; căci ei nu ştiu că fac 
rău cu aceasta. •Exod.3.s. 100.1.12, etc. 
">* I Snm. 16.22. Pe.fi0.8. Prov. 15.8; 21.27.  O!!:eo.6.6. 
2. Nu te grăbi să deschizi gura, şi 

să nu-ţi rostească inima cuvinte pri
pite înaintea lui Dumnezeu ; căci 
Dumnezeu este în cer, şi tu pe pămînt, 
de aceea să nu spui vorbe • multe. 

r:- Prov . 10.19. Mo.t.6. 7. 

3. Căci, dacă visurile se nasc din 
mulţimea grijilor, prostia • nebunului 
se cunoaşte din mulţimea cuvintelor. 
4. Dacă • ai făcut o jur�:fă 10i�i 

�u�ne�eu, nu zăbovi s'o împlineşti, 
cac1 Lui nu-l plac cei fără minte · de 
a�ee_a împlineşte•• juruinţa, pe �are 
:�.!����::i. ""Pa.:a1:1.�':'i°<�·2· Deot.29.21,22,29. 

5. Mai • bine să nu f . 
ruinţă, decît să faci 0 /ci .nicio . 
n'o împl�neşti. •Pro���1�tă şil�· �- Nu_ la�a gura să te ba" · � · r,M_, ; ş 1 nu  z ice înaintea tr""e 1n Păc. �umnez�l! : „M'am pripi;�esului � 
s� Se mm1e Dumnezeu di� �entruci vmtelor tale, şi să n imice Pricina cu 
mînilor tale ? ască lucrare. 7. �ăci, dacă este de : 1.cor.u.1: 
mulţimea visurilor nu r:e_rtac1une î; 
şi în mulţ imea v�rbelor

3.1 PUJin este teme-te • de Dumnezeu ' de aceea 
8. Cînd vezi • în ţară •c•P. 12.J 

năpăstuit şi jăfuit în num�r �t' sărac şi dreptăţii, să nu te mi .e /eptului 
acesta ! Căci peste cel •• i:1 e lucrul 
ză altul mai mare, şi peste

ar� ve�hea. 
Prea ! nalt. • Cap. 3. 10. „ p, 12e1 tot1 Cel 
9. Dar un folos pentru ia 

. �,�-1J;1t1.1. 
privin ţele, este un împăra/ă in t?ate ţară. preţuit in 
1 O. Cine iubeşte argintul tură niciodată de arg int 'şi

°u . se �a
beşte bog_ăţia multă nu' tra 

cin� 1u. 
din ea. :;;i aceasta ' este 0 gJ olos 
dune ! eşert1. 

1 1 . Cînd se înmultesc bunăt"ţ"I în�ulţesc �i ceice le papă : şi �e
1 f�lse 

ka�ed: ��n 
0���i 

�tăpmul lor decît �l 
_1 2. Dulce. este somnul lucrătorului fie _că a m mcat mult, fie că a mîncat 

h�t��;e�a;/do����-
ogat nu-l lasă ÎIJJ. 

! 3. Este • un mare ră�, pe care l·am vazut. s_upt sovar.e :  a�uţu păstrate spre nefer1c1rea stapmulu1 lor. 'C•p.6.1 
14. J?ac;ă se perd aceste. bogăţii pri; vreo. rnt!mp!are _neno!oc1tă, şi el are 

un fm, fmlu1 nu-1 rămme nimic în mini. 
1 5. c;um • a �eşit de gol �in pîntecele 

mamei s�le, dm care a venit, aşa se în· 
toarce, ş1 nu poate să ia nimic în mi· 
nă din toată osteneala lui. 

'-'lov 1.21. Pe.49.17. l Tlm.8.7. 

16. Şi acesta este un mare rău, anu· 
me că se duce cum venise ; şi ce ' fo. 
Jos are el că •• s'a trudit în vini? 

ie.cap.1.3. ooProv.tUI. 
1 7. Ba încă, toată viaţa lui a' mai 

trebu it să mănînce cu necaz, şi a avui 
multă durere, grijă şi supărare. •Ps. 121.2 
1 8. lată ce am văzut : este ' bine şi 

frumos ca omul să mănînce şi să bea, 
şi să trăiască bine în mijlocul muncii 
lui, l:u care se trudeşte supt soare, în 
toate zilele vieţii lui, pe cari i le·a dat 
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nezeu ; căc i •• aceasta este partea 0�111 o.Cap.2. 24 i e.1i_ 1e,2'2; 9 .  7; 1 1 . 9 .  1 Tlm.6.17. 

��p.2·��s:a�ă • a !i�t J?u�ne�eu .�ui"'._a J9. D . bogăţii ş1 1-a mgadu1t sa maa�ere �in ele, �ă-şi i.a pa.r.tea lui din 
n1nce . • se bucure m mijlocul muneJe, ş.• saesta este un dar dela Dumne
cii lui, ac (< Cnp. 2. 2-t.; 3. 13; 6. 2.  

că este din pămînt, şi nu • poate să s� judece cu celce este mai tare dec1t el. •:•Jov 9.3'2. lsa.40.0. ler.49.10. 1 1 . Căci chiar dacă face multă vorbă care doar înmulţeşte desertăciunea c� folos are omul din ea ? ' ' 

zeu. Căci nu se m<i:i �!nd�şte mult la 20. . a zilelor v1eţ11 lut, de vreme 
:�ui•:�nezeu îi umple inima de bu-

1 2 . • Căc.i c�ne. ştie ce este bine pentru om 1.n v�aţa, m toate zilele vieţii lui de v1eţu1re deşartă, pe cari le petrece ca o • umbră? Şi cine •• poate să spună omului ce va fi după el supt soare? O:.Ps.102. 11;100.23jl4.l.4.  rac.4.U.. 1·'1·'l's . �J.6. CRp.8.7. 

curie. 
şi cinstea slnt tot deşertăciuni. Ave;e�ste • un rău! pe care .1-�m vă-6 · t supt soare, ş1 care se mhlneşte 

z� t oameni. •C•p.6.13. d�S �s;:. de pildă, un o� .�ăr!-lia i-_a 

7 1. Mai mult face un nume' bun de cît untdelerimul mirositor şi ziua morţii de cît ziua naşterii . '' P ro:.rn.so; 22.1. 
2. Mai bine să te duci într'o casă de jale de cît să te duci într'o casă de petrecere ; căci acolo îţi aduci aminte de sfîrşitul oricărui om, şi cine tră· ieşte, îşi pune la inimă lucrul acesta. 

i Dumnezeu avere, �o�aţ1�, ş1 s!ava, da , că nu-i lipseşte mm1c dm ce-1 do
aşat sufletul · dar'' Dumnezeu nu-l reş/ să se buc'ure de ele, ci un străin ��bucură de el� : aceasta este o deşer-
tăciune.,�� ;:'.110�;:!'. :.��.��; 78• 1. •• Luc.12. 20. 

3. Chiar �acă U__l! om ":r a':'ea o S!Jţă de copii, şi ar trai. �uiţi a�1, - �mc1t 
d mult i s'ar mari numarul zilelor 
a�ilor lui, dar dac.ă nu i s� �alură su
ii tul de bunătăţile agoms1te de el, 
/dacă •  �ici " de înm'!rmîntare n'":�� 
arte, eu z1� ca o stărp1tură este mai 
rericită dec1t eJ. � 2 Reg.9. !16. lsa.14.19,20. 

Jlr,z;l.19. oliolilovS.16. Ps.68.8. Co.p . 4. . 3. 

4. Căci aceasta din ur�ă.pierc odat� 
cu venirea ei, se duce m .mtun�rec, ş1 
numele îi rămîne acoperit cu mtune-
1�\•a văzut, nici n'a �lll!oscut soare
le ; şi de aceea este mai bme de ea de
cît de omul acela. 
6. Şi de ar trăi chiar de două ori o 
mie de ani un astfel de om, fără să 
1e bucure de fericire, nu merg toate 
la un loc? 7. Toată• truda omului este pentru 
gura lui, şi totuş poftele nu i se îm
plinesc niciodată. « Prov.16.26. 

8. Căci ce are înţeleptul mai mult de
ci! nebunul ? Ce folos are nenorocitul 
care ştie să se poarte înaintea celor 
vii? 
9. Mai bine ce vezi cu ochii deci! fră
mîntare de pofte neîmplinite : şi acca�\�t��te o deşertăciune şi goană după 
10. Ce este omul, se cunoaşte după numele care i s'a dat de mult : se ştie '3 

3. Mai • bună este întristarea <lecit rîsul ; căci prin întristarea feţei inima se face mai bună. • • Cor. 1.10. 
4. Inima înţelepţilor este în casa de Jale, iar inima celor fără minte este m casa petrecerii. 
5. Mai • bine să asculţi mustrarea înţeleptului de cît să asculţi la cîntecul celor fără minte. 

::O Pe. Ht. 6. Prov. 19. 18i 16.31,92. 
6. Căci• rîsul celor fără minte este ca pîrăitul spinilor supt căldare. Şi aceasta este o deşertăciune. •Ps. ue. 12 . Cap.2. 2. 
7. Averea luată prin silă înebuneşte pe cel înţelept, şi• mita strică inima. 

>:'Exod.23.8. Deut.16.19. 

8. Mai bun este sfîrşitul unui lucrn 
de cit începutul lui ; mai· bine cel• 
bun la suflet de cit cel îngîmfat. 

';'Prov.14.2!1. 

9. Nu• te 11:răbi să te mînii în sufle
tul tău, căci minia locuieşte în sinul 
nebunilor. •Prov . 14.17 ; 10.32. Ioc. i.19. 

1 O. Nu zice : „Cum se face că zilele 
de mai înainte erau mai bune. de . . cît 
acestea?" Căci nu din înţelepciune în
trebi aşa. 

1 1 . Inţelepciunea preţuieşte cit o mo
ştenire, şi chiar mai mult pentru cei• 
ce văd soarele. •Cop. 11.1.  

1 2. Căci ocrotire dă şi înţelepciunea, 
ocrotire dă şi argintul; dar un folos 
mai mult al ştiinţei este că înţelep
ciunea ţine în viaţă pe cei ce o au. 

1 3. Uită-te cu băgare de seamă la 
lucrarea lui Dumnezeu : cine• poate 
să îndrepte ce a făcut El strîmb? 

ioi1ov 12. 1 4 .  Cnp. 1 . 15. Isa. U . 27. 
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14 ln • ziua fericirii, fii feric!t, şi în 

ziu; nenorociri!, gîndeşt�-te ca ?��
nezeu a făcut ş1 pe una �1 pe �ea � �· 
pentruca omul să nu mai poata şti ni
mic din ce va fi după el. •c�P· 3· • · D".."1·29·�'-
1 5. Tot felul de lucrun am va�ut m 

zilele deşertăciunii mele. �ste i;_ite un 
om fără prihană •, care piere m .  n�
prihănirea lui, ş! es!e cite un. n���:-.1s�!!'. care 0 duce mult m rautat�a lu_i. . •• 1 6. Nu • fi prea nepnhămt ŞI n� 
te arăta prea înţelept : pentru ţ ce sa 
!�ov

pt����ip�i��:.r �ov .
'��;�· 2;>. 16. ��Rom� 12 . a. 

1 7  Dar nu fi nici peste masura de 
rău · şi nu fi fără minte : pentru ce 
nei să mori înainte de vreme ? 

1 s. Bine este să ţii Ia �ce�sta, . d�r 
nici pe cealaltă să n'o laşi dm mina j 
căci cine se teme de Dumnezeu, scapa 
d��- t��;�I��f���� • face pe . c�ţ înţe: 
Iept mai tare de cit zece v1te11, can 
sînt într' o cetate. ��Prov .21.22i 24.6. Cap.9. t� �s. 

20. Fiindcă pe pămînt nu !ste !:11c1_• 
un om fără prihană, care sa faca bi
nele fără să păcătuiască. • 1 Reg.s.'6. 

2C'ron. G.3G. Pro\·. :..\).9. Rom. :;;. z::i. l lonnl.8. 

21. Nu lua nici tu seama la toate ,vor: beie cari se spun, ca nu cumva s auzi 
pe sluga ta vorbindu-te de rău ! 

22. Căci ştie inima ta de . . cite ori 
ai vorbit şi tu de rău pe al\1 1. 

23. Toate acestea Ie-am cercetat cu 
înţelepciune. Am • zis : „Mă voi înţe
lepţi." Dar înţelepciunea a rămas de
parte de mine. '' Rom . i . 22 .  

24. Cu mult mai departe• decit era 
mai înainte, şi ce adîncă •• ! Cine o va 
putea găsi ? 

nov2S. 12,20. l Ti m . 6 . 16. Q.*Rom.11.33. 

25. M'am apucat şi am cercetat toate 
lucrurile •, cu gînd să înţeleg, să adin
cesc, şi să caut înţelepciunea şi rostul 
Iurrurilor, şi să pricep nebunia răută
ţii şi rătăcirea prostiei. <•cap. t . 11; 2. 12. 

26. Şi • am găsit că mai amară de 
cit moartea este femeia, a cărei inimă 
este o cursă şi un laţ, şi ale cărei mini 
sînt nişte lanţuri ; cel plăcut lui Dum
nezeu scapă de ea, dar cel păcătos 
este prins de ea. -'Prov . 5. a , 4; 22. 14. 

27. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul •, 
cercetînd lucrurile unul cite unul, ca 
să le pătrund rostul ; •cap. 1 . 1, 2. 

28. iată ce-mi caută şi acum sufletul, şi n'am găsit. Din o mie am găsit un • om : dar o femeie n'am găsit în toate acestea, •lovo:J.23. Ps.12.1. 

29. Num_ai, iată ce am găsit ·  ., nezeu. ,! facut _pe oameni fără ca .Du�. dar e1 umbla cu multe şiret P_r1han· 
*Fac.1. 27. ;c.��I. a, 8 I . _Cine este ca cel întele t "'

·
'·'·'· 

. 
pnc;pe rost�I • . Iucrurilor� •1 şi cine c1un�a �!"ului . 1� lum inează t"lelep. aspnmea feţei 1 se schimbă aia, şi '� Pr��- 4. S, !J; 17. 2-L Fapt. 6• 15. �"D�lll 2. Eu 111 spun : „Păzeşte ·�.;,. î�păr�tu!ui, din pricina • jurf°!Unci\e facnt mamtea lu i Dumnezeu mintu\lli, 

• 
�, I Cr�n. �· 2�. Ezec. 17 . ;s. Rom 13 . 3. Nu te grab1 sa pleci d" . · "· lui, şi nu stărui într'un lucru r�naintea el poate face tot ce vrea :t Căti 4. pentrucă vorba împăr�tului 'P.io., 

tere. Cine • poate zice : „Ce fa�\;,�u-p . � <=fo,·:� 18. �· e c!n.e pazeşte porunca, nu-\ · atinge mei o nenorocire dar . . va înţeleptului cunoaşte şi v�emea 
inuna 

decata. şi JU· 
6. Căci pentru • orice lucru est vreme şi o judecată şi nenorocirea ep:. şte pe om. • c,,. ,  
_7. Dar• _el_ n� ştie �e. şi _cum se va î�: hmpla, cac1 n are mei cine-i spune ('< Pro v . 24 . 22. Cap.6. 12;9.12; io:u. 8_. Omu,J • nu e�te st�pî� pe suflarea lui ca s o poat� opri, Ş• . . n'are nicio putere peste zrna marţu ; în lupta aceasta nu este izbăvire, şi răutatea nu poate scăpa pe cei răi. • Ps.„ . •  ,i. 

• 9. Toate �c�stea le-am văzut, şi mi-am mdreptat mima spre tot ce se face supt !.Oare. Este o vreme cînd un om stăpîneşte peste alt om, ca să-l facă nenorocit. 
1 �- �tunci. am văzut pe �ei răi îngropaţi ş1 ducmdu-se la odihna lor, iar pe ceice lucraseră cu neprihănire depărtîndu-se de locul sfînt şi uitaţi in' 

cetate. Şi aceasta este o deşertăciune !  
0)0\"ltă. 

1 1 . Pentrucă • nu se aduce repede la 
îndeplinire hotărîrea dată împotriva 
faptelor rele, de aceea este plină ini· 
ma fiilor oamenilor de dorinţa să fa. 
că rău. ('<Ps.10.6.50.21. ha.26.m. 

1 2. Totuş, măcarcă păcătosul face' 
de o sută de ori răul şi stăruieşte multă vreme în el, eu ştiu că fericirea 
este pentru cei •• ce se tem de Dum· 
nezeu, şi au frică de El. q„_„.11• 
Rom.2.5.  :'.'* Ps.37.U, 18, Hl. Pco\• . I . 3'111C. l5:i.llflill. 

Mat.25.34,41. . 

1 3. Dar cel rău, nu este fericit ş1 
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lungi zilele, întocmai ca umpu-Şi va tru că n 'are frică de Dumbra, pen 

0ezeuf:ste 0 deşertă_ciune care. se peJ 4. ămînt: ş1 anume sint oa-trec� pe fhăni\i cărora le • merge ca 
Jllenl nep�i cari 1fac fapte rele, şi sînt 
ş�_ce���o�a le merge ca şi celor n�ra1, .1. cari fac fapte bune. Eu zic prih_ăni 1' sta este o deşertăciune. că ş1 acea ;� P�. ;a. a cup.2. 11; 1 . 10; 9. 1 ,2 ,s. 

lăudat • dar petrecerea, pen-J5. �mu este altă fericire pentru om 
tru ca n 

e de cit să mămnce şi să supt r0:: se veseJea,;;că ; . !ată ce trebe� ş " -I însoţească m mijlocul munb.�IÎ �a în zilele vieţii pe cari i le dă g�:��zeu supt s�t��:2 .2< ;a .12,:n: •. 1a;9.7. 
6 Cînd mi-a'!1 pus !ni�a să c�nosc 1 · ciunea ş1 sa ma uit cu bagare întelepmă la truda pe care şi-o dă omul de se;mînt _ că�i ?�ul nu  vede somn pe P hii nici z1 mc1 noapte, -

c�7�cam' văzut atun5i toa!ă lucr!rea . Dumnezeu, am vazut ca omul nu lui 
t să pătrundă ce se face supt soapo� �ricît s'ar trudi e l  să cerceteze, f�t nu va put�a af]a ; ş! chia� ?acă 

înteleptul ar zice ca a _aJU�s sa _mţe-
Ieagă, !?0�:� /ir�o��io�� ,f ;������;.,. 16. 

9 1 . Da, mi-am pus inima în. cău
tarea tuturor acestor l_uc�un, a� 

cercetat toate a�e�t� ��cr1;1r_i, ş1 am. va: 
zut că cei nepnh�mţ1 • ş1 mţelepţ1, ş1 
faptele lor, sînt m 1!1m'.1 lui Dumn�: 
zeu, atît dr'.1gost�a �1t _ş1 ura.Oamen11 
nu ştiu nimic mai dmamte ; totul este 

m;i��:u��� !nliv�i!oî�tîm piă to:�:pd:�·� �Îrivă : aceeaş soartă ar� cel nepri: 
hănit şi cel rău, cel bun şi_ cur�t ca ş! 
cel necurat cel ce aduce Jertfa, ca ş1 
cel ce n'ad�ce jertfă ; cel bun ca şi cel 
păcătos, cel ce jură ca şi cel ce se 
tem� să jure J i:r lov21. 7, etc. Ps. 73. 3, 12, 13. Mol. 3. tri. 
3. Iată cel mai mare rău în tot ce se 

face supt soare : anume că aceeaş soar
tă au toţi. De aceea ş i  este plină inima 
oamenilor de răutate, ş i  deaceea este 
atita nebunie în inima lor tot timpul 
cit trăiesc. Şi după aceea ? Se duc la cei morţi. 4. Căci cine este scuti t? Oricine tră
ieşte, tot mai trage nădejde ; căci un cine viu face mai mult decît un leu 
mort. 

5. Cei _vii, în adevăr, măcar ştiu că v�r m�n ; dar . cei • morţi nu ştiu nimic, _ ŞI .m� �a1 au nicio răsplată, fimdca pin a ş1 pomenirea •• li se uită. ""' lov 1.1.21 . ba.ra . rn .  :>.'lov 7 . 8,9, 10. ls::i. 26.H. 6. Şi dragostea lor, �i u_ra lor, şi pizma ,lor, de mul_t au ş1 pierit, şi niciodata nu vor mai ayea parte de tot ce 5e face supt soare. 
7. Du-t�, d�r, de _mănîncă--ţi • pînca cu bucurie, ş1 bea-ţ i cu inimă bună vinul ; căci de mult a găsit Dumnezeu pl ăcere în cc faci tu acum. • cup. <. 1• •.  
8. Hainele să-ţi fie albe, în orice vreme, şi untdelemnul să nu-ţi lipsească de pe cap. 

. 9. G�1s!ă viaţa_ cu neY:ista , pc care o 1t1beşh, 1n tot hmpul vieţii tale deşerte, pe _care ţ1-a, dat-o Dumnezeu supt 
�i.�r��;�s�eît�t;s��c;a�t�:cî�tovi�ţ J, cr� m1Jlocul trudei cu care te osteneşti supt soare. =:=cu11 . '2 . 1 0 , ·! 1 ; :i. i:1. z.! ; G. 1s. 

1 O. Tot ce găseşte mina ta să facă, fă cu toată puterea ta ! Căci, în locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune ! 
1 1 . Am mai văzut • apoi supt soare că nu cei iuţi aleargă, că nu cei viteji cîştigă războiul, că nu cei înţelepţi cîştigă pînea, n ici cei pricepuţi bogă

ţia, nici cei învăţaţi bunăvoinţa, ci toate atîrnă de vreme şi de împrejurări. 
�·Amo ... ·.!. u, IO. lt'r.�l.:!3. 

1 2. Căci omul nu-şi • cunoaşte nici 
măcar ceasul, întocmai ca peştii prinşi 
în mreaja nimicitoare, şi ca păsările 
prinse în laţ ; ca şi  ei sînt prinşi „ şi 
fiii oamenilor în vremea nenorociri� 
cînd vine fără veste nenorocirea pe
ste ei. -." Cnp. S. 7. �"·" Prov.29.6. Luc.12. 20, 39j l7.26, 
etc. I TP!<. 5. 3. 

t 3. Am mai văzut următoarea înţelep
ciune supt soare, şi mi s'a părut mare. 

1 4. Era • o mică cetate, cu puţini oa
meni în ea ; şi a venit asupra ei un 
împărat puternic, a împresura_t-o, �i a 
ridicat mari întărituri împ2

�
�
t
.��1�,; �I�?!. 

t 5. ln ea se afla un om sărac dar în
ţelept, ca�e a. sc�pat �etatea cu_ înţelep
ciunea Im. Ş1 111me111 nu se g1nd1se la 
omul acela sărac. 

1 6. Atunci am zis • :  „Mai bună este 
înţelepciunea de cit t�ria !'' Ţotuş în_ti:
:epciunea " săracului_ este d1spreţu1ta, 
şi nimeni nu-l asculta. 

* Pro\". 21. :.�;2.f..5. Cnp. 7. Ul. Yers. lS. **.:\larc. 6. :?, 3. 

t 7. Cuvintele înţelepţilor, ascultate 
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în linişte, sînt mai c!_e preţ.decit strig�
tele unuia care stăpmeşte mtre nebuni. 

1 8. Inţelepciunea este mai • di;_ p�eţ 
de cit sculele de război ; dar u'! sm· 
gur păcătos nimic��.!�. ���t,.�:�1�;1, 12• 

1 O 1. Muştele moarte strică �l acresc 
untdelemnul negustoruh�1 d� u�

sori ; tot aşa, puţină nebunie b1rme 
înţelepciunea şi slava. 

2. Inima înţeleptului �ste la. dreapt� 
lui, iar inima nebunului la sllnga lui. 
3. Şi pe orice drum ar me�ge neb_u; 

nul, peste tot îi lipseşte mmte�, ŞI 
spune tuturor că este un nebun . 

-" Prov. tJ.18;18.2. 

4. Cînd izbucneşte împo_triva ta . mi· 
nia celuice stăpîneşte, nu-ţ1 • părăsi lo
cul, căci •• sîngele rece te păzeşte de 
mari păcate. . 

o Cttp.8.3. •'C1 1 Sam.2ă. 24. etc. Pro•'. 2.j. lb 
5. Este un rău pe care l-am văzut 

supt soare, ca o greşală, care vine dela 
ceke cirmuieşte : • „ 
6. nebunia • este pusă m dregătoru 

înalte, iar bogaţii stau în locuri de 
jos. • EoL 3. 1 .  

7. Am văzut robi călări •, şi voivozi 
mergînd pe jos ca nişte robi. 

O Prov. Hl.10;00.�. 

8. Cine • sapă groapa altuia, cade el 
în ea, şi cine surpă un zid, va fi muş
cat de un sarpe. •rs.1. 1&. l'rov. 26.27. 

9. Cine sfarmă pietre, este rănit de 
ele; şi cine despică lemne este în pri
mejdie. 

1 O. Cînd se toceşte ferul, şi rămîne 
neascuţit, trebuie să-ţi îndoieşti pute
rile ; de aceea la izbîndil ajungi prin 
înţelepciune. 

1 1 .  Cînd muşcă şarpele, fiindcă n'a • 
fost vrăjit, vrăjitorul n'are niciun ci
ştig din meşteşugul lui. o p,, ua. 4, 6. Ier. e. 11. 

c�t�. cd��i�.tei�:el�
u���t�1�fu

t
i 
sfiit 

a�1� 
pieirea. "'Prov.10.32; 12. 13. ic-<oProv. 10.ui J8. 1. 

1 3. Cel dintîi cuvînt care-i iese din 
gură este nebunie, şi cel din urmă este 
o nebunie şi mai rea. 

1 4. Nebunul • spune o mulţime de 
vorbe, măcarcă omul nu ştie ce se va 
întîmpla, şi cine-i va spune ce •• va fi 
după ef ? •Prov.16.2. ••Cup. 3. 22; 6. 12;8.7. 
1 5. Truda nebunului oboseşte pe cel

ce nu cunoaşte drumul spre cetate. 
1 6. Vai • de tine, ţară, al cărei împă

rat este un copil1 şi ai cărei voivozi 
benchetuiesc de aimineată ! • l1a. S.4, 6, 12;6.ll. 

1 7. Ferice de tine tarli pă�at �ste de neam ma; al .cărei 1 vo1\'oz1 • mănîncă fa vr 
e, ş1 ai tJ. rn: 

tă, ca să-şi întărească p�(e�I Potri�'1 să se dedea la beţie ! eri e, nu 1' 
1 �· Cînd_ m�nile sînt lene 'Pr,„�� grinda, ş1 cmd se lene Şe, se la 1 

plouă în casă. vesc lllîniJs � 9. <;>spetele se fac pentru 
'• 

vmul mveseleşte viaţa · Petrecere le dă pe toate. ' •ar argintul 
20. Nu blestema pe im ' P•.1�

. 1.1, 
chiar î� gînd,_ şi. nu blest��aţ nici 
bogat m oe.laia m care te j .Pe ceJ 
s'ar putea intim pia ca pas�u ci ;  căct lui să-ţi . ducă vorba, şi un rea _ceru. 
pat să-ţ1 dea pe faţă vorb�J! lnarj. 

Cll F.xod. 2'l. 28,  F�PL29.l 
1 1 1 .  Aruncă-ţi pînea pe . după multă vreme 0 vei ap.e! şi••, 
o h1a. R2. 20. •o DPut. 1.· •• 1 0. l'rov 19 �ăs1 Iarăş i 
2Cor.o.e. Ool . fS . 1>, 10. f:vr. A. JO, · · 1 · · llat.10. � 

2. Im parte-o • în •• şapte i . 
opt, clici t nu ştii ce nenoriei chiar în da peste pămînt. o p, , . 

re Poate 
I Tlm. 0. 18, 19. ·.• J llll'. :"•.b. tEtemi.&. ·1612· 9. Luc.a.1. 

3. Cînd se umplu norii d� 1 . 
var�ă pe pămînt. Ori încotro �  

oai_e, o 
copacul, fie spre miazăzi, fie sp�ecad.ea 
���l��-

te, în locul unde cade, a�� 
4. Cine. si; uită c..lupă vînt, nu va Să· 

�a
ă
�:�e��-

cine se uită după nori, nu 
5. �u'!1 . �� • ştii care este calea vin. tulm, mc1 cum se fac oasele în p· tecele . fen:ie.ii însărcinate, tot aşa �� cunoşti mc1 l ucrarea lui Dumneze care le _fa�e pe toate. '' lonn 3.8, o•r•. IIl.I�� �· D1mmeata, samăpă-ţi sămînta, şi pmă sear�. n u  lăsa m1�� să fi se odih· nească, fiindcă nu ştu ce va izbuti, 

aceasta sau aceea, sau dacă amîndouă 
sînt deopotrivă de bune. 
7. Dulce este lumina şi o plăcere 

pentru ochi să • vadă soarele. •cap.1.u. 
8: Deci, dacă un. om �răie_�te multi 

am, sil se bucure, m tot• anu aceştia, 
şi să se gîndească ce multe vor fi 
zilele de întunerec. Tot ce va veni este 
deşertăciune. 

9. Bucură-te, tinere, în tinereţa ta, fii 
cu inima veselă cit eşti tînăr, umblă' 
pe căi le alese de inima ta şi plăcute 
ochilor tăi ; dar să ştii că pentru toate 
acestea te va chema Dumnezeu"  la ju· 
decată. o Num. lb.3D. ooc;ap. 12.11. Bom.26-U. 

1 O. Goneşte • orice necaz din inima 
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. de ărteaz� rău! din. t��p�il tău ; �- pînă nu se • întoarce jărîna în ă-ta, .ş!, ti�ereta ş1 zorile v1�t.i.! �·n� tre- m int, cum a fost, şi •• pînă nu se �n-

că��are. 
• 2 eor . 7. L 2Tlm . . . .• . . J s . '9 . o. �o�rce duhul la Dumnezeu, care t I-a 

că . • . ., 3 • '°' Fnc. 3. �9. Iov 34, 16. Pe. 90. s. f.:�• Cop. :l. 21• Dar adu-ţi an;imte d� Facăt�- tNum.16.2:!; 27. l".: 1.0• 3A.!4, ba.&7. 16. Zah. 12. 1 .  

12 1 - 1 tăU în zilele tinerej�1 t�le, p1- �· O, deş�rtac1une • a deşertăciunilor, ru vin zilele c;elc ,;ele . ş1 . pmă nu Z!ce Ecles1astul ; totul este deşertănli nu opie anii, cmd • vc!„z1ce : „Nu crnne. • ···· P•.•2.0. cap. 1 . :c  
se ap� nici 0 plăcere m �e1 . ;0 • 9. Pe lingă că. �cle

_
siastu.l a ,ţost înglSCS • Prov . 22 . 6 .  Pllu„1. •• · · .Smn . 10 . au .  jelept, ci a mai mvajat ş1 ştunja pe . - nu se întunecă soarele, şi lu- popor, a cercetat, a adîncit şi a întoc�· P1(�na şi stelele, _şi pin� nu se în- mit • un mare număr de zicători. 

!llin3• " îndată du pa ploaie ; •1 Reg.4.32. torc �0�11nu încep să tremure pazn icii ! O. Eclesiastul a căutat să afle cu-3. P1("mtnile), şi să. se încovoaie cele v!nte plăcut�, şi �ă scrie întocmai cu-
cas�• ici oarele) ; pană n !• se oyresc vmtele adevan�lu1. . 

. 
. ta!1 (�acină (dinftt), căci s'au 1mpu- 1 1 . C1;1vm!ele 1!1\elepj1lor smt c1 mşte ce1ce . înă nu se întunecă ceice se b?lduri ;, ş1, strmse la un loc, sînt ca 

tinat 
• e Pferestre (ochii); mlt� cuie bătute, date de un singur uită pînli nu se închid cele două uşi stapm. . 

. • _ V • 
�· Pre uliţă (buzele), cînd uruitul 1 2. lncolo„fiulc, �a •!1vaţ�tură din_ a

dins� slăbeşte, te scoli la ciripitul u- cesJe. lucruri ;_ d�ca a1 :-:01 _să , f:ic1 � rn�ri ă · I.asul tuturor cîntăreţelor• !llu t•n;ie �e carţ1, �ă ştn ca n a1 mai 
ne• pas �·· Euşit " 2 '""' · ' " · "-'•· 1sprav1, ş1 multă • mvăţătură oboseşte se aude rn : • ăl ţ' . t trupul . ' Cop. 1 . 18. 5, te temi de o�ice m • imc, şi e SI?e- 1 3. Să ascultăm dar încheierea tutu-rii pe drum ;, pin� 01! infloreşte m11::- ror învăţăturilor : Teme-te • de Dumdalul cu peri a)bi, ŞI �e abea se 11· , nezeu şi păzeşte poruncile Lui. Acearăşte lăcusta, pmă nu-j i  trc� P0!tele, sta este datoria oricărui om. căci omul .merg� si;i.r:. casa . Im ce:i , 

•Deut.8.2; l0.12. 

vecinică, ŞI boci tom c�freieră uh- 1 4. Căci Dumnezeu va aduce orice • jele ; " Jov 
.
" · 1.1. · " kr.�· 17· faptă la judecată, şi judecata aceasta 

6. pină nu se rupe fuma de argi
_
nt, se va face cu privire la tot ce este 

pînă nu se sfarmă vasul . de aur! P!nă ascuns, fie bine, fie rău. •cop.11.•. 
nu se spa_rge găleata la 1zvo_r, ŞI pină Mut. 12. ""· Fopt. 11.  so, e1. Rom. 2. 16; 1„ 10, 12. 
nu se strică roata dela fîntină ; 1 cor.u. 2cor.r..10. 

C Î N T A R E A  C Î NTĂR I L O R  
(!l o m  a n i  8. 38, 39. 2 C o r i n t e n i  l i .  2, 3. P i l d e l e  I .  17.) 

1 1 . Cintarea • cîntărilor, făcută de So· 
10111on. ·:· 1 no� .• .  32. 

2. Să mă sărute cu sărutările gurii lui ! 
Căci • toate desmierdările talc sînt 

mai bune de cit vinul, • cap.<. 10. 
3. mirodeniile tale au un miros plăcut. Numele tău este ca o mireasmă văr· satl. De aceea te iubesc pe tine fetele ! 
l Trage-mă • după tine ! Şi haidem să alergăm •• ! 
lmpăratul mă duce ţ în odăile lui . . .  Ne vom veseli ş i  n e  vom bucura de tine ; 
vom lăuda desmierdările tale mai mult de cit vinul 1 

Pe drept eşti iubit. •Oeen11.<. Ioan6.«;J2.S2, 
••Flllp.3.12, 13, I<. ţPa.'6. U, 15. Joon U.2. Efea.2.6. 

5. Sînt ·neagră, dar sînt frumoasă, 
fiice ale Ierusalimului, 

cum sînt corturile Chedarului, 
ş i cum sini covoarele lui Solomon. 

6. Nu vă uitaţi că sînt aşa de negri-
cioasă, 

căci m'a ars 1 soarele. 
fiii mamei mele s'au miniat pe mine, 
şi m'au pus păzitoare la vii. 
Dar via frumuseţii mele n'am păzit-o. 

7. Spune-mi tu, pe care te iubeşte ini
ma mea, 

1 .  Bau: m'a prhlt. 
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unde îfi paşti oile, unde te odih- 6. Să-ş i  pună mina stingă . 
neşti I.a amiază ? • . • pul

. 
�eu,_ . . supt ca. 

Căci de ce să umblu ca o ratăc1ta ş1 sa ma 1mbrăţ1şeze cu dr 
pe I.a turmele tovarăşilor tăi ? - • 

. • 
.

. 

eapta lui ! ,  
8 .  Dacă nu  ştii, o tu, cea • ma i  fru- 7· Va )li�  ' fiice � le lerusal i cn•.s.3. 

moasă dintre femei, . pe _capnoarele ŞI cerboaicel�ului, 
ieşi pe urmele oilor, . • cimp · • . . . de Pe 
şi paşte-fi iezii lingă colibele pasto- n� �hmiţ1� nu trezqi drag 

rilor. '' Cap . o. • ;  6. t .  pin a nu vine ea! _ „ astea, 

9. Cu • iapa înhămată la carăle lui I 
8·• �u� g.lasu l  prea iubituf1:1' · 3·5;1.l 

faraon, at�-
. 
ca vine, . 1 meu 1  

t e  asemăn eu pe tine, scumpa„mea. 1 s�rind peste munţi, săltind p 
�;.,c�r��;„\ 'i06, ��; ·•· 1 ' 7' �· "'.o. '· 1oun •1

.
�· :•· �:;. �1· Prea iubitul meu seam' , e dea. 

1 0. Ce frumoşi îf1 sint o�ra1 11 in căprioară, sau cu puiul d ana cu • 0 
mijlocul lănţişoarelor dela �1t, . . Iată-l că este după zid�! 

cerboaică. 
şi ce frumos îţi este gîtul in m11Iocul se uită pe fereastră nostru, 

şiruri lor de mărgăritare ! '' Em. !6. u, 12• n. priveşte printre zăb;el 
1 1 . !fi vom face deci lănţişoare de 1 O. Prea iubitul meu v�·rb t•v".' · 11. 

aur, 
cu stropituri de argint. -

1 2. Cît stă împăratul la masa lui, 
nardul meu îşi răspîndeşte m irosul. 

1 3. Prea iubitul, meu îmi este ca un 
mănunchi de mir, 

care se odihneşte între ţîţele mele. 
1 4. Prea iubitul meu este pentru mine 

un strugure de mălin ifă, 
din viile din En-Ghedi. -

1 5. Ce frumoasă • eşti, iubito, uite ce 
frumoasă eşti, 

cu ochii tăi de porumbiţă ! -
;:Cap. 4 . I ;  5. 12. 

1 6. Ce frumos eşti, prea iubitule, ce 
plăcut eşti ! 

Verdeaţa este patul nostru ! -
1 7. Cedrii sînt grinzile caselor noastre, 
şi chiparoşii sînt pardoselele noa

stre. -

2 I. Eu sînt un trandafir din Saron, 
un crin din văi. -

2. Ca un crin în mijlocul spinilor 
aşa este iubita mea între fete. __'. 

3. Ca un măr î�tr� copacii pădurii, 
aşa este prea mb1tul meu între ti

neri. 
Cu aşa drag stau la umbra lu i, 
şi rodul • lu i este dulce pentru cerul 

gurii mele. •Apoc.22. 1 , 2 .  

4. _EI m'a dus în casa de ospăţ, 

st
:1�r;;ostea era steagul fluturat pe-

?· In�ăriti-mă cu turte de struguri, în
vwraf1-mă cu mere 

căci sînt bolnavă' de dragostea lui. 

: zice : eş e Şl·mi 
Scoală-te •, iubito, şi vino, frumoaso i 

1 1 . _Căci iată c� a t recut iarna··i·,�.u: a incetat ploaia, şi s'a dus ' 
1 2. Se arată florile pe cîmp. a venit vremea cîntări i ' 
şi se aude glasul turt�ric ii în . pi ile noastre. c1m. 

1 3. Se pîrguiesc roadele în smo h" şi vii le înflorite c in, 
îşi răspîndesc m irosul. 
Scoală-te•, iubito, şi vino, frumoaso. 

�' Yers.10 .1. 4. Poru�_bifă d i� c�ăpăturile stîn: cu, asi:_un�a. in scob1tu:1l� prăpăstiilor, arata-mi faţa ta, ş1 fa-mă să-!i aud glasul! 
Că<:i g�asul tău este dulce, şi faţa 

ta placuta. •cnp.s. 13. 1 5. Prindeţ i-ne vulp ile•, vulpile cele 
mici, cari strică viile ; 

căci vii le noastre sînt în floare. 
r;t p!'l . M . 1 3 . E-lrc. t'. U . Luc.13.:fl. 

1 6  . • Prea iu_b itul meu este al• meu, şi 
eu sint a lui ; 

el îş i paşte turma între crini. "' Cnp.6.3;7.IO. 
1 7. Pînă • la răcoarea zilei, şi pînă 

la lungirea umbre lor, 
întoarce-te ! . . .  Iubitule, sai ca o că· 

prioară•• sau ca puiul de cerb, 
peste munţii ce ne despart. 

•:•Cap. 4 . 6. :;"::. YE'Js.9. Cap.8.U. 

3 I. Am căutat noaptea •, în aşt_e�nu: 
tul meu, am căutat pe iubitul 1mm11 

mele ; 
I-am căutat, dar nu l-am găsit. . . 

�� w.26.t. 
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M'am sculat, atunci, ş1 am cutreie- 1 toate cu gemeni . . . . 2i cetatea, nu este stear ă 

' ŞI n1c1 una dm ele ra nete şi pieţele ; 3 Buzele t \, . • ,. Cop.G.G. 

11
i 

1
301 căutat pe iubitul inimii" mele . . . mî�, 

a e smt ca un fir de cîr-
r.am căuta!, �ar �u. 1-ai;i:i 

_gas1t. ! şi gura ta este dr- - . 

3 M'au întilnit paz1torn can dau obrazul • tă t 
aguţa '· 

oc�I cetăţii_; . , . _ rodie, 
u es e ca 0 JUmătate de 

i i-am. 1�_trebat · u"N aţi va�ut pe supt măhrama ta. • 
· 6itul inimii mele ? . · Cnp. 6 . 7 . 4. Gîtul • tău est t 

c�p . G . 7. 

u4 Abia tre�usem ?e �·· . . . . vid, zidit ca să fi/o 
ca ���ul Im Da-

Şi am găsit pe. wb1tul m1�11 "mele. o mie de scuturi a����ă d
de arme ; 

L-am apucat, ş1 nu 1-�m mai lasat toate scuturi de vite · i 
e el, 

�ină nu l-am adus m casa mamei • - • 
• ,,,Ja� .7 . 4 . ""Neem.9.19 

111ele, . , _ . . 5•• Ammdoua t•\ele tale sînt ca doi 
în odai.a cel�.1 ce m a zam1�ht. � pui d� cerb! ca gel!Jenii unei căprioare 5_ Vă • J�r, fuce �le leru�al 1mulu1, can p�s; mtre crmi. •Prov.b.19.  Cap. 7 . a'. 

. p
e căprioarele ş1 cerboa 1cele de pe f

�g 
��brel�

e răcoreşte ziua, şi pînă cn�e· stîrniţi! nu treziţ i dragostea, V?i v�ni l� tine, munte de mir 
pînă nu vine ea. -:-- '' ?•p . 2 . 7 ; 8 . 4. ŞI la t_me, deal de tămîie. •Cap'.2.17• 

6. Ce• se_ ve.de sumdu-se dm pustie, 7 . . Eş,h. fr�f!Joasă de " tot, iubito, 
ca nişte shlp1 de ţum, ŞI '! a1 mc1 un cusur. • E:es.6.27. 

în mijlocul aburilor de mir şi de 8. ,Vmo cu .mine. din Liban, mireaso, 
tămîie, . _ . vm.� cu m1_ne ?m Liban ! 

înconiurata d� toate m 1rezmele ne- P.n\e�te dm v1rful muntelui Amana 
gustorilor de mir ? - . •Cnp.8.6. dm v1rful muntelui Scnir şi • Her: 7 lată este pataşca lui Solomon mon, 

�u şas�zeci �� vi.teji, de jur împreJur, d!n vizui��le leilor, 
cei m�i yitep din l�rael. _ 

. . . dm .m�ntu . p�r�oşilor ! •Dent.9.9. 
s. Toţi sm_t 1�armaţ1 �u sabn, ş1 to- 9. !'11�a1_ r�p!t .imma, soro, mireaso, 

fi sînt deprinşi l� lupta, m1-a1 _rap1t 1mma numai cu o privire 
fiecare cu sabia la coapsă, • numai cu unul din lănţişoarele de!� 
ca să n'aibă nimic de temut în tim- g1tul tău ! 

pul nopţii. 1 O. Ce lipici în desmierdările tale so-
9. Impăratul Solomon şi-a făcut acea- ro, mireaso ! ' 

stă pataşcă Desmierdările tale preţu iesc mai • 
din lemn din Liban. mult decît vinul, 

10. Stîlpii i-a făcut de argint, ş� mirezmel.e tale sînt mai plăcute 
rezemătoarea de aur, scaunul de pur- dec1t toate miroznele !  •cnp.1.2.  

pură ; 1 1 .  Miere picură din buzele tale, mi-
iar mijlocul împodobit cu o tesătură reaso, 

aleasă, lucrată de dra�ostea · miere • şi lapte se află supt limba ta, 
fiicelor lerusalimulm. şi „ mirosul hainelor tale este ca mi-

i I: le�iţi, fetele Sionului, şi priviţi r�sul Libanului. 
pe im paratul Solomon, .-Prov.24. �3,14.  C•�·&: I� ''�Fnc .•  21

�
21. Osea14. 6, ?· 

cu cununa cu care l-a încununat ma- 1 2. Eşti o gradma mch1sa, soro, mi-
mă-sa în ziua cununie i  lui reaso, 

în ziua veseliei inimii J�i. _ un izvor închis, o fîntînă pecetluită. 

4 1 . Ce frumoasă • eşti, iubito, ce fru
moasă eşti ! 

Ochii tăi sînt ochi de porumbiţă, 
supt măhrama ta. 

Părul tău este ca o turmă •• de capre 
poposită pe coama muntelui Oalaad'. 

.,,„ Cnp. 1 . 15;5.12. •:'�" Cu p . 6 . 5. 

2. Dinţii • tăi sînt ca o turmă de oi 
tunse, 

cari ies din scăldătoare, 

1 3. Odraslele tale sînt o grădină de 
rodii, cu cele mai alese roade, 

mălini negri şi nard ; 
1 4. nard şi şofran, 
trestie mirosi toare şi scorţişoară, cu 

tot felul de tufari de tămîie, 
smirnă şi aloe, cu cele mai alese mi• 

rezme. 
1 5. O fîntînă din grădini, 
un iz,·or de ape • vii, 
ce curge din Liban. •Ioa�.f.. 10j7.38 
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c . .  

1 6  Scoală-te, crivăţule ! Vino, vîntule e are iubitul tău mai mult . . " . 1  altul, de cit des.rlI�tfz��ste grădina mea, ca să pi- de ne �ogi aşa de fierbinte? -
cure mirosurile din ea ! - . . 1 O. l u.bitul mel! este alb şi ru Să intre • iubitul meu în gr_ădma !m, osebindu-se _<lm zece mii. men, 

Şi să mănînce din roadele e1 alese · - 1 1 .  Capul IUI este o cunună "cap.6.t. curat, de aur 
5 I . .  Eu intru • în grădina mea, soro, 

î::;i
ir
c
e
u
a
l�� smirna cu mirezmel.e mele, 

îmi mănmc„ fagurul de miere cu 
mi

î�iî,;.:�
a
�inul cu laptele meu · · · -

Mîncaţi, prieteni ţ, 1 beţi şi îmbătaţi-vă de dragoste . -
o cap . 4. 16. *'"Cnp. 4 . 1 1 .  ŢLuc. I6.71tO. Joan3.29; 16. 1 1 .  

2 Adormisem dar inima îmi veghea . . . 
Este glasul prea iubitului meu, car• 

bate • :  
Deschide-mi, soro, scumpo, porum-

bifo, neprihănito ! . " Căci capul îmi este p�1r:i de ro!Ja, „ 
cîrlionţii îmi sînt phm de p1cur11 

nopţii." - . . :Apo�· :·2() 
3 Mi-am scos hama, cum sa ma 1m-

br��· iarăş ? " Mi-am spălat picioarele : cum sa le 
murdăresc iarăş ? 
4. Dar iubitul meu a vîrît mina pe 

gaura zăvorului, . şi mi-a fost milă de el at_un�1. . . 5. M'am sculat să deschid 1Ub1tulm 
m��· timp ce de pe mînile mele picura 
smirnă, 

ş i  de pe degetele mele picura cea 
mai aleasă smirnă 

pe minerul zăvorului. 
6. Am deschis iubitului meu ; 
dar iubitul meu plecase, se făcuse 

nevăzut. 
!nebuneam, cînd îmi vorbea. 
L-am căutat •, dar nu I-am găs_it ; 
l-am strigat, dar nu mi-a răspuns. 

* Cap.S. t .  

7. Păzitorii cari dau ocol cetăţii m'au 
întîlnit ; 

m'au bătut, m'au rănit ; 
mi-au luat măhrama străjerii • de pe 

ziduri. •Cap.s.a. 

8. Vă rog ferbinte, fiice ale Ierusali
mului, dacă găsiţi pe iubitul meu, 

ce-i veţi spune ? . . .  Că sin! bolnavă 
de dragoste ! -
9. Ce are iubitul tău mai mult de cit 

altul, 
o, cea mai frumoasă dintre femei ? 

pletele lu i ca n işte valuri s· t cum e corbul. ' '" negre 
1 2. Och_ii • l'-! i  sînt ca nişte 0 pe marginea izvoarelor P rumbei scăldaţi în lapte, şi o'ctihnind faţa lui p��?ă. 

. • .�;Pe ,ln 
1 3. Obrai u IUI  smt ca nişte t · ·• de mirezme, în cari cresc sadu:i ra�uri sitoare ; rn1ro. 
buzele • lu i. sînt nişte crini di . curge c.e� mai _a li;:asă �mir�ă. <'c,p.�.,;;;111 

1 4. Mm1le !UI smt nişte inele d · 
ferecate cu pietre de hrisolit . e aur, 

tr�pul lui e_ste un .chip de fHde lu. stru1t, .a�opent cu. P!etre de safir
ş
· 1 5. p1c!oare_le  lut s1�t nişte stîlpÎ de �e

a���r
c
a
u:��-a, aşezaţi pe nişte temelii 

un
1�{;��ş�J�� ��i 

c���ii�a Libanul, pare 
1 6. Cerul gurii lui este numai duJ. ceaţă şi toată fiinţa lui este pl ină de farmec. 
Aşa este iubitul meu, aşa este scurn. pul meu, 
fiice ale Ierusalimului ! -

6 t .  Unde s'a dus iubitul tău, cea mai • frumoasă dintre femei' Incotro a apuclt iubitul tău, 
ca să-l căutăm şi noi împreună cu 

tine ? - •Cnp.1.a. 
2. Iubitul meu s'a pogori! la grădini 

lui, la stratul de mirezme, 
ca să-şi pască turma în grădini, şi 

să culeagă crini. 
3. Eu sînt a • iubitului meu şi iubitul 

meu este al meu ; 
el îşi paşte turma între crini. -

«Cnp.2. 16;7.tO. 

4. Fruumoasă eşti, iubito, ca Tirla, 
plăcută ca Ierusalimul, 
dar cum�lită * ca nişte oşt�v.��0

t 
st�alf�f��erce�[i ochii dela mine, 

căci mă furbură. 
Perii tăi sînt ca • o turmă de capre, 
cari poposesc pe coama Gal�ac��.

1:.:: 
6. Dinţi i • tăi sînt ca o turmă de oi, 

cari ies din scăldătoare, 
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toal� ·�nrJi1:

n�le nu este stearpă. cte
p;l�t:ie ut�l�T:.

ă
.
rat ar fi înlănţuit şi mCI ''Cap . 4 . 2 .  6 C t • · : e fr�mo�� şi ce plăcută eşti, tu, 7. Ob_razul tău 

es e ca o JUmătate 1Ub1to, m m11 locul desfătărilor ! de rodie, ăhram·a ta . . .  " Cnp . < . s. 7. _St�tura ta este ca finicul, 
Ss_uApmt mşasezeci de împărătese, optzeci ş i M_el� tale ca nişte struguri. 8 . . I.mi _zic : „Mă voi sui în finic de _li}���rfără num�r, " Şi-l VOI apuca crăcile !" ' 
şid numai una singura este porum- di�����i ţîţele tale vor fi ca strugurii 9. ar

ea neprihănita mea ; bita mest� singură la �amă-s�, mir.osul suflării tale ca al merelor. 
�!a mai aleasă � celei ce a nas�u.t-.o. 9. Şi gura ta • toarnă un vin ales 
fetele 0 văd, �1 ?. numesc fericita ; dă��r: �

u;1�� 
lin ca răspuns la desm'ier-

împărătesele şi ţutoarele deaseme- şi aţunecă pe buzele noastre cinci nea o laudă. - · adormim ! <• cnp,2.16·,G.s. 10. „Cine este aceea care se iveşte 

caf�����să ca luna, d���ş�u 
d�

î�i�e.
iubitului meu•,,;!.:.�.� 

curată ca soarele, , 
c�� 

.
p
V
, 
ino, iubitule, haidem să ieşim pe 

dar cumplită • ca nişte oşti. supt 
teagurile lor ?" ::-- , " . ·"Yccs. � . să mînem noaptea în sate ! � 11 M'am pogon! m gradma cu nuci, �.2. Dis de dimineaţă ne vom duce )a să • văd verdeata d in v�le, . vu, 
să văd dacă a mmugunt via, să • vedem dacă a înmuo-urit via 
· dacă au înflorit rodiile. * Cap. 1. 12. dac_ă s'a descliis floarea, " ' 

8 Dar fără să bag de seamă, do- ş1 dacă au înflorit rodiile. rinl� mea m'a dus . . Acolo îţi voi da dragostea mea. 
la carăle poporului unui om ales. - • cap.6.11. 

J 3 lntoarce-te, întoarce-te, Sulamito ! 1 3. Mandragorele • îşi răspîndesc mi
l�toarce-te, întoarce-te, ca să te pri- rosul, 

ş i deasupra uşii avem•• tot felul de vi�� -;;-veţi voi să vă � itati }a Sulamita roade bune, noi şi vechi, 
ca la nişte fete ce ioaca m cor ?  1 pe cari, pentru tine, iubitule, le-am păstrat. ic<Fnc.30.14 . .:. .... Mo.t. 13.!l.'.?. 7 1. Ce frumoase îţi sînt picioarele 
în încălţămintea ta, fată • de d_omn ! 
Marginile rotunde ale coapsei tale 

sini ca nişte lănţişoare de pus l a gît, lucrate de mînile unui meşter iscusit. 
O:•Ps. 44.13. 

2. Pîntecele tău este un pahar rotund, 
de unde nu lipseşte vinul mirositor ; 
trupul tău este un snop de griu, 
încins cu crini. 
3. Amîndouă • ţîţele tale sînt ca doi 
pui de cerb, ca gemenii unei căprioare. '' Onp. 4 .  6. 

4. Gîtul • tău este ca un turn de fil
deş ; 
ochii tăi sînt ca iazurile Hesbonului, 

de lingă poarta Bat-Rabim ; nasul tău este ca turnul Libanului, 
care priveşte spre Damasc. •' Cnp . <.4. 

5. Capul tău este cum e Carmelul, 
şi părul capului tău este ca purpura 
împărătească : 

J, Ernieşte : din Mabo.nalm, Gt'. 32. �. 

8 1 .  O ! de ai fi fratele meu, 
care a supt la ţîţele mamei mele ! 

Cînd te-aş întîlni în uliţă, te-aş să
ruta, 

şi nimeni nu m'ar ţinea de rău. 
2. Te-aş lua ş i te-aş aduce la casa 

mamei mele ; 
ea m'ar învăţa 
să-ţi dau să bei vin • mirositor, 
must din rodiile mele. '' Prov.e. 2 .  3. Mina lui cea stingă • să fie supt 

capul meu, 
ş i dreapta lui să mă îmbrăţişeze ! -

i:i cap.2.6. 

4. Vă rog • fierbinte, fiice ale leru
salimul ui, 

nu stîrniţi, nu treziţi dragostea, 
pînă nu vine ea. - • Cnp.2.7;3.6. 

5. Cine • este aceea, care se suie din 
pustie, . . . . . • rezemată de rnb1tul e1 ş1 z1cmd : 

I „Te-am trezit supt măr ; 
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acolo te-a născut '!1amă-t�, " dr

�
. 
v�m închide c u  o scîndură de acolo te-a născut şi te-a facu\�:�.3; 1 0  . . Eu sînt un. zid, şi ţîţef ce. 

6 Pune-mă • ca 0 pecete pe inima ta, ca nişte turnuri ; e ITiele sin 
ca

. 
o pecete pe braţul tău ; în och i i lu i  am fost ca I 

căci dra�ostea est� tare ca �oarte3, găsit pace. una care 
şi gelozia este nemdupiecata ca Io- 1 1 . Solomon avea o vie I B 

a 

cuinţa morţilor ; mon_; . . 
• 

a aal·fia. 
jarul ei este jar de fo.c. a. m�hiriat-o unor păzitori . 
o flacără a Domnului. ş1 fie.care �rebuia să adud 0100_.9. 16. 1<-r. :!'.?.21. Hag. 2. 23. rodul e1 o m ie de siel i  de argi�tntru 

7. Apele cele mari nu pot să stingă 
1 2. Via mea, care este a rn "�1"",1.,,_ dragostea, • strez eu. ea, o pa. şi rîurile n'ar putea s'o ine�e ;  

d " Ţine-ţi, Solomoane cei 0 m· de • ar da omul toate averile m şi două sute fie c�lor ce 1; de sieli, casa lui pentru dragoste, dul ! _ Pazesc ro. tot n'ar avea de cit dispreţ. ''l'rn"·6· "°· 13 T I 
8. A\•em o soră micuţă •, : u, care ?�U!eşti în grădin· nişte priden 1 1ş1 pleacă ur h1' care n'are încă ţîţe. glasul tău : ec ea la 
Ce vom face cu sora noastră b · · t • · f în ziua cînd îi vor veni peţitorii ? mevoieş e şi ă-mă să-l aud ! _ 

•E"""· 23· 83· 1 4. Vino • repede, iubitule 'C"'·2· 1L 9. Dacă este zid, . ca •• o căprio�r.ă sau ca puiul de c vom zidi nişte zimţi de argint pe ea i pe munţ1 1 plm1 de mirozne 1 erb 
dar dacă este uşă, I � . .\po�·. :?2. 17, 20. "'�Cap.2, 1i. 

I S A I A  
(I e r e m i a  25. 4-6. I P e t r u  1 . 10, 11, 15, 16. A p o c a l i p s a  15. 3.) 

Necredinţa şi pedeapsa lui Israel. 1 ni: vie, ne stoarse •, ne legate, şi ne 
1 1 . Proorocia •  lui Isaia, fiul lui Amoţ, alinate �u �ntdelemn : 

.. 
_ ''Ier.a.zi. 

despre Iuda şi Ierusal!m, pe ".rel!_lea .7 ţara va este pu�t_uţ�, �etă\jli;_ vă 
lu i  Ozia, Iotam, Ahaz ş1 Ezech1a, 1m- sint arse de foc, .�tram11 . va m�nmcă 
păraţii lui luda. "Num. 12.6. o�o�rele supţ och�1 vo�t�1 • .  pustiesc şi 

2. Ascultaţi •, ceruri, şi ia aminte, pă- nim1c.es�� ca n_işte sa�batlCI. "lleu1.2s.;1,�. 
mîntule, căci Domnul vorbeşte : „Am .s._ Ş_i fu�a Swnulu1 a rămas ca • o co. 
hrănit şi am crescut nişte copii ••, dar l1ba in vie, �a o covercă într'un cîmp 
ei s'au răsculat împotriva Mea. de _castraveţi, .ca •• o cetate împresu· 
:.<oDeut. 32.1 .  Ier. 2. l2j 6 . 19i 22.29. Ez.ec. 36 . .t. Mic. l. 2; rata. i;• Iov 27. 18. Plin.2.8. i:i.:, rer. 4.li. 
6.1, 2. ••cap. 5. 1 ,2 .  9. De • nu ne-ar fi lăsat Domnul oşti· 

3. Boul • îşi cunoaşte stăpînul, şi mă- rilor o m ică rămăşiţă, am fi ajuns ca 
garul cunoaşte ieslea stăpînului său : Sodoma ••, şi ne-am fi asemănat cuGo
dar Israel nu •• Mă cunoaşte, poporul mora. ''Plin. 3. 22. Rom.9.29. „Fnc. 19.21. 

Meu nu ţ ia aminte la Mine." 
i;' Ier. 8.7 .  (l(<Jer. 9. 3, 6. ţCap.5. 12. 

-t Vai, neam păcătos, popor încărcat 
de fărădelegi, sămînţă • de nelegiuiţi, 
copii stricaţi ! Au părăsit pe Domnul, 
au dispreţuit pe Sfîntul lui Israel. I-au 
întors spatele . . .  •C•p.67.S,4. Mat.a. 7. 
5. Ce • pedepse noi să vă mai dea, 

cînd voi vă răzvrătiţi din ce în ce mai 
rău ? Tot capul este bolnav, ş i  toată 
inima sufere de moarte ! 

:· cap.9.13. Ier. 2.00;6.S. 
6. Din tălpi pînă'n creştet, nimic nu-i 

sănătos : ci numai răni, vînătăi şi car-

Nu jertfe şi sărbători. 
1 O. Ascultaţi cuvîntul Domnului, că· 

peteni i" ale Sodomei ! Ia aminte la Le· 
gea Dumnezeului nostru, popor al Go· 
morei ! >:• Deut.a2. 3".?. Ezec.16.ii. 

1 1. „Ce-Mi trebuie Mie mul\imeajerl· 
felor • voastre, zice Domnul. Sini să· 
tul de arderile de tot ale berbecilor, 
şi de grăsimea viţeilor ; nu-�i place 
sîngele taurilor, oilor şi ţapilor. 
��P��-3�6ie;6.�g� ::!21� !_;:�!� ��2.;:.vi111�::.;i2·1· r.. 

1 2. Cînd veniţi să • vă înfăţişaţi înain· 



I S A  I A 1 ,  2. 683 
Mca, . cine vă ce:e ast_fel? de lucru- 1 tivvn.ici lo.� Mei, şi Mă voi răzbuna e tea să-Mi spurcaţi cu �.!1.le · vr�Jmaşn Mei. „ Ileu<. 28. ""· Ezec.o.�a. r1, ca . 

· Ex�c1� 23· 17; 3'1
;

23· 2:>: _ lm1 yoi întinde mina îm otriva Nu mai aduceţ� �aru_n <!e �11n- · ta, _ 1ţ1 • voi topi sgura, cum 0 lo e te 1;� nefolositoare, cac! Mi:e sc1rba d� I leşi�, toat� pă_rticelele de plumb 1� ioi ca îie ! Nu vre�u Iun�. noi, Saba;e vş1 departa _dtn ti�e. V •:•1ei·. a . c„ ,  ,i . 1 .  Mol . 3 . o. t� nări de săr��toare" , �u pot sa vad 2�. VI!' _fact;, iar.aş pe judecătorii tăi a u 17iuirea unita �li sa�bato.area ! ca . od1moara, ş1  pe sfetnicii tăi ca neleo -·Mat. to. 9 • • , Ioel L 14; 2.15. la tnceput. După aceea, vei fi numită •• 
1 4 Urăsc lunile •  voast�e cele_ noi şi c:t�tea neprihănită, cetatea credincioa-. 

·cele
„ voastre ; M1-au aiuns o sa. •:•1e1·. "-' · '· ''"' Z"h , 3 prazn� nu ţ le mai pot suferi. 27. Sionul. va fi mîntuit prin jud�c�tă

. 

f�:!.r28'.u. <•< Lev�2•. �·etc. �lin·
.
2• �- tCnp. �:24. �i ceice se _vor întoarce la Dumnezei; 

1 5. Cînd • vă mt.md�ţ 1 r:n1� 1��· lm1 in- in el, vor f_1 �intuiţi p�in dreptate. orc och ii dela, vm ; ş_1 or! �1t • �e mul� �8. ��r. p1_e1r�a: v� at�ng� pe !oţi cei I •aţi ruga, n a.scult . ,;act m in 1l e  va razvrat 1ţ1 ş1 pacat?ş11 ş1 ceice parăscsc v. 1 l ine de smge ţ ! "Iov21. n .. Ps.rn.1.2. pe Domnul vor p1er1. Sin I
p� 

Cap. iiV. 2 .  Ier.14. 12. l\1ic. 3. 4. C·Pa.66.18. 'C\lov 31. 3. Ps. l. 6; 5. 6; 73.27;92. 9; 10.f..9(1. iţ;;�.2.â: ţCap. 59. 3. 29. Vă va fi ruşine de terebinţii • în I 
v• V can _găseaţi plăcere, şi •• veţi roşi din Indemn la P�C<u_nta. 

V • • V pncma grădinilor în cari vă desfătaţi ; 
16 Spălaţi-vă • deci ş1 curaţ1ţ1-va ! . " Cup. :.1. &. ,,,, C<1p. o: •. "' 66• 11• 

L 'ţ i 'd ina in tea ochilor Mei faptele re- 30. că�1 .veţi fi ca un terebint cu frun
le

u�e ca �i �e-a!i făcut ! .1.ncetaţi �·- să �el:. 
of i l ite, ca o grădină care n'arc 

al faceţ i  raul . • rer. 4. 14. ·· Ps.3t. H , 3  . . 21. P 
• 

. �095•15. Rom. 12.9. 1 Pet. s. 11. 
. 

31 . Omul. tare v� fi .ca „ un cîlţ, şi l 7. lnvăţaţi-vă să f�c.eţ i  binele, căut_a- lucra�ea lui c� o.sc.mte1� ; a'!Jîndo� vor 
1 · , dreptatea, ocrot1ţ1 pe cel asuprit, arde tmpreuna, ŞI mm_em nu-1 va stinge. }�ceţi dreptate orfanului, apăraţi pe •.Ezec. 32.21. ''"Cop. 4". 1 7. 

văduvă !u _ o.-= Jcr. 22.3, lG. M1c.G.8. Znll.7.9; B.16. 

18 Veniţi totuş să • ne judecăm, zice. D�mnul. De vor fi păcatele voa
stre cum e cîrmîzul, se _vor !_ace •• al
be ca zăpada ; de vor ft roşn ca pur
pura, se vor face ca Hna. _ 

(•Cup.43. 26. Mic.G.2. ""·' PS.ol. 7. Apoc. 7.14. 
1 9. De veţi voi ş i  veţi asculta, veţi 

mînca cele mai bune roade ale ţării ; 
20. dar de nu veţi voi şi nu veţi as

culta de sabie veţi fi înghiţiţi, căci ' 
gura' Domnului a vor��\;:,: _23. 19. Tit. t. 2_ 
21 .  Vai, cetatea • aceea credincioasă, 

cum a ajuns o curvă ! Era plină de 
judecată, dreptatea locuia în ea, şi acum e plină de ucigaşi ! "Ier. 2. 20, 21. 

22. Argintul• tău s'a prefăcut în zgu
ră, şi vinul tău cel ales a fost ameste
cat CU apă. * ler. 6.28, 30. Ezec. 22.18, 10. 

23. Mai • marii tăi sînt răzvrătiţi şi 
părtaşi „ cu hoţii, toţi ţ iubesc mita 
şi aleargă după plată ; orfanului ţ ţ  n�-� fac d!eptate1 ş i  pricina văduvei 
D ajunge ptna la CI. "0seo 9.lf>. •"Prov.2!l.24. 
tler. 22. 17. Ezec. 22. 12. Osea4. JS. Mic, 3. 11 ; 7. 3. 
ft ler.5.28. Znh. 7. 10. 

24. De aceea, iată ce zice Domnul, Dumnezeul oştirilor, Puternicul lui Is
rael : „Ah ! Voi cere socoteala•  pro-

2 1. Proorocia lui Isaia, fiul lui Amoţ, asupra lui luda şi asupra Ierusalimului. 2. Se • va întîm pia în „ scurgerea vremurilor, că ţ muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt 
munte ; se va înă:ţa deasupra dealuri
lor, şi ţţ toate neamurile se vor în
grămădi Spre eJ. •�llc. 4.1, etc. „Fac.49.t. 
Ier. 23. 20. ţ Ps. 6S. 15, 16. tt Ps. i2. 8. Cap. 27. l:J. 

3. Popoarele se vor duce cu grămada 
la el, şi vor zice : „Veniţi •, să ne suim 
la muntele Domnului, la Casa Dumne
zeului lui Iaco\', ca să ne înveţe căile 
Lui, şi să umblăm pe cărările Lui." 
Căci•• din Sion va ieşi Legea, şi din 
Ierusalim cuvîntul Domnului. 

1:. Ier. 31. 6; &O. O. Znb. 8. 21, 23. o.'t�'t Lut'.', 24. 47 
4. El va fi Judecătorul neamurilor, 

El va hotărî între un mare număr de 
popoare ; aşa în cit din săbiile lor 
îşi vor '  făuri fiare de plug, şi din 
suliţele lor cosoare : nici un popor nu 
va mai scoate sabia împotril'a altuia, 
şi nu•• vor mai învăţa războiul . 

iCt.Pa. 46.9. Osen2. 18. Znh.0. 10 . ...... Ps. 72.3, 7. 

5. „Veniţi, casă a lui lacov, să um
b!ăm • în lumina Domnului !" • mes . 5. 8. 

6. Căci ai părăsit pe poporul Tău, 
pe casa lui lacov, pentrucă sînt plini 
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de • idolii Răsăritului, şi dedaţi „ la .2�. şi • -v�r i�tra �n găurii , 
VrăJ.itorie c.a .F il istenii, şi ţ se unesc ŞI m cral?at':in le pietrelor edshncilor 1 Domnului ŞI de strălucir� e frica• cu .��irns���'!�g��t. lS. 1' ţi'> 106 :i;; r�r. 10 :1; Lui, cînd Se va scula să .a IJJăre1;e· 
7 Ţara lor este plină• de argint . ŞI pămîntul. „ v.„. 1:.n,gro1easd 

<l · aur şi comorile lor n'au sfîrş1t ; 22. Nu vă mai încredeţi •  d ' 1;"·••i 1;, 
ţaera e;te plină de cai, ş1 cară!: lor în •• ale_ �ărui nări nu este � I� 0111 
sînt fără număr. . _ ;i::eut. 1 •: 16, 1'.. fiare : cac1 ce preţ are el ? ec1t su'. 
8. Dar ţara lor este ph na ş� �� id_?l!, H;. H6. J. Icr.i;.:,_ , 

căci se închină înaintea lucram mim- ro, �-•. 
I I r înaintea lucrurilor făcute de 3 1 .  Domnul, Dumnezeul . . 
d�r 

efel� lor. . •rer. '; "�· . va • !��. d�!1 !eru�alim şi âr�1nlor, l De aceea cei mici vor. �· scob�:m.ţ1? or!ce �pnJm ş1. onc� m ij loc d luda 
· cei mari vor fi smeriţi : nu-1 vei on_ce izvor de p_1ne, ş1 orice . e tra1, f�rta. • . . apa, . • ·:· Ier. 3;, 21; '"-'· „��?.r de 
1 O. „Intră • în stmc1, ş1 asc.un�e-te 2 • . pe v!teaz . ş1 pe omul de ră "··'· în ţărînă, de fr�c� Dc:m;�ulu1 ŞI de P.e JUdec:,atc:ir ŞI pe prooroc, pe ghi

��o1, 

strălucirea măretm L':n ·! • _ ş 1 pe ba!rm, . .,R„ ,tor . • :"': 19· -L Ap�c.6: b· 3. pe capetema peste cincizec" ':"" 1 1 .  Omul va trc:_bu! �a-�1 plece m .J�S dregăt_or, pe sfetnic, pe meşte 1u şi Pe privire�•_ semeat� ş1 mg1m farea .11!1 ; � ales ş1 pe . vrăj i��ru
.
l iscusit. ş garul 

fi sm�nta.: numai Domnul :a f1 ma� 4. '?Le voi da ba1eţ1 • drept că .. ţat „ m z1Ua aceea. " ' •rs.11. c��·"· - zice Domnul, - şi ni t peţenu, 

� ;���1.1� 1�·1����6:k.!.\��·:!\��5�· !'. 21�,���. �'. stăpîni pesţ� ei." ş
. 
e c�f,\\��:. 

Ezec. ss. u, 19; 39. 1 1 , 22. osea 2. 1s. 1s, 21. Ioel 3. 1S. 5. Oamen i i se vor asupri unii p al 
ts'."�::

·
:

1
i6�

bad. s. Mlc. 4. 6; s. 10; 1 . u, 12· Ţe1. 3.i'., , ţii, unul va afiă.sa .P� celalt, fie�ar; 
1 2. Căci �ste o �i_a i;>omnul�i oştiri: �:I 6ă��f�el

ş� 0
u�u�

mdrul . v� lovi pe 
lor îmP_?tr1va .oncar�1 .om 1!1md�u ŞI pus în cin;te. e nimic pe cel 
truf�ş, 1mpotnva oricui se malţa, ca 

6. Vor mer e pînă ac I • • să fie plecat :  f 1 _ � 0 incit unul 

1 3. împotriva tuturor cedrilor • înalţi va al?.uc� pe r�te e sau 1� casa pănn. 
şi falnici ai Libanului, şi . împotriva t�asca, �1-1 va zice_: 1 „Tu a1 ? �ai

"
nă. _

fii 
tuturor stejarilor Basanulu1 ; capetema noas.tra · I� daramatunle 

• Cap. u.8; 37.24. Ezec . 31 . • . Zah. 11. 1,2.  acestea supt mma ta ! 
1 4. împotriya• tuturor munţiţor înal- 7. Dar î� �ceeaş zi el_ v.a. răspunde: 

ţi, şi împotnva tuturor dealurilor fa!- „Nu pot s� ţm ?ofto� • . cac1 . rn casa mea 
nice · •Cnp.30.25. nu este mc1 pme mc1 haină : nu mi 

t s. 'împotriva tuturor turnurilor înal- puneţi căpetenie peste popor." 
te, şi împotriva• tuturor zidurilor în- 8. Se clatină Ierusalimul •, se prăbu· 
tărite ; ''1Reg.J0.2'2• I şeşte l uda, pentrucă vorbele şi faptele 
1 6. împotriva tuturor corăbiilor din ! lor  sînt îndreptate împotriva Domnu

Tarsis, şi împotriva tuturor lucrurilor 1. lui, înfruntînd privirile Lui măreţe. plăcute la vedere. ·�uc.• 1,. 
1 7. Mîndria • omului va fi smerită, şi 9. Infăţişarea feţei lor  mărturiseşte 

trufia oamenilor va fi plecată ; numai împotriva lor, şi, ca Sodomiţii*, îşi dau 
Domnul va fi înălţat în •• ziua aceea. pe faţă nelegiu i rea, fără s'o ascundă. 

• • •• • 0 ".•rs. u.  **\'ers.ll. Vai de sufletul l o r, căci îşi pregătesc 
1 8. Toţi 1d�l11 vor. p1en: . rele ! •Fnc.13.13; 1B.20,21;19.5. � 9 . . Oam�n!l vo! �ntr� m pe�tenle." t O. Bine • de cel neprihănit ! Lui ii sti�1lo� ŞI m crapa_tu�ile pam_mt�lm, va merge bine, căci •• se va bucura de de_ ţr�ca J?on:,mulu1 ŞI de stral_1;1c1�ea rodul faptelor l ui. <Ecl . 8. 12. ••Ps. l:ll.!. 

maretm Lui� c!nd Se va scula sa ţ m- t t .  Vai de cel rău ! Lui îi va merge 
r:rozească pammtul. •v.rs.10. om10. s. rău • căci va culege rodul faptelor 
B��--�·6,302.t�rv�-.�2��9.e. 0::02Tes. 1. e. tCap.30.S2. lu i .  

• � Pe .n.6. EcI.S.ll 
20. ln • ziua aceea, oamenii îşi vor t 2. Poporul meu este asuprit d� nişle 

arunca ido!ii de argint şi idolii de aur copii •, ş i-l stăpînesc nişte ţeme1 ! P!l" 
pe cari şi-i făcuseră, ca să se închine porul m eu, cîrmuitorii „ tăi te duc m 
la ei, îi vor arunca la şobolani şi la rătăcire, şi pustiesc calea pe care um· 
lilieci ; •Cap. 30.22; 31. 7  . . b l i  ! • ve ... . 4. ••C•p.9. I•. 
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l 
seţă pentru cei mîntuiţi ai lui Srae : Ofrr.Z:l.5. Znh.3.B· 6. 12.  3· Ş i  .cel rămas în Sion, cel lăs�t în 

[)omnul Se înfăţişază _la judeca-J J. 1- în picioare ca să Judece po
tă •, s1a "" Mic. 6 . 2 .  paareDe. mnul intră la j_udecată cu bă-14:. � orului Său ş1 cu mai marii tr�nu ţ0t aţi mîncat via • !  Prada luată Ju1 :  " 'rac este în casele voastre !  
dela sa •cap. o . 7 .  Ma<.21.33. 

Cu ce drept călcaţi • voi în pi
!\e e poporul Meu, şi apăsaţi pe c1oa . ?P. zice Domnul, Dumnezeul săraC_I · „„ Cap. 58. 4. Mic. 3. 2, a. 

oş�nl��·mnul zice : „Pen trucă fiicele 
! �ului sînt mî�d�e! şi u_�blă cu gî-

51f întins şi cu pnvm po�hc10as_e, pen
�ucă păşesc m��unţel, ŞI zornaesc cu 
verigile dela pmor, -. • 17 [)omnul va pleşuvi creştetul ca-
ul�i fiicelor S_ion�!ui, Domnul le va 

�escoperi •• ruşinea . 
.o.oeut.28.Z7. (n."Cap.47.2, 3. Ier. 19.22. Nah. 3 . 6 .  

! 8  In ziua aceea, Domnul va scoate 
verigil e  cari le. sluj_es� ca podoab� la 
picioare, şi sonşom ş1 lumşo���!�.

s
'.21 _ t 9. cerceii, brăţările şi măhrarnele ; 

20. legăturile ?e �e cap, I� ţişoarel� 
dela picioare ŞI bnel�, cutnie cu mi-
rosuri şi băierele descmtate ; 
21. inelele şi verigele dela nas ; 
22. hainele de .�ărb�toare şi cămăşile 

cele largi, mantule ş1 pungile ; 
23. oglinzile şi cămăşile supţiri, tur

banele şi măhramele uşoare. 
24. Şi atunci Jn loc de "!iros plă�ut 

va fi putoare ; m loc de brm, o funie ; 
îa Ioc de păr încreţit, un cap pleşuv •, 
îa loc de mantie largă, un sac strîmt ; 
un semn de înfierare, în loc de fru
museţă. *Cap. 22. 12. lllic. 1 . 16. 

25. Bărbaţii tăi vor cădea ucişi de sa
bie şi vitejii tăi în luptă. 
26. Porţile • fiicei Sionului vor geme 
şi se vor jăli ; şi ea va şedea despoiată 
pe pămînt. «Jer.H.2. Pltn . 1 . 4; 2.10. 

41 .  Şapte femei vor apuca în • ziua 
aceea un singur bărbat, şi vor zice : 

.vom mînca •• pînea noastră înşine, 
şi ne vom îmbrăca în hainele noastre 
înşine ; numai fă-ne să-ţi purtăm nu
mele, şi ia ocara ţ de peste noi !" 

• Cap.2. 11, 17 . .,..„„ 2Tes.3. 12. ţLuc. t.25. 
Proslăvirea Sionului. 

2. ln vremea aceea odrasla • Domnu
lui va fi plină de măreţie şi slavă, şi 
rodul ţării va fi plin de strălucire şi 

Ieru�alm�, ;; • �a numi „sfînt", oricine 
J-a f1 sens printre cei vii, l a l erusa-1m. ...... , Cap. W.21.  �'�'1-'ilp. 4.3.  A poc .::t. 5, -�· D�pace va _spăla Domnul • murdă-rnle _fiicelor S1i:inului, şi va curăţi Ieru_sahmul �e vinovăţia de singe din m1i locul. !�1,_ c� duhul judecăţii şi cu duhul mm1c1rn, <11.u.2•3• . 5 .  Domnul va aşeza, peste toată intm�erea _muntelui Sionului şi peste locurile l_u1 de adunare, un nor • de fum zma, ŞI un foc „ de flacări strălucit?are no_aptea. Da, peste toată slava va f1 un adapost, :::i E.xod.13.21.  .:.�\Zob .2. 0. 

6 . . ? c_oli_bă, ca umbrar împotriva căldurn _z1Ie.i, şi ca. loc de adăpost • şi de ocrotire 1mpotnva furtunii şi eL�!'.;,5_4_ 

Via Domnului. 5 1 . Voi cînta Prea Iubitului meu cinţarea Prea _Iubitului meu despr� via• L.u1. �rea Iubitul meu avea o vie, pe 0 c1mp1e foarte mănoasă. • Ps. eo.a. Cin�s.12. Cap.27.2. Ier.2.21. ll:lt.21.33. :Marc. 12. 1. Luc. 20.9.  

?· 1-a s_ăpat_p�m_întul, !-a curăţit de pietre, ŞI a sad1t m el viţele cele mai a!ese. _A zi�it un turn în mijlocul ei, ş1 � sapat ş1 un teasc, apoi trăgea nădejde • că are să-l facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici . 
>:'Deut . 32 . 6. Ce.p . 1 ,2, S. 

3. „Acum dar, - zice Domnul - lo
cuitori ai Ierusalimului şi bărbaţi ai �i� 1:\�:·, judecaţ i • voi între ��?.,e,.�'. 

4. Ce aş mai fi putut face viei Mele, 
şi nu i-am făcut? Pentruce a făcut ea 
struguri sălbatici, cînd Eu mă aştep
tam să facă struguri buni ? 
5. Vă voi spune însă acum, ce voi 

face viei Mele : îi voi smulge gardul, 
ca să fie păscută de vite ; îi voi surpa• 
zidul, ca să fie călcată în picioare ; 

*Pe.so.12. 

6. o voi pustii ; nu va mai fi curăţi
tă, nici săpată, spini şi mărăcini vor 
creşte în ea ! Voi porunci şi norilor, să 
nu mai ploaie peste ea." 
7. Via Domnului oştirilor este casa 

lui Israel, şi bărbaţii lui luda sînt viţa 
pe care o iubea. El se aştepta la j u
decată, şi cînd colo, iată sînge vărsat ! 
- Se aştepta la dreptate, şi cînd colo, 
iată strigăte de apăsare ! 

8. Vai de ceice înşiră casă • lingă ca-
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să şi lipesc ogor lingă og�r, pţ�ă nu 
mai rămîne Joc, şi locuiesc m m1Jlocul 
ţării !  . 

•:: flftc. 2. 2. 
9. Iată • ce mi-a descoperit Domnul 

oştirii-Or : „Hotărî!, aceste cas� !Ţiuite 
vor fi pustiite, aceste case man ş1 fru
moase nu vor mai fi locuite. .•C•P·22· " · 

23. cari scot • cu fata vinovat, pentru m ită şi icurată Pe celor nevinovaţi ! : .�0�:�r.tu,�: 
24. De a.c�ea, cum mistuie · ''"'' de foc mmştea, şi cum d o lillJb· 

iarba uscată, tot aşa :  c:r e flacara 
le va f! .r�d�cin� •• lor, şi �utregaiul se va ns1p1 1n vmt ca tăr• 

loarea I' 1 O. Chiar zece pogoane de vie nu v�r 
da deci! un bat •, şi un omer de sa
mînţă nu va da deci! o efă. •

.
E•':"· ... 1�· 

1 1 . Vai • de cei c� disde_d1mmeaţ� 
aleargă după băuturi ameţ1toar.e, ş1 
şed pînă tîrziu noaptea ş1 se mfer
bintă de vin ! „„ Pro\•.2'J. :!',:'°· Ed.I0. 16. Yers. 22. 

1 2. Arfa • şi alăuta, timpana, flautul 
şi vinul le înveselesc ospeţele ; da� n� 
iau seama la lucrarea •• Domnulm, ŞI 

nu văd lucrul mînilor Lui. 
1-'Arnos 6.5, (i. �":' fovJ4.27. Ps.28.6. 

1 3. De aceea • poporul meu va fi 
dus pe neaşteptate „ în robie ? boieri
mea lui va muri de foame, ŞI gloata 
lui se va usca de sete. 

�· Osen -1. G. >;:::: Cnp. J. 3. Luc.19. 44. 
1 4. De aceea îşi şi deschide locuinţa 

morţi!-0r gura, şi îşi lărgeşte pest� mă
sură �îtle)ul, c� _să s_e pog?are m e� 
măreţia ş1 bogaţ1a S10nulu1, cu toata 
mu.!ţimea lui gălăgioasă şi veselă. 
1 5 . Şi astfel, cei mici vor fi dobo

rîţi •, cei mari vor fi smeriţi, şi privi
rile trufaşe vor fi plecate. " Cap. 2. 9, 1 1, 11. 

1 6. Dar Domnul oştirii-Or va fi înăl
fat prin judecată, şi Dumnezeul cel 
sfînt va fi sfinţit prin dreptate. 

1 7. Acolo vor paşte mieii ca pe ima
şul lor, şi păstori pribegi vor mînca 
moşiile prăpădite ale bogafilor •. 

:;i:cap. 10.1e. 

1 8. Vai de ceice trag după ei nele
giuirea cu funiile minciunii, ş i  păca
tul, cu şleaurile unei căruţe, 

1 9. şi zic • :  „Să-Şi grăbească, să-Şi 
facă iute lucrarea, ca s'o vedem ! Să 
dnă odată hotărîrea Sfîntului lui Is
rael şi să se aducă la îndeplinire, ca 
s'o cunoştem !" ':'Cap.69.0. Jer.17 . JU. An1os&. l8. 2Pet.3.S, 4. 

nesocotit legea Domnului Ina,. Căci a� au dispreţuit cuvîntul Sfînt°)li:1lor, şi rael. �' Exod. 10. 1 . .,..�Io\' 1�.16. Os('n�1�1 lui ls. 25. !_)� • .aceea ?e şi aprinde " '"'"''· ?e . m 1me �mp�triva poporului D�llinu1 mtmde mma 1mpotriva lui .Sau, lşi şte de se „ zguduie muntiiŞl·l . Iove. purile moarte stau ca noroi •1 l1 Iru. loc;ul uliţelor. Cu ţ toate aces1; in '!Jij. !-u• np �e potoleşte, şi mina el�r1n1a 
�����-�.�!,·���Rp. n. 1;,21��P�j ;�Q.l� 17. �Ier.��� 

26. El • ridică un steag po îndepărtate, .şi le fluieră •• �0jrelor 
capăt t a! pămîntului : şi iată-Ie

e 
!în 

un 
repede ş1 uşor. '" Cap. u 1, ' tt ţDeut.28.�9 .• Ps. 7�.8. Mal. t . 1 1 . tti�i 2�;�eP.7.Ja. 
27. Nmunul nu este obosit . . nul nu ş<;>văieJte .d� oboseală, �ic����j nu. dorm!teaza, m_c1 nu doarme ; nici nuia �u. I se. descinge brîul • dela mi�· loc, mei nu t se rupe cureaua de! .J· călţăm inte. •o a IR· 
28. Săg�ţil� • lor sînt ascuţite, şli�;: te arcuri�e !"cordate ; copitele cailor l?r parca smt .cremen�, şi roţile caralor Io! parcă s111t �IR v1rtej. <• Jer.6.16. ?9. Ra�nesc <;a mşt� _ lei,_ mugesc ca mşte �u1 de le� ; s_for_a1e ş! apucă prad�, o tau cu e1, ŞI mmem nu vine în a1utor. 
30. ln ziua aceea, va fi asupra lui Ju. da un muget, ca mugetul unei furtuni pe mare ; uitî�d�-se • la părnînt, nu vor vedea dec1t 1ntunerec şi strîmtorare, iar l umina se va întuneca în no· rii l ui. °Cop.8.22. ler.4.23. Plto.3.2. Eze<:.32.7.l 

Isaia 111 slujbă. 

20. Vai de cei ce numesc răul bine, 1 6 t. In anul morţii împăratului' Q. 
şi binele rău, cari spun că întunerecul ! zia, am văzut •• pe Domnul şezînd 
este lumină, şi lumina întunerec, cari i pe un scaun de domnie foarte înalt, 
d_au amărăciunea în loc de dulceaţă, I şi poalele mantiei Lui umpleau Tem· 
ŞI dulc�aţa în _loc de amăr�ciune ! piui. '-'2 lll-�.fa.'.. <�0· � lleg.22.19. Ioon 12.n. A�-<2: 
21 .  Vai de cei ce se socot mţelepţi • 2. Seraf1m11 stateau deasupra Lui, ş1 şi se cred pricepuţi ! ' fiecare avea şase aripi : cu două işi 

'" l'rov. 3. 1. Rom. 1.22; 12. rn. 1. acopereau faţa, cu două îşi acopereau' 

22. yai • . de �ei . ta�ţ c!nd este vorba picioarele, şi cu două sburau. _"E'."· 1.11 
de baut vm, ş1 v1te11 cmd este vorba 3. Strigau unul la altul, ş1 meau.: de amestecat băuturi tari ; * Voro .u.  „Sfînt •, sfînt, sfînt este Domnul oşti· 
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•• pămîntul este plin de mărilor ! TC?!, I .... Apoc. 4. B. •:":' l's. 72. 19. 1jrea _Lui zguduiau uşiorii uşii de gla-4. Şi se răsuna, şi casa • s'a umplut 

sul care .,,.. Exod.40. 3-& .  lReg.8. 10. 

de fum- ci • am zis : „Vai de mine ! 5. Atun dut căci sînt un om cu buze Sini Pr lo�uiesc în mijlocul unui ponecura e, u buze necurate, şi am văzut por t0,1. �ei pe lmpăratul, Domnul oşticll OC�:l\"EJ.Od.4. 10; 6 . 30 . Judc.6.22; 13. 22. ler. 1. G. 

ril010· unul din serafimi a zburat 6. a�ne cu un cărbune aprins în 
sp.re m� care-I I uase cu cleştele de pe rntnă, p •Apoc.B.3. 

al ta�i-a atins • gura cu el, şi a zis : 
1. • tingîndu-se cărbunele acesta de 
„latai a 

tale nelegiuirea ta este înde-��:fafă şi 'păcatul tău "���-� }C.!ş:�. ;�·. 
A auzit glasul Domnului, între-�· . m Pe cine să trimet, şi cine va bind · " entru Noi • ?" Eu am răspuns : 011�\f�, trimete-m_ă !" "Fac. i . 2.;: "· "'' 11 .7 . „9 El a zis atui:ic1 : „Du-te ş1 s�une · orului acestma : „ Intr'una veţi au�p şi nu veţi îi:iţel�ge ; \?,tr'una veţi 

dea şi nu veţi pricepe . •Cnp.<a.s. ��t.!3. �4. Marc. 4. 12. Luc.IUO. Ionn 12. 40. Fapt.28.26. 

�(),11j�petreşte ini�a : acestu! _POpo�! fă-l tare de urechi, ŞI a.�tup�-1 ,ochi! 
ca" să nu vadă c;i ochn," sa n. a_uda 
cu urechile, să n� mţele�ga c� m}ma, 
să nu se întoarca la Mme, ş1 sa nu 
fie tămăduit.'' •P�.110.10. Cap.63.17; •: ler;u.21 . 

1 1 .  Şi eu am m0trebat : „P!n� • Cl,?d, 
Doamne?" El a !�spuns : !�P1�a . rn1d 
vor rămînea cetaţ1le pustn ş1 lipsite 
de locuitori ; pîn� cînd nu ".'a ma�. fj nimeni în case, ŞI ţara va f1 pustnta 
<le tot ;  ·�110.3.12. 

1 2. pînă. va îndep�rta Domnul • pe 
oameni, ş1 ţara va a1unge o mare pu
stie. "" 2Reg. 20 . 21: 
1 3. Şi chiar a ze.cea_ parte d_e ".a !f!.a� rămînea din locu1ton, vor f1 n11111c1ţ1 

şi ei la rîndul lor. Dar, după cum 
terebintul şi stejarul îşi păstrează bu
tucul din rădăcină, cînd sînt tăiaţi, tot 
aşa, o sămînţă • sfîntă se va naşte ia
răş din poporul acesta.'' 

*Ezra 9.2. Mal . 2. 16. Rom.11.5. 

Proorocie împotriva lui Israel şi 
Asiriei. 7 1 .  S'a întîmplat, pe vremea lui �

haz•, fiul lui lotam, fiul lui Oz1a, împăratul lui Iuda, că Reţin, împăra-

tul Siriei\ s'a suit cu Pecah, fiul lui Remaha, 1mpăr�tul lui Israel , împotriva leru�al tmu�u1, ca să-l bată ; dar n'a putut sa-I bata. ::·'.!1frg . 11;.�! . '.! Cron .2R.ri, 6. 2. �înd �l! v�_n it şi au spus casei lui David :  „Sir�ei:i11 au tăbărî! în Efraim !" a trem1;1ra_t 1n1ma l ui Ahaz şi inima poporulm sau, cum se clatină copacii din pădure cînd bate vîntul. 3. Atunci Domnul. a zis lui Isaia :  „leşi înaintea lu i  Ahaz, tu şi fiul tău Şear-Iaşub •, la capătul canalului •• de apă al iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul nălbitorului, ::cap. 10 . :! I . :":' '.!lkg. 18. 17. Ca11.:16.2. 
4. şi spune-i : „Ia seama şi fii liniştit ; nu te teme de nimic, şi să nu ţi se moaie inima, din pricina acestor două cozi de tăciuni cari fumegă : din p�icina_ mînie_i lu_i R�ţin şi a Siriei, şi dm pncma f1ulm lut Remalia ! 
5. Nu te teme că Siria gîndeşte rău împotriva ta, şi că Efraim şi fiul lui Rem alia zic : 
6. „Să ne suim împotriva lui luda, să batem cetatea, s'o spargem, şi să punem împărat în ea pe fiul lui Tabeel.'' 7. Căci aşa vorbeşte Domnul', Dumnezeu :  „Aşa • ceva nu se va întîmpla şi nu va avea loc. ''Prov.21.00. C•p.e.10. 

8. Căci • Damascul va fi capitala Siriei, şi Reţin va fi capitala Damascului. Şi peste şase zeci şi cinci de ani, Efraim va fi nimicit şi nu  va mai fi un 
popor. �' 2 Sa m . B . 6. 

9. Samaria va fi capitala lui Efraim, 
şi fiul lui Remalia va fi capul Sama
riei. Dacă • nu credeţi, nu veţi sta în 
picioare ." "" 2Cron. 20.20. 

1 O. Domnul a vorbit din nou lui A
haz, şi i-a zis : 

1 1 . „Cere • un semn dela Domnul, 
Dumnezeul tău ; cere-I, fie în locurile 
de jos, fie în locurile de sus.'' 

�'Judc.rU IG, etc. l\le.t. 12.:;s. 

1 2. Ahaz a răspuns. „Nu vreau să cer 
nimic, ca să nu ispitesc pe Domnul." 

1 3. Isaia a zis atunci : 
Ascultaţi totuş, casa lui David ! Nu  

vă" ajunge oare .să o�o.siţ_i răbdarea 
oamenilor, de mat obos1ţ1 ş1 pe a Dum
nezeului meu ? 

1 4. De aceea Domnul însuş vă va da 
un semn : lată, fecioara • va rămînea 
însărcinată, va naşte un •• fiu, şi-i va 
pune numele Emanuel ţ (Dumnezert 
este cu noi). 

*Me.t.1.23. Luc.t. 311 84 .  MCop.9.6. ţCap.s. s. 
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15 El i·a mînca smîntînă şi miere! her-Şalal-HatBaz." (Orilbeşte 
Pînă va şti să lepede răul şi să aleaga deazil, arunca-te asupra Pră „ de Prd 

4. ��ci • înain1�e c_a să ştie ��-J. · b\6�I
e
Dar • înainte ca să" şt!e copilul spuna_. '!Tată !_ ş1 „marnă '" PrluJ Să 

să Ienede răul, şi să aleag� binele, _ţara lua dinaintea impăratului A . �e Vor 
de ar cărei doi „ împărat• te temi tu, g_ăţi!!e „ Damascului şi praJ•t1ei bu. 
va fi pustiită." •cnp.8.<. ''"2Reg.10.oo; _rn.o. ne1. •Cap. 1. 1_s. ••' 2 R•g. 1•.29; 10.: Sam,. 

1 7. „Domnul • va aduce peste t�ne! ?· Domnul m1-a vorbit iară · Cop,""· 
peste poporul tău şi peste cas!l _tatalm zis : ş, Ş1 mi.a 
tău zile cum n'au mai fost niciodată, 6. „Pentrucă poporul acest . 
din' ziua cînd s'a •• despărţit E_f�a!m di! ţuit apele din Siloe • cari c� a d1�Pte. 
luda (adică pe îm.2pcă,0r0a.t28u_l19

A 
. • �_i1rRe1eg1 )_ ;2,16• 

s'a bu�urat de •• Reţin şi d:gfhn, şj Rem.aha, •N...,m. s. 10. 1oono. 7. •• cap1�1 lui 
l S. ln ziua aceea, Domn_ul ya şuier.a •  7. 1atăl Domnul. va trirnete î · · 1·�6. 

muştelor, dela capătul nur1lo� �g-1p- lor ape e puternice şi mari arPo!riva 
tului, şi albinelor din ţara A�1[�pe.•6'.26• 

(Eufrat), adică pe împăratu( .e f•.u\ui cu toată puterea lui · pretuf d s1_r1ei 
1 9. ele vor veni, şi se yor aJe� t�at� va ieşi din albia lui; şi se �? en! el 

în vîlcelele pustii, şi 1� c�apatu.nle peste malurile lui ; .� Varsa 
stîncilor, pe . toate stuf1şunle, ŞI pe 8. va pătrunde în luda va d •P.io.u. 
toate imaşunle. •Cap.2.rn. 1er. 16.l8. maluri, va năvăli, şi va � a 'un a pe�te 

20. ln ziua aceea, D��nul va. rade, la . gît. Iar aripe!e întinse 1 alege Prn� 
cu un brici • luat cu chme de dm.c�l? lui vor umplea mtinderea tărr°�sle1 
de Riu, şi anume cu îmeă.ratul _As1ne1, Emanuele •• !" •cop.oo.28 • •• � ale, 
capul şi părul' de pe p1C1oare ; ba va , 9: _Scoateţi striJr�te • de răzb�j·1;;· 
rade chiar şi barba. vo1ţ1, popoare, cac1 tot veţi fi zd b'I •2n.g. 16. 7, 8. 2Cron.2S.20, 21. Ezec. 6. 1 .  te ; luaţi aminte, toţi ceice locuiţ�0/ 
21 .  In ziua aceea, fiecare va hrăni parte ! Pregătiţi-vă oricît de lupt� �· numai o juncă şi două oi, ci tot veţi fi zdrobiţi. •1o.18

'
9 

• 
22. şi vor da un aşa _ţle!şug de" l�pte 1 O. Faceţi la pla�u�i •, cit voiţi, 'că�i în cit vor mînca smmhn.ă ; cac1 cu nu se " v_a . al_ege .n�1c de ele ! Luaţ· smîntînă şi cu iniere se vor hrăni toţi la hotarm cit v01ţ1, căci •• vor fi fă ! ceice vor rămînea în ţără. urmări ! Căci ţ Dumnezeu este cu n�Î 23. In ziua aceea, orice loc care va t(c

E
o
mp. �  • .  n1�.

e
F
ln)p.t. 6. � 3ll. Rom .8•.1301v.

6. 12. ••cap,1.1. avea o mie de butuci de viţă, preţuind • ...,, 
o mie de sieli de argint, va • fi lăsat 1 1 . Aşa 1}1i-a vo_rbiţ Domnul, cînd m'a p
���ăv�:rr�!�!lo:c�i1�p��l

���eţ�c;i·6�� 
apucat hlma Lui, t m'a înştiinţat să 

arcul, căci toată ţara nu va fi decît �t�ia
u
:
m u pe ca ea poporului ace. 

mărăcini şi spini. 1 2. „Nu numiţi uneltire tot ce nume-25. Şi toţi munţii lucraţi cu cazmaua şte poporul • acesta uneltire ; şi " nu acum, nu vor mai fi cutreieraţi, de fri- vă temeţi de ce se teme el, nici nu vă ca mărăcinilor şi a spinilor ; vor da speriaţi ! •cop.1.2. •• 1 Pe1.3.1�u. drumul boilor în ei, şi le vor bătături 13. Sfinţiţi însă pe • Domnul oştiri. oile. lor. De El •• să vă temeţi şi să vă infri· 
coşaţi.'' "' Num . 20. 12. ,,.i:-:Pe.76.7. Luc.12.6. 

Prilbuşirea Siriei şi a lui Israel. 

8 1 .  Domnul mi-a zis : „la o tablă 
mare, şi scrie • pe ea, aşa ca să se 

înţeleagă : „Grăbeşte-te de prădează, 
aruncă-te asupra prăzii." •Cap.30.8. Hab.2.2. 
2. Am luat cu mine nişte martori vrednici de credinţă : pe J.Jreotul Urie •, şi pe Zaharia, fiul lut Berechia. 

• 2 Beg. 16. 10. 3. M'am apropiat de proorocită. Ea a zămislit, şi a născut un fiu. Apoi Domnul mi-a zis : „Pune-i numele Ma-

14. Şi atunci El • va fi un locaş sfînt, 
dar şi o piatră •• de poticnire, o stîn· 
că de păcătuire pentru cele două case 
ale lu i  Israel, un lat şi o cursă pentru 
locuitorii Ierusalimului ! •Eze<.11.11. O"O Cop.28. 10. Luc.2. 3-1. Hom.0.33. lPet.2.8. 

1 5. Mulţi se • vor poticni, vor cădea 
şi se vor sfărîma, vor da în lat şi vor 
fi prinşi. 

•:;;;-t.21. «. Luc.20. 18. Rom.9.32; 11 .ill . 
1 6. „ lnveleşte această mărţurie� pe· 

cetluieşte această dcscopeme, mtre 
ucenicii Mei." 
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1 Eu nădăjduiesc în Domnul, care 6. Căci . u C . . , 
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1. · unde • faţa de casa lui I acov. In fiu •• ni s'a "ctat0P!l ni s a născut, un 
lş1 �sl p11n încrederea ••. umărul lui . Ii şi domnia j va fi pe fi un �Cap.&1.s. •h„Hab.2,s. Luc.2.2.5, 38, n_atţţ," Sfet�ic, D���e��:;!t : ,,Min�-

8 Iată ', eu _şi cop.�i �e cari mi i-a rintele veciniciilor, Domn ţJ tare� �a-\' oomnul, smtem !Jişte semne şi • cap. 1. u. Luc 2 11 •• al pacu. 
d� t minuni în Israel, d if! partea Dom- 1 Cor.1•.20. ttJ�d�. 13. 18. ,����t"' 16· t M�t. 28. 1s. 
nişl 

ei oştirilor, care locuieşte pe mun- 7. El va face ca domni:·r- t• Eles.2·14• 
nu u Sionului. • Evr.2, 13. ''''Ps. 71. 7. Zoh.3. B. s

n
c
t
ă
l
, şi 

d
o p

d
ace f�ră • sfîrşit v�1 �: sccraeua: te

1
1
9
e. Dacă vi se _ _  zice îns . .  ă : _„Intreba_ ţ i • 1 u1 e 0 I 1 _ ţ ă 

_ . . . mnie . a ui David şi îm-
ce ice cheama mor 11 ş1 pe cei ce P �aţ 1e1 lui, � v!l mtări şi 0 va sprijini peun viitorul, cari �optesc •• ş i_bolbo- P.1�

1n JU�ecata ş1_ n�prihănire, de acum sp esc " răspundeţ i :  „Nu va mtreba ş �.veci de ve_c1 : iată ce va face rîv-���e �n popor pe D�mnez�ul său ? na Domnului oştirilor Va î�.t�eba el pe ţ cei morţi pentru • Dan . 2. «. Luc. 1.32,33• ,.,. 2Re�.w.31. Cap.37_32, 

cei ,vi'��„.zs.B. Cap. 19. s. ••Cap.2!1.4. t re. 100.28. 
lmpotriva lui Israel. 

20. La •  lege şi _la mărturie !" Căci 8. 1D?mnul trimete un cuvin! împotri
dacă nu vor vorbi aşa, nu •• vor mai l�i 1�

1
1
_a
l
e
a
l
c.ov : cuvînt care cade asupra 

răsări zorile pentru poporul acesta. •·Luc. 16.29. '''' Mlc.R.o.  9. Tot popo_rul va avea cunoştinţă de 
21. El va. prjbeg_i_ prin _ţară, apăsat şi el, Efra1m . şi l?cu�lorii Samariei, cari flămînd, _şi, cmd '.'.va fi foaf!!e. se v� spun cu m�drie. şi îngîmfare : 
minia şi va huli· pe Imparatul ş1 � �- „Au �azut nişte cărămizi, dar vom 
Dum�ezeul lui, apoi fie că va ridica zi_d1 cu p1et�e. c1?plite, au fost tăiaţi 
ochii în sus, . •Apoc. 16.11. !11n

1şo
te
cu�1

m
c
o
u
ch
cemd

1
r1·
d
. '�

n Egipt, dar îi vom 
22. fie că se va • uita spre pămînt, I 

iată, nu va_ fi �ecît necaz, n�gură,_ n�- 1 1 . . De aceea Domnul va ridica îm
voie neagra, ş1 .se va vedea izgonit 1n potri�a _lor pe v�ăjmaşii lui Reţin şi 
întunerec •• beznă. <•cap. &. 30. ,„Cap.9.1. va st1rn1 I?� v�ăjmaşii lor : ' 

1 2._ pe Smem de la răsărit, pe fili-9 1. Totuş întunerecul • nu va împă- stem de la apus ; şi vor mînca pe Is
răţi vecinic pe pămîntul în care acum ra_el. cu g_ura plină i cu • toate aceste�, 

este necaz. După cum în vremurile •• mima lu� n1:1 s� potoleşte, şi mina lui 
trecute -a acoperit cu ocară ţara lui Za- este tot mhnsa. <•cnp.0.20; 10.4. ler.4.B. 

bulon şi ţara lui Neftali, în ţ vremu- 1 3· Căci nici poporul • nu se întoarce 
rile viitoare va acoperi cu slavă ţinu- la Cel ce-l . l?veşte, şi nu caută pe 
tul de lingă mare, ţara de dincolo de Domnul oştmlor. ''ler. 5. 3. 0sea1.10. 
Iordan, Galilea Neamurilo r. • cap.s.22• 1 4. Deaceea . Domnul va smulge din 
„2Reg. t&.29. 2 Cron. 16.4. ţ Lev. 26.24.2Reg. 11. o, 6. Israel capul ŞI coada ramura de finic 
1eron.o.20. şi trestia, într'o • si�gură zi. 

2. Poporul •, care umbla în întunerec, • Cop . 10.11. Apoc.lR.3. rede o mare lumină ; peste cei cc Io- 15. (Bătrînul şi dregătorul sînt ca
cuiau în ţara umbrei morţii răsare o pul, . şi pr�or<;>cul, care învaţă pe oa-
lumină. •Mat.4.16. Er„. &. s, u .  mem mmc1um, este coada.) 
3. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari 1 6. Cei ce povăţuiesc • pe poporul 
bucurii ; şi el se bucură înaintea Ta acesta îl duc în rătăcire, şi cei ce se 
cum se bucură la seceriş, cum se ve� lasă povăţuiţi de ei sînt pierduţi. seleşte ta• împărţirea prăzii. •Judc.6.30. •Cap.s.12. 

4. Căci jugul care apăsa asupra lui 17. De aceea nici Domnul n'ar putea 
toiagul •, care-i lovea spinarea, nuiau� să se bucure de tinerii • lor, n ici să 
�elu! ce-l _ asuprea, le-ai sfărîmat, ca aibă milă de orfanii şi văduvele lor, 
m ziua lut Madian „. căci toţi „ sînt nişte nelegiuiţi şi nişte 

•cap.I0. 6; 14.6. ""Judc.7.�'2. Ps.sa.o. Cap.10.26. răi, şi toate gurile lor spun mişelii . 
• 5. Căci orice încălţăminte purtată în Cu toate ţ acestea, mînia lui nu se po
t�văl�ăşala luptei, şi orice haină de !oieşte, şi mina lui este tot întinsă. 
razbo1 tăvălită în sînge, vor • fi arun- •Pe.1-11.10, 11 . •<·�Hc.1.2. tvcro. 12.21. cap.&.20;10.•. 

cate în flacări, ca să fie arse de foc. 1 8. Căci răutatea arde • ca un foc, ca-
,. cnp. so.15, 10. re mănîncă mărăcini şi spini, aprinde 
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desişul pădurii, din care se înalţă stîl
pi de fum. -�cnp. 1

_
0.

_
11. Mo.I.<.1. 

1 9. De minia Domnulu_i oştmlor, (ara 
partă ar fi aprinsă •, ŞI poporul "este 
ca ars de foc ; nimen i •• nu cruţa pe 
fratele său, o:-cnp. s.2'2. "''".1\11c· '. · 2·�0• 
20. fiecare jăfuieş!e î� �real?ta, ş1 r.a; 

mine flămînd, mănmca. �n svti�gaJ r 
nu se satură. La urmă 1ş1 manmca 1e
care •• carnea braţului său : 

�· Lev. 26. 28. ,,..�, Cap.49.26. Jer. 19.9. 

21 Manase mănîncă pe Efraim, Efra
im pe Manase, şi amîndoi î�Rreun� pe 
Iuda. Cu toate • acestea, _mm1a Lui !1u 
se poto leste si mina Lui este tot m
tinsă. 

'I ' ' ':' Yers. 12. 1;-. Cnp. 5 . 2..""1; 10 . .i. 

Jo I. Vai de cei ce ros_tesc • h?tărîri 
nelegiuite, şi de cei ce scnu po

runci n edrepte, •·Ps.
"
r.s. 2: ?·1.20. 

2. ca să nu facă dreptate sara�1!or, 
ş i sa răpească dreptul nenoroc1ţ1lor 
poporului Meu, ca să facă pe vădu�e 
prada lor, şi să jăfuiască pe orfani ! 
3. „Ce • veţi face voi în ziu� �edep

sei ••, şi a pieirii, care va ':em du� de
părtare peste voi �" „La c1�e ve_ţ1 !u
gi după ajutor, ş1 unde va veţi lasa 
bogăţia ?" : 1�v3I.14. l'i':'os�a9

:
7

� 
Loc. 19. «: 

4. Unii vor f1 mgenunch1aţ1 mtre cei 
prinşi în război, iar alţii vor cădea 
între cei morţi. Cu • toate acestea, mi
nia Lui nu se potoleşte, şi mina Lui 
tot întinsă este. • cnp. 6. 25; 9. 12, 11,21. 

1 O. „După cum mina me pînire p_e împă�ăţ i i le idofil� Pus sti. e_rau !11.a1 multe _icoane decît 1 r, (und hm ş1 m Samar ia) , a lerusa'. 
_1 1 .  c�m am ţăcut Sam.ari . . IJlor e1, nu voi face si le 

ei ş1 ido. şi icoanelor lui ?" ' rusa tirnuluj 
1 _2 •. Dar," dupăce Domnul I . p �m1 to�tl! lucrarea Lui pe .şi Va im. 

S1onulu1 ş1 la I erusal im Voi „ muntele - zice Domnul - pe im " Pedepsi riei pentru rodul inimii l�a:at�I Asi. 
şi pentru trufia privir i lor l �lg;:rate, 

� . • • .:•2neg.rn.a1. o:i�'Je�te, 
1 �- cac1 el a "zis : „Prin puter · �ne1 mele am fa cut aceste lu ea_ rn1. 

prin înţelepciunea mea _ c!�n, şi 
priceput ; am împins î�af>oi 

caci sînt 
popoarelor, şi le-am jăfu it vNta�ele şi, ca un viteaz, am dat jos ! ierule, 
şedeau pe scaunele lor de do� cei ce * Isa.„37. 2.t; Ezec.28. 4., etc. g!�.;t9) 1 4. am pus mma pe bogăţii! · 
po�relo�, ca p"e �n" �uib, şi, cu� P�· stnng mş!e _?Ua par�s�te, aşa am strî 

e 
eu tot pa"mm_t1!1 : , mcmnul n'a mişc:: v:eo. �npa, 

"
nlCI n a deschis ciocu l , Ca sa c1npeasca. - •10,31 25 1 5. „Se făleşte • oare securea im · · triva celui ce se slujeşte de ea ?11 s0' 

se. mî_ndre�!� ferest_răul faţă de0cei'c!�j mmmeşte . „Ca ş_1 �um nuiaua ar mi. şea p� cel ce o nd1că, parcă toiagul ar ndtca pe cel ce nu este de lemn !" 
Asirianul smerit. Vremurile lui Mesia. 1 � . . De acee� Domn�)! Du�·����� 
5. „Vai de Asirian - zice Domnul - oştmlor, va tnmete of1l1rea prin răz· nuiaua miniei Mele, care poartă în mî- bo_inicii � lu i  c�i voin �ci. ; şi între aleşii nă toiagul •  urgiei Mele ! • Ier.51.20. lu i �a 1zbucn1 un p1riol, ca pîrjolul 
6. l-am dat drumul împotriva unui unui foc. •cep.;.11. 

neam • nelegiuit, l-am trimes •• împo- 1 7. Lumina lu i  Israel se va preface 
triva unui popor pe care sînt miniat, în foc, şi Sfîntul lu i într'o flacără 
ca să-l prădeze şi să-l jăfuiască, să-l care • va mistui şi va arde spinii şi mă'. 
calce în picioare ca noroiul de pe uliţe. răcinii lu i, într' o zi. •cap.9. 1s;21.t 

•Cap.9.17. ••Jor.84.22. 1 8. Va arde, trup şi suflet, strălucirea 
7. Dar • el nu judecă aşa, şi nu ace- pădurii şi cîmpii lor • lui, de va fi ca 

sta este gîndul inimii lui ; ci el nu se un bolnav, care cade în leşin. • 2 Reg.19.ZJ. 

gîndeşte decît să n imicească, decît să 1 9. Ceilalţi copaci din pădurea lui 
prăpădească neamurile cu grămada. vor putea fi număraţi, şi un copil le·ar 

•Fac.w.20. Mic.4.12. putea scrie numărul. 
8. Căci • el zice : „Nu sînt voivozii 20. ln ziua aceea, rămăşiţa lui ls· 

mei tot atîţia împăraţi ?" rael ş i  cei scăpaţi din casa lui lacov? 
• 2Reg. 1e.24,119, etc.; 19.10,e1c. nu • s e  vor mai sprijini pe cel ce ii 

9. „Nu s'a întîmplat cu Cal no • la fel lovea · ci se vor sprijini cu încredere 
ca •• şi cu Carchemişul ?" „Nu s'a în- 1 pe D�mnul Sfîntul lui Israel. 
tîmplat cu Hamatul ca şi cu Arpa- ' ''2R•g._16. 7 .2C_ron.:11.11J. 
du! ?" „Nu s'a întîmplat Samariei Ia 2 1 .  O rămăşiţă •, rămăşita lui lacov, 
fel ca ţ Damascului ?" se va întoarce la Dumnezeul cel pu· 

•Amos6.2. ,.. 2Cron.S5.20. ţ2Beg.16.9. ternic. •Cap.7•3-
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22. .  a nisipul mam, totuş numai •• pe�te El 1 duh od
mn�ilu1 Se . va o�ihni ar !1 \iţă se va întoarce, căci nimi- price per� •. d�h �e\��Ie����L���ieş1d dh o. r�ta este hotărîtă, făcînd să se re- de cunoşh�ţa şi de frică de Doi'nn�I ��r�e drep��toe:-:9.27. """'Cup.6. 13. tCa.p.28.22. ... . Cnp . 6 1 . I. Mut. a. rn.lonnl . 3"l, 33· a 34. 

. . ea t f n�i _Pl;�er:: I_ui va fi fr�ca de Do�� 
23. Tiă• n�����r aDu�n

a
�z�'::°I

e 
�şt�r�� nici ' h Judeca dupa înfăţ işare 

hotăr v� aduce la îndeplinire în toată 4 �i
u
• 
va �lări după cel� auzite, ' 

Jor, 0 �· Cap . � . 2'.l. Dan.9.27. Rom.o.28. d 
· va. Judeca pe cei săraci cu t ra reptate, şt va . �olări cu nepărtinire �4 . Totuş, a�a. vorbeye Domnul, a�up_ra nenoro�1ţ1lor ţării ; va lovi•• 

Du�nezeul oşt�rtlor:: „r op�rul Meu, pammtul cu toiagul cuvîntului Lu· . 
e locuieşte m S1on, nu te teme cu suJlarea buzelor Lui va omorî'' ;� �t Asirian ; da, �I te loveşte cu nuiaua, cel rau. ''Ps. 72. 2 0 4 . Apoc.rn.u. ••rov.i 0 .e îşi ridică toiagul asupra ta, cum �lal . 4.G . 2Tes.2.s. Apoc.1.i6;2.16; 19. 15_ · · 

J;ceau Egiptenii ••. •c.up�37.6. '"=' Exod.14. 5. Neprihăn_irea • va fi brîul coap�5 Dar *, peste puţina vreme, pe- selor Sale şt credincio · b • 1 . .  
d ap•a •• va înceta, ş i  minia Mea se locului Să�. şta r;�i„.'!1�J,: .! întoarce împotriva lui, ca să-l n imi- 6. ft:tunci ţupul va • locui împreună �ească." . :cap.r..t. î.:"�•0:11 ·3�· cu mi�lul, ş1 pardosul se va culca îm-

?6 Domnul oşt1nlor va mvtrh bt- p_reu.na cu_ 1ed�I ; viţelul, puiul de leu, 
ci�l·. împotriv_a lui, cum _a l_ovit p� ş! vitele mgraşate, vor fi împreună 
Madian •• la stmca �reb ; ş1 lş1 .Y� .ma1 ş1 le va mina un copilaş ; ' 
ridica toiagu] ţ <;>data asupra mart t, ca •:•cap.0:,.05. Ezcc.34.25. Osua2.18. 
odinioară în Egipt. 7. v�ca �i ursoaica vor paşte la un 
•2Reg. 19. !IO. 

"*Judc.1.20. Cap.9.<. tExod.u.2s,21. loc, ŞI puu lor se vor culca împreună 
27. Jn ziua aceea, se • va lua povara Leul va mînca paie ca boul 

· 
]Ui de re umăr1:!J t!-1!• Şi jugul j.ui de 8. p�un:u! d.� ţîţă se ya Î1:!C� la gura 
pe_g!tu .!fu, ba mea Jugul va crapa de b�rte1 f!ap1r.cu, �1 c?pilul mţărcat va 
gras1me . baga mma tn v1zuma basilicului. •Cop. 14.26. ••'Ps. 105.15. Dnn.9. 24. 1 Ionn2.20. 9. Nu . se va face nici un rău şi nici 28. El vine asupra Aiatului, străbate o pagubă pe tot muntele Meu cel 
Migronul, îşi lasă calabalîcul la Mic- sfînt ; căci pămîntul va fi plin •• de 
maş. cunoştinţa Domnului ca fundul mării 29. Trec trecătoarea •, se culcă la de apele cari-I acopăr. 
Oheba •• ; Rama tremură, Ohibea lui " Io,-5.23. cup.2„t;M.o. -:·• Hab.2.14• 
Saul o ia la fugă. "t Snm. 13. 23. •'' l Snm.11.4. 1 0. ln • ziua aceea, Vlăstarul •• lui 30. Ridică-ţi glasul, fiica • Galimu- lsai va f_i ca un ste.ag pentru popoareţ ; 
lui !" „la seama, Lais •• !" „Vai ţ de neamur!le se _vor mtoarce la El, şi sla
tine, Anatot ! ' ' va va f1 locumţa ţţ Lui. •C•p.2. 1 1 •  # lSam.20.44. **.Tuclc. lS.7. tios.21.18 . .;..:•vers. 1 .  Rorn. 10. 12. ţRom.15.10. ttEvr. -t.1 , etc. 31. Madmena • se împrăştie, locui- 1 1 . ln acelaş • timp, Domnul !şi va 
torii din Ghebim fug. •Iou5.m. întinde mina a doua oară, ca să răs• 
32. lncă o zi de o prire la • Nob, şi cumpere rămăşiţa poporului Său, risi
ameninţă •• cu mîna lui muntele fii- pit în •• Asiria şi în Egipt, în Patros şi 
cei ţ Sionului, dealul Ierusalimului. în Etiopia, la Elam, la Şinear şi la Ha
•1som.21.1:22.10. Neem.11.32. ••Cap.13.2. tCnp.37.22. mat, şi în ostroavele mării. 33. lată, Domnul, Dumnezeul oştiri- '''C•p . 2 . 1 1 .  -"'Zah.10.10. 
lor, taie crăcile cu putere ; cei • mai 1 2. El va înălţa un steag pentru nea
mari sînt tăiaţi, cei mai înalţi sînt muri, va strînge pe surghiuniţii lui 
doborîţi. "Amos2.o. Israel, şi va aduna pe cei • risipiţi ai 
34. Dă jos cu fierul crîngul pădurii, lui luda, de la cele patru capete ale 

şi Libanul cade supt mina Celui Pu- pămîntului. •Ioan7.M. fac.t.l. 
ternic. 1 3. Pizma • lui Efraim va înceta, şi 

vrăjmaşii lui luda vor fi nimiciţi ; E-

11 1 .  Apoi o Odraslă . va • ieşi din fraim nu va mai fi gelos pe luda, şi 
tulpina lui lsai •-, şi un ţ Vlăstar luda nu va mai fi vrăjmaş lui E-

vada din rădăcinile lui. *Cnp.&3.2. Z•h.s. 12. fr
l
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692 i vor "ăfui împreună pe 5. Ei vin dintr'o ţară de ă }jil �ă:frYt

s
�I�i. EdoJm • şi Moab vor fi Ia mar�i!l�a cerurilor :_ Do�n�\ată, de. 

rada mînilor lor, şi fiii lui Amon Ie tele mm1e1 Lm vor nimici tot ş1_un�1. �or •• fi supuşi. •DIUl. 1 1.41. ••Cap. 00 . 1�: tul. . ' - . . Pa1111n. 
15 Do nul va seca • Jimba măru 6. Gemeţi .  cac1 ziua • Domn 1 . 

E i
. tuiui lşi va ridica mî.na �sup�a ap_roape : ea •• _vme ca o pustii� u1 este 

1<.fului "în ' mînia Lui, îl va 1mparţ1 m Im Ato!putermc ! e a Ce. 
a te îraie, aşa că îl vor•• putea î•l. 1 .  7. Apoc. 6. 17.:•1ovs1.zi. lo.i frţce îgcălţaţi. • Zah. to. u. ••Ap0c�16.�2. 7: D� _ac�ea toate �m ile slăbes I.a: 
1 6 Şi va • fi un drum pentru r�m�- once .m!ma �m_en_e�sca se topeşte c, ş1 . . 

o orului Său, care va mai ra· 1 �· E1. smţ n::,pa�1ţ1 de spaimă . .. . �Î�ef î� Asiria, cum •• _a Ţost _pentru ca chmunle . şi_ dureril_e ;  se' ���pu. 
1 1 , ziua cînd a ieşit dm ţara lese ca o femeie m duren(e na t !�to. 
t!

r�et
, 
1
11! uită unii Ia alţii încremeniţiş· e{1'• .ie 

gi� �.p�!;. 23• "'' Exod . 14 . 29. cop.61. 10;63. 12, rn. lor sînt roşi ca focul. •Pe. 48• 6.'c,;\;le 
9. Iată, vine ziua • Domnului . · ·•. 

12 1 In • ziua aceea vei zice : „ Te milă, zi de minie şi urgie a ? zi fără 
(�ud Doamne, căci ai fost sup�- re va preface tot pămîntul 

J?.nnsă, �a. 

rat pe mlne, dar mînia Ta s'a potolit şi va nimici pe toţi păcătoşi i .!� Pustiu, 
şi m'ai mîngiiat !" . "' C�P·.2· 11· . c=Mnl. 4 . t .  *�'Ps. 104. 3.J_ ;rfve �. 

2. lată Dumnezeu este 1zba".1rea 1 O. Căci stelele cerurilor şi 0 . ·2·-. 
mea " voi ' fi plin de încr�ere, ş1 nu nu vor mai străluci ; soarele se 

no�ul 
mă �oi teme de nimic ; căci �om��I • tuneca • Ia răsăritul lu i, şi luna 

�a tn· 

Dumnezeu este ţăria •• ,mea, ŞI f:lr!;ma mai lum ina . • cap. 2< . 21 ,23. F.zec. sz. i 
1 u va 

laudelor mele, ş1 El m a  mmtu1t. 3. 16. Mat.24.2!1. :\lare. 13. ZJ .  Luc.21.20. · oei2.31; 
< Exod. 15.2. ••Ps. s3 . 1R. P• . 1 1s. u .  1 1 . Voi pedepsi - zice D 

. 3. Veţi sc�ate . �pă • �u bucur!e din lumea pentru. r.ă�tatea ei, şi ����/ :: 
1zvoa�ele ?Jl�tu1�11, . '· 10•0 '· 10• 14•  7·37�38· pentru n el�g m � nle lor ; voi • face 

rs� 
4. ş1 veţi zice m zrna aceea : „Lau- mceteze mmdna celor trufaşi şi v . 

daţi• pe Domnul, chemaţi Numele Lui, doborî semeţia celor asupritori. �Cnp.��1 
vestiţi •• lucrările Lui printre. pop?are, 1 2. Voi face pe oameni mai rari de .; 
pomeniţi ţ mărimea Numelm Lui ! aurul curat, şi mai scumpi decît au 

cil • l Cron. 14. 16. Ps.100. t . „ Ps. 146. 4, 6, 6. tPs. 34 . 3. din Ofir. ru 
5. <;:întaţi • �omn�lui? căci a făcut 1_!1- 1 3. Pentru • aceasta voi clătina ceru. crun straluc1te : sa fie cunoscute m rile, şi pămîntul se va zgudui din t . tot pă�îr�t�I !" •l:xod .• l5. I, ;1• Ps.6B .. 32;9B. l. melia lui, de minia Domnului oştirilo� 6. Stnga de bucune ŞI veselie, Io- în ziua •• miniei Lui aprinse ' 

cuitoare a Sionului, căci mare este în '' H•g. 2. 6. '"'Pe . 1 10.;.Pun i 12. mijlocul tău Sfîntul •• lui Israel." 1 4. Atunci, ca o căprioară sperlată '-Cap. O< . t . Ţel. 3.14. *''Ps. 71.22; S9.lB. Cap.4l.l4,l6· Ca O turmă fără păstor, fiecare se • V� 
întoarce la poporul său, fiecare va fu. 
gi în ţara l ui. •Jer.60.16:61.1. 

13 I. Proorocie • împotriva Babilo
nului, descoperită lui Isaia, fiul 

lui Amoţ. •Cap.21 . 1 ; 47 . J .  ler.fi0;61. 
2. Ridicaţi • un steag pe „ un munte 

gol, înălţaţi glasul spre ei, faceţi sem
ne ţ cu mina, ca să vină la porţile asu
pritorilor !  

:c:cap.5.26;18.3. Ier.60.21. (':(:.Jer.51.25. tCap.10.32. 
3. „Am dat poruncă sfintei Mele oşti

ri - zice Domnul - am chemat pe vi
tejii • Mei la judecata miniei Mele, 
pe cei•• ce se bucură de mărimea 
Mea." •Ioel3.11. ••Ps.149. 2, 6, 6. 

4. Un vuiet se aude pe munţi, ca vuie
tul de popor mult ; se aude o zarvă de 
împărăţii, de neamuri adunate. Dom
nul oştirilor lşi cercetează oastea ca
re va da lupta. 

1 5. Toţi ceice vor fi prinşi, vor fi 
străpunşi, şi toţi cei ce vor fi apucaţi, 
vor cădea ucişi de sabie. 

1 6. Copiii lor vor fi zdrobiţi ' supt 
ochii lor, casele le vor fi jăfuite, şi 
nevestele lor vor fi necinstite. 

(:Ps. JS7.9. Nah.3. 10. Ze.h.lU. 

1 7. Iată •, aţîţ împotriva lor pe Mez� 
cari nu se uită la argint, şi nu pol· 
tesc aurul. *Cap.21 . 2. ler. 61.11,2& Dan.6.2S,31. 

1 8. Cu arcurile lor vor doborî pe li· 

neri, şi vor fi fără milă pentru rodul 
pîntecelor :  ochiul lor nu va cruţa pe 
oop� • 

1 9. Şi astfe l • Babilonul, podoaba_ i
m· 

păraţilor, falnica mîndrie a Haldeilor, 
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. ca Sodoma •• şi Gomora, pe cari 
va f1 ·micit Dumnezeu. "C•p. „. •, 22. Je·3 ni 25 Deul. 29.23. ler. 4.9.18;50.40. „rac·;j�u �a mai fi locuit •, nu va mai 
20 .. . dată popor în el. Arabul nu-şi 

fi pic•� întinde cortul _acolo, şi păstova, m�' · vor mai ţărcm turmele acolo, rU nu ŞI  ·�Jer . 50 . 3, 39; 61 . 29, 62. 

· • fiarele pustiei îşi vor face 
21 . c�l acolo bufniţele îi vor umplea cuier struţii ' vor locui acolo, şi sta-liil! �� vor juca a:od.�". : i r n, 1;,. Apoc.18.2. 

şacalii vor urla în casele lui îm�2:te ti pustii, şi cînii sălbatici în par:le �ui de petrece.re .. Vremea_ lui este 
cas pe • să vină, ş1 zilele nu 1 se vor apro�" �'lc>r.61 . 3S .  1ung1. 

l Căci • Domnul va avea milă de J4 I�cov, va :iiege iarăş �· '?e . Israel, 
i-i va aduce 1arăş la ?d_1hna 1.n ţar�. 
lor ;  străinii ţ se V?r ahp1 de e1, ş1 s• 
or uni cu casa Im Iacov. ,.p,. 102.1:: .  

V Zah. J . !7;2.12. ţCnp. G0. 4, 6, 10 . .E[cs . 2 . 12, 13, ctc. "2. Popoarele îi v<;>r lua, şi-i � vor adu: e înapoi Ia locuinţa lor, ş1 casa lui 
fsrael îi va stăpîni •• în ţar.a Domnu
l u i ,  ca rob! şi �oab�. V9r ţrn�a �stfel 
robi pe cei ce-1 ro�1se�� pe e1, ş1 vor 
stăpîni peste asupritoru lor. 

(:Cap. 49.22i 60.9; 66. 20. ��·:- Cnp. 60. 14. 

3 Jar cînd îţi va da Domnul odihnă 
du.pă ostenelele ş i  frămîntările tale, şi 
după aspra robie care a fost pusă pe
ste t ine, 
4. atunci vei cînta • cîntarea aceasta 

asupra împăratului Babilonului, şi vei 
zice: „Ială, as�pritorul nu mai este, asu-
prirea „ a 1�����:S. 19. Hnb. 2. 6. '"" Apoc.18.16. 

5. Domnul a frînt toiagul • celor răi, 
nuiaua stăpînitorilor. '' Pe.120.:i. 

6. Cel ce, în urgia lui, lovea popoa
rele, cu lovituri fără răgaz, cel ce, în minia lui, supunea neamurile, este pri· 
gonit fără crujare. 
7. Tot pămîntul se bucură acum de odihnă şi pace ; izbucnesc oamenii în cîntece de veselie. 
8. Pînă şi chiparoşii şi cedrii din Liban se • bucură c!e căderea ta şi zic : 

„De cînd ai căzut tu, nu se mai suif 
nimeni să ne taie !" '" Cap.5".12. 1'zec.s1. rn. 

9. Locuinţa morţilor • se mişcă pîni! în adîncimile ei, ca să te primească la 
sosire, ea trezeşte înaintea ta umbrele. 
pe toţi mai marii pămîntului, scoală 

1 �- Toţ_1 l�U cuvîntul ca să-ţi spună : 
ţJ1

atu.i:j�n�J��s
n�f�� putere ca noi, şi 

1 1  . . Strălucirea ta s'a pogorît şi ea în locuinţa morţilor, cu sunetul alăutelor t�le ; .�şternut de viermi vei avea, şi v1erm11 te vor acoperi. 1 �· C�m • �i căzut din cer, Lucea far stralu�1tor, fm al zorilor ! Cum ai fost dobont 1la pămînt, tu, biruitorul neamurilor . '�Cnµ.31.-1.  1 �� .Tu zic�ai. în . i�in_ia ta : „Mă voi s111 m cer, 1m1 voi ridica •• scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu ; voi şedea pe muntele adunării dumneze1lor, la capătul miază-noaptei ;  
�· Mnt.11.29. (•ict Do.u.8.10. 

1 4. mă voi sui pe • vîrful norilor voi •• fi ca Cel Prea !nalt." ' 
•:•Ps."8.2. •:<::< co.p . 47 . 8. 2Tes.2.4.  1 5. _Dar. a_i fos.t �ru_ncat în �ocuinţa morţilor , m admc1m1le mormmtului ! 

>:• Mat.11.23. 
1 6. Cei ce te văd se uită ţintă mirati la tine, te privesc cu luare aminte si zic : „Acesta este omul care făcea să se cutremure pămîntul, şi zguduia împărăţiile, 
1 7. care prefăcea lumea în pustie, n imicea cetăţile şi nu dădea drumul prin

şilor săi de război?" 
1 8. Toţi împăraţii neamurilor, da, to

ţi, se odihnesc cu cinste, fiecare în 
mormîntul lui. 
' 1 9. Dar tu ai fost aruncat departe de 
mormîntul tău, ca o ramură dispreţui
tă, ca o pradă luată dela nişte oameni 
ucişi cu lovituri. de sabie, şi aruncată 
pe pietrele unei gropi, ca un hoit căl
cat în picioare. 

20. Tu nu eşti unit cu ei în mormînt, 
căci ţi-ai nimicit ţara şi ţi-ai prăpădit 
poporul. Nu se va mai vorbi niciodată 
de neamul • celor răi. 

::•rov lS.19.Ps.21.10;37.28; 109.19, 

2 1 . Pregătiţi măcelărirea fiilor, din • 
pricina nelegiuirii părinţilor lor ! Ca 
să nu se mai scoale să cucerească pă
mîntul, şi să umple lumea cu cetăţ i !" 

�·Exod.20.6. Mat. z:t.$. 

22. „Eu mă voi ridica împotriva lor ! 
- zice Domnul oştirilor - şi voi 
şterge numele • şi urma •• Babilonu
lui, pe fiu ţ şi nepot," zice Domnul. 

>:•Prov.10. 7 .  Ier . r:it . G2. :-:":' ! Reg . H . 10. t lovt8.19. 

23. „Voi • face din el un culcuş de 
arici şi o mlaştină, şi îl voi mătura cu 
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mătura nimicirii," zice Domnul oşti
rilor. '' Cap .st.li . Tcr.2. u .  

/mpotriva Asiriei. 

24. Domnul oştirilor a ju�at� şi a 
zis : „Da, ce am hotărî! s.e va . 1I?ttmpla, 
ce am pus la Clle se va 1mplm1. 
25. Voi zdrobi pe Asirian în ţa�� Me�, 

îl voi călca în picioare pe munţii Mei_; 
astfel jugul • lui se va lua de pe e!: 
şi povara lui va fi luată de pe umern 
lor." _ „ -"'C�p. 10:27 . 

?6 lată hotarîrea luată 1mpotr1va m
tr-egului pămînt, iată mina, întinsă pe
ste toate neamurile. 

27. Domnul oştirilor a luat această 
hotărîre • :  cine I se \'a împotrivi ?  Mi
na Lui este întinsă : cine o va abate? 
�' 2 Cron. 20. 6. Iov 9. 12; '.?3. 13. Ps. 33. 11. Prov. 19. ':?I ; 

21 .so. Cap.43.13. Dan.4.31, 3.J, 
/mpotriva Filistenilor. 

28. ln anul morţii împăratului • Ahaz, 
a fost rostită această proorocie :  

�� 2Reg. u;.::o. 
29. „Nu te bucura, ţara Filistenilor, 

ca • s'a frînt toiagul care te lovea ! 
Căci din rădăcina şarpelui va ieşi un 
basilic, şi •• rodul lui va fi un balaur. 
sburător. "' 2 Croo .26.6. '�;...,2 Reg. 18.S. 

30. Atunci cei mai săraci rnr putea 

lo3!�i�s�! li�i
iş�itl1�d�

c:ţfţi v��i r:s�e�e�� 
mul să piară de foame, şi ce va mai 
rămînea din tine va fi omorît. 
31 . Gemi, poartă ! Boceşte-te, cetate ! 

Cutremură-te, toată ţara filistenilor ! 
Căci un fum vine dela miază noapte, 
şi şirurile vrăjmaşului sînt strînse." 
32. „Şi ce va răspunde trimişilor po

porului ?" - „Că Domnul • a înte
meiat Sionul, şi că cei nenorociţi •• 
din poporul Lui găsesc un loc de adă
post acolo." -

�, Ps. 87.1.  5; 10'2.16. (':�'Ţ(>f. 3.12. Zab . 11. u .  

lmpotriva A4oabului. 

15 1 . . Proorocie •  împotriva Moabu
lm. 

Chiar în noaptea .ci�d. este pustiit, 
Ar-Moabul •• este mm1c1t ! Chiar în 
��t�

p�i':nT�?td! ���e pustiit, Chir-Moabul 
.,,.. ler . 48 . 1 ,  etc. Ezec.25. S-Il. A.mos 2 . 1 .  .,,..�'Num.21.28. �- Popor�! "�e." �uie I� t�mplu şi Ia 
D1bon, pe ma.ţ1m1, ca sa plmgă ; Moa
bul se boceşte : pe Nebo şi pe Me
deb� tC!ate:• capetele sînt rase, şi toa
te barb1!e smt tăiate. • Cap.16.12•  ••Lev .21.&. 
C'rip. 3 . 24;  22. 12. ler. 47.5i 48. 11 37,38. Ezec.7. 18. 

3. Pe uliţe, sint încin · acoperişuri şi în pieţe 
ş� �u saci 

se topesc plingînd. ' 0 ul geUit 4. Hesbonul şi • Eleale ţ· • •tor.� Ş1 
a�de _g!a.�ul pînă la lah tpa de li ·�. razbom1cu Moabului se b aţ, chiar se 
fieful plin de �roază ocesc cu Şt 
5. lmi plînge mima •· pe t •c,�. 1:u· c�rui f.ugari alear�� pin� r: TMoab, ;; 

n� la _Eglat-Şehşia ; căci _oar, pi. 
gmd, suişul t Luh itului, şi suie, Plin. de durere pe drumul H 

scot. t:pet 
.,,..Cap.16

:
11

: 
Ier.4S.a1. M?np. Jfi.t-A. I���.�:umuiuL 

6. Cac1 apele N1m rim . • · tt„.�.; 
s'a uscat iarba, s'a dus sint Pustiite. nu mai este niciun fir verde ver.�eata, şi .7·. f?e a:eea string ce le � . "�·�·�. ŞI 1ş1 stramută averile di a/ ranune 
riul s�l�iilc;>r. neo o de pi'. 
8. Cac1 ţipetele încon ·u " Moabului ; bocetele 1u/ �a h?tarele 

la Eglaim, şi urletele lui 
ra_suna_ Pînă 

la Beer-Elim. rasuna Pină 
9. Apele Dimonului sint r ge, şi voi trimete peste P 0�e de sin. 

nenorociri ; un leu • va veni !mon �oi 
celor scăpaţi ai Moabului !mpotnl'a 
rămăşiţei din ţară. ' '..�f.�t�;.� 
16 1 � _Ţrimeteţi • miei cîrm .t . 

ţaru, trimeteţi-i din •• 5�1
1 orulm 

pustie, la muntele �.
i!�ei SionuÎ:ii fnn 

2. Ca o pasăre fugar�g· '���·;��'�·�-" cuib, aşa vor fi f!icele ' Moabul�i j" trece�ea A�nonulu1 •. - <·xum,;1. 1'.. 
3. Ş1 vor z1�e : „Sfăt.uieşte, mijloce te acopere-ne zIUa nam1aza mare cu ş ' br� ta, .  ca noa1?_t�a. neagră, ascundeum; ce!ce s1!1ţ u rmanţ1, nu da pe faţă P 

cei fug1ţ1 ! � 
4. �asă s� locu_i�scă pentru 0 vreme 

la tme ce� goniţi din Moab, fii un loc de scapare pentru ei impotril'a 
pustiito��lui ! Căci apăsarea va înce· 
ta, P.ust11_r�a se va �fîrşi, celce calcă 
ţara 1!1 pmo_are va pieri . 
5. Ş1 atunci un scaun de domnie se ' 

va !ntări prin îndurare ; şi se va vedea 
ş�zmd cu credincioşie, în casa lui Da· 
vid, . ur: •• judecăt�r, prieten al drep· 
tulm ŞI phn de nvnă pentru drepta· 
te. - <tD!ln . -: . 1 11 2i. i\lic. 4.i . Lnc.1.:». 
;�*Ps. 72.2; 96.13; 98. \J .  
6. „Auzim îngîmfarea mîndrului' 

Moab, fudulia ş i  fala lui, trufia" şi 
lăudăroşia lui." 

<<Ier. 4S. 2\J. 'l'ef. 2. 10. ��'Cap.28.15. 

7. Deaceea gem e •  Moabul pentru 



I S A  I A 1 6, 1 7, 1 8. 695 
ţi gem · susp inaţi pe dărîmă- !aie spicele ; �a, ca la strînsul spicelor Moab, �ohir-Har�setului · - ,  adînc mîh- m valea Refa1m ; " ler.&1.:<1. turile 1:<Jpr.-IB.20. ,„._, : HC'i;!.3. 25. 6. vor • mai rămînea doar cîteva ca nit• ; 'ci cîmpiile • H�sbonulu1 _lî_nce- la_ s�uturatul _ măslinului : două, 'trei s. �a 

tăn înii neamu.ritor au �fari"!at It!asţm_e, pe v1r_ful crengilor, patru sau 1esc , _ 5 'ei din •• S1bma, cari se m- cinci , m ramurile cu roade zice Dombutucll v\nă I.a Ia_ezer, �i se _în�îkeau nul, Du"!nezeul lui Israel. ' : *<'"p. 2u::. tin_deau �ie : mlădiţele c1 se 1ntmdeau 7. I n ziua aceea, omul se va uita • p_r1n pu�u dincolo de mare;, _ ··-<· �pre făcătorul . său, şţ ochii i se vor ş1 trece •C•P · -_' · • ·  ·. · Ver� · 9 ·  mtoarce spre Sfmtul hn Israel ; ··· �He . ; . ; .  

ceea plîng pentru via dm S1b- 8. nu se va mai u ita spre altare cari 9. Dea 
entru Iaezer ; .�ă �d • cu !aer�- si�t _lucrarea mînilor lui, şi nu v� mai 1na, ca Ple Hesbonule ŞI Eleale ! Ca- privi la ce au făcut degetele lui la 1111le mt

e �ulesul roadelor voastre şi idol ii Astartei şi la stîlpii închi�ati d pes ecerişul vostru a căzut .un stri- soarelui. · 
p�std:e

război ! �le•· · ·�·32· '' ·' C_"1' - '":' · 9. I � ziua aceea, cetăţile lui întărite gat S'a • dus bucuria ş_1 �esel!a dm vor f1 ca dărîmăturile din pădure şi !0· ii ! Şi în vii, i:i.u ma.1 sm_t cmtece? d� pe yîrful mu_ntelui, părăsite odinioac1!11P · sînt vese!H ! N1mem nu mai ra 1naintea copnlor lu i  Israel : va fi 0 nu �a\nul în teascuri. - „Am făcut pustie !  
calcrnc�teze strigătele .. de bucurie _la 1.o : _Caci ai �itat �e pumnczeul. • mînsa „·cap.21.s.  Icr.•S."3. tu1r11 tale, ş1 nu ţ1-a1 adus aminte de cultoeaceea îmi plî!'g� s_uţletul • pen- Sţînc� scăp�rii _tale. D� a,ceea ţi-ai săi 'Moab ca o arfa ş1 1mma pentru d1t_�a�aduri placute, ş1 a1 sădit butuci tru. H es . ·=-Cn.11. l;'°>.5; u:.uu. kr. 41'.:JG. stratm. ::•Ps .68 . 1?· crrşi a�înd se va arăta Moabul, oho- 1 1 . Cînd i-ai sădit, i-ai înconjurat cu 
.· du-se pe înălţimi • şi va intra în u_n gard, şi în curînd i-ai văzut !nflo,in ul său cel sfînf să se roage, nu rind. Dar culesul roadelor a fugit toclocaş tea să capete nimic !" - '·' <'ap.1u.2. 1 mai în clipa veseliei : şi durerea este va pu 

Acesta este cuvîntul, pe care 1-a fără !ea�. 
. 1 3

i·t Domnul de multă vreme �supra 1 2. Vai ! ce vmet de popoare multe, ��;bului. cari urlă c�m • �triă marea ! Ce zarvă 
' 14 Iar acum Domnul vorbeşte, şi zice : d� neamuri , can . mugesc cum �uge�.c 

În trei ani, ca • anii unui simbriaş, nişte ape puţern1ce. rer.G. -·'· l��a Moabului va fi dispreţuită, îm- 1 3. Nea�urile muge�c cum mugesc,a; 
\eună cu toată această mare mulţime ; pele man . . . Oar cinci le . musţra •• 
P. e va rămînea, va fi puţin lucru, a- Dumnezeu, ele fug de_parte, �zgomt� ŞI c . . 

" •' C'"""t. 11; . ca pleava de pe munţi la suflarea vm-proape nimic. tului, ca ţărîna luată de vîrtej . 
i:: ps.9.5.  �":' 'P:'.�3. l:l. o�l·:1l3.:1. lmpotri�a D�11uisc�lui. 1 4. lndeseară, vine o prăpădenie nc-17 1 . Proorocie • 11npotnva Damas- ' aşteptată, şi pînă dimineaţa, nu mai eului : . . I sînt ! lată partea celor ce ne jupoaie, „lată, Damascul nu va mai f1 o ,c�- şi soarta celor ce ne jăfuiesc. 

late, ci va ajunge un morman de dari
mături ;  i;.Jer.49.23. Amos l . 3. Zah . U . 1 .  2 .  cetăţile Aroerului sînt pără�ite, sînt 
dale spre păşune turmelor, cari se cul
că nestingherite • acolo. '''lcr . 7 . 33 .  

3. S'a isprăvit cu cetăţuia • lui Efraim, şi s'a sfîrşit cu împărăţia Damas
cului ; dar rămăşiţa Siriei va fi ca sia
l'! copiilor lui Israel, zice Domnul oş
tirilor. '-" Ca.p . 7 . 16; 8 . 4 .  

4. „ln ziua aceea, slava lui Iacov va 
f i  slăbită, şi grăsimea • cărnii lui va 
pieri. " C•p.10.rn. 
5. Se va • întîmpla ca atunci cînd slrînge secerătorul griul, şi braţul lui 

Asupra Etiopiei. 
18 1 . Vai de tine, ţară •, în care ră

sună zingănit de arme, şi care eşti 
dincolo de rîurile Etiopiei ! 

'-" Cap. 20.4, [1. Ezec.30. 4, U. 9. Ţef .2 .12;3 .  10. 
2. Tu, care trimeţi soli pe mare, în 

corăbii de papură cari plutesc pe lu
ciul apelor ! Duceţi-vă, soli iuţi, la nea
mul • acela tare şi puternic, la poporul 
acela înfricoşat dela începutul lui, ne
am puternic care zdrobeşte totul, şi a 
cărui ţară este tăiată de rîuri . •vers. ;,  

3. Voi toţi, locuitori ai lumii ş i  voi, 
locuitori ai pămintului, luaţi seama 
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cînd • se înalţă steagul pe munţi, şi 
ascultaţi cînd s�nă trîm�iţa ! •C�P·3·25• 

4. Căci aşa m1-a vorbit I?<>mnul . „Eu 
privesc liniştit din locuinţa Mea . P� 
căldura arzătoare a luminii soarelu!, ŞI 

fie· aburul de rouă, în vipia secerişu-

9. Ceice lucre.ază inul • dăr" . ce ţes . ţesă tun albe vor fi 
ac1t, şi Cei. de ruşine, "' Res.10 acoperir 

.1 O. �tăpînit?ri_i_ ţării vor it''; Pro'.· '· i:'. ş! toţi s1mbnaş1 1 vor fi cu in·'"trista\i ntă. _ . 
una arnă. 

�·: Dar înainte de seceriş, cin� cade 
floarea, şi rodul . se face aguridă, el 
taie îndată mlădiţele cu cosoare, ba 
taie chiar lăstarii şi-i aruncă . . .  " 

6. Şi Asirienii vor fi lăsaţi astf_el .P�a
dă păsărilor răpitoare di� munţi ŞI fia: 
rclor pămîntului ; păsăril.e de prada 
1•or petrece vara pe trup�nle l?r moar
te, şi fiarele pămîntulu1 vor ierna pe 
e��· Jn vremea aceea, se vor aduce • da
ruri de mîncare Domnului oştirilor, de 
poporul cel tare şi puternic, de pop�
rul cel înfricoşat dela începutul Im! 
neam puternic, car� zdrobeş.te �otul, ş! a cărui. ţară este tăiată de riun : vor f1 
aduse acolo unde locuieşte Numele 
Domnului oştirilor, pe muntele Sionu
lui. ::<Ps.68.Sl; 12.10. Cap.16.l. Ţef.3. 10. MaI. 1 . 11 .  

Asupra Egiptului. 

19 I. Proorocie • împotriva Egipt.u
lui. Iată, Domnul călăreşte •• pe 

un nor repede şi vine în Egipt. Idolii ţ 
Egiptului tremură înaintea Lui, şi li se 
îndoaie inima Egiptenilor în ei. •ler.46.13. 

Ezcc. 29;30. *�·P�. 18. 10; 104.3. t Exod. 12. 12. Ier. 43. 12. 

2. „Voi înanna • pe Egipteni unii îm
potriva altora, şi se vor bate frate cu 
frate, prieten cu prieten, cetate cu ce
tate, împărăţie cu împărăţie. 

*-Jude. 7 .22. 1 Saru.14. 16, :W. 2Cron. 20. 23, 

3. Duhul Egiptenilor va pieri din ei, 
şi le voi nimici sfatul ; atunci vor în
treba • pe idoli şi pe 1·răj itori, pe cei
ce cheamă morţii şi pe ghicitori. 

>:•Cap. S.19; 4.7.12. 

-l. Voi da Egiptul în • mînile unui stă
pîn aspru, şi un împărat fără milă va 
stăpîni peste ei, zice Domnul, Dumne
zeul oştirilor." <Cnp.20.4. ler.46.26. Ezec.29.19. 
5. Apele • mării vor seca, şi rîul va 

seca şi se \'a usca, o:•ter. 51 . 36. Ezec.30.12. 

6. rîurile se vor împuţi, canalele • E
giptului vor fi goale şi uscate, pipiri
gul şi trestiile se vor vesteji. " 2Rcg.19.24. 

7. Livezile Nilului de la îmbucătura 
rîului, şi toate sămănăturile din valea 
dului se vor usca, se vor preface în 
fărînă şi vor pieri. 

s„ Vor geme pescarii, se vor boci toţi 
c.e1 ce ar�!JCă undiţa în rîu, şi ceice întind mreJt pe ape vor fi nemîngîiaţi. 

1 1 .  ln adevar, voivozii To îneb�nit, sfet�icii înţelepji a��ul.ui •  au 
on s a� p r�sht. „Cum îndră .u! Fara. 
�puneţi _ lui F_�_raon : „Noi �î'h Voi s1 mţelepţilor, fm străvechilor . n

tem fiii 
• 

• • 1,��!ratil 
1 2� 

Unde s1�t. intelepţii lăi ?« ·
':�. faca descoperm dumnezeie i· „Sa.li 

spună ce a hotărît Domnut 1• �i să împotriv_a E_işiptului. .���;ilor 
1 3. Vo1vozu Ţoanului au • · 1·�. voivozii • Nofului s'au în el inebunit 

teniile seminţii lor duc Egrptat,, .căpe: tăcire : u . 1n ră. 
1 4. Domnul a răspîndit în " .1'.'·�·16 

lui _un • _du� de ameţeală ca să �•Jlocu\ 
Egipteni sa se clatine în toate ră Pe 
lor, cum se clatină un om b aptele 
varsă, . . ''IRcs.22.22. c�;.� 1\i 
1 5 . ş1 Egiptul nu va avea pe nim · . c�r� să eoat� . face ceva, nici ca

e
�, r:��

ti
�otda, nm ramură de fi�ic, �ici 

1 6. !n ziua aceea, Egiptul va f�:P·9·"· femeie : va tremura şi se va tem/a.
o 

zînd mişcarea minei Domnului � vt rilor, cînd •• O va ridica Împotriva r I· 
°' Ier. Dl. 30. Nah. 3.13. (1-"Cap 11 ��-! 7. Chiar şi �ara lui 11.!da va fi o · r�;: za pentru .Egipt : cu.m 1 �e .va vorti de ea, se .va rng�oz1, �in pncma hotărîrii �li��. 1mpotnva IUi de Domnul aşii. 

Egiptul împreună cu Asur şi Israel. 
1 8. ln vremea aceea, vor fi cinci ce· tăţi în ţara Egiptului, cari vor rnrbi' 

limba Canaanului, şi vor jura pe Dom· 
nul oştirilor : una din ele se va numi 
cetatea nimiciri i ' ! ''NU 

1 9. Tot în vremea aceea va • fi un 
altar pentru Domnul în ţara Epiptu· 
lui, şi la hotar, va •• fi un stîlp de 
aducere aminte pentru DomnuLFoc.'.!l!!d. Exod.2�. 4. los.22.10, 26, 27 .  :;.,;. los. 4. 20;'.?2.Z'i. 

20. Acesta va fi pentru Domnul oşti· 
rilor un semn şi o mărturie în jara 
Egiptului. Ei vor striga către Domnul 
din pricina asupritorilor, şi El le va 

trimete un mîntuitor şi un apărător, 
care să-i izbăvească. 

21 .  Atunci Domnul Se va descoperi 
1 .  :;au: CL'tatt>a soarelui. 
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'(or şi Egiptenii vor cunoaşte fmpotriva Babilonului. fgipteni ul ' 

în ziua aceea. Vor • aduce 21 1 ne oom.n daruri de mîncare, vor face .: Proorocie asupra pust iei mă-jertf.e ţ�
I Domnului şi le vor împlini . , C:ur�._ în_aintează vijelia dela miajuruin ., '1a1 .  i . 1 1 .  �azi,_ aşa _yme el din pustie, din ţara A tfel Domnul va lovi pc Egip- mfncoşata. ·•· zah . •. u . 22. îis va lovi, dar îi va tămădui: Ei 2 .

. o vedenie grozavă mi s'a descoten�or întoarce !a Domnul, care-1 va pcnt. Asupritorul • asupreşte, pustiise culta, şi-i va vmdeca. • . torni pustieşte. - „Suie-te „, Elamuas n aceeaş vreme! va. f1 u.n. drum !e ! Im presoară, Medio ! Căci fac să 23. 1 duce din Egipt m Asma : A- . mcetczc t t ft" ·1 [ c�re �r se vor duce îi;i Egipt_ şi Egip- Domnul ." 
oa 

•eca�3.1.�n,„�ca0�1�'. 17�, .• �'.�� sin�"! Asiria şi Egiptenii impreună 3„ qe aceea mi s'a umplut inima • de ten1A 1."ienii v�r sluj i Domnului. n.ehmşte, m'apucă durerile•• ca durecu str ':' cnp. u . ir.. r�le unei femei cind naşte. ' ZvîrcoJi„ 4 Tot în vremea ac�ea, Is�ael va !i !Ile nu mă lasă s'aud, tremurul mă 2 · ilea unit cu Egiptul ŞI cu As1- 1mpcdeca să văd. <•cnp.15.5; 1G. 1 1 . •· cap. 13.8. �a,t�� � binecuvîntare în mijlocul pă- 4. lmi bate inima cu putere, m'apucă 
mîntulu1. groaza ; noaptea • plăcerilor mele a
?" Domnul oştirilo! îi va �in.ecuvî�ta 1 unge o noapte de spaimă. <·Deut.2s.a;. 

t�·a zice : „Binecu�mta.t .sa fie Eg1p; ?· Ej •. p�n masa, straja veghează, şi 
ş 1 poporul Meu, ş1 Asina, lucrarea e1 manmca, beau . . . Dar deodată se tuî�ilor Mele, şi Israel, moştenirea aude strigînd : „In picioare, voivozi ! �ea !" •Ps.11JO.S. Cap.29.23. 0sen2.23. Elcs.2.IO. Ungeţi scutul !" • Dan.&.5.  

6. <;:ăci aşa mi-a vorbit Domnul : „Dute ş1 pune un străjer, ca să dea de ve
ste despre ce va vedea." -Asur Zmpofriva Egiptului şi Etiopiei. 

O t In anul cind a venit Tartan • 2 I� Asdod, trimes de Sargon, îm-
ăratul Asiriei, să bată As?.odul, şi 

f.a luat, - "Hcg.18.11. 

2. în vremea 3:ceea Do1!1!1ul � vorbit 
lui Isaia, fiul l_u1 Amoţ, ŞI 1-a zis : „Du; te, desleagă-ţ1 sac�! de _pe . C?apse , 
şiscoate-ţi încălţămmtea dm p1c1oare ! '  
E l  a făcut aşa, a umblat „ gol  şi de
sculţ. *Zah.13.4. *':1 1Sam.19.24. l\Uc. l . 8 , 1 1 .  

3. Şi Domnul a zis : „D�pă cum robu! 
meu Isaia umblă gol ŞI �e,;;cul_ţ, trei ani de zile, ca • semn ŞI mşhmţare 
pentru Egipt şi pentru Etiopia, •cap.8. 18. 

4. tot aşa şi împăratul Asiriei va lua 
din Egipt şi din Etiopia prinşi de răz
boi şi surghiuniţi, tineri şi bătrîni, goi 
şi desculţi, şi • cu spinarea descoperi
tă, spre ruşinea Egiptului. 

•2Snm.10.4. Cap .S. 17 . Ier.13.22, 26. Mic.1. 11.  

5, Atunci • se vor îngrozi ş i  se vor ruşina ceice îşi puseseră încrederea în Etiopia, şi se făleau cu Egiptul. 
i.• 2 Reg.18.21. Cnp . 90 . 3, 6, i;  36.6. 

6. Şi locuitorii de pe ţărmul acesta vor zice în ziua aceea : „Iată ce a ajuns încrederea noastră, pe care ne bizuiserăm, ca să  fim ajutaţi şi să fim izbăviţi de împăratul Asiriei ! Cum vom scăpa acum ?" 

7. El • a' văzut călărime, călăreţi doi 
cite doi, călăreţi pe măgari, călăreţi 
pe cămile ; şi asculta cu luare aminte, 
cu cea mai mare băgare de seamă. •> vm.9. 

8. Apoi a strigat, ca un leu : „Doam
ne, am stat mereu în turnul meu de • 
IJ,ază, şi stam de strajă în toate nop
ţile. •Hnb. 2. 1 .  

9 .  Şi iată că  a venit călărime ş i  că
lăreţi doi cite doi." Apoi a luat iarăş 
cuvîntul, şi a zis : „A • căzut, a căzut 
Babilon ul, şi toate •• icoanele dumne
zeilor lui sînt sfărîmate la pămînt !" 

"' l e r . 0 1 . 8 .  Apoc.14.8jl8.2. >:•::ccnp.46.t. Jer.50.2;51.4-1. 

1 O. O •, poporul meu, care ai fost 
stropşit ca boabele de griu din aria 
mea, ce am auzit dela .Domnul oşti
rilor, Dumnezeul lui Israel, aceea vă 
vestesc. •Ier. 01. 33. 

lmpotriva Edomului şi Arabiei. 

1 1 .  Proorocie • asupra Dumei. 
Mi se strigă din Seir : „Străjerule, 

cit mai este din noapte ?" „Străjerule, 
mai este mult din noapte ?" 

q l Crou . 1 . 90. Ier.49. 7 ,8. Ezec.35.2. Obo.d. l. 

1 2. Străjerul răspunde : „Vine dimi
neaţa, şi este tot noapte. Dacă vreţi 
să întrebaţi, întrebaţi ; întoarceţi-vă, şi 
veniţi iarăş." 
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1 3. Proorocie • asupra. Arabiei. 
Ve!i petrece noapte� 111; tufele A�;i; 

biei, cete de neg�.����!.�.1�. ,�;0��29, 32". 
1 4. Duce!i apă celor ce le _est� sete ; 

locuitorii tării Tema duce!• pme fu-
gf 5'.10cici ei fug dinai_ntea s�biilor, 
dinaintea săbiei scoase �m. te�ca, dma: 
intea arcului încordat, ŞI dinaintea unei 
1���e bnă

vSş�ş�
at�i-a vorbit. qomn_ul : 

lncă un an ca • anii unm simbriaş, 
�i s'a ispră;it cu toată slava Cheda
;uJui •"'. „� CRp. IG. 14• '""* Ps.120: 6. Cap.60 .• i .  

1 7. Nu va  ma i  rămîne_a ��c1ţ un m ic  
număr d in  vitejii arcaşi, fu a1 Ch�da
rului, căci Domnul, Dumnezeul Im Is
rael, a spus-o. 

22 I. Proorocie asupra văii vedenii
lor. „Ce este de vă suiti cu to

ţii pe acoperişuri! " . " " 
2. cetate • gălăgioasa, plma de za�va1 

cetate veselă ! Mortii tăi nu vor p1er1 
ucişi de sabie, nici nu vor muri lup
tînd •Cap.32. 13. 

3. °Ci toate căpeteniile tale fug îm
preună, sînt luaţi prinşi de llrcaşi ; t�-
1i locuitorii tăţ ajung dc:_o�ată ro�1, 
m timp ce o iau la fuga m depar-
tare. 
4. De aceea zic : „lntoarccţi-vă pri-

virile dela mine, lăsaţi-mă să plîng • 
cu amar ; nu stăruiţi să mă mîngîiaţi 
pentru nenorocirea fiicei poporului 
meu ! """ ler.4.19 ;9 .1 .  

5. Căci • este o zi de necaz, de zdro
bire şi de învălmăşală, trimeasă de •• 
Domnul, Dumnezeul oştirilor, în valea 
vedeniilor. Se dărîmă zidurile, şi ră
sună ţipete de durere spre munte. 

·:: Cllp. :li. 3. �„;, Plin. 1 . 5; 2. 2. 

6. Elamul • poartă tolba cu săgeţi ; 
cară de luptători, de călăreţi înaintea
ză ; Chiru!•• desveleşte scutul. 

:'Ier. 40.35. ::=:.:' Cnp . 1 6 . l .  

7. Cele mai frumoase văi ale tale 
sînt pline de cară, şi călăreţii se în
şiruie de bătaie la porţile tale. 

8. Cele din urmă şanţuri de întărire 
i!le lui Iuda sînt silite, şi în ziua acea
sta cercetezi tu armăturile din • casa 
pădurii. • 1 Reg. 7.2;10.17. 

9. Vă uitaţi • la spărturile cele multe 
făcute cetăţii lui David, ş i  opriţi ape
le iazului de jos. • 2 Reg. 20.20. 2<:ron.32.<,5,30. 1 0. �umăraţi casele Ierusalimului, ş i  
le stricaţi, ca să întăriţi zidul. 

_1 1 .  �aceţi • o cămară între cel ziduri, pentru apele iazuiu· e două 
chi ; - dar nu vă uitaţi s r� celui ve. 
a vrut aceste lucruri, nu V�deţCel" ce 
ce de mult le-a pregătit. 1 Pe Cei 
1 2. Şi totuş Dom�u�'"[)·��6� "''Cnp.�.1;. 

rilor, vă cheamă • î� ziua ezeuioşti. p�îngeţi �i să vă bateţi în aceea Să 
va radeţi capul •• şi să vă �ie�t, să cu sac. «Joel!. rn. •'• Ezrn9. 3. ca . incingetj 
1 3. Dar iată, în scliimbp.i�·2· ili:.1.10: bucu�ie_ ! �e jungh ie boi şl se

esrie Şi 
se manmca la carne şi se bea 1aie .01, 

„Să � IJ:încăm şi să bem, căci mîn� vin: 
murt ! - ..., Cap.56,12. lCor �·OITJ 

1 4. Domnul oştirilor mi-a • d · '"�. rit, şi m i-a zis : „Nu •• nele��c?pe. acea�ta _nu vi se va ierta' pînă ��ui�:a. 
muri, zice Domnul ,  Dumnezeul \1 rilor." '-" Cap. ri. 9 . ... „�, 1 Sa.ru . 3. 14. Ez('c_���� 

lmpotriva Sebnei. 
1 �- !'-şa. vorbeşte Domnul, Dumnezeul oştmlor . „Du-te la curteanul acel I Ş�bn� \ ?regătorul •• casei împă�ie'. şti, ŞI ZI-I : :2 Rcg: 1�. 37 . C�p. 36. 3. <«•1 Rog.tG. � �- „Ce . a1 "tu. a1�1.la tme, şi pe cine ai �1�1, d�-ţ1 sapi a1:1 un mormînt ?" Ei 1ş1 sapa un mormrnt • sus pe înălţime îş i scobeşte o locuinţă în stîncă 1 ' ' :! Sam. 1s.1S.Mal:2î.oo. 
1 7. lată, Domnul te va asvîrli cu 0 aruncătură puternică •, te va învîrti ca 

pe un ghem. *EH.7.8. 
1 8. Te va asvîrli, te va asvîrli ca pe o minge, pe un pămînt întins, şi acolo 

vei muri, acolo vor veni carele tale 
cele strălucite, tu, ocara casei stăpînu· 
lui tău ! 

1 9. Vei fi izgonit din dregătoria ta, 
şi te va smulge Domnul din locul 
tău. 

20. „ln ziua aceea, zice Domnul, voi 
chema pe robul Meu Eliachim •, fiul 
lui Hilchia, '' 2neg.1B.1& 

2 1 .  îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi 
încinge cu brîul tău, şi voi da puterea 
ta în mînile lui. El va fi un tată pen· 
tru locuitorii Ierusalimului şi pentru 
casa lu i  Iuda. 

22. Voi pune pe umărul lui cheia ca· 
sei lu i  David : cînd va deschide ' el, 
nimeni n u  va închide, şi cînd va în· 
chide el, n imeni nu  va deschide. 

IQ.Iov I2.U. Apoc.9.7. 

23. II voi împlînta ca pe un ' drug 
într'un loc tare, şi va fi un scaun de 
slavă pentru casa tatălui său. •Ezr.iH 



1 S A  1 A 22, 23, 24. 699 n_ului ! Sco�l.ă-te şi treci •• în ţara Chitim ; dar mc1 acolo nu vei avea odihnă. 
el se va sprijini toată slava 24. Pef"Iui său, odraslele alese şi de 

case� tat:ate sculele ��le mici, atît li
ocara,1 cît şi vasele. 
•hene e ziua aceea, zice Domnul oşti-025. "� ucrul acela împlîntat într'un rilor, r 

v"a fi scos, va fi tăiat şi va loc tare
i povara care era pe el va fi ��j�;11, căci Domnul a vorbit." 

Jmpotrfra Tirului. 

1 .  Proorocie * î�t??triya Tirul�i. 23 Bociţi-vă, co_ra�l! dm Ta_rs1s ! 
. f·rul a fost mm1c1t : nu mai are C.ă�1ca;e, n!ci intrare ! Din;,* ţara Chi

n.
1'1

1 -a vemt vestea aceasta. �' l<r.25. 2"!; tun e 
26. 2i;2S. Amos l . 9. Znh . 9 . 2 , 4 .  '·'„'Vers. 12. 

0.4. Ez:��ţiţi de groază, locuitori ai 
�· " lui pe care o umpleau odată ne-1arm

t
u
ri"i din Sidon, cari străbăteau ma

gus
1
o 

r;� ·venituri!: lu_i erau griul Niluh.�i 
i secerişul r1t1l�1, aduse pc :1PC ,r;nan, 
ş ă • el era hrgul neamurilor. 
aşa C 

'· Ezcc.27.3. 

4. „Ruşinează-te S!do_ane ! V c_�ci aşa 
vorbeşte marea, . cetaţu1a . . ma�11. : ,1Eu 
n'am avut  durerii� fa_ceri!, n!c! n1am 
născut, n'a"!, hrănit !meri, mc1 n am 
crescut fete. 
5 Cînd • vor afla Egiptenii vestea 
ac�asta, vor tremura auzind de căde
rea Tirului, '" Cn1i . 19 .

. 
IG. 

6. şi vor zii;e : _„Ţre:eţi la . Tars1s, 
bociţi-vă locu1ton a1 ţarmulu1 ! 7. Ace;sta este cetate3:_ • _voastră ce� 
veselă care avea o ob1rş1e veche, ş1 
ale că�ei picioare o duceau să locuia
scă departe. • Cop.22.2. 
8. Cine a luat această hotărîre îm
potriva Tirului,_ împărţito�ul • cunl!ni
lor el ai cărui negustori erau nişte 
voi;·ozi, şi ai cărui tîrgoveţi erau cei 
mai bogaţi de pe pămînt? " Ezec.2�. 2,12. 

9. Domnul oştirilor a luat această ho
lărire, ca să ruşineze mîndria a tot ce străluceşte, şi să smerească pe toţi 
cei mari ai pămîntului :  1 0. „Străbate-ţi ţara, ca Nilul, niciun 
briu nu te mai strînge, fiica Tarsisu
lui ! Nu mai este niciun jug ! 
1 1 .  Domnul Şi-a întins mîna asupra 

mării ; a făcut să  tremure împărăţii ; 
a poru

n
cit nimicirea cetăţuilor Canaa

nului, . 
12. şi a zis : „De acum nu • te vei mai bucura, fecioară necinstită, fi ica Sido-

..:O.\poc.18.22. iCt(ll Vers . 1 .  1 3. Iacă pe Haldei, cari nu erau un p_?por, lo_c1:1itorii aceştia • ai pustiei, car?ra �smanul _le-a întemeiat o ţară ; e� ma.Iţa turi:iun, . surpă casele împărateşh ale T1rul111, le prefac în dărîm5.turi." (•Ps.;2.�1. 1 4. „Bociţi-vă •, corăbii din Tarsis ! Căci cetăţuia voastră este nimicită." 
�'Vers.I. Ezcc.27 . 20.. 30. 

1 5. ln vremea aceea, Tirul va fi dat uită�i� şaptezeci de ani, cit ţine viaţa un�1 1mpărat, dar după şaptezeci de am, se v a  întîmpla Tirului ca şi curvei despre care vorbeşte cîntecul :  
1 6. „la arfa ş i  străbate cetatea, curvă dată uitării ; cîntă bine, cîntă-ţi cîntecele de mai multe ori, ca iarăş să-şi aducă lumea aminte de tine." 
1 7. Tot aşa, după şaptezeci de ani, Domnul va cerceta Tirul, şi se va întoarce iarăş la cîştigul lui ; va avea • legături cu toate împărăţiile lumii de pe faţa pămîntului ; " Apoc.11.�. 

1 8. dar cîştigul şi plata lui vor • fi închinate Domnului, nu vor fi nici strînse nici păstrate ; ci cîştigul lui va aduce celor ce locuiesc înaintea Dom
nului, o hrană îmbelşugată şi haine 
strălucite. " Zoh. tuo, 2 1 .  

luda pustiit. 
24 I . lată, Domnul deşartă ţara şi 

o pustieşte, îi răstoarnă faţa şi 
risipeşte locuitorii ; 
2. cum se întîmplă preotului • se în

tîmplă şi poporului, stăpînului ca şi 
slugii, stăpînei ca şi slujnicei, vînzăto
rului ca şi cumpărătorului••, celui ce 
dă cu împrumut ca şi celui ce ia cu 
împrumut, datornicului ca şi cel căruia 
Îi este dator. "Osea 4.9. ••Ezec. 7.12, 19. 

3. Ţara este pustiită de tot şi pră
dată ; căci Domnul a hotărî! aşa. 
4. Ţara este tristă, sleită de puteri ; 

locuitorii sînt mîhniţi şi tînjesc ; că
peteniile poporului sînt fără pu-
t��e�ăci ţara • a fost spurcată _de locui
torii ei · ei călcau legile, nu ţmeau po
runcile,' ş i  rupeau legămîntul cel ve
cinic ! ·�Fa.c. 3 . 1 7 .  Nnrn . . 35. 3..1. 

6. De aceea mănîncă blestemul • ţa
ra, ş i  sufăr locuitorii ei p:deapsva ne�e: 
giuirilor lor ; de aceea smt prapăd1ţ1 
locuitorii ţării, ş i  nu mai rămîne decît 
un mic număr din e i. '' Mal . 4 . 6. 
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7. Mustul • stă trist, via este vesteji- 23. Luna •  va fi aco . 

tă ; toţi cei ce erau cu inima veselă, şi soarele de groazf�nt� de ru . 
suspină. •cop. ia. s, •· 1oe1 1 . 10, 12. oştirilor va împărăţ i .� caci Do�1ne, 

8. A încetat desfătarea timpanelor •, Sionului şi la lerusali pe ITlunt nu1 

s'a sfîrşit veselia gălăgiosă, s'a dus slavă în faţa bătrînilor l:;i s
trălucin�le t 

����-�
i1� A3;,��fs. ;.}_•'· 7 . 3' ;  1s. o; 20. 10. Ezec.26.13. Ezec. 32. 7. Ioel 2 . SI ; 3. 15. "'"Apoc. ;9�4�;�·;i'�"'-�e 

9. Nu se mai cîntă cînd se bea vin, 25 I. „Doamne, Tu e f 0 "-12.�: 
şi băuturile tari li se par amare celor meu ; pe Tine Te

ş
•' �ITlneze 

ce le beau. Lau� N1;1mele Tău, căci ,, v_o1 _înălt u\ 
1 O. Cetatea pustie este dărîmată ; toa- crun m.in�naţe ; planurile 

a
ţ
i facut 1�: 

te casele sînt închise, nu mai intră ni- cute mai dinainte s'au • 1 Îale fă 
meni în" ele. dincioşie . imp init cu c · 

1 1 . Pe ul iţe se strigă după vin ; s'a · .:.i,;,od . l5. 2. rs . 1 1s. 2S. "" P  re. 

dus orice desfătare, nu mai este nicio 2. Căci ai prefăcut ce;-�e. 1 . ts ulll.;:,.10 
veselie în ţară. într'un • morman de 

� �a (Babiioni 
1 2. Numai pustiire a mai rămas în cea. tare într'o grăma�1� 1J• cetătuia 

cetate, şi porţile stau dărîmate. tun ; cetatea cea mare a 
a
t -� dărîmă 

1 3. Da, în ţară, în mijlocul popoare- n��icită, şi n iciodată nu\:at�il?r �st; 
lor, este ca • atunci cînd se scutură d1ta. •:•cap.21 . g. 23 1 ai f1 zj. 
măslinul, sau ca la culesul ciorchine- 3. De acee_a Te slăvesc � · 3· ler.;1.�. 

lor rămase după culesul viei. •Cap.11.i;,a. pute_rn1ce, ŞI cetăţi le nea popoarele 
termce se tem de Tine m urilor pu. 

Babi/onul nimicit şi /er11salim11l ridicat. 4. Căci Tu ai fost �n Io 
:A1>0c.11. u. 

1 4. Ceilalţi însă, cari vor mai rămî- pare pentru cel slab un Io c de Se.\. 
nea, îşi înălţă glasul, scot strigăte de pentru cel nenorocit în n 

c de scăpare 
veselie ; de pe ţărmurile mării, laudă post împotriva furtunii 

u�caz, bn adă. 
măreţia Domnului. pot_riva călduri i ; căci �ufl 

um rar Î"!· 
1 5 . „Proslăviţi dar pe Domnul în Io- tc;inlor este ca vijel ia car:

r�b asupri. 
c�irile unde străluceşte lumină, lăudaţi zid. iz eşte în 
Numele • Domnului, Dumnezeului lui �· Cum 9omoleşti căldura înt;,cop.i�. 
Israel, în ostro�vele mării !" •Ma1 . 1 . n .  m1�ţ _arzator, aşa ai domort un pa. 
1 6. Dela marginele pămîntulu i  auzim stram1lor ; cum este înăduşită1 -j�rva 

cintî�d : ,.Şlavă celu i  neprihănit !" Dar d_e um_br� �nui nor, aşa au fost
e� _

ura 

eu zic : „Smt perdut ! Sînt perdut ! Vai şit� cmtanle de biruinţă ale 
inad�

de _r;nine }" Jăfuitorii • jăfuiesc, jăfui- torilor." asupri· 

torn se inverşunează la jaf. •1er.6.II. 6. Domnul • oştirilor pregăte t 1 7. �roaza •, groara, şi laţul, vin pe- turor •• popoarelor pe munte!� e tu-
ste tme, locuitor a ţării ! sta ţ, un ospăţ de bucate ust 

ace· 
•tReg.10.11. Icr. 48 . ��. 4�. Amos6.19. u� ospăţ de vinuri vechi le b oas;, 

1 8. Cel ce fug� dinaint;a �tri&'ătelor m 1ez?as_e, pline _de măduvă, de v���r
e 

d_e _groa�ă cade II!_ groapa1 şi c�I ce se �ech1 ŞI l impezite. •Prov.o.2. Mnt 1 
r�d�că dm g�oapa se prmde m laţ ; •Cap.�.2, a. tDan. 7 . H. Mat.e. 1 1 .  .?H 
cac1 se. deschid �.tăvilar�le: de sus, şi 7. Ş�, pe muntele acesta, înlătură mă· 
se clatmă temeiule •• pammtului ! h_ra!lla c_are acopere toate popoarele 

" • •Fac.7.II. <·•Ps. 1s . 1 .  ŞI mve� 1toarea • care înfăşură toa� 
1_9._ Pammtu_J • se rupe, pămîntul se neamu_ril_e ; • • 2 cor. s.15. Eres.u. 

sfarimă.,. �ămmtul se crapă, •Ier.4.23. 8. nimiceşte moartea · pe vecie: 
20. pammtul se • clatină ca un om Domnul Dumnezeu, sterge " lacrămile 

beat, tremur� ca o colibă ; păcatul lui î l  de pe to31ti:_ fetele, şi  îndepărtează de 
apasă, cad�, ş1 nu se mai ridică. • Cap.19.14. pe tot pammtul  ocara poporului Său; 
21. . 1� zrna aceea, Domnul va pe- da, D?mnul  a vorbit. •oseai3.1, 

depSl IR cer oştirea de SUS iar pe !Cor.16.04 .. Apoc.20.14;  21.4. ••Apoc.7.17;21.t 

pămînt pe împăraţii • pămîntului 9. l n  zma aceea, vor zice : „lată, ace· 
•Ps.;6 12 

sta este. Dumnezeul nostru, în care 
22. �ceştia vor fi strînşi ca rin i d · aveam mcredere • că ne va mîntui. 

!ilzb?� �i puşi într'o temnitf v�r fl Acesta este D�mnul, în _care n� încre· 
mch1ş1 m gherle şi după �n mar deam, acum sa ne vesel im ••, ş1·să ne 
număr de zile, v�r fi pedepsiţi 

e bucurăm de "!�.��J;,�;.T;.�'.�. ••Pl.3J.;. 
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Căci mina Domnului se odihneşte 1 O. ntele acesta ; dar Moabul este 

pe �u·n picioare pe loc, cum este căi· călc;i 1 
icioare paiul în bălegar. cal 1� P mijlocul acestei băltoace, el îşi 

1 ţ .  / mîn ile cum le întinde înotătojntan e să îno�te_; dar Don:in':'l îi _do
r��r'f mîndria_, ş1 face de n imica d1băb. înilor lua. "V" El surpă! pr�buşeşte întărit�rile 
• 1 i"te . ale pd�nlo! • t�l�1 Ie prabu
;�:te la pămmt, m ţarma. «cnp. 26.5. 

6 I Jn ziua • aceea, se va cînta 2 u�mătoarea cîntare în ţara lui 
. Avem o cetate tare ; Dumne(uda�e '<lă mîntuirea •• ca ziduri şi întăzeu .., .,..Cap .2 . 1 1 .  •.·>:<Cap.60.lB. 

ritoeschideţi • . �o�ţile_. ca �ă . intre 
ne�mul cel nepnhamt ş1 cr:.i�n

1
���

1� .
. "!O. 

3 Celui cu inima tare, T�-i ch.ezăşlu-
ieŞti _pacea ; da, pacea, cac1 se mcrede 
in4 T/���edeţi-vă în Domnul pe vecie, 
"�i • Domnul Dumnezeu este Stînca ��acurilor. . "C�P· 45·17• 

5. El a răsturnat pe ce1ce Io�u!au .Pe 
înălţimi, El � plecat _ce!atea . 1ng1mfată · a dobont-o la pammt, ş1 a arun-
t-d în ţărînă. "C•p.25.12; >2.10. '6 Ea este călcată în p icioare, în pi

ci�arele săracilor, supt paşii celor 
obijduiţi. 
7 Calea • dreptului este neprihăni

re� ; Tu, care eşti făr_ă prihană, nete
zeşti cărarea dreptulm. '-' Pa.37.23. 

s. De aceea Te aşteptăm, Doamne, şi 
pe calea • judecăţilor Tale ; sufletul 
nostru suspină după Numele Tău şi 
după pomenirea Ta. •cnp.&1.6. 

9. Sufletul • meu Te doreşte noaptea, 
şi duhul meu Te caută înlăuntrul meu. 
Căci, cînd se împlinesc judecăţile Tale 
pe pămînt, locuitorii lumii învaţă 
dreptatea. •Pa.63.6. Clnt. 3. 1.  

10. Dacă • ierţi pe cel rău, el totuş 
nu învaţă neprihănirea, se dedă la rău 
în ţara•• în care domneşte neprihăni
rea, şi nu caută la măreţia lui Dumnezeu. • Ecl.e.12. Rom . 2 . 4. «•Ps.143.10. 

11. Doamne, mina Ta este puternică : 
ei ' n'o zăresc ! Dar vor vedea rîvna 
Ta pentru poporul Tău, şi vor fi ruşinaţi ; va arde focul pe vrăjmaşii Tăi. • Iov34.27.  Pa.2fl.6. Cap.6.12. 

12. Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împli
neşti pentru noi. 

t1J. �o�nne, Dumnezeul nostru alţi • s 3:P1d1 a ară de Tine au stăpînit' peste noa! ar acum numai pe Tine, şi numai Nui:nete. Tău îl chemăm. <>cron. 12.e. 1_�. �e1ce .smt morţi acum nu vor mai trai, s_mt m_şte umb�e, şi nu se vor mai sc�l.a ' �ăc1 Ţu a-a 1 pedepsit, i-ai nim1c1t, şa le-a1 şters pomenirea 1 5. lnmulţeştc poporul, Doa�ne ! In!_llUlţe�te poporul, a rată-Ţi slava . dă mapo1 toate hotarele tării. ' 
1 6. poam�e, ei Te-au căutat, cînd erau an st�1mtc;>r3:re • ;  au început să se roage, cmd 1-a1 pedepsit. • usca6.to. 
1 7. Cum se svîrcoleşte o femeie însărcina.tă • , .�ata să nască, şi cum strif,ă ea 1_n m11locul durerilor ei, aşa am ost noa, departe de Faţa Ta, Doamne ! �, Cn.p.13.8. Ioo.n 16. 21. 
_1 8  . • Am zămislit, · am simţit dureri, ŞI, cmd să naştem, am născut vînt : \�ra nu este mîntuită, şi locuitori i • e1 nu sînt născuţi. • Ps. 17.14. 
1 9. Să învie dar morţii • Tăi ! Să se s�oale trupurile mele moarte ! - Treziţi-vă •• ş1 săriţi de bucurie, ceice locuiţi în ţărînă ! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă, şi pămîntul va scoate iarăş afară pe cei morţi." 

„„ F..uc.ai. 1. cte. �11<1Dan.12.2. 20. „Du-te, poporul meu, intră • în odaia ta, şi încuie uşa după tine ; ascund:-ţe •• cite-va clipe, pînă va trece m 1ma !0:•Exod.12.22,23. "':;.Ps . 30. 6. Cap.M..7,8, 
2Cor. 4. li.  21. Căci iată, Domnul iese • din lo
cuinţa Lui, să pedepsească nelegiui
rile locuitorilor pămmtului ; şi pămîn
tul va da sîngele pe faţă, şi nu va 
mai acoperi uciderile. qlic.1 .3. Iudau. 

27 1 .  ln ziua aceea, Domnul va lo
vi cu sabia Lui cea aspră, mare şi 

tare, Leviatanul•, Babilonul, şarpele 
fugar (Asur), şi Leviatanul, şarpele 
inelat (Babei}, şi va ucide balaurul•• 
de lingă mare (Egiptul) . 

� Ps. 74. 13. 14 . .;,�, t 'ap. 51. 9. J.:z('C. 29. 3; 3'2. 2. 2. ln ziua aceea, cîntaţi o cîntare • 

asupra viei celei•• mai alese : �� CCLp. r.. 1. .;.„� Ps. so. s. Ier. 2. 21. 
3. „Eu •, Domnul, sînt Păzitorul ei, 

Eu o ud în fiecare clipă ; Eu o păzesc 
zi ş i  noapte ca să n'o vatăme nimeni. 

(< Ps . 121 .41 6. 

4. N'am nici o minie. Dar dacă voi 
găsi m.ărăcini_ • şi spin!, . voi . merge la 
luptă 1mpotnva lor, ŞI-I v01 arde pe 
toţi, .,.. 2Snm.23.6. Cap.9.18 
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5 afară numai dacă vor căuta • ocro- 4 • .  şi floarea vesţejiţă, care tir�a Mea, vor face„ pace cu Mine, da, lu�irea podoa_be1 e1, pe cutste slră. vor face pace cu Mine." <'Cap.26.< . <•Nov22:21 . manoase, va f1 ca o s �ea r 
6. Jn vremile viitoare, lacov v� 0 J?rm- purie care . se vede înain%0�1 1nă ti�'. 

de rădăcină, Israel va înflori ş1 va r�ad�l�r ş1 pe ca re, abia 0 .e. c.ulesui 
odrăsli, şi va umplea lumea cu roa�e- na, ŞI m?ata o şi înghiţi. iei �". mî. 
Ie lui. • Cnp. 37. !ll. osea l 4 . o,6. 5. _In ZIUa aceea, Domnul :"'·t. 7 L-a lovit oare Domnul cum a Io- va fi_ o cunun_ă strălucitoare o_şhrilor 
vit

. 
pe cei ce-l loveau ? L-a ucis El cum doaba mărea ta pentru răm - . ş1 o IJQ. 

a ucis pe cei ce-I ucideau ? rului, aşlja POPQ. 
8. Cu măsură • I-ai pedepsit în �o: 6. sau : un duh de dre t t bie, luîndu-1 •• cu suflarea năprazn1ca cel ce şade pe scaunul df .a J Pentru 

a vîntului de răsărit. •' Iov23.6. Ps. 6 . 1 .  o putere pentru cei ce dau JU ecată, şi 
Ier.l0.2'; 30. n ; '6.2S. 1 Cor.10.l3. •''Ps.78.38. înapoi pîn� I� porţile lui. 

pe Vrăjmaş 
9. Astfel nelegiuirea l!-'i I_a�c;iv � fost ?· D�r ş1 e_i, • .  se • clatină de . ispăşită, şi iată rodul Iertam racatu- bautunle fan 11 ameţesc . V!n, Şi 

lui lui : Domnul a făcut toate pietrele prooroci sînt îmbătaţi de •bpr�oţ! "  şi 
altarelor ca nişte pietre de var pre- sînt stăpîniţi de vin au a 

au un_ tari 
făcute în ţărînă ; idolii Astartei şi stil- pricina băuturilor ţa;i ; se :J:t\�1! �i� 
pii soarelui nu se vor mai ridica. proorocesc, se poticnesc cînd . a c1nd 1 0. Căci cetatea cea tare a rămas sin- <•Prov . w. 1 . osca.1 1 1 <• c JUdecă, 
guratică, a ajuns o locuinţă lăsată_ şi �· Ţoate mesele sînt . p°iine ·�:· '�"· 
fu��

ăl�t�a
c�e

p��I��· :i�i
· r::nfn

a
c�

e
r:��: f��u��:!:t�re, şi nu mai este nicl�� 

rile. • . 
_ ''.C•P· 1:·2' 3"!. H.  9. Ei zic : „Pe • cine vrea I • • 1 1 .  �md 1 s� usu�a ramur�le, s!n.t rup- yeţe înţe_lepciunea ? Cui vre: �a In· 

te ; vin femeile, sa le arda. Cac1 ace- 111vătătur1 ? Unor copii înţ" ţ"
sd dea 

sta era un popor fără • pricepere ; de rînd· luaţi dela ţîţă ? arca � e cu. 
aceea Cel •• ce 1-a făcut n'a avut milă 1 o ' Căci dă învăt"t - "'"·6·W. 
de el, şi Cel ce l-a întocmit nu 1-a ţătu

.
ră învătătură pe=t��a pe_ste _Înl'l· 

iertat. <• Dcut. 32. 28. Cnp. 1.3. Jer. s. 1. <•:· o„u t. 32. 1s. runcă 'peste 'ro runcă po;�vatatura, PO· 
c;p:t·1

'
�1
':�:���\ceea Domnul va seu- runcă, _puţin aici, P�tin a��Îo:'�s�po. 

tur� roade dela curs�) Rîulul pînă la z� ! · ;.i1�j�e ! Prin. nişte oam_eni cu bu

pîrîul Egiptului ; iar voi veţi fi strîn-
/ nă va 

\o
a�?are ŞI (u. vorbirea slrăi-

şi unul cite unul, copii ai lui ls- 1 r 1 poporu ui acestma Dom-
rael ! nu . •. . • 1 cor. 1<.�. 1 3. ln • ziua aceea, se •• va suna cu .1 2· El 11 z1c�a : _„ lată ?dihna ; lăsa
trîmbiţa cea mare şi atunci se vor în- ti pe cel osţem! sa se odihnească ; iată 
toarce cei surghiuniţi din ţara Asiriei locul de odihna !" Dar ei n'au vrut să 
şi fugarii din ţara Egiptului. Ei se vor asculte! 
închina înaintea Domnului, pe mun- 1 3 .. ŞI pe�tru ei cuvîntul Domnului 
tele cel sfînt, Ierusalim. va f1 : „lnvaţătură peste învăţătură în· 

• cap.2.11. "'')fat.24.Sl. Apoc. 11.15. văţătură peste învăţătură, poruncă' pe· ste . por_u�că, roruncă P.este porunc� 

28 I .  Vai • de cununa îngîmfată p_utm �1c1, puţin a�olo ', ca mergînd, 
a beţivilor lui Efraim, de floa- sa cada pe spate ŞI să se zdrobească 

rea vestejită, care este strălucirea •• să dea în laţ şi să fie prinşi . ' 
podoabei sale, pe culmea văii mănoase 1 4. De aceea asculta ti Cuvîntul Dom· 
a celor ce se îmbată ! •\"ero. •. <••\"cr• . 4 . nu lui, batjocoritorilor, cari stăpîniji 
2. lată că vine dela Domnul un om peste poporul acesta din lerusa· 

tare şi puternic, ca • o furtună de lim ! 
piatră, ca o ".ijelie nimicitoare, ca 0 1 5. Pentrucă ziceţi : „Noi am făcut un 
rupere de nor� cu mari şivoaie de ape, le!,ţă":!înt cu m?artea, a� făcu� o în· care o doboara cu putere la pămînt. I v01ala cu locuinţa morţilor: crnd va 

. "Cap.•o.30. Ezec. rn. 1i .  trece urgia a pelor năvălitoare, nu ne 
3 .• ya _f1 că) cată î� . picioare, cu nu- va atinge, căci • avem ca loc de s�ă· na mg1mfata a bet1v1lor lui Efraim ; p_are neadevărul şi ca adăpost mm· 

<-Vere.I. ciuna [" oAm08Z.f. 
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6 deaceea, aşa vorbeşte Do�m�l, I nuţ o�tiri lor ; m inunat •. este planul dumneze� :tr'ăl!1,tă� �la�rf
aîn

t���!��. 
I� Lm, ş1 mare este înţele�ciu.��a Lui." 

Sion _0 Je13 preţ, piatr_ă din caI?ul un- · Ps. o •. o. ler.32.i9. 

p1Î�l�i clădirii, te��he puternică ; 5e! 29 1. Vai de Ariei • (Leul lui Dum
gh va lua ca spnJm, nu se va grab1 nezeu), de Ariei ! Cetatea în •• c� f gă •Fac.<0. 24. P•. 11B. 22. Mnt. 21. 42. care a tăbărît Dav id ! Adăugaţi ��r<-�-u." nom.9. sa; �o.ii. Etc�.2�20'. 1 Pet.2.  •. 1, s. la an, şi lăsaţi sărbăto;ile să-şi fa�� 

l î Voi face dm nep:1h_am�e o. lege, ocolul I
.or. . "Ezec. 43. io, 16 . •  ,„,, 280m. o.n. 

i dln dreptate � cump�.na ; ŞI grind ina 2. A(?Ol voi împresu�a. pe Ariei ; plîn
ş surpa Jocul de sc:ipare al _neade- sete _ş1 gemete vor f1 m ea şi cetatea. ��rultii, „Şi apele vor meca ada�.?,,�t�l va f1 �a. un Ari�l _rentru Mine. 
minciunii. _ • · · · �- �aci te "'.01. im presura de toate 
1 8. Aşa că !e�a.

mmţu� vos.tru cu moar: �a�t.ile! t� v�1 .mconjura cu cete de 
va fi n1m1c1t, ŞI mvoiala voastra straien, ŞI voi ridica întărituri de şan��]ocuinta �orţilor nu _ya_d.ăinui. Cînd ţuri În:1P?triva ta. 

va trece _urgia apelor navahtoare, veţi 4. V�1 f1 d'!bo�ît la pămînt şi de aco
fi strivit• de �a. . _ Io ye1 vorbi, ŞI din ţărînă ţi se vor 
1 9. Ori de cite or� va trece,_ v� va. ia- a�z1 . vo.rbele. Glasul tău va ieşi din uca ;  căci va ţrece m. toa.te d1m!nejile, p�m1'!t ca !li unei năluci, şi din ţărînă 

�i şi noapte, ŞI numai vmetul e1 va va 1 \1 vei şopti �uvintele. • cup. s. 19. 

îngrozi." 
. 

_ .5 . Dar mulţimea vrăjmaşilor* tăi va 20. Patul va. f• pr�a scurt, ca �a te f1 ca .o P.ulbere m�runtă, şi mulţimea 
întinzi în el, �I mveh_toarea prea mgu- asupr�ton!or va f1 ca „ pleava care 
stă, ca să te mveleşh cu ea. sb_o�r;i;. ş1 aceasta deodată ţ, într'o 
21 .  Căci Dof!Inul S_e va scul� �a la ch�_a. 

tele Peraţ1m •, ŞI Se va mm1a ca · C•P·26•6· '"' lov21.1s. Cap.11.1s. tCnp.:io.1s. 

fn
u�alea Gabaonului ·�, �a să:Şi facă 6. Dela Domnul oştirilor va • veni 

lucrarea, lucrarea ţ Lm cJUdat�, ca s�- p�dea�sa, cu tunete, c�tremur� . d� pă: Şi împlinească lucrul, lucrul Lm ncma1- mmt Ş! Jl?Cnet pu!ermc, �u v1iel!e �· 
auzit. •2sam. 6.20. 1 eron.a. 11. ''°los.10.10,12. furtuna, ŞI cu flacara unui foc m1stu1-
�-iam.6.1.0.1cron.t4.t6. ţ Plîn.3.33. for. :.:'Cap.28.2;30.30. 

"'22. Acum, nu batjocoriţi, ca nu cum- 7. Şi, ca un "'.Îs, ca_ o vedenie de 
va să vi se strîngă mai tare legătu- noapte, .  aşa va f1 mu]\1mea � neail!uri
rile · căci am aflat dela Domnul, Dum- lc;>r can vor ţupt.a 1mpotnva Im A
nez�ul oştirilor, că nimicirea întregei nel, . aşa vc:ir !• cei_ ce. s_e VC!r ba!e Î!fi
ţări este hotărîtă •. * Cap . 10, 22.28. Dan . 9 . 27.  potriva lui ŞI cetaţu1e1 Im, stnngm-23. „Plecaţi-vă urechea, şi ascultaţi du-l de aproape. „ • " �•p.37.�r� 
!asul meu ! Fiţi cu luare aminte, şi �· J?upa _ cu� cel flammd v1seaza 
�cultaţi cuvîntul meu ! ca ma!1mca,y se trez�şte cu sţoma��! 
24 C I 

- t - - "t - - gol, ş1, dupa cum cel msetat v1seaza . e ce ar� �en ru sama!1a .u!a, a!a că bea, şi se trezeşte stors de puteri oare_ ne_c?n.tem! · N�conte�it . •ş1 bJaz- şi cu setea nestîmpărată : tot aşa va deaza ŞI IŞI gr_
apeaza el pammtu� · • fi şi cu mulţimea neamurilor cari vor 

25„0are dupac_e a nett;_zl! �aţa pa.mm- veni să lupte împotriva muntelui Sio
tulu1, nu arunca el mazanche ŞI sa- nului. <•rov20.,. '"''Ps. 73,20. 
"!ănă .chimen?. Nu pune el grî�l Î'! 9. „Rămîneţi încremeniţi şi uimiţi ! rmduri, orzul �nţr'un loc deosebit, ŞI Inch ideţi ochi i şi fiţi orbi !" „Ei sînt • 
alacul pe margm1 ?. beţi ; dar „ nu de vin ; se clatină, dar 
26. Dumnezeul Im l-a învăţat să facă nu din pricina băuturilor tari. 

aşa, El i-a dat aceste învăţături. '' C•p. 28. 1 , s.  '''' C•p.61.21. 

27, Măzărichea nu se treieră cu lea- 1 O. Ci pentru că • Domnul a turnat 
sa, şi roata carului nu trece peste chi- peste voi un duh de adormire ; v'a în"!en ; ci măzărichea se bate cu băţul, chis ,.. ochii, proorocilor, şi v'a aco-
ş1 chimenul cu nuiaua. perit capetele, văzătorilor ţ. 
28. Griul se bate dar nu se bate ne- <•Rom.11. s. '"''Pa.oo.2s.Cap.6.10. t i sam.9.9. 

contenit ; împingi ' peste el roata ca- 1 1 . De aceea .toată descopori_rea dum
rului şi caii dar nu-l sfărîmi. nezeiască a aiuns pentru v01 ca vor-
29. Şi lucr'ul acesta vine dela Dom- beie unei cărţi • pecetluite. Dacă o dai 
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cuiva care ştie să citească, şi-i zici ; 
„Ia citeşte !" El ·� _!'ă�punde : „Nu pot, 
căci 

���;.f�6��H�!��1;. ;,9 . .  <poc.&.1-5,9; 6. 1 . 

1 2. Sau dacă dai cartea unuia car_e 
nu ştie să citească şi-i zici:_ „I� c�
teşte !" El răspunde : „Nu ştiu sa ci-
tesc." . 

1 3 Domnul zice : „Cînd • se apropie 
de Mine poporul acesta, . fl:\ă cin�teşte 
cu gura şi cu buzele._dar_ imma Im este 
departe de Mine, ş1 frn;a P� c�r� 0 
are de Mine, nu este dec�t o invaţatu
ră •• de datină omeneasca. 

.:<Ezec. 33.SJ. )fat. 15.S, 9.  J\lnrc. 7 . 6 , 7. '(t.:<Col.2,22. 

1 4. De • aceea voi lovi iar�ş p� P?" 
porul acesta_ cu. semne şi m1���1. din 
ce în ce mal minunate, �şa ca . 1_ntc: 
Iepciunea înţelept_ilor 1�1 v� p1er1_, ŞI 
priceperea oamemlor Im pricepuţi se 
va face nevăzută." 

.;o Hab. J . 6. ��:-:= IE>r.49. 7. Obnd.8. 1 Cor. 1 . 19.  

1 5. Vai • de ceice îşi ascund planurile 
dinaintea Domnului, cari îşi fac fap
tele în întunerec, şi zic „ :  „Cine ne 
vede şi cine ne ştie ?" • Cap. 30. 1. '"' P•.94 · 7· 

1 6. Stricaţi ce sînteţi ! Oare olarul 
trebuie privit ca lutul, sau poate lu
crarea • să zică despre lucrător : „Nu 
m'a făcut el ?" Sau poate vasul să zică 
despre olar : „El nu se pricepe ?" 

>:: Cop. 45. 9. Rom.9.20. 
1 7. Peste putină vreme, Libanul • se 

va preface in pomăt, şi pomătul va fi 
socotit ca o pădure ! ··· Cap.112.1&. 

1 8. ln • ziua aceea, surzii vor auzi cu
vintele cărţii, şi ochii orbilor, izbăviţi 
de negură şi întunerec, vor vedea. 

(I Cop.35. D. 
1 9. Cei • nenorociţi se vor bucura 

tot mai mult în Domnul, şi săracii •• 
se vor veseli de Sfîntul lui Israel. 

O:•Cnp. 6J . l .  :-:'�'lac.2.6. 
20. Căci asupritorul nu va mai fi, ba.t

jocoritorul • va pieri, şi toţi ceice pîn
deau •• nelegiuirea vor fi nimiciţi : 

""'Cap.28. U,2'2 . .:-:':' l\lic.2. 1 .  

21 .  ceice osîndeau pe alţ i i  la  jude
cată, întindeau• curse cui îi înfruntau 
la poarta cetăţii, şi năpăstuiau•• fără 
temei pe cel nevinovat. 

•:•Amos6.J0,12. l)f.•Prov.28.21. 

22. De aceea aşa vorbeşte Domnul 
către casa lui lacov, El, care • a răs
cumpărat pe Avraam : „Acum Iacov 
nu va mai roşi de ruşine, şi nu  i se 
va mai îngălbeni faţa acum. •ros.2-1,s. 

23. Căci cînd vor vedea ei, cînd vor vedea copiii lor, în mijlocul lor, lucra-

rea • mînilor Melc, lmi vor . �ele ;  vor sfinţi pe Sfîntul ��nti Nu. ş1 se vor tc"!e de J:?umnezeul1 l�co,., rael . 
. 

_ _  .c''.P-19. 2a; <o. i : : 0-0_ 21 lui Is. 24. Cei ratac1ţ1 • cu duhul · tr„.2.„_ 
pricepere, şi ceice cîrtcau vV

or Căpăta văţătură." or.�a în. 
P-�.1. 

30 1. „Vai, - zice Domn 1 copiii răzvrătiţi cari • u - de rîri fără Mine, fac l�gămint iau hotă. 
vin din Duhul Meu, şi •• în �_ca�r nu 
astfel păcat peste pileat ! 

g arnadesc 
�·Cop. 29.16. ���Di! 

2; �i • se pogoa_!'ă în Egipt, făr�\�· ''.· M:i intrebe, ca_ sa fugă supt 0 . sa 
IUi faraon, ŞI să caute un c��hrea 
supt umbra Egiptenilor ! a apost 
:"•\ Num.27.21 .  Jos.9 . 14. lReg.?2. 7. ler.21.;.�P;3t.1. 

3. Dar •, ocrotirea lui Farao� ·::li. da de ruşine, şi adăpostul supt 
v\va 

Egiptului vă va da de ocară . 
urn ra 

.... • • • . . *Cap.20.5. Ier.97.&,i 
4. C

0
aCI . VO!VOZI_I, lu� au şi ajuns 1; Ţoan , ŞI tnmeş11 lui au şi atins Ha. nesul. . • •cap. 19• 11• ?· D�r. toţi v�r rămînea de ruşine d_rn pncma u�u.1 popor, care nu le v; f1 de folos,_ m�1 nu-i _va ajuta, nici nu le va fol��I, c1 va f1 spre ruşinea şi ocara lor. . •> rer.2.� 

6. Pr�or'?c!e as1:1pra unor dobitoace; dela _miaza�! : prmtr'un ţinut strîmtorat ŞI ne�ăJit:. d� unde vine leoaica şi leul, !lăpir�a„ ş! şarpele sburător, îşi d_uc _ei _bo.�aţnle in spinarea măgarilor, ş1 v1shemle pe cocoaşa cămilelor, către un popor care nu le va fi de folos. 
"-' Ce.p.67.9. Osea.8 .0 ; 12. 1 .  ��DeuLS.!j 

7. Căci • ajutorul Egiptului nu este 
decît deşertăciune şi nimic ; de aceea 
eu numesc lucrul acesta : „zarvă •• fără 
nici o ispravă." l(tler. 37.7. r:o(tveni.15. Cap.7.t 

8. „Du-te acum - zice Domnul - de 
scrie • aceste lucruri înaintea lor pe 
o tăbliţă, şi sapă-le într'o carte, ca 
să rămînă · pînă în ziua de apoi, ca 
mărturie pe vecie şi în veci de veci. 

=:: ffab.2.2. 

9. Scrie că : „Poporul acesta' este un 
popor răzvrătit, nişte copii mincinoşi, 
nişte copii cari nu vor să asculte Le· 
gea Domnului, • Deut.32.20. Cap.1. 4. vm.r. 

1 O. cari • zic văzătorilor : „Să nu ve
deţi !" şi proorocilor : „Să nu prooro: 
ci ţi adevăruri, ci spuneţi-ne „ lu�r�n 
măgulitoare, proorociţi-ne lucruri m
chipuite ! O)er.11.21. Amos2.12; 7 . J9. lllc.2.l-

0•1Reg.22.19. Mfc. 2. 1 ! .  



I S A  I A JO. 705 
Abatdi-vă din drum_, <laţi-vă în 23. Atunci • El v a  <I· 1 . 

} \i de pe �ărare, ��,sa(1-ne în pace 11 s�m!nta pe care 0 vei paUII'e \�1�ă�eî�tf latu fîntul Im Israel · • . ş! pmea, pe care o va da ămîntul v� cu S De aceea �şa vorbe_şte S_fmtul Im f! gustoasă şi hrănitoarf. în ' 1 1 2. 1 . fiindca lepădaţi cuvmtul ace- hmp, turmele tale vor ' 
t 

.ace �ş Jsrae i '�ă încredeţi . . !" . �îlnicie şi vi- 1 şuni întinse. • >1P,�ş� 1 ��m.r.a;_ sta, u�uri, şi vă s rlJ.m_iţi pe ele, 24. Boii şi măgarii, cari ară ămîntul cJeş "de aceea nefeg1u1rea aceasta va vor mînca un nutreţ s· t 
p • t ' _1 3. enlru voi _ ca: spărtura u�ui - zi� cu lopata şi cu ciurul . 

ara ' vm urat !�afl care, �pa_rgm_iu-s_e, a�en��t� sa 25. Pe • orice munte înalt şi pe orice �adă: Ji a, car[!' p_ra u;���62��-n!;·cap. !�.� de�l !nalt! vor izvor! rîuri, curgeri <le dală mtr o c ipa · 
f" • - apa, m ziua marelui măcel cînd tur 

1 4.']I �făr��;e 
c
s�� :fă�î��f;r��i�� nurile _vor �ăd�a. . .  ' c.'.�. 2. u,15; 4u� 

d� pam.mj. ale cărui sfărîmături nu 26· Şi . I�mma �unu va f1 �a lumina 
11111.a, y .  '"niciun ciob măcar, cu care soarelm,_ 1ar . Iumma soareI1:11 va fi de ma•. �ar;nnedin vatră sau să scoţi apă şlpt)

e o!• mat mare (ca lumina a şapte să 1e! ?c. "  ' 
•"Pe .2 .9. kr. io. u . ZI e • cm� "._a lei;a Domnul vînătăile 

din fm!•�a. vorbeşte Domnul Dum- IJ?po.rulu1 �au, ŞI va tămădui rana lo-
1 5. CaSfî�i�I lui Israel : „ In l inişte ' v1tunlor _Im." •cap.60.rn,'.!Q. 

u�zeu!h - va fi mîntuirea voastră, în 27� „lata, Ni�m.ele D_omnului vine din 
ş1 od� na . • redere va fi tăria voa- depa!t.are ! Mima Lui este aprinsă, şi 
sen!��tg!r!� ·�;aţi voit ! un p1qol �uter!li� ; buzele_ Lui sînt plistra. »vere. 7 . Cap . 7 . 4. <'•Mat.23.37. ne de . ur�1e, ŞI hmba Lm este ca un 
1 6. Ci aţi zis : „Nu ! C_i v_om f�gi pe foc m1stu1tor ;

• . . . . '" _ De aceea veţi ş1 fugi !" - . 2�. s�flare� Lui este ca un ş1vo1 
'V ·m căÎări pe cai iuţi !"  - „De 1e.ş1t dm_ al_b1e, . care ajunge •• pînă la 
" e�a cei ce vă vor urmări vor fi şi g1 t Ci!- s.a . c!_uru_1as_că neamurile cu ciu�ai iuţi ! rut_ mm1C1�11, ş_i s.a pună o zăbală ţ în-
l 7 o • mie vor fugi la ameninţarea şelatoare m falc1le popoarelor. 

unuia sin�ur ;  şi cînd vă vor ameninţa " C•�· ;1. 1�2Tee.�.8� •• Cap. a.:. t cap.37. 29. 
cinci, to\1 veţi fugi,. pînă ve�i rămî- .29. Voi m_sa v_eţ1 ci

.
nta_ ca_m noaptea 

nea ca un stîlp pe v1rful unui munte, c.m� se p�aznu1eşte _ sarbatoarea, ve. ca un steag pe creştetul unui deal." \1 f1 cu 1mma vesela, ca cel ce merge ŞI •Lev.26.8. Deut.28.25; az.ao. Ioe.23. 10. în sunetul flautului, ca să se ducă la 
1 8. Totuş Domnul aşteaptă să Se muntele„ Domnului, spre Stînca lui 

milostivească de voi, şi Se va scula Israel. ''P>.42.4. ''" Cap.2.:i. să vă dea îndurare, căci Domnul este 30. Şi • Domnul va face să răsune 
un Dumnezeu drept : ferice • de toţi glasul Lui măreţ, lşi va arăta bratul 
ceice nădăjduiesc în El ! �ata să lovească, în minia Lui aprinsa, 

• rs . 2 . 12; 94 . 8. Prov.16.20. Ier. 17.7. m mijlocul flacării unui foc mistuitor, 1 9. Da, popor al Sionului, locuitor în mijlocul înecului, furtunii şi pie
al' Ierusalimului, nu vei mai plînge ! trelor•• de grindină. 
El Se va îndura de tine, cînd vei stri- <•Cap.20.s. "" Cnp.28.2; sz . rn. 
ga · cum va auzi, te va asculta. •cap.65.9. 31 . Atunci, Asiria.nul va tremura de • 20. Domnul vă va da pîne • în necaz, glasul Domnului, care•• îl va lovi cu 
şi apă ÎR strîmtorare. l nvăţătorii •• tăi nuiaua Sa. •Cnp.37.36. «•cap . 10. 0, 24. 
nu se vor mai ascunde, ci ochi i tăi 32. La fiecare lovitură de nuia hotăvor vedea pe învăţătorii tăi. rîtă, pe care i-o va da Domnul, se 

• 1Reg.�.21. Ps.127.2. ''"' Ps. '.4. 9 .  Amoe�.11. vor auzi timpanele şi arfele, Domnul 21 . Urechile t�le vor �uzi după tme va lupta împotriva lui cu mina • ridi
glasul care va zice : „lata drumul, mer- cată. •cap. 1 1 . 1;; 19.rn. 
geţi p� el !" cînd veţi vo_i să vă mai 33. Căci de multă vreme este pregătit abateţ1• 1.� dreapt_a sau la shnga. " l�s.1 . 7· un rug •, gătit şi pentru împărat : 
22. V_e\1 socot! ca .�p1;1rcate argintul adînc şi lat este făcut, cu foc şi lem-c!re va a�operi; 1do_I 1 1 ŞI aurul cu care ne din belşug. Suflarea Domnului îl smt pol�1!e ch1pu�1le turnate: Ca p� I aprinde ca un şivoi de pucioasă." o. necuraţ1e le vei arunca, ş1 le vei " Ier. 7. 31 ;  m . 6 , etc. nce „ :  „Afară cu voi de aici !" lll 2Cron. S1. l. Cnp.2. 20; 31. 7 .  O:O«Qseal4.S. 

15 
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31 1 Vai de cei ce • se po�o�ra �� 

Egipt după ajutor, se b1zme�f 
cai şi se încred în mulţimea cara o_r � în puterea călăreţilor, dar n!-1 prtţ

vesc spre Sfîntul lui Israel, ŞI nu 
caută pe Domnul ! • Cap . 30. 2; 36. 6. Ezec. 17.16. 
...,l\'IPs. 20. 7. Cop.96.9. ţDnn. 9 . 13 .  Oeea 7 . 7  . •  
2 .  Dar ş i  E l ?  est; îl!ţ�lept şi 1:

d
î��� nenorocirea, ş1 nu [ş1 1_a vorbe. 1 . ci Se ridică împotriva �asei ce or f�'.' şi împotriya. ajutorului .��-�-�:. săvîrşesc neleg1mrea. • _ 3. Căci Egipteal!ul .este om nu Dth nezeu şi caii lut smt carne nu I 
u : 

Doar 'mina să-Şi întindă . Domnu ' ŞI 

ocrotitorul se Ila clăt_in�, iar ce.I. ocro
tit va cădea, şi vor pieri cu t��1."116.s,6. 

4 Căci aşa mi-a vorbit Domnul : 
Cum • mugeşte )eul şi puiul �e le!! 

�supra prăzii, în c�uda t1:1tu�or pastop
Ior strînşi împotriva Im, ŞI .n!-1 se m
spăimîntă de _glasul lor, .�1c1 nu s� 
sperie de numarul lor, aşa Se va po 
gorî şi Domnul oştirilor să lupţe pe 
muntele Sionului şi pe dealul lui. 

„„ Oe€'nll. 10. A.mos3. s. ,,.„.� Cap. 42. 13. 

5. Cum • îşi întind păsări_le aripile 
peste puii lor, a_şa va ?croii Dom!!�! 
oştirilor Ierusahmul, ii v� ocrot� 
şi-l va izbăvi, îl va cruţa ş1-l va mm
tui." „�Deut.32.11. Ps . 0 1 . 4  . .;.i:i-ps. a; · 40. 

6. Intoarceţi-vă la Acela de la care 
v'aţf' abătut • mult, copii ai lui !.s,�!��.::

'. 
7. Căci în ziua aceea, fiecare îşi va 

lepăda • idolii de argint şi de aur, pe 
cari vi i-aţi făcut cu mînile voastre 
nelegiuite ••. "" Ce.p.2.20; oo.22. „ ... .:•1 �g. iz.�. 
8. Şi Asirianul va . cădea : ucis ?e . � 

sabie, dar nu a unm om : tl _va mm1c1 
o sabie, dar nu este a unui om ; va 
fugi de sabie, şi tinerii lui războinici 
vor fi robiţi. • 2 Reg.10. 35, 36. Cap. 37 .  96. 

9. Stînca lui se va topi de groază 1 •, 
şi căpeteniile lui vor tremura înaintea 
steagului, - zice Domnul, - care !şi 
are focul în Sion şi cuptorul în Ierusalim." • Cap.37.37. 

32 1. „Atunci împăratul • va împă
răţi cu dreptate, şi voivozii vor 

cîrmui cu nepărtinire. 
('IPt:J.45.1, etc. Ier.23. 6. Oeen3. 6. Zeb.9,9. 

2. Fiecare va fi ca un adăpost împo
triva vîntului, ş i  ca un • Joc de scăpare împotriva furtunii, ca nişte rîuri de 

1. S a u :  to groaza l u i,  v a  trece tnt.ll.ritum. sa. 

31 ,  32. 
aQă !ntr'u:n. loc uscat, ca Ull!b stmc1 mari mtr'un pămînt a�s �: �i'i 
3. Ochii • celor ce văd nu �•P.to;�:. legaţi, şi urechile celor ce auâr lllai li aminte. • cap 'I! Vor lua 4. Inima celor uşuratici �a .la;a;·�• . 

şi va înţelege, şi limba "Îng/1ricep, vorbi iute şi desluşit. "' vi or va 5. Nebunul nu se va mai num· suflet, nici mişelul nu se va 11!
1 ales la 

cu inimă largă. ai numi 
6. Căd �ebunul spune nebunii . . . ma Im gmdeşte rău, ca să luc' şi 1"'· 

ch ip nelegiuit, şi să spună neadre�e în împotriva D<;>m�ul,!-Ii, ca să las:?hun ��n�tÎ�
s
��!�

.
1 flammd, şi să ia hă�tu�: 

7. Armele mişelului sînt nimicito el face planuri _vino-:ate, ca să pi:;�! pe cel n�nor.�lClt p_ri!J cuvinte m ine� ��!��·t�.htar cmd pncma săracului este 

8. Dar: ce� al_es. la suflet face planuri alese, ş1 starme m planurile lui alese "  9 .  „Fe_mei fără grijă ", sculaţi-vă ·şi ascultaţi !{!asu.I meu ! Fiice nepăsătoare, luaţi aminte la cuvîntul meu 1 (lAtnos.�.J 
1 O. lntr'u_n _an şi cîteva zile, veţi tre: mura, nepasatoarelo r ; căci se va duce culesul v!ilor,_ şi strîngerea poamelor nu va mat veni. 
1 1 . lngroziti-1•ă, voi cele fără grijă! Tremuraţi, nepăsătoarelor ! Desbră. caţi-vă, desgol i ţ i-vă şi încingeţi-vă coapsele cu haine de jale !  
1 2. Bateţi-vă pieptul, aducîndu·vă a. minte de frumuseţa cîmpiilor şi de rodnicia viilor. 
1 3. Pe" pămîntul poporului meu cresc 

spini şi mărăcini, chiar şi în toate 
casele de plăcere ale cetăţii" celei 
vesele. �·Cap. 34. Ia. Oscn9.6. �·(1Cap.2!.2. 

1 4. Casa împărătească • este părăsită, 
cetatea gălăgioasă este lăsată ; dealul 
şi turnul vor sluji pe vecie ca peşteri ; 
măgarii sălbatici se vor juca în ele, şi 
turmele vor paşte, •c•p.21.10. 

1 5. pînă cînd se va turna Duhul ' de 
sus peste noi ; atunci pustia•• se ra 

preface în pămînt, şi pomătul va f1 
privit ca �Pf.:�.�-��e12.za. <·•Cap.29.H;1i.i 

1 6. Atunci n epărtinirea va locui în 
pustie, şi neprihănirea îşi va avea Io· 
cuinţa în pomăt. . 

1 7. Lucrarea • neprihănirii va fi pa· 



I S A  I A 32, :.J3. 707 prihănirii : odihna şi lini- 1 3. „V�i, cei • . de departe, ascultaţ i cea, road:eci�. I . • 1
'' Inc._3. ţl�. ce a� facut ! Ş1 voi, cei de aproape, tea �e 1 meu va ocm m ocuin a vedeţi puterea mea !" •:· cnr.m. 1. ş l B:. ffc��e fără grijă şi în adăpo- 1 4. Păcătoşii sînt îngroziţi, în Sion, pt

ă
uc:i' linişti!de.urea va fi prăbuşită supt un _!re.mur a . apucat pe cei nelegiuiţi s D pa • cari. z.1c :_ „�me din noi va putea să J9 . . a,

r i cetatea •  plecată ,.,;ctmc:. r�mma_ hnga un foc mistuitor ?" c·ine indma Ş • Cap . so . so  . .  Znh.11.  -· d t „ 
gr . de voi, cari săm�naţi_ pre: fi'�c��

i 
v
v
e�i��c:�,;ă rămînă lîngă nişte 20. fe�ideealungul apelor,_ �i c_ari �aţi 1 5. Celce umblă • în neprihănire şi tutindenI etutindeni boului ŞI maga- vorbeşte fără vicleşug, celce nes�codrum�! pr '' Cor . so. 24 · teşte un cîştig scos prin stoarcere rului · 

V i de tine, pustiitorule •, celce îşi trage mînile înapoi, ca să n� 33 1. " t�tuş n'ai fost pustiit ; care primească mită, cel ce îşi astupă ure. ca�e . n'ai fost jăfuit încă ! Du- chea să n'audă cuvinte setoase de j�f�,1eşt1, :�i sfîrşi de p�st.iit, vv�i fi ���găe'ră�:l, îşi •• le?.f.: 15���:'...c.:P�.� rn��-pa . . ce . tu după ce vei 1sprav1 de 
p�stnt ��i fi 'jăfuit şi tu." .  . 1 6. acela va locui în locurile înalte ; iafu1t, 1 

'' Cnii.z1. 2.  Hab. 2. s. ""'Aroc. 13.10. stînci întărite vor fi locul lui de scă-
ne ai milă de noi ! Noi nă- par� ; i se va da pîne, şi apa nu-i va 2._ ,poa!,11 Tine •. fii ajutorul nostru lipsi." 

dăJduim mdimineaţă ş i izbăvirea noa- 1 7. „Ochii tăi vor vedea pe lmpărat în !1fca��eme de nevoie !, • cap. 25.9. în strălucirea Lui, vor privi ţara în stra �nd răsună glasul Tau, popoarele toată întinderea ei. 3. Ci • d Te scaii Tu, neamurile se 1 8. lni1119 ta îşi va aduce aminte de fug ; cm 
" groaza trecută şi va zice : „Unde • este imprăte
prada voastră va fi strînsă logofătul ?  Unde este vistiernicul ? 

ci� •;1:înge muşiţa : sar peste ea cum �lo��'�
ste celce veghea asup��J�r��� r lăcustele." · 1 t sa 

D nul • este înălţat, ŞI ocmeş e 1 9. Atunci nu vei mai vedea pe popo
î: înălfi'me. El umple Sionul .�� "��- rul • acela îndrăzneţ, pe poporul •• cu 

ărllnire şi dreptate. . • · · vorbirea încîlcită de n'o puteai înţeP6 Zilele tale sînt sta!ormce,_ mţelep- lege, cu l imba gîngavă, de n'o puteai 
Cl���a ŞI priceperea smt un izvor de pricepe. • 2 ne�.rn.a2. '"' Deut."8.49,00. l<'L O.lf>. 

mîntuire" ;  fr1�a de Domnul, iată co- 20. Priveşte • Sionu_I_, c�_tatea sărbă-
moara Sionulu1. . V V • •  • tarilor noastre ! Och11 tai vor vedea i. Iată, vitejii stnga af

·�·�
a ;  �olu Ierusalimul ••, ca Iocuinţ_ă liniştită, ca 

păcii plîng cu am�r. .. : - R_eg. i . . �s·37· un cort, care nu va mai !1 _mutat_. �1 s. Drumurile • smt P!-1st11 , n��em nu ! cărui ţăruşi ţ nu ţţ vor _IŢ1a1 f1 scoşi .m: 
mai umblă pe drumt�n. Asur V .a rupt ciodată, şi ale cărui funu nu vor mai f1 Jegămîntul, . disp_reţu1eşte cetaţile, nu deslegate. " Ps . 48. 12. ''" Ps.<6.5; 120. 1 , 2. 
se uită la mmem. tCap.:i1. :i:i. ttCnp.r'4. 2. 

''Ju<lc . 5 . 6. <•• 2Reg. 1s. 14 , 15, 16, 17. 21 Da acolo cu adevărat Domnul 9. Ţara • jăleşte şi este �ntrist.at� ;  Li- est� min�nat pentru noi : El ne ţine loc 
banul este pl in de ruşme, tmJeşte ! de rîuri, de pîraie late, t�nd� totuş nu 
Saronul este ca o pustie ; Basanul ŞI pătrund corăbii cu Iopeţ1, ş1 nu trece Carmelul îşi scutură frunza. " C•P · 2� · 4· niciun vas puternic. 1 0. „Acum • Mă "._Oi �cpl_'.1, - zice 22. Căci Domnul este J_udecă!orul Domnul, - acum Ma voi tnalta_, acum nostru Domnul este Legimtorul no
Mă voi ridica. . ···:•· 12 ·.

5• stru Domnul •• este lmpăratul nostru : 
1 1 . �ţi • zămislit fin, ş1 n_'.1şteţ1 �a!e El �e mîntueşte ! '''Joc . 4 . 12. '"'' Ps. R9. 1s. 

�e m1r!şte ; suflar.ea vo_astra de m ime 
23 funiile tale s'au slăbit, aşa c� 1mpotnva . r.er�s�l 11�ulu1 este un foc, 

nu �ai pot strînge piciorul catargulm? care pe voi mş1va va va arde de tot. . ai pot întinde pînzele. Atunci 
. '''P•. 7 . 1

_
4. Cnp. 09.4. ş 1  �u m

rte rada, care-i aşa de . mare, 12. Popoarele vor f1 ca mşte cup: s� 11:!1P,3 i 0)0 "i iau parte la ea. toar� de var, ca • n işte spini tăiaţi can ca pm
N
a .ş . f;cuitor nu zice : „Sînt ard ITI foc." • Cnp . 9 . 1 .' . 24. ICIUn 
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bolnav !" Poporul • lerusalim�lui ca
pătă iertarea fărădelegilor lui." 

�.., Ier. 60. 20. 

1 3. In casele lui împărăte . 
şte .spinii •, în cetăţuile lui 

şti. V?r ere. u_rz1�1 . . Acolo •• va f i Iocuinţmaracini . 
ş1 v1zuma „struţilor. a ŞacaJi1J1 34 1 . Apropiaţi-vă •, neamuri, să au- ·· Cop. :n. rn. 0„00. 6. ""c r 

zili ! Popoare, luaţi aminte !" 1 4. Fiarei� .�in pustie se 
••· 1�"1,„, 

S'asculte •• pămîntul, �I şi. ce-l umple, a co.Io cu emu sălbatici, şi voţr intîlni lumea cu toate făpturile e1 ! roş! �e vor chema unii pe a 
apu pă. 

"Po . '9. L -'•Deut. 32. t. I<:> .1�1 va �vea locuinţa năl lţu, ACQ. 
2. Căci Domnul este mîni.at pe toat� ş1 1ş1 va gas! �n loc de odih�: noP!ii, neamurile, şi rlin d.e .urgie pe toa!a 1 5. Acolo 1.ş� va face cuibul · oştirea lor : E le nimiceşte cu desa- de noapt_e •. 1ş1 va pune ouăle Şarpele vîrşire, le măcelăreşte de t?t. . cloc1, ş1 1ş1 va strînge puii la ' 

le va 
3. Morţii lor sînt aruncaţi, t�upuri le IUJ ; acolo se vor strînge toţ · 1�mbra 

lor moarte miroasă crreu •, ŞI se to- care la tovarăşul lui. 1 u li : fie. 
pese munţii de sîngefe lor. " Joel 2·20• .1 �„ Căut�ţi în cartea •  Do . 
4. Toată • oştirea cerurilor piere, ce- c1t1ţ1 ! N1c1una din toate ace �nulu1, şi 

rurile sînt făcute sul •• ca o carte, şi t l ip�i, nici una nici alta nu vo
s
r � nu va 

toată oştirea lor cade, cum cade frun- cac1 gura Domnului a por . a greş, 
za tt de viţă, cum cade frunza de smo- acesta : Duhul Lui va strîncr

uncit lucrul 
chin. •:<Ps.102.26. Ewr.:12.i,8. Ioel 2.31;3. fi. :MaLU..29. bătăciuni. oe a�ele Săi. 
2Pet.3. IO. '''''Apoc.G. "· +Cnp.u. 12. ttApoc. 0. 13. 1_ 7. El . a tra_s la sorţ pentr�ll�·lti: 
5. „Căci sabia • Mea - zice Domnul mma Lui Ie-a 1mpărţit cu funia de e !I - s'a îmbătat în ceruri ; iată, se •• va sura! ţara aceasta : ele 0 vor � �a· 

pogori asupra Edomului, asupra po- t
v
o
e
t
a
d
c
e
. 
auna şi o vor locui din v�ta

acP1.1n0
i 

porului, pe care l-am sortii nimicirii, , 
ca să-l pedepsesc." i '''"·'"·'°· •» rer.<9. 7, etc. Mol . I . <. 35 I . Pustia • şi ţara fără a -
6. Sabia Dom.nului este plină de s_î�ge, . �ucura. ; pustietatea se �: �: vo.r 

unsă cu grăsime, cu srngele m1e1Ior. ŞI va mflori ca trandafirul . •:•ca . s_eh, 
şi fa pilor, cu grăsimea rărunchilor ber- 2. se va acoperi • cu flori 'şi v� "':": beci.lor ; căci Domnul : ţine un pra�ic de . b_ucurie, �u .cintece cte' veseli:an 
de J�rtfe la Boţra, ş� un mare macel strigate . de b1rumţă, căci i se va i; este m ţara Edomulu1. sl�va. L1banulu1, strălucirea Carm I 

<•Cop. G:l.!. Jer.•9. 13. Tef. I . 7 .  IUi ŞI a Saronului. Vor vedea { �· 
7. Bivolii cad împreună cu ei, şi boii Domnului, măreţia Dumnezeuiuf 

aia 
împreună cu taurii ; ţara lor se adapă stru. •' Cap.3'!n� 
c� sînge, şi ţărîna se umple de gră- • 3._ ./ntăriţi • fl!Înile slăbănogite, · ;i 
s1me. mtariţ1 genunchu cari se clatină. 

8. Căci este o zi de răzbunare • a . ''lov4. 3,• . i::1·r. 12.1!. 
Domnului, un an de răsplătire şi răz- 4-. Sp.uneţi �elor sl�bi de_ inimă : „Fili 
bunare pentru Sion. •Cap.63. <. tari, ŞI n.':1 va temeţi !  lata. Dumnezeul 

9. Pîraiele • Edomului se vor prefa- vo.stru, razbunarea _va vem, răsplătirea 
ce în smoală, şi pulberea lui în pu- lui D_umne,�eu ; El msuş va veni, şi vă 
cioasă ; da, ţara lui va fi ca smoala va mmtu1.. . 
care arde. ''' Drut. 29. 23. ?· Atunci se vor deschide ochii • or· I O. Nu se va stinge nici zi nici noap- b!Ior, se vor deschide urechile" sur· 
te, şi fumul • lui se va înălţa în veci. zi.lor ;  •C�p.29. 1 8 ; 32. :i, 1 ; <2:,.'.· �l•L9�27,c1c.;u.s; 12. 

q in .u . veac În veac va fi pustiit, şi 
2".?,20.30,etc. , �1 .14. i;nn9.6,:· � ·.·l\Jnl�ll

:
o. l'afnrc.7.3'2,elc. 

mmem nu va trece prin el în veci de ?· �tunc1. şchiopul. va s.an ca un cerb, 
veci. •Apoc. 1<. u; 18 . 18; 19. 3. o"Mlll . 1 . • . Ş! l im�a . • mutului va cm}a .de bucu: 
1 1 . Ci • pelicanul şi ariciul îl vor stă- ;1e ; ca�1 m p�st!e vor ţ1şm ape, ş1 

pini, bufniţa şi corbul îl vor locui. III �ushe!ate p1ra1e ; •Mat. 1u;_1s.:io;21.u. 
;r· iv� înti�de P.esţe. �� funia pustii- ����;:�.93.,��i.12-2';· i5.·.�: ; B. 7; J<. 8, etc. '"Cop.32.4. 

• ş umpana n1mic1n1. '' Cap. 14.�3. 1 7. marea de n isip se va preface în iaz 1;1;· 1��poc�is.2. ''�2 �•g; 21 . 13. Plln . 2 · 8 ·
. şi pămîntul uscat în izvoare ' de ape. 

_ · _ v r Ta• !1 m �I fr�nta�1, ca ln vizuina care slujea •• de culcuş şa· ja. alea�� u.n !�
ţ
J?arat, ŞI toţi voivozii calilor, vor creşte trestii şi papură. Ul vor I n1m1c1 I. (ţCap.41.18;  43.HI.  Ioan 7.38, 39. N('ap.3-1.11 
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I e va croi o cale, un drum, două mii de cai ; să vedem dacă oţi s. /I.CO �as numi Calea cea sfîntă : ni- f

p
a
e
ce
e1· �-

ost de călăreţi ca să încSece care se necurat • nu va. trece. pe �a, ciun of numai pent�u c�1 s�mţ1 � ce�ce 9 . . cu_m ai putea să stai tu împotriva ci va 1 
ge pe ea, chiar ŞI cei fara mm- un�1 singure căpetenii, dintre cei mai vor me�or putea să se rătăcească. n�msemnaţi slujitori ai stăpînului meu ? te, nu -'Cap. &2. 1 .  Ioel 3 . 17. Apoc.21.27. ,Ş 1 totuş tu "iţi _ pui încrederea în Egipt (ea aceasta nu va . fi n iciun pentru �ara ş! pentru călăreţi. 9. ,Pe ic�ici 0 fiară săl�a_hc� 1:1� va 1,0. Ş1 . apoi,. fără voia Domnului (eu ' ş ea nici nu va f1 mhlmta pe rr: am. suit e� 1mpotriva ţării acesteia apuca P�i •• ' răscumpăraţi vor umbla s o  .nimicesc ? Do_m_ nul mi-a zis : ,,Suie-ea, CI ��r,ev.26.6. Cap.U.9. Ezec. 34.25 . .:.,�Co.p. 51. 1 1 .  te 1mpot ţ-

pe ea. b" ·ţ· de Domnul se vor ·1n şte-o !" nva aru acesteia, şi nimice-Cei iz av1 1 . • -
J O. 

i vor merge spre S1on cu cm- l L  Eliachim, Şebna şi Ioah au zis toarcd, ş
biruinţă. O bucurie vecinică le lu i Rabşache : „Vorbeşte robilor tăi în t�ceînc�nuna �apui, vesel!a �i bucuria limba aram.a!că, . fiindcă 0 înţelegem ; �.a apuca iar durerea ş1 gemekle nu ne vorbi i_n hmba evreiască, în au�o�ofugi ! ' '' Cap.25 .  •; 65. 19. Apoc. 7. 17;  •t.•. zul poporului care este pe zid." 

t. In • al patruspre.zecelea an .al 36 împărat1:1Iui_ E,zech1�, .sanhenb, 
. ăratul Asme1� s "a . suit 1mp_otr1va 1mf or cetăţilor mtante ale !tu lucia tu t luat. '' 2Reg. tB.13, 17. 2 Cron . 32 . 1 .  l'z eş� împăratul Asiriei a trimes din La�his la Ierusalim, la împăratu! Eze
h'a pe Rabşache, cu o puternica oşh�e� 'Rabşache. s'a oprit la canalul de 

apă al iaz1:1Iu1 de_ sus, pe drumul ogo-
rului nălb1torulu1.. . . . . 

3. Atunci Eli_a�hm�, fiul _lui , H1kh1a, 
căpetenia casei 1mparatu!u1, s a  dus _ l a  
el cu  logofătul Şebna, ş1 cu Ioah, fml 
1u'i Asaf, scriitorul (ar_h1varul) . . . 4. Rabşache • Ie-a zis : „Spune_ţ1 1�1 
Ezechia : „Aşa vor_b�ş_te marele 1m �a
rat împăratul Aslf1e1 : „Ce este m
cr�derea aceasta, pe care te bizu i ?" 

f.: 2 Rcg.18.191 elc. 5. Eu îţi spun că acestea sînt vorbe 
în vînt : pentru război trebuie chib
zuinţă şi putere. l n  cine ţi-ai pus dar 
încrederea, de te-ai răsculat împotriva 
mea ?  
6 .  lată, a i  pus-o în Egipt, a i  l uat c a  
sprijin această trestie • ruptă, care în
leapă şi străpunge mina ori cui se spri
jineşte pe ea ! Aşa este faraon, îm
păratul Egiptului, pentru toţi ceice se 
încred în el. «Ezec.29.6,7. 

7. Dar poate că îmi vei spune : „Ne 
încredem în Domnul, Dumnezeul no
stru !" Dar nu este El acela ale că
rui înălţimi şi altare le-a îndepărtat 
E�echia, zicînd lui Iuda şi Ierusalimu
lu1 : „Să vă închinaţi înaintea acestui 
altar?" 
8. Acum fă o învoială cu stăpînul 

meu, împăratul Asiriei, şi-ţi voi da 

� 2. RabJach.e � răspuns : „Oare stăpmulu1 tau ş1 ţie m'a trimes stăpînul m�u să spun aceste cuvinte ? Nu m'a tnmes el să le spun oamenilor acesţora, cari şed pe . zid ca să-şi mă��nc
c
� b�����' ş1 sa-ş1 bea udul împreu-

1 3. Apoi Rabşache a înaintat şi a stngat cu toată puterea lui în limba evreiască : „Ascultaţi cuvintele marelu i împărat, împăratul Asiriei ! 
1 4. Aşa vorbeşte împăratul : , Nu vă lăsaţi amăgiţi de Ezechia, căci' nu va putea să vă izbăvească. 
1 5. Nu vă lăsaţi mîngîiaţi de Ezechia 

cu încrederea în Domnul, cînd vă zice : 
„Domnul ne va izbăvi, şi cetatea acea
sta nu va fi dată în mînile împăratului 
Asiriei." 
1 6. Nu ascultaţi pe Ezechia. Căci aşa 

vorbeşte împăratul Asir iei :  „faceţi pa
ce cu m ine, supuneţi-vă mie, şi • fie
care din voi va mînca din via lui şi 
din smochinul lui, şi va bea apă din 
fîntîna lui, "Zah.3.10. 

1 7. pînă voi veni, şi vă voi lua într'o 
ţară ca a voastră, într'o ţară plină de 
griu ş i  de vin, o ţară plină de pîne şi 
de vii." 

1 8. Nu vă lăsaţi amăgiţi de Ezechia, 
cînd vă zice : „Domnul ne va izbăvi." 
Oare dumnezeii neamurilor au izbăvit 
ei fiecare ţara lui din mina împăratu
lui Asiriei ? 

1 9. Unde sînt dumnezeii Hamatului 
şi Arpadului ? Unde sînt dumnezeii d in 
Sefarvaim ? Şi unde sînt dumnezeii Sa
mariei ? Au izbăvit ei Samaria din mi
na mea ? 

20. Dintre toţi dumnezeii acestor ţă
ri, cari din ei şi-au izbăvit ţara din mi-
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na mea, pentru ca . Do�n ul să iz
?
��veas

că Ierusalimul dm m!na '!!ea . " 
21 . Dar ei au tăcut, ş1 nu 1-au raspuns 

0 vorbă ; căci î�păr�t�I dăduse. �run-
ca aceasta : „Sa nu-1 rasp�nd_eţ1 : " 

22. Şi Eliachim, fiul lu� H1Ich1a, ca
petenia casei împ�ratul.m, Şebna,)o
gofătul, şi Ioah, fiul lui As�f, scrut�
rul, au venit astfel la Ezech1�, cu h ai: 
nele sfîşiate, şi i-au spus cuvmtele Im 
Rabşache. 

37 t . Cînd a auzit împăraţul • ��e
chia cuvintele. acestea, ş1-a sf.1ş1�t 

hainele s'a acopent cu un sac, ş1 s a 
dus în

' 
Casa Domnului. « 2 Reg . 19. 1, etc. 

2. A trimes pe Eliachim, căpet!nia 
casei împăratului, pe Şebna, log�fatul, 
şi pe cei mai bătrîni dmtre preo_t1, a�o-r.eriţi cu saci, la proorocul Isaia, fml 
ui Amoţ. . 
3. Şi i-au zis : „Aşa vor_beşte Ezech1a : 
Ziua aceasta este o z1 de necaz, de pedeapsă şi de ocară ; căci copiii sînţ 

aproape să iasă din pîntecele mamei 
lor, şi totuş mamele n'au putere să 
nască. 
4. Poate că Domnul Dumnezeul tău, 

a auzit cuvintele lui Rabşache, pe ca
re l-a trimes împăratul Asiriei, stăpî
nul său, să batjocorească pe Dumne
zeul cel viu, şi poate că Domnul Dum
nezeul tău îl va pedepsi pentru cuvin
tele pe cari le-a auzit. lnalţă dar o 
rugăciune pentru rămăşiţa care a mai 
rămas." _ 

5. Slujitorii împăratului Ezechia s'au 
dus deci la Isaia. 

6. Şi Isaia le-a zis : „ lată ce veţi 
spune stăpînului vostru : „Aşa vorbeşte 
Domnul : „Nu te spăimînta de cuvin
tele pe cari Ie-ai auzit şi prin cari M'au 
batjocorit slujitorii împăratului Asi
riei. 

7. Căci voi pune în el un duh de aşa 
fel încît, la o veste pe care o va pri
mi, se va întoarce în ţara lui ; şi-l voi 
face să cadă ucis de sabie în ţara lui." 8. Rabşache, la întoarcere, a găsit pe 
împăratul Asiriei luptînd împotriva Lib
nei, căci aflase de plecarea lui din 
Lachis. 

9. Atunci împăratul Asiriei a f rimit 
o .v�ste _despre !irhaca, împăratu Etio
p1e1, prm care 1 se spunea : „El a por
nit să-ţi facă război." Cum a auzit �t

c
c
î
��

u
�l:�ta, a trimes soli l a  Ezechia, 

1 O. „Aşa să vorbiţi lui Ezechia, îm-

păratul lui l uda : „Nu te lăsa . de Dumnezeul tău, în care te .amagit 
şi. z_ici :. „le"rusalin:iul nu va fi 

Incre�i, 
m mile 1mparatulu1 Asiriei." dat 1n 

1 1 . Căci ai auzit ce au făcut i . ţi_i �s_iriei tutu!o.r t_ărilor, şi cu:fara. 
b��:f�t cu desav1rş1re ; şi tu, să fin� 

1 �· Oare �u��ezeij _neamurilor cari le-au mm1c1t parmţii mei l Pe 
izbăvit ei, şi anume : Gozanul ' H

e·au 
nul, Retef, şi fiii lu i  Eden cari' sîn�rj' 
Telasar � a 

1 3. Unde este împăratul Hamalul - ,  împăratul Arpadului, ş i  împăratul
ui • 

tă ţii Sefarv�im, Hena şi_lva ?" '''ler_ ,9c;: 
1 �- Ezec�1a a _h�at scnsoarea din mina schior, ŞI a c1ţ1t-o. :'.'i-P?i s'a suit la Casa Do_mnulu1, a mtms-<> înaintea Domnului, 
1 5 .  şi i-a făcut următoarea rugăciune · 1 _6. „Doamne al o�tirilor, Dumnezeui lu i  Israel, care şezi pe heruvimi ! Tu eşti singurul Dumnezeu al tuturor im. 

părăţiilor pămîntului ! Tu ai făcut ce
rurile şi pămîntul ! 
t 7. J?oamne, pleacă-T! • ur_echea, şi 

asculta ! Doamne, desch1de-Ţ1 och i i şi 
priveşte ! Auzi toate cuvintele pe �ari 
le-a trimes Sanherib ca să batjocoreas
că pe Dumnezeul cel viu ! "Dan.9.11, 

1 8. Este adevărat, Doamne, că împă· 
raţii Asi riei au pustiit toate ţările şi 
ţările lor, 

t 9. şi că au aruncat în foc pe dumne· 
zeii lor ; dar ei nu erau dumnezei, ci 
erau lucrări făcute de mînile omului, 
de lemn şi de piatră. De aceea i-au ni· 
micit. 

20. Acum, Doamne, Dumnezeul no
stru, izbăveşte-ne din mina lui San.he: 
rib, ca toate împarăţiile pămîntulm sa 
ştie că numai Tu, Doamne, eşti Dum· 
nezeu !" . 

2 1 .  Atunci Isaia, fiul lui Amo(, a tn· 
mes să spună lui Ezechia : „Aşa vor· 
beşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: 
„Am auzit rugăciunea pe _car: �1-a1 
făcut-o cu privire la Sanhenb, impara· 

tul Asiriei. . 
2 2. I ată cuvîntul pe care _l-a rostit 

Domnul împotriva lui : _ „fec1?�ra, r:i· 
ca Sionului, te dispreţu1e_şte ş1_ 1�.bdi� 
joc de tine ; fata lerusahmului a 
cap după tine. . . · cărîl 23. Pe cine ai batjocont �· 31 l ul 
tu ? Impatriva cui ti.�ai ridicat_ �sfin'. şi ţi-ai mdreptat och11 ? Impotnv 
tului lui Israel ; 
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in slujitorii tăi tu ai batjocorit 

I 
36. Ingerul • Domnul · · · t . 240��nul, şi ai zis ; „Cu . mulţimea ucis în tabăra Asirienil�r 

a
o 

1:ş�� şi 
t
a 

pe _ mele m'am suit pe v1rful mun- zeci şi cinci de mii de . u 3: 0.P -c�ra;or e coa�tele _L�ban�l ui, _şi vo_i tăia s'au sculaţ dimineaţa, fa����\� 1
i 
c��� ţildri/1ui cei �3.1. tn<f:lţi, . cei _ma� fru- ştia erau mş_te trupuri moarte. • 2 RJg. 19.�. ce

o i chiparoşi a1 . l.m, ş! �01 �]unge .3?. �tunet Sanherib, împăratul Asirn
e 
şculmea cea mat mal!a, m padurea :1e1, ş1-a _ridic"at tabăra, a plecat şi s'a fui care este ca _un pomaţ. " . mtors ;_ ŞI a ram as la Ninive. 25_ Am săi:iat izvoare, y am baut dm �8. Ş1, �e cînd stătea cu faţa la ă-

a ele lor, ş1 cu t�lp_a plClo_arelo� �ele mmt rugindu-se în casa lui Nisr�c 
v�i seca toat� nu�1le" Eg1ptulu�. . dumnezeul său, fiii săi Adrarnalec şÎ 26. „Dar n_'at auzit ca a?l pregattt a- Şareţer l-au lovit cu sabia, şi au fugit 
ceste lucruri de ?em.':11t, ş i_ ca le-am_ ho"- I� ţa�a Ararat. Şi în locul lui a dom
tărît din v�em�n st;ave�ht ? A"cum msa nit fiul său Esar-Hadon. 

dat voie sa se 1mphneasca, pentru 
aJ1I să prefaci cetăţi tari în nişte mor- Boala şi însănătoşirea lui Ezechia. �ane de dărîmături. 38 1. ln vremea • aceea, Ezechia a 27, Şi locuiţorii !o.r sî!1t nep�tincioşi, fost bolnav pe moarte. Prooro-
spăimîntaţi ş1 ulu1ţ1 :  smt ca iarba de c�� Jsa_ia, fiul lui Amoţ, a venit la el, 
pe cîmp şi ve_rde�ţa _fraged�, ca iarba ş1 1-a zis : „Aşa vorbeşte Domnul : Pude pe _ac�penşun, ŞI c� gn1;1l care se ne-ţi în rînduială„ casa căci vei �uri 
usucă marnte ·de a da m spic. şi nu vei mai trăi ." ' ' 
28. Dar Eu ştiu cînd stai jos, cînd ·:· 2 Reg.20. 1 , etc. 2 croa . �2 . 2;.  ''"'' 2snm.11.23. 

ieşi afară, cînd intri, şi cînd eşti mî- 2. Ez_echi� s'a întors cu faţa la pă-
nios împotriva Mea. rete, ŞI a facut Domnului următoarea 
29. Deci pentrucă eşti mînios împo- rugăciune :  
triva Mea, ş i  mîndria t a  a ajuns  pînă 3. „Doamne, adu-Ţi aminte • că am 
la urech i le Mele, voi pune veriga • �1'.lb�at înai�te� Ta cu credincioşie şi 
Mea în nările tale şi zăbala Mea între mima curata, ş1 am făcut ce este bine buzele tale, şi te voi face să  te în- înaintea Ta !" Şi Ezechia a vărsat mul
torci pe drumul pe care ai venit." te lacrămi. '''Neem. 13 . H .  

" C•p. 30 . 28 . Ezcc. 38. 4. 4. Atunci cuvîntul Domnului a vor-30. „Şi acesta să-ţi fie semnul, Eze- bit lui Isaia astfel : 
chia: anul acesta veţi mînca ce va ere- 5. „Du-te, şi spune lui Ezechia : „A
şte singur dela sine, şi în al doilea şa vorbeşte Domnul, Dumnezeul tată
an ce va răsări din aceasta ; dar în lui tău David : „Am auzit rugăciunea 
al treilea an, veţi sămăna, veţi secera, ta şi am văzut lacrămile tale. lată că 
ve!isădii vii şi veţi mînca din rodul lor. voi mai adăuga încă cincisprezece ani 31. Şi ce va mai scăpa din casa lui la zilele vieţii tale. 
luda, şi ce va mai rămînea iarăş va 6. Te voi izbăvi pe tine şi cetatea a
prinde rădăcini de desupt, şi va  aduce ceasta, din mina împăratului Asiriei ; 
rod deasupra. voi ocroti • cetatea aceasta. '' Cap. 3; . J,;. 

32. Căci din Ierusalim va ieşi o ră- 7. Şi iată semnul • din partea Dom-
măsijă, şi din muntele Sionului cei iz- nului după care vei cunoaşte că Dom
băviji. lată ce va face rîvna • Domnu- nul va împlini cuvîntul pe care l-a rolui oştirilor. •:• 2Reg.19.31. CRp . 9 .  7 .  stit : '' 2 Reg.20. S,eLc. Cnp.7. 11. 33. �eaceea aşa vorbeşte Domnul de- 8. voi întoarce înapoi cu zece trepte spre 1mpăratul Asiriei : umbra treptelor cu care s'a pogorît soa-

„El nu va intra în cetatea aceasta, rele pe cadranul lui Ahaz." Şi soare�u .va arunca săgeţi în ea, nu-i va sta le s 'a dat înapoi cu zece trepte de pe 
1�a�nte_ cu scuturi, şi nu va ridica în- treptele pe cari se pogorîse. l�itun_ de şanţuri împotriva ei. 9. Cîntarea lui Ezechia, împăratul lui 

i. C1 se va întoarce pe drumul pe Iuda, cu prilejul bolii şi însănătoşerii 
care a venit, şi nu va intra în cetatea lui. lt:l!asta, zice Domnul 1 O. „Ziceam : „In cei mai buni ani ai 
35 .  căci Eu voi o�roti • cetatea a- vieţii m�le ţrebuie_ să mă  duc la por�asta ca s'o scap din pricina Mea, şi ţile locurnţe1 morţilor ! . din pricina robul'u i  Meu David !" Sin� pe�epsiţ c� pe�de!e:: c�lorlalţ1 

�2Reg.20.6. cap.38.6. , ani a1 mei, car1-m1 mai ramm . 



71 2 I S A  I A  38, 3 9, 40. 
l l . Ziceam : „N u v�i mai_ v�dea pe 

Domnul, pe Domnul, rn • pamrntul ce-
lo�

u
vi��

i mai vedea pe niciun om în 
locuinţa morţilor ! ''P•-:1· 1:; 116·9· 

1 2. Locuinţa • mea est� �uata �1 m�
tată dela mine, ca o coliba de pastori. 

Imi simt firul vieţii tăiat ca de un 
ţesător, care m'ar rupe din ţesătura 
lu�înă deseară îmi vei pune capăt. „� Iov 7.6.  

1 3. Am striga{ pînă dimineaţa ; ca un 
leu îmi zdrobise toate oasele ! 

Pînă deseară îmi vei pune capăt. 
1 4. Ciripeam ca o rîndunea, croncă-

neam ca un cocor, . _ . . . 

şi gemeam • ca o porumbiţa. Ochn
mi priveau topiţi spre cer : 

Doamne, smt în necaz, ajută-m ă !" 
" '"'Cap . 59 . 11. 

1 5. Ce să mai spun ? El mi-a răspuns 
şi m'a ascultat. 

Acum voi umbla smerit pînă la ca
pătul anilor mei, dupăce • am fost în
tristat astfel . "iov 7. u; 10.1. 

1 6. Doamne, prin îndurarea Ta se 
bucură omul de viaţă, 

prin ea mai am şi eu suflare, 
căci Tu mă faci sănătos şi îmi dai 

iarăş viaţa. 
1 7. Iată, chiar suferinţele mele erau 

spre mîntuirea mea ; 
Tu ai găsit plăcere să-mi scoţi sufle

tul din groapa putrezirii. 
Căci ai aruncat înapoia Ta toate pă

catele mele ! 
1 8. Căci nu locuinţa morţilor Te lau

dă, nu moartea Te măreşte, 
şi cei • ce s'au Pogorît în groapă nu 

mai nădăjduiesc m credincioşia Ta. 
::•Ps . 6 . 5; 30.9j 88 . 1 1 ;  115.17. Ecl . 9 . 10.  

1 9. Ci cel viu, da, cel viu Te laudă, 
ca mine astăzi. 

Tatăl • face cunoscut copiilor săi 
credincioşia Ta. ''Deut . 4 . 9 ;  s. 1 . Ps. 78. 3,4. 
20. Domnul m'a mîntuit ! 
De aceea, în toate zilele vieţii noa

stre 
vom suna din coardele instrumen

telor noastre, 
în Casa Domnului." 

21. Isaia zisese • :  „Să se aducă o tur
tă de smochine, şi s'o întindă peste bu
bă ; şi Ezechia va trăi." 02Reg.20.1. 

22. Şi Ezechia zisese • :  „După ce 
semn voi cunoaşte că m ă  voi sui la 
Casa Domnului ?" «2Reg.20. e. 

Ezechia şi trimeşii din Babito 
39 1 .  ln acelaş • timp Mer n. 

la�an, fi!ll lui Bal�dan 
oîdac:Ba. 

tul Babilonulm, a trimes 0 sc�i lllpara. 
un dar lui Ezechia, pentrucăsoare şi 
de boala şi însănătoşarea lui. aflase 

2. Ezechia s'a • bucurat ,,,��·�20· '�"'· trimeşilor locul unde era� lucru aratat 
de preţ, argintul şi aurul mir n e  lui 
şi untdele1!1nul de preţ, to'ată c eZlllel� 
de arme, ş1 tot ce se afla în vis:.sa .lui 
lui : n'a rămas nimic în casa şi 

l�rnl_e 
n:iturile lui, pe care să nu Ji-1 'fi �: ratat. "2Cron " 

3. Proorocul Isaia a venit apoi I
. :·�. 

păratul Ezechi�? şi !-a întrebat :
a 1t 

au �pus o�men11 aceia, şi de unct�' e 
venit la . tme ?''. Ez�chia a răspun�� 
ţ·�� dl�1k!t,ik,I��' dmtr'o ţară depăr: 

4. 
'
lsai�, 

a mai  .
·
zis. ,0Ce au văzut în 

casa ta ? Ezec�11a a raspuns :  „Au i·ă. 
zut tot ce este m casa mea : n'a răm 
nimic în vistieriile mele, pe care să �: 
li-I fi arătat." 
5.  �tunci. Isaia a zis lui . Eze�hia : „A. 

sculta cuvmtul Domnului oştirilor ! 
6. „ lată, vor veni vremurile cînd vor 

duce în Babilon tot ce• este în casa ta 
ş! tot ce a_u sţrîf!S părinţii tăi pînă în 
zma de azi ; mm1c nu va rămînea, zict 
Domnul. *Ier.20.;. 

7. „ Şi vor lua din fiii tăi, ieşiţi din 
tine, pe cari-i vei naşte, ca să-i facă 
fameni în casa împăratului Babilonu
lui." 
8. Ezechia a răspuns lui Isaia : „Cu

vîntul Domnului, pe care l-ai rostit, 
este bun • . Căci, a adăugat el, măcar în 
timpul vieţii mele va fi pace şi li· 
nişte !" ·:•1 sem.a.1s. 

40 1. „Mîngîiaţi, mîngîiaţi pe po
porul Meu, zice Dumnezeul vo

stru. 
2. „Vorbiţi bine Ierusalimului, şistri· 

gaţi-i că robia lui s'a sfîrsit,_ că nele· 
giuirea lui este ispăşită ; căci . ao pn: 
mit din mina Domnului de doua on 
cît toate păcatele lui. "1°• 42·�0· .c��;":;. 

3. Un • glas strigă : „Pregaht! !" 
pustie calea Domnului, netez1ţ1 t m 
locurile uscate un drum pentru Dum· 
nezeul nostru ! «Mat.3.3. Marc.t.l Luc-1•  
Ioan ! .  23. ''"' Mal. 3. 1 .  ţ Ps. 68. 4 .  Cap. 49. li. . 

4. Orice vale să fie înălţată, ori� 
munte şi o rice deal să fie plecate, coa 
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, prefacă • în cîmpii, şi strîm-
stele s� 5�îicele ! .. Cu11. l: •. 2. 

torile m · se va descoperi slava Dom-5. �turycln clipa aceea o rice făptură 
nul��· i�dea ; căci gura Domnului a 
o bit. ' v " ' vor 

Un glas zice : ,�Stn�a ;" 
- Ş1 e!-1 6. răspuns . „Ce sa sţng . -:- „On: arn, fă tură este ca iarba, ŞI t;iata ce "I ·�ea ei ca floarea de pe c1mp. 

sfra U�I Ps.00.5; lO'J. 1 1;  tO:l.15. fac. 1 . 10. l PeL. l . :!-&.  

'1"· t ··ba se usucă, floarea cade, cînd 
1. ,a�întul • Domnului pest� ea." -

suflad văr poporul este ca iarba : 
In a e ' ''' Ps.103.16. 

8 iarba se usucă, flo.a rea cade"; �ar 
cu�în tul • Dumnezeul�110��1;��� i �:�i,�; 
în9.1·5a�.e-te pe �n munte înalt, vca _să 
vesteşti Sionulm vestea cea �una ; rn� 
naltă-ţi glasJ.!l cu putere, ca S_'.l v�steş!1 
Jerusalimulm vestea cea .buna ; rnalţ�
li glasul, nu te tem"e, ŞI spune ceta
jilor tui Iuda : „lata Dumnezeul vo-
stru ! . 
1 0. lată, Domnul Dumnezeu vi.ne c� 

putere, şi porunceşte cu br�tu! 1:_u� . 
Iată că piaţa•• este. cu El, ŞI ras pia fi
rile vin marntea Lui . 

;� Cap.59.16. ':":' Cnp.62.11. Apoc.22.12. 

t 1 . El Işi va paşte • turma ca un  
Păstor v a  l u a  mieii în braţe, îi va 
duce I� sinul Lui, şi va călăuzi blînd 
oile cari alăptează." " Cap . 4n . 10. Ezec . �<.23; 

97.2.&. Joau l0. 11. Evr.13.20. lPet.2. 25; 5.4. Apoc.7.17. 

Puterea lui Dumnezeu. 
1 2. „Cine• a măsurat apele cu mîna 

lui ? Cine a măsurat cerurile cu palma, 
şi a strîns ţărîna pămîntului într'o 
treime de măsură ? Cine a cîntărit 
munţii cu cîntarul, ş i  dealurile cu cum
păna? ·:· Prov. 30. 4. 1 3. Cine• a cercetat Duhul Domnu
lui, şi cine L-a luminat cu sfaturile 
lui? •Iov 21.22; 36.22, 23. Rom. 11.34. l Cor.2.16. 1 4. Cu cine S'a sfătuit El, ca să ia 
învăţătură ! Cine L-a învătat cărarea 
dreptăţii ? Cine L-a învăţat ' înţelepciu
nea, şi I-a făcut cunoscut calea priceperii ! 
1 5. lată, neamurile sînt ca o picătură de apă din vadră, sînt ca praful pe o cumpănă ; El ridică ostroavele ca un bo� de nisip. 
16._ l1banul n'ajunge pentru foc, şi dobitoacele lui n'ajung pentru arderea de lot. 1 7. Toate neamurile sînt ca o nimi-

• • . 7 1 3  ca_ �namt_ea lui, nu sînt <lecit • •  nim1cmc1e ŞI deşertăciune. 
1 8. Cu cine voiţi s� IJ�����·n·�'ţf:-62·� Dum�ez�u ?  Şi cu ce asemănare II yrţi asemana . �·Vers. '..!i'1. Cup. ·ln. 5 .  Fapt. li. :.-"!I .  � 9. Me�teruI • toarnă idolul, şi arWnt�rul ii imbracă cu aur, şi-i toarnă anţ1şoare d� argint. 
20 I . ···Cu11. l l . li. 7 ; H . 12, (•k. 1Pr. I0. : 1 , P\<', · ar cme este sărac, alege ca dar un lemn ca_rc n� putrezeşte ; îşi caută un me�ter iscusit, ca • să facă un idol care sa nu se clat ine. '''l'ap. •1. ; .  1or.rn . .'. 
.21 · „Nu • ştiţi ? N'aţi auzit ? Nu Yi s'a f�cut. cu�C!scut de la început ? Nu v'aţi gin�1�"mc10d_ată la întemeierea pămîntul,ut . -.•Ps. rn. 1 .  Fnpt. H . 17. Hom. 1 . 1\.l ,  '.W. 22._ El. şade .dea�.upr.a c;_ercului pămîntultn, �1 l.ocu1torn llll smt ca nişte lăc�1ste ma.mtea lui ; El întinde • cerurile ca o mahramă supţire, şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el . 

'·' Iov 9 . 8 .  Ps.104. 2. Cap. 42. 5; 44.21; 01 . 13 . Ier.10. 12. 23: •El . preface î.nt�'o n_imi.ca pe \'OiV?z1 _ ,  ŞI f.ace o mm1ca dm Judecătorii pam1ntulu1 . :• 1ov 12 . 21 .  l's. rn; . . 10. �4." De. abia sînt sădiţi, deabia sînt samanaţ1, de abia li s'a înrădăcinat t�lpina în pămînt : şi El suflă peste e1, de se usucă, şi un vîrtej îi ia ca pe nişte paie. 
25. „Cu • cine Mă veţi asemăna ca să fiu deopotrivă cu el ?" zice 'cel Sfînt. •: •vm. '" 
26. „Ridicaţi-vă ochii în sus, şi pri

viţi ! Cine a făcut aceste lucruri ? Cine 
a făcut să meargă după număr, în şir, 
oştirea lor ? El le cheamă • pc toate 
pe nume ; aşa de mare e puterea şi 
tăria lui, că una nu l ipseşte." 

>:•Deut.4. 15, etc. Pe.147 . 1. 

27. „Pentruce zici tu, Iacove, pentru
ce zici tu, Israele : „Soarta mea este 
ascunsă dinaintea Domnului, şi drep
tul meu este trecut cu vederea înaintea 
Dumnezeului meu ?" 

28. Nu ştii ? N'ai auzit ? Dumnezeul 
cel vecinic, Domnul a făcut marginile 
pămîntului. El nu oboseşte, nici nu  
osteneşte ; priceperea • lu i  nu  poate fi 
pătrunsă. " Ps .  1'7.6. Rom. I ! .  33. 

29. El dă tărie celui obosit, şi măre
şte puterea celui ce cade în leşin .

. 

30. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar 
tinerii se clatină ; 
3 1 .  dar ceice se încred în Domnul îşi 

înoiesc • puterea, ei sboară ca v�Itu� 
rii ; aleargă şi nu obosesc, umbla, ş1 
nu ostenesc." •Pe. 103.6. 



7 1 4  I S A I A 4 1 .  

Israel siJ se încreadil în Domnul. 

41 I. „Tăceţi •, ostroave, şi ascultaţi
Mă ! Să-şi învioreze popoare�e pu

terea, să îna inteze, şi să vorbeasca !. Să 
ne apropiem ş i  să ne judecăm 1m
preună. . 

» Zah.2.1s. 

2. Cine a ridicat dela • răsărit pc. ac�
la pe care, în neprihănirea !-?Ul, 

. 
1 1  

cheamă să calce pe urmele Lu� . C�ne 
îi supune •• neamuri şi împăraţi ? Cme 
le face sabia praf, şi arcul o pleavă 
luată de vînt? 

"" Cnp.4G. 1 1 .  •:•>:• Fnc. 14. J.I, etc. Yers .25. Cap . 46. 1 .  

3. El îi urmăreşte, merg� în pace p� 
un drum pe care n'a mat călcat mei 
odată cu piciorul lui. 
4. Cine • a făcut şi a împlinit aceste 

lucruri ? Acela care a chemat neamu
rile dela început, Eu, Domnul, cel •• 
dintîi şi Acelaş pînă în cele din urmă 
veacuri. o;i.Vers . :!ti .  Cnp. H .  7;46.10. ••'"·'Cap.43.10; 

U . 6 ; '8.12. Apoc. 1 . 17 ; 22 . 13. 

5. Ostroavele văd lucrul acesta şi se 
tem, capetele pămîntului tremură : se 
apropie şi vin. 

6. Se • ajută unul pe altul, şi fiecare 
zice fratelui său : „fii cu inimă !" 

.,.. Cnp.4.0. 19j44.12. 

7. Lemnarul • îmbărbătează pe argin
tar ; celce lustruieşte cu ciocanul îm
bărbătează pe celce bate pe nicovală, 
zicînd despre îmbinare : „Este bună !" 
şi ţintuieşte idolul în cuie ca •• să nu 
se clatine." • C•p.40.rn. ••Cop. 40.20. 

8. Dar tu, lsraele, robul Meu, lacove, 
pe care te-am ales •, sămînţa lui A
vraam, prietenul •• Meu, •Dcut. 7 . 6; 10.10; 
14. 2.  Ps. 13fl. 4 .  Cap. 43. lj  44. 1 .  .:.� ... 2cron.20. 7. Iac. 2.29. 

9. tu, pe care te-am luat dela mar
ginile pămîntului, şi pe care te-am 
chemat dintr'o ţară depărtată, căruia 
ţi-am zis : „ Tu eşti robul Meu, te aleg, 
şi nu te lepăd !" 

I O. nu • te teme, căci •• Eu sînt cu 
tine ; nu  te uita cu îngrijorare, căci Eu 
sînt Dumnezeul tău ; Eu te întăresc, 
tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te spriji
nesc cu dreapta Mea biruitoare. '" \'t>u . rn .H .  C!lp. "-3. ri. „·"·"Deut. :ll . G,8. 

1 1„ lată, înfruntaţi, şi acoperiţi de 
ruşine •, vor fi toţi ceice sînt miniaţi pe_ tin� ; V?r fi �imiciţi şi vor pieri, ce1ce ţ1 se 1mpotnvesc. " Exod. 23. 22. Cop. 46. 24; 60. 12. Zoh. 12. a. 1 2. 1.i vei căuta, şi nu-� vei mai găsi, pe ce1ce se certau cu tme · vor fi nimiciţi, vor fi perduţi cei ce 'se războiau cu tine. 

1 3. Căci Eu sînt Domnul D t�u, care te iau de mina dreurn�e1eu1 
zic : „Nu • te teme de nimic Ept� ŞÎ·\i în ajutor ! ' u.11i vin 

1 4. Nu te teme de nimic ve v,�.u,. I�c?v, ş� :ăf!!ă�iţă slabă � 1:{"jle lui cac1 Eu iţ i v1.n 111 ajutor, _ zice sDael; 
nul, - ş1 Sfmtul lui Israel e t om. tuitorul tău. s e  Min. 
1 5. Iată, te fac • o sanie ascuţit' de_ t.ot, cu mu�ţi d_inţ i ; vei zdroÎ/0ua sfartma munţu, ş1 vei face de 11• Vei 

ca pleava. ''')lic.ua. 2c0� �rile 
1 6. �e vei. vin.tura •, şi le va lu

. ·.�"· tul, ş1 un v1 rte1 le va risipi da a 1 1"· 
ve! bucur� în Domnul, te ••' ve i rf�f· te Sfrntul �u 1  Israel . ,,, 1„r. r.1 . 2. '''' c„1,_;. :_u 
1 7. Cei nenorociţi şi cei l ipsiţi "·� apă, ş i nu este ; li �.e u�ucă limbc:�: sete. Eu, Oo�nul, 11 voi asculta .  E Dumnez�ul Im l0sr?el, nu-i voi părăs�' 1 8. V:o1 _f�ce sa  1�vorască rîuri , · de�lun, ş1 1zvoa_re 1� n:tiilocul văile�� voi pr.efa�e p�stia •• 1n iaz, şi pămî 1 i uscat 111 ş1voa1e de ape ; n u  

"' CUJl. iL·,. G,  7j  0. 19; · U . 3. \\•� Ps.J01 1 9. voi sădi cedri, salcîmi mirţi ·�: măs! ini _ în p�sti� ; voi pune �hiparoş\1 ulmi! ş1 menşon turceşti la un loc î� pustie, 2�. ca : s� '.'.a?ă cu toţii şi să ştie, să pnc�apa �I sa rnţeleagă că mina Dom. nulu1 a facut aceste lucruri, şi Sfîntu\ l u i  Israel le-a zidit. " •10V1H 
21 . „Apăraţi-vă pricina, - zice Domnul - arătaţi-vă dovezile cele mai tari", zice lmpăratul lui lacov. 22. „Să le arate •, şi să ne spună ct 

are să se întîmple ; cari sînt prooro· ciile pe cari le-aţi făcut vreodată? 
Spuneţi, ca să luăm seama la ele, şi 
să le vedem împl inirea ; sau, vestiţi-ne 
viitorul. •>Cop.,;.21. 

23. Spuneţi-ne • ce se va întîmpla 
mai tîrziu, ca să ştim că sîntej i dum· 
nezei, faceţi•• măcar ceva bun sau rău, 
ca să vedem şi să privim cu toţii. 

""' Cnp. 42. 9j 44. 7, 8; 4.&. 3. Ionn 13. 19. ''\' ler.10.0. 
24. I ată că nu sînteţi • nimic şi lu

crarea voastră este nimic ; o scîrbă 
este cine vă alege pe voi. 

>:•Ps. lti'"i . [). Cup . .a.a.9. I Cor.8.t 
25. Am sculat pe cineva dela miază· 

noapte, şi vine dela răsărit ; el chea· 
mă • Numele Meu ; trece „ pesţe_ 

1·01· 
vozi ca pe noroi şi-i calcă în p1c10are 
cum calcă olarul lutul . '' Ezrou. '''V"'·1 

26. Cine • a vestit lucrul acesta dela 
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ca să-I ştim, şi cu mult 

ruceput, 
ca să zicem =. „Ar_e dr�ptate ?" 

jnainte! u l-a vestit, mmem nu l-a 
Nimeni .; şi nimeni n'a auzit cuvintele 
prooroci • •:·cap. ·13 .9 . 
voastre.

• Cel dintîi, �m zis • • . Sion�t-2_7. �ută-i iată-i !" Ş1 lerusaltmulu1 : 
lui _; " ·

a el �m vestitor de veşti bune !" 
I ţ i  tnm •:•vers . 4 .  ''"'' Cap. 40. o, " 

Căci • Mă. uit, şi �u este n imen i! 2s. · între e1 care sa prooroccasca n_imen� să poată răspunde, dacă-l voi 11 car ·:•cnp. r.'· ''· 1"i�tiă • că toţi sîi:t n i.f!! ic, luc�ările 
lor

· sînt zăd_a��1ce, 1dol11 lor ,,,s
���

-
2� 

suflare goala . 
Robul Domnului. 

42 1. „Iată Robul • Meu, pe_ care-l 
sprijinesc, Alesul Meu, m care 

I i găseşte rlăcere •• sufletul Meu. A� 
p
ş
us t D�hu !"eu peste El ; El

. 
va vesti 

neamurilor judecata. « Cap. <a . 10;<0. n , r.; 

fr:!\�:2l. :�·��:���i��'. ��u�:i1�1�4 .• 2. 7. •:0:• l\lnt. a. l7; 

? El nu va striga, nu-Şi va ridica 
gi;sul, şi nu-l va face să se audă pe 

u�i.\�restia frîntă n'o va zdrobi, şi mu
cul care mai arde încă, nu-l va stinge. 
Va vesti judecata după adevăr. 
4. El nu va slăbi, n ici nu se va lăsa, 

pînă va aşeza dreptatea pe pămînt ; 
şi ostroavele • vor nădăjdui în legea 
Lui." •:•Ji'nc. 49. 10. 
5. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, 
care • a făcut cerurile şi le-a întins, 
care" a întins pămîntul ş i  cele de pe 
el, care ţ a dat suflare celor ce-l locuiesc, şi suflet celor ce merg pe el. 

i,\ (np.4.f..24. Znh. 12. 1 .  (u:. ps . 136 . 6 .  ţ Fnpt. 17. 25. 
6. „Eu •, Domnul, Te-am chemat ca 

să dai mîntuire, şi Te voi lua de mină, 
Te voi păzi şi •• Te voi pune ca legă
mint al poporului, ca să fii Lumina ţ 
neamurilor, * Cnp. 43.1. ** Cop. 49. 8. ţ Cnp. 49.6. Luc.2.32. Fnpt. 13.47. 

1. să deschizi • och ii orbilor, să 
sc�ţi'' din temniţă pe cei legaţi, şi din prmsoare pe cei ce locuiesc în întu-
�e���J.:.���·;���-;�2�np.61. l. Luc. US. 2Tim.2. 

8. Eu sînt Domnul, acesta este Nume)� Meu ; ş i  slava • Mea n'o voi da altuia, nici cinstea Mea idolilor." 
„„ Cnp.48. 11 . , 9. „Iată că cele d intîi lucruri s'au ;mplinit, şi vă vestesc altele noi ; vi e spun mai înainte ca să se întîmple. 

4 1 ,  42. 
1 0. Cînta i • · 

71 5  
,, _ ţ_ Domnului o cîntare n<;>u·f' c1�taţ1  laudele Lui pînă la ma -g 111 1 e pa'!11n�u lu i, voi •• cari mer /· p_e lmar� ş1 _cei ce locuiţi în ea ostr!J! ŞI ocu1toru lor ! ' 

1 1  
p 

. • �·P�.33
:

3; ·10.:l;OS. 1 .  ':'(• 1'1:1. 107.23. 1 · usha ŞI cet_ăţ1le ei să înalţe gla;;u ! Satele locuite de Chedar să- i mal,ţe glasul ! Locuitorii stînci'lor iă s�ra ?e. veselie : să strige de bucurie d111 v1rful munţilor ! 
1 2. S"ă dea slavă Domnulu i, şi să veste_asca laudele Lui în ostroave !"  1.3. !'DomnuJ înaintează ca un viteaz, !ş t  st!rneşte rivna ca un om de război . !nalta �lasul: •. stri?"ă, Işi arată putere� im potriva naimaş1lor Săi . - ''' Cnp.31.4. 1 4 . „Am tăcut multă vreme - zice Domnul, - _am _tăcut, şi M'am 'ţinut. Dar acum vo.� striga ca o femeie în durerile na.şteru, voi gîfăi ş i  voi răsufla. 1 ?· Voi pustii munţi şi dealuri le v:i1 _usc� toată verdeaţa ; voi preface riurile 111 ostroave, şi iazurile Ie voi usca. 
1 6. Voi duce pe orbi pe un drum ncc�rn.oscut .de ei, îi yoi P<;>văţu i pe cărari neştiute ele e1 ; voi preface întun�recul _în lu"!ină, înaintea lor, şi locurile strimbe m locuri netede : iată ce voi face, şi nu-i voi părăsi. 
1 7. Vor da înapoi •, vor fi acoperiţi de ruşine cei ce se încred în idoli ciopliţi şi zic idolilor turnaţi : „Voi sîn

teţi dumnezeii noştri !" 
•:• Ps.97. 7. Cnp. 1 . 29; H . 1 l; -l5. \ti. 

1 8. „Ascultaţi, surzilor, priviţi şi Ye
deţi, orbilo r ! 

1 9. Cine • este orb, dacă nu robul 
Meu şi surd ca solul Meu, pe care îl 
trimet ? Cine este orb ca prietenul lui 
Dumnezeu, şi orb ca robul Domnului ? 

.;. Cnp. 43. 8, EzC'c. 12. 2. Jonn 9. 39, 41. 
20. Ai văzut multe, dar • n'ai luat 

seama la ele ; ai deschis urechile, dar 
n'ai auzit : •' Rom.2. 21 .  

21 . Domnul a voit, pentru dreptatea 
Lui, să vestească o lege mare şi minu
nată. 

22. Şi totuş poporul acesta este un 
popor prădat şi jăfuit ! Toţi zac înl�n
ţuiţi în peşteri, şi înf"und�ţ1 !n te�mte: 
Sînt lăsaţi de prada, ş1 mmem nu-1 
scapă ! jăfuiţi, şi nimeni nu zice : „Dă 
înapoi !" 

23. Cine dintre voi , însă, pleacă ure
chea la aceste lucruri ? Cine vrea să 
ia aminte la ele ş i  să asculte pe viitor ? 
24. Cine a dat pe Iacov pradă jafu-
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71 6 . .1 ? 
I . . e Israel în mînile jăfmtor.1 or . 
O;r:\fu Domnul, împ<;>tri"..a cărma am 
ăcătuit ? Ei n'au voit sa umble . pe 

�ăile Lui, şi n'au ascultat Legea Lm. 
I 25. De aceea a v�rs3:t El p�sţ�1 ls���văpaia miniei Lui, ş1 g_roz:v1! e 

to;te boiului : războiul 1-a aprins dm . , 
părţile şi "".,n'a înţel�����!.:.

r�0
ş!,�.:. 

luat seama. 
Numai Domnul răscumpără pe Israel. 

43 1 Acum aşa vorbeşte Do�inul, 
c�;� te-a ' făcut •' lacove, ŞI C:I 

ce te-a întocmit„, lsraele !''. �u e 
teme de nimic, căci ţ Eu te izbavesc, 
t h mţţ pe nume : eşti al Meu." •Vers_. 7 .  

• �;ers� 21. Cap. 4.t.2,21,2-l. t Cap.44.6. tt Cap.42.6; 43.4� 

2 Dacă • vei trece prin ape, i:u voi 
fi �u•• tine ; şi rîurile. nu te vor meca ; 
dacă vei merge t prm foc, n� te va 
arde şi flacăra nu te va aprinde. 

:i:o p:.66. 12;91.3.etc. -::.::-cneut.31. 6,8.  ţDe.n.3.25,27. 

3. Căci Eu sînt Domni!!, I?umnez_eu� 
tău, Sfîntul lui Israel, Mmtmtoru! ta!-1 . 
Eu dau Egiptul ca preţ pentru ras
cumpărarea ta, Etiopia şi Saba în locul 
t" •Prov.11.8;21.18. 3:,· De aceea, pentrucă a_i p�eţ Îi:' ochii 
Mei, pentru că eşti preţuit ş 1. te 1Ubesc, 
dau oameni pentru tme, ŞI popoare 
pentru viaţa ta. 

5 Nu • te teme de nimic, căci Eu sînt 
cu' tine Eu voi aduce înapoi neamul 
tău de!� răsărit, şi te voi strînge dela 
apus. •Cap.41.10,14;41.2. Ier.30'

.
10,11; 46:27:28. 

6 Voi zice miază noapte1 : „Da m
co�ce !" şi miazăzilei : „Nu opri'.', .�i adu-Mi fiii din ţările depărtate ş1 fu. 
cele dela marginea pămîntulu i :  

7. pe  toţi ceice poartă • Numele Meu 
şi pe cari i-am făcut•• spre slava Mea, 
pe. ��ri i-am întocmit ţ şi i-am alcă-
tuit. •Cap.63.19. Iac.2. 7.  *"Pe.100.H. Cap.29.23. 
Joa.n 3.3,5. 2 Cor.5. 17. Efes.2.10. Ţ Yers. 1 .  
8 .  „Scoate • afară poporul ce l  orb, 

care totuş are ochi, şi surzii, cari to
tuş au urechi. • Cap. 6. 9; <2.19. Ezec. 12.2. 

9. Să se strîngă toate neamurile şi să 
se adune popoarele ! Cine • dintre ei a vestit aceste lucruri ? Cari dintre ei ne-au făcut cele dintîi proorocii ? Să-şi aducă martorii şi să-şi dovedească dreptatea, ca să asculte oamenii ş i  să zică : „Adevărat !" - •cap.41.21,22, 26. 

1 0. „Voi• sînteţi martorii Mei -, zice Domnul, -voi şi00 Robul Meu pe care L-am ales, ca să ştiţi, ca să Mă credeţi şi să înţelegeţi că Eu sîn t :  înainte ţ de 

42, 43. 

Mine n'a fost făcut niciun Durn şi după M ine nu va fi, nezeu, 
.:tCap. H . 8. ':';" Cap.42. I; :".i.5. -t.  t Cap 

1
.
1 . Eu, Eu sînţ •. Dom�ul, şi �fu;'.�'· Mme nu este mc1Un M1ntuitor 1 a de 

. 
* Cap. 45.21. Oseat1 1 2. Eu am vestit, am mîntuit ·•. proorocit, nu sînt stăin • în tre ' /11! 

\'Oi„ Imi sînteţi martori -, zice D 01 : 
nul, - că Eu sînt Dumnezeu. om. 

"'" De�t. 32 . 16. P\61
�

9.  *':' Cep.4.f..S. Vers. io 1 3: E_u smt �ela • mceput, şi nimen: nu 1zbaveşte dm mma Mea ;  cînd lucr 1 Eu, cine se poate împotrivi „ ?" ez · .,.. Pe. 00.2. Ioan S . 58 .  •:::.:' Iov9.12. Cafl.ttz; 1 4. „Aşa vorbeşte Domnul, Răscum: pără torul vostru, Sfîntul lui Israel . „Din pricinl!- voastr�. trimet pe vrăj: maş împotriva Bab1lonului, şi pogor pe toţi fugarii, ch i ar şi pe Haldei pe corăbiile cu cari se făleau. ' 
1 5. Eu sînt . Domnul, Sfîntul vostru, Făcătorul lu i  Israel, lmpăratul va. stru." 
1 6. Aşa vorbeşte Domnul, care a croit • un drum pe mare, şi o cărare " pe apele cele puternice, 

.:<Exod. 1.1. 1612'2. P s. ii . 19.  Cap. 51. 10. •::�'tJos. 3. I:ţ !G. 

1 7. care a • scos cară şi cai, o oştire şi războinici viteji, culcaţi deodată împreună, ca să n u  se mai scoale, nimiciţi, şi stinşi ca un  muc de lurnînare : :i:.. Exod. H. 4.-{I, 2.5. 
1 8. „Nu vă • mai gîndiţi la ce a fost 

mai înainte, şi n u  vă mai uitaţi la cele 
vechi ! * Ier.16.1';23.7, 

1 9. Iată, voi face ceva • nou, şi-i gata 
să se întîmple : să nu-I cunol!-şteţi v.oi 
oare ? Voi face •• un drum prm pustie, 
şi rîuri în locuri secetoase. < 2 cor.;.i;, 

Apoc. 21.5. •:C:(• Exod. 17.G. Xum. 20.11. Deut.8.15. Ps.78. 
16. Cap . 35.6; 41. 18. 

20. fiarele cîmpului Mă vor slăvi, 
şacalii şi struţii, pentrucă ".oi da • ape 
în pustie, şi rîuri în locuri secetoase, 
ca să adăp pe poporul Meu, pe popo
rul Meu cel ales, -' Cap . .s.i_1. 

2 1 .  poporul pe • care Mi I-am ale�; 
tuit ca să vestească laudele Mel� .

. ' 
�'Pe. 102. 18. Vere . 1 . 7. Luc . 1 . 74 , i5.Efes. J.::i,b. 

22. „Şi tu nu M 'ai che!'1at, lacovei 
căci te-ai obosit • de Mme, !�r.�e,1.�� 

23. Nu • Mi-ai adus ?il.e t�le ca.:�: 
dere de tot şi n u  M'a1 cinstit cu J . 

fele tale. Nu te-am chinu�t c� �rul� de mîncare, pe cari trebu_1a sa . rtfe aduci ; şi nu te-am obosit c
.
uJ,�;.

21. 
de tămîie. 
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v t t t" " • ' 7 1 7  
N Mi-ai cumpara res te m1ros1- 1 nezeu afară d e  M" ? N 24. u ar int şi nu M'ai săturat cu I Stincă nu cuno •n� · u t este altă 

toar� cu jf..tf�lor tal e : dar tu M'ai 10, 12. t Deut. u ,; �.c;l�a · '"Cup.41.22. ''"''" Cup.43. 

grăs1lte�u păcatele tale, şi M'ai obo- I Cup.'5.s.. 
' . ,  . .  ! Sam. 2.2. 2 Sum.22.32. 

chtn� nelegiuir)l� tale. ''.C•p�l .�4. Mnl.�. i; . . . 9. Cet�e · fac idoli, toţi sînt deşertăs1�c 
fu, Eu 1ţ1. şterg . far.adcl_egtle, ctune, ş1 c�le mai frumoase lucrări ale 2 iru•• Mine, ş1 ţ nu-Mt vot mai adu- lor. nu slujesc la nimic. Ele însele mărpen . te de păcatele tale. ·=· C•p. 44. 2'!; tunsese lucrul acesta · n'au „ · . 

�9a1:.1�.20. Fapt. a. 19. <•<•Ezec. 36.22, etc. • Cnp. 1 . d�ri:_, nici (Jricepere, tocmai ca
nt�� ��: 

111 1;... 31.31· . " . " m 1na dc ruşme. „·Cap.•1 . 2•. 2!l. ·=·,·P, 1 1o • etc 
26. Adu-Mi aminte, S,'.1 ne. JUdec.'.1� I O. Cine este acela care să fi .f

.
ăc�t· u 

. 

ÎJ!Jpreună, vorbeşte tu msuţ1, ca sa-ţ1 d.umnezeu, sau să fi turnat un id r scoti dreptat��· " " " " . şi să nu • fi tras niciun folos din eJ ? 
27. Cel di�_t11 v�at� al t�u av pac;atu1t, V • 

• • ,. Ier. JO. o. Hub. 2.1� . 
. învăţătoru tai s au rasvrattt 1mpo- 1.1 .  lata, toţi mchmători i lor vor răhii·a Mea. . . • mmea d_e ruşi�e •, căci înşişi meşterii 
28. De aceea am �?cotit_ ca m�te pin- lor nu .�mt "dec1t _oameni ; să se strîngă 
ăriţi * pe �ăpe!e!1.11le sf1ntulu1 .locaş, cu toţ11, sa se . mf�ţişeze, şi tot vor :ro„ dat p1erzarn pe Iacov, ŞI bat- tremur.a cu toţ.11 ş1 vor fi acoperiţi 

jocorii pe Israel." • Cap.47.6. Plln.2. 2, 6 , 7 .  de ruşine. „-Ps. o; . 7. Cnp.1 .29; 12. 1;;;0. 16 . 
„p,_ ;11.;. Jer.24. 9. Dnn.9. 11. zau . S. 13. 1 2. Iera�ul '. face o secure, lucrează 44 t. „Ascultă acum, Iacove •, ro

bul Meu, Israele, pe care te-am 
aJes !" q•ers.21. Cap.4.1.8 ; 4.3.1 .  ler. 30. 10; 46. 27,28. 
2. Aşa vorbeşte �omnul, care • te-a 

făcut şi întocmit, ş1 care dela naşte
rea ta este sprijinul tău : „Nu te teme 
de nimic, robul Meu Iacov, Israelul •• 
Meu, pe care l-am ales. 

i:•cap.43. t , 7 .  �*Deut . 32 . 15. 

3. Căci voi turna • ape peste pămîntul 
însetat şi rîuri pe pămîntul uscat ; voi 
turna Duhul Meu peste sămînţa ta, şi 
binecuvîntarea Mea peste odraslele 
tale, • Cap. :!ii. 7 .  Joel 2. 28. Ioan 7.  38. Fapl. 2. 18. 
4. şi vor răsări ca firele de iarbă 

între ape, ca sălciile Iîngă pîraiele de 
apă. 
5. Unul va zice : „Eu sînt al Dom

nului !" Altul se va numi cu numele 
lui lacov ; iar altul va scrie cu mina 
lui: „Al Domnului sînt ! "  Şi va fi cin
stit cu numele lui Israel." 
6: „Aşa vorbeşte Domnul, Impăratul 

lui Israel şi • Răscumpărătorul lui, 
C!o�nul oştirilor : „Eu •• sînt Cel din
!11 ş1 Cel de pre urmă, şi afară de Mi
ne, nu este alt Dumnezeu. •vers.u. Ce.p. 43. 1 ,14 . .;.=�cap. 41.4;48.12. Apoc. 1 . S. 17;22. 13. 

7; Cine • a făcut proorocii ca Mine 
(�a spună şi să-Mi dovedească ! ) ,  de cm? am. făcut pe oameni din vremile stravech1 ? Să vestească viitorul şi ce are să se intim ple ! • Cap. 41. 4, 22; .1z;. 21. �-- Nu � temeţi, şi nu tremuraţi ; �aci • nu ţ1-am vestit ş i nu ţi-am spus .Ut de mult lucrul acesta ? Voi „ Imi sin e\i martori ! Este oare un alt Durn-

cu. carbum, ŞI o făţuieşte şi-i dă un 
c�1p cu lovituri de ciocan, şi o Iucrea
za cu puterea braţului ; dar dacă-i este 
fo�me, este .fără vlagă ; dacă nu bea 
apa, este sleit de puteri. :'l'ap.40. 19; 4 1 .G. Ier. 10.3, etc. 
1 3. Lemnarul întinde sfoara, face o 

trăsătură cu creionul, făţuieşte lem
nul cu o rindea, şi-i înseamnă mări
mea cu compasul ; face un chip de om, 
un frumos chip omenesc, ca să locuias
că într'o casă. 
1 4. lşi taie cedri, goruni şi stejari, pe 

cari şi-i alege dintre copacii din pă
dure. Sădeşte brazi, şi ploaia îi face 
să crească. 

1 5. Copacii aceştia slujesc omului 
pentru ars, el îi ia şi se încălzeşte 
cu ei. li pune pe foc, ca să coacă pîne, 
şi tot din ei face şi un dumnezeu că
ruia i se închină, îşi face din ei un 
idol, şi îngenunche înaintea lui ! 

1 6. O parte din lemnul acesta o arde 
în foc, cu o parte fierbe carne, pre!l'ă
t�şte o fript�ră, şi se s

1 
atu�� ; s� şi !n

calzeşte, ş1 zice : „Ha . ha . m am m
călzit, simt focul !" 
I 7. Cu ce mai rămîne însă, face un 

dumnezeu, idolul lui. ln&"enunche îna
intea lui i se închină, 11 cheamă, şi 
strigă : ;,Mîntuieşte-mă, căci tu eşti 
dumnezeul meu !" 
1 8. Ei • nu pricep şi nu înţeleg, căci 

li s'au lipit „ ochii, ca să nu vadă, 
şi inima, ca să nu î�ţ�!:�f.� . •  ,, 2T••· 2_ 11• 
1 9. Niciunul nu intră în sine • însuş? 

şi n'are nici minte, nici pricepere să-ş1 
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zică : „Am ars 0 parte din el în f?c, I Îi:!lpăraţilor, _s�-i d�schidă POr\jl 
am copt pîne ,Pe cărbui:ii, }m fript sa nu se ma'.. !nch1dă : " e, ca•• 
carne şi am mtnc'!_t-o_: ŞI _ sa _f�c d�n . 

CnP· 41· 13·, • „ ;np. 41. 2. Dan . cealaltă parte o sc1rba ? Sa ma rnchrn 2. „_Eu voi IŢ!erge ma1ntea t ·'-�. înaintea unei bucăţi de lemn ?" '' �·�· 46· 8� net��1 d�umurile mu_nto:1se, vaÎ' 5v?'.' 
20 El se hrăneşte cu cenuşă, mima ma uşile de arama, ŞI voi ru lar1. 

lui �mă$"ită îl duce în rătă.cir�, ca s.ă voarel� de. fer. . . '·C��- 40. 4. ''"P��o1ză. 
nu-şi mrntuiască sufletul, ŞI sa nu ZI- �· .• Iţi voi da v1stier1 1 ascunse ·1• 
că · N'am oare o minciună în mînă ?" gaţu rngropate, ca • să ştii că E� �o. · " 

" Os•• L lZ. nom.1.21.  2Tes.2. 11 . Domnul care . te chem pe„ nusint 
21 . Ţine minte �c.este !ucruri, _Iacove, Dum�-�:eu4� . !�1'",'i�:e� . 0 llle, 

şi tu, Israele, cac1 eşti . robul Meu. . P · d. 33· '-· 11.  Cap. 43
, 1; 49_ 1  Eu te-am făcut, tu eşti robul Meu, 4. D�n �ragoste pentru robul M 

. 

lsraele, nu Mă uita ! . ,, vers. 1,  2. lacov , ŞI  pentru Israel, �lesuJ Me�
u 

22. Eu îţi şterg • fărădeleg1le ca un te-am �hem.at _P� n.ume, ţ1-arn vorbit 
nor şi păcatele ca o ceaţă : întoarce-te cu bun.a vorn ţa, rnamte •• ca tu să M
ia Mine, căci Eu •• te-am răscumpă- c����\înt ' Domnul

·'' C�p;:4- L ''"'l�es.i.: 
rat." <-Cap.43. 25. "*Cap. 43. 1 ; 48.20. 1 cor. 6.20. lt I f - d M" ' ş nu rna1 este l P•t t . 1s, 19. . - . a u ,  a ara e .in� nu .esţe Dumne. 

23. Bucuraţi-vă •, c�run ! Ca�! Do!11- z�u. �u t te-'!-m _ mcms, mamte ca tu nul a lucrat ; răsunaţi de veselie, adrn- sa �-� _cunoşti. '·'Deut. 4 . ac., 39; 32 . 39. ca . . 
cimi ale pămîntului ! Izbucniţi în stri- 46• 9· „„ ':rs·�4· 1"· 21 · �· t Ps. 1s.a2,39. P 44·8• 

găte de bucurie1 munţiţ?r ! Şi yoi, �ă: 6. �a , �a se ştie, dela răsă�itul soa. 
durilor, cu toţi copacii voştri ! Cac1 r�lm Pin'!- la apusul soarelui, că afa. 
Domnul a răscumpărat pe Iacov, Şi-J r_:i. de Mrne n�I este Dumnezeu : Eu 
arătat slava în Israel. ''Ps.69. 34; 96. 11, 12. smt Domnul, ş_� nu es�e altul. 
Cap.42. 10; .J9. I3. Ier . 51 . 48. Apoc.18.20. ··  Ps. l02. b. Cap.37.20. Mal.Lu 

24. Aşa vorbeşte Domnul, Răscum- 7. Eu întocmesc lumina, şi fac în: 
părătorul • tău, Celce •• te-a întocmit tune�ecul,• Eu dau propăşirea, şi aduc 
din pîntecele mamei tale : „Eu, Dom- restriştea ' �u, Domnul, fac toate 
nul, am făcut toate aceste lucruri, Eu ţ aceste_ lu�ruri.. 

. 
"Amosa.6. 

singur am desfăşurat cerurile, Eu am 8. Şa p1c�re c�r�ri_le de sus şi să 
întins pămîntul. Cine era cu Mine ? pl?a�e i:or!1 nep r�hamrea. ! Să se des. 
·:•cap. 43. 14. Yers. 6. ''"'' Cnp. 43 . 1. ţlov 9. 8. Ps. 104.2. ch1da pammtul, sa dea drn el rnîntuiCap. 40. 22; 42. s;  45.12; 51.13. rea, şi să iasă totodată din el izbăvi· 25. Eu zădărnicesc • semnele prooro- rea ! Eu, Domnul, fac aceste lucruri." cilor „ mincinoşi, şi arăt ca înşelători •:•Ps. 12.a; &;.11, 
pe ghicitori ; fac pe cei înţelepţi să 9. „Vai de cine se ceartă cu Făcătodea înapoi, şi t le prefac ştiinţa în rul • său ! - Un ciob dintre cioburile nebunie. • cap. 47 . 13. <·•rer. 50. 36. ţ l Cor. 1 . 20. pămîntului ! - Oare lutul •• zice el 26. Dar • întăresc cuvîntul robului celui ce-l făţuieşte : „Ce faci?" Şi lu· Meu, şi împlinesc ce proorocesc tri- crarea ta zice ea despre tine : „El n'are meşii Mei ; Eu zic despre Ierusalim : mini ?" "C•p.64.8. '''" Cap.29.16. Ier.18.6. Rom.9.:ll. 
„Va fi locuit," şi despre cetăţile lui 10. Vai de cine zice tatălui său: Iuda : „Vor fi zidite iarăş, şi le voi „Pentru ce m 'ai n ăscut ?" Şi mamei ridica dărîmăturile." • zah.1.s. sale : „Pentru ce m'ai făcut?" 
, �7. �u • zic. a�încului :  „Usucă-te, şi 1 1 .  Aşa vorbeşte Domnul, Sfînt�l lui 1 ţ1 voi seca nunle." • Ier. oo. as; 61 . 32, 36. Israel, şi făcătorul său : „Vrea crnev� 
28. Eu zia �espre �ir : . „�I este pă- să Mă întrt;,be asupra viit<!.�ului, s�·M! storu l  Meu, ş1 el va 1mphm toată voia porunceasca pentru copm • Mei ŞI Mea ; el va zice despre Ierusalim : Să pentru l ucrarea •• mînilor Mele? 

fie • zidit iarăş !" Şi despre Tem piu : «rer. 31.9. "''l••,-29·23· 
„Să i se pună temeliile !" 1 2. E u •  am făcut pămîntul, ş1

. 
�m 

• 2cron. 36.22,23.Ezra 1. l, etc. Cap.45.13. făcut '* pe om pe el ; Eu cu mm1le 
Mele am întins cerurile, şi am aşezat 45 1 .  „Aşa vorbeşte Domnul către 

. unsu� �!u, către Cir, pe care-I ţ�ne de mina , ca să doboare neamurile înaintea lui, şi să deslege brîul 

toat�t�!����!.!1��„ •«Foc.1.26,�- ţfsc.2.1· 

1 3. Eu •  am ridicat pe Cir, în_ d!�f; 
tatea Mea, şi voi netezi toate caran 
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I i va zidi •• iarăş cetatea, şi 

tui. El 
d�mul prinşilc:r Mei vde răz� va da " v ţ reţ de rascumparare ş1 

boi, f
d
ara

uri 
p 

zice Domnul oştirilor." fără a��,zdron . 36.22, 23. Ezra 1. l1 etc. CapA4.28. 
t.CnP-�1 ·;· Rom . 3 24 

"' •C"r '' · vorbeşte Dom nul : „C1ştigu-J 4�„�şa
iptului şi negoţul Etiopiej rile l beenilor oameni de statura ŞI al� �r trece Îa tine şi vor fi ale înaltap v

poarele acestea vor merge duta}e·. 0 
vor trece înlănţuite••, se vor 

pa t!ne, 
înaintea ta, şi-ţi vor zice ru-1�c�tn� . Numai  ţ la tine se află 

gin u- :�u 
"

şi nu ţţ este alt Dumneoumn
f�ră 'de El." I's GB 11; 72.10, 11. zeU : 23, 60 91 JO, 14, 16. Znb 8 22, 2:i ' Ps 149. 8. Ce�o� H . 25 ttVers.5 

• 11 Dar Tu eşti un Dumnezeu care r�\scunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, 
Mîntuitorule ! �Pe. 4� . 2 1: Cnp 8: 1

.
1. 67. 11

. 

l6 Toţi sînt ruşmaţ1 y _ulu�ţ•i �oţ1 
1 · ă plini de ocară, faunfom 1dofi eac 

"Cnp.«.11. i:�r.
Dar • Israel va fi mî_nţu�t de J:?om

nul, cu 0 mîntuir� v.e�1�1ca. Voi. '!u 
ţi fi nici ruşinaţi, nici mfruntaţ1, m ve . 

�'Cap. 26.4.  Yers.25. Rom . ll . 2ti. 

v��.· Căci aşa vorb.eşte Domnul, Făcă
torul cerurilor, singurul Dumnezeu? 
care • a întocmit pămîntul,)-� făcut . ŞI 
l-a întărit, l-a ţăcut nuv ca .sa fte P.usttu, 
ci l-a întocmit ca sa fte locutt - : 
„Eu •• sînt Domnul, Ş�,, c��. 4�s

5�e.,",.;!!�� 5!. 
1 9. Eu n'am vorbit în • �scuns1 în

tr'un colţ înt�ne�os .al pămmtul�t. E.u 
n'am zis semmţe1 lut  laco v : „Cautaţ1-
Mă în zădar !" Eu ••, Domnul, spun ce 
este adevărat, vestesc ce este drept." 

:;ineut.30. 11. Cap.48.16. *=:• Ps.19.8;  119. 13i, 138. 

20. „Strîngeţi-vă, . ve'!iţi vşi 3:Pr<;>piaji-vă împreună, vot cei scapajt d1'!tre 
neamuri ! N'au • nicio pricepere cei ce 
îşi duc idolul de lemn, şi cheamă pe 
un dumnezeu, care nu poate •• să-i 
mîntuiască. ,,, Cap. H.11, t8, rn ;  46. 7; 48. 1 .  
Rotn. I .  22,23. '�* Cnp. 4 1 .  22; 43. 9 ;  44. 7;  46. 10; 48. 14. 

21 . Spuneţi-Ie, ş i  aduceţi-i !.neoa.ce, 
ca să se sfătuiască unii cu alţn ! Cme a proorocit aceste lucruri dela înce
put, şi le-a vestit de mult ? Oare nu 
Eu, Domnul ? N u • este alt Dumnezeu 
decît Mine, E u  sunt singurul Dumnezeu drept şi mîntuitor, alt  Dumnezeu afară de Mine nu este. 

• Vert1.5. 14,18. Cnp.44.8; 46.9; 48.3, etc. �2. 1.nţoar�eţi-vă • Ia  M_ine, şi veJi . fi 
011ntu1ţ1 toţi ceice sînteţ1 la margmtle 

pămîntului ! Căci Eu sînt Dumnezeu şi nu altul. '''Ps . 22. 21; 65. o'. 
�3. P.e • M�ne Ins.urni Mă jur, adevarul iese dtn gura Mea şi cuvîntul Meu '!LI va fi luat în�po.i :  orice •• genu!1ch1 s.e v� ple�a 1namtea Mea, şi once ţ hmba va ]Ura pe Mine. 

�;��„3��·:1��-n�:t\�·1��·r�::,�R���1\!�i)��5.12lip. 2· 10
· 

24. „Numai în Domnul", Mi se va zice, „locuieşte .dreptatea • .  şi puterea ; la El vor veni, ş1 vor f1 înfruntaţi toţi •• ceice erau miniaţi împotriva Lui. 
·:,rer.2a. 5. 1 Cor. 1 . 30. =:":• cap . 41 . H .  25. In • Domnul vor fi puşi •• într'o stare 1

. �up.ă voia Lui şi proslăviţi toţi urmaşu lut Israel." •Vero.17. ""lCor.l.31. 

46 1. „Bel se pr5buşeşte • ,  Nebo cade ; idolii lor sînt puşi pe vite şi dobitoace ; idolii pe cari-i purtaţi voi au ajuns o sarcină, o povară •• pentru vita obosită ! 
':'Cap . 2 L . 9. Ier. 50. 2 ; 51. 44. �·�� 1er . 10 . r1 .  

2. Au căzut, s'au prăbuşit împreună, 
nu pot să scape povara ; ei înşişi • se 
duc în robie. ·:•1c1·.4S. 1 .  
3. Ascultaţi-Mă, casa lui lacov, şi 

toată rămăşiţa casei lui Israel, voi, 
pe cari v'am luat în spinare dela obîr
şia voastră, pe • cari v'am purtat pe 
umăr dela naşterea voastră : 

,;, Exod. 17. 4. Deut. 1.  31; 32.11. Ps. 71. 6. Cnp. 63. 9. 4. pînă la bătrîneţa voastră Eu • voi 
fi Acelaş, pînă la cărunteţele voastre 
vă voi •• sprijini. V'am purtat, şi tot 
vreau să vă mai port, să vă sprijinesc 
şi să vă 

.,�!°i�����in l . 3 . 6 .  •• ilo . 4 8 . 1 4 ;  71.18. 5. Cu * cine Mă veţi pune alături, ca 
să Mă asemănaţi ? Cu cine Mă veţi 
asemăna, şi mă veţi potrivi ?  •' Cnp. io.1s,26. 

6. Ei • varsă aurul din pungă, şi cîn
tăresc argintul în cumpănă ; tocme�c 
un argintar să facă un dumneze!-1 �m 
ele, şi se închină şi îngenunche mam
tea lui. •Cnp.40. 10; 11. 6; 44. 12, 19. Ier. 10.a. 

7. I I  • poartă, îl iau pe. umăr? îl pun 
Ia locul lui ; acolo. răm1�e, ş.• ��. se 
mişcă din locul lut. Ap?•. stn�a I� 
el dar nu răspunde, nici nu-1 scapa 
di� nevoie. «Jer.10.6. "'' Cap .

. 
45.20

: 
8. Ţineţi." minţe. a_,ce;;te _lucru_:1,_ ŞI 

fiţi oameni ! Veniţi-va m fire, paca!o-
·t " i:• co.p. 4�. 19; 41 . .c.. ş :t�,-Aduceţi-vă • aminte de vc�le pet!e

cute în vremile străbune ; c��· Eu s!nt 
Dumnezeu, ş i  nu  este altul , Eu smt 

1. Sau: tndreptăţiti. 
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Dumnezeu, şi nu este nici.unu! �a î� i�ii:na tao: ''.�u \şi numai eu, nu . . 

M" �· Deu1 . 32 . i . o�·cup. ·t.a.5,-L f1 mc1odata \ aduva, ş1 nu o v . . '01 
11(;ei:.u • am vestit dela început ce are ciodată lipsită de copi i !" 01 1 1  ni. 

să s� întîmple şi cu mult înainte ce nu . ':• ver". 1o. 'fet.�. 15. (>{'Apo:: 
este încă împlinit. Eu zi� : „!"f?tărî- 9. Ş1 ţot�ş aceste do�ă • lucr:;;"'': rile„ Mele vor rămînea 1� pictoare! se. v�r m!tmpla deo�ata "\ în acee h 
şi lmi voi aduce Ia îndephmre toata zt . ş� perderea copu lor ş1 Văduvi:ş voia Mea. \'I Ce.p. 4.'"1. 21 . oors.33.11. Prov.19.21; V?r cadea asupr� �-a c�-kutere rnare · ' 
''j�· ��'�· 5��·��vrd�11� • răsărit o pasăre ��l�:/�!(;0de��f�:���'.1 or tale şi m�I� 
de ·pradă dintr'o ţară depărtată, un • Cur. 51. rn. "'-· 1 Te"°"· tx· 
om ca să ' împlinească pl�urile „. �e- .1 O: C��i; te !ncre�eai în răut;t��a.1. l e :  da, Eu am ţ spus, ş! Eu voi. 1�- ş1 Z1Ce�1 : „N1m.en1 nu mă vede '" 

ta 
plini ; Eu am plănuit ŞI Eu \'Ol m- ţelepc!une.a. Ş I _ştunţa ta te-au am· '"· făptui. _ • „. de t z1cea1 m mima ta : „Eu i 0 agil! 

�'C'up.41.2, 2.'> • •  .:.�� C�p.44. 28; 4.::>. �3� ţNun'..-:l. 1�. eu.'' \'IPs. 62. 7.  �'* Cap. 2'J. F1. Ezec. 8. 12;�.9. t���I 
• 1 2  .. A�c_ultaţ�-.Ma, .o�ment c_u om.uTla 1 1 . qe ac�e� �enorocirea va V 

. : 1mp1etnta, vraJmaş1 • a1 _n�P!.•hantrn ! pest� tme, fara s.a-1 vezi zorile ; u/"' 
. 

„ • P'· '":":'·.Rom. I0. 3. va cadea peste tme, fără s'o poţi �la 
1 3. Eu lm1 apropn • nepnhantrea : nu păca ; ş i deodată va veni peste t1.m· este depa_rte ; şi �intuirea �ea _nu •• prăpădul •, pe neaşteptate. '" IT„.�": va zăbovi. Eu voi pune mmtmrea t 1 2. Vino dar cu descîntecele tale . · 

Mea în Sion şi slava Mea peste ls- mulţimea vrăjitoriilor tale cărorşl 1u rael." ai închinat munca din tine�etă . a t'" «cap. 61 . ă. Rom . 1.17;3.21. «"'H9b·2· 3· t Cap. B2 . U. că vei putea să tragi vreun f0Î0�0�i� 
471 .  „Pogoară-te • şi şezi „ în ţă- ele, poate că vei izbuti. 

rină, fecioară, fiica Babilonului ; 1 3. Te-ai obosit • tot întrebînd · s· 
şezi pe pămînt, fără scaun de domnie! �e scoale dar şi _să. te scape cei ,; c� 
fiica Haldeilor ; căci nu te _vor mat im part cerul! car� pmd_esc stelele, cari 
numi supţirică şi plăcută. ye�tesc, du pa lumle noi, ce are să ţi se ;� Jer. ,&8.18. (t�Cop.3.26. mhmpJe ! « Cap. 07 . 10. ':'�' C11p . .u.2::;.Dnn.2.2. 
2. la • pietrele de moară, şi macină 1 4. lată-i, au ajuns . ca miriştea•, pe 

făină ; scoate-ţi măhrama, ridică-ţi c�re o _arde f9c_ul, J•. nu-ş1 vor scăpa poala rochiei, descopere-ţi picioarele, viaţa dm flacan : cac1 nu va fi ca un treci rîurile ! *Exod.11 .0. Judc. rn,21. �lat.24. 41 .  c�r�une, 1a care se încălzeşte cinera, 3. Goliciunea • ţi se va descoperi, şi n1c1 un foc, la care stă. •}foh.1.10.Mal.u. 
ţi se va vedea ruşinea. !mi voi răz- 1 5. Aşa va fi soarta acelora pe care buna•', şi•nu voi cruţa pe nimeni." - te oboseai să-i întrebi. Şi cei cu • cari 
•Cap.s.11;20.4. Ier. rn.22,26. Nah.3. 5. �'r:iRom.12.19. :ii făcut negoţ din tinereţa ta se vor 
4. „Răscumpărătorul nostru se chea- risipi fiecare într' o parte : şi nu va fi 

mă Domnul oştirilor •, Sfîntul lui ls- nimeni care să-ţi vină în ajutor." 
raeJ." - (:(;ap.43. 3,H. Ier.50.3-j. �Apoc,18.11, 

5. „Şezi într'un colţ, şi taci •, fata 
Haldeilor ! căci•• nu te vor mai numi împărăteasa împărăţiilor. 

o!<J Se.m.2.9. t;t<:IYers. i.  Cap. 13. 19. Dan . 2 . 37. 

6 .. Mă • miniasem pe poporul Meu, lm1 pîngărisem •• moştenirea, şi-i dădusem în mînile tale : dar tu n'ai avut milă de �i, �i ţi-�i apăsat greu t jugul asupra batrtnU!Ut. • 2 Sam . 24.14. 2Cron . 28. 9 .  Zah.1.15. <1t:Cap.43.28. ţDeut. Ztl.50. 
7. Tu ziceai : „ln veci voi fi împără-

����ă �i�·�t ş�ă nl�c��iaiac����it:r·� ��
c
�ţ sfîrşească. 

(1Ven1.5. Apoc.18. 7. o:it:cap.46.8. tDeut.32.29. 

8. Ascultă însă acum, tu cea dedată plăcerilor, care stai fără grijă şi zici 

Vechile şi noile proorocii. 
48 I. „Ascultaţi lucrul acesta, casa 

lui Iacov, voi, cari purtaţi numele lui Israel, şi cari • aţi ieşit din ape· le lui luda ; voi, cari •• aţi jurat pe Nu· 
mele Domnului, şi cari chemaţi pe 
Dumnezeul lui Israel, dar ţ nu în ade· 
văr, nici cu neprihănire ! <P•-"'·"· 
"'(•Deut. 6.18. Cap.60.16. Ţe!. 1 . 5. ţler.4.2;5.2. 

2. Căci ei îşi trag numele dela • ce
tatea sfîntă, şi se •• bizuiesc pe Dum· 
nezeul lui Israel, al cărui Nume este 
Domnul oştirilor. 

•:i cap.52. 1 .  MMic. 3 . U . Rom.:?.17. 
3. De multă vreme am făcut ' cele 

dintîi proorocii, din gura Mea au ie· 
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. . fu le-am. vesţit_: deodată am lu- ' _1 6. Apr�piaţi-vă de Mine, şi asculta

,1t, Ş1 .„ s'au 1mphmt. « cap . H.2'l; 42.o; (1 ! Dela mceput n'am • " b"t • �ra
.
t�

.
�'.a; .u;.21; 46.9, �o: (•"' 1?8·21: 45· � cuns, dela �obî�şia acestor J�c�u:i =� 

•·''
ştiind că eşh 1mp1etnt, ca_ g�uma- fost de f,ata. _ş, acum, Domnul „ Dum-4. •1. este un drug de fier, ş 1 ca a1 o nezeu m a tnmes cu Duh 1 S" zul ' � Ide aram�, *Exod.32. 9. Deut. Hl.27. >:t Cap. 4.fi. 19. ,:· ·�Cup.!H.��·l . Z�1�!�2. fl.,9, 1 i 

I S A I A  -18, -19. 

frun:
i-am • vesht de IT!u}t �ceste lu: � 7� Aşa v�rbeşt� Domnul •, Răscum� 

5. i li le-am spu_;; mai ma�nt!'.. ca_ sa paratorul tau, Sfintul lu i Israel : Eu crP��tîmple, ca S_'.I nu J:!0(1 sa z1�1 : Domnul, Dumnezeul tău, te învă\ c� se olul meu le-a facut, chipul meu c10- este de folos, şi te călăuzesc „ pe ca„ Id u chipul meu turnat le-a porun- !ea pe care trebuie să mergi 1 
P.11!,;a . 

(,< Vers. a. <: Cap. 43. l·'i 44. 6, 2.f.. Yl'rll. :.>O. ·(,,(; Ps. 32. 8. tAi auzit toate �ceste lu�ru!' pe �a- 18 . . o • !  de ai fi luat aminte la po
. i vezi acum !  Ş1 nu vreţi �a. le mar- runc1le Mele, atunci " pacea ta ar fi ri e "ji acum ?  . . . D e  acum, 1 ( 1  vestesc fost c a  un rîu, ş i  fericirea ta c a  valuF���ri noi, ascunse, necunoscute de rile mării. "'Deut.32.29. Pe.ei.ia. (t(•Ps. ue. 166. 

1�ne. • . • . _1 9. Sămînţ� • ta ar fi fost ca nisipul, 
1. Ele se fac m hm�ul. d; !alai ŞI nu ş•. �oadele pmtecelui tău ca boabele de fac parte dm tr�cut • pm� 1� zma de nisip ; numele tău n'ar fi fost şters şi 

azi n'aveai nicio . C'!no�tmţa. de�pre nimicit înaintea Mea. "Fuo.22.11. oeea 1.io. 
ele, c�, să nu poţi Zice · „lata, ca le ��- leşiţi ' di_n Babilon, fugiţi din ştiam. . . . . . m 11 Iocul Halcle 1lor ! Vestiţi trîmbi(a(i 8. N ici nu le-a•. auzit, mei. �u l�-�1 cu glas de veselie, daţi de' ştire pînă 
şliu!, şi nici nu-ţ1 era de�c�1sa. odm': la capătul pămîntului, spuneţi : „Dom
nioară urechea _Ia _ele : .cac; şţia� ca nul a răscumpărat" pe robul Său Ia
ai să fii necred�nc:os, J1• ca di� !la- cov ! *Cap.02. 11. rer. 60. s;s 1 . G, 45. Znh .2 .s_1. şlere ai fost n.�•t razvraht: "P•-�··· Apoc.18.<. ••Exorl . 19. <, o, a. Cnp.<-1.22, 23. 9. Din •  pr�cm� Numelui Meu, smt 21 . Şi nu vor suferi de sete • în u
îndelung•• rab�ator, pentru sl�va Mea stiurile în cari-i va duce : ci va fac�" Mă _opresc faţa de tme, ca sa nu te să c'!rgă pentru . ei apă din stîncă, va 01m1cesc. •P•/9.9; 100. 8. Cap. <3. 25. Vere. 11. despica stmca, ş1 va curge apa. Ited!l.9,H.,22,H.. e< Pe. ?B. 3S. o:icup.4-1. 17118. (<(•E:xod. 17.6, Nnm 20 11 Pe 105 41 
1 0. Iată, t�-�m PL!S în cuptor_', d�r 22. Cei răi n'au pace •, �ic� Do�n;11: nu te-am gas1t .a�gmt ; te-am lamunt •cap. o7•21. în cuptorul urg1e1. •Ps.66.10. 

1 1 . Din •  dragoste pentru Mine, din 
dragoste pentru Mine vreau să lucrez ! 
Căci cum " ar putea fi hulit Numele 
Meu ? Nu ţ voi da altuia slava Mea. 

ovm.9. <o*Deut. 32.26, 27. Ezec.20.U. ţCap.42.8. 

1 2. „Ascultă-Mă, Jacove ! Şi tu, Is
raele, pe care te-am chemat ! Eu, Eu • sin! Cel dintîi, şi tot Eu sînt şi Cel " din urmă. oneut.32.39. """ Cap . '1 . 4; 44..6. Apoc. 1 . 17;22.13. 
13. Mina ' Mea a întemeiat pămîntul, şi dreapta Mea a întins cerurile : cum 
le-am " chemat, s'au şi înfăţişat în
dată. � Pe. 102. 20 . ...., ..... Cap. 40. 26. 
14. Strîngeţi-vă • cu toţii şi asculta-ţi ! Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Acela pe care-l iubeşte Domnul •• 

va împlini voia ţ Lui împotriva Babi
lonului, şi braţul lui va apăsa asupra �aldeilor. •cap.<t.22; 43.9;'4. 1; <li. 20, 21. 

Cap.40.1.  ţCap.'4.28. 
1 5. Eu am vorbit, ş i Eu • l-am şi che

mat; Eu l-am adus, ş i lucrarea lui va 
IZbuti. •Cap.<0.1,2,etc. 

Lumina neamurilor. 49 1 .  „Ascultaţi-Mă •, ostroave ! Lua· 
ţi aminte, popoare depărtate ! 

Domnul•• M'a chemat din sinul mamei 
şi M'a numit dela ieşirea din pîntecele 
mamei. .:>Cnp. 41. 1. i:<>:• Vere.6. lcr. 1 . 6. Mat.I. 20, 
2".Luc.1.15.31.Imml0.36.Gal. 1 .15. 

2. Mi-a făcut gura • ca o sabie ascu
ţită, M'a acoperit cu " umbra mînii 
Lui ; şi M'a făcut o ţ săgeată ascuţită, 
M'a ascuns în tolba Lui cu săgeţi, 
..... Cap. 11. t; 51. 16. Osea 6. 6. Evr. 4. 12. Apoc. 1.  16. 
�:-.:• Cap.61.16. ţPs.45.6. 

3. şi Mi-a zis : „Israele, Tu eşti Ro
bul ' Meu, în " care Mă voi slăvi." 
o:< Cap. 42. 1. Zah. 3.8. *<tCo.p.«.23. Ioan 13. 31; 15.8. 
Efee. 1 . 6. 

4. Şi • Eu Mă gîndeam : „Degeaba 
am muncit, în zădar şi fără folos M1-
am istovit puterea." Dar dreptul Meu 
este la Domnul, şi răsplata Mea la 
Dumnezeul Meu. • Ezeo. a.rn. 

5. Şi acum, Domnul vorbeşte, El, ca-
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re • M'a întocmit din pîntecele i;:name! 1-�� uita, . totuş Eu nu te vo · . 

ca să fiu Robul Lui, ca să aduc mapo1 niciun chip : 1 Uita cu 
Ia El pe lacov, şi pe Israel, care est_e -' Ps . 100. 13.Mal.a. 1 7. Mai . ; . 11 _  ,„ încă •• împrăştiat ; căci Eu sînt preţuit 1 6. lată că te-am săpat :""-11.�. 
înaintea Domnului, ş i Dumnezeul Meu !"te.le, şi zid.urile tale sîntp� tniniJe 
este tăria Mea. '' Vers . J. ""Mat.:<i. a7. ma111tea ochilor Mei ! "Exod 

otdeaUna 
6. El zice : „Este prea p_uţin lu�ru __ să ! 7: fiii _tăi . aleargă ;  dar·!a'� cini.s.,. 

fii Robul Meu ca să ridlCI semmtule d?nmasera şt te pustiiseră _eice_ te 
lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşitele I dm mtJfocul tău. lor_ ieşi 
lui Israel. De aceea, te pun să fii Lu- _18. _Ridică-l i •  ochii de jur • '""·"· mina • neamurilor, ca să duci n:aîntui- ŞI p_riveşte : toţ_i aceştia se 5:"!Preiu_r, 
rea pînă Ia marginile pămîntulu1. ' I� tine.". ,�Pe v!aţa Mea, zice D�g, �'" 

;� cap. 42. 6; 00.a. Luc.2 . .??. Fapt.13.-1i ; 26.1s. f c� te vei 1mbraca cu toţi ace f mnu11 
7. Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpă- . Ş ! cu o podoabă, şi . te vei în�i�a ca" rătorul, Sfîntul lui Israel, către • Cel j et ca o_ mireasă_. " l"ap. 60. <. -"'l'r�·e/u dispreţuit şi urît_ �e popo�, către Ro- · 1_9. Cac1 locu_ril_e . t�Ie pustiite i. 

' ·0• 
bui celor putern1c1: ,_.Imparaţu •• vor st1 1, ţara fa n11!11C�ta, :or • fi s:rî pu. vedea _l_ucrul acesta, şt se vor _sc�la, ş! pentr_u .locu1torn tai ; ş1 ceice Yoiau'"le vo1voz11 se vor arunca la pammt ş1 te manmce se \'Or depărta. sa 
se vor închina, din pricina Domnului, . . .  . '' l"a p . :.J . 1, 2. zn1i. 2. q0 care este credincios, din pricina Sfîn- _20. f11 1 • aceştia, de cari ai fost /· 
tului_,Iui I_srael, car� i:-e-a _ales." . sit „, vor_ spune mere.u la urechile ta:r 

� C:i.p. a..�.a. ltat.26.ti •. � �· Ps .• i. 10, 1 1 . , ers.23. „�oe�] e�te prea stnmt pentru min . 
Aşezarea din nou a lui Israel. fa-mt 10.�·. ca. să pot să mă aşez." e, 

�-( ap.tiO.-& . .. . ·)fat.:-l.9. fioru . 1 1 . u  I" 8. „Aşa vorbeşte mai departe Dom- . 21 .  Şi 1·ei zice în inima ta : Ci' ""': nul : „La • vremea îndurării Te voi 1-a năs,c_ut ? Căci era_m _fără ·�op�i, '"i asculta, şi în ziua mîntuirii Te voi aju- �tearpa , eram roaba, izgonită :  ci�e 
}!�i fe�ăv�Înfăcz� ��p:�ul��l�i��;i• ţ�� �:;.�r����t: ��măsesem singură : unde 
ra, şi să împarţi moştenirile pustiite ; 22. De aceea, aşa • vorbeşte Domnul 

�' P� . ro. 1J. 2 Cor.G.2. N Cap. "2.6. Dumnezeu : „ Iată, voi face neamuri: 
Şl.9ţ·1. '-�� sşp1_ ucieporrinşcielors_t•ntd�1nră.1

z
n
btou

1
n· :er"e

l
ce
-.· 

lor semn cu mina, şi-Mi voi înălta stea· f< gu� spr� . . P�pc;iare ; ele vor aduce îna· „;4-rătaţi-_y�." Ei i-:or paşte pe drumuri pot )J� fm tai m bra (ele lor, şi vor duce şt vor gas1 locuri de păşune pe toate pe fncelc tale pe umeri. •cap.60. <:r..,., coastele. " cep.42. 7. Zah.9.12. �3: Te vor hrăni împăraţi •, şi Îm· 
1 O. Nu le va fi foame •, nici nu le va para_tesele lor te vor alăpta. Se vor fi sete ;_ n_u-i •• va bate arşiţa, nici soa- u:ichma cu faţa la pămînt îna intea ta rele ; cac1 Cel ce are milă de ei îi va ŞI vor linge •• ţărina de pe picioare!; călăuzi ţ şi-i va duce la izvoare de ape. tale, ca să ştii că Eu sint Domnul şi 

-'Apoc.7.rn. ''• Ps.121 . 6 .  ,Po.2:1.2. c� t ceice nădăjduiesc în Mine nu �or 
1 1 .  V�i • _ preface toţi munţii Mei în , fi d�t,1, d� ruşi�e." •Ps.72.11.vere.1.Cap.5:?.1' drumuri, şt drumurile Mele vor fi bine l 60.16. " t s.72.9.�hc . ..i7. ţPo.a..22.Rom.&�;9.39;10.11. 

croite. ''C•P· '°· '· I ?4. „�e poate • lua prada celui puter· 
1 2. laţă-i • că vin de departe, unii 1· ni� ? Ş1 poate să scape cel prins din 

dela miază noapte şi dela apus · . prinsoare ? - •Mot.12.20. Luc. 11.21 ,::i. alţii din ţara Sinim. '' Cop. ;,,.!�{. r 25. „pa1. zice . Dom_nul! prada. celui 
1 3 .• Bucuraţi-vă', ceruri ! Vesele te-te I puterr:i1c 11 va f! luata! �· cel p�ms de 

păn_11ntule ! Izbucniţi în stri ăte Je bu� :isupnt?r va -�capa_ ; cac! . E� vo! lupta 
cune, mun(ilor ! Căci Dom;ul min îie 1 •mp�!�tv�. vraJmaş1lor tai, Şl vot scapa 
pe poporul Său, şi are milă de ne;o- pe fm tai. . 
rociţii _Lui." '' Cap . u , 2:1. 2_6 •• Eu voi da • a�upritorilo_r tă! să·ŞI 
1 4. Smnul zicea • :  M'a părăs't D I 

manmce carnea, ş1 se vor 1mbata ca 
nul, şi m'a uitat D�:Onul !" •�ap.•�-�: de m�st _de �nsuş _ sîn_gele ••. lor. Ş1 
1 5. Poate • 0 femeie să uit . va t şti orice faptura, ca Eu smt Dom· 

care-l alăptează şi să n'a ib�0P1.11�1 �e nul, Mintuitorul tău, Răscumpărăto-
rodul pîntecelui' ei ? Dar•• :hi�: �ac� ��!p.t!�. ;.�����!��� 1!�'. /;,��-��'.1c0p.oo.11. 
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. "t . . 723 
Robul oomnulm at1ocor1 ş1 a1utat. I Domnu_l� i, ş i  să se bizuie pe Dumne-

1. „Aşa \"Orbeşte Dom_!lu� : „Un�e 1 zeu l lut · . �\ Ps_.23.-1. �"'\2Crou.20.21.1. Ps . 20 . i .  50 este cartea • de desparţ 1re, prin _1 1 . Iar _voi toţi, cari aprindel i focul m izgonit pe mama \"Oastră ? ŞI .  puneţi tăciuni pe el umblaţi în fu'. care :ăruia dintre ceice M'au impru- m i�a . focului vostru şi în tăciunii pe Sautat" v'am vîndut ? Vedeţi, din p.ri· cari_ •-.aţi �prins. Din • mina Mea vi rnu fărădelegilor voastre a\ 1 fost vin- se rn_t1mpla aceste lucrur i ca să zăcinf t şi din pricina păcatelor voa- i ceţ i tn dureri '*." "lnau;.:ro. "''' P» l•U . d1u 1 ; fost izgonită m�ma voastră. I _ . �!�t.2-1.t . rcr. 3.�. o�eo 2. 2. ���-2 Reg. ·I. 1. Mat.IR:?:-•. ' lzbai.•trea şi întoarcerea. 
tC"·p��tru ce nu era n�meni cind am 11 SJ 1 · „Ascult_aţi-Mă_„_v?i '', ca�i u_m
_2· p Pentruce n'a raspuns n imeni , t ţ " 

blaţ0 dupa nepn�an_1 re, can caui.end; am strigat ?  Este mina •• Mea I 3 1 pe 0!1rnul ! Pm•1ţ1 spre stinca cin a scurtă ca să răscumpere ? Sau I din c�râ· aţi fost �iopliţi, spre gaura P�:111 Eu destulă putere ca să izbă- · gropu m care a,ţ1 . fo�t .�coş1. n ? Cu ţ mustrarea Mea Eu usuc ţţ 2 . . · ' •"· ' ·  · · nom.9.:io,>1 . :12. 
resc. şi prefac riurile •t în pustie · · Uttaţt-\·ă • la părintele vostru Arna��tţ• lor se strică, din lipsă d� v�aa!1;1, şi spre Sara �are v'a născut ; 
pe� i ier c;le sete ! • rro,·.t. 2'. cac� l-am che�at, c1�d era. �umai el ap �.�,;�·'· rer.7.13;36.16. «Num.u.2:<. Cnr.w. 1 .  �·�„ur, l_-a� t btnecuvintat şt tnmulţit. ft·. JOO.  9. �ab. 1 .  4. tt Exod. U. 21 .  ��t Jos. :·L 16. 

J .orn . -1. l, lti. En.ll.11.1:! . (•�\Fnc.12.1,2. tF:w.:!4. 1 , 35. 

f'E-<0rl.us,21 .  . . 3. Toţ astfel, Domnul are milă • de 
3. fmbrac '  cerurile cu negura de S1on, şt mingîie toate llărîmăturile lui 
jale, şi•• le învelesc cu un .s.ac." El va face pustia lui ca •• un Rai şl 

• 
<• Exo<l . 10.21 . ":· Avuc . 6. 12. păm�ntul lui _usc�t ca o_ grădină a D�m-4. ,,D?mn�l- Dum_nez�u � 1-_a �at o nulu1. �ucuna ş1 veselia \"or fi în mijlimbă 1scus1ta, ca sa ştiu sa tnv10rez locul lu1 ,mulţămiri şi cîntări de laudă cu vorba pe cel •• doborît de Într istare. (l rs. LO'!. til. Cup. 40. 1 ;  s2. 9. Yers . 12. M Fac. 13_" 10. 

El lmi trezeşte, în fiecare d imineaţă, Ioel 2· 3· 
El fmi trezeşte urechea, să ascult cum 4. la amin!e spre Mine, dar, poporul ascultă nişte ucenici. • Exo<l. •. u . „ Mat.11.28. Meu, pleaca urechea spre Mine nea-
5. Domnul Dumnezeu Mi-a • deschis mul �eu !. Căci • din Mine va ieŞ i Le
urechea, şi nu M'am împotrivit„, nici gea, ŞI VOI pune Legea Mea lumină •• 
nu M'am tras înapoi. (1 Ps . 40. 6, 71 8. popoarelor. \' Cu.p. 2.3; -tu . ""':oCap.42. 6. 
"M•t.26.ll9. Ioan u.s1. Fitp. 2.e. Evr. 10.0, elc. �· N�prihănirea • Mea este aproape, 
6. Mi-am dat spatele • înaintea celor m1ntu1rea Mea se va arăta, şi braţe

ce Mă loveau, şi obrajii „ înaintea ce- le„ Mele vor judeca popoarele, ostroalor ce-Mi smulgeau barba ; nu Mi-am vele t vor nădăjdui tn Mine, şi se vor 
ascuns faţa de ocări ş i  de scuipări. încrede înţţ braţul Meu. -'C•P·••.13, 56. 1 .  

..., M11t.26.67; 27.26. Iocm l8. 2'2 .  (t"'Plln. 3. 30. Rom .1.16, 17 . .,,.....,Pe.67.4;98.9. tCnp.60.9. ţţRom. 1 . 16. 

7. Dar Domnul Dumnezeu M'a aju- 6. Ridicaţi • ochii spre cer, şi priviţi 
tat ; de aceea nu M'am ruşinat, de în jos pe pămînt ! Căci cerurile•• vor ac_eea Mi-am făcut • faţa ca o cremene, pieri ca un fum, pămîntul ţ se va pre
şhmd că nu voi fi dat de ruşine. face în zdrenţe ca o haină, şi locui-

'' Ezec. a . e,  o .  torii lui vor muri ca nişte muşte ; dar B. Cel ce Mă îndreptăţeşte este a- mintuirea Mea va dăinui în veci, şi ne
proape ' : „Cine va vorbi împotriva prihănirea Mea nu va avea sfirşit. • cap.•O. Mu? Să ne înfăţişăm împreună !" 2<1. •• Ps . 100.2G. Mat. 2'. 36. 2 Pet.3.to, 12. ţ Cap. r.o.o. 
,Cme este protivnicu l  Meu ? Să înain- 7. Ascultaţi-Mă •, voi cari cunoaşte
teze spre Mine !" • Rom.B.32, ""·"'· ţi neprihănirea, popor, care ai în •• . 9._ lat� ', Domnul Dumnezeu Mă a- inimă Legea Mea ! Nuţ te teme de oJU!a :  cme Mă va osîndP Intr'adevăr cara oamenilor, şi nu tremura de o
s: prefac cu toţii în zdr�nţe ca o hai'. cările lor. Da : molia •• ÎÎ va mÎnca. .,.. \'ere. I . (1�'Ps.37.:U. tMat.10.28. Fo.pt.fi . ..\l. 

t o. a�;1:i�·t��· ·:�i��·t�·��- �e
c"[j�1;;: h�ini.ă�;_; j! ��a:I!î���:!l�i�u� r��d� 

��I, să asculte �tasul Robului Său ! lina ; dar neprihănirea Mea va dăinui •.ne umblă în • mtunerec ş i  n'are lu- în veci, şi mîntuirea Mea se va în-mină, să" se încreadă în Numele tinde din veac în veac." •Cap. 611.9. 
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9. Trezeşte-te •, trezeşte-te şi îmbr�- I' -:- p'u�tiirea şi dărăpănarea f 
că-te •• cu putere, braţ al Domnu!u1 ! ş1 sabia. - „Cum„ să te min ��ltletea 
Trezeşte-te, ca ţ. în z!Iele de. odin1oa- 1 „ . • 

. . . 
•cop.47_9

_ 
��� Eu?" 

ră, şi în veacurile dm "".ech1�e ! 9a: 20. i:111 ţa1, leşmaţi, zăceau .  „„,
_, 

re ţţ n'ai doborît Tu Egiptul f, ŞI a1 , co!t�nle ul�ţe_Ior, ca cerbul înt:� loat; 
străpuns balaurul ţ• ?  •Ps.4'.23. Cop.s2.1. ' phm de mima Domnului . un laţ 
,,..,,.. Ps.93.1. .Apoc. 11. 17. ţPe.4-t.l. tt lov26.12. "'tPs.87. 

I strarea Dumnezeului tău , !�lde rnu: 
-4;89.IO. t\' Ps. 74.13,H. Cap.21. t. E?.ec.29 .. a. 

• 21 . Deaceea, nenorocit. I ln. 2.11,u. 
t o. Nu eşti T� acel?, car� a1 usc?t . eşti, dar • nu de vin ascul�·e.' beat ce 

marea, apele admculu1 celui mare, ş1 a1 ' • a . 
croit în adîncimile mă:ii, un <!_ru� pen- 22. „Aşa vorbe te D v'"'· 1�· P11n.•.�. 
tru trecerea celor rascumparaţ1 ? nul Dumnezeul 

ş 
t" om nu! Iau, DoltJ . 

.... Exod.H.21. Co.p.-m.16. , . au, care apăr" 
1 1 .  Astfel �ei • răscumpăraţi. d_e D�m- ��lr:�)1 a��·t�af at;cţ. îţi ia� �i.n �Î�l 

nul .se _v?r mt?ar.ce,_ VO! veni m. S1on ca să nu mai b�i d� I
ru

l I m1n1e1 Mele 
c� cmtar1 d� b1rumţa, ş1 o b�_cune ve- 23 ş· • • . 10• e · • •ier.„.�'. 
etnică Ie va mcununa capul ; 11 va apu: . · � . 11 v_o.1. I?�ne. 1n mina asuprit 
ca veselia şi bucuria, iar durerea ş1 nlor_ t�i, cart iţi ziceau : „lndoaie t°" 
gemetele vor fugi. • cap. so. IO. ca sa. re�em peste tine !" Iţi făc� e! 
1 2. Eu, Eu vă mingii •. Dar cine eşti �":.'lft1a spm:reat 

ca _
t
un . pămînt, şi � 

tu, ca să te temi de „ omul cel muri- .pen _"U reca ort. 
tor, şi de fiul omului, care trece ca ie..25• 17•26·28• Znb . i2.2. ••&.66.u,12, 
iarba ţ, 
•v .... s. 2eor. 1 .s. 001•0.118.6. tCap.<o.6. 1 Pet.1.24. 52 1 . „Trezeşte-te, trezeşte-te • i • 
1 3. şi să uiţi pe Domnul, care te-a brad-te în podoaba ta Si · im. 

făcut, care • a întins cerurile şi a în- Pu�e-ţi hainele de sărbăto;re oÎne! temeiat pămîntul ? Dece să tremuri ne- sal��e, ce}ate. •• s�î�tă ! Căci ţ ' nuerv� contenit toată ziua, înaintea miniei a- !:'131 m.tra m tine n1C1 ţţ un om net'" supritorului, cînd umblă să te nimi- 1mpre1ur sau necurat. •cop.s1.:iat 
��j�j� ? Unde•• este minia asuprito- ;;(tr!.e:i�ii�h�i.���·;}p�����;·.Apoc.21.2. teap'.� 
•Iov9.8. P•.104.2. Cap.40.22;'2.6;4'.24. ''•lov20. 1. _2. Scuţură-t_i •. ţărîna de pe tine, scoa. 
1 4. ln curînd cel încovoiat supt fiare la-ţe, �1 şezi m _ c���I oaselor, Ieru. 

va fi deslegat ; nu • va muri în groa- s�hm�. · _ Deslea�a-ţ1 . legăturile dela 
pă, şi nu va duce lipsă de pîne. •Zab.0.11.  g1t, fnca, roaba a S10nului ! 
1 5. Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău, • cap. s. u; 51 .23. MZllb.2.1. 

care • stîrnesc marea şi fac să-i urle 3. Căci aşa vorbeşte Domnul : fă( 
valurile, şi al cărui Nume este Dom- P!ată • aţi f?st vînduţi, şi nu ��li fl 
nul oştirilor. •rov26.12. Ps.1us. 1er. s1 . 36. rascumpăraţ1 cu preţ de argint." 

16 . . Eu pun • cuvintele Mele în gura •Ps.4<.12. Cap.<5.1s. 1er.1s.u 

ta, ş1 te acopăr•• cu umbra mînii Mele 4. Căci aşa vorbeşte Domnul Dum: 
ca să întind ţ ceruri noi şi să înte'. nezeu : „Odinioară poporul Meu s'a 
meiez un pămînt nou, şi să zic Sio- pogorît să locuiască pentru o vreme 
nului : „Tu eşti poporul Meu !" •DeuLie. 

m Egipt • ;  apoi Asirianul 1-a asuprit 
18. Cap. 69.21. Ionn3. 34. <t<tCep. 49.2. tCap. S6.l?;G6.2.?. fără temei . >:i Fac.-46.6. Fapt.7.H. 
1 7. Trezeşte-te •, trezeşte-te ! Scoală- 5. Şi acum, ce am să fac aici - zice 

te, lerusalime, care ai •• băut din mina Domnul - cînd poporul Meu a fost 
Domnului potirul miniei Lui care ai luat pe nimic ?" „Asupritorii lui strigă 
băut ţ, .. af sorbit pînă în fund potirul d.e �ucurie - zice Domnul - şi cit e 
ameţeln . •Cap. 52.i. ••rov21.20. Ier.za 16 16 z1uhca de mare este batjocorit• NuJ.n;�!;,'.':;�0�. Ps. 60. •; 76. e. Ezec. 23.112,33,"4. Zai.'.12: mele Meu. • Ezec. sa. 20,23. Bom.2.24. 

6. De aceea poporul Meu va cunoaşte � �· Căci _nu �ste nici unul, care să-l Numele Meu ; de aceea va şti, în c�lauzeasca, dm toţi copiii pe cari i-a · - E b · · 
n�sc_ut, !JU est� nici�-�ul, care .să-l ia de ���fă-�:�,�· ca u vor esc ş1 zic: 
���a dm toţi cop111 pe can i-a ere- 7. Ce• frumoase sînt pe munţi, picioa· 

1 9 · A • d . . rele celui ce aduce veşti bune, care 
• t

• · 1�1� ouă acesţe lucruri t1 s'au vesteşte pacea picioarele celui ce adu· 10 imp a : - dar cme te va plînge ? ce veşti bune'. care vesteşte mîntui· 
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ournneze 
t&. F.om. 10. 15. <-«Pe.93. 1 ; 96. 10;97. 1 . 'f.< Pt L 22 . G . Ce.p.4D.7. iCtf.oEvr. 4 . 10. ţ]oe.nI. lO lt. " •ll�h· ' ·tasul străjer.il�r tăi .răsună ; 4. Totuş,, El • Sl;lferinţele noastre t�-a s. „lat�, glasul şi striga toţi de ve- purtat, ŞI . du�enle noastre le-a luat 

ei înalţ� !;( văd ' cu ochii lor cum Se asupra . Lui, �· noi am crezut că este selie ;  caDomnul în Sion. pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit. întoarce . · cu toate în strigăte de "' :llot . s . 11 .  Evu . 28. 1 Pet. 2. 2< . 9, I�buc�iţ�mături ale Ierusalimului ! i 5. Dar El era străpuns• pentru pă
bucune

'o
dar nul mîngîie pe poporul catete noastre, zdrobit pentru fărăde

Căci ' . �m 
umpără „ Ierusalimul . legile noas�re. Pedeapsa, care ne dă 5ău, ŞI rase • 1 Cap.;t . 3. "" Cnp.•8.20. pacea, a cazut peste El, şi prin ră-
ul • !şi descopere braţul nile „ Lui sîntem tămăduiţi. tO. DoITI..." înaintea tuturor neamu- �� Rom . o1. 2&. 1 cor. 1ri.a. 1 Pet. 3. 1s . .:0:• 1 Pet.2.2.1. său cel .sfintt •• marginile pămîntului �· �oi • r�t�ceam cu toţii ca nişte 

rilor ; ŞI toa.e tuirea Dumnezeului no- o1, fiecare 1ş1 vedea de drumul lui ; 
vor vedea min 

,,.p,, 98 . 2, 3. ""Luc. 3 . 6. 
dai:- Dom�u) a făcut să cadă asupra 

5tru." ţ" .  plecaţi ieşiţi din Ba- Lui neleg1u1rea noast.ră a tuturor. l i Pleca i ,  . • . . �·Ps.119.li6. 1 Pet.2.25 . 
. 1 · 'I Nu vă atingeţi de mmic necu- 7. Cînd a fost chinuit şi asuprit n'a' b' t�" ieşiţi din mijlo.cul lui ! Curăţi- deschis gura deloc, ca un mi�! pe t�-vă ", cei ce purtaţi vasele Domnu- care: I ?uc_i •• la măcelărie, şi ca o oaie I . , •Cap.<a. 20. Ier.60.8; 51 .6,46. Zah . 2 . 8 , 7. muta mamtea celor ce o tund : n'a 2��r .. 6.17- Apoc.t8.�· (to:<Lev.22.:,etc. • .... deschis gura. >:•?ifat.2G.63;27.t2,14. Me.rc.14.61i 

1 2  Nu' ieşiţi cu graba� nu p_lec.aţ! m 15. o. 1 Pet.2.23. ••:•Fopt.8.32. 

I ă. căci •• Domnul v_a va 1eş1 "ma- 8. E l  a fost luat prin apăsare şi jui�fe Şi ţ Dumnezeul !Ul Israel va va de�ată ; dar ci�e din cei de pe vremea 
na calea." "Exod. 12.33,39.  •<• Mlc . 2 . 13. Lui a crezut ca El fusese şters. de pe 
1;.w.10. 25. cap.08.S. Exod. H . l9. pămî�tul celor vii şi lo".it de moarte pen-
„ I · lucrarea Robului Domnului. tru pacatele poporului meu ? •nan.9.26. flln a şi • " . . 9. Groapa • Lui a fost pusă între cei 
1 3. Iată, . 

Robul !\'\.eu va prop�şi • răi, şi mormîntul Lui la un loc cu cel 
Se" va sm, Se va nd1ca, Se va malţa bogat măcar că nu săvîrşise nicio ne
loarte sus. •C•P ·42· 1• '':"F•llP·2· 9· legiui�e şi nu se găsise niciWl vi-14. După cum pe�tru m�ilţi a fo�t cleşug " în gura Lui. 
0 pricină de groaza -. ah} de schi- •Mot.27.57,08,GQ. ·:·•1 Pet. 2.22. 1 1oan 3.6. 

monosită li era faţa•, ŞI �ht de i:r;iult 1 O. Domnul a găsit cu cale să-l zdro
se deosebea înfăţişarea LUI de a fuior bească prin suferinţă . . . Dar, dupăce 
oamenilor - •Pe. 22 . 6 , 7 . Cap. 03. 2, 3. Işi va da viaţa ca jertfă• pentru păcat, 
15. tot aşa •, pentru mu�te eop.oare va vede� o săm!ntă de urmaşi, va trăţ 
va fi 0 pricină de bucurie ;  mamtea multe zile••, ş1 lucrarea ţ Domnului 
Lui împăraţii •• vor. închide. i;:ura,. �ăci va propăşi în mînile Lui. <•2cor.&.21. 

vor vedea ce ţ nu h s.e ma! 1s�ons1se, 1 Pe1. 2.u . •><•Rom .6.9.  tElos . t . 5,9. �
.
Tee.1. u. • şi vor auzi ce nu mai auz1sera. 1 � · ya vede.:i r?dul m�ncn suflet�lu1 

•Ezec.JS.25. i·apt.2.33. Evr.o.13, u. '·""Cnp . 49. 7, 23. Lui ş1 se va mv1ora. Pnn • cunoştinţa fCap.r.o.s. Rom.10.21;16.25,28. El••· 3· 5•9· Lui, Robul " Meu cel neprihănit ţ va 
pune 1 pe mulţi oameni într' o stare du
pă voia lui Dumnezeu ţţ, şi va lua •t 
asupra Lui povara nelegiuirilor lor. 
1;•roan17.3.  2Pet. l . 3. •:0;.. cap . 42 . 1 ;  49.3. ţ 1 Ioan 2. 1 . 
ţţRom .0.18,11'.1. (•ţVers . 4 . 6. 

53 1 .  Cine a crezut • în ceeace ni se 
vestise ? Cine a cunoscut braţul„ 

Domnului? •Ioan 1.2.ss. Rom.10. 18.  ••Cap. 61 . 9. 

Rom.l.16. ICor.1. 18. 
2. El a crescut• înaintea Lui ca o 
odraslă slabă, ca un Lăstar care iese 
dintr'un pămînt uscat. N'avea •• nici 
frumuseţă, nici strălucire ca să ne atra
gă privirile, şi înfăţişarea Lui n'avea nimic care să ne placă. 

i>Cap.11.1. (":' Co.p.02.14. Marc.9.12. 
J. Dispreţuit "  şi părăsit de oameni, 
om al durerii şi obicinuit•• cu sufe
nnţa, era aşa de dispreţuit că îţi în-

1 2. De • aceea Ii voi da partea Lui l a  
un  l o c  c u  cei mari, şi •• va împărţi 
prada cu ce} puternici, pentr�că S'a 
dat pe Sine msuş la moarte, ş1 a fost 
pus în numărul ţ celor fărădelege! 
pentrucă a purtat păcat.ele. mult�ra ŞI 

S'a ţţ rugat pentru cei vmovaţ1. 
��eJt����34�· �o:: ���4�·i�� _ţ��c9.

1��-
I�aU:2�: 

1 .  Sau: tndreptliţl. 
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Fericirea care aşteaptil pe Israel. I 2. Iţi voi face crestele zid . rubin, porţile de pietre se urilor de 54 t. „Bucură-te, stearpo :. car.e _nu tot ocolul de nestemate. U!npe, şi 
mai naşti ! Izbucneşte tn stng.at� 1 3. Toţi fiii tăi vor fi u . de bucurie şi veselie, t� car� .nu m�11

�1 Domnului, şi mare •• va fi p
ceni�i· ai 

durerile naşterii ! Căci •• fm cele� a- f ' I  - ·  ropa · 
sate de bărbat vor fi f!lai multi d� 11 or ta1 . •cnp.11 . 9. Ieu1."' Şlrea 

cit fiii celei măritate, zice Domnul. I Cor. 2. 10. � Te� . 4� 9- �I�ua2. 20. �"�Ps.119: 1�llll6.�. 
�'TeI. 11.1-1..  GaI.-:1.21. ���� 1 sam.2.a_. 1 4. Vei ft intantă prin nepr'h� . 

2. ,,Lărgeşte • locul cor_tul�i tău_; ŞI d
lzg�neşt� n�linişţea, căci n'a: ���e. 

întinde învelitoarele Jocu1�ţe1 ta_Ie; n_u a�ro��u de 
ş;ini

a1ma, căci nu se �� 
te opr_i ! • Lu�,g1eşte-ţi funHl•ec.;�9.1�.t:o� 1 5. Dacă se urzesc uneltiri r�ş!�l�i

ţ��u;�\ ·întinde la dreapt� şi la d�la Mine ; �ricine se va u�i 
n� Vin 

stî� a, sămînţa • ţa V� .cotropi „nea- tnva ta �a cadea surt puterea ta.
'� 

mur'fle şi va locui cetaţ1le pust11. 1 6. „ lat�, �u am . .  f�cut pe meşt ' • Cop. ă.l . f•; •t. •. care sufla carbun11 m foc şi 1 eruJ, 
4. Nu te teme, căci nu vei ră!1JÎ�ea de armă duI?,ă me�teşugu.1 !Ji. Da�ce

10
0 

ruşine ; nu roşi, căci n1! v�1 f1 . aco- E� .am fa cut ŞI pe nimicitor ca s' I 
perită ?e ru.�ine ; ci .vei u�ta �1 ru: I sfanme.. _ _ 

. 
_ • o 

şinea tineretu tale, ş1 nu-ţ1 vei mai 1 7. Once arma faunta impotri 
aduce aminte de văduvia ta, . va fi fără putere ; şi pe orice r

a �� 
5 căci • făcătorul tău este bărbatul I care se va ridica la judecată împ ;m 3 

tă� : Domnul „ este Numele Lui, şi ta, o ve! osîndi . Aceasta este mo�{'".a 
Răscumpărătorul tău este Sfîntul lui rea robilor Domnului, aşa • este ��1• 
Israel. ţ:l �e !lumeşte Dumnezeul ţ în- Iuirea c�,re le vine dela Mine, z:�; 
tregulu1 pamrnt, , Domnul. •c·•· "·"·�· 

*Ier.3.U. (<.:)Luc.1.32. ţZah.14.9. Rom.3.29. I 
6. căci Domnul te • cheamă înapoi ca Toate popoare le chemate. 

pe o femeie părăsită ş� cu in!ma î�- 55 1 v · • t ţ" · • tristată, ca pe o nevasta din tinereţa, · " 01 . 0 1 .cei msetaţi, venili 
care a fost izgonită, zice Dumnezeul la  ape, chiar ŞI cel ce n'are bani ' 
tău." • cap. G2. <. Venit�•• �i c�mp.ăraţi bucate, veniţi ş [ 
7. „Cîteva • clipe te părăsisem, dar„ cum paraţi vin ŞI lapte, fără bani şi 

te voi primi înapoi cu mare dragoste. !!��„r}'!!�J. A;:;.�,� :8u: 7 . 37 .  Apoc.21. 6 ; 2l i;. ;e��ât�â�· Cap. 26 . 20 ;  00· 10· 2 Cor· '· 17· (<(• Cap . as. a. 2. De ce cîntăriţi argint pentru un lucru 
8. Intr'o izbucnire de minie, !mi as- care nu hrăneşte ? De ce vă daţi cîşfi. 

cunsesem o clipă faţa de tine, dar gui muncii pentru ceva care nu satu. 
Mă voi îndura de tine cu o dragoste ră ? Ascultaţi-Mă dar, şi veţi mînca 
vecinică, zice Domnul, Răscumpărăto- ce este bun, şi sufletul vostru se va 
rul tău. desfăta cu bucate gustoase. 

9. Şi lucrul acesta va fi pentru Mine 3. Lua,ti a.minte, şi veniţi' la Mine, ca şi cu apele lui Noe : după cum ju- ascultaţi, ş1 sufletul vostru va trăi :  
rasem că apele lui Noe • nu vor mai căci „ Eu voi încheia cu voi un legă· 
veni pe pămînt, tot aşa jur că nu Mă mînt vecinic, ca să întăresc îndurări· 
voi mai minia pe tine şi nu te voi Jeţ Mele faţă de David. <·�1at.11.2S.""C••·"'� mai mustra. 61.8. Ier.32.40. ţ2Sam. 7 . 8 , etc. Ps.89.28. Fapt. 13.31. 

''Fac.8.21; 9.11. Cap.65.11.  Ier.31.35,36. 4. lată, I-am pus martor' pe lingă 
1 O. Pot să se mute • munţii, pot să , popoare, cap şi stăpînitor" al popoa· 

se clatine dealurile, dar"' dragostea relor. <ronn 18.'1 . Apoc. I.5.  "for.ll.9. 
M.ea nu se va muta dela tine, şi legă- Ezec. :w. 23. Dau. 9. 25. Osea 3. 5. 

�mtu! Meu de pace nu se va clătina, 5. Intr'adevăr •, vei chema neamuri, 
zice Domnul, care are milă de tine." pe cari nu Ie cunoşti, şi " popoare 

•Ps.46.2. cap.51.6. Mnt. U.18. MPs.89. 33, :W. cari nu te cunosc vor alerga la tine, 
.1 1 .  „Nenorocito, bătuto de furtună pentru Domnul, Dumnezeul tău, pen· 

ş� .ne�îngîiato ! lată, îţi voi împodo� tru Sfîntul lui Israel, care ţ te pro· b_1 . p1�trele scumpe cu antimoniu, slăveşte." •Cap.52.15. Eleo.2.11,12. „Cap.oo.i. ş1-ţ1 vot da temelii de safir. t Cap.oo.o. Fapt.a.13. 
• 1 cron.20.2. Apoc.21.1e,etc. 6. „Căutaţi • pe Domnul cită vreme 
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oate găsi ; chemaţi-l, cită vreme ' 5. Ie. voi_ da în Casa• Mea şi înlăun-se P roape. ·••Ps.32. u .  Mnt. o.2u; 20. 11 . , trul ztdunlor Mele un Io „ . 
es�e;.�6. 21. 20>r.„. 1 • 2j "":· •· �- I I . I me mai bune

_ 
de cit fii şi cfiic�\ �� ��l I" Să se lase _ _ ce _rau 1 e ca ea }-II, d� un nume vecinic, care nu se va !· ul neleg1u1t ... sa se .... ase de gm- shng�. '·' I Tim . :1. 15_ �'�·Ionn i . t2. I Ionn 3. 1. şi �Fe" lui, să s� �ntoarca la Domnul 6. Ş1 pe străinii, cari se vor lipi de dur

d va avea mtla de el, la J?u�ne- , �omnul ca să-l slujească, şi să iubeascar 1 ostru care nu oboseşte tertmd. ca Numele Domnului pentru c - f zeU ":c��./. l�d��i]�8·M�j�'';/;:"�î:t'�i�� sl_ujHorii Lui, şi pe' toţi cei �:
a 
v�� 

8. !I'C��asTre, şi căile voastre nu sînt ş Pt�o����t��1• .  cal să_ n�-lt P1 înMgărească, duri e zice Domnul. ·•· 2 sam . 1 . 10. „ . r rn egamm u eu, 
căile �el�t • sînt de sus cerurile faţă 1-" ;1 v�� adl!ce • la muntele Meu cel 9. "· 1• ct tît sînt de sus căile Mele s 1n ' şt-t vot U�plea de veselie în de pamin_t1 a t · • d - 1  M 1 Casa Mea de rugac1une. Arderile•• lor fată de c�il�:riÎ: ��};tf;,n ur.'..i,_ ,03�1�. de tft şi jertfele lor vor fi primite 
fată 1:;-g;11dupăcum • ploaia şi zăpada pe a. tarul �eu, căci t_ �asa Mea se va 
J O. ad - din ceruri şi nu se mai �urni 0 casa de rugactune pentru tt 
1�to��1��;oi, ci udă pămînt�l şi-I fac .2!!�1. ��P.0���-';;_';,,_ 1 P:,

c�:5"- 2ţ �i:z· �i \i· 
, rodească şi să odrasleasca, pentru- 'larc.11.11. Luc. rn.46. ttMa1 . 1 . i1 . · · · · �: să de� săm�nţă �ămănăt�_.rului şi 8. �şa '.:'orbeşte Domnul Dumnezeu, 
îne celm ce m�nmca� · Dcut. 32 . •. care strmge pe cei risipiţi ai lui lsP1 1 . t�t aşa • şt Cuvmtul .Meu, care rael : „Voi � ma} s_trînge şi alte po

iese dtn gura M�a, nu se t�toarce l� poare Ia cei stnnşt acum din el." 
Mine fără rod, CI ya face voia. Me� ŞI ·"Ps.u1.2. Cap.11 .12 . '·"·'Ioan 10.16. Efcs.uo; 2.14, 1::,, 16. 

va împlini pl�nur!le Mele . . ''C�p . c.<. 9: 1 2. Da •, veţi 1eş1 cu bu.�u�1e, şt veţi 
fi călăuziţi în pace. Munţu ş1 dealurile 
vor răsuna•• de veselie înaintea voaslră, ş! toţi ţ copacii din cîmpie vor 
bate dtn palme. •Cap. 9;, 10: 60.19, 14. <•<•Ps.oo. 

J2·98.8. Cnp . H . 8 ;  35. 1, 2; 42. 11.  +1 C'ron. lG.3:1. 

iJ. fn • locul spinului • • se va înălţa 
chiparosul, în locul mărăcinilor va 
creşte mirtul. Şi 1 ucrul acesta va fi o slavă ţ pentru Domnul, un semn ve
cinic, nepieritor." 

>::Cnp. 41 . 19.  '-"·�:Mic . 7 . 4. ţier.13.11. 

56 1. „Aşa vorbeşte Domnul : „Pă
ziţi ce este drept, şi faceţi ce 

este bine ; căci • mîntuirea Mea este 
aproape să vină, şi neprihănirea Mea 
este aproape să se arate. 

o:<Cap. 46.13. J\lnt.3. 2 ; 4 . 17.  Rom.13.11, 12. 

2. Ferice de omul care face lucrul 
acesta, şi de fiul omului care rămîne 
slatornic în el, păzind • Sabatul, ca să 
nu-l pîngărească, şi stăpînindu-şi mi
na, ca să nu facă nici un rău ! ,,, cap. c.s. 19. 

3. Străinul • care se alipeşte de Dom
nul, să nu zică : „Domnul mă va desp�rţi de_ poporul Său !" Şi famenul 
sa nu zică : „lată, eu sînt un copac 
���-altP�,t�t:�.eut.23. 1, 2, 3. Fapt.e. 21 i  JO. 1,2, 34 ;  17. 4; 

4. �ăci aşa vorbeşte Domnul : „Famenilor, cari vor păzi Sabatele Mele, cari v�r .a�ege ce-Mi este plăcut, şi vor staru1 m legămîntul Meu, 

Mustrări şi mîngîieri. 
9. ,,„Veniţi !oate. fiarele de pe cîmp, veniţi de mmcaţ1, toate • fiarele din pădure ! ,,, rer. 12. o. 

1 �- Toţi păzitorii lui sînt orbi •, fără prt�epere ; toţi:• sînt ni�te cîni muţi, cart nu pot sa latre ; amrează stau tolăniţi, şi le place să doarmă. ' 
:')fot. 15. 14;23.16. ,:„· Filip.3.2.  

1 1: Totuş sînt nişte cîni • lacomi, 
cart nu se mai satură „. Sînt nişte pă
�t?ri_ cari nu pot pri.cepe nimic ; toţi 
1ş1 vad de calea lor,ftecare umblă du
pă folosul lui, fără abatere : -

>:• 1\Iic.3. 11. '�*Ezec.34. 2, 3. 
1 2. „Veniţi, - zic ei - am să caut 

vin, şi ne vom îmbăta cu băuturi tari ! 
Mine• vom face tot ca azi, ba încă 
şi mai rău !" -
':'Ps.10.6. Prov.23.95. Cap.22.13. Luc.12.19. I Cor.15.32. 

57 1. Piere cel neprihănit, şi nimă
nui nu-i pasă ; se duc oamenii • 

de bine ş i •• nimeni nu ia aminte că 
din pricina 1 răutăţii este luat cel ne
prihănit. 

>:•Ps.12. 1 .  M.lc. 7 . 2. ::'�' lHeg.H.13. 2Reg.22.20. 

2. El intră în pace în groapa lui : cel 
ce umblă pe drumul cel drept, se 
odihneşte în culcuşul • lui. ·:·2 cron.16.u. 

3. „Dar voi, apropiaţi-vă încoace· fii • 
ai vrăjitoarei, sămînţa preacurvarului 
şi a curvei ! •M•t.16.'-

1. Snu: 1na.lntea nenorocirii. 
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4. De cine vă bateţi voi joc ? lmpo
triva cui vă deschideţi voi gura larg, 
şi scoateţi limba ? Nu sînteţi voi ni�te 
copii ai păcatului, o sămînţă a mlil
ciunii, . . 
5. care se încălzeşte pentru 1�oh 

supt • orice copac verde, care•• J�n
ghie pe copii în văi, supt crăpăturile 
stîncilor? ,� 2Rt>g.16. -4; t7. 10. ler.2.20. ''\�Le\·.18. 

21;20.2. 2 Rf'g. 16. 3; 2'.:L JO. ler. 7.9J.Ezec.16.20;20.26. 

� 6 . . Nu • "..reau să cert în v . �a tm o minte necurmat· .ec1, ni .  
mtea Mea cad în leşin a, cin� în:� 
sufletele pe cari •• le-am fiuhurile, şi 
103.9. Mic. 7 . JS. *('Num. t6 .22. lovS4. t-t

U� {':Ps.�1.i 
1_7. D�n pricina păcatului j- "·12·

.
'· ' 

lut, M am •• miniat şi 1_ acom1ei • M'am ţ ascuns, în supărare 
arn lovit 

cel răzvrătit a u rmat şi m � Mea, şi căile ini�ii lui. ai tnult pe 
6. ln pietrele lustruite din pîraie este 

partea ta de moştenire, ele sînt soarta 
ta ; lor le torni şi jertfe de băutură, 
şi le aduci daruri de mîncare : „Pot 
Eu să fiu nesimţitor la lucrul acesta ? 
7. Pe un munte • înalt şi ridicat îţi 

faci culcuşul •• ; tot acolo te sui să 
aduci jertfe. \� Ezec. 23. 4 1 .  '�"' Ezec.16. 16, 25 .  

·'lf.>r
�ti. 13. >:·�· Cap. S . 17; 45.15, ten 

1 8. I-am vazut căile şi totu • P-9
."· 

t��ădui ; îl v?i călă(izi, şi-l ţ�l V�i· 
����nf

e
cu

el
et pe c���:; /!îr ��: 

1 9. Voi pune lauda • pe
. b�-� '.c'P-61 2 

pace celui •• de departe şi 
e
c�i'Pace, aproape ! - zice Domnul _ D ui de 

8. Iţi pui pomenirea în dosul uşii şi 
uşiorilor ; căci, departe de Mine, îţi 
ridici învelitoarea şi te sui în pat, îţi 
lărgeşti culcuşul, şi faci legămînt cu 
ei, îţi place • legătura cu ei, şi iei 
seama la semnul lor. <• Ezec. 16. 26, 28; 23. 2-20. 

9. Te duci • la împărat cu untdelemn, 
îţi înmulţeşti miresmele, îţi trimeţi so�i
o
�
ţ�r:;

te, şi te pleci pînă Ia locuinţa 
�= Cup.30.6. Ezec. 16. 33; 23. 16. 08e8 7. 11; 12.l. 

I O. Oboseşti mergînd, şi • nu zici : 
„l_ncetez !'' Tot mai găseşti putere în 
mma ta : De aceea nu te doboară în
tristarea. •' Ier. 2.25. 

1 1 . Şi de • cine te sfiai, de cine te 
temeai, de nu Mi-ai fost credincioasă 
d� nu ţi-a� adus. aminte, şi nu ţi-; 
pasa� de Mme ? Ş1 Eu •• tac, şi încă de 
multa vreme : de aceea nu te temi tu 
de Mine. o:icap.s1. 12.13. ':"·"P11.so.21. 

I 2. �ar acum îţi voi da pe faţă ne
prihămrea, şi faptele tale nu-ţi vor 
folosi ! 

1 3. Şi atunci să strigi, şi să te izbă
vească mulţimea idolilor tăi ! Căci îi 
v:i _lua vîntul pe toţi, o suflare îi va 
r1d1ca. Dar celce se încrede în Mine 
va moşteni ţara, şi va stăpîni muntele 
Meu cel sfînt." -
1 4. _ş� El zice : „Croiţi •, croiţi drum, 

pregahţ1 calea, luaţi orice piedică din 
calea poporului Meu ! •' Cap.<0.3;62.10. 

îl voi _tămădui ! ·•·En.ta.Jo. ''''F! ţ Eu 
Efes. 2. 1 1 .  ţlov 15. 20, etc. Pro\· . .  1 . 16 . 

Pl.2.1,l, 

2�. par cei răi sînt ca rnarea 1 furiat_'.l, _care nu se poate l ini ti 0: 
�fi. ,;are1 ape aruncă afară no�oi :: 
z
;�

j �
��i r� n'au pace •« zice Dumne. • '-'Cap.48,Z?, 

Adevăratul post. 
58 1 . „Strigă în gura mare nu t 

. 
• opri ! lnalţă-ţi glasul ca � trîm'. b!ţ�, . ş1 v�steşte. po_Porului Meu nele. g1umle l ui, ca_se1 lui lacov păcatele ei • �- ln to�t.e zilele Mă întreabă, şi ro; 

sa aţli;_ c�1le !\'lele, ca un neam, care 
a_r !• }1!faptu1t n eprihănirea, şi n'ar 
f1 paras1t Legea Dumnezeului său. lmi 
cer hotărîri drepte, doresc să se apro· 
p1e de Dumnezeu. -�- „�a • ce ne _foloseşte să postim" -
z�c e1 --: „�aca Tu nu vezi? „La ce 
s� ne chmu1m •• sufletul, dacă Tu nu tu seama de lucrul acesta ?" -
„�entrucă, zice Domnul, în ziua postu· 
lu i  vostru, vă lăsaţi în voia pornirilor 
voastre, şi asupriţi pe simbriaşii voştri. 

>:•l\.fol . 3 . 14. ,-..>:• Lev.16.29, !11;2.U� 

4. lată •, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi 
să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios 
cu pumnul ; nu postiţi cum cere ziua 
aceea, ca să vi se audă strigătul sus. 

.;..IReg.21.9, 12,13. 
1 5: C_ăci aşa "'._Orbeşte Cel Prea Inalt, a �aru1 locumţa este vecinică şi al că

!u1 Num_e • este sfînt. „Eu •• locuiesc ·� locuri înalte şi în sfinţenie . dar sm� c� t omul zd�obit şi smerit, 'ca ţţ s� m_viore� �u�urile smerite, şi să îm
��.���

e�. m1m1le zdrobite. •1ov6_ 10. 
cap. 66. a· tt :=:�1�izC:p�sf�i .tPs. 34. 18; 61. 11; isa.6: 

5. Oare acesta • este postul plăcut 
Mie : să-şi chinuiască omul sufletul o" 
zi ? Să-şi plece capul ca un pipirig, şi 
să ţ se culce pe sac şi cenuşă? Acea· 

sta numeşti tu post şi zi plăcută Dom· 
nulu i ?  • zah .  1 . 5. ••Lev.18.29. ţEs1. u. 1ovu 
Dan.9.3. Jona 3.6. 

6. lată postul plăcut Mie : desleagă 
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'le răutăţii, desnoadă legăturile• vostru . . t 1 729 
1an1.un dă •• drumul celor asupriţi, şi faţa L' · paca � e voastre vă ascund rob1e1, ice fel de jug ; 3 c· U·I ş1-.L . 1mp1edecă să v'asculte ! rupe or �-. Neem. 6 . 10, 11,12. (•(•Jer.34.9. si� ac� mimle • vă sînt minjite de • •  parte-ţi pînea • cu cel flămînd, ze1�\0

ş�st��g�t�� de n�le�iui_ri ;_ buL :;:; în casa ta pe_ nenorociţii fără voastră vorbeş�e ne�1gn1cu1�ni, ş� . hmb� 
Ş1 ! ost · dacă•• vezi pe un om gol, 4 N " . m · < up 1 1o adaPere:i, şi nu întoarce spatele se- . · iciunuia nu-i place dr�pt t 

. . · · 
ac�%uJui ţ tău. "Ezec.

_
1•. 7 , 11 .  Mat.20.35. bi.un�! nu se judecă cu drepta!� ��i �� �Io•·"·"· ţ Foc.29.l�. Neem. 5. o. _ _ 

. 
izuies� P� h�cruri deşerte şi' spun 

8 Atunci • lumina ta va ra�ari c:i zo- neade_v�ruri, zamislesc răul, şi nasc • 
.1• şi vindecarea ta va mcolţt re- nelegiuirea. <-1ov 16.BD.Ps . 1 . u. fi ci'e . neprihănirea ta îţi va merge 5· C_l?ce_sc ouă. de basil ic şi ţes pînze 
fneainte, şi s}�.��1�:/�?.:����.i19��u��}�� �e paianJen. _Cine_ mănîncă din ouăle 

11 ie�� i;:o�a�ep·1;rşca�.daca se sparge vreunul, si. 'Atunci tu v_ei c�ema,_ şi Dom.nul . răspunde vei striga, ş1 El va zice : h 6: Pînzele_ • lor nu slujesc Ia facerea 
'1ată-Mă !" 'oacă vei îndep�rta jugul amelor, ŞI nu pot să se acopere cu din mijlocul tău, amenmţarile cu de- 11!crarea lor. ; căci lucrurile lor sînt etul şi vorbe.le • de _?Cară, "Ps. 12. 2: 

nişte _ lucruri nelegiuite, şi în mînile glO. dacă vei da mmcarea ta celui lor smt fapte de silnicie. '' iova. u , 16• f)ămînd, dacă vei sătura s�f!eţul lip- 7. Pi�ioarel� • lor aleargă spre rău, şi 
sit, atunci lu_m.ma ta va r�sari p�ste s� gra�esc sa �erse . sînge nevinovat ; întunecime, ş1 mtunerecul tau va f1 ca gu�d�rile l?r _smt. ginduri nelegiuite, 
ziua nămeaza mare ! hrapadul ş1 mm1c1rea„. sînt pe drumul l i . Domnul te va călăuzi neîncetat, or. ·Prov. 1 . 16. Rom . 3 . 15 îţi va sătura sufle!!Jl chiar în locuri 8. Ei nu cunosc calea păcii, şi în căii� fără apă, şi va da dm nou putere mă- lor . nu. este . �replate ; apucă pe cărări 
dularelor tale ; vei fi ca o grădină bine sucite : oricine umblă pe ele, nu cu
udată, ca un izvor ale cărui ape nu noaşte pacea. - " Ps. 126.5. Prov.2.1&. 

seacă. 9. Deaceea hotărîrea de izbăvire este 
1 2. Ai tăi vor • zidi iarăş pe dărîmă- d�parte de noi şi mîntuirea nu ne 
turile de mai înainte, vei ridica din ajunge. Aştepţăm • lumina, şi iată înnou temeliile străbune ; vei fi numit tunerecul, lucirea, şi umblăm în ne„Dregător de spărturi", „Cel ce drege gură ! "l•r.S.15. 

drumurile, şi face ţara cu putinţă de 1 O .. B!jbăi'!l: • -�a nişte orbi dealungul 
locuit." "Cap.61.4.  unui zid, b11ba1m ca ceice n'au ochi 1 3. Dacă îţi vei • opri piciorul în ziua ne poticnim ziua nameaza mare c� Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile noaptea, în mijlocul celor sănătoşi' sîntale în ziua Mea cea sfîntă ; dacă Sa- tem ca nişte morţi. 
balu( Va fi desfătarea fa, Ca Să sfin- '' Deut.28.29. lovo.14. Amos8.9. 
!eşti pe Domnul, slăvindu-l, şi dacă-I 1 1 . Mormăim cu toţii ca nişte urşi, rei cinsti, neurmînd căile tale, neîn- ne • văităm ca nişte porumbei, aştepdeletnicindu-te cu treburile tale şi ne- tăm izbăvirea, şi nu este, aşteptăm 
dedîndu-te la flecării, "C•p.66.2. mîntuirea, şi ea este departe de noi. 
1 4. atunci • te vei putea desfăta în '' Cup . aa . u . Ezec. 1.rn. 

Domnul, şi Eu te voi sui •• pe înălţi- 1 2. Căci fărădelegile noastre sînt mul
mile ţării, te voi face să te bucuri de te înaintea Ta, şi păcatele noastre măr
moştenirea tatălui tău Iacov ; căci ţ gu- turisesc împotriva noastră ; fărădelera Domnului a vorbit." •IovZl. 26. gile noastre sînt cu noi, şi ne cunoa-"Deul.32.rn;aa.20. tCap. 1.20;40.6. Mic.4.(. ştem nelegiuirile noastre. 

Nelegiuirile poporului. f�tl temti��n�to
;�

ţi
p��;s�r��iD��'. 59 1 . Nu, mina Domnului nu este nezeul nostru ; am vorbit cu apăsare 

. . prea scurtă • ca să mîntuiască, şi �ăzvrăt!re! am cugetat • şi vorbit nici urechea Lui prea tare ca să audă, I cuvmte mmcinoase ; '' M•t. 12.3" 

. ,, Num. 11. 23. Cop. 50. 2. t 4. şi astfel izbăvirea s'a întors în-
2. c1 n�le!;'iui�ile voa�tre pun un zid d_ărăt, şi_ mîntuirea a �ta� d�opa�te ; căde desparţire mtre voi şi Dumnezeul c1 adevarul s'a poticnit m piaţa de 
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obşte şi neprihănirea nu poate să se a
r����

-evărul s'a făcut nevăz"!�· ş� cel 
ce se depărtează de ră_u . este J!1f�1t. _ 

Domnul vede, cu pnv1rea mm1oasa, 
că nu mai este nicio neprih�n.1re. 

1 6. El vede • că nu este n1c1 . un om, 
şi Se miră •• că nimeni �u n;i1J loceşte. 
Atunci t bratul Lui Ii vme m ajutor, 
şi neprihănirea Lui II sprijineşte. ('1Ezec.2'l.80. (•(• J\[urc. 6. fl. ţPs. D8. 1 .  Cop. r.:J.5. 

1 7. Se • îmbracă cu neprihănire c� şi 
cu o platoşă, Işi pune pe cap co!f�I mîntuirii ; ia răzbunare� ca o . hama, 
şi Se acopere cu gelozia ca ŞI cu o 
manta. �� Etrs.1;. u,1;. 1Tcs.Ci.B. 

1 8. El va răsplăti fiecă�uia ��pă: 
faptele lui, va da protivn!�ilor _Sa1 ��
nia va întoarce la fel vraJmaş1lor sa1, 
şi �a da ostroavelor plata cuvenită ! 

(•Cap.63.6. 
1 9. Atunci • se vor teme de Numele Domnului cei dela apus, şi de slava Lui cei dela răsăritul soarelui ; cînd va năvăli vrăjmaşul ca •• un rîu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. 

o;.pi;,113.3. Mol . I. l i .  (•>:oApoc.12.JU. 
20. , Da, va veni un Răscumpărător • pentr� Sion, pentru cei ai lui lacov, cari se vor întoarce dela păcatele lor, zice Domnul. l•Rom . 1 1 . 26. 

zi��- o�i���� � '.�5���(t�e�eia�� s� odihneşte peste tine, şi cuvintele Mele, pe cari le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din 
fou/�o��fr��0t�i'.

ă
J� ��

c
�m

d
� ffî���n 

c����� zice Domnul." �\Evr.a. 10; 10.10. 

/erusn/imul zidit din nou. 

60 1. „Scoală-te, luminează-te• ! Căci lumina ta vine, şi slava •• Domnului răsare peste tine. 
(• Efes . 6 . U . i:n:<Mul . 4 .2 .  

2. Căci iată, întunerecul acopere pă
mîntul, şi negură mare popoarele ; dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine. 3. Neamuri • vor umbla în lumina ta şi împăraţi în strălucirea razelor tale'. 

(l.Cap.49.6, 23.Apoc.21.24. 
4. Ridic�-ti '  ochii împrejur, şi priveş_te : �ot! se string şi vm" spre tine ! f'.:111 tăi vm de departe, şi fiicele tale smt purtate pe braţe. 

('1Cap.4D.HI. t,)(l.Cap.40.20,21,22; 66. 12. 
5. Cînd vei vedea aceste lucruri vei 

tresări de bucurie, şi îţi va bate' ini-

ma şi s� va lărgi, căci �ogă(iile ,  . . se vor mtoarce spre tine şi v · flllarii neamu�ilo_r vor v�ni la tine . • �,�e::ile 6. Vei f1 acopent de 0 mulţ" · �cămile, de dromadere din M lllle de Efa • ; vor veni toţi din Seba �� ian şi 
d
î
cl� J)u;.Jn�lu��mîie, şi vor vesti ���: 
7. T�:�� ��·�;�·;� 7���J�;�-i'�i'; "" '· 11• 

aduna la tine, berbecii din Ns� Vor 
vor fi în slujba ta ; se vor sui e aiot 
tarul Meu. ca jertfă plăcută 11�� al: 
�î::it��

ave1 Mele o .•. ;,�i 2/�,�e.'..'a!i .�:: 
8. Cin� sînt aceia cari sboară �;· �:: ��':nb�;�I l�r�

1şte porumbei spre po. 
9. Căc�•, pe �!�e Mă aşteaptă ostroa. vele, ş1 c?.ra�ule d!'� Tarsis sînt în frunte, ca . . . s� . aduca mapo1 de depar. te pe cop111 tai, cu argintul t şi aurul lor, pen�n� tt Numele Domnulu i, Dum. ne.zeului tau, pentru Numele Sfîntului n'.;: N;;

e
����:�

":.�}��
t
:::.;�:.�

ă�:eş.
t;;_ " 

„ 

1 O. Străinii • îţi vor zidi zidurile şi împăraţii •• lor îţi vor sluji ; căci te'.am lovit în ţ minia Mea, dar, în ţt îndurarea Mea, am milă de tine. ''Z•h.0. 1'. (u� Cap. ·i9. 23. Apoc. 21.24, ţCup. ;,7 . 17. tt Cnp.5-4.7,B. 
1 1 .  Porţile tale vor • sta vecinic desch ise, nu vor fi închise nici zi nici 

noapte, ca să lase să intre la tine IJ-0. 
găţia neamurilor, şi împăratii lor cu 
alaiul lor. : •. "�""·"·"· 

1 2. Căci • neamul şi împărăţia cari 
nu-ţi vor sluji, vor pieri, şi neamuri· le acelea vor fi în totul nim ic ite. 

i!•Znb.H.li,19. Mal.21.'4, 
1 3. Slava • Libanului va veni la tine, chiparosul, ulmul şi merişorul (cimi· şirul) , cu toţii laolaltă, ca să împodo· bească locul sfîntului Meu locaş, căci 

Eu voi proslăvi locul " unde se odih· nesc picioarele Mele. 
"' Cop.ab. 2; 41 . 49. �·(•t Cron .28.2.  Pe.132.7. 

1 4. fiii asupritorilor tăi vor veni ple· caţi înaintea ta, şi toţi ceice te dis· preţuiau se ' vor închina Ia picioarele tale ; ş i te vor numi „Cetatea Dom· nului," „Sionul •• Sfîntului lui Israel." 
.:• Cap . 40. 23. Apoc. 3. 9. (•.:. Evr. 12. 22. Apoc. IU-

1 5. De unde erai părăsită şi urît_ă, şi nimeni nu trecea prin tine, te voi fa. ce o podoabă vecinică, o pricină de bu· 
curie pentru oamen i din neam în neam: 

1 6. Vei suge ' laptele neamurilor, rn 
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731 mătur i, vor ridica iarăş năruirile din Hch ime, v.or . inoi cetăţi pustiite, ră· mase pust11 d111 neam în neam. 

. ·mpăraţilor ; şi vei şti ast
suge t�a �. sin! Domnul, Mîntuitorul 
fel că " u ărătorul tău, Puternicul 
tău, Rasc��fr. 49.23;&1.e;oo.11,12. �":•cop . . 1:-i . 3. 
Jui lacol�c de aramă voi a_duc� aur, 
t7. ln fier voi aduce arg-mt, m loc 

in Joc de ramă, şi în loc de pietre, fier. 
de _Jemn. aca pacea să domneasca peste 
voi fa�e - stăpînească dreptatea. tine, �1 s� va mai auzi vorbindu-se de 
18.. . u_s 

ţara ta n ic i  de pustiire şi sîJ�ic;e J� ţinutul ' tău, ci -.:ei nur;ni zi
praPia� tale „Mîntuire", ş1 porţile ta-
dunL�udă". • . ':'c111:-.26. 1 .  
l e  " N soarele îţi  va mai sl UJ 1 c� 1 9·. " uziua nici luna nu te va mai 
lumina 

cu !�mina e i ; ci Domnul va fi 
lumina ta pe vecie, şi  Dumnezeul •• 
Lummf . I va ta •:•Apoc. 2i . 2:1; 22 . o .  "":'zah . 2 . :,_ lă�o"so��eÎe • tău nu -.:a.mai asfinţ i,_ şi · ta nu se va mai mtuneca ; cac1 ���nul va fi �umina ta pe �e�ie, şi 
zilele suferinţei tale se vor sf�-

�:;0• 8.9. 

21. Nu vor mai fi0 de_cît oa.meni .�eprj· 
hănili în popor1:1l tau : e 1 vo; �t�
îni ţara pe vecie, ca o od!a.sla ţ sad1-fă de Mine, lucrarea ţţ m1n1lor Mele, 

ca să slujească spre slava �ea. "?•P· 52.1. 

:i�j6�\·9�ioa:*1i82.
3
4�������-„�� �i. ir�:�2-��--a. 

· 22. Cel ' mai mic se va face o mie, 
şi cel mai neînsemnat un neam puter
nic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri, la vremea lor." ,,. Mat. 19. s1, 82. 

Vestirea mîntuirii. 61 1 Duhul • Domnului Dumnezeu e�t� peste Mine, căci Domnul M 'a„ 
uns  să aduc veşti  bune celor nenoro
ciţi: El M'a trimes să vindecţ pe . cei 
cu inima zdrobită, să vestesc robilor 
slobozenia ţţ, şi prinşilor de război iz· 
băvirea ; »Cep. u. 2. Luc. 4. ta. Ioan 1. 32; :i. 94. ��1'8 . .f.U. ţPe, 147. 3. Cap .07 .16. ttCap.-&2. i. Jer.3-&.8. 
2. să ' vestesc un an de îndurare al 
Domnului, şi o zi •• de răzbunare a 
Dumnezeului nostru ; să mîngîiţ pe toţi cei întristaţi ; •Lev.25.9. •·:· cnp.S.1.8; 89. <; ffi.U.Mal . .t.1, 9. 2Tes.1 .  7,8,9. tCnp.67. 18. Mnt. 6.4. 
3. să dau celor întristaţi d in Sion, să 

le ' dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în 
locul plînsului, o haină de laudă în 
locul unui duh mîhnit ca să  fie numi· \i „terebinţi ai neprihănirii," „un sad" al Domnului, ca ţ să slujească spre 
sla\'a Lui. '' 0Ps.90. U .  O(ICap.60.21 .  ţlonn16.B. 
4. „Ei vor zidi iarăş • vechile dără-

(<Cn1i. 4\J,H; O.S.12, Ezec. 96. 3:1-36 5. Străinii • .Y.or st� şi vă vor pa t� tur111e1:. �' _f111 străinului vor fi pÎugar11 ŞI v1er11 voştri. .:·Ef1·11 ., 12 6. Dar ' voi vă veţi numi preoii .. al gomnului, şi. veţi fi numiţi slujitori ai �rnnezeulu1 nostru, veţ i "  mînca bor:•ţnle neamurilor, şi vă veţi făli cu 
A�!=. l��i

r
;,_ ���x-:o2�:���-1��nf,·1�·1�

7
.; 

00. 21. l Pet.2.6, 9. 
• 7. 1.n: l_ocul o�ării voastre, veţi avea mdo1ta cinste ; in locul ruşinii, se vor yeseh ,?e partea lor, căci vor stăpîni mdo1t in ţara lor, şi vor avea o bucurie vecinică. (•eor.-10.2. Znh.u.12. 8. Căci Eu ', Domnul, iubesc drepta· te�, urăsc•• r�pirea. şi nelegiuirea ; le vo� �a cu _credm�10ş1e răsplata lor, şi ţ voi 111che1a cu e1  un legămînt vecinic. �'PH. 1 1 . 7  . .:"�Cnp. 1 . 11 , 1:-i, ţC11p.fi1.:-i. 9. Sămînţa lor va fi cunoscută între neamuri, ş_i u�maşii lor printre popoare ; toţi ce1ce-1 vor vedea, vor cunoaşte că • sînt o sămînţă binecuvîntată de Domnul." •cap.ro.2'. I O. „Mă ' bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu ; căci " M'a îmbrăcat cu hainele mîntuirii, M'a acoperit cu man· taua izbăvirii, ca ţ pe un mire împo· dobit cu o cunună împărătească, şi  ca o mireasă, împodobită cu sculele ei. 

>!•Hob.3.18 . .;,"'Ps.13'2.!>, 16. ţCnp.40.18. Apoc.21.2. 
1 1 . Căci, după cum pămîntul face să 

răsară lăstarul lui, şi după cum o gră· 
dină face să încolţească sămănăturile 
ei, aşa va face Domnul, Dumnezeu, să 
răsară mîntu irea • şi lauda", în faţa 
tuturor neamurilor." 

�'PS. 72.3; 85. 11. (l:"'Cap.60.18: 62.7. 

Venirea mlntuirii. 

62 1 . „De dragostea Sionului nu 
voi tăcea, de dragostea lerusali· 

mului nu voi înceta, pînă nu se va ară· 
ta mîntuirea lui, lumina soarelui şi iz· 
băvirea lui, ca o făclie, care s'aprinde. 

2. Atunci neamurile vor vedea • mîn
tuirea ta, şi  toţi împăraţii slava ta ; 
şi-ţi "  vor pune un nume i:iou, pe care-l 
va hotărî gura Domnului. 

';'Ca.p. oo.a. ':·�·Veni. 4, 12. Cnp.66.15. 3 Vei fi o cunună • strălucitoare în 
m{na Domnului, o legătură împărăteas· 
că în mina Dumnezeului tău. •' Z••.•· 16· 

4. Nu • te vor mai numi Părăsită••, 
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şi nu-li vor mai numi pămîntul un pu· 1 �i�e ;  i-am călcat astfel în rn· . 
stiu ţ, ci te vor numi : „Plăcere� Mea Ş! 1-am zdrob�t Î!J urgia Mea1?1aMe� 
este în ea," şi ţara t_a o vor num_1 Beu- s�nge!e lor a _11�_mt pe veşmint •1 aşa Că 
Ia : „Mări!ată." ;  că�1 Domnul lş1 pu�e I ŞI M1-am m1n11t toate haineJ e "'. ele, plăcerea m hne, ş1 ţara ta se va ma- cu el._ . • . . " Plln. 1 . 1:„ Apoc. 14. 1; "Mele 
rita iarăş. •osea 1 . 10. 1Pet.2.10. ••eap. 49.14; 4. Cac! m_ 1mm:i- Mea era 0 zi d ·"·�. 04.s, 7. tCap.5u. • b�na�e .' ŞI yemse anul celor r·e tăi. 
5. Cum se uneşte un tmăr cu o fe· paraţi a1 _Mei . •ca ascum. 

cioară aşa se vor uni fiii tăi cu tine ; 5. Mă uitam împrejur • şi nP.s..s,61.i. 
şi cui:i se bucură mirele de mireasa meni •• să M'ajute, şi Mă în u era ni. 
lui, aşa • se va bucura Dumnezeul tău dar �u era cine să Mă sprirrozea�, 
de tine." .'' Cap.65.1: �tunc1 �raţul_ţ Meu Mi-a fos�"rasc,a ; 6. „Pe zidurile tale, lerusahme, am JUtor, ŞI urgia Mea M'a spri . i .ntr a. 
pus nişte străjeri, cari nu vor tăcea 1 "'Cap . .ft. 28; 59 . rn. >:•>:•1oan 16. 32. + Ps . 98./_�t �  

nici odată nici z i  nici noapte ! Voi ca- i 6 .  Am călcat astfel î n  picioare P.�·16· 

r� aduceţ( aminte Domnului de el, n� · re !n minia . Mea, le-.'.lm • îmb��:O�· 
va od1hmf1 de loc ! •Ezec.3.17; "'· " I  urgia Mea, ŞI le·am varsat s" I 

t in 
7. Şi nu-l daţi răgaz, pînă nu va aşe· · pămînt." �.��� e Pe 

za din nou Ierusalimul, şi-l va face o • • . · "· "· 

laudă pe pămînt. •cap.61.11.  Tef.3.20. Rugaczunea poporului. 
8. Domnul _a jurat pe �reap_ta Lui şi 7. Voi. ves_ti îndurările Domnului f pe braţul Lui cel puternic, z1cmd : „Nu tele Lui minunate, după tot ce a 1-ap. 

voi mai da • griul tău hrană vrăjmaşi· Do_mnul pentru noi ! Voi spune m acut 

lor tăi, şi fiii străinului nu vor mai Lui. bunătate faţă de casa lui ls:rea bea vinul tău, pentru care tu te-ai osie· c�c� i-a făcut _dup� îndurările şi �'. 
mt. <•Deut. 21u1, etc. Ier.5. "· gaf1a dragostei Lm. 

9. Ci_ cei ci; vor s�rînge griul, aceia î! 8. El a zis_: „Negr�_şit, ei sînt popo. vor mmca ş1 vor lauda pe Domnul, ş1 rul Meu, mşte copu cari nu vor f ceice vor face vinul, aceia îl vor bea, necredincioşi !" Şi astfel EI s'a făcu: în • curţile locaşului Meu celui sfînt." Mîntuitorul lor. 
•Deut.12.12,u. 23,26;16.u,14. 9. In toate necazurile • lor n'au f t 

1 O. „ Treceţi, treceţi pe porţi ! Pregă- fără ajutor, şi lngeru(•• care este î�:. tiţi • o cale poporului ! Croiţi, croiţi intea Feţei Lui i-a mîntuit ; El lnsuş dr�� daţi pietrele la o parte ! Ridi· i·a răscu7!'1pă_rat, în drag?stea ţ şi indu. caţ1 un steag peste p�poare ! r�r.ea Lui, ş1 .nec!-'rmat _1-a sprijinitţţ 
•cap.40.a,61.14. „cap.11.12. ş1 1-a purtat 1n zilele dm vechime. 

1 1 .  lată ce vesteşte Domnul pînă la •:• .fudc . 10. 16. Zuh.2.8. Fapt . 9 . 4 .  "''Exod. H. 19;2'.>J, m�tnile1 )Jăm\n��I.�i :  M.'·S�u�eti � f!i- ��:;i:��3r�:�f;1������·.'.:.B.•ut.7.1,8. ttExod.19.t 

�f�e ;'��t�,u�];ia a e�te' cu 1Et' şf��s;J�� • 1 O: Dar •• ei au fost neas�ultătorj • şi.au 
tirile merg maintea Lui,,·ze.11.9_9.Mat.21_6_ 

mtr�st�t _ pe Duh�I Lui �el sfmt; ,iar 
loau 12. '''· •• cap. 40. 10. Apoc.22• 12. El h_ s a facut ţ vrăjmaş ŞI a luptat im· 

1 2. Ei vor fi numiţi Poporsfînt Răs potriva lor. " Exod . 15.24. Num.u.11. rs.78.61; 

cumpăraţi ai DomnJiui." Iar p� tine� 95.9. *"Ps.78. 4?. Fapt.7.61.  Efe�. u o
: tE>od.ia.�. 

te \'Or numi Cetate căutată şi ne - -• 1_ 1 . Atun�1 popo�ul S�u ş1-a _adus. a· 

sită • "  " .eara mmte de zilele stravech1 ale lui Moise, · •rs. •. şi a zis : „Unde este Acela, care i·a 
O zi de răzbunare. scos din mare •, cu (/storul turmei Sa· 

63 I ._ „Cine este acesta, care vine �i�l��1e1;:10�c�I aL�r�erusfl�;; în .. �m E�om, din Boţra, în haine '' Exod . 14. 30; 32 . 11 , 12. Num . 14. 13, l� •t<:. Ier. 2. t rO.Şll, IO
. 
ham� Strălucitoare, Şi Calcă *" Num . 11 . 17 , 25. Neem. 9. 20. Dan. 4. 8. Hog.2.5. mindr;i, m rhnătatea puterii Lui ? - 1 2. care povăţuia dreapta lui Moise, „Eu s1_nt Ce care am făgăduit mîntui- cu bratul Său cel • slăvit ; care desp1· rea, ş1 am putere să izbăvesc !" - ca „ apele înaintea lor, ca să-Şi facă 

-�-.„D.ar penţru ce Iti sînt hainele ro- un Nume vecinic ; şn '. ŞI veşmintele Tale ca veşmintele ''Exod. I0.6. "'' Exod . u . 21. 1„.i.1i. celm ce calcă în teasc?" - ''Apoc. 19. rn. 1 3. care îi călăuzea •  prin valuri, ca �-. „Eu singur • am călcat în teasc, şi un cal pe Ioc neted, fără ca ei să se JlO' mc1un om dintre popoare nu era cu ticnească ?" o p,. 1111.9. 
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fiara, care se pogoară. în va- · �· Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, 1 4. „C� dus Duhul Domnului la o- I_ şi to�te faptele noastre bune • sînt ca le, a!a 1-aa ai pavăţuit Tu pe poporul I 

o haină m�njiţă. To\� sîntem ofiliţi dihna. A! ·-Ţi faci un Nume phn de �a o frunza, ş1 neleg1unle noastre ne făU, 1�f sa 
. .2""'." · 7·23· . iau ca vîntul. "FIHp. a o. ''"'' Ps.oo. 6, 6. slavă · riveşte • di_n c_er .ş1 "..e�1,_ �m lo- J 7. Nu es_te nimeni • care să cheme 15. „�. Ta cea sfmta şi slav�ta . u�d.e / l'!u�ele Ta.u, sau_ care să se trezească cuinta. a şi puterea Ta ?  f10rul mi: ŞI sa se ahpeasca de Tine : de aceea est.e r1r: şi înd!-1rările Tale nu se mai n�-a� asc!-1ns �a_ţa Ta, şi. �e. laşi să 11ui Ta 1! de mme ! •Deut.26. 10. Ps.B0. 14. pierim dm pricina nelegiumlor noa-arată fa �Ier 91.20. Oseall.8. Stre." (•011ea 7 . i. „fB.S1·11· ; Tu eşti Tatăl nostru � Că- 8. Dar :, poamne, Tu eşti Tatăl no-1 6. Totuş nu •• ne cunoaşte, ŞI ls- stru ; noi smtem lutul, şi Tu olarul ••, ci Avra�fe 

cine sîntem ; dar T.u, Do��- care ne-ai întocmit : sîntem cu toţii lurael 0�.ş Tatăl nostru, Tu, dm vec1m- crarea ţ mînilor Tale. "''•p.•.uo.  ne, eş 1 meşti Mintuitorul nostru. ' 1  .:'* Cnp.29.16;45.9. Ier.1s.6. Rom.9.20, 2i. tErcs.2.10. cie, ,r:. :.uicron. 'J!J'.'to. cap. 64. 8. '"'iov 14· 21.  .9. Nu Ţe mînia • !?rea J?Ult, f?oamne, ·��.';. . • • ŞI �u.-Ţi ad�ce ammte 1n veci �e ne: �7 Pentruce, Doamne, '!e la�! .sa legtmre ! Priveşte dar, spre noi, căci 
• ;cim dela căile Tale, ŞI ne impie- toţi sîntem •• poporul Tău. ratar •• inima ca să n_u ne temem de 1:•Pe. 74 . 1 ,2;1D.s. M P111 .'10.1s. tr_eş
e
� Intoarce-Te ţ, dm ?ra.�oste pen- 1 0. Cetăţile Taie cele sfinte sînt puT� r�bii Tăi, pentru semm\ule moşte- stii ; Sionul este pustiu, Ierusalimul • � .. Tale ! �"'Ps.U9.tO. ,,..�"' Ca.p. 6. 10. Ioan 12. 40. o pustietate ! f.•Ps. n1. 1. ��i'·"· ţNum.10. 3•. Ps.90. 13. • _ • 1 1 . Casa noastră • cea sfîntă şi slă-1 8: Poporul Ţău ce� •_ sfmt n'� stap�- vită, în care p�rin\ii no!/_tri cî�t�u Iau: · t ţara de cit puţma vr�me ' · yraJ- dele Tale, a aiuns prada flacanlor, ş1 �aşii noştri •• ai: călcat m picioare to.t ce aveam mai scump„ a fost pu-

lo;���}6��.�:1c!!.i��;2. Dnn.8 . 24. ••Ps. 74. 7. :��!�.25.9. 2Cron. 38.19. Ps.74. 7. •<•Ezcc.2u1,2o. l 9 Am ajuns ca un popor �e care 1 2. După toate acestea, Te vei opri • 
'ci�dată nu l-a i cîrmuit Tu, ŞI peste Tu, Doamne ? Vei tăcea•• Tu oare şi Dlre niciodată nu s 'a chemat Numele ne vei întrista nespus de mult ?" Î�u . . .  *CD.p.12.14. f.n.� Ps . 83 . t .  

64 1. „O ! de ai '!_espica • c�rurile, 
şi Te-ai pogon, s'ar topi mun

\ii„înaintea Ta, �'Pe.144.6. o:·�·�udc.5.5.  Mtc. t . 4 .  

2. ca de un foc care aprinde vre�scu
ri\e, ca de un foc care face apa .sa d�a în clocot ! Ţi-ar cunoaşte atunci vraJ 
maşii Numele, şi ar tremura neamu
rile înaintea Ta ! 3. Cînd a i făcut • minuni la . cari n� ne aşteptam, Te-ai pogorît, şi munţu s'au zguduit înaintea Ta, 

*Exod. 34.10. Judc. 6 . 4 , 5 .  Ps.68.8. Hub.3.'3,6. 

4. cum niciodată • nu s'a pomen it, ni
ci nu s'a auzit vorbindu-se, ş i  cum ni
ci n'a văzut vreodată ochiul aşa ceva : 
anume ca un alt dumnezeu afară de 
Tine să fi făcut asemenea lucruri pen
lru ce icese încred în El. "Pe.s1. 19. 1Cor.2.9. 
5. Tu ieşi înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea ", celor ce umblă în căile Tale, şi îşi aduc aminte •• de 
Tine. Dar Te-ai mîniat, :pentrucă am t păcătuit : vom suferi noi vecinic, sau putem fi mîntuiţi ?  ,_.._Jo'apt. 10.35. ""iCtCe.p.26.B. ţMal.3.6. 

Răsplătirile Domnului. 65 1. Eram gata să răspu!ld • celor 
ce nu întrebau de Mme, eram gata să fiu găsit de ceice nu Mă cău

tau · am zis : „Iată-Mă, iată-Mă !" că
tre �n neam, care nu chema•• Numele 
,��1�:9. 24,25,26, ao;10. 20. Eres. 2.12,1a. �·„ ... Ca.p.G.'J.1!1. 

2. Mi-am întins mînile • toată �iua 
spre un popor răzvrătit, ca�e umb.la pe 
0 cale rea, în voia gîndunlo�n���. ;o.21. 
3. Spre un popor, care n� co�teneş!; să Mă • minie în faţă, ad�.cmd Je_rt!e . în grădini, şi arzî�d tămue pe caram1-

zile de 
P.�.:L

c
�p2��i'�'�•p. 1. 29 ;66 . 11 . r..v. 1u. 

4. care locuieşte • în f!lon:ni�te, z! petrece noaptea în peşţen, �m�rn.d car
ne de parc, şi avmd m strachint bucal� 
necurate. * Deut.18.11. M Cap. 66. 1�. Lev.„11 . j .  

5 Ş i  care totuş • zice :. „Da:,te. i�a
i, nu te apropia de mme,, cap smt 

fflnt ! " . . . Asemenea lucrun smt un 
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fum în nările Mele, un foc, care arde 
necontenit ! ,, Mn1.o. 1 1 .  Lm•.r1.BO; 1s. 1 1 .  Iudn.l

.
9. 

6. lată ce am hotărît • în Mine : „N,1-
ci •• gînd să tac, ci ţ îi voi pedepsi ; 
da, ii voi pedepsi . ·�n�nt.82.�1-&. MaI . S. 16. 
�1,1118.!'J0.3. + Ps. i!l. 12. lt•r. 16.18. Ezec . 1 1 .21. 

7. Pentru nelegiuirile voa�t�e. -. zi�e Domnul - şi pentru neleg111m!e „ P!· 
rinţilor voştri, cari au a�s tam!1e" • 
pe munţi, şi M'au batj?cor!t t pe mal
timi de aceea le voi masura plata 
pentru faptele ']or din trecut." 

·� Exod.�10.6. M E7.cC. 18.6. ţEzce.20. 2i, 28. 

S. „Aşa vorbeşte Do�n.ul : , „După 
cum cînd se găseşte zea!"a. 1!1tr _!-li! stru
gure, se zice : „Nu-l mm1c1, cac1 est� 
o binecuvîntare • în el !" tot aşa, ŞI 

Eu voi face la fel, din dragoste pen
tru robii Mei, ca să nu nimicesc totul. 

�' Joel 2. 14. 

9. Voi scoate o sămînţă din lacov, şi 
din luda un moştenitor al munţilor 
Mei ; aleşii Mei • vor stăpîni ţara, şi 
robii Mei vor locui în ea. 

�' V�.15., 2".!. Mat.2-1. 2'.!. Rom.11.6,  7. 

1 O. Saronul • va sluji ca loc de păşu
ne oilor, şi valea Acor„ va sluji de 
culcuş boilor, pentru poporul Meu ca
re Mă va căuta. �' Cap.33.0; SD.2. �'�'Joa.7.2..1,26. Osea 2.16. 

1 1 . Dar pe voi, cari părăsiţi pe Dom
nul, cari uitaţi muntele Meu cel sfînt•, 
cari puneţi o masă •• „Norocului 1 ", şi 
umpleţi un pahar în cinstea „Soar
tei 2"

, ""Cap.06. 7; 67.13. Yen.25. "'"'EZe('. 2..":J . 4 1 .  ! Cor. I0.21 . 

I 2. vă sortesc săbiei, şi toţi veţi ple-

�Î l��u;:�ii���f • :�i f�ţ�'iu�fs����: �� 
vorbit şi n'aţi ascultat, ci aţi făcut ce 
este �ău îna},ntea Mea, şi aţi ales ce 
nu-M1 place. '' 2Cron. 36. 16, 16. Prov . 1 . 24 , etc. 
Cop. 66 . 4. Ier. i. ts. Zab. 7.7.  Mot.21. 3-1.-tl. 

1 3. De aceea, aşa vorbeşte Domnul 
Dumnezeu : „lată că robii Mei vor mîn
ca, iar voi veţi fi flămînzi ; iată că 
robii Mei vor bea, iar vouă vă va fi 
sete. 

1 4. lată că robii Mei vor cînta, de ve
sel� ce le va fi inima, dar voi veţi 
stnga, de durerea pe care o veţi avea 
în suflet, şi vă veţi boci •, de mîhnit 
ce vă va fi duhul. • Mat. s.12.  Luc. 1 3 . 28 .  

1 5. Veţi lăsa numele vostru ca ble
stem • aleşilor•• Mei ; şi anume : 
„Domnul, _Dum��zeu vă va omorî", şi 
va daţ robilor Sa1 un alt nume. •Ier.29.22, 
Zu.b. �.13. ""�"Ven.9, 22. tCap. 62.2. ii�apt. 11. 26. 

1. 8ftu: Oad. 2. Sau:  Meni. 

1 6. Aşa că, cine • se va b' în ţară, se va binecuvînta •1necuq01 zeul ade".ărului, şi cine v 1". Dullln: la�a. vv� JUra_ pe Dumneze�I JUra•• in m, cac1 vechile suferinţe v a�evăru 
vor fi ascunse de ochii Mei ,?r fi Uitat� 
Ier.4.2 . ....,�.._ Dcut.. 6. 13. l's. G..1. 1 1 .  Cap. ie�IB· 45. "\\Ps·i"l.r 

1 7. „Căci iată, Eu fac cer ' . "· T•r.1.;: 
un _pămînt not! ; aşa că nime��1 noi '. şi �a1 . aduce. am1!1tc de lucrurile 

�U·ş1 va 
ş1 nimănui nu-1 vor mai ven · • recu1, 

• „ ... Cnp. 51 . 16 ;  G6 . 2'l. 2 1'et . a.\91� tninte'. 
1 8. C1 vă veţi bucura şi vă

. 1J<J<.i1.1. 

seli, pe vecie, pentru cele c Veţi 1·� 
C:ăci voi preface lerusalimul

e
î voi face. 

ŞI pe poporul lui în bucurie 
n Veseli� 

1 9. E� însu_mi . Mă voi veseÎi ,  lerusahmulm, ş1 m ă  voi bucura ��upra porul Meu ; nu se va mai auzi „ .  JlO. ;fas�Iufip;i�lof.13sul plînsetelor, 1�i� 
"" Cap.62. 6 .  ·:·� ... ca� · �· �O; 61 . it. �poc.?.t7;2J..&, 

20. Nu vor mai f1 1n el nici c „ �ile _puţin4:! i:iici bătrîni cari s�p�� cu ''!1phneasca zilei�. Căci ci!1e va mu riT v.ir�ta �e o suta de :im va fi inc: tm�r, ŞI ce�
• 
ce va . mun în vîrstă de 0 suta de am va f1 blestemat ca păcă. tos. „\ Ec1.8.13 

21 .  y�r �.idi .• case şi le vor locui : vor sad1 vu, ş1 le vor mînca rodul ' 

>.'< Lev.26.16 .  Oeut.28.30. Cnp . �. B. Amo;9,11 
2_2. � u. vor zidi case, ca altul să I� cmasca m ele, nu vor sădi vii pent�uca altul să �� mănînce rodul, căci z1lele poporulm Meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii - Mei se vor bucura de lucrul mînilor lor. 

>:•Ps . 9'.! . 12. >.\>.\ 'fen; 9 11  
23. N u  vor munci degeaba şi nu.;or 

avea • copii ca să-i vadă pi�rind căci 
vor alcătui o sămînţă •• binecuvlntată 
de Domnul, şi copiii lor vor fi împreu
nă CU eÎ. '-" Deut. 28. U . Osea9. 12. ,\('o C11p. 61.9. 

24. lnainte • ca să Mă cheme, le 1·oi 
răspunde ; înainte ca să isprăvească 
vorba, îi voi asculta ! •Ps. :r.i.&. Dan.9.n. 

25. Lupul şi m ielul • vor paşte Îm· 
preună, leul va mînca paie ca boul, 
şi şarpele se va hrăni •• cu ţărînă . Ni· 
ciun rău, n ici o vătămare nu se ra 
face pe tot muntele Meu cel sftnt, 
zice Domnul." • Cap. U. 6, 7, 9. „Fac.s.it 

66 1 .  „Aşa vorbeşte Domnul : „Ce
rul • este scaunul Meu de dom· 

nie, şi pămîntul este aşternutul pi�io3· 
relor Mele ! Ce casă aţi putea voi sl· 
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. . i şi ce loc Mi-aţi putea voi Mi zidit '  inţă ? • t Reg.8.27. 2Crnn.0.18, 

dl ca l���npt.?.48. .&0; 11.2-1. . 
... 

i"·"·
"

·· 1 aceste lucruri, . doar mina 
2. ���a e făcut, �i toate ş1-au căpăi�! �ea 1„ ţa - zice Domnul. - „ l ata 
3s1fel yn l�i voi îndrepta privirile : 
spre c!O�e suferă •• şi are duhul mîh
spre cel cel ce se teme ţ de cuvîntul 
�:�u��(�1�1.67.16i GI. ! · ........ P8. :J.&. l�; .:11.11. ţEzrn9.-ij 

:,, 1""'.�:· '���;hi� • un bou ca jertfă, 

mîngîierilor I · -
73°' 

totul de plin�' t ca sl vă. dc�fătaţi în 
1 2  C" . a ea s avei lui . 

tă•,' volclnd�: �orbeşte Domnul : „la
rîu şi slava �ea spr� el pacea ca un ieşit din matcă a�u:�l?r .ca un pMu 
veţi fi purt�ţi ţ 'î� bra�� �l d���ajdi ••1: pe genunchi . ' e r  a 1 

�\ Cnp. 48.18;00.D.  ("�Cll}).00.rn. tCl\I!. ·lfl.'.."'.!; OO I 1 3. (:um. m!ng!ie pe cineva mamă-�a· 
����aî�o;e���;ll� Fu ; da, veţi fi mîn'. 
. 1.4· Şi _cînd veţi vedea aceste lucruri mima v1 se _va bucura, şi • oasele voa'. stre vor pnnde putere ca iarba." _ �omnul lş1 va arăta astfel puterea fata �� ro�ii- Săi? d�r v.a face pe năjmaşu Lui sa-I s1mta minia. <· 1·:'-'c.:11.1,cto. l 5. '?Căci iată•, Domnul vine într'un foc, ŞI carălc Lui sînt ca un vîrtej . lşi p�ef.'.lc.e Jl!Înia într'un jăratic, şi ;menm\anle in flacări de foc. 

3. Ci m1i bun decît cel ce ucide un nu est� e jertfeşte un miel este ca cel oJll ; cl�pe gîtul unui cîne"•, cine aduce ��/ dar de mîncare, esţe ca cel c:_e 
ce ă sa sînge de porc, cme arde taar,.V reste ca cel ce s'ar închina la 
�11f1 . toti aceştia îşi aleg căile lor, 1 . 0 1 hetul lor găseşte plăcere în urî�u�11:le lor. . 

�·cnp
:

1 . 1 1 .  •:"·'Dcut.23.ts.  

4. Oe ac�e� ş1 Eu, ".01 �le�e ce este 
5 re nefericirea Jo,:, ŞI voi a �c�.Pe.ste ef iucrurile de ca�1 se tem, cac1 . c�nd •C•p.D.6. 2Tes . i . s. 

chemat Eu, n au răspuns, ŞI cmd • 1 6. C.ăci C1:1 foc Işi aduce Domnul Ia a!ll vorbit Eu, n'au ascultat ; ci au fă- indeplin1re Judecăţile, şi cu sabia • Lui 3� ce este rău înaintea Mea, şi au ales pedepseşte P� orici!le ; şi cei ucişi de c -Mi place !" ''J.'rov,1.2<. Cnp.6!d2. 1er.1.1n. Domnul vor f1 mulţi la număr. <•Cap.21 . 1 .  

�"\scultaţi Cuvîntul Domnului, voi, • 1 7. �e_ic� se sfinţesc• şi se curăţcsc 
ca;( vă temeţi • de Cuvîntul Lui. lată in. wad1ni, mergînd unul cîte unul, în 
ce zic fraţii voştri, cari vă urăsc şi vă m1jloc�I celor .ce . mănîncă şi carne de 
izgonesc din pricina Numelui Meu : 1 porc, ş.1 şoa,rec1 ŞI alte lucruri urîcioaSă·Şi arate Domnul slava ••, ca să ' se, toţi aceia vor pieri, - zice Dom
;ă vedem bucuria !" - Dar ei vor ră- nul . - -'Cnp. ll5 . s . <. 

minea ţ de ruşine ! .1 8. „Eu pedeps.esc faptele şi gîndu-
o:ivcrs. 2 .  �'�' t '11p . o. 10. ţ2Tes . I . IO. Tit.2.13. nle lor ! Dar vme vremea cînd voi 

6. Un glas ră�unător iese din cetate ! sţrînge toate neamu,rile şi toate lim
Un glas iese din Templ u ! Este glasul bile ; ele vor veni ŞI vor vedea slava 
Domnului, care dă vrăjmaşi lor 1 ui pia- Mea. 
ta cuvenită !" 1 9. Şi voi pune un semn• între ele, 
7. „lnainte ca să simtă dureri, a năs- şi voi trimete la neamuri pe cei ce 

cut, şi înainte ca să-i vină suferinţele, vor scăpa din Israel, la Tarsis, la Pul 
a dat naştere unui fiu. şi la Lud, cari trag cu arcul, la Tu-
8. Cine a auzit vreodată aşa ceva ? bal şi la !avan, în ostroavele depărtate, Cine a văzut vreodată aşa ceva ? Se cari n'au auzit vorbindu-se niciodată 

poate naşte oare o ţară într'o zi ? Se de Mine, şi n'au văzut slava Mea ; ei 
oaşte un neam aşa dintr'o dată ? Abia vor vesti •• slava Mea printre neamuri. 
au apucat-o muncile, şi fiica Sionului •Luc.2.3<. ''"ilfo l . 1 . 11.  şi·a şi născut fiii ! 20. Vor aduce pe toţi fraţii voştri 
9. „Aş putea să deschid pîntecele ma- din mijlocul tuturor neamurilor, ca 
mei, şi să nu las să nască ? zice Dom- dar• Domnului, pe cai, în cară şi pe nul. - Eu care fac să nască, aş pu- tărgi, pe catîri şi pe dromadere, la !ea să împedec oare naşterea?" zice muntele Meu cel sfînt, la Ierusalim -Dumnezeul tău. zice Domnul - cum îşi aduc copiii lu i 
. 10 .  „B�curaţi-vă împreună cu lerusa- Israel darurile de mîncare, într'un vas !•m��· ŞI veseliţi-vă cu el, toţi cei ce-l curat, la Casa Domnului. '' Rom . to. tG. mb.1ţ1 ;, împărţiţi şi bucuria cu el, acum, 21 . Şi voi lua şi dintre ei, pe unii ca toţi ce1ce l-aţi plîns, preoţi şi Leviţi •, - zice Domnul. l i ,  ca să fiţi săturaţi, bind )aptele '' E•od. 19.6. Cap.61.6. 1Pet.2.o. Apoc.t.6.  
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22. Căci după cum cerurile c�le noi •! 
i ămîntul cel nou, pe cari le �01 

tac� vor dăinui înaintea ţv\e_a -:- pce 
Domnul _ aşa va dăinui ş1 sammta 
voastră şi nu��!:.����;�;,_3_ 13• A poc. 21. i . 

23. Jn fiecare lună • nouă şi în Jie: 
care Sabat, va veni•• orice făptura sa 

se închine înaintea M_�a, _ zice nul. - . • . :·Znb. 14. 16_ „�olJ\. 
24. „Ş1 cmd vor 1eş1, vor ve -�.,. purile moarte • ale oamenilor dea tru. răzvrătit împotriva Mea . că/an s'au 

le„ lor nu va muri, şi foc�[ Io 
1 1ermt. 

stinge_ ; şi ::or fi ? pricină de gr�n�seva 
tru orice faptura." •\"ecs. 1s. ••}i.u!��p�� 

I E R E M I A 

(Pl inger i le  s. 1. Faptel e 9. 16. Deut. 32. 15-43. 2 Cronici  36. 13, etc. 

Neemia  9. 29-31. Ţefania 3. 1-4. Z a h a r i a  7. 11, ele.) 

1 1 .  Cuvintele !ui Ien���a, ţiul lui Hi�
chia unul dm preotu dm Anatot , 

din ţa�a Iu�!e�i�1�.:0n. 6.00. cap.82.7,8,9. 

2. Cuvîntul Domnului i�a vorbit .Pe 
vremea lui !osia, fiul )Ul Amon, 1m
păratul lui Iuda, în al treisprezecelea 
an al domniei lui, . 
3. şi pe vremea I1:1i Ioiachi.m� fiul I.Ul 

!osia, împăratul IUi Iuda, pma
. 
Ia sf1r� 

şitul anului. al �nspr�ze�ele� al lui. 
Zedechia fiul IUi !osia, 1mparatul [Ul 
Iuda pî�ă •• pe vremea cînd a fost 
dus 'Ierusalimul ţ în robie, în luna ţţ 
a cincea. 
>C&Cap.2.�.3. ;-..�� cap.39.2. ţCap.02,12,15. tt2Reg.26.8. 

4. „Cuvîntul Domnului mi-a vorbit 
astfel : 
5. „Mai înainte ca să te fi • întocmit 

în pîntecele mamei tale, te"• cunoşteam, 
şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pîn
tecele ei, Eu te pusesem deoparte ţ, 
şi te făcusem prooroc al neamurilor." 
*Iea.49.115. **Exod.�. 12,17. tLnc.1.15,41. Gal . 1 .16,16. 

6. Eu am răspuns : „Ah ! Doamne 
Dumnezeule•, vezi că eu nu ştiu să 
vorbesc, căci sînt un copil." 

.;.: Exod. 4.. 10;6. 12,30. Isa. O.&. 
7. Dar Domnul mi-a zis : „Nu zice : 

„Sînt un copil," căci te vei duce Ia  
toţi aceia Ia cari te voi trimete, ş i  
vei spune tot• ce-ţi voi porunci. 

(I Nu.m. Z?. 20, 38. l\Iat. 28. 20. 
8. Nu te teme • de ei ; căci Eu sînt 

cu tine "• ca să te scap, - zice Dom
nul. - .,.. Ezec.2.6j3. 9. Vers. 17. 'O*Exod. 3.12. 
Deut.31. 6,8. los. 1.5. Cap.15.20. Fapt.26.17. Evr.13.6. 

9. Apoi Domnul Şi-a întins • mina, şi 
mi-a atins gura. Şi Domnul mi-a zis : 
„Iată, pun cuvintele Mele•• în gura ta. �· lea. 6. 7. ::a .... Iea. 51. 16. Cap. 6. 14. 
1 O. lată•, astăzi te pun peste nea-

�ur� şi _pes"te î"mpă_răţ_ii, ca să smulgi" ş! sa ţa1,_ S'!_ d�nm1 . ş1 să nimiceşti . Zideşti ŞI sa sadeşh. ' sa 
(l lReg.19. 17. i(ll)Cap.18.7. 2cor. io � .  

1 1 . Cuvîntul Domnului mi·a vo;bl astfel : „Ce vezi, Ieremia ?" Eu a� răspuns : „Văd un veghetor." 
1 2. Şi pomnul mi-a zis : „Bine ai vă. zut ; căci Eu veghez asupra Cuvîntului Meu, ca să-I împlinesc." 
1 3. „Cuvîntul Domnului mi-a vorbit a doua oară, astfel : „Ce vezi?" Eu am răspuns : „Văd un cazan ' cloco

tind, dinspre miază-noapte." 
*Ezec.11.3,i:Zl.J. 

1 4. „Şi Domnul mi-a zis :  „Dela mia· zănoapte • va izbucni nenorocirea peste 
toţi locuitorii ţării. "Cap.•.6;6.1. 
1 5. Căci iată, voi chema• toate po· 

poarele împărăţiilor dela miazănoapte, 
zice Domnul ; ele vor veni, şi îşi vor 
aşeza fiecare scaunul de domnie" la 
intrarea porţilor Ierusalimului, împo
triva tuturor zidurilor lui dejur im· 
prejur, şi împotriva tuturor cetăţilor 
lui luda. 

.;.cap.D.15; 6.22; 10.22; 25.9. i:u:icap.39.3;'-'UO. 

1 6. Imi voi rosti judecăţile împotriva 
lor, din pricina întregei lor răutăţi, 
pentrucă M'au părăsit• şi au adus. tă· 
mîie altor dumnezei şi s'au închinat 
înaintea lucrării mînilor lor. 

�' l>eut.28.20. Cap.17.11 
1 7. Dar tu, încinge-ţi co�ps�le ', sco�· 

Iă-te, şi spune-Ie tot ce-ţ1 voi porunci. 

Nu tremura •• înaintea lor, ca nu cum· 
va să te fac să tremuri înaintea lor. 

�·���t ::: :.�·ix��3�Î2��.:;s�·s.1�vz:.' t/uc. t2. �. 

1 8. lată că în ziua aceasta te f�c 0 

cetate întărită*, un stîlp de fier_ şi_un 
zid de aramă, împotriva întrege• tari, 
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otriva îmr.ăraţil�r .Jui lu�a, împo- i 1 O. Trece . • 

. 
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ÎIJ!P3 căpetenulor I_u1, 1mpotnva preo- priviţi 1 Tt• •n o�troaveie Chitim, şi 
11�J�r Jui şi împotriva poporului ţării. ţ i-vă b{ne r!metdcţi . la Chedar, uitai • '' lso . 00. 1 .  Cup.G.21; 10.20. acolo ' şi ve eţi dacă s'a întimplat 
1 9 Ei vor lupta im potriva ta, dar nu 1 1  _aşa c�va :  

t ;·or birui ; căci Eu • sînt cu tine du� şi-a .�chm:ibat • vreodată un popor e să te scap, zice Domnul ." • vccs.s'. nezel;zDi, macarcă ei nu sin! „ dum-ca b · ar poporul Meu şi-a ţ schi 
Mustrarea poporului. �t. Slav�, cu ceva ţţ care nu este � 1. „Cuvîntul Domnului mi-a vor- ��,c���.�1.ut�r, ! • Mtc. <. 5. "''' h llO. <. 2 bi! astfel : . . • . 1 2. • p . . ·-

O� :P•. 106. 20. Rom. l. 23. ţţVers.8. 

2• „Du-t7, ŞI �tnga la urechi le cetă- înfior�ii_rva_ti-va d7 �şa . ceva, ceruri, 
ţii [erusahmulu1 : ,1Aşa .vo�beşte Dom- DomnJl "a de spaima ş1 groază, zice 

u l · Mi-aduc ammte mea de drago- 1 3  � . • 1eo. 1 .2. cap. 6.rn. 

�tea· p� care o �veai cî�d erai _tînără •, înd�it'Ca_ci P?P0�ul M�u- a. săvîrşit un 
de iubirea ta, cmd erai logodită, cînd . lzvorulpacat . M.�u r.ar�srt pe Mine, 
Mă urmai •• în pustie, într'un pămînt ' (uri tp7lor v11 •, ŞI ş1-au săpat pu
nesămănat. ' pu un ,.�răpate, cari nu ţin apă." l!tEz'1C. 16.8,22,60;23.3, B, 19. Osea2. 16. (1(1Deut. 2. 7. 

1 4  
· Ps. ii5. 9. Cnp. 17.13; 19. 14. Ioe.n 4 . H. 

3 Atunci Israel • era închinat Dom- · _„Este Israel un rob • cumpărat 
nu
.
lui, era ce!e dintîi �oade •• ale lui ; sau fm de rob !lăscut în casă?" „Atunci 

toţi cei . ce _mmcau ţ dm ele. se făceau pentru ce a a1uns de pradă?" 
�:��Îc�1 D��:�f.�,a • �:.:�1:0.����.� ra�.�s::. ! 5 .• „Nişte pui • .de lei muge�·cE��d���� 
""°"· "· '· tC•p.12.u. Cap.60. 1. ga •mpotnva lut, şi-i pustiesc ţara . 
4. „Ascultaţi Cuvînţul Domnului, ca- cetăţile îi sînt arse şi fără locuitori' 

sa lui lacov, şi vot, toate familiile . . . . ,, ''"· '· 1. cup.u: 
casei lui Israel ! • � 6. Chiar ŞI .cei dm Nof şi Tahpanes • 
5. Aşa vorbeşte Domnul : „Ce nele- iţi vor zdrobi creştetul capului. 
giuire" au găsit părinţii voştri în Mi- . . • 

. 
"'Cap.'3.7,s,o. 

ne, de s'au depărtat de Mine, şi au 1 7· Nu ţi-ai �aC1;1f • tu _singur lucrul 
mers după nimicuri•• şi au ajuns ei acesta pentru_ ca a! părăs!t pe Domnul, 
înşişi de nimic? Dumnezeul t�u, cmd te mdrepta „ pe 

(lf9e..5.4. Mic. 6 . 3. O.:C2ReJ?. 17. 15. Ione.2.8. Ca)ea Cea buna ? 
6. Ei n'au întrebat : „Unde este Dom

nul, care ne-a scos • din ţara Egiptu
lui, care ne-a povăţuit prin pustie •• 
printr'un pămînt uscat ş1 plin de gro'. 
pi, printr'un pămînt unde domneşte 
seceta şi umbra morţii, printr'un pă
mînt pe unde nimeni nu trece şi unde 
nu locuieşte nici un om ?" 

*Isa.6;t.9, 11,  13. Oseal3.4. �0:•neut.8. l6j32.10. 

7. „V'am adus într'o ţară ca o livadă 
de pomi•, ca să-i mîncaţi roadele şi 
bunătăţ�l.e ;  dar .voi . aţ� venit, Mi-aţi 
spurcat ţara ş1 M1-aţ1 prefăcut mo
ştenirea într'o urîciune. <•Num 13 21· u 1 s �����:��c:;.1:.;� ��--�:.

21,za. Num.io.�s4. Ps.7S: 
B. Preoţii n'au întrebat : „Unde este Domnul ?" _Păzi_t_orii Legi�• �u M'au cunosc�!, .Pa?toru sufleteşti M1-au fost n_ecre�mc1oş1, proorocii•• au proorocit P!tn Baa11 şi au alergat după cei ce nu smt de mciun ţ ajutor." • Ma1 . 2. s, 7. Bot2.20. O:.t11 Cop. 2.3.13. ţVers.11. Hnb.2.18. : D_e aceea, Mă voi m ai certa • cu Vor,}�<;e Domnul, şi Mă voi certa cu co�u1 copiilor voştri. 

U Ezec.20. 35,36. Mic. e.2. o:'.;. Exod . 20. 6.  Lev.20.6. 

<1CRJL·f. 18. -=·�· Deut. 32. tO. 

1 8. Şi acum, ce cauţi să te duci • în E_gipt, să. �ei ar.a:• Nilului ? Ce cauţi sa te duci m Asma, să bei apa rîului ? �-. hm. :10. I , 2. �":' Ios. 13.3. 
1 9. Tu singur te pedepseşti cu răutatea • ta şi tu singur te loveşti cu necredincioşi� ta, şi vei şti şi vei ve

dea ce rău ş1 amar este să părăseşti 
pe Domnul, Dumnezeul tău, şi să n'ai 
nici o frică d_e . Mine, zice Domnul, 
Dumnezeul oşhnlor." •t„.3.9. osea6.6. 

20. „De mult ţi-ai sfărîmat jugul, 
ţi-ai rupt legăturile, şi ai • zis : „Nu 
mai vreau să slujesc ca un rob !" Căci pe orice deal •• malt şi supt orice co
pac verde, te-ai întins ca o ţ curvă. 
•:•Exod. 19. 8. Jos. 24. 18. Jude. IO. 16. 1 Snm. 12. 10. 
•:';"' Deot. 12.2. Isa . 67. 61 7. Cnp. 3. 6. tExod.;H. lf1. 16. 

21.  Te sădisem ca o vie minunată • şi 
de cel mai bun soi : cum te-ai schim
bat şi te-ai prefăcut într'o coardă•• de 
viţă sălbatică? • E.od. 1•. 11. 

Ps.44.2;80.8. Isa.0.11etc.;60.21. Mat.21 .33. Marc.12.1. 

Luc.2.0.9. '°'�"'Deut.32.32. Ien.l.2lj5. · I .  

22. Chiar dacă te-ai spăla cu sili
tră •, chiar dacă ai da cu multă sodă, 
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nelegiuirea•• ta tot ar rămînea scrisă 
înaintea Mea, zice Domnul, Dumnezeu." 

"'Iov9.SO . .,...;.Deut. 3'2. 34. Iov 14.t7. 0seatS.12. 

23 Cum • poţi să zici : „Nu m'am 
spu�c�t şi nu m'am dus după Baali ?" 
Priveşt�-ţi urma paşilor în val_e „, şi 
vezi ce ai făcut, dromaderă ţ rnte Ia 
mers şi care baţi drumurile şi le în
crucişezi ! 

IQIProv.S0. 12. ttCap.7.91. ţJov39.5-8. Cap. 14.6. 

24. Măgăriţă sălbatică, deprinsă C!l 
pustia, care gîfăie. în _aprinde�ea. pab· mei ei, cine o va 1mp1edeca sa-ş1 fa�ă 
pofta ? Toţi cei ce o caută n'au nevo1.e 
să se ostenească : o găsesc în luna e1. 

25. Nu te lăsa cu picioarele goale, 
nu-ţi usca gîtlejul de sete ! Dar • tu zi
ci : „Degeaba, nu ! Căci iubesc dumne
zeii•• străini, şi vreau să merg du
pă ei.'' ;� Cap.18.12 . ..:::.�Deut.32. Hi. Cap. 3. 111. 

26. Cum rămîne uluit un hoţ cînd este 
prins, aşa de uluiţi vor rămînea cei 
din casa lui Israel, ei, împăraţii lor, 
căpeteniile lor, preoţii lor şi proorocii lor. 

34. Pînă şi pe poalele ha· . află sîngele sărmanilor • Inei . tale se pe cari nu i-ai prins făcînd ���i�ovali, ge!e. . •.· Ps. 100. „ . . spar. 3::i. Ş1 cu toate acestea • tu . c''·"· ' sî�t. nevi!lovat ! �ă se î�toa�l!:! : „Da, mima Lui dela mine !" Iată ., ca �cum certa cu tine, pentrucă ţ zi · '. Ma Voi păcătuit ! "  CI . „N·ain 
"" Vers.2J,29. "'�·Ve� . 9. !Prov.28. 13. lloan 1 3�. P_entruce atita grabă ·�·'"· sch1mb1 drumul ? Din Egipt •1�a sa-(i ni . r_uş�nea ••, cum ţ ţi-a ven:t1 \a 1·eo. Asina . •vere.is. Cap.ai 22 . ş din 

':'��Isn.30.3. Cap.37.7. ţ2Cron. 28 .
. 
t6,

·�;�� 5. 13; 12,1. 
37. Tot deacolo vei ieşi cu • . pe cap_; căci. Domnul leapădă mini� · �� �f;,1 te mcrezi, şi nu vere i�b�� 

"' 2 Satn. I3.l9. 

3 1: „El zice : „Cînd se desparte - barbat _de nev.astă-sa, pe care 0 un 
raseşt�� ş 1 ea :1 unge nevasta altJ;ă· se mai rntoarce bărbatul acesta I a, N'ar fi chiar şi tara •• aceea a ea? c�ţ� ? _şi .tu, ai c.urvit ţ _cu mulj i �b�;: �Cl�

i
�� so:�n�e1 .!?�CI 1arăş la Mine? 

27. Ei zic lemnului : „Tu eşti tatăl meu !" Şi pietrei : „Tu mi-ai dat viaţa !" Căci ei lmi întorc spatele şi nu se uită la Mine. Dar cînd sînt în neno��cire •J zic : ,,Scoală-Te şi scapă„ ;f�:;: �/"z::?t�� 2• 7 · tCap.2. 20. Ezec.16.26,�:11 n�B. Unde sînt:Jdd�;;;;;��:;/:ă7,· ;;·2���i 2: „Ri�ică-ţi 0�h�i spr� înălţimi ', şi t� i-ai făcut? S� se scoale ei, dacă.P.?t hnveşte . �nde n a1 cur".1t ?  Te _t ine�i " sa te scape•• m vremea nenorocim ! a drumuri, ca A�abul 1�. pustie, ş1 ai Căci cîte ţ cetăţi ai, atîţia dumnezei ai, spurcat t l�ra prm curvule tale şi cu 
Iu 

.... ���;.'3'.!. 37. Judc.10.14. �\�I!'n.45.20. ţCap. 11. 13. �:��!��� ���e�. ���;���01.2·:c�;�2.27.2ţe�·.;�c-�
.u. 

29. „Pentruce vă • certaţi cu Mine ? 3. �ăcar că. ploile au fost oprite • şi Toţi Mi-aţi fost necredincioşi, zice rlo�ta. de primăvară a lipsit, totuş' tu Domnul." - •vere. 23, 35. ţ1-a1 pastr.at fr�ntea de curvă*', şi n'ai 30. „Degeaba v'am lodt • copiii ; n'au �·rut să a1 ruşine ! ·•·Le•· .26. 19. Dout.:is.ziu. luat seama la certare ; sabia voastră a Cap. 9. 12; 14. <. ''··· Cap.5 .3; 0.1s; s.12. Ezec. 3.7. Tef.ls. 

�în�3:t„  pe proorocii voştri, ca un leu 4. ��um, n1;1-i aşa ? strigi la Mine: mm1c1tor. ''lso. l. 5; 9.13. Cap.5. 3. «•zeron.'6.IB. „Tata . Tu a1 fost • Prietenul tinere· 
Neem.9.26. Mat.23. :."9, etc. Fapt . 7 . 52. l Tes. 2. 15. ţii "* mele ! ' ' ':'Prov.2. 17. �.-·:=cup.2.2. 0sea2.li. �I .  O, nea� rău de oameni, uitaţi-vă 5. !şi va ţinea El minia • pe vecie? bme la Cuvmtul Domnului, care zice : „O va păstra El totdeauna ?" lată aşa „Am fost Eu o pustie • pentru Israel ai vorbit, şi totuş ai făcut lucruri �elesau o ţară plină de întunerec besnă ? giuite, cit ai putut !" Peptruce zice atunci poporul Meu : "Po.11.1, etc.; 103.9. Ies.su•. v.„.u. 
„Smtem slobozi ••, nu voim ţ să ne întoarcem la Tine?" 

(l.Vers.5. ��'Ps. 12.4 . tDeut.32.15. 
32. !şi .uită fata podoabele, sau mir�asa bnul ? Dar poporul Meu M'a Uitat • de zile fără număr. 

::;'Ps.106. 2L. Cap. 13.25. Ose a 8 . U . 
• 33. Ce bine ştii să-ţi întocmeşti căile cm� esţe vorba �ă. cauţi ce iubeşti ! Chiar ş1 la nelegrn1re te deprinzi. 

lndemnuri la pocăinţă. 
6. „Domnul mi-a zis, pe vremea îm· păratului !osia : „Ai văzut ce a făcut 

necredincioasa • Israel ? S'a dus " pe orice munte înalt şi supt orice copac 
verde, şi a curvit acolo . 

:::cvers . 11,14. Cap.7.24. �(•Cop.2.ro. 
7. Eu ziceam că dupăce a făcut ' toa· 

te aceste lucruri, se va întoarce la Mi-
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nu s'a întors. Şi sora•• ei, vi

ne. Dar!uda, a fost martoră la aceasta. ciea:na \� 2 Reg . 1 1 . rn. ·:..·� Ezec.16.46; 23 . 2 , 4 .  

· cu toate că a • văzut că M'am B. �1 ţit •• de necredincioasa Israel desparicina tuturor preacurviilor ei, şl �111 pdat cartea ei de despărţenie, toi·am oru-sa vicleana ţ luda, nu s'a tetuŞ/ ci s'� dus să curvească la fel. mu ' .;11Ezec.23.9. M2Reg.17.6,18. + Ezec. 29 . 1 1 , etc. 

9 Şi astfel, prin necu�ăţia ei strigă. e Israel a spurcat ţara, a prea-:���it cu piatra :.•cz;.!�,'."-?.�I�. ""Cap.2.27• 

1 o. Cu toate . acestea, viclean.a I uda, sora ei, nu �·a mtors_ I� M�ne �m toată 
inima •  ei, c1 cu prefacatone, zice Dom-
l "  ,...2Cron.34.3.3. Osea. 7 . H. n�l· Domnul mi-a zis : „Necredin

cio;sa Israel pare nevinovată faţă de vicleana • luda. ··' Ezec. 16.61 ; 23 . u .  

1 2. Du-te de s!rig.ă .aceste cuvinte 
spre miazănoapte , ŞI ZI .' „lntoarce-te, 
necredincioasa Israel„ �1ce. Domnul.': 
Nu voi arunca o privire mtunecoasa 
Împotriva voastră, c�ci sînţ •• m_il<;>
stiv zice Domnul, ŞI nu ţm mm1e 
pe �ecie . .,,..2Reg.11.6.  >llOPe.86.16; 1o:i.e, 9. Vers.o. 

13. Recunoaşte-ţ i • numai nelegiui
rea recunoaşte că ai fost necredincio�să Domnului, Dumnezeului tău, că 
ai alergat•• încoace şi încolo la dum
nezei străini ţ, supt orice corac tţ ver
de, şi că n'ai ascultat glasu Meu, zice Domnul." 

*Lev.26. 40, etc. Deut.ao.1, 2, etc. 
Pror.ii!.13. *>ll Vers.2. Ezec.16. 16, 24125. ţC11p.2.2.6. 

+<Deut.12.2. 
1 4. „lntoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, zice Domnul ; căci • Eu sînt Stăpînul vo

stru, Eu vă voi lua, pe unul •• din
u'o cetate, pe doi dintr'o familie, şi vă 
voi aduce înapoi în Sion. 

*Cap.Sl.32. Osea 2.19,20. «<iRom . 1 1 . 6. 15. Vă voi da păstori • după inima 
Mea, şi vă vor paşte " cu pricepere şi cu înţelepciune. 

�Cap.23. 4. Ezec. 34.23. Efes . 4 . 1 1 .  ic<>:.FapL. 20. 28. 

16. Cînd vă veţi înmulţi şi veţi cre
şte în ţară, în zilele acelea, zice Dom
nul, nu se va mai vorbi de chivotul 
legămîntului Domnului, şi nu-i va mai 
veni nimănui • în gînd, nu-şi vor mai 
a.duce aminte de el, nu-i vor mai simţi 
hpsa, şi nici nu vor mai face altul. 

o:<Ua.65.17. 
17. ln vremea aceea, Ierusalimul se 

va numi scaunul de domnie al Domnului ;  to�te neamurile se vor strînge la Ierusalim, în • Numele Domnului, şi 

��le�or m_ai urma por�,\�:,1.�•o.i�i,��0:� 1��:. 1 8i;/n zilele acelea, casa • lui Iuda va �m a c� casa lui Israel şi vor veni �mpreuna din ţara dela miazănoapte " 1�(i�\'iitpe car� am dat-o în stăpînir� 
gsea i. u. f.\•:• v�1��,;�1Cnp�„i19.aâ.

1\ ���=��-1�. l&-:!'l. 1 9· E� .�icea.m :  „Cum să te pun printre .c?p111 Mei, şi să-ţi dau o ţară plă
âuta , o moşten�re, podoabă între po-o�bele neamurilor ? Mă gîndeam că M'.1 ve! chema : „Tată !" •• Şi nu te �e1 mai abate dela Mine. •Ps.too_2,_ 
Ezec.20.6. Dun.8.0;  l l . I0, 4 1 , -t5. Mieo..63.16. 

�O. I?ar, cum este necredincioasă iub1tulu1. s�u ?, fe1!1eie, aşa Mi-aţi fost necredmc1oş1 voi, casa lui Israel zice Domnul !" „„ 1sa..4S.8. co.'p . r, . 1 i .  _21 .  „l!n vuiet se aude pe înălţimi • :  smt phnsetele şi rugăminţile de iertar� ale copiilor lui Israel ; căci şi-au sucit calea, şi au uitat pe Domnul Dumnezeul lor. •1'".16.;, 
.22. _ „Int.o�rceţi-vă ', copii răzvrătiţi, ŞI va voi ierta•• abaterile." - lată-ne, venim la Tine, căci Tu eşti D'�mnul, Dumnezeul nostru.'' 

·:•vers . 1 -t . Osea H. l. MQsee. 6 . 1 ; 14 . 4 . 

_23. _„In. adevăr•, zăda�n�c se aşteapta mmtmre dela dealuri ş1 dela mulţimea munţilor ; în adevăr, în " Domnul, Dumnezeul nostru, este mîntuirea lui Israel. �·Ps.12i. 1, 2. o;i>:<Ps.s.s. 

24. Idolii, dimpotrivă ', au mîncat rodul muncii părinţilor noştri, din tinereţa noastră, oile şi boii lor, fiii şi fiicele lor. '' Co.p.11.1s.  o�ea 9. IO. 
25. Să ne culcăm în ruşinea noastră, şi să ne învelim cu ocara noastră, căci 

am păcătuit • împotriva Domnului, Dumnezeului nostru, noi şi părinţii noştri, din tinereţa noastră şi pînă în ziua de azi, şi n'am ascultat •• glasul Domnului, Dumnezeului nostru." 
�·Ezrn 9 . 7  . ...,,„ Cop,22.21. 

4 1 . „Israele, de te vei întoarce, dacă te vei întoarce • la Mine, zice Dom
nul, dacă vei scoate uriciunile tale 
dinaintea Mea, nu vei mai rătăci. 

ll)Cap.3.1, 22. Joel 2.12. 
2. Dacă • vei jura : „Viu este Dom

nul !" cu adevăr••, cu neprihănire şi 
cu dreptate, atunci neamurile Î vor 
fi binecuvîntate în El, şi se vor ăli ţţ 
CU El •Deut.10.20. lsa.<6.23 ; G5. 16. Cnp.6.2. 
-cu,)Jsa.48.1. Zah.8.8. ţFac.22.18. P! . 7'2 . 17 .  Go.l.3.8. 
ţţle&.46.20. lCor.l.!11. 

3. „Căci aşa vorbeşte Domnul către 
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oamenii din Iuda şi din Ierusa)im : vei păstra gînduri nelecriuite l . . 
Desţeliniţi-vă • un ogor nou, ŞI nu ta ?" _ . "' • i.0. 1. 1�. ::una 

�ămănaţi între •• spini ! 1 5.  „Cac1 un glas care porneşt ·•.s 
" Osea io.12• ••Mat. 13. 1,22. Dan • şi vesteşte nenorocirea 

e dela 
4. Tăiaţi-vă împrejur • pentru Dom.� steşte dela mu_ntele lui Ef raim. �d; ve. 

nul tăiati-vă împrejur inimile, �amen�1 1 6. „Spuneţi lucrul acesta ne p.�,l 
lui ' luda şi locuitori ai Ierus:i-I�mulu1, lor! fa�eţi-1_ cunoscut Ierusali�rnur�. 
ca nu cumva să izbucească mm1a Mea „y�n m�te 1!11 p�esur_ăt?ri dintr'oulu1. 
ca un foc, şi să se aprind_ă, !ă�� să se ra departata, ş1 striga împotri \a. 
poată stinge, din pricina rautaţ11 fapte- taţilor lui _ Iuda._ "C�:,c�. 
lor \'Oastre !" I 7: Ca_ cei ce p�zesc u!1 _ogor ', ei î : •Deut.io.16; 30. 6. Cop. 9•26• Rom.2.28,29. co1.2. u. conioara l erusahmul, cac1 s'a răzv - �  . împotriva Mea, ;:ice Domnul " ratit 

O năvălire străină. I •2°n. -: 
5. „D:iti �e ştire _în luda, . v�stiţi_ la 1 s .. „A�esta este. rod�! c�i.l_or şigi�p�:: Ierusalim, şi spune\.1 : „Ş�naţ1 dm tnm- lor ,3Je , este vma _rautaţu tale, dacă biţă în ţară !" „Stn.gaţ1. m _gura mar_e, est� �ş� �e amar, ş1 te pătrunde pînă şi ziceţi : „Strîngeţ1-vă ş1 haidem m la 1mma: •_P,. 10:. 11. rso.00. 1. cap.2_11 • •. 

cetăţile întărite !" :cap.e. 14• 1 9. „Marunt�ele m�le ! Măruntaiele 
6. „(nălţaţi un sţeag S(lre S1on,_ f�- mele ! Cu� ma �o�re mlăuntrul inimii giţi şi nu vă opriţi ! Cac1 dela miaza- mele ! lm1 bate 1mma, nu rot să tac i noapte • aduc nenorocirea şi un mare C'.ăci . a�zi, sufl�te, _sunetu trîmbi\ei: 

P��P{��I se aruncă :�t� 1 .;�·f���l 6
·
:ă�; ŞI s.t;,i.g�t�I16�1�;�;!��.1�. Cop.0.1,10. Luc.19_.,_ 

nimicitorul •• neamurilor a pornit, şi-a 20. Se vesteşte dărîmare • peste dări· părăsit locul, ca s�-ţi p1;1sti.iasc� t 1ara, mare, căci. t?aţă ţara _ este pustiită ;  

��ţi 1�:�J:�/f!ă�l1:., �\;:g
m
:�'. �.:.:�. �������1;·î���0s1�i\gău�t11te deocjată, şi 

De.D. 7.4. o.oco.p.20.9. ţlsa. 1 . 7. Cap.2.15. O:.Pa. 42. 7. Ezec.7.26. O:.Q.Cap.10.3). 
8. De aceea, acoperiţi-vă• cu saci, 21 .  Pînă cînd voi vedea steacruJ fii. 

plîngeţi şi gemeţi ; căci minia aJ?rinsă f�in�, şi voi auzi sunetut" trim-
a Domnului nu se abate dela noi. b1ţe1 ?" -

•0· 1sa.22.12. Cap.6. 26. 22. „Căci poporul Meu este nebun, 
9. „In ziua aceea, zice Domnul, îm- nu Mă cunoaşte ; sînt nişte copii fără 
păratul şi căpeteniile îşi vor pierde minte şi lipsiţi de pricepere ; sin! me· 
inima, preoţii vor rămînea încreme- şteri • să facă răul, dar nu ştiu să facă 
niţi, şi proorocii uimiţi. binele." - •Rom.16.11. 

1 O. „Eu am zis : „Ah ! Doamne, Dum- 23. „Mă uit Ia pămînt ', şi iată că 
nezeule ! Ai înşelat • în adevăr pe po- este pustiu •• şi gol ; mă uit Ia ceruri, porul acesta şi Ierusalimul, cînd •• ai şi lumina lor a pierit ! • rsa. 21.19. „Fac.1.2. 
zis : „Veţi avea pace !" Şi totuş sabia 24. Mă uit • la munţi, şi iată că sini 
le ameninţă viaţa. zguduiţi ; şi toate dealurile se clatină! 

(IEzec.U.9. 2Tee.2.11. ••Cap.6.12;14.13. ''fea.5.25. Ezec.38.20. 

1 1 .  In vremea aceea, se va zice popo- 25. Mă uit, şi iată că nu este niciun 
rului acestuia şi Ierusalimului : „Un om ; şi toate păsările cerurilor '  au 
vînt • arzător suflă din locurile înalte fugit ! •ret.u 
ale pustiei pe drumul fiicei poporului 26. Mă uit, şi iată, Carmelul este un Meu, nu ca să vînture nici ca să cu- pustiu ; şi toate cetăţile sale sini ni· 
reţe grîul. •cap.01.i. Ezec. 11 . 11. osea!3. 15. micite înaintea Domnului, şi înaintea 

1 2. _Ci un vî!!t năpraznic vine _de aco: miniei Lui aprinse !" . Io pmă la Mme ! Acum le voi • rosti 27. Căci aşa vorbeşte Domnul. 
hotărîrea !" . . . • . •cap� 1 . 16. „Toată' ţara va fi pustiită ; dar nu 

1 3. „lată, mm1c1torul mamteaza ca 0 voi nimici• de tot. • cap.;.10, 1s;ao.11 ;<&.�· 
no.�i! ; c�r�le lu�• sîn_t ca_ un vîr!�j, 28. Din pricina aceast�, ţara • este 1� 
can • Im smt mai uşon dec1t vulturu." jale şi cerurile •• sus smt mtunecate , 
„Vai de noi, căci sîntem prăpădiţi !" - căci' Eu am zis am hotărît lucrul ace: •1„.0.28. ••�ut.28.<9: P!1�.<.19.00eeae.1._H•b.LB. sta, şi nu-Mi pare rău ţ de el, nu Ma 
1 4. „Curaţeşte-ţ1 1mma de rau, Ie- voi întoarce." -rusalime, ca să fii mîntuit ! Pînă cînd •Ooea4.8 . ... I•a.6.S0;60.s. tNwn.2:1. 18. C1P.7·� 
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r · t�ate cetăţile fug_; �e ascund în aleargă în�oace ai . • bine hr�mţ1, cari 
!�duri şi se s1:11e pe stm�1 ;  toate cetă- chează •• d ŞI mcolo, fiecare ne-Pj sînt părăsite, nu mai au locuitori său " upă nevasta aproapelui ţi3i. Şi tu, pus!iitol ce vei. !ace? T� 9

. s· · • E>e< . 22. n . ••Cap.13.27 . 

vei îmbrăca m cirm1z� ţe v�1 im podobi cr�r'i', �icen'O pedepses_: Eu a�este ]u-
cu podoabe de aur, 1ţ1 _v_e1 sulimeni • Eu •• omnul, sa nu-M1 răzbun 
hii . dar degeaba te vei mfrumuseţa : pe un asemenea popor ?" 

o1.bcovn'1.'cii .tăi •• te dispreţuiesc, şi vor 10 S . .  - :v'"·'"· Cnp.9 .9. ••cap.u.22. 

ţ m ţ·· " uiţ!�va P� �id�rile ei şi dărî-;:�!g.:a30v��.�."20.<o. "'' c
.
np.22.2?,22. Pllo. 1.2, 19. . a 1• da� . nu mm1c1ţ1 de tot ! Lua-

31 Căci Eu aud nişte ţipete ca ale ��I b.�tucu aceşHa, căci nu sînt ai Dom
uneÎ femei în chinurile naşterii, ţipete Ul · • ' Cnp.39.e.  ''" C•o.<.21. \'en;. 18. 

de durere ca la cea �intîi facere. Este I 1 J · Că�i casa • lui Israel şi casa lui 
glasul !iice� �ionul.u!, care suspină . şi Do�n�1;�u. fost necredincioase, zice 
întinde m1mle? z1c�n� : „l'!'enoroc1ta .1 2. „E·i tăgăduiesc • pe Do·:::�:r20şi de mine !  Mor dm prm?.� •• u�.1��;i,�0

�.�;: zic : „!'Ju •• este El ! Şi nu ţ va veni nen?r,ocire.a P.e�te noi ; nu vom vedea 
m�1

2 
sabia mc1 foametea. 51 . „Cutreieraţi uliţele Ierusalimu

lui, uitaţi-vă, întrebaţi ş i  căutaţ i •  în 
pieţe, dacă se găseşte • un_ om? dacă •• 
este vreunul care să mfaptu1ască ce 
este drept, care să se ţină de adevăr şi voi ierta ţ Ierusalimul. ' 

oEzec.22.30 . ...,.,.. Fac. 18.23,elc. Ps.12.1. tFuc. 18.26. 
2. Chiar cînd • zic : „Viu •• este Dom
nul !" ei jură ţ strîmb." · (ITJt. J . 16. <•(ICap. 4.2. tCap.7.9. 

3. „Doamne, nu văd ochii Tăi • ade
vărul ?  Tu-i loveşti •• şi ei nu simt 
nimic ; îi nimiceşti, şi nu vor să ia în
văţătură ; iau o înfăţişare mai tare de ci� stJ.nca, nu vor ţ să se întoarcă la 
Tme. 1Ct2Cron.I6.9. -<-•IBa. l.6;9.13. Cup.2.so. ţCap.7.28. Tel.a.2. 
4. „Eu ziceam : „Numai cei mici sînt aşa ;  ei lucrează fără minte, pentru că 

ou cunosc• calea Domnului, Legea Dumnezeului lor ! •C•p.s.1. 

5. Mă voi duce deci la cei mari, şi 
le voi vorbi ; căci e i • cunosc calea 
Domnului, Legea Dumnezeului lor !" „Dar toţi au sfărîmat„ jugul şi au 
rupt legăturile. •bllc. a . 1. �•Pa. 2.a. 

6. De. �ce�a . îi omoară leu l • din pă
dure, ŞI·! m�1ceşte lupul:• <;lin pustie. 
Stă la pmda pardosul ţ mamtea cetă
ţilor lor : toţi cei ce vor ieşi din ele 
v�r fi sfîşiaţi ;  căci fărădelegile lor j\N„ multe, abaterile lor s'au înmul
to�:.S.13.7_ .... cap.4. 7.  "'.,.. Pe. 104..20. Hab.1.e. Ţef. 3.3. 

7. „Cum să te iert ? - zice Domn�� - Copiii tăi M'au părăsit, şi jura pe dumnezei cari •• n'au fiinţă. Şi �upa ce le-am primit ţ jurămintele, se edau }a preacuvie, şi aleargă cu gră-
���: �n21c��� 4�u����t!. !12.I�Ios.2.'l.7. Tel.1.6. 

Cron. 36. 16. Cnp. 4. 10. �·�· Isn. 28. 10.. t Cap. H.. 13. 13. Proorocii sînt vînt, şi nu Dumne�f lo��r,beşte în d. A:şa să li se facă 
1 4. „Deaceea aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul oştir_ilor : „Pentrucă aţi zi� !ucrul ac�sta, iată •, Cuvîntul Meu il fac foc m gura ta, şi poporul acesta lemne, ca să-i ardă focul acesta. • c•v. 1.0. 

• 1 5. I�tă, aduc de departe un neam 1mp�tnva voastră, casă a lui Israel, - zice Domnul - un neam • tare un n�a� •• străve�hi._un neam a cărui 'umba n .o c1:1noşh, ŞI ale cărui vorbe nu 
!� lra�:;����p.�,�:6�

t. 28. 49. Ise. 5. al. Cap, L l& ;  6. 22• 

1 6. Tolba lui cu săgeţi este ca un mc;i.rmînt deschis ; toţi sînt nişte vitei1. 
1 7. p îţi v� mine�. se.ce�!şul • Ji pîni:_a, 1ţ1 .va n:im�. f�n. ş1 fncele, iţi va mmca .oile ş1 . b.0�1, 1ţ1 va mînca via şi 

���tn�
n��iăilt�.ţ1în

vacat:t�� r;��e��bie 
�· Lev. 26.16. Deut.28. Hl,!13. 

1 8. Dar, şi în zilele acelea, zice 
Domnul, - nu vă voi nimici • de tot. 

.,..Cap.4.27. 

1 9. Dacă veţi întreba atunci : „Pen
truce • ne-a făcut toate acestea Dom
nul, Dumnezeul nostru?" „Aşa le vei 
răspunde : „După cum voi M'aţi pără
sit„ şi aţi slujit unor dumnezei străini 
în ţara voastră, tot aşa, acum veţi 
sluji ţ unor străini într'o ţară care nu 
este a voastră !" •Deut.29.24,e1e. 111eg.0. s, 0. 
Cap.23.22; 18.IO. >:o.,.. Cop.2.13. ţDeut. 28.48. 

20. „Spuneţi lucrul acesta casei lui 
Jacov, vestiţi-l în luda, şi ziceţi : 21 .  „Ascultaţi lucrul acesta, popor • 
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fără minte, şi fără inimă, care are ochi 
şi nu vede, urechi şi n'aude ! orsa.8.9. 

Ezec.12.2. ;\fat. t3.14. Ioan 12..tO. Fapt.28.26. Rom.u.S. 

22. „Nu voiţi să vă temeţi • de 
Mine, zice Domnul, nu voiţi să tre
muraţi înaintea Mea ?" Eu am pus mă
rii '' ca hotar nisipul, hotar vecinic! 
pe care nu trebuie să-l treacă. Ş1 
chiar dacă valurile ei se înfurie, totuş sînt neputincioase ; urlă, dar nu-l trec. 
e Apoc.15 . .f. ���� Io\• 26. JO; 38. 10, 11. Ps. t04. 9. Prov.S.29. 

23. Poporul acesta însă are o inim� 
dîrză şi răzvrătită ; se răscoală, ş1 
pleacă, 
24. şi nu zic în inima lor� „Să ne te

mem de Domnul, Dumnezeul nostru, 
care dă ploaie • la vreme, ploaie tim
purie •• şi tîrzie, şi ne păstrează ţ săp
tămînile hotărîte pentru seceriş. 
,,..Ps.H7.8. Cap .14. 22. ;\laL5.45. FapLl.f.17. •0111> Deut.II . 
14.  Ioel2.2'=1. ţFe.c.8.:!2. 

s��- • "��� fo�c��:st�e�����i�r p��:: 
tele voastre vă lipsesc de aceste bunătăţi. •Cap.3.3. 
26. Căci în poporul Meu sînt oa

meni răi ; ei pîndesc • ca păsărarul 
care întinde laţuri, întind curse, şi 
prind oameni. "" Prov. i . 1 1 , 11118. Hab.1.15. 

27. Cum se umple o colivie de pă
sări, aşa se umplu casele lor prin vicleşug ; aşa ajung ei puternici şi bo
gaţi. 
28. Se îngraşă ', lucesc de grăsime ; 

întrec orice măsură în rău, nu apără pricina", pricina orfanului, ca să le 
meargă bine ţ,  nu fac dreptate celor 
lipsiţi. >:<D<-ut.32.15. f.'>:t lsa.1.23. Zo.h.7.10. 
ţlovt2.6. Ps.73.12. Cap.12.1. 

29. „Să nu pedepsesc• Eu aceste lu
cruri, zice Domnul, să nu-Mi răzbun Eu pe un asemenea popor?" 

• Vere.9. Mal.3.fi. 

30. „Grozave lucruri, uricioase • lucruri se fac în ţară. • cap.23.14. o„. s.10. 

31 . Proorocii proorocesc neadevă
ruri', preoţii stăpînesc cu ajutorul lor 
şi poporului Meu îi plac" aceste lu: cruri. Dar ce veţi face la urmă ? 

*Cap.H..H; 23.2.6,26. Ezec. 13.6 . .-;�, Mic.2.11. 

6 I. „fugiţi, copii a i lui Beniamin fugiţi din mijlocul Ierusalimului' sunaţi din trîmbiţă la Tecoa, ridicatÎ un semn la Bet-Hacherem • ! Căci dela miază-noapte se vede venind o nenorocire " şi un mare prăpăd. 
CW.Neem.3.14. (il(ICap. I . 14.j .f.6. �- Pe frumoasa şi supţirica fiică a S10nului, o nimieesc ! 

3. La ea vin păstorii cu tu îşi înt�nd corturile • în iurutrneJe _Jor, pasc fiecare partea lui." _ ei, ş1 îşi 
�· „Pregătit!-vă • s'�· �:f��· : · ;t' •11 

Sa ne sU1m ziua nameaza „ · a1ctern1 
Vai de noi, căci ziua scade lare !" . . . de seară se lungesc." ' ş Ulllbre)e 

�'Cap.51 .Zl. l�IS 9 00 
5. Haidem să ne suim n

·
o� te''·"·'· să-i dă_!"Î!"ăm casele împărăteftj��} Şi 

6. „Ca�•. a�a vorb_eşte Domnul · :-. lor : „Ta1at1 copaci şi ridicaţ" oştin. 
împotriva lerusali�ului ! Ace�sjanturi cetatea care trebuie pedepsită . � este 
mijlocul �i este numai apăsa;ecaci în 7. c.um t1şne�c apele dintr•o fî�r " • aşa ţ1�neşte rautatea ei din ea . 

ma • 
aude m ea decît siln icie „ şi p

' _nu_ se 
durerea şi rănile lmi izbesc fă r�pad; 
mare privirile. ra cur. 

•t5;�20i:�:iă7�·���· ';����:it�E:ec.l.U,Z1. cumva să Mă depărtez •  de ti�e ca . n� 
fa� _dm tine un pustiu, o tară' ��I� CUita . ·:'

E
zec.23.J8. Osea 9  U 9. „Aşa vorb_eşt_e . Domnul oştiril�r; „Vor cule�e ra_m_aş1tele lui Israel cum se cul�g �1orch1ml� rămase dintr'o vie Pu�eţ1 dm nou ,m�na pe ea, ca şi cu: legatorul pe mlad 1ţe." -

I O. „Cui să vorbesc, şi pe cine să iau martor ca să m'asculte ?" Urechea lor• este netăiată împrejur, şi nu sini în stare să _ia aminte. lată••, Cuvinlul Domnului este o ocară pentru ei şi nu le place de el. ' 
>:o Cap. 7. 26. Fapt. 7 . 51 .  Exod.G. 12. *OCap.W.8. 

1 1 . Eu sînt aşa de plin' de minia Domnului, că n'o pot opri." - „Toarnă-o peste •• copilul de pe uliţă, şi peste a· dunările tinerilor. Căci şi bărbatul şi 
nevasta vor fi prinşi, şi bătrînul şi cel încărcat de zile. °Cap.20.9. ••Cnp.9.�. 

1 2. Casele • lor vor trece în stăpînirea altora, ogoarele şi nevestele lor 
deasemenea, cînd Imi voi întinde mina 
asupra locuitorilor ţării, zice Domnul." 

r:•Deut.28.30. Cap.s.111. 

1 3. „Căci dela cel mai mic pînă la cel 
mai mare, toţi sînt lacomi de ' cîş!ig ; 
dela prooroc pînă la preot, toţi înşală. 

..,.Iea. 66. 11 .  Cap.8.10; H.18; 23.11. Mic. 3.5,U. 

1 4. Leagă în chi p  uşuratic• rana fii· 
cei poporului Meu, zicînd " : „Pace! 
Pace !" Şi totuş nu este pace ! 

..,.Cap. 8.11. Ezec. 13.10. r:":' Cap.4.10;14.13;
7!. !1. 

1 5. Sînt daţi de ruşine', căci săvîr· 
şese uriciuni ; şi totuş nu roşesc, ş1 nu 
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i reună cu ce1ce c�d, _vor f1 ras turnaţi, por�i' ;eeusesem d: p_ază • peste po-�înd îi voi pedepsi, zice Do����·.':, • .  , •. noşti şi să ' I�ac�r�:::!i '
��I�:. sa le cu-

1 6. Aşa v_orb.eşte I??mnul : _„Staţi în "C , 8 
drumuri, u1taţ1-vă_. .ş 1 mtrebaţ1 cari sînt b�r�·it�r�ti, sînt n�şte • _răzvr��iţi,1 '���;';; 
'rările cele vechi , care este calea cea . t . • ?rama i· ş1 fer, toţi sînt ��nă :  umblaţi pe ea, şi veţi găsi" odih- n�g e �tncaj1. <•cnp.r„23. <"'' Cnp.o.<. t E,ec.zi.1• . 
. pentru sufletele voastre !" Dar ei ni- de fo �a�ele ard, pl�mbul este topit 

�;u��=. H�-� •. ����.H f.?c1.�!ă,,,"\P.��.�\�.�· nu se 
cdesll��;�e�"curaţesc, căci zgura 

''17. ·„Am pus nişt_e străjeri peste voi ; 1 30� „De �ac;eea se vor numi argint , 
Fiji cu luare aminte la sunetul trîm- epadat, cac1 Domnul i-a lepădat." 

bitei !" Dar ei r�spu.n�,: „Nu vrem să (•tsiL L :.r.!. 
fim ��a��1�f1� 0:.�1Pu�� 25.

!
4. Ezec.a. li'. Hab. 2. i. 

Mustrări şi ameninţări. 
1 8. „Deaceea, as�ultaţi, �e�muri, şi 7 1

d 
.. lată cuvîntul vorbit lui Ieremia 

]uaji seama la ce h se va inhmpla, a- in p�rtea • Domnu lui : ·•· cnp.'6.2. 
dunare a popoarelor !  2. „Şezi la poarta Casei Domnului 
1 9. Ascultă' şi tu, pămîntule ! Iată, voi ve�teşte acolo cuvîntul acesta, şi spu'. 

aduce peste poporul acesta o nenoro- n_e · z,Asc1:1.1taţ� Cuvîntul Domnului, to
cire, care va fi ro.du)" gînd�rilor lui ; ţ1 barbaţ11_ lui luda, cari intraţ i pe a
căci n'au luat aminte la cuvintele Me- O��n�t�l';„ca să vă închinaţi înaintea le, şi au nesocotit Le�.�� • .  �ea,,-<• Prnv.t. 31 .  

D
3. „Aşa �orbeşte Domnul ostirilor 20. Ce nevoie am • Eu de tămîia care }•m�ez.eul lui Israel : „lndreptaţi-vă 

vine din Seba ••, de trestia mirositoare ca1_l� • ş1 faptele, şi vă voi lăsa să lo
dintr'o ţară depărtată? Arderile ţ voa- cu1ţ1 m locul acesta. ·•·car.'"· 1 1 ,  2 n .  1:1. 

stre de toţ n!l·Mi plac, �! jertfele voa- 4. Nu �� hrăniţi • cu nădejdi înşelă
stre nu-M1 smt placule. ·•·P.„io. o;so.7 ,8, 9 •  toare, z1c;md : „Acesta este Templul 
�:„��;�

"· Awoe 5.21. Mio. 6. 6, etc. ,,,,,1„.60.6.  Domnului, Templul Domnului, Tem-
2 1 . Deaceea, aşa vorbeşte Domnul : piui Domnului !" <·Mlc.3. u .  
„lată, voi pune înaintea poporului ace- ?: „C�ci numai dacă vă veţi îndrepta 
stuia nişte pietre de poticnire, de cari cade ŞI faptele, dacă veţi înfăptui drep
se vor lovi împreună părinţi ş i  fii, ve- tatea • unii faţă de alţii, ''C•p.zu. 

ci ni şi prieteni, şi vor pieri." 6. dac.ă nu yeti �supr� pe străin, pc 
22. „Aşa vorbeşte Domnul : „lată că o_rfan ŞI IJe vadu.va, daca nu veţi vărsa 
vine un popor din ţara dela miază- smge n_evmovat m locul acesta, şi dacă 
noapte'. un neam mare se ridică dela nu veţi mer�e • după alţi dumnezei, 
marginile pămîntului. spre nenorocirea voastră, 

�,Cap. 1. 15; & . 15; 10. 22; 50, 41, "2, 13• 
>:•Deut.6. 14, lr1; 8. 19; 11. 28. Cup.13. Hl. 

23. Ei poartă arc şi suliţă ; sînt cum- 7. numai aşa • vă voi lăsa să locuiţi 
pliţi şi fără milă ; glasul lor urlă ca • în locul acesta, în ţara •• pe care am 
marea ; sînt călări pe cai, şi gata de dat-o părinţilor voştri, din vecinicie în 
luptă ca un r;i.m pregătit de război, îm- vecinicie. <•JJcut.<.<o. «cap.3.1s. 

potriva ta, fuca Sionulu i !" <•Jsa.5. 30. 8. Dar iată că voi vă hrăniţi • cu nă-
24. La vuietul apropierii lor, mînile dej�i înşelătoare „, cari nu slujesc la 

m se slăb�sc, ne.apucă groaza*, ca du- mmtc. -=·vers.4. ·:·�·caµ.&.:i1; u . rn,  u. 

rerea unei femei .care naşte." 9. Cum ? furaţi', ucideţi, preacurviţi, 
"'Cap 1 ,, . r n  21 · 49 24· w "  juraţi strîmb, aduceţi tămîie lui Baal, 

25: „Nu ieşiţi în og��;e� . şl ll0U 'm�r� r d V lf d 
. • . 

get1 pe drumuri ! Căci acolo este sa- ;:i;_�g�u�oa��:ţ i� . 1 . .  umnezei • pe cart 

bia �răjmaşului, răspîndind spaima de "'I lteg.18. 21. Osea .J.1,2.  Ţcl.t.5. <•<•Exod.20.3. Vers.6. 

Jllr 1mprejur ! 1 O. Şi apoi veniţi • să vă înfăţişaţi 
26. fiica poporului meu, acopere-te înaintea Mea, în Casa aceasta peste cac� un sac • şi tăvăleşte-te „ în cenuşă, re este chemat Numele Meu •• şi zi
Jaleş_te-te ţ C!J după singurul tău fiu, ceţi : „Sîntem izbăviţi !" . . .  ca iarăş să 
varsa lacrăm1, lacrămi amare ! Căci pe faceţi toate aceste uriciuni ! 
neaşteptate vine pustiitorul peste noi." •Ezec.23.39. „ vere . 1 1 , !4, oo. Cap.92.94; su5. 

•cap.•.e . ... Cap.2ti.84. M;c. 1. 10. t Zah.12.10. 1 1 . „Este Casa aceasta• peste care 



744 I E R E M I A  7. 

este chemat Numele Meu, o peşte
ră•• de tîlhari înaintea voastră_?" 
„Eu însumi văd lucrul acesta, zice 
Domnul !"  

• Jsa.68. 7. "'"'Mat.2l . l!L M:irc. 1 1 . t2. Luc.19."6. 

1 2. „�uceţi-vă dar _la locul • 
.�

are-Mi 
fusese mchmat la Silo, unde puse
sem să locuiască odinioară N_umel_e 
Meu, şi vedeţi ce i-am. făcut Î' dm pri
cina răutăţii poporulm Meu srael ! 
•lo!i!.IS. l. Judc.lll.31. o• DeuL. 12.U. ţ l Sa m . 4 . 10, 1 1 .  

p,i��:·şi"P���. fiindcă aţi făcut . . toat� 
aceste fapte, zice D_omnul� f!in?c� 
v'am vorbit dis de dimineaţă , ŞI n at 1  
ascultat, fiindcă v'am chemat •• ş i  n'aţi 
răspuns, ""2Cron.sa.u;. Vera. 26. Cap.11.1.  

„ProY. 1.:M. Jsa. 65. 12;6tl.4. 

1 4. voi face Casei peste care este 
chemat Numele Meu, în care vă puneţi 
încrederea, şi locului pe care v1 l-a� 
dat vouă şi părinţilor voştri, le vot 
face întocmai cum am făcut lui Silo •. 

l.'l l Sam. 4 . 10,11.  PI. i"S.60. Ca.p.26.8. 

1 5. Şi vă voi lepăda dela fata Mea, 
cum • am lepădat pe toţi fraţii voştri, 
pe toată sămînta •• lui Efraim !" 

,,.. 2Reg.I7.�. """"P!t.7S.6i,�. 

1 6. „ Tu însă nu mijloci • pentru po
porul acesta, nu înălţa nici cereri, nici 
rugăciuni pentru ei, şi nu stărui pe 
lingă Mine ; căci•• nu te voi asculta ! 

llll .b;x:od.32.10.  Cap. l i .  H : U . 1 1 .  '"° l'e.p. 16. 1 .  

1 7. Nu vezi ce fac ei în  cetăţile lui 
luda şi pe uliţele Ierusalimului ? 

I 8. Copiii • string lemne, părinţii a
prind focul, şi femeile frămîntă plă
mădeala, ca să pregătească turte împă
rătesei cerului, şi să toarne jertfe de 
băutură altor dumnezei ••, ca să Mă 
minie.'' oenp.'4. 11110. •o0icap.1e.1a. 

1 9. „Pe Mine Mă minie ei • oare ? 
zice Domnul ; nu pe ei înşişi, spre ru
şinea lor ?" • Deut.!rl.16,21. 

20. „De aceea, aşa vorbeşte Domnul, 
Dumnezeu : „lată, minia şi urgia Mea 
se vor vărsa peste locul acesta, peste 
oameni şi dobitoace, peste copacii de 
pe cîmp şi peste roadele pămîntului ; 
şi va arde, ş1 nu se va stinge." 

21. „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, 
Dumnezeul lui Israel : „Adăugaţi • ar
derile voastre de tot la jertfele voastre 
şi mîncaţi-le carnea ! 

' 

•Isa.1.11. Cap.6.31. Amo1&.21. 0!M'a8.19. 
.�2. Că�i �'am vorbit' nimic cu părintii voştri. ş! nu le-am �at nici o porun

�ă, �u pn.v1re. la arderi d� tot şi jertfe, m z!ua cmd 1-am scos dm ţara Egip
tului. 0 1 Sam. U.. Zl. l'l.61.16,l7, 0"'8 0.6. 

23. Ci iată porunca pe care dat-o :  „Ascultaţi glasul • Meu 
1�·a1Jt 

\"Oi fi •• Dumnezeul vostru : şi Eu 
\"e(i fi poporul Meu ; umblad �art Voi 
c�i.le p� _c��,Î vi le-am porunci/ �at: 
f1ţ1 feric1 ţ1. • Eml. 15. 26 ,  Deut.o.s 

' sa •o E.s:od..19. 6. Lev.�. 12. · Cap, li.\�. 
2�. Dar �  ei n'au ascultat, şi n'au aminte, c1 au urmat •• sfaturile . luat 

n:rile inimi�  lor rele, au dat îna�rţ°': 
�o ��ul.��.�� P������2t.

e
�Cap. 2��� ·�1

.·��-g�P- 11.�� 
25. Din ziua cind au ieşit părin; '

·
11
• 

ş!ri din. Egift, pînă . în ziua de 
1 :�: 

v am tri!11e� pe .toţi slujitorii Mei
� ���?r��:::

in
�:µ

. 
trimes în fiecare z( 

0 2 croo.3i8. llt. Cap .25. 4;29. ID. �\) Yen I!, 
26. Da� ei nu. M'a_u ascultat •, n;au luat aminte ; ş1-au mtepenit " Îtul 

!i
. 
au făcut ţ ma! ��U.. de cit părinţTi lor'. �;�o�:s.;at���-.�� ::i.· -·, .:.'.>. a. � . 0\)�l'l'lll. 9. 11,:i. 

27. Şi chiar .dacă le vei spune• toate aceste lucruri, tot nu te vor asculta . 
şi dacă vei striga la ei, nu-ţi vor ră'. 
spunde. • Ezec.u_ 

28. De aceea, spune-le : „Acesta este r.oporul care n'ascultă �!asul Domnu
ui, Dumnezeul11i său, ş1 care nn ' vrea 

să ia învăţătură ; s'a dus adevărul" 
a fugit din gura lor." ' 

\' l:llp.6.3;32.93 • ....., Cap.9. 3. 

29. „Acum, tunde-ţi• părul, lerusa
lime, şi aruncă-l departe ; suie-te pe înălţimi, şi fă o cintare de jale ! Căci 
Domnul lapădă şi îndepărtează nea
mul de oameni, care l-a aţîţat urgia. 

OJov l . 20. lsa. 16.2. Cnp.16.6:48.97. Mlc.l.16. 

30. Căci copiii lui luda au făcut ce 
este rău înaintea Mea, zice Domnul ; 
şi-au aşezat uriciuni le " lor în Casa 
pest� care este chemat Numele Meu, 
ca s o  spurce. • 2 Re2. 21 .4 ,7 .  2eron.„.� 5, 7. 
Co.p. 29. 1 1 ; 32. 3-&. Ezec. 7 . 20j 8. fi, 6, elc. De.n.9.27. 

31 .  Au zidit şi locuri înalte la To
fet ', în valea Ben-Hinom, ca să-şi ar
dă •• în foc pe fiii şi fiicele lor : lucru 
pe care Eu nu-l poruncisem ţ, şi nici 
nu-Mi trecuse prm minte." 
0 2 .RE>g. 29.10. Ce.p.19.fii 92.SO. "'o Ps.1()6.98. ţDeuLli.�. 

3 2. „De aceea iată•, vin zile, zice 
Domnul, cînd nu se va mai zice. Tofet 
şi valea Ben-Hinom, ci se va zice va· 
lea măcelului, şi se vor îngropa" mor
ţii  la Tofet, din lipsă de loc. 

•Cap. 19. 6. ••2 Reg. "3. IO. Cap.19.11. E1ec.!.� 
33. Trupurile moarte • ale acest�i e0• 

por vor fi hrana păsărilor cerulw ş1 a 
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u
u�\nJul Domnului, şi ce înţelepciune . etor pămîntului ; şi nimeni nu le va 

f1ar . 3  • Deut.::J . 26. P'!l . :u.2. Cap . 1 :! . 9 ;  1d. 4 ; :\& . :.io .  5��nVoi face ast�el să in.cckze • în ce-
de tui luda ŞI pe ulitcle �crusal itiil lui strigătele de bucurie ş1 strigă

rele de ve_sel ie! cîn_tecelc„mirdui şi 
cintecel� rr::,

rese1, căa ţara va ai unge 

:."re.���:.·�� 2. �1�"1·;!.1 i::���� 't�;-� �'. :���: 
r;s.:.>0. 
8 t ln vremea aceea, zice Domnul 

5� '�or sco�te di� mormintele Io; 

oasele împăr:it1lor lui luda, oasele că
peteniilor lui, . oasele preot1_lor,. oasele 
proorocito�, ŞI oasele locu1tonlor le
rusalimulu1. 2 Le vor întinde în faţa soarelui, în 
1aia lunii, şi în _fa_ta î�tre_gei . oştiri a 
cerurilor, pe cari 1-.a� iubit e1, cărora 
le-au slujit', pe cari 1-au urmat, pe ca
ri i-au căutat şi înaintea cărora s'au în
chinat Nu le vor mai strîngc ", nici nu 
te vor mai în�ropa, şi se vor face gu
noi ţ pe pămint. • 2 11e •. 0:1.: •• E z e c . B . 1 6 .  
„Ct.p.22. 19. ţ 2  Reg.O. 38. PI.Kl. JO. Cop. 9. 2'2; 16.,. 

3. Toţi ceice vor rămînca din acest 
neam rău, vor dori mai degrabă moar
tea• de cit viaţa, în toate locurile unde 
ii voi izgoni, zice Domnul oştirilor." 

0 1ov3. 21 1 22; 7 . l&, l0.Apoe.9.0. 

4. „Spune-le : „Aşa vorbeşte Dom
nul : „Cine cade şi nu se mai scoală ?" 
„Sau cine se abate fără să se întoarcă 
iarăş ?" 
5. „Pentruce dar poporu I acesta al 

Ierusalimului se lasă dus în necurmate 
rătăciri•, stăruiesc în înşelătorie • •, şi 
ou vor să se întoarcă ţ la Dumnezeu ? 

•Cop.7.24. °'°'Cop.9.8. ţCap.6.3. 

6. „Căci Eu • sînt cu luare aminte, şi 
aud că ei nu vorbesc cum ar trebui ; 
niciunul nu se căieşte de răutatea lui, 
şi nu zice : „Ce am făcut ?" Ci toţi îşi 
încep din nou alergarea, ca un cal care 
se aruncă la  luptă. •2Pet.s.o. 
7. Chiar şi cocostîrcul • îşi cunoaşte 

vremea pe ceruri ; turtureaua", rîn
dun

.
ic.� şi cocorul îşi păzesc vremea 

vemm lor ; dar poporul Meu ţ n u  cu
noaşte Legea Domnului !" 

•Iea.1.3. ••Clnt.2.12. ţ Cap.6. 4, 6  . 

• 8. Cum puteţi voi să ziceţi : „Sîntem 
mţelepţi, şi Legea• Domnului este cu 
noi?" „Cu adevărat, degeaba s'a pus 
la lucru pana mincinoasă a cărturarilor. 

"'Rnm.2.17. ?· ��ţelepţii • sînt daţi de ruşine, sînt u1m1\1, sînt prinşi ; căci au nesocotit 

1 0 o 0"""·"· 1•· 

da · lt 
e aceea, pe nevestele • lor le voi 

ni 
� ,o�a, şi ogoarele lor altor stăpi-. .  aci dela _ce� mai mic pină la cel m�i mare, toţi sint lacomi de cî<licr •• ���ş��Ş

a 
�e�a 

0
prooroc pină la pr;ot, 

Tef. l . 13. oi;. IRR •• 5'1. t�"�!��:·.�i·. Cap. 8. 12 Amos�. li . 

l L Leagă î� chip uşuratic • rana fii-

p
e
�c��PŞj����ş���·e �i�i���- „Pace " ! 
1 2. vor fi daţi d� ;�;r�� 1:; ���;-�·��i�� şese �stfel de_ uriciuni ; nu roşesc, şi !1u şhu �e ruşine; ; de aceea, vor cădea impreu!1a �u ce��e cad, şi vor fi răsturnaţi, cmd 11 voi pedepsi zice Domnul." tlt Ctlp. �.s;a. 15. 1 3. „ Vreau să isprăvesc cu ei, zice Domnul. Nu vor mai fi strucruri în vie ' ,  nici smochine în smochin ", şi frunzele se vor vesteji. Le voi da celor ce vor trece peste ele." -

0Isa.5. 1 , etc. loel l . 7 .  i;....,.Mo.t. 2 1 . 19. Luc.tS. 6,l'-lc. 
_t 4. ::Pe!1tru�e şed�m jos ?" „Strin�e

ţ1-vă ,_ ş1_ haidem m cetăţile întărite, 
ca să pierim acolo ! Căci Domnul Dum
nezeul nostru, ne sorteşte la r:ioarte 
ne dă _să b�m. ape otrăvite ", pentrucă 
am pacătu1t 1mpotriva Domnului. 

"' Cop. 4. 6 • ._..„, Cnp. 9. ID; 23. 16. 
t. 5. A�teptam • pacea, şi nu vine ni

!111C mai bun ; o vreme de vindecare, şi 
iată groaza !" - '' C•p. 11 . 10. 1 6. „Sforăitul cailor săi se aude din
spre Dan • şi de vuietul nechezatului 
lor ·� se cutrei:nură toată ţara ; vin, 
mămncă ţara ş1 ce cuprinde ea, ceta
tea şi pe cei ce o locuiesc." 

"Cap.4.10. OOJudc.6.Z9, Cnp.47.9. 

1 7. „Căci iată că trimet între voi ni
şte şerpi, nişte basilici, împotriva că
rora nu • este niciun descîntec, şi vă 
vor muşca, zice Domnul." 

"' Ps. 68.'9 6. Ecl. 10. 11. 

1 8. „Aş vrea să-mi alin durerea ; dar 
mă doare inima în mine. 

1 9. Iată, strigătele fiicei poporului 
meu răsună dintr' o ţară • depărtată." 
„Nu mai este Domnul în Sion ?" „Nu 
mai este în ea împăratul ei ?" - „Pen
tru ce M'au miniat „ ei cu chipurile 
lor cioplite, cu idoli străini ?" -

"'lsa.-89.S. "'"'Deut.32.21. Isa.t.4.. 

20. „Secerişul a trecut, vara s'a ispră
vit, şi noi tot nu sîntem mîntuiţi ! "  -

21. „Sînt zdrobit • de durerea fiicei 
poporului meu, mă doare ••, m'apucă 
groaza. *Cap . .a. 19; 9:1; H.17. (l'" loel 2.e. Nah. 2. lOa 
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22. Nu este nici un leac alinător• în 
Oalaad ? Nu este niciun doftor acolo ? 
Pentruce nu se face dar vindecarea 
fiicei poporului meu ?" -

� ... Fnc. 37 .25; 43. u. Cap. 46.lli 51.8. 

9 1. „O ! de mi-ar fi capul plin • cu 
apă, de mi-ar fi ochii un izvor de 

lacrămi, aş plînge zi şi noapte pe mor
ţii fiicei poporului meu ! 

""'lsa.22.4. Cap.4.19; 13.17;  H. 17. Plln.2. 11; 3.4.S. 
2. O !  dac'aş avea un han de călăto

ri în pustie, aş părăsi pe P,or;>orul. m�u, 
şi m'aş depărta de el ! Cac1 toţi smt 
nişte preacurvari • şi o ceată de mi
şei ." - (ICap.6.7,8. 
3. „Au limba întinsă • ca un arc şi 

aruncă minciuna ; şi nu prin adevăr 
sînt ei puternici în ţară ; căci merg din 
răutate în răutate, şi nu •• Mă cunosc, 
zice Domnul." 

,,..P11.&Li. ba.69 . .(. 13,10. (t>,'ol Sam.2.12. Oeea 4.1. 
4. „Fiecare să se păzească • de prie

tenul lui, şi să nu se încreadă în ni
ciunul din fraţii săi ; căci orice frate 
caută să înşele, şi orice prieten um
blă CU •• bîrfeli.''Cap. 12.6.Mic.7.6,6.0''Cnp.6.28. 
5. Se trag pe sfoară unii pe alţii, şi 

nu spun adevărul ; îşi deprind limba 
să mintă, şi se trudesc să facă rău." -

6. „Locuinţa ta este în mijlocul fă
ţărniciei, şi, de făţarnici ce sint, nu vor 
să Mă cunoască, - zice Domnul." -
7. „De aceea, aşa vorbeşte Domnul 

oştirilor: „lată, îi voi topi • în cuptor, 
şi îi voi încerca. Căci cum aş putea•• 
să mă port altfel cu fiica poporului 
Meu ? 0:01sa.1.Ui. Mal.S.3. o,,'<(tQsea u . s .  

8. Limba lor este o săgeată ucigătoa
re, nu spun de cit • minciuni ; cu gu
ra vorbesc „ aproapelui lor de pace, 
şi în fundul inimii îi întind curse. 

9. Să n��'t�2��:���-s�·!'E�·;:�f��; ��:� 
ste lucruri, zice Domnul, să nu-Mi răz
bun Eu pe un asemenea popor?" 

�·Cap.6.9, 29, 
1 O. „Munţii . vreau să-i plîng şi să 

gem pentru e1, pentru cîmpiile pustii
te • vreau să. f�c o )ăl an ie ; căci sînt 
arse de tot, ş1 nimeni nu mai trece prin 
ele ; nu se mai aude în ele behăitul 
turmelor ; păsările cerului şi dobitoa
cele•• au fugit şi au pierit. -* Cap. 12. 4; 23. 10. Osea 4. 3. o:i�� Cap. 4. 26. 

1 2. Unde • este omul în(ele t inţel:ag� a�este lucruri ? Să s�u��re să 
la, caru1a 1-a vorbit gura Do a ace. 
pentruce este nimicită ţara, arsinului, 
pustiu pe unde nu mai trece ni�a un 

(•Ps.101.43 0 ,  eni? 
1 3. Domnul zice : „ Pentrucă � '"!"'· 

sit L�gl'.a Mea, pe care le-o
u Pară. 

sem mamte ; pentrucă n'au a PUse. glasul_ Meu, şi nu l-au urmat . scultat 1.�· c1 au _umblat • după aple�ăril 
.

. mii lor, ş1 au mers după Baal' e 1n1. 
1-au •• învăţat părinţii lor." 

1' curn 
*Cap. 3. li; 7. 24. �":· Gai . I . H  1 �· . „ De aceea, aşa vorbeşte Domn · 

oştmlor, Dumnezeul lui Israel . 1
ul 

tă, voi hrăni • poporul acesta c� " a
lin ••, şi:i voi

_ 
da să bea ape otrăvrie· '··Ps.80. a. MCap. 8 . H ;  :!3.15. Plin 3 . e. 

.1 6. li  vo� risipi • printre nişte n·e���: r� pe ,
c�ri „nu le-au cunoscut nici ei 

!11c1 parmţ11 l<?r,, �i v<?i ţrimite •• sabi� m urma lor, p ma-1 voi mmici." • . . 
33. Deut. 28 . 64 .  �":' Lev. 26.33. Cap. H . 27. Ezec.��:�: 

1 �- „A�a yorbeşte . Do_mnul oştirilor: „��utaţ1,, ş1 ch�maţ1 plmgătoarele• să vina ! Tr1meteţ1 la femeile iscusite ca să vină ! ' 
...-.2cron.35.25. Iov 3.8. Ecl. 12 . .  ::;. Arnos 5.16.Mat.9.:?3. 

1 S: Să se grăbească să facă o cîntare 
de 1:-le. asu r;>r� noas_tră . ca să ne curgă 
lacramile dm ochi, ş1 să curgă apa 
din pleoapele noastre ! *C•p.1u;. 
1 9. Căci strigăte de jale se aud din 

Sion : „Cît sin tem de prăpădiţi ! Cit 
de jalnic • sîntem acoperiţi de ruşi
ne ! Trebuie să părăsim ţara, căci ne· 
au surpat locuinţele !"- •Lev.18.28;20.22. 

20. „Ascultaţi, femeilor, cuvîntul 
Domnului, şi să prindă urechea voa
stră ce spune gura Lui ! lnvăţaţi pe 
copiii voştri cîntece de jale, învăţaţi-vă 
plîngeri unele pe altele ! 

21 . Căci moartea s'a suit pe ferestre
le noastre, a pătruns în casele noastre 
împărăteşti ; a nimicit pe copii • peuli· 
ţă, şi pe tineri în pieţe." *Cnp.6.11. 

22. „Spune : „Aşa vorbeşte Domnul: 
„Trupurile moarte ale oamenilor vor 
cădea ca gunoiul • pe cîmpii, cum cade 
înapoia secerătorului un snop, pe care 
nu-l strînge nimeni !" •Cap.a.2; 16.<. 

23. „Aşa vorbeşte Domnul : „lnţelep
tul • să nu se laude cu înţelepc_iune� 
lui, cel tare să nu se laude cu tăr_1a lu� 
bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. 

�Ecl.9.11. 

1 1 . Voi face şi Ierusalimul un mor"!an • d� piet.re, o vizuină de şacali ••, 
ş1 cetăţile lui luda le voi preface într'un pustiu fără locuitori. 

* Isa. 26. 2. oo Jsa_. 13. 22; 34. 13. Cap. IO. 22. 24. Ci • cel ce se laudă să se laude c� 
are pricepere şi că Mă cunoaşte, ca 
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ş�1e.,��ecată şi dr�ptate p_e pămînt ! <;:ăl�,,} în acestea gasesc pla�e�.� Eu, zice CI I " (•tCor.t.3t. 2Cor.10. 1 • .  · · M 1c.6.8; 7 . t8. 

s�te în albastru şi în purpură, toate smt lucrate" de meşteri iscusiţi. -

0001nu
l�tă v in zilele, zice Domnul, 

?5- , "voi ' pedepsi _pe !?ţ i . -;ei tăi.aţ i c1nd ·ur cari nu smt ta1aţ1 1mpre1ur jropr�J ' "'Rom . 2 . 8 , 9 .  cu jni�aEgipteni, pe ludei, pe Edomi
.2 · p Amoniţi pe Moabiţi, pe toţi cei 

ţi, P� rad • c�I ţurile bărbii, pe cei ce ce 1�1 se în pustie ; căci toate neamuJot�nt netăiate împrejur, şi toată ca:� e1.�: !�rael are inima " netăiată îm-

1 O. Dar Domnul e:��·n����;:;�
1
5�� adevărat, este un Dumnezeu • viu şi un lmpărat"  vecinic. Pămîntul tremur� de minia _Lui, . şi neamurile nu pot sa sufere urgia LUI," >:<i Tim.6.11. "''�Ps.10. 16. 1 1_. „�şa s� le V?r�iţi : „I?umn��eii •, ca.n n au fac1;1t !11c1 cerunle, 01c1 pămmtul, vo� p1en " depe pămînt şi de SUpt ceruri. >:oPs.96.5. �'�'Vers.15. Isa.2.18. Z11.h.l3.2. 

r:u����;;.w.32. «�"Le,·. 26. "1 . Ezec. «.7. Rom.2.28, 29. 

1 2. Dar �I a . făcut � pămîntul prin puterea _Lui, a mteme1at •• lumea prin mţ.elepc_wnea Lui, . a întins ţ cerurile prin priceperea Lui. •Fnc . 1 . 1 ,0, o.  r •. 1M.r„o. C11p.5t.15,elc. �":iPs . g3 . 1 .  ţlov9.8. Ps.104.2. [l'!a.40.22. 
, /dolii şi Domrrul. 

O l Ascultaţi Cuvîntul pe care vi-l } v��beşte Domnul, casa lui Isr;el ! 
2 Aşa vorbeşte Domnul : „Nu va 
lu�ţl' după felul de vi_eţuire al neamurilor, şi nu vă_ temeţi �e semnele ce
ului pentruca neamurile se tem de �le. 

' 
*Lev.18.:l; 20.23. 

3. Căci obiceiurile pop?are!or sînt d�
şerte. Taie • un lemn dm padure ; mina meşterului H lucrează cu secur�� ;  

�, Isn. 40.19, 20; 44.9, 10,etc.; 4:.i. 20. 
4. îl împodobeşte cu . arg!nt. şi aur, şi ei îl ţintuiesc • cu cuie ş1 c10cane, ca 
să nu se clatme. <•1sa. <1. 7 ; 46.7.  

s. Dumnezeii aceştia sînt ca o sperie-
toare de păsări într'un o�or de �astra\'eţi 1 şi nu • vorbesc ; smt duşi •• de 
alţii, 'pentrucă n� P?t.să meargă.�' „N� vă temeţi de e1, cac1 nu pot sa faca n�ciun.t răi!, ş�1nu sînt în stare să faca mc1un bine. .:'Pe.us.5; 135.16. Hab.2.19. 
!Cor.12.2. >::�• Ps.115.7. Isa.4.6. 1 , i .  ţlso. . .U.�3. 

6. „Niciunul nu este ca Tine ', Doamne ! Mare eşti Tu, şi mare este N urnele Tău prin puterea Ta. 
>:•Exod . l!l. 1 1 .  Ps.86.8,10. 

7. Cine • să nu se teamă de Tine, Im
părate al neamurilor? Ţie se cuvine 
teama ; căci între " toţi întelepţii ne�
murilor şi în toate împărăţiile lor, niciunul nu este ca Tine. '''A1>oc. 10 . •. "" Ps.89.6 .  
S. Toţi laolaltă, sînt proşti • şi fără 
minte, ştiinţa idolilor nu este decît deşertăciune, e lemn ! 
•Pa.115.8. Isa.41. 29. Ho.b. 2 . 18. Zah.10. 2. Rom.1.21,22. 

9. Ei aduc din Tarsis foiţe de argint şi aur • din Ufaz ; meşterul şi mina 
argintarului le pun în lucru ; hainele acestor dumnezei sînt de materii văp-

I. Sau: ca un et1lp trns le. strung. 

1 3. La tunetul • Lui, urlă apele în cen�ri i El r_idic�" norii dela marginile pa�.mtu.lu1, da naştere fulgerelor şi plo11, ş1 scoate vîntul din cămările Lui . :iJov 3.9 . 3,,  ,·„.q.•s . 130.i. 1 4. Atunci • se arată omul cit este de prost " cu ştiinţa lui, şi orice argint�r ţ . răm�n� _de .�uşine . cu chipul lui c10pht ; cac1 1dol11 ţţ llll nu sînt decît minciună, şi nu este nicio suflare în ei ; 
*Cap.51.17 , 18. �·�" Prov.30.2. Ţlsa.42.17; 44.11;  4.5.16. 
ttHab . 2 . 18. 
1 5. sînt un lucru de nimic, o lucrare înşelătoare, şi vor pieri •, cînd va veni pedeapsa. • Vers. 1 1 .  1 6. Dar Cel ce este partea• lui lacov, nu este ca ei ; căci El a întocmit totul, şi Israel " este seminţia moştenirii Lu! :11 Domnul oştirilor este Numele ţ Lui. (tPe. 16.6; 73.26; 119.67. Cap. 51.19.  Pltn.:l.24. ('(t Deu�. 32.9. Pe. 74..2. ţ [ea.4.7.4.j 61.16; 64.6. Ca.p. 31. 

35� 32 .  l8j 60 .  34 .  

Apropierea pedepsei_ 
1 7. „Ia din ţară legătura • cu ce este al tău, tu, care eşti în strîmtorare !" 

::. cnp.6. I . Ezec.12.3, etc. 
1 8. „Căci aşa vorbeşte Domnul : „ la

tă de data aceasta, voi arunca • depar
te' pe locuitorii ţării. l i  voi strînge de aproape, ca •• să simtă." -

(t!Sam.25.29. Ca.p.16.1!1. (l(<Ezec. 6.10. t 9. „Vai de • mine ! Sînt zdrobită ! 
Mă doare rana !" „Dar eu zic : „O nenorocire •• a dat peste mine ţ şi o voi 
suferi ! �· Cap • .f..19;8.21 ; 9 . 1. •:•(\ Pe.77. 10. ţM1c.7.9. 
20. Cortul • îmi este dărîmat! toate funiile îmi sînt rupte, fiii mei . m'a� 

părăsit, n� .m�i s!nt ; n'am _pe mmem, care să-mi mtmda cortul dm nou, sau să-mi ridice pînzele ! •ca�. < .20. 

21 . Păstorii s'au prostit, n'au cautat 
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p e  Domnul ; pentru aceea n'au pro
păsit şi li se risipesc toate turmele. 

22. 'rată, se aude. un vuiet ! 0 
O mare 

zarvă vine dela miazănoapte să p�e
facă cetăţile lui luda într'un pustm, 
într'o vizuină •• de şacali. -

'' Cap. 1 . 15 : 4 . 6; ă. 10i 6. 22. '-""" Cap.9.U. 

23. „Ştiu, Doamne, că _soart� omu: 
lu i •  nu este în puterea IUi ; n1c1 nu. �ta 
în puterea o�ului, c�nd"umblă,_ să-ŞI •?
drepte paşii spre ţinta. '' P'°' · 16· 1•20·-•· 

2-1. Pedepseşte-mă, Doamne •, dar cu 
măsură, şi nu în minia Ta, ca să n u  
mă nimiceşti ! ''Pe. e . 1 ;39.1 .  Cap.oo',n. 

25. Varsă-îi • urgia p_este neamurile 
cari•• nu Te cunosc, ş1 peste popoa
rele cari nu cheamă Numele Tău ! Că
ci mănîncă ţ pe Iacov, îl înghit, îl to
pesc, şi-i pustiesc locuinţa." 
• Ps .  i9.6. "'•lovlS.21. 1 Tes. 4.b.  2Tes.1.&. fCap.8.16. 

legămintul călcat. 

11 t .  „Iată Cuyîntul qomn_ului care 
a vorbit )Ul Ieremia din partea 

Domnului, astfel : 
2. „Ascultaţi cuvintele �cestui. Iegă

mînt, şi spuneţi-le oa1Ţ1eml�r lui luda 
şi locuitorilor lerusahmulu1 ! 

3. „Zi-le : „Aşa vorbeşte Dom�ul� 
Dumnezeul lui Israel : „Blestemat sa 
fie omul care n'ascultă cuvintele legă
mîntului acestuia, • Deut.27.26. GaJ.s. 10. 

4. pe care l-am poruncit părinţilor 
voştri, în ziua cînd i-am scos din ţara 
Egiptului, din • cuptorul de fer, zi
cînd : „Ascultaţi 00 glasul Meu, şi fa
ceţi tot ce vă voi porunci ; şi veţi fi 
poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul 
vostru ; 

"-Deut. 4;3l. 1 Reg. 8.61. �Lev.26.3,12. Cap . i. 23.  
5. atunci voi  împlini jurămîntul • pe 

care l-am făcut părinţilor voştri, că 
le voi da o ţară în care curge lapte şi 
miere, cum vedeţi astăzi." - „Şi eu 
am răspuns : „Amin, Doamne !" 

"'l>eut. i. 12, 13. Pl.105.9, 10. 
6. Domnul mi-a zis iarăş : „Vesteşte 

toate cuvintele acestea în cetăţile lui 
Iuda şi pe uliţele Ierusalimului, şi zi : 
„Ascultaţi cuvintele legămîntului ace
stuia, şi • împliniţi-Ie !  •Rom2.1s. l•c.1.22. 

7. Căci am inştiinţat pe părinţii vo
ştri, din ziua cînd i-am scos din ţara 
Egiptului şi pînă în ziua de azi ; i-am 
înştiinţat în toate • dimineţile, zicind : 
„Ascultaţi glasul Meu !" • cap. 1 . 1s, 20;ao.10. 
8. „Dar ei n'au • ascultat, n'au luat 

a�in�e! �! au urmat"" fiecare porni
nle mimu lor rele. De aceea am im-

plinit asupra lor toate cuvintele 1 mîntului  acestuia, pe care le egă. 
cisem să-l păzească şi pe care !0]un. 
păzit." �'C�p. 7.�. ''':>Cap.a.ui;,�,.9·�� 9. „Domnul m1-a zis : „Este 0 ' · · tire• între bărbaţii lui luda şi înt 

unlJ. 
cuitorii lerusalimului. '' Ezec.20. i.;. 0� o. 1 0  .•. S'au _înţor� l a • nelegiuirile c '·'· dint11 părmţ1 a1 lor, cari n'au vru�lo� 
asculte cuvintele Mele, şi s'au du s� 
e� după a lţi �umnezei _ca să le sJu·! şi 
ca. Casa lu i  Israel ŞI casa lui j �S· 
au călcat legămîntul Meu pe ca

u a 
făcusem cu părintii lor." ' '' Ezoc.�e,�J 1 1 . „De.aceea, aşa vorbeşte Domnul: „_la.tă, _voi a�uce peste ei nişte nenorO: 
cm d m_ ca�I nu �or putea s� scape. Vor s

1
triga la Mine, dar nu-1 voi as. i����.;s. ;.rc�-3

1
_s�·."'�!:��-i�." 28. Isa. i. 10. cap.u.12; 

1 2. �etăţ �le lui  luda şi locuitorii lerusalimu��· �e vor duce să cheme • pe du�nezeu carora le aduc tămîie, dar nu-1 vor scăpa la vremea nenorocirii lor. .:. neut. 32.:r.,39. 1 3. Căci cite cetăţi • ai, atîţia dumnezei ai, Iuda ! Şi cite ulit i  are lerusali· mul, atîtea altare aţi ridicat idolilor 
altare ca să aduceţi tămîie lui 
Baal ! . . . " •eap.2.:11 
1 4. „Tu însă, nu. "!ijloci. •. pentr� po

porul acesta, nu malţa n1c1 cereri nici ��ft!ci�rcii/e���� :ln;
d 

c�� n��� vc�e�5� 
din pricina nenorocirii  lor. 

>)Exod.32. 10. C:ip. i. 16; 1-1. 11 . 1 Ioan&. 16. 
1 5. Ce ar putea • să facă prea iubi· 

tul Meu popor în Casa Mea? Să faci 
o mulţime de nelegiuiri •• în ea ? Vor 
îndepărta juruinţele şi carnea sfîntă ţ, 
răutatea dinaintea ta ? Atunci ai putea 
să te ţţ bucuri ! '' l'ş.;o. 10. rsa . 1 . 11, 
el<'. "'"� Ezec.16. 26. etc. ţ Hag. 2.12, t:I, U.. Tlt J. 15. 
ţţ Prov.2.U. 

1 6. „Măslin • verde, gras şi cu roade 
frumoase şi plăcute" este numele pe 
care ţi-l dăduse Domnul, dar cu vuie
tul unei mari troznituri, îl arde cu foc, 
şi ramurile lui  sînt sfărîmate. 

.... PB.5:!.S. Romii.li. 
1 7. Căci Domnul oştirilor, care te-a 

sădit •, cheamă nenorocirea peste tin� 
din pricina răutăţii casei lui Israel ŞI 
a casei lui l uda, pe care au făcut-o CI 
să Mă minie, aducînd tămîie lui Baal." 

i:i isn.6.2. Cap.3.21. 
1 8. „Domnul mi-a dat de ştire, şi am 

ştiut · atunci Tu mi-ai arătat faptele lor. 
1 9. Dar eu eram ca un miel blînd pe 
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uci Ia măcelărie, şi nu ştiam care-l ·1 rele • pe cari le urzeau ei planu ri e 

mea ' zicînd : „Să n imicim 
nn pot['v� rodui lui, să-l stirpim •• din 
P?�fnt�I ţ celor vii, 

.�
a să nu i se mai 

��meneas�ă18"�,�,;.
1;: .c .  t�. 21 .  r n ;  1rn. 9: 1-12. o. •C•P· 'oo�mne, Dumnezeul oştiri-20. „O, 

care eşti un judecător drept, lor, Tu, 
cetezi • rărunchii şi inimi l e : care ă ce� văd răzbunarea Ta împotriva 

/�;m c:ci Ţie îţi încredin tez pricina 
1 I " O J Ssm.16.7.  lC'roa.28.9. Ps.7.9. 

mea . o 20 12 Apoc. 2 . 23. Ol•·"· ' De
.
ac�ea aşa vorbeşte Domnul • 21 .

0{;iva oamenilor 
.
dii:i Anatot, cari irnP să-ti ia viaţa •, ş1  zic : '?Nu �roo: ;��i „ în Nume)e Domnu!u

1!
•, căa vei . ucis de mina noastra . 

��;1
12.0. 6. , ... , ... ISA.SOIO. Amos2.12;•.1s. 1e. Mlc.2.6. 

22
· 

Deaceea aşa �orbeşte . Do�tm�� : ·j' r . Iată îi VOI pedepsi ; tmem ���r��ri �cişi ·d� sabie, iar fii i ş i  fii-
cele lor vi;ir. mun �e f�amete. _ 21 Şi mcmnul din e1 . nu va scapa, 

·ci voi aduce ne�oroc1rea. pe�ţe o.a; ca i i din Anatot, m anul cmd 11 voi 
�ee

:
epsi. ,,  ''Caii.2l. lZi 4o. 21;  "8. «; oo .  21 .  Luc.19.'4. 

12 t . „Tu eşti prea drept •, Doamne, 
ca să mă cert cu Tme ; .vrea.u. to

t să Te întreb asupra onndumlor rile. Pentruce prol?�şe�ţe •• �alea celor răi, şi toţi mişe11 tra1�sc m pace ? 

��u:\;�i.(14� �:.1.23.6li.i. 1. �s. S? . 1
�

35; 1s:� etc. Cap.6. 

2. l-ai sădit, au prms r:idăcmă, c�esc, 
fac rod. Ce-i drept, eşh .al?roape 1 de 
gura lor dar departe de 1mma lor . 1 

"lsa.29. 13. Mot.15.S. Marc.7.6. 3. Totuş, Tu, Doam��� �� • cu�oşti? 
mă vezi, îmi cercetezi im.ma ş�  vez� 
că este cu Tine. Ia-i ca pe nişte Ol, can 
trebuiesc tăiate, ş i  pregăteşte-i pentru 
ziua ţ măc;J�,

l
,�t �99. t . •  ,, C'np. 11.20. tlnc.5. 6. 

4. Pînă cînd să se jălească •. tar:i:, ·ş� 
să se usuce iarba de pe toate. c1mp�1l.e .  
Pier vitele •• şi păsările d 1.n _pncma 
rău taţii ţ locuitorilor. Căci e1  zic : „El, 
(Ieremia) n'are să ne vadă sfîrşitul !'( 
•eip.29.10. Osea4.S. •oieu.p,4. 30;7.�;9. 10. Oaea4. L !1'11.107.34. 

5. „Dacă alergînd cu cei ce alearg� pe picioare, ei te obosesc, cum .vei 
putea să te iei la  întrecere cu mşte 
cai? Şi dacă nu te crezi la adăpost decît într'o ţară liniştită, ce vei face ee 
malurile îngîmfate ale • Iordanulut ? 

•108 . 9 . 16. ICron.12. 16. Cap.48.19;00.'4. 

6.0 Căci chiar fraţii • tăi şi casa tatalu1 tău te vînd, ei înşişi strigă în g�ura . f!!are după t ine. Nu-i crede „, cind 1ţ1 vor spune vorbe prietenoase." o:<Cup. 9, 4; 11. rn. �I.  ;'"' l'rov.26.26. 
Ţara pustiild. Asupra pustiitorilor. 7. „Mi-am părăsit casa, şi Mi-am lă� sat moştenirea, Mi-am dat pe iubita Mea în mînile vrăjmaş ilor ei. 8. Moşten irea Mea a ajuns pentru Mine ca un leu în pădure, a muuit împotriva Mea ; şi de aceea o ur�sc. 9. A ajuns oare moştenirea Mea pentru Mine o pasăre de pradă pestriţă, în jurul căreia se string păsările de pradă ?" „ Duceţi-vă *, ş 1  strînge(i toate fiarele cîmpului, aduceţi-le ca s'o mănînce !" "' lso. &6.9. Cap. 7 . S8  . I O. „Un mare • număr de păstori îmi pustiesc via ••, îmi calcă ţ ogorul în picioare ; ogorul meu cel plăcut îl prefac într'un pustiu părăsit. 

"" Cap.6. S. "'�" Iso.. 5. 1.6. tisa. 68.18. 
1 1 . li  pustiesc, şi el stă • trist şi pu

stiit înaintea mea. Toată \ara este pu
stiită, căci nimen i •• nu ia seama la ea. 

"Vere.<1. "'"' lsa.�:?.26. 

1 2. Peste toate înălţimile pustiei vin 
pustiitori, căci sabia Domului mănîncă 
ţara dela un capăt Ia  altul ; şi nimeni 
nu-i lăsat în pace. 

1 3. Au sămănat • griu, şi seceră sp�i, 
s'au ostenit fără folos." „Să vă fie 
ruşine de ce culegeţi, în urma miniei 
aprinse a Domnului !" 

"' Lev. 26. 16. Deut. 28.SS. Nlc.6. 16. Ha.g.1.6. 

1 4. „Aşa vorbeşte Domnul despre toţi 
vecinii mei cei răi, cari se ating • de 
moştenirea pe care am dat-o poporului 
Meu Israel : „lată, îi voi smulge_"• din 
ţara lor, şi voi smulge casa Iw Iuda 
din mijlocul lor. 

""Zo.b.2.8. '''°" Deat.30. S. Ce.p. S2.97. 

1 5. Dar • după ce-i .voi. �mul.ge, voi 
avea iarăş milă de e1, ş1-1 vo.1 aduc� 
înapoi •• pe fiecare în �oştemrea lui, 
ş i  pe fiecare în ţar,�E!.�2s.2li. ••Amos 9 . u. 

1 6. Şi dacă vor învăţa căile poporu
lui Meu dacă vor jura • pe Numele 
Meu, zicÎnd : „Viu este Domn�l 

.
!" cum 

au învăţat pe pop«;>rul !'A:e� 
•• 
s� Jur� . 

pe 
Baal atunci vor fi fenc1ţ1 m m11lo-
cul poporul�ic�.��·. ••Eres. 2. 20,2i. 1Pet.2.6. 

l 7. Dar dacă nu vor . asculta • nimic, 
voi nimici cu desă_vîrş_1r� pe �n. astfe! 
de popor, îl  VOI mmm ŞI ii voi 
pierde, zice Domnul." •!sa. ro. a. 
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Prezicerea robiei. I 1 4. li yoţ sf�rîma • pe unii de .. . . 1 . Du- pe părinţi şi pe fu laolaJt· alti1, 13 t .  „Aşa mi-a vor�it Dom�u . „  . Domnul. „Nu-i voi cruţa n a! zice te de_ cumpără-ţi un bnu d_e dm, milă de ei, nu Mă voi indu Voi avea şi pune-I m JUrul coapselor tale • ar nimic nu Mă va împedeca 
ur_a , de ei 

să nu-l moi în apă !" cesc." sa-t nirni'. 
2. Am cumpărat brîul, .după porunca 1 5. „Ascultaţi şi luaţi amint ·�· '·•. Domnului, şi l-am pus m iurul coap- fiţi mîndri , căci Domnul vorbe et. Nu 

selor m�le. • . ._ _ 1 6. _Dati <lavă _" Domnului, b e ! 
3. Apoi Cuvmtul Domnulm mt a vor zeului vostru, pmă nu vine • �rnne. bit a doua oară, astfel : . • cui ••, pînă nu vi se lovesc �i� · nere. 4. „Ia brîul,_ pe c?re _ l-a1 cumparat, de munţii nopţii ! Veţi a tept;oarelo şi pe care 1-at pus m Jurul coapselor na ţ, dar El o va preface fn u b lurn1. tale, scoală-te, du-te la Eufra_t, ?1 ��; morţii, şi o va preface în negur�J.a tt 

cunde-1 acolo în crăpătura unet stmc1. �� 1os . i. rn. "'�' lee.. &.3n; s. 2'2. Amos 8 . 9. tlsaincă. 
5. M'am dus, şi l-am ascuns la Eu- ttl'• ."· 1•· _ . _ · "'· '· 

frat, cum îmi poruncise Domnul. . 1 _7. I a� daca nu vreţi sa as_cultaji, voi 
6. După mai multe zile, Domnul �t:a plt�ge �n ascuns, p�ntr�. �indria voa. 

zis : „Scoală-te, du-te la Eufrat, ş1 1a stra ; m� se vor topi ochu _in • lacrărni 
de acolo brîul, pe care-ţi poruncisem pentru.ca turm„a Domnul_u1 va fi dusi să-l ascunzi acolo !" 10 robie. ... C�P·9· 1· H� 1 1 • P1tn. L 2, 1s;2. 1s. 

7. M'am d�s la. Eufrat,_ am săpat, 1_�· Spune _ 1mpa�at�lu: • �i .împărăte. şi am luat bnul dm locul m care-l a�- set · „Şedeţi pe pamm! . C_ac1 v'a căzut cunsesem · dar iată că brîul era stn- d� P� cap cunui:a tmparătească ce 
cat şi nu 'mai era bu� d� nimic.. va slujea c�p_odoaba." •.·2_R•g�""-. 12. ?••.2t2'. 

s. Cuvîntul Domnului m1-a vorbit ast- 1 .9. „C_etaţil_e �ela m1azaz1 sint în. fel : ch1se, ŞI nu-1 �me să deschidă. Tot 
9. „Aşa vorbeşte Domnul : „Aşa_ voi • luda este dus _m ro�1e/, da, în între. 

nimici mîndria lui luda şi mîndna pe- g1me este dus m robie. 
ste măsură de mare a Ierusalimului. 2_0. „�idică-ţi ochţi şi priveşte pe 

•' Lev.26.19. ce1ce vm • dela miazănoapte. Unde 
r��; :U0�r��u1săa�:��Îte e���in��le ���: d�t�a��r�:i ���eJ� ����:u �at�c!�.�"!: 
urmează • pornirile inimii lui, şi merge 21 . Ce vei zice cînd va pune mai mari 
după alţi dumnezei, ca să Ie slujească peste tine pe străinii aceia pe cari i-ai şi să se închine înaintea lor ; de aceea obicinuit să-ţi fie prieteni de aproape? va ajunge întocmai ca brîul acesta, Nu te vor apuca durerile •, cum apucă care nu mai este bun de nimic ! ·  pe o femeie la naştere ? °Cnp.o.u. 

<•Cap.o.u;n.s; l6. 12. 22. Şi dacă vei zice în inima ta : 
1 1 . Căci, cum se lipeşte brîul de „Pentruce • mi se întîmplă lucrul ace· coapsele unui om, aşa lmi lipisem Eu sta ?" - „Din pricina mulţimii nele· 

toată casa lui Israel şi toată casa lui giuirilor tale, ţi s'au ridicat poalele" 
luda, zice Domnul, ca să fie • poporul hainelor, şi ţi se desgolesc căkîile cu Meu, Numele „ Meu, lauda Mea şi sla- sila. •Cap . 5. 19; 1s.10. ''•i•a.s. 11;<1.� a. vers.:ll. va Mea ; dar nu M'au ascultat. Ezec.16.37, 3!1,39. Nub . 3. 6. 

''Exod.19.5. „ Cap.33.9. 23. Poate un Etiopian să-şi schimbe 1 2. De aceea spune-le cuvintele ace- pielea, sau un pardos să-şi schimbe stea : „Aşa 1·orbeşte Domnul, Dumne- petele ? Tot aşa, aţi putea voi să fa. zeul lui Israel : „ Toate vasele se vor ceţi binele, voi, cari sînteţi deprinşi să umplea cu vin !" Şi ei îţi vor zice : faceţi rău l ? „Crezi că noi nu ştim, că toate vasele 24. De aceea, îi voi risipi, ca pleava' se vor umpţea cu vin ?" luată de vîntul pustiei. '''Pa. 1. <. osea1�.1 
1 3. Atunci spune-Ie : „Aşa vorbeşte 25. lată-ţi soarta •, partea pe care .II"? Do�nul.: „la_t,ă, voi umplea pe toţi măsor, zice Domnul, pentrucă M'a1 W· 

loc�1tom ţăru acesteia, pe împăraţii tat, şi ţi-ai pus încrederea în•• mtn· can _stau pe scaunul de domnie al fui j ciună. • 1o v 20 . 29 .  Pa.11.6. "* Cap. io.14: Day1d, �e �:eoţi, pe prooroci, şi pe 26. De aceea îţi voi ridica • poalele ş! toţi locmto�u Ierusalimului, îi voi um- 1 ţi le voi da peste cap, ca să ţi se vada plea de* beţie. -'l•a. 5r. 11,51 ; 63. 6. Cap . 20 . 21 ; 6i. 7. 1 ruşinea. •Vero.22. 
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Am văzut preacurviile şi neche- vreau să-i · . . 

�7. ile ,  tale, curviile . nelegiuite pe metea şi c�1��esc t cu sabia, cu foa
zatJr ri •• si în ogoare, ţ1-am văzut uri- i".18.3. Cnp.u 11 K . 8 ma. 

. 
(•Prov.i . 2e. Ien. 1 . 10; d.ea ite ' Vai de tine, Ierusalime ! Nu 20; 7.21,22. 'tCup���iG: 18. l\hc. s. � . Zllh.1.1::i. ��·cap. 6 . c1un ă 'te curăţi ? Cit vei mai zăbovi?" 1 3. „Eu am • răspuns . Ah 1 D vre!�up. 6. 8 . .;.r;.Jsa.w.1. Cnp. �.:!ll ;3. 2, 6. Ezee. 6. 13 . qu�trnezeule !_ Iată că p;�or�cii [�';1Î� 

. ��ce
.
a 
't�� veţi. v�dea sabie, Ji nu ve_ţi 

1 cuvîntul Domnulm, spus lui locul ace�ete • _ci 9om1!u_l va v_a da m 14 I;remia, cu pril�j�1l sec�te! . 1 4_ D 
a 0 p,1ce ramie�." _cap . 1 . 10 

? Iuda jăleşte, cetaţ1le • Im smt pu- p a.� Domnul m1-a raspuns : �'{ triste posomorite ", şi strigă- i' Noroc{' �or proorocesc• minciuni stn e\erusalimului se ţ înalţă." n':i 1 �me e eu ; Eu_ nu. i-am •• trimes, tele .:,Jsa . 3. 36. :;":>- Cap. 0. 21. t t Snm.0.12. , bit ·
e �m .da! porunca, ŞI nt� Ie-am vor-

C i mari trimet pe cei mici să adu- : . ' .ci ei va prooro�e.sc nişte vedenii 
?· 

e_ dar cei mici, cînd se duc Ia ' ��nc�!1o�se_, p�oo�o.cm deşerte, înşc
c� �p_a, ăsesc a ă, ş i se întorc cu a oru ŞI 1_nch1.�um _scoase din inima fln!in�, n:al� : ruşinfţi • şi roşiţi, îşi•• lor. „c""·'"'°· "''Cap. '3. 21;21. 10; 20. s, o . 
vasel_ �apui «Ps. <0. 14. ''''' 2 Sam . J;. 30. dl 5. De aceea aşa vorbeşte Domnul acop;� intui

. 
crapă pentrucă nu cade t 

espre �roorocii cari măcar că nu i-am 
pf�aiealn ţară,. şţ plug�rii, înşelaţi în M.'��

s
şi .

u
�i��o�r

u
o�e;c

f:o�k� �����e
i�� nădejd�a l�r, IŞI a�opar capu.I. ! f�_amete .în \ara aceasta." - „Pr�oroS. Chiar ş1 cerboaica �e pe c1mp na- Cil aceştia vor pieri ucişi de sabie şi 

şie şi îşi părăs�şte pu11, pentrucă nu de foamete ! ;.c„p.r.. 12, 1:1. 
găseşt� ve��eaţa. . . • . 1 6. �a� a�ei�, cărora le proorocesc ei, 
6. Magarn sălbah;1 • sta� pe lo�un vor fi mtmş1 pe uliţele Ierusalimului, 
înalt� ş1_ pleşuve, tragu�? a1er ca �1şte d� .f?amete şi sabie ; nu va avea cine 
şerpi,; h _s� topesc och11, pent.�uca nu sa-1 mgroape•1 _nici pe„�i, nici pe neeste iarba. . . . 

Cap. 2� 24· v.�stele lor, mei pe fm lor, nici pe 1. Dacă neleg1umle noastre mar- fiicele lor ; voi turna astfel răutatea turis'�sc împotriva noastră, lucrează, lor asupra lor." •Ps.79.3. 

pentru.• Numele T�u, Doamne ! Că;i ! 7. „Spu!1e-le I1;1�ru.l a�esta : „Imi var
abatenle noastre smt multe, am pa- sa lacram1 • och11 z1 ş1 noapte şi nu 
cătuit împotriva .Ta; . ."Ps.25.u. se opr_esc. Căci fecioara „, fiica po-8. Tu, care eşh nade idea • Im Israel, porulm meu este greu lovită cu o Mîntuitorul lui la vreme de nevoie : rană foarte usturătoare. 
pentruce să fii ca un străin în ţară, -=- cap. 9.1;13.1i. Plin. i . 1e;2.1s. i>.;.cap. e. 2 1 . 

ca un călător, care intră doar să pe- 1 8. Dacă ies la cîmp •, dau peste oa
lreacă noaptea în ea ? ''Cap . 11.rn.  !_lleni străpunşi de sabie. Dacă intru 
9. De ce să fii ca un om încremenit m cetate, dau peste nişte fiinţe sleite 
ca un viteaz, care • nu ne poate ajuta ? , de foame ; chiar şi proorocul şi preo
Şi totuş, Tu . eşti în mijlocul •• nostru, i tul cutreieră ţara, fără să ştie unde 
Doamne, şi Numele Tău este chemat 1 merg." '' Ezec.1.1&. 
peste noi . De aceea nu ne părăsi !" I 1 9. „Ai lepădat• Tu de tot pe luda, 

''' l <u. w. 1 .  ''"'' Exod.29.46, 46.Lev.20. 11,12. şi a urît sufletul Tău atît de mult Sio-10. lată ce spune Domnul despre po- nul ? Pentru ce ne loveşti aşa, că " nu  
porul acesta : „Le place • să alerge în- ma i  este nici o vindecare pentru noi ? 
coace şi încolo. Nu-şi cruţă picioarele ; Trăgeam ţ nădejde de pace, şi nu vine 
de aceea Domnul n'are plăcere de ei ; nimic bun, aşteptam o vreme de vin
acum îşi aduce •• aminte de nelegiui- decare, şi nu-i de cit groază !" 
rile lor, şi le pedepseşte păcatele !" « Plln. 6.22. "''' Cup.15.18. tCap.e.16. 

11 . Şi Domn��%';i��30z7� �'·:.��s;�j't��i: t��� ·���:�;,e, 
şt�eJ����i�!�te�rf��� 

pentru poporul acesta ! lor noştri ; căci am păcătuit• împo-
(• Exod.n2.10. cap. 1 . 1a i 1 1 . u. triva Ta. �'Ps. 106.6.  Dan.9.8. 12. Căci, chiar dacă vor •  posti, tot 2 1 .  Pentru Numele Tău, nu nesocoti, nu �e voi asculta rugăciunile, şi chiar nu necinsti scaunul de domnie al sladaca vor �duce •• arderi de. tot �i jert-. li vei T�le ! Nu 1.1ita •, nu �upe legămînfe de mmcare, nu le voi pnm1 ; c1 tul Tau cu noi ! · Ps.74.2, 20; 100. <5. 
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22 Este• oare printre idol!i •• n.ea; 
mu;ilor vreunul care să adu1ca pl�aN� Sau poate cerul să dea p oaie · 

1 dai ţ Tu ploaie, Doamne, Du.mnez:_u. 
nostru ? Noi nădăjduim în T1��:. cac1 Ţ;!h a,�. �.ă2�u.�. ��u���. :,�e;��. 1�.;��.�· s. Isa. oo. 

23. Ce.p.&.24;10.13. 
· · Chiar • da-15 1 Domnul m1-a zis : " • 

cÎi "Moise •• şi ţ Samuel s'.ar . m
făţişa înaintea Mea, tot n'aş f1 bme
voitor faţă de poporul ac:_sta. , lzgo-
�i;e��;!. i�!t�.a!��::d.���'2. �e���6�5:1·sa�.7.9. 

2. Şi dacă-ţi vor zice : !,Unde sa ne 
ducem ?" să Ie răspunzi : „A�a v�r: 
beşte Domnul : „La moarte. •. ce! s.o�hţ1 
la moarte, la sabie cei sorhţ.1 sab1e1, _la 
foamete cei sortiţi foametei, la robie, 
cei sortiţi ro��e.ip�-13.ll . Ezec. o. 2, 12. Zah. 1 1 . 9. 

3. Căci voi trimete • !n:ipoţriva lor 
patru feluri de _?�nor.oc!n, .z•.�e D0!!1: 
nul : sabia, ca sa-1 ucid�, �n.1 1 ca sa:• 
sfîşie, păsările•• ceruim ş1 . fo�.r�le. p�
mîntului ca să-i mănînce ŞI sa-1 mm1-
cească. ' ,\ Lev .  26. 16, etc . .,.,�� Deut. 28. 26. Cnp.7.33. 

4. l i voi face de pomină: p�ntruy1a
te împărăţiile P.ămînt.ulm, d1� p;1c1�a 
lui Manase„, fiul lui Ezech1a, •�pa
ratul lui luda, şi pentru tot ce a facut 
el în Jerusalim. ,,.. Deut.28 . 25 .  Cap.24.9. 
Ezec. 2.3.46. *"' 2 Reg. 21.11,etc.;23.26;2-t . 3 , 4 .  

5 Căci cine • să aibă milă de tine, 
le�usalime, cine. să te plîngă? Cin,� să meargă să te mtrebe de sanatate? 

.:.rsn.51.19. 
6; „M'ai • părăsit, zice P?�nul, �i 

dat„ înapoi ; de aceea 11!11 .mtmd 1!11-
na împotriva ta şi te mm1cesc: smt 
sătul ţ de 

'!1���:2.13. ••Cop.7.:U. ţ0sea13.14. 
7 . . l i  vîntur cu Ior.ata„ la porţile ţării ; îi lipsesc de copu, pierd pe poporul 

Meu, căci nu s'au • abătut dela căile 
lor. �� lsa.9. 13. Cap.5.3. Amos4. 10, 11 . 
8. Văduvele lor sînt mai multe de cît 

boabele de nisip din mare ; peste ma
ma tînărului, aduc un pustiitor ziua 
nameaza mare ; fac să cadă deodată 
peste ea necazul şi groaza. 
9. Cea • care născuse şapte fii tînjeşte, îşi dă sufletul ; soarele ei apune"" cînd este încă ziuă : este roşie, acoperită de ruşine. Pe cei ce mai rămîn, îi dau pradă săbiei înaintea vrăjmaşilor lor, zice Domnul." 

*!Sam. 2.5. l)•Amos8.9. 
1 0. „Vai de mine •, mamă, că m'ai 

născut, pe mine, om de ceartă . pricină pent�u. toată ţara !  Nu i:� de 
împrumut, �1c1 nu dau cu împru cu 
şi totuş toţi mă blastămă ! lllu\ 

�· Inv :-i. 1, ele. Ca 
1 1 . Domnul a răspuns : o:-�·": 

avea un viitor ferici t ;  da, v�i sil· vei vrăjmaş• să te roage, la vrem 1 Pe 
nenorocire şi la vreme de necaze' de 

'� Cup.39. 11, 12 . .i<J 
1 2. Poate fer�! să frîngă ferul ci't' miază noapte ş1 arama ? e a 
1 3. Averile şi comori le tale le Voi d pradă fără despăgubire •, din pricina tuturor păcatelor tale, „.P.e tot 1inutuÎ tău. ·· I s . 44 . 12. Cap. n.a. 1 4. Te voi duce rob la vrăjmaşul tă într'o ţară •, pe care n'o cunoşti căc� focul miniei,"• Mele s'a aprins Şi arde peste vot !" (tco.p.1G.t3;t7. 4 .  <:*DeuL!l.?J 
1 5. „Tu ştii tot •, Doamne ! Adu-ti aminte de min_e, n.u n:i.ă uita, răzbună-mă •• pe pngomtorn mei ! Nu mă lua, după îndelunga Ta răbdare. Gin. deşte-Te că sufăr ocara ţ din pricina Ta ! • Cap. l� . 3  . .:.<:icnp.11.20;20.12. tP�.&1.7, 
1 6. Cînd am primit cuvintele Tale Ie-am • înghiţit ; cuvintele •• Tale a� fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sînt numit, Doamne, Dumnezeul oştirilor ! 

(t Ezec. 3. 1 , 3 .  Apoc. 10. 9, 10. �":' lov 23.12. Ps.119. 72.lU, 

1 7. N'am şezut în adunarea • celor ce petrec, ca .�ă mă veselesc �u ei : de 
frica putem Tale, am stat singur la o 
parte, căci mă umplusei de minie. 

'·'Ps.LI;26. 4.,5, 
1 8. Pentruce nu mai conteneşte suferinţa • mea ? Pentruce mă ustură ra

na şi nu vrea să se vindece? Să fii Tu pentru mine ca •• un izvor înşelă
tor, ca o apă ţ, care seacă ?" 

V Cap.30.IO. (<>:o Ce.p . 1 . 18, 1 9 .  ţfov 6.15,ek. 
1 9. „Dea ceea aşa vorbeşte Domnul: 
Dacă te vei lipi • iarăş de Mine, iii 

�oi răspunde iarăş, şi vei sta înain
tea •• Mea ; dacă vei despărţi ţ ce �st� 
de preţ de ce este fără preţ, ve� f1 
ca gura Mea. Ei să se întoarcă la hne, 
nu tu să te întorci la ei ! 

"" Zab. 3. 7. �,i:, Vere. 1. t Ezec.22. 26;'4.Z!. 
20. Te voi face pentru popor�! acesta 

ca un zid tare • de aramă ; e1 se vor 
război cu tine, dar nu „ te vor birui; 
căci Eu voi fi cu tine, ca să te scap 
şi să te izbăve�,cl:.!��.e,R�:"�,�J��.20. 11, 11 
21 .  „Te voi izbăvi din i.nîna celo.r 

răi, şi te voi scăpa din mina asupn
torilor." 
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Urgii şi robi�. . 1 iar pe Mine M'au părăsit, şi n'au pă• tul Domnului m1-a vorbit I z it Legea 1v\ea ! q,,.„, . � • . c: .. c""·�"°· 

6 1. C��m _1 2. Şi_ vo_i aţi făcut şi mai rău • de J as�fe ·-ţi iei nevast�, �-i să n'ai în cit ��rrnţu v<!ştri ; căci iată că fie-2. „Sa n� nici fii nici filee ! care umblaţ� după pornirile inimii 
Jocul :ic.es 

a vorbeşte Domnul despre voastre rele, ŞI nu M'ascultaţ i. J. CaC_I. a�a ri se vor naşte În locul "Cup. '-'"· ''•'<"np.13. lU. 

!iii şi fuce 
e c�amele cari-i vor naşte l 3. De_ aceea •, vă voi muta din ţara 1cesta, desrt�i lor cari le vor da na'. aceasta mt�'<:> \ară ••1 pe care n'aţi cuii desyre a 

aceasta : n.oscut-o, nic! vo1,_ mc1 păr inţ i i voştri ; 
-tere m ţara . d borîţi de boala • rea ş� acolo, veţi sluji a l tor dumnezei, zi 
i�. vo� mu�I 0 !în e „ nici nu-i v� ŞI noapte, căci nu vă voi ierta !" 
Nimeni n�-1 vr

a 
fl ca �n gunoi ţ pe pă- "!Jeut. 4. 20,21,28;'.'".3�·""·"'· �· ''"''.Cup. 15

: 1·1 . 

�gropa, CI �o . de sabie şi de foame- rJ 4. „De �ceea 1ata, vm z1l_e, �1ce 
mint ; vor p1y1

ţţ lor moarte vor sluji o_mnul , cmd nu se va ma i zice : 
ie ; şi lr?Pu!1ă

e · 1 r cerului şi fiarelor 
„Vm este. Domnu�?. car.e a scos din \ara hrana pas n ° Eg1ptulu1 pe cop111 lui Israel !" ca

ăntîntu lui.'' .;c_:,P·;;p�·. ;��i.ab�:.7�����20�· . . �_1im.4a. 1s. Cap.23. 7 , B. ��.111.10. c�P·8•2• · --· D 1 .  Să 1 5. C1 se va zice : „Viu este Domnul, 5. „Căci aş_a . vorbe�!� om nu · " care a scos pe copi i i lui Israel din u intri în nic_I � �as� de Jale, să. nu \ara de la miază-noapte şi din toate ;lingi în ea, ş1 n ici s_a nu �elrceşll cu ţările unde-i izgonise !" Căci • îi vo i ei căci Mi-am luat mapo� e a popo- aduce înapoi în ţara lor, pe care o r.Ji acesta p�cea Mea, zice Domnul, dădusem părinţilor lor." 
bunătatea ŞI indurarea tv;.e;;eo. 24. 17,22, 23. - . " Cu�.24 . 6�311. 3; 32 . 37. 

. . . . . . • 1 6. „lata, tnmet o mulţime de pe-6. Şi man ŞI _mm, to(l yo_r muri �n scari, zice Domnul, şi-i vor pescui ; 
iara aceast_a, ŞI n� vo� fi . ing�opaţi : şi după aceea, voi trimete o mulţime nimeni nu-1 v� plt_nge ! _n imeni n_u-şi de vînători, şi-i vor vina pe toţi mun
va face tăieturi„ d1_n pricina lor, şi nu ţii şi pe toate dealurile, şi în crăpă�vat rade pentru e1. " Cap.22. 1s. ", L�v. !9.28. !urile stîncilor. "Arnos 4.2. Hab.1.10 . 
°"'·"· 1 . C•

p:(l.6; •7• 6· tI••.2"'· 12· C•P· 7�
�- • 1 7. Căci ochii " Mei sînt cu luare 7. Nimeni .?u l e  _v.a p_une_. m a 

t 
in aminte la toate căi le lor ; ele nu sînt 

timpul jălir.1 1  �a s�-1 mmgue .Pe? ;t ascunse înaintea feţii Mele, şi nele�I mort ; Ş� m�e1:1.1 nu le va i�tm e giuirea lor nu este ascunsă de privipaharul • mmguern pentru tatai sau rile Mele "lova<.2i.  Prov . 5. 2 1 ;  i;.a.  Cor.�'-'"· pentru ma�a _Io�. . • * P:ov. si . s, 7. 
1 8. De �ceea le voi răsplăti mai în-8. Să nu mtn mei int_r'o ca�a d_e P�- tîi îndoit nelegiuirea • şi păcatul lor, trecere, ca să . te aşezi cu e1, sa mi- pentrucă Mi-au spurcat „ ţara, penninci şi să bei." . . trucă Mi-au umplut moştenirea cu tru-9. „Căci aşa vorb�şte Domnul �ştm: �urile moarte al� _jertfelor aduse idolor, Dumnezeul !�1 Israel : „lata, voi ltlor lor ş1 cu ur1c1umle lor. Iace să înceteze • m locul acesta, supt • 1,0.<o.2. Cop.17.18. ''•Er.ec. <S.7,9.  

ochii voştri şi în zilele voastre, stri- 1 9. Doamne, tăria •, cetăţuia şi scă
gătele .de bucuri� şi �trţg�tele de ve- parea •• mea în. ziua necazului ! Ne�-1elie, cmtecele m1relu1 ş 1  cmtecele m 1- murile vor vem la Tine dela marg1-
resei." • 1s •. 24. 1,8. C•p. 7.3<;ZD.10. Ezec.:IB.rn. nile pămîntului, şi vo_r zice.: „Păr�n-
0..2.11.Apoo.18.28. ţii noştri n'au moştenit dec1t mmcm-
10. „Cînd vei vesti _po�o��lui acesţuia nă, idoli deşerţi, cari nu sînt de nitoate aceste lucruri, e 1  1ţ1 vor zice : ci un ţ ajutor ! ,Pentru ce • ne ameninţă Domnul cu '' Ps . 18.2. <,•Cop.17.11. t1se.«.10. C•p . 2 . 11; 10.6. 

toate aceste mari nenoroci ri ? Ce ne- 20. Cum poate omul să-şi facă dum-
legiuire şi ce păcat am făcut împo- nezei, cari nu sînt • dumnezei ?" -
tril'a Domnului Dumnezeului nostru?" "''"·" . 1•. C•p. 2. 1 1 .  G•l.4.8. 

o'lJ•ut. 29.24. Cup.6. ••; 1a.22:'"'· 8. 21. De aceea iată că le arăt, de data l i . „Atunci să Ie răspunzi : „Părinţii aceasta, şi-i. fac să ştie pute!ea şi tă-
1oştri ' M'au părăsit, zice Domnul, ria Mea ; ş1 vor cunoaşte ca Numele �au. dus după alţi dumnezei, Ie-au [ Meu •  este Domnul." 
�u11t şi s'au închinat înaintea )or ; •Exod.16.S. C•p.ss.2. Amoe6.8. 

Q 
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17 1. Păcatul lui luda este sc�is cu 

un priboi • de fer, cu un v1_rf. d� 
diamant ; este săpat•• pe tabla m1m11 
lor, şi pe coarJ11���9��ta;:,eJ,.��- J.��2cor.3. s. 2 Cum se gîndesc la copiii Io�, aş_� 
se · gîndesc la altarele lor, şi ţ:;i idol�! 
şi Astartele • lor lîngă copacu verzi, 
pe dealuri înalte. -'Jndc.3. 1. 2eron. :u.18; 

::tJ. :J,19. f�a. t.29;17.S. Cap. 2.�. . 
3. Eu dau la pra��· muntele Meu �1 

ogoarele lui, avuţule tale, . toat� _vi
stieriile şi înălţimile t_ale, dm_ pr1cma 
păcatelor tale, pe tot ţinutul t��ap. ,,,_ 13_ 

4. Din vina ta vei perde m'!ştenirea! 
pe care ţi-o dădus�m i. te. vo! face_ s.a slujeşti vrăjmaşul1;11 �a1;1 1�tr o _ţara , 
pe care n'o cunoşti, cac1 aţi aprins fo
cul •• miniei Mele, care va arde tot
deauna." ,_� Cnp.16. 13. ;'=�' cap. J."•. 1- L  

5. „Aşa vorbeşte Domnul_: blest;
mat • să fie omul care se mcrede '!1 
om, care se sprijineşte pe un muri
tor•• şi îşi abate inima dela Domnul ! 

;'< Jsn. 30. 1 ,  � ; 31 . 1 .  �"°' Isa. :-u .  3. 
6. Căci este ca un nenorocit • în pu

stie, ş i nu •• vede \·enind fericir�a. ; !ocuieşte în locurile arse ale p11stie1, m-
tr'un pămîn�!p.��-��t""�L����. lg�,�i�?.�: 
1. Binecuvîntat • să fie omul, care se 

încrede în Domnul, şi a cărui nădejde 
este Domnul ! 

;': Ps . 2 . 1 2 ; 3-t.8; 125.1;148.5. Prov. 16.W. ba. 30 . 18. 

8. Căci el este ca un pom • sădit lingă 
ape care-şi întinde rădăcinile spre rîu ; 
nu se teme de căldură, cînd vine, şi 
frunzişul lui rămîne verde ; în anul se
cetei, nu se teme, şi nu încetează să aducă roadă." �� 1ovs.1a. Ps.i.a. 

9. „ Inima este nespus de înşelătoare şi de desnădăjduit de rea ; cine poate s'o cunoască ? 
1 O. „Eu, Domnul, cercetez • inima, şi cerc rărunchii, ca să •• răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui." I* 1Sam.16.;.  1 Cron . 28. o. Ps. 1. 9; 

139. ZI, 24. Prov. 17.  3. Cap. 11. 20; 20. 12. Rom. 13 .  27. 
Apoc.2.23. �"*Ps. 62.12. Ca.p.32.19. Rom. 2.6. 

1 1 .  Ca o potîrnichie, care cloceşte nişte ouă pe cari nu le-a ouat ea, aşa este ceke agoniseşte bogăţii pe nedr.�pt ; tre�uie să le părăsească • în m1ilocul z1lelor sale, şi la urmă nu este decît un„ nebun. • Ps . 55 . 23 .  '"" Luc.12.20. 
• 1

_
2. Scaun ct.e domnie plin de slavă, malţat dela mceput, loc al sfîntului nostru Locaş, 

1 3. Doamne, nădejdea • lui Israel ! 

Tol_i . cei ce •• Ţe ,�ărăsesc, vor fi periţ1 �e ruşine. . - . „Ceice s ac� 
dela Mine vor f1 scrişi ţ pe � a�at că<:_i p_ăr�1sesc pe Domnul, izvor�j�n� 

�f1�c.��-�. ++-;;ap. �.��:-H.S. ;':;� Pe . 73.27. Isa.\�. 
1 4. Vindecă-mă, Tu, Doamne . . fi vindecat ; mîntuieşte-mă Tu' ş! vo! fi mîntuit ; căci Tu• eşti slava 'mşi voi 

.... . " . �" _Deut. 10. 21 . Ps. 1m.1�,��ll 
15 .  lata, e1 1m1 zic :  „Unde • est C vîntul Domnului ? Să se împlin� U· dar !" .,.. !sa. 5. 19. Ezee. 12. 22. Amosă. IS. ".!Pe��� 1 6. „Şi eu, ca să Te ascult n'� : v�ut să nu fi!-1 _păst�r ; ':'ici n'�m dorit ziua nenorocim, ştu ; ş1 ce a ieşit d" buzele mele, este descoperit înaini:: Ta. . . ,,.. Cnp.1.4 ,ttc. � 1. De aceea_, nu f� � pricină de groa. �!a.P���rî� z�:��'enc���ci�i� ! eş�ic;p�r; 

1 8. Pdgonitorii_ mei să fie acoperi\i de ruşine •, dar sa nu fm ruşinat" eu · să tremure ei, dar să nu tremur eu ! A'. �� b��t�ollă z�ur�i�e,?,crocirii, loveşte-iţ 
�" Ps. 36 . 4 ;  40. H; iO.!! . .:;t�"Ps.25.2. tCap.IU, 

Sfinţirea Sabatului. 

1 9. „Aşa mi-a vorbit Domnul : „Du·!� şi stai la poarta copiilor poporulu� pe care intră şi ies împăraţii lui lud� şi la toate porţile Ierusalimului, 
20. şi spune-le : „Ascultaţi • Cuvin· tul Domnului, împăraţi ai lui lud� 

tot Iuda, şi toţi locuitorii Ierusalimului, cari intraţi pe aceste pg.�ti1;';,,u 
21. „Aşa vorbeşte Domnul : „Luaţi 

seama ', în sufletele voastre, să nu pur· taţi nici o povară în ziua Sabatului, şi să n'o aduceţi înlăuntru pe porţile 
Ierusal imului. O:< .!'\um. liJ.32, etc. Neem.13.1� 
22. Să nu scoateţi din casele voastre n ici o povară în ziua Sabatului, şi să 

nu fa-:eţi nici o lucrare, ci �fintiti �iu_a Sabatului, cum am poruncit• parmt1· 
Jor voştri." �·Exod.20.8;23. 12;31. 13. l:zec.2112. 
23. Dar • ei n'au ascultat şi n'au lua� 

aminte · ci şi-au înţepenit gîtul, ca sa 
n'asculte şi să nu ia în.�t!!.t,u;,�Î6;n.io 
24. Dacă Mă veţi asculta în ade1:ăr, 

zice Domnul, şi nu veţi aduce nrc1 ° 
sarcină înlăuntru pe portil_e ace.

ste1 _ce: 
tăţi, în ziua Sabatului, �1 veţi s_f1�t1 
ziua Sabatului, şi nu veţi tace mei 0 

lucrare în ziua aceasta, . lă(i 25. atunci pe porţile acestei . ce . 

vor • intra împăraţi şi voivozi, cari 
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edea pe scaunul . �e domnie al 10 Da d -

,�r şavid ;  ei VC)r vem . !n cară şi că- este
. - r • ac� neamul acesta face ce 

Iul . De cai ei ş1 vo1voz11 lor, oamenii I asu IM tnaintea. M�a, şi n'ascultă l!�1 1Puda ş{ locuitorii. Ierus_a�im.ului, şi S· I 
eu, atunci lm1 pare rău şi de 

1u1 t f1 Io t · fa
tn
c.�/· 

pe care aveam de gînd să i-l cetatea aceas a va cui a .�.�.P��c�". 
· din cetăţile lui I d · !11 . "i

D� aceea, vorbeşte acum oame-?6 Vor vem · u a şi �1 or _u1 _ Iu_da şi locuitorilor lerusadin . împrejurimii� • Ie�usahmului, din lim;1lu1, ş1 z1 : „Aşa vorbeşte Domnul ·. tira lui Beniam�n, _ d_1�. vale, _ de pe lat _ 
nte şi dela m1azaz1 , ca sa aducă 

a, pregatesc 0 nenorocire împotri-mu t . . tf ţ ă d - d 
va vo�stră, şi fac un plan împotriva arderi de .to ŞI J�r _ e 1 s .a ;ica a- voastra. De aceea, întoarceţi-vă • fieuri de mmcare ŞI tam11e, ŞI sa aducă care d�la - calea voastră cea rea, înrertfe de mulţămire ţţ în Casa Dom- dreptaţ1-va umbletele şi faptele !" 

�U�-�:�;.22�'1?:�;„�· 
44; 33. ia. ::"·".Zab. 7 .  7 .  �'2Reg:. 1 7 .  n .  Cup. i .  3 ;  2:J. & :  2,;, 13; 35. tri 

.. „ 1 �- „Dar ei zic : „Degeaba • ! Căci 27 Dar dacă nu veţi asculta cînd ' nC)I ne vom urma gîndurile noastre fă jioruncesc să. sf_i�ţiţi ziua _?ab�tu- ş1. VC)m lucra fiecare după pornirii� lui să nu duceţi mc1 o povara, ŞI să mimu noastre rele !" " Cap.2 .z.,. o'� aduceţi înlăuntru pe porţile Ieru- 1 3. „De aceea, aşa vorbeşte Domnul . 
sa]imului, în ziua Sabatului, atunci voi „ lntreb�ţi • pe neamuri ! Cine a auzit 
aprinde • un foc la porţile cetăţii, ca- vreodata asemenea lucruri ? fecioara re" va arde casele cele mari ale le- 1�1 Israel a făcut grozave•• blestemă
rusalimului şi nu se va stinge." ţu. ·:· cap.2.1o. 1 c0,. 0. 1. "''' C•p.5.30. 

:���1--
��

��9C
�
�-

����t 11 • Amos l. 4 • 7 '  io, 12; 2· 2•0· 1 4. Părăseşte zăpada Libanului stîn-ca ogC)arelor ? Sau se văd secînd apele \"asul olarului şi nepocăinfa poporului. c�rt vin de departe proaspete şi cur-18 1 . Cuvîntul vorbit lui Ieremia gatoare? 
din partea Domnului şi care sună 1 5 . Totuş poporul Meu M'a uitat " şi 

astfel :  a�.uce t�mîie idolilor •• ; s'a abătut din 
2. „Scoală-te şi pogoară-te în casa catle 1 111, a pă�ă�it. ve_chile căr�ri ţ, şi . 

olarului ; acolo te voi face să auzi a apucat pe caran ş1 drumuri nebă
aivintele Mele !" ��!:.' r' ��P·:6 

.• 21.61.s, 3'1; 3. 21 ;  1s. 25; 11 . 13. �'�' co.p. 10• 15; 
3. Cînd m'am pogorît în casa olaru-

lui, iată că el lucra pe roată. 1. 6. făi;_înd astţe� din ţara lor, o pu
l. Vasul pe care-l făcea n'a izbutit, sh_etate , o vec1mcă batjocură •• ; toţi - cum se întîmplă cu lutul în mina c�1ce trec pnn ea sînt uimiţi şi dau olarului. Atunci el a făcut un alt vas dP111n0 _ 0_c_ a1p_ M· ,·c'.··6c_a1p6 .

. 19. 8; '"· 13; oo, 13. ,,,, , Reg. o. s. 
cum i-a plăcut lui să-l facă. ' -
i Şi Cuvîntul Domnului mi-a vorbit 1 7. Ca • vîntul de la răsărit, îi voi 
astfel : risipi •• înaintea vrajmaşului ; iar în 
6. „Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul ziua necazului lor, le voi întoarce ţ 

acesta, casă • a lu i  Israel ? zice Dom- spatele şi nu Mă voi uita la ei ! "  
nul. lată, cum •• este lutul  În mina ·�Ps.48.i.  =:'�'Cn1L rn.2.& . ..-cnp.2.2;. 
olarului, aşa sînteţi voi în mina Mea · 1 8. „Atunci ei au zis : „Veniţi •, să ur
casă a lui Israel ! ' zim rele împotriva lui Ieremia ! Căci„ 

"l•a .<5.9. Rom.9.20, 21. •:••!so. 64.8 doar nu va pieri Legea din lipsă de 
7 Deo�ată zic despre un neam, de- preoţi, nici sfatul din lipsă de înţe
spre o. 1mpărăţ�e, că-l voi smulge •, lepţi, nic_i cuvîn�ul dif! l ipsă de proo
ca-1 voi surpa, ş1 că-l voi nimici · roci. Haidem sa-I ucidem cu vorba, 

•' C�p.t . io. şi să nu luăm seama la toate vorbirile 
8. dar dacă neamul acesta • despre I lui !" '' Cap.11 . 1•. '''' Lev. 10. 11 .)1a1. 2.;.1oou1 . .s,<0. �re am vorbit astfel, se înto;rce dela 1 9. „Ascultă-mă, Doamne, şi auzi gla�u�tea h�i, atunci şi Mie Imi pare sul protivnicilor mei ! �ud �e. raul pe care !mi pusesem în 20. Cu rău • se răsplăteşte binele?  gin sa  1-l fac. Căci au săpat•• o groapă ca să-mi ia 9 T •Ezec. �8. 21; 93. 11. ••Cop.26.3. Iona 3.IO. viaţa. Adu-Ţi aminte că am stat îna· 
un. ot aşa msă, deodată zic despre intea Ta, ca să vorbesc bine pentru ei, ioin�ad'!I• sau despre o împărăţie, că-l şi să abat minia Ta de la ei. ZI I sau că-l voi sădi. '' Ps. 109. <, 6. "''Ps.35. 7:57. 6. ve„.22. 
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21 . De aceea, dă • pe copiii !or pradă 
foametei, şi doboa ră-i cu sab�a !. N_ev�
stele lor să fie lipsite de copu ş1 sa r�
mînă văduve, şi bărbaţii lor . să f1� 
luaţi de ciuma ; tinerii lor să fie uc1ş1 
de sabie în luptă ! :· 1"�· 1"'· "· 10

· 
22. Să se audă strigăte ieşind <;Jin  

casele lor, cînd cetele adu�e de_ Ţine 
vor cădea deodată peste e1 ! <;:ac� a� 
săpat"  o groapă, ca să _mă pn?da, ŞI 
mi-au întins laţuri supt p1c1oarc. :· \ ero. 20. 

23. Dar Tu, Doamne, cunoşti toate 
uneltirile lor făcute ca să mă omoare. 
Nu le ierta • nelegiuirea, şi nu le şter
ge păcatul dinaintea Ta : ci să fie <lo
bonţi în fata Ta ! Lucrează împotriva 
lor la vremea miniei Tale !" 

.O. P s . 35. 4 ; 1 09 .  H. Cap. 11.20; 15. JS. 
Vasul 

zdrobit şi dărîmarea Ierusalimului. 

19 I .  Aşa a vorbit Domnul : „Du-te 
de cumpără de la un olar un vas 

de pămînt, şi ia cu tine pe cîţiva din 
bătrînii poporului şi din bătrînii preo
ţilor. 

2. Du-te în valea • Ben-Hinom, care 
este la intrarea porţii olăriei, şi acolo 
să vesteşti cuvintele pe cari ţi le voi 
spune. ::•Jos. 1:1. 8. :! Reg.:!3.10.Cop.i.31.  · 3. Să spui • :  „Ascultaţi Cuv intui Dom
nului, împăraţi ai lui luda, ş i  locui
tori ai Ierusalimului ! 

Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dum
nezeul lui Israel : „lată, voi aduce pe
ste locul acesta o nenorocire, care va 
face să ţiuie urechile•• oricui v a  auzi 
vorbindu-se de ea. 

o cap. li .20. ::,.:.1 Sam . 3. 11. 2Reg.21.12. 

4. Pentrucă M'au părăsit •, au spur
cat locul acesta, au adus în el tămîie 
altor dumnezei, pe cari nu-i cunoşteau 
nici ei, nici părinţii lor, nici împă
raţii lui luda, şi au umplut locul acesta CU SÎnge •• nevinovat. .,..UeuL 28.20. lsa . �. ll. 

Cap. 2. 13, 17, 19; L5. 6; 17. 13. (1Q2 Reg.21. 16. Cap.2.34. 
5. Au zidi t • şi înălţimi lui Baal, ca 

să ardă pe copiii lor în foc ca arderi 
de tot lui Baal : lucru, pe care nici 
nu-I poruncisem••, nici nu-l rînduisem, 
şi nici nu-Mi trecuse prin minte." 

.(ICup.7.31,32; 3'.l. 35 . ..:•::: Lev.18.21. 
6. „De aceea, iată, vin zile, zice Dom

nul, cînd . locul acesta n u  se va mai 
numi Tofet, nici Valea • Ben-Hinom 
ci se va numi Valea Măcelul ui ! " los.1;.s'. 
7. ln locul acesta voi zădărnici sfa

tul lui luda şi al Ierusalimului ; îi  voi 
face • să cadă ucişi de sabie înaintea 

vrăjmaşilor lor, şi de mîn vor să le ia viaţa. Tru 
a celor ce moa�te:· _le voi da h rană rs�nle lor 

rului  ŞI fiarelor pămîntuISi arilor c� .._.Lev.26.1;. lJeut.:!8.02&. �L •• J'„,;0_ 2. Ce.p,;_33_16 
8. Voi face din cetatea aceast · ·•;31.� ză şi o batjo;ura • ; aşa că t�\- groa. 

vor trece pe !ingă ea, se vor în 1 c�1ce 
vor ş�era, cind vor vedea to��oz1 !i 
m i e  e1. ::•cup.18. 16. 49 -� ra. 9. Ii voi face să mănînce ' ·"·�·1• fiilor Ji fiicelor lor, aşa că îşi 

vc�rne� · 
ca u�1 1  _carnea altora, în mij locu{ mia. 
zului ŞI _ strîm_torării, în care-i v neca. duce vra1maş1 1 lor, şi ceice vo 0'. a. 
ia via (a. '' r,,., .. , •. 29. l>ou<.28.:>3. lsa. o.2') � sa le 
1 O. S� sparg� • apoi vasul, su�t

11��'.' oamenilor cari vor merge cu tine. 11 
• ... • �'Cap. iiJ.tni&1 

1 1 .  Ş1 . s� le  spui : „A�a vorbeşte Dom: nul  oşh n lor :  „Tocm�1 aşa voi zdrobi' pe poporul acesta ş1 cetatea aceast c�m se _ sp_ar�e vasul unui olar, fări s� poata f1 .f.1!,c�t la loc. Şi morţii vor f1 mgropaţ1_ m Tofet, din lipsă de loc pentru mgropare. 
* P e . :! . O .  lim.::f0.14.  Pltn.4.2.  C1C1Cap.?.:§. 

1 2. Aşa voi face locului acestuia _ zice Domnul - şi locuitorilor lui şi 
voi face cetatea aceasta ca Tofetul. 
1 3. Casele Ierusalimului, şi casele îm. 

păraţilor lui luda vor fi necurate ca' 
Tofetul, toate casele pe acoperişul" 
cărora se aducea tămîie întregei oştiri 
a cerurilor, şi se turnau jertfe de bău
tură ţ altor dumnezei !" •2 Reg.:u. 
"" 2 Reg.23.J2. Cnp.32.29. Ţef . l . 6. ţCap.7.18. 

fnchiderea lui Ieremia. 

1 4. Ieremia s'a întors din Tofet, un
de-l trimesese Domnul să proorocea· 
scă. Apoi a stătut în curtea • Casei 
Domn ului, şi a zis întregului popor. 

·�2cro11.20.5. 
1 5. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, 

Dumnezeul lui Israel : „lată, voi adu· 
ce peste cetatea aceasta şi peste toa· 
te cetăţile cari ţin de ea, toaţe ne: 
norocirile pe cari i le-am vesh� m� 
dinainte, pentrucă şi-au _înţepenit g:; 
tul • ca să n'asculte cuvmtele Mele. .;.cap.7.26;17.Zl 

20 1 .  Paşhur, fiul lui !mer '., preot 
şi priveghetor de căpeten!e mCa

sa Domnului a auzit pe Ieremia proo
rocind aceste

' 
lucruri. • 1 L'"'·''"� 

2. Şi Paşhur a lovit pe pro�roc 
Ieremia, şi l-a aruncat în temmla cu 
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. care era Ia poarta de. sus a lui i cu chibzui ţ" . d . .  , . 757 bU����in, în Casa. Domnului. care nu se\�· ui:a � vec1mca ruşine ţ, 

Be D r a doua z1, Paşhur a scos pc ,,, cap 1 8 10 .·": . • 
3. � din temniţă. Şi Ieremia i-a 1 2 Şi „ ,  · · ' Cnp. 15.w; 17. rn. t cnp. �uo. 

f�rem�omnul nu te mai numeşte Pa- ştirilor ��um,_ Doari:rne, Dumnezeul o
zis: li (Noroc din toate părţile), ci Ma- nit, ca(e p��n:nc�rc� pe c�! • . n.eprihă
:hUfMisabib (Spaimă din toate păr- fă-mă •• să v<izi ,rbrunchu ş1 in imile, 
g.or- ' triva lor I Că a. raz_ un�rea Ta împo-
ule)(ăci aşa vorbeşte_ Domnul : „�ată, I cina. · .��aŢ11�. �:;1i', 111�c��d1�ţez. pri
\oi face de groa.za, pe trne ş1 pe , 1 3. Cîntaţi Domn' 1 · . · �'"'1·1: '" · 10· 
:�ţi prieten�. tăi ;, e1 vor c�dea .�ci�! ' Do�nul ! Căci El iz�ă�� t�a�daţ;I pe 
de sabia vraJmaşilor lor, ŞI ochn tai celui nenorocit din mina �el su, . ��ul 
,·or vedea lucrul acest'!. V'!1 . da • de '''""·"°· 0°1�, ��1;., 31 
asemene� pe .tot lu�a rn n:i1n 1le im- ' ! 4. Blest�mată • să fie ziua cînd �·� 
ăratulm B�bilo�u.lu1, care-1 va du.ce I nascut ! Ziua în care m'a născut �obi la Bablio? .�H va _u�.1de cu �abia. ma, să nu fie binecuvîntată 1 

ma-
s. Toate b�gaţ�Iie cetaţn acesteia, toţ ''' luv3.3. Cnp.iuo. rodul muncn e1, . t�t �e a.re :a �a1 1 5. Blestemat să fie omul care a a-
scump, şi toate. v1st�er�1le 1�paraţ1l_?.r d,us v_estea aceasta tatălui meu : „Ţi 
lui luda le voi d� m mm1.1: �aJ- s a n,��cut. un copil de parte bărbămaşilor l?r ; aceştia le vor J �fu1, le teasca , ş1 1-a umplut de bucurie cu 
ror lua ş1 le vor duce I� Babilon. ea ! :•R•g:20. l7;2u2-rn; 2'>. l�, etc. ?""· ": 24· 1 6. O_mul acela să ajungă ca cetăţile 
6. �hia� ş1 tu, Paşhu_r, ŞI toţi ce1ce p_e car} le-a nimicit • Domnul fără mi'. 
focuie�c rn �asa ta, ve\1. meri:re _la Ba- la !. �a audă gemete dimineaţa••, şi bilon 1_n robie ; acol� ve1.mur1 ş1 �.co!? strigate de război Ia amiază ! 
rei fi mgr�pat, tu ş1. t�ţ1 1?n�te�1:, tai, •Fnc.J0.25. ""C•p.is.22. 

cărora le-a1 prooro_c1t m1nc1um: 1 7. De ce n'am fost • omorît în pînte-
„ c.r. 14.13,  14;"".1o;29.21. ce]e mamei, ca să-mi fi fost ea mor-

Pllngerile proorocului. ci�7�uln�ă
e
r�i�'at�

e 
c�e

 �;�e
rtm��.v�a,ov�� 

1l�a�;�
i
d�

n
p������

a
\8°'f�s�\i�i

m
;:� 1 8. i:entruce am ieşit • din pîntecele 

deci! mine şi m'ai biruit ! In fiecare �amei ca să văd •• numai suferinţă 
zi sînt o pricină de rîs ••, toată lumea ��ş1��r şi să-mi is��!�:�. �.n�):./�. 
îşi bate joc de mine. •Cap . L B, 7 .  ""Plin .3 . 14. 

8. Căci ori de cite ori vorbesc, tre
buie să • strig : „Silnicie şi apăsare !" 
Aşa incit cuvîntul Domnului îmi aduce 
numai ocară şi batjocură toată ziua. 

·:'Cnp.6.7. 
9. Dacă zic : „Nu voi mai pomeni de El, şi nu voi mai vorbi în Numele 
Lui !" iată că în inima mea este ca un 
loc' mistuitor, închis în oasele mele. 
Caut să-l opresc, dar nu •• pot. ::<fov32.18, 19. Ps. 39. 3. �-..;. Jov 82.18. Fnpt. 18. 6. 
1 0. Căci aud • vorbele rele ale mul
tora, spaima care domneşte împrejur. 
:-„.lnv_muiţi-1", strigă ei ; „haidem să-l mvm�1m !': Toţi ce1ce trăiau în pace •• 
cu mme, pmdesc să vadă dacă mă clatin, şi zic : „Poate că se va lăsa prins, ;�� ��n�1 �}na pe el, ş i  ne vom răz-
·P�-31 .  ia. M lov 19.19. Pa.41: 9;66. 13.14. Luc.11. 63,5". 
) 1 .  Dar Domnul • este cu mine ca un Ylt�az puternic ; deaceea, prigonitorii 
�e1 se vor poticni şi nu vor •• birui. Se or umplea de ruşine că n'au lucrat 

Proorocie despre luarea Ierusalimului. 

21 1 .  Cuvîntul spus lui Ieremia din 
partea Domnului, cînd i-a trimes 

împăratul Zedechia pe Paşhur •, fiul lui 
Malchia, şi pe Ţefania ••, fiul lui Maa
seia, preotul, ca să-i zică : 

•:• Cap.38. 1. (•�'2Reg. 26. 18. Cap. 29.25;37.3. 
2. „lntreabă pe Domnul • pentru noi ; 

căci Nebucadneţar, împăratul Babilo
nului, este în război cu noi ! Poate că 
Domnul va face pentru noi vreuna din 
minunile Lui, ca să-l depărteze dela 
noi. " -=•cup. 37. 3, 1. 

3. Ieremia le-a răspuns : „Să spuneţi 
lui Zedechia : 
4. „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul 

lui Israel : „lată, voi întoarce armele 
de război cari sînt în mînile voastre, 
şi cu cari vă luptaţi în afară de ziduri, 
împotriva împăratului Babilonului şi 
împotriva Haldeilor cari vă împresoa
ră, şi le voi strînge • în mijlocul cetă
ţii acesteia. • 1sa. ia. „ 



758 I E R E M I A  21 ,  22. I 5 Apoi Eu însumi voi lupta _împotri- lmpotriva casei împărăteşti a lu; va
.voastră, cu mina întinsă • ŞI c� braţ 22 1. „�şa \:orbeşte Domn 1 .

'"d,, 
tare, cu minie, urgie, şi mare s.�f,!�a:.�: g?ara-te m casa împăr 

u · „P� I uda, ş1 acolo rosteşte cuv· a:ului lu 
6. Voi lovi pe Ioc!1ito.rii ceţăţii ace: stea. V • 

•n ele aci'. steia, atît oame�i c!t ş1 do�•�?ace, ŞI 2. Sa spm : „Ascultă Cuvin! I vor muri de o crnma grozava. . • nului, împărat al lui luda c u ' Do�. 7. După aceea - zice Domn_uJ - vo1 scaunul de domnie al l�i 0e stai li! 
da pe Zedechia, împărat�! lui luda, pe slujitorii tăi, şi tot poporul c a��d, tu, 
sluj itorii tui, pe popor, ş1 pe �e1c� vor pe porţile acestea ! ' �,r�•ntrali 
scăpa în cetatea aceasta de crnma! ?e 3. Aşa V?r�eşte Domnul : •o.i;.� 
sabie şi de foamete, îi voi da în mu�1 Ie drept�te • . ŞI J1!_d�cată ; scoateţi"Faceli 
lui Nebucadneţar, . împ�ratul B,.abil<!- asuprit dm mmlle asupritor I �e ct! 
nutui în mînile vră1maş1lo� lor, •i: mi- c�inui!i •• pe �tră!n, . pe orf� ui i nu 
nile �elor ce vor să Ie ia V!aţa ; ŞI !'le- vad�va ; n1;1 apasaţ1, ş1 nu vărsaţ· ş� li! 
bucadneţar îi va trece prm ascuţiş.uţ nevinovat m locul acesta ! 1 singe 
săbiei nu-i va cruţa •-, nu va avea n l�1 ''Cap 21 12 , 
0 milă de ei, şi nu se va îndura de e1. 4. Căci dacă lucraţi ·d�pă · c 'V'."·11· 

•' Cap. 37.17; 3!!. 5; 52. 9. •'>Deut . 28 . 50. 2 Cron. 36. 17. acesta, VOr intra * pe porţile CUVintu! 
8. Iar poporului acestuia să:i syui3 cesteia împăraţi cari stau pe 

sasei a. 
„Aşa vorbeşte Dori:n1;1_1 : , „ lata ca ".� d_e �o�i:ie al l�i �avid, suiţi î�a�nu! pun• înainte calea v1eţ11 ş1 calea marţu. ş1 cal an pe cai, e1, sluj itorii 10/ra 

•Deut. 30. 19. poporul lor. "C•p 1. ş, 
9. Cine va• rămînea în cetatea aceasta, 5. Dar dacă n1:1 veţi asculta cuvi�t;� va muri ucis de sabie, de foamete sau acestea, p� Mme V msu�i • jur, zi� de ciumă ; dar cine va ieşi să se duc:_ă Dvo1!1n�l, c:_a1 aceasta casa va ajunge 0 Ia Haldeii, cari vă împresoară, va sca: danmatura . * E'"" ,,,. pa cu viaţă, care va fi singura•• lut 6. Căci aşa vorbeşte Domnul as�p · pradă. •' Cnp. 38. 2, 11,1s. ""'C•p. 39. 18; 45. 6. casei îm�ăratului lui Iuda : „Tu e;t� l o. Căci Eu Imi îndrept privirile • pentru . Mme ca Galaadul, ca vîrful Li· împotriva cetăţii acesteia ca să-i fa� �anului ; da�, cu adevărat, voi face din 

rău nu bine, zice Domnul ; ea va fi tme un p;istiu,_ o cela.te fără locuitori '. 
dată în mînile •• împăratului Babilonu- !· �re�atesc 1mpotnva ta nişte nimi. 
lui, care o va arde ţ cu foc." •Lev. 17. c1ton, fiecare cu armele lui : ei vortăia 10, Cap . « . 1 1 .  Amos9.4. oo cap . 38 . 3. +Cap.34.2, 22; cei mai _frumoşi• cedri ai tăi, şi-i vor" S7.1o;as. 1s. 23;52. 13. arunca m foc. �'lso.s1.2.a. *�\cap.21. u  1 1 . „Şi să spui casei împăratului lui 8. Multe neamu.ri vor . trece pe lîn�ă luda : „Ascultaţi Cuvîntul Domnului, cetatea aceasta, ş1 vor zice unul altuia: 
1 2. casă a lui David ! Aşa vorbeşte „Pentruce a făcut Domnul • aşa ace· Domnul : „Faceţi dreptate • disdedimi- slei cetăţi mari ?" "Deut. 29.24, 25. IReg.9.11. 

neaţă •-, şi scoateţi pe cel asuprit din 9. Şi se va răspunde : „Pentrucă • au mînile asupritorului, ca să nu izbuc- părăsit legămîntul Domnului, Dumne· nească minia Mea ca un foc, şi să se zeului lor, pentrucă s'au înch inat înain· aprindă, fără să se poată stinge, din tea altor dumnezei şi le-au slujit !" pricina răutăţii faptelor voastre ! ·:•2Reg. 22.11. 2eroo.u. 
»Cap.22. 3. Zah. 7. 9. »•Pe. 101. 8. 1 O. „Nu plîngeţi pe cel • mort, şi nu 

1 3. lată, am necaz pe • tine, cetate vă bociţi pentru el ; ci plîngeţi mai de 
aşezată în vale, pe stînca din cîmpie, grabă pe cel ce se duce••, care nu se 
zice Domnul, pe voi cari ziceţi : „Ci- va mai întoarce, şi nu-şi va mai vedea 
ne„ se va pogori împotriva noastră ? ţara de naştere ! •:•2neg.22.20. ""l"en.u. 
Cine va intra în locuinţele noastre ?" 1 1 . Căci aşa vorbeşte Domnul despre 

* llzec. 13.8. ""Cap.49.4. Şalum • fiul lui !osia împăratul IUi 
1 4. Vă voi pedepsi după rodul • fap- luda, c�re domnea în )�cui tatălui său 

telor voa�tre, .�ice Domnul.;_ - voi pu- losia, şi care ·� � ieşit di� locul acesta : 
ne foc padum voastre, ş1-1 va mînca , ,,Nu se va mai mtoarce m el .. ; toate „ împrejurimile " • 1 cron . 3. 10. zneg.23.30. •:„„2Reg.?1.3l 

<•Prov. 1.31. Iea.3. 10, 1!. ,,„,; Cron. :ie. 19. cap. 52, 1a. 1 2. ci va muri în locul unde este du,� 

I rob, şi nu va ma i  vedea ţara aceasta. 
1 3. „ Vai • de cel ce îşi zideşte casa cu 
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ate, şi odăile cu nekgi�ire ; să-ţi !a viaţa, în mînile acelora înainnedrert •• pe aproap�le sau sa lu- tea carora tremuri în mînile lui Ne,are i;;1"�eaba, fără sa-I dea plata ; . b�cadneţar, îmr.ăr�tul Babilonului în creze el;) vers. 18. •:":c Lev.19.lS. Deut. 24 . 1 4, b. m1111le .... Haldeilor I 

��:.�itii�b.2 . . 9. Ia�. o. ;�i voi zidi o casă �'C.up.3·t'.!O. ,;i:.2Reg. :4. 15. �Cron. 36. 10. care zice . "- - · " . .  f 26. Te voi arunca pe tme si pe ma-l�e, şi odăi încapa��a�et� c�l-�ed��e mă-ta care t,e-a nă��ut, înt�'o 'altă \ară, �a stre multe, 0 ca�" ş ş ' und� nu v a(1 nascut, ş1 acolo veţi l�r: răpseşte cu �oş · • . mun ! 
;1 Jmpărat eşti_ tu oar�, �e !e mt.reci • 27. D�r în ţara în care vor dori să se 1 5. "ct · ·1" Nu mmca tatai tau, ŞI nu mtoarca nu se vor mai întoarce 1 � erei �11 ?" Ş_i tot�! el ţ�c�a dreptate \ 28. Este �n vas dispreţuit, sfă�îmat, 
bi� �ecată, ş1 era �e�_1.�1t · , ac�st le�on�a ?_ Este el un lucru •, căi' JU ·•· 2�e�.23.2o� .„. P• · 1�· 2• •1'0•3· 10· 1 ru1a nu-1 dai mciun preţ ? Pentruce sînt 

6 Judeca. pncma .s�raculu� ŞI a ce; a�ui:ic.a\!, oare, el şi sămînţa lui, şi as-1_ ·r sit ş1 era fer1c1t. Nu mseamna , \'1r1 1ţ1 mtr'o ţară pe care n'o cu-1u1 lf a�esta a Mă cunoaşte ? zice ' nosc ?" - ,. P;, 31. 12. Cap. 48. :is. oseas. s. 
1ucrunul . . . _ • 29. Ţară *, \ară, ţară, ascultă glasul Dof Da� tu n'ai o�hi • ?I mima ?ec1t c� Domnului ! ·•· Deut. 32. 1. 1sa . 1 . 2 ; :<1 . 1 .  Mk. 1. 2. 

} ie dedai la l�c?':!:ne, ca . sa yerşi 30. Aşa vorbeşte Domnul : „Scrieţi 
� nevinovat, ş1 sa mtrebu1�ţez1 asu- pe omul acesta ca lipsit de • copii, ca ,,nge · îlnicie. ···Ezec.19 · 6· un om căruia nu-i va merge bine toap;�.e b1e s acee�, aş� vor�eşte . D�mm�I t�. vi�ţa lui ; . căci . niciunul din urm a
d 5 re loiach1m, fiul lui !os1�, 1mp�- şn lui nu. va 1zb�h să �adă p_e scaunul el� lui luda :  „Nu-l vor plm_ge, z1- de domme al lui David•• ş1 să dom
'� d . Vai •• fratele meu ! Vai, sora nească peste luda." ��a '""Nici 'nu-l _vor V f?lÎng�," 

zicînd : :< 1 Cron. 3. 16, Ii. Mnt. 1 . 12. •)'"Cnp. 36.30. 
,Vai, doamne !  Va.!·c:��1� 6��„; 1Ileg. rn .so. Păstorii lui Israel. 

t9. Ci va • fi. înll!ormîntat ca u� m�- 23 1. „Vai de păstorii • cari nimi
•ar, va fi tmţ ş1 a.r��cat afara dtn cesc şi risipesc turma păşunei 
�rţile lerusahmului,.�Cron . 36. 6. Cap.36.Jo.  Mele, zice Domnul�:p. 10. 21; 22. 22. Ezec. :w. 2. 
20 Suie-te pe Liban, şi strigă ! Ina!- 2. „De aceea, aşa vorbeşte Domnul, 
!ă-ti glasul de pe !3asan � Şi st�ig� de Dumnezeul lui Israel, împotriva pă
pe 'înălţimi;_a Abanll! � Cac1 toţi cei ce storilor cari pasc pe poporul meu : 
le iubeau smt zdro�1ţ1 ! . . „Pentru că Mi-aţi risipit oile, le-aţi iz-
21. „Ţi-am vo�b1t . cmd 1ţ1 merlf.ea gonit, şi nu v'aţi îngrijit de ele, iată • 

bine · dar tu z1cea1 : „Nu pot s as- că vă voi pedepsi din pricina răutăţii cuiu'" Aşa ai lucrat • din tinereţa ta, faptelor voastre, zice Domnul." 
şi n'ai ascultat glasul Meu. "Exod.32.s.i. 

(• cap.B. 25;7. 2e, ctc. 3. „Şi Eu însumi voi strînge • rămă: 22. Pe toţi păstorii • tăi îi va paşte şiţa oilor M�le din t�ate ţării;, în �a.n 
rîntul, şi cei ce. te i_ub_esc •• vo_r merge te-am izgonit ; le voi aduce 111ap01 111 
în robie. Atunci vei f1 acopent de ru- păşunea lor, şi vor creşte şi se vor 
şine şi vei roşi, din pricina întregei înmulţi. · •Cop. 32.37. Ezec.34. 13,etc. 
laie răutăţi. " Cap. 23. 1.  •:"' Vers. 20· 4. Voi pune peste ele păstori • cari le 
23. Tu, care locuieşti pe Liban acum, vor paşte ; nu le va .m�i ţi t��mă, ni�i 

care îţi ai cuibul în cedri, cum vei ge- groază, şi nu va mai hps� niciuna dm me cînd te vor ajunge durerile, dure- ele zice Domnul." ·:·cnp. 3.1o. Ezec . 3<.23, etc. 
ri'caaleunei femei în munci." '' Cap.6.24. s.' „lată ' vin zile, zice Domn�!, cin� 
24. „Pe viaţa Mea, zice Domnul, că, voi ridica lui David o Odrasla nep_n

şi chiar dacă • Ieconia i fiul lui !oia- hănită. El va împărăţi, va lucra cu 111 -
chim, împăratul lui Iuda, ar fi un inel*' ţelepciune, şi va face dreptate•• şi ju
de pecetluit în mina Mea cea dreaptă, decată în ţară. • Isa.u; 11. 1 ;40. 10, 11. cap. 33. 

te-aş scoate Şi de acolo. " 2 Reg.24.6, B. 14, 15, 16. Don.9.24. Zab. 3. S,6.12. Ioan l.4& ••Ps.72.2· 

'�'.·Ţ�·�;�-d�1� 'j�c��tieH��-i2��-ce vor 1"(,"9'11��;·:�ea Lui, luda • va fi mînţuit, 
L 8au Jolochln. 

' 
1 şi ·Israel va avea linişte„ în locumţa 
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lui ; şi iată Numele,t p� care i-L vo,� 
da : „Domnul, Neprihănirea noastră ! 
CI Dt>UL 38. 28. Zn.h. 14.11. , ... 'I) Cap. 92. �. t cap. ss. 16. 

1 Cor. 1. so. 

7. „ De aceea iată, vin • �ile, zi�e 
Domnul, cînd nu se va mai zic� : „Viu 
este Domnul, care a scos dm ţara 
Egiptului pe copiii lui lsra

.�
�:;:l6. U, l6• 

8. Ci se va zice : „Viu este Domnul, 
care a scos şi a adus înapoi săm!nţa 
casei lui Israel din ţara dela miază 
noapte şi din toate ţările • în cari îi 
risipisem ! „Şi vor locui în ţara lor." 

,.._ !Ho..43.616. Vers , 8. 

9. Asupra proorocilor. . 
Inima îmi este zdrobită în mine, 

to�te oasele • îmi tremură ; sînt ca un 
om beat, ca un om ameţit de vin, din 
pricina Domnului şi din pricina sfin
telor Lui cuvinte. • Hob.s.16. 
1 O. Căci ţara • este plină de preacur

vii, şi ţara se jăleşte din pricina jură
mintelor •• ; cîmpiile ţ pustiei sînt us
cate." Toată alergătura lor ţinteşte 
numai la rău, şi toată vitejia lor este 
pentru nelegiuire ! 

'' Cup. 6. 7 ,8; 9. 2 . .,..�, Oeen 4 . 2.  S. ţ Cap. 9. 10; 12. 4. 
1 1 .  Prooroci i •  şi preoţii sînt strica

ţi ; „ le-am găsit răutatea chiar ş i  în •• 
Casa Mea, zice Domnul." "Cnp. 6. 1s; s. 10. 
Ţet. 3 . 4 .  M Co.p.7.SOi 1 1 . 10; 82.34. Ezec. 13. 11; 29 . 39 .  
1 2. „De aceea, calea • lor va fi lune

coasă şi întunecoasă, vor fi împinşi 
şi vor cădea ; căci voi aduce nenoro
cirea•• peste ei în anul  cînd îi voi 
pedepsi, zice Domnul." 

• PI. Sb. 6. Prov. 4 . 10. Ce.p. Ul. 16.  iCl(I Cttp. 1 1 .  23. 

„ N'ascultaţi cuvintele proor . 
vă proorocesc ! Ei vă le ?c1lor car 
c�ipui.ri .z�darnice ; spun !g��iă 1�. în'. ş1te dm muna lor, nu ce vine d�n11 ie. Domnului. " Cap.„�:\gura 

1 7. Ei spun celor ce Mă 
· '"·'I. 

„pomnul a zis : „Veţi avea �esocolesc: zic tuturor celor ce trăiesc /ace;" şi 
cările inimii lor : Nu •• vi Upă api,. tîmpla niciun rău.:

', se va în. 
""" Cnp. 6 .• 14; 8. 11. Ezcc. rn. to. Zab. I0.2, 01, �I 1 8. Cme • a fost de faţă I 

1'·'·U. Domnului ca să vadă şi să as 
a 

,ralul 
vîntul Lui ? Cine a plecat u

cu e cu. 
cuvîntul Lui şi cine I-a auzit �echea 11 

1 9. Iată că furtuna • "���·:���'·'·11• 
g.ia izbucneşte, se năpusteşte �i· �t· ŞI cade peste capul celor răi 1 Je 11 

„ . • 
''Cnp.°26.!r.i!; OO,b, 20. M ima Domnului nu se va t . 

pin� ni! ya .!mpl�ni şi va înfăpt�i
o l�' nunle Imm11  Lui . Veţi în ţelege î P1 · tul lucrul acesta în cursul •• vre�ilo

o. 
„ ... Cnp. 30. 24. <io Fac . .ig �· 

2 1 .. Eu_ n'am tr!mes • pe proorocii ;: ceşti�, ŞI. totuş e1 au alergat ; nu le-am vorbit, ş1 totuş au proorocit. 
.,.,, Cup, H . H ;  27.l�;�U 

22. Dacă. ar  fi Jos!• fală la sfatui Meu, ar ft trebmt sa spună cuvintele Mele poporului Meu, şi să-i întoarcă" 
dela calea lor rea, dela răutatea faptelor lor ! "  •Vers.ts. ••Cap.io.i. 
23. „Sînt Eu numai un Dumnezeu 

de aproape, zice Domnul, şi nu sini 
Eu şi un Dumnezeu de departe? 
24. Poate cineva să stea într'un loc 

ascuns • fără să-l văd Eu ? zice Dom· 
nul. Nu umplu •• Eu cerurile şi pi· 
mîntu l ? zice Domnul. 

.,.,, Ps.139. 7 , et.c. Amoe 9.2, s • .,...;. 1 Reg.8.Z7 . .Pl.l!IU. 

1 3. „ln proorocii Samariei am văzut 
următoarea nebunie : au proorocit pe • 
Baal, şi au rătăcit„ pe poporul Meu 
Israel ! •Cap.2.B. ••Iea.9.16. 

1 4. Dar în proorocii Ierusalimului 25. „Am auzit  ce spun proorocii, cari 
am vazut lucruri grozave. Sînt prea- proorocesc minciuni în Numele Meu, 
curvari •, trăiesc în •• minciună ; în tă- zicînd : „Am avut un vis ! Am visat un 
resc t mînile celor răi, aşa că nici unul vis ! "  
nu s e  m a i  întoarce dela răutatea lui · 26 .  Pînă cînd v o r  proorocii aceştia 
toţi sînt înaintea Mea ca Sodoma ţţ şl să proorocească minciuni, să prooro
locuitorii Ierusalimului ca Gomora'." cească înşelătoriile inimii lor? �':.�.·�;�· ••Vel'll.26. tEzec.13.22. ttDeut. :r�.32. 27. Cred ei  oare că pot face pe eopo-

1 5. „De aceea, aşa vorbeşte Domnul rul . Meu să '-!ite �um�le Me� pnn Ji: 
oştirilor despre prooroci . i tă • . . surtl e  pe cart le Istonseşt.e f1ec�re ă 
hrăni cu • elin i le vo

.
i 

� ' 11 vot ei ar.roapelui său, cum• M1-au u 1.tat P ; 
ape otrăvit� · că�i

ş
prin prooro

a
c1.

s
1.
ă1 bea rinţ1i lor Numele din pricina lui Baal . 

. . , • eru„ .... Judc. 9.7; 8.:n.:11. ���·
t
�t��� � a răspmdit n e���!uj���o 

!� 28. Proorocul, care a avu.t �n vis, sl 
· 

„ ' · · 1 istorisească visul acesta, ş1 cine a au: 
1 6. „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor :  zit Cuvîntul M eu, să spună întocmai 
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• tul Meu !  „�entruce să amesteci I Cele doud coşuri cu smochfoe cu.vin rîul ? Zice Domnul." 
2 • . 

· 
paiele cuu 

g 
este Cuvîntul M.cu ca un 4 1 . Do�nul mi-a arătat �ou� co-29. !'N Domnul, şi ca un ciocan care T (u{1. c0 smoch1_ne, puse mamtea foc, zice . ?" emp li 11! ?mnulu1, după cc Ncbu

sUrirnă stinca iată zice Domnul, am cadneţar, mi paratul." B;�bi lonului, stră-30. „pe aceer�orocii cari îşi ascund mutase dm Ierusalim _şi du�csc în Ba
necaz pe p . t I Mele " bilon, pc lcconia ţ, fiul lui loiach im 
unul altuia cuvin :;eut.1s.20

'
. Cnp . t•. u. ir •. :mgăratu

l
l lui l�d.a, pc .căpeten i ile lui . D I u a ,  pe emnan ş1 fer an. ,,, Amon 1 ,. 8 1 

31 Iată, zic� Offif!U , 
1
ai ne�r pe „„„„2Rcg.2". 12,ctc. 2 cron.ao. 10. tcup.::J.:.!4.�k.;\ ..... ·.2: 

pro�;�cii .cari laM c��,
mtu or şi- dau 2. Unul din coşuri avea smochine 

drept cuvmt .a e · foarte bune, ca smochinele cari sc coc 32. „lată, zice Dol'T!nul? am nec�z pe întîi, iar cclalt coş avea smochine foarcei ce proorocesc. v��tn neadevaratcj , te rele, cari nu se puteau mînca de re-
ciri lec�

s�f��l��(11/ şi ��
s
î�Jl�ă���l�

u· \ l e ce erau. . . . ,\leu, · m trimes Eu nu  Eu le-am 3· Domnul m1-a zis : „Ce vezi, lereJor ;  nu 1-�ă şi nu sînt de niciun folos m10 ?" Eu �m răspuns : „Nişte smochidat porli� ' stuia zice Domnul " ne ! Smochinele cele bune sînt foarte poporu Ul ace ' ''Tcl. S.4. bune, iar cele rele sînt foarte rele şi, 
o ă poporul acesta, sau un de rele ce sînt, nu se pot mînca." 33. "c 
a
�au un preot te va întreba : 4. Cuvîntul Domnului mi-a vorbit ast

P(;���o e�te ameninţarea • �omnul�i ?" fel : 
"ă le spui care este aceasta ameninţa- 5. „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul :e : „Vă voi•• lepăda,

• 
z
M
i
0
c
1
e
_ 1 _

D
1 _ �,'.'.

1
,�.,
u
,
I.�'

. 
lui Israel : „Cum deosebeşti tu aceste 

, •• smochine bune, aşa voi deosebi Eu, ca 
34. „Şi pe proorocul, pe preotul, sau să le dau îndurare, pe prinşii de riiz
pe acela din popor care va zice : „O boi ai lui luda, pe cari i-am trimes 
ameninţare a Domnului," îl voi pedep- din locul acesta în ţara Haldeilor ; si pe el şi casa lui ! 6. li voi privi cu un ochi binevoitor, 
J5. Aşa să spuneţi însă, f!ecare aproa- şi-i voi aduce • înapoi în ţara aceasta : 
pelui său, fiecare ,�ratelm său : „Ce _a îi voi aşeza •• şi nu-i voi mai nimici, îi răspuns Domnul ? Sau : „Ce a zis voi sădi şi nu-i voi mai smulge. Domnul ?" "" Cnp.12.16; 29 . 10. „„„„Cl\p . S'J. 41; JS. 7 ;  .12. 10. 

36. Dar să nu mai ziceţi : „O amenin- 7. Le voi da o inimă • ca să înţeleagă 
ţare a Do"!nului," �ăci cuvîntul fie- că Eu sînt Domnul. Ei vor fi popo
căruia va f1 o ameninţare pentru el, rut •• Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul dacă veţi suci astfel cuvintele Dum- lor, dacă se vor întoarce la Mine ţ cu nezeului Celui viu, cuvintele Domnului toată inima lor. «Deut.30.8. Cnp.s2.3ll. Rzcc.n. 
oştirilor, Dumnezeului nostru ! 19; ss. 28,27. "" Cnp . so . 22 ;  s1.3:l; 92.:IB. ţ cnp.29. 19. 

37. Aşa să zici proorocului : „Ce ţi-a 8. „Şi ca smochinele cele rele • cari, răspuns Domnu l ?" Sau : „Ce a zis de rele ce sînt, nu se pot mînca, zi. 
Domnul ?" ce Domnul, aşa voi face să ajungă 38. Dar dacă veţi mai zice : „O ame- Zedechia, împăratul lui luda, căpete
ninţare a Domnului," atunci aşa vor- niile lui, şi rămăşiţa lerusalimulu1, cei 
beşte Domnul :  „Pentrucă spuneţi cu- ce au rămas în ţara aceasta şi cei ce 
vintele acestea : „O ameninţare a Dom- locuiesc „ în ţara Egiptului. 
nului," măcar că am trimes să vă spu- •c•p.29.17. ••C•p . 43; «. 

nă : Să nu mai ziceţi : O ameninţare 9. li voi face de pomină •, o pricină a Domnului, de nenorocire pentru toate împărăţiile 
39. din pricina aceasta •, iată, vă voi pămîntului, de ocară ••, de batjocură, 
mta, şi vă voi leP.ăda ••, pe voi şi ce� de rîs, şi �e b!e�tem ţ, în toate locu· 
lalea, pe care v o dădusem vouă ş1 rile unde 11 voi 1zgon1. •Dcut.'.>ft.2•\37. 
părinţilor voştri, vă voi arunca dinain· I 1Reg.o. 7. 2 Cron. 7.20. eap. rn.4; 29 . 1s;s<.17. ••!'•.«. 

tea Mea · • O•ea 4.8• M V01'11. S3. 1s,H. ţCnp.20.1s,22. 

40. şi v�i pune peste voi o• vecin ică 1 0: Voi tr_i�ete în .ei .sa�ia, foametea 
ocară, şi o vecinică necinste, care nu şi cmma, pma vor p1e�1 dlII. ţ�ra pe c�; se va uita." "Cnp.20.11. re le-o dădusem lor ŞI părinţilor lor. 
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Cei şaptezeci ani de robie. Pedef!sirea 

Babilonului şi tuturor nearrumlor .
. 

25 t. Cuvintul, care a fost spus Im. 
Ieremia despre tot popo�ul ţui 

luda în al patrulea • an al lui !01a
chim' fiul lui !osia, împăratul Iul Ju: 
da � acesta era cel dintîi .an a . u1 
Nebucadneţar, împăratul Babil����

.
1!!:-;-: 

? cuvînt pe care J-a rostit . 
I�remia 

î;�intea î�tregului pop.or �I Im luda 
şi înaintea tuturor locmtonlor Ierusa
limului, zicînd : 

3. „De la al t:eispreze.cele� an • a! 
lui !osia, fiul Im Amo:i, •"!Paratul_ lui 
luda, sînt două. zeci �· trei de am �� 
cînd mi-a vorbit Cuvmtul D?m.nulu�, 
v'am vorbit, v'am vorbit de d1mmeaţa, 
şi n'aţi „ ascultat. •Cap.1.2. *"Cap.7.13;11. 
7, 8 , 10;19. 10, U ; 16.12;17.23;1S.12;19.15;22.21. 

4. Domnul v'a trimes pe toţi_ sluj!
torii Săi proorocii, i-a trimes ,d1�ded1-
mineaţă • ;  şi n'aţi ascu�tat, n aţi ple
cat urechea să ascultaţi. 

�·Cap. 7. 13, 23;26.5;29. 19. 

5. Ei au zis : „Intoarceţi-v_ă fiecar_e • 
dela calea voastră cea rea ş1 dela rau
tatea faptelor voastre, şi veţi �ăll!îne

_
a 

în ţara pe care v'�m daţ-o_ �ou.a ŞI p�
rinţilor voştri, dm vecm1cte m veci
nicie · �'-2Reg. 17. 13. Cap. JS.'\1; 35.15. Ionu3. S. 
6. n� vă duceţi după alţi dumnezei, 

ca să le slujiţi şi să vă închinaţi înain
tea lor nu Mă miniaţi prin lucrarea 
mînilo( voastre, şi n u  vă voi face ni
ciun rău !" 
7. Dar nu M'aţi ascultat, zice Dom

nul, ci M'aţi miniat • prin _lucrarea 
mînilor voastre, spre nenoroc1rea voa
stră.'' �' Deut.3'2.21. Cap. 7. 19; 32.30. 
8. De aceea, aşa vorbeşte Domnul oşti

rilor : „Pentru că n'aţi ascultat cuvin
tele Mele, 
9. iată, voi trimete să aducă toate • 

paf oarele dela miazănoapte, zice Dom
nu ; şi voi trimete la robul •• Meu 
Nebucadneţar, împăratul Babilonului ; 
îi voi aduce împotriva acestei ţări 
şi împotriva locuitorilor ei, şi îm
potriva tuturor acestor neamuri de jur  
împrejur, ca să le nimicească cu desă
vîrşire şi să facă din ele un pustiu ţ şi 
o pricină de batjocură, nişte dărîmă
turi vecinice. •Cap.1.15. ••cap. 21.1;43.10. 
lsa.44. 28;45.1. Cap.40.2. tCap.18.16. 
1 O. Voi face să înceteze între e i  stri

gătele de bucurie • şi strigătele de ve-

seli�, cînt�cele mi.�elui şi cînte rese1, uruitul m e ru •• şi lumin c1!e llJ_i. :�s0a�.��-�: ����tl2��-15. 9. Ezec. 1G. IS� o�f.� 
1 1 . Toată ţara aceasta va fi gină, . un pusti_!l, ş! neamurile 0 Para. 

v_or f1 supuse 1mp.aratului Babirestea timp de şapte zeci de ani. 00ulu1 
1 2. Dar cînd �e vor împlini •  şaptezeci d e  ani, voi pedepsi pe �ceşti r�tul Babilonului şi pe neamul �IT1�az1ce Domnul, pentru nelegiuirile �e � voi ped�psi . ţara _ H_al�eilor, şi 0 �r; 

preface m n i şte daramaturi " veci · 01 ;�� f:.0;;; �·.211.'!.�:!.";'i��:'��:�i�0i����;�;�S;� 
1 3. "'.oi aduce I? este ţara aceea toat lucrunle pe can .Ie-!lm vestit despr: ea, tot ce este sens m cartea aceast tot ce a. proorocit Ieremia despre toa� neamuri le. 
1 4. Căci • neamuri puternice şi im. păraţ� „ ma_ri _le  ��r supune ţ şi pe el�, . ŞI le vo:, 

ras pi ah tt după lucrarea 
�15�_1;����P��.?. ;�:�·-�.;���i��·. �cap.�. 

1 5. Căci aşa mi-a vo.rbit Domnul Dumnezeul lui  Israel : „la • din min; Mea acest potir plin cu vinul miniei Mele, şi dă-l să-l bea toate neamurile 
la cari te voi trimite. 

>:· [ov21. W. Ps.75.8. Isa.51.17 . .Apoc.u.10. 
1 6. Vor bea ', şi se vor ameţi şi vor 

fi ca nişte nebuni, la vederea săbiei 
pe care o voi trimite în mijlocul lor! 

:;ocap.51. 7. Ezec.23.34.Ne.h.3.IL 
1 7. Eu am luat potirul din mina Dom· 

nului, şi l-am dat să-l bea toate nea
murile la cari mă trimetea Domnul: 1 8. Ierusalimului şi cetăţilor lui lu· 
da, împăraţilor şi c��et:niil_o: s.ale', ca să le prefacă în danmat!-1n , 

, m
t.r un 

pustiu să-i facă de batjocura ŞI de 
bleste:n ••, cum se vede lucrul acesta 
astăzi ; >)Vers.9, 11. *i:<

.
CRp.2!:. 

1 9. lu i  Faraon •, împăr.�tul Eg:1pt�lm, 
slujitorilor lui, căpetemilor (Ul, ş1 to_

t 
poporului lui ; "C�p.46.:� 

20. Ia toată Arabia •, tuturor impara: 
ţi!or ţării Uţ ••, tuturor împ�raţilorj 
ţării Filistenilor, Ascalonulu1, _ 

Oaze
ţ
i
ţ
, 

Ecranului, şi celor 1.:e au mai ramas 
din

,.�.:.��,� Lrovl.1. ţCap.47.1,5,7. tt_i„.211:� 
21. Edamului •, Moabului „, ŞI copil· 

lor lui  Amon t ;  
1 tC•P 19.1. ,;. Cnp. 4.9. 71 etc. O:•* C&p. � · . , . tu· 

22. tuturor împăraţilor T1_rul�
î� ă· 

turor împăraţilor S1donulw, ş p 
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.1 ostroavelor can sint dincolo de vor fi nici jăliţi •• . . d ţ" ţ . .  rat1 o�, . .;•cap. • ; · '· ·;·;·cap.<9. 23. înaropaţi . ' .nici a un� l ' nici mare D�danului •, Temei, Buzului, şi mlnt. 

•r ' ci vor fi un gunoi de pă-
2t�ror celor ce îşi rad col ţurH.e băr- Apoc. u. 9. 

'"· 66· 16· "''C•p.rn.<,6. tP•. 79. 3. Cap. s. 2. 

t�i • " . 
·

.
��P/9· 3: ?4· _Gemeţ i •, păstori, şi stri aţi 1 Tăb2J. tuturo� i�paraţtlor. Ar:�1e1 

· ' ŞI vahţ1-vă în cenuşă, povăţuito�i ai· tur
tuturor_împara_t1l_or Arabilor can Io- melor ! Că�i au. venit zilele junghierii 
cuiesc9 11� f,�i.���:i:,. C•P· '"· 31;50.37. Ezec. 30. 6. Ia";��Î�t �: u VOI z�robi, şi veţi cădea 
·��·i�tu

.
ror. împăraţilor -�im�ei, tutu- 35. Nu mai �s�:sni�i��e\�c •dc;p��·:; 6��t 

101 împăraţilor �I.a:'1ulu1 , Ş�, 
tutur�r I pe"ntru păstori ! Nu mai este ni�i 0 

împăraţilor �edi"el • . • rnp._49· "._' · ' scapare pentru povăţuitorii turmelor ! 26. tuturor 1mparaţ1Ior dela miaza: 36. Se aud strigătele păstorilor şi 
noapte, de aproape sau de. de�a�t�_. ŞI gemetele povăţuitorilor turmelor, �ăci 
unora şi �lt?ra, ŞI tuturo� 11pparaţ11lor Domn�) l� pustieşte locul de păşune, 
Jumii cari smt pe f�1� pammtulu1." la_r �7. Şl co!1�ele ce.le liniştite sînt nimi
împăratul Şeşaculu1 .. , 

va_ be� .. ,dup� ei. cite de mima aprinsă a Domnului. 
. 

- C•p.50.9. " Cap. ,1 . 41 •  3�. El Ş1-a părăsit locuinţa •, ca un 
27_ „Să �e spui : „Aşa vorbc�te Dom: pui �e  le,u. vizuin� ; aşa că ţara le este 
nul oştmlor, I?u'.!1�.ez�u l "  IUi _ Isr_ae� . pref�c!-lta 111 pustie de urgia nimicito
Beţi •, îmbătaţ1-v� . ' �1 v�rsaj1, ŞI ca- rulu1 ş 1 de mînia lui aprin�ă." ·;·Ps. :0.2. deti fără să vă mai nd1caţ1, la vederea 

;ăbiei pe care o voi tr�mit: „în �ijlocul 
stru I'' .,,.. Hab . �. 16. ··--·· lsa. ol .21 ;63. 6. v�S. Şi dacă nu vor vrea să i a  din 

mina "ta potirul ca să bea, spune-le : 
„Aşa_ 1 

vbrbeşte Domnul oştirilor" : 
„Beţi . 29. Căci iată că în cetatea • peste 
care se cheamă Numele Meu, încep •• 
să fac rău : şi voi să rămîneţi nepedep
siţi?" „Nu veţi rămînea n epedepsiţi, 
căci voi chema ţ sabia peste toţi lo
cuitorii ! pămîntului, zice Domnul oşti
rilor." *Dan. 9.18.19. ::::• Prov. 11.31. Cap. 49.12. Ezcc.9.6. Oba.d.16. Luc.23.31. l Pet. 4.17. t Ezcc, 38.2l. 
30. „Şi tu, să le prooroceşti toate 
aceste lucruri, ş i să le spui : „Domnul 
va răcni• de sus ; din Locaşul Lui„ cel 
sfînt va face să-l răsune glasul ; va 
răcni împotriva locului ţ locuinţei Lui ;  va striga ţţ, ca cei ce calcă în 
teasc, împotriva tuturor locuitorilor 
pămîntului. • !sa. 42.13. roel 3 . 1 6 .  Amos 1. 2. "l's. 1 1 . 4 . Cop. 17. 12. ţ l Reg. 9.3. Ps.132. 14. ţ ţ  lso.16. l.Cap.48.33. 
31. Vuietul ajunge pînă la marginea 

pămîntului ; căci Domnul S e  ceartă �u ' neamurile, intră •• la judecată 
1m.pot�iva oricărei făpturi, ş i  dă pe 
cei răi pradă săbiei, zice Domnul." 

iii Oeea 4. 1 .  Mic. 6 .  2 .  >::« Isa. 66. 16. Joel 9 .  2 .  

32.  „Aşa vorbeşte Domnul oştiri lo r :  �lată, nenorocire a  merge d i n  popor 
m popor, şi o mare furtună • s e  ridică delamarginile pămîntului. •Cap.23.19; 30. 23. 
• 33.. Cei pe cari-i va ucide • Domnul 1n :IUa aceea vor fi întinşi de la un capa! al pămîntului pînă la celalt ; nu 

_ • Proorocie despre 
danmarea Ierusalimului şi Templului. 

26 1 . _La în�eputu_l domniei lui Joia
. chim, flul IUi )osia, împăratul lut l uda, a fost rostit următorul cuvînt din partea Domnului : 

2. „Aşa vorbeşte Domnul : „Stai în curtea • Casei Domnului, şi spune acelora cari vin din toate cetăţile lui Iuda 
să se închine în Casa Domnului, toate 
cuvintele •• pe cari-ţi poruncesc să li 
le spui ; nu lăsa ţ niciun cuvînt din ele. 

*Cap. 19. 14. >:<�' Ezcc.3.10. Mnt. 28. 20. t Fnpt.20. 2i. 
3. Poate • că vor asculta, şi se vor în

toarce fiecare dela calea lui cea rea ; 
atunci Mă voi căi •• de răul, pe care 
mă gîndisem să li-I fac din pricina 
răutăţii faptelor lor." 

:;• Cap . 36.3. >::�• Cap.18.S. Ione.3.8, 9. 4. „Să le spui : „Aşa vorbeşte Dom
nul : „Dacă nu • Mă ascultaţi cînd vă 
poruncesc să urmaţi Legea Mea, pe ca
re v'am pus-o înainte ; 

..., Lev.26. 14, etc. Deut.28.16. 

5. dacă nu ascultaţi cuvintele robilor 
Mei prooroci, pe cari vi-i trimet, pe 
cari vi i-am trimes • disde dimineaţă, 
şi pe cari nu i-aţi ascultat, 

O Cap. 7.13,25jl1.7;25. 9, 4. 

6. atunci voi face Casei acesteia ca 
lui Silo •, şi voi face din cetatea acea
sta o pricină de blestem•• pentru toate 
neamurile pămîntului." •1sam. uo, 11. 
Pa. 78. 60. Cap. 7 .12, u. *.,.. Iso.. 65. 16. Cap. 24. 9. 

7. Preoţii, proorocii, ş i  tot poporul, 
au auzit pe Ieremia ros.tind aceste cu
vinte în Casa Domnului. 
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8. Şi cînd a isprăvit de spus Ieremia 
tot ce-i poruncise Do�nul să SI?_un� 
întregului popor, preoţii, prooroc•!• ş1 
tot poporul, au pus mina pe el, ŞI au 
zis : „Trebuie să  mori ne�reşit !" 
9.  Pentruce prooroceşti în Numele 

Domnului , şi zici : „Casa aceasta v� 
ajunge ca Silo, şi cetatea a.cea�ta va f1 
pustiită şi lipsită de locu 1tor1 ?" Toţ 
poporul s'a îngrămădit !n 1urul Im 
Ieremia în  Casa Domnulm. 

1 O. Cînd au auzit căpeteniile lui luda 
aceste lucruri, s'au suit d�n �asa împă
ratulu i la Casa Domnului, ŞI au şezut 
la intrarea porţii celei noi a Casei 
Domnului. 
1 1 . Atunci preoţii şi prooroci

i au 
vorbit astfel căpeteniilor şi întregului 
popor: „Omul acesta este vinO\·at de 
pedeapsa cu moartea ; căci • a prooro
cit împotriva cetăţii acesteia, cum aţi 
auzit voi înşivă cu urechile voastre !" 

.o:.cap. 38.4. 

1 2. Ieremia a zis tuturor căpeteniilor 
şi întregului popor : „Domnul m'a tri
mes să proorocesc împotriva Casei ace
steia şi împotriva cetăţii acesteia toate 
lucrurile pe cari le-aţi auzit voi. 
1 3. Acum îndreptaţi-vă • căile şi fap

tele, ascultaţi glasul Domnului, Dum
nezeului vostru, şi Domnul Se va căi •• 
de răul pe care l·a rostit împotriva 
voastră ! -' Cap. 7. 3. <••Ver.3, 19. 

1 4. Cit despre mine, iată-mă • în mî
nile voastre ; faceţi-mi ce vi se va pă
rea că este bine şi drept ! •Cap.!18.5. 

1 5. Numai să ştiţi că, dacă mă veţi 
omorî vă veţi face vinovaţi de sînge 
nevinovat, voi, cetatea aceasta şi locui
torii ei ; căci Domnul m'a trimes în 
adevăr Ia voi să rostesc în auzul vo· 
stru toate aceste cuvinte !" 

1 6. Căpeteniile şi tot poporul au zis 
preoţilor şi proorocilor : „Omul acesta 
nu este vinovat de pedeapsa cu moar
tea ; căci ne-a vorbit în Numele Dom
nului, Dumnezeului nostru !" 
1 7. Şi unii din bătrînii ţării s'au scu

lat \ şi au zis întregei adunări a popo
ru I Ul : :(• Fupt. 5. 341 etc. 

18. „Mica • din Moreşet proorocea 
pe vrer:nea lui �zechia, împăratul lui 
luda, ş1 spunea intregului popor al lui 
luda : '?Aşa vorbeşte Domnul oştiri
lor : „s„onul •• va fi arat ca un ogor, 
l�rusah�ul va ajunge un morman de 
pietre, ş1 muntele Casei Domnului o 
mălţime acoperită cu păduri." 

� M.lc. 1. 1. •• Mic. 8. 12. 

� 9. L-a or:norît însă oare E . 
paratul lui luda, şi tot lud ze_,ch1a, lrn. 
temut • Ezech ia de Domnul� Nu s•1 
rugat el Domnulm ? Şi atun : Nu s'a �·a că �t •• de răul pe car�'.1 Dornnu1 1mpotr1va lor. Şi noi ţ să n • rosti1e 
răm sufletul cu o nelegiu · e unpovă. 
mare ?" ire aşa de 
>:a 2 Cron.!12.26. �'<('. Exod. a2. 14. 2Sa.m. z.i. ta 

20. (A n;iai fost însă un ·;F•Pt.6-11. p_rooroc.ea in N!Jmele Domnulu� care 
fml lui Şema1a, din Chiri t 

1 · Une, El . a I?r.oorociţ împotriva ce�il�anrn. ste1a ş1 1mpotr1va ţării aceste · I 1 ace. 
aceleaşi lucruri ca Ieremia 13 tocrnai 

2.1 . .Impăratu l loiachim, 'toţi . „. Im, ş1 toate căpeteniile lui a viteJ11 
cuvintele lu i, şi î

.
mpăratul a �ău�a�u�1t omoare. Da r Urie, care a fost î S�·I ţat de lucrul acesta, s'a temut "r11n· 

şi s'a dus în Egipt. ' a ugit, 
22. Impăratul Ioiachim a trimes . oameni în Egipt şi anume · pe Elşte 

tan, fiul lui Acbor 1şi pe
. 

alţ" .na
. 

preună cu el în Egipt. 
11 un. 

.23. Aceştia au sc�s d�n Egipt pe Urie 
ŞI l-au adus la 1mparatul loiach' care 1-a omo_rît cu sa_bia, şi i-a arun��t �iful�ijor_!_m mormintele copiilor po. 

24. Totuş mina • lui �hicam, fiul lui Şa fa�, � fost cu Ie.rem 1a , şi el n'a lă· 
s'.lt sa fie. dat pe mina poporului ca să 
fie omont. • 2 Reg. 22. 12 , u . cap.!l.lt 

Sfatul lui Ieremia. 
27 1 .  .La în.ce putifl do!11ni.ei lui laia· 

. chim, fiul Im l?s1a, 1mpăratul' 
lut Iuda, a fost rostit către Ieremia 
din partea Domnului, următorul cu· 
VÎnt :  •Vere . 3 . 12,20.Cap. 2ll.1. 

2. „Aşa mi-a vorbit Domnul : „fă-ti 
nişte legături şi nişte juguri, şi pune· 
li-i e •  la gît. 

(•Cap.28.10, 12. Ezec.4..1; 12.3;2-&.3,etc. 

3. Trimete-le împăratului Edomului, 
împăratului Moabului, împăratului co· 
piilor lui Amon, împăratului Tirului 
şi împăratului Sidonului, prin trime
şi i  cari au venit la Ierusalim la Zede· 
chia, împăratul lui luda. 
4. Şi spune-le să spună stăpînilor 

lor : „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, 
împăratul lui  Israel : „ Iatăce să spu· 
neţi stăpînilor voştri : 

5. „Eu am • făcut pămîntul, pe oal!'e
ni, şi dobitoacele cari sînt pe pămmti 
cu puterea Mea cea mare şi cu braţu 



I E R E  M I A 27, 28. 765 l u i  popor şi le-am spus : „Aşa vorbeşte Domnul : „N'ascultaţi de cuvinte le pro_oroc1lor voştri, cari vă proorocesc ŞI zic : „lată că uneltele • Casei Domnului vor fi aduse în curînd d in Babi.lon !"  Căci ei vă proorocesc m inc1un1. ':'2Cron . 36 .  7, 10.Cap. ·� . 3. Dun. 1 . 2. 

• t" s şi dau •• pămîntul cui lmi Meu '" III • 
r���„ !5;1'6·.6.l<l�:- 1�;:��-11:-�:��·· �-���-�� �· .Acu:;:bului •• Me� !:':lebucad�eţar? 1111n�le t 1 BabiloJ1ulu 1 ; li dau chiar ş1 j111para u cîmpului ca să-i fie supuse. f1ar���� ���� Cap.2.b. 9; 43. 10.Ezec. 29. 18, 20. t Cap.28. 

tCsP i.3S. . . 
11.P"'roate • pea.m�nl� yor _ f1 V sup�s� 
1: fiu lui său, ş1 f1ulu� f_i_u lu �  sa.u , pma tui, · şi vremea •• ţaru llll, ş 1  o vor va veni ţ peamuri puternice şi împăsu{iu;�ri. •2Croo.36. 20. ""Cap. 25.12; r.o. 27. � .6. 26· ţCap. 25. 14. ,.. .., ..., Dar dacă un popor sau o 1mpara
,s. nu se va supune l�i 1:'Jebuc.adneţar, )1e "ratul Babibnulu1, ş1 nu-ş1 va ple:r;rumazul sl!pt juguţ împăratu lu i 

Babilonului, voi pedepsi p_e popor�! 
cela cu sabie, c.u !o_:imet� ş1_ c� �mm_a, :ice Do�nul, pma 11 voi mm1c1 prin 1Dîna lui. 
9. De aceea, să n'�s.culţ�ţi pe i:iroo

rocii voştri, re gh•c!t?ru . . voştri , . �e 
visătorii voştr1 ,v .l?e �!htoru _voştr_1 1� stele, şi pe ".ral_ltOrll V?Ş�rl, vcari V� 
zic: „Nu veţi fi supuşi 1mparatulu1 
Babilonului !'.' V 

• • • 
10. Căci • e1 va proorocesc mmc1um, 

ca să fiţi depărtaţi_ d�n ţar� . voastră, 
C4 să vă izgonesc ŞI sa p1eriţ1. • •'•"'·"· 
11. Dar pe poporul care îşi va pleca 

grumazul supt jull"ul împăratu lui 
.B

abi: Ionului, şi care-1. va . f1 supus, ii voi lăsa în ţara lui, zice Domnul, ca s'o lucreze şi să locuiască în ea." 
12. „Am spus întocmai aceleaşi lucruri lui Zedechia •, împăratul l ui lu

da : „Pleca�i-vă �rumaz.ul supt ju_gu� îrnpăratulu1 Babilonulu1, supuneţi-va lui şi poporului lui, şi veţi trăi. 
>:•Cap,28.1;38.17. 

13. Pentruce să muriţi•, tu şi poporul lău, de sabie, de foamete şi de ciumă, 
cum a hotărî! Domnul asupra poporu
lui care nu se va supune împăratului 
Babilonului ? •Ezec.1s.s1. 
1 4. N'ascultaţi de cuvintele prooro

cilor cari vă zic : „Nu veţi fi supuşi împăratului Babilonului !" Căci e i vă 
proorocesc • minciuni ; 

iC•Cap.14.14i 29.21 ; 29 . 8, 9. 
1 5. „Nu i-am trimes Eu, zice Domnul, ci proorocesc minciuni în Numele .Meu, ca să vă izgonesc şi să pie;��� !�'oi şi proorocii cari vă prooro-
1 6. Am vorbit şi preoţilor şi întregu-

1 7. Nu-i a�cultaţi _; supun�ţi-vă îm răratu lu1 , B�bl lonulm, ş1 ve\1 trăi. Pentruce sa ajungă cetatea aceasta o dărîmătură ? 
1 8. _Dacă �înt ei prooroci şi dacă este cu e1v Cuvmtul Dom nului, să mij loceasca la D�mnul oştirilor, pentruca uneltele cari a u  mai rămas în Casa Dom�u.Jui, în casa impărdtulu i lui luda, ş1 m Ierusal im , să nu se ducă în Babi lon. 
_1 9. Căci aş_a vorbeşte Domnul oştirilor cu pnv1re la stîlpi •, la  marea de aramă, la temelii şi la toate celeblte unelte cari au mai rămas în cetatea aceasta, .... 2 IL·g. 2.�. i:-1,E"1c. Cni•.&2. 11, io, 21. 
20. şi cari n'au fost ridicate de Nebucadneţa�, î�păratu l Babilonului, cînd 

a luat robi dm Ierusal im • în Babilon pe leconia, fiul lui loiachim, împăratul lui luda, şi pe toţi mai marii lui 
l uda şi Ierusalimului ; •, Reg.z..1<.10.Cap.2u. 2 1 .  aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, despre uneltele, 
cari au mai rămas în Casa Domnului, în casa împăratului lui luda, şi în Ierusalim : 

22. „Ele vor fi duse • în Babilon, şi vor rămînea acolo pînă în ziua, cind 
le voi căuta •• Eu - zice Domnul -
cînd le voi ridica ţ iarăş şi le voi 
aduce înapoi în locul acesta." 
>:•2 Reg. 2.r:i. ts.2 Cron.36. 18. 0:0.(• 2 Cron.36. 21. Cap .20 . 10; 
32.b. ţ.Ezra l . 7 j 7 . 19. 

Proorocia 
lui Ieremia împotriva lui HalW!lia. 

28 I .  In acelaş • an, la începutul 
domn!ei lui Zedechia, împăratul 

lui luda, în luna a cincea a anului al 
patrulea, Hanania, fiul .lui Azur, proo
roc din Oabaon, mi-a zis în Casa Dom
nului, în faţa preoţilor şi a întregului 
popor : •C•p.21.1 . 
2. „Aşa vorbeşte Domnul oşţirili;ir, 

Dumnezeul lui Israel : „Eu s fănm JU
gul• împăratu!ui Ba�ilon� lui ! •cu.p.21. 12: 
3. Peste doi • am, vot aduce map01 

în locul acesta toate uneltele Casei Dom
nului, pe cari le-a �idicat _Ne�ucadne
ţar, împăratul �ab1lo�ulu1, din locul 
acesta, şi le-a dus m Bab i lon. • Cap.21.16. 
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.i_ Şi voi aduce înapoi în _ Ioc�I ace� 1 6._ De �ceea, aşa vorbeşte D sta, zice Domnul, pe leconia, . fiul lu� „ lat�, te. 1z�onesc de pe Parni OllJnu\ · 

Joiachim, împăratul lui Iuda, ŞI pe tot! muri chiar m anul acesta . "n�, şi v :  
prinşii de război a i  lui Iuda, cari tele tale .s:�1t o răzvrătire'. cjc1 cuvi:'. s'au dus în Babilon ; căci voi sfărîma Domnu_Iu1. " O•ut.13 �Potriva 
jugul împăratului Babilonului." 1 _7. Şi proorocul Hanania. 

·Cap.�-�. 
5. Proorocul Ieremia a răspuns proo- chiar m anul acela, în lu a lllurit 

rocului Hanania, în faţa preoţilor şi a na a Şaptea 
întregului popor, cari stăteau în Casa Scrisoare cdtre _ prinşii de rd •bo,· 

. 
Domnului. 29 1 I t· ' 
6. Ieremia, proorocul, a zis : „Amin• ! · a a cuprinsul epistole· · 

Aşa să facă Domnul ! Să . împl!nească . re a ţrimis:o proorocul !� pe ca. 
Domnul cuvintele, pe cari le-a1 proo- dm I_erusal_im, catre rămăşiţa b���la, . d" B b '  !or dm r�b1e, preoţilor, proor 

.a tini. 
ri�

i:ntr�c�� ��e:�u��eît�!le0ca:�i D��� mtregului popor, pe cari-i rlor, şi 
nu lui şi pe toţi prinşii de război ! B�iiilo� ebucadneta r, din leru��Ii� \� 
7. Numai ascultă cuvîntul ;���;��i 2· după ce Împăratul Ieconia • · 

rostesc eu în auzul tău şi în auzul în- răţeasa, f3:menii dregători, căp�i111P.ă· 
tregului popor : lui l uda şi ale Ierusalimului I enuJ: 
8. Proorocii, cari au fost înaintea mea şi ferarii au părăsit lerusal i��jnarn 

şi înaintea ta, din vremile străvechi, . ·:· 2 n'""· 2"'2• •lc.C•p.„_·,� � , 
au proorocit război, foamete şi ciumă 3· Le-a . tru�es-o prin Eleasa, fiul I�: 
împotriva unor ţări puternice şi unor Şa_fan, �1 pr_in Ghem.aria, fiul lui Hi\1 
împărăţii mari. ch1a, trimeş1 la Babilon de Zedech' 

· 

9. Dar, dacă un prooroc • prooroceşte !mp�ratul lui �uda, I�  Nebucadne1::· 
pacea, numai după împlinirea celor ce ���������l�:

abilonului. Ea cuprinde; 

��������şt����� d� o���ş�� .��J>��'.�s.� 4. „Aşa vor�eşte Domnul oştirilor, 1 O. Atunci proorocul Hanania a ridi- Dum_neze_ul lui Is_r�el, către toţi prinşii 
cat ·u ul • de e u I o de razboi, pe cari 1-am dus din lerusa 
lui Je�emia şi f-a �hri���. P�,0c.��2�2� l im la Babilon : · 

1 1 .  Şi Hanania a zis în faţa întregu- 5: ·�Z.idiţi • _case,_ şi . locuiţi-le ;  sădiji lui popor : „Aşa vorbeşte Domnul : grad1m ŞI m1ncaţ1 din roadele lor !  
„Aşa voi sfărîma, peste doi ani d e  pe • •' V.n.� 
grumazul tuturor neamurilor jugul lui .�· L�aţi-vă . ne_ve?t.e, _şi faceţi fii şi 
Nebucadne(ar,împăratul Babilonului !" fiice ; 1nsuraţ1-va f111, ş1 măritaţi-vă fe. 
Proorocul Ieremia a plecat. "C•p. 27. 7. tele, să facă fii şi fiice, ca să vă în· 1 2. După ce a sfărîmat proorocul mulţiţi acolo unde sînteţi, şi să nu 
Hanania jugul de pe grumazul proo- vă împuţinaţi. 
rocului Ieremia, Cuvîntul Domnului a 7. Urmăriţi binele cetăţii, în care 
vorbit lui Ieremia, astfel : v'am_ dus în robie, şi rugaţi-vă• Dom· 
1 3. „Du-te, şi spune lui Hanania : nulu1 pentru ea, pentruca fericirea voa· 

„Aşa vorbeşte Domnul : „Ai sfărîmat stră atîrnă de fericirea ei ! 
un jug .de lemn, dar cu aceasta ai fă- *Ezra6.10. 1 T1m.u 

cut în locul lui un jug de fer ! 8. Căci aşa vorbeşte Domnul oştiri· 
1 4. Căci aşa vorbeşte Domnul oştiri- lor, Dumnezeul lui Israel : „Nu vă li.· 

lor, Dumnezeul lui Israel : „Pun un saţi • amăgiţi de proorocii voştri, ca· 
jug de fer • pe grumazul tuturor ace- ri sînt în mijlocul vostru, nici de ghi· stor neamuri, ca să fie subjugate de citorii voştri ; n'ascultaţi nici de vi· 
"!�bucadneţ'.l_r, î."!Păratul Babilonului, sătorii voştri, ale căror visuri voi le 
ŞI-I vor sluji, Şi-l dau chiar •• şi fia- pricinuiţi ! • C•p. l4.l4;2a . 2 1 ; 2u•,10. mes.5.6. 

rele cîmpului !"  9 .  Căci ei • vă proorocesc minciuni în 
•Deut.28.48.C•p.27.7. ••C•p.27.6, Numele Meu. Eu nu i-am trimes, zi· 

1 5. Ş! prooro�ul Ieremia a zis proo- ce Domnul." •ven;L 
rocului Hanama : „Ascultă, Hanania ! I O. Dar iată ce zice Domnul : „De. m
Domnul r;iu te-a trimes, ci tu • însufli dată ce vor trece şaptezeci • de. ani 31 poporului o încredere mincinoasă. I Babilonului, Imi voi aduce am!nte de 

•C•p.29.s1.Ezec.1B.2'J. voi, şi voi ·Împlini faţă de voi făgă-
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ea cea bună, aducîndu-vă îna- 22 Vor . . . 767 

du!nJa rocul acesta. într� toţi 
sl::�l il

a
dr

n!ej �e .blestem ·, 
po1 1n„.zi. 22. Ezra t. t . Ca!'. 20. 12: 21 . :!",. Dnn.9. 2.  cari SÎnt ra � b" razb.01 al h1 1 (�da 
••D""· "ci Eu ştiu gm.du�ile, pe cari „Să-ţi facă D 

a ilon. Ş1 s� va zic� : 
1 1 . c:u privire I� voi, zice Domnul, şi ca lui Aha�

mnul ca . ��l _ Ze�ech1a 
le � i de pace şt nu de nenorocire, Babilonului i ' f

re 
t 
c�n 1mparatul gin ur ă dau un viitor şi o nădejde ;�. np m foc ! '.' ca sil v . M" veţi chema •, şi veţi ple� 23 . nc. 4R.C'O. I"'"''" "" ''"Dnn. 9 . G. 

1 �·��1 veţl ruga, şi vă voi asculta . penÎnT
1 
c�

u�r�ilf
_acera .se va .înt!mpla 

ca. •Don " '\ etc I acu o mişelie m Is-
veti • căuta şi Mă veţi �ăsi

. 
I ral '· preac�rvind cu nevestele aproa-1 1 �� veţi căuta �u toată •• inima'. �l î�l ��· şi pentru c� au spus minciudacil,,v,. _26.99,,o, .tc. Deut. :io. 1, etc . ''• Cnp. 21. 1. 1 dusem ni�

ele Meu, i:_111d �u nu le dă-
Mă oi lăsa • să fiu găsit de voi 1 t . 

- 0 porun�a. Ştm lucrul ace-
!�!· Dom

v
nul, şi voi a?uce înapoi _P� s a, ş1 smt martor, zice Domn�'..�:;.: 

• . „, " 
. şii voştri de război ; vă voi strm- 24 1 1 . ş . . 

. „ · · • 
P�1�. din toate n.ea�urile . şi di.n toate spui :" 

ar Ul ema1a, Nehelam1tul, să-i 
fi curile în can v am izgonit, zice 25 0 nui şi vă voi aduce înapoi în Io- ' D · „Aşa vorţ>eşte Domnul oştirilor, 
0�e u�de v'am dus în robie." • Dcut. <. ? . - umnezeul l�u !srael : „Ţu ai trimes ��_,,„. 1. ioa. 06 . 6. '"' Cnp . 23. 3 , s ; oo.s;ll2.a1. :�r�s

u
T

ele ta� mtre�uitu. popc:ir din 
! 5 Totuş voi ziceţi : „Dumnezeu ne-a . a im, llll Jefama, fiul 1111 Maa-
i "t prooroci în Babilon ! "  set�, preotul, ş1 tuturor preoţilor, o 
r11 ���,Aş!1 vorbeşte Domnul asupra îm- scrisoare cu următor��� H��1�:�'.�.sc:n1„ 21. 1 . 
părat�lu1, ca�e şa?e pe sca�nul de 26. „Domnul te-a pus preot în locul d�mme al lut Davt�, asupra mtregu- preotului Iehoiada, ca să priveghezi • lui popor, care locut�şte m cet:itea a� m Casa Domnului peste toţi nebunii •• ceasta, asupra .fr.aţilor . �oştn, can şi peste toţi cei ce se dau drept proo
o'au mers cu vot m robie · . . roci, ca să-i arunci în butuci ţ şi în 17. aşa vo.rbeşte_ Domi;iul �ştmlor : fiare. 
lată, voi tnmete mire et sabie •, foa- "Cop.20. 1 .  •<•2Reg.u. 11. Fnpt.20•24. t Cnp . 20 . 2. �ete şi ciumă, şi-i voi face ca nişte 27. �cur�, pentruce nu pedepseşti pe 

smochine •• grozave cari, de rele ce Ieremia dm Ana tot, care prooroceşte 
sî1n�'. nll s:Jio�1����Î� ·��P��b·t�.''"��;·rf��e� printre voi ? 
mete şi cu ciumă, îi voi face o pricină 28· Ba încă a trimes chiar să ne spu
de spaimă pentru toate împărăţiile pă- n� .Î':l Babilon .: „Roţ>�a va fi lungă ;  

z1d1ţ1 • case, şi Iocu1ţ1-le ; sădiţi grămîntului, de blestem ••, de pustiire, de dini, şi mîncaţi din roadele lor !" _ batjocură şi de ocară, printre toate "'"''"· ''· neamurile pe unde îi voi izgoni, •Deut. zs. 26. 2 Cron. 29. 8. Cnp. 15. 4; 24. 9; 34.. 17. 
�Cap.28. 8. Cap.42.18. 19. pentru că n'au ascultat cuvintele 
Mele, zice Domnul, ei, cărora în ne
numărate rînduri le-am trimes • pe robii Mei proorocii ; dar n'aţi vrut să 
ascultaţi, zice Domnul." <•cnp . 2fi„t;3'.! . 39. 

20. „Voi însă, ascultaţi Cuvîntul 
Domnului, voi toţi, prinşii de război, 
b�bl�� tam trimes din Ierusalim în 
21 .  Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, 
�umne�eul lui Israel, despre Ahab, fml lu! Colaia, şi despre Zedechia, 
11�1 .lui . �aaseia, cari vă proorocesc minc1um m Numele Meu : lată îi dau în mînile lui Nebucadneţa�, împăratul 
��;11�lnului ; şi-i va omorî supt ochii 

29. (Preotul Ţefania citise în adevăr 
scrisoarea aceasta în faţa proorocului 
Ieremia.) -
30. Şi Cuvîntul Domnului a vorbit lui 

Ieremia astfel : 
3 1 .  „Trimete să spună tuturor celor 

din robie :  „Aşa vorbeşte Domnul de
spre Şemaia, Nehelamitul : „Pentrucă 
Şemaia vă prooroceşte, fără • să-l fi 
trimes Eu, şi vă însuflă o încredere 
mincinoasă, a:•cup. 28. 10. 

32. iată ce zice Domnul : „Voi pedep
si pe Şemaia, Nehelamitul, şi sămîn
ţa lui :  niciunul din a i  lui n u  v a  locui 
în mijlocul poporului acestuia, Şi nu 
va vedea binele pe care-l voi face po
porului Meu, zice Domnul ; căci • el a 
propovăduit răzvrătire împotriva Dom
nului." •Cnp.28.16. 
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/ntoarcerea din robie. 

30 1. lată Cuvîntul rostit l�i lere· 
mia din partea Domnului : 

2. Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul 
lui i�rael : „Scrie într'o carte toate cu-
vintele pe cari ţi le-am spus. • 
3. lată, vin zile, zice. Domnul, _ c

m� 
voi aduce înapoi • prmşu_ de raz�o1 
ai poporului Meu Israel ş1 l_uda1 zice 
Domnul · îi voi aduce înapoi•• m ta: 
ra, pe c�re am dat-o părinţilor lor, ŞI 
O vor stăpîni." „�wni.18. Cap.32.«. Ezec.39.25. 

Amos 0. 14 ,  l.5. ���'Cup. 16. 15. 

4. lată însă cuvintele pe cari le_-a ro
stit Domnul asupra lui Israel ŞI asu-
pra lui luda. . 
5 . „Aşa vorbeşte Doml"!ul � „Auzim 

strigăte de groază ; e spaima, nu este 
pace ! 
6. Jntrebaţi şi vedeţi dacă nu cumva 

naşte vreun bărbat ! Pentru ce văd pe 
toţi bărbaţii cu mînile pe coapse, ca 
o femeie • la facere ? Pentru ce s'au 
îngălbenit toate feţele ? • Cap. 4.31 ;6 .2<.  

7. Vai ! căci • ziua aceea este mare ; 
nici una n'a fost „ ca ea ? Este o vre
me de necaz pentru lacov ; dar lacov 
va fi izbăvit din ea. 

�'loel 2. 11, 31. Amos5. 18. Ţef. 1 . 14 , etc. MDan.12.1. 

8. Jn ziua aceea, zice Domnul oşti
rilor, voi sfărîma jugul de pe gru
mazul lui, îi voi rupe legăturile, şi 
străinii nu-l vor mai supune. 
9. Ci vor sluji Domnului, Dumne

zeului lor, şi împăratului lor • David, 
pe care li-I voi scula „. "!••·"'··•· •· 

Ezec.34. 2''i; 37,24. Oeee.3.6. <'<„� Luc.1.69. Fopt.2.30; 13.23. 

1 O. De aceea, nu • te teme, robul 
Meu Jacov, zice Domnul ; şi n u  te 
speria, Israele ! Căci te voi izbăvi 
din •• ţara cea depărtată, şi îţi voi iz
băvi sămînţa din ţara în care este roa
bă ; lacov se va întoarce iarăş, va avea 
odihnă şi linişte ; şi nu-l va mai tur
bura nimeni. „� Jsa. 41. 13;43. 5j 44.2. Cap. 46. 'l:l ,28 • .;..:, Cap.3. 18. 

1 1 . Căci Eu sînt cu tine, zice Dom
nul,  ca să te izbăvesc ; voi nimici • 
pe toate neamurile printre cari te-am 
risipit, dar pe tine•• nu te voi nim ici- ; 
te voi pedepsi cu dreptate ţ, nu pot să  
te  las  nepedepsit." •Arnoe9.8. ••Cap.4.27.  
ţPs. 6. 1 . 18&.27.S. Cap.10.24;46.28. 

1 2. 
·
„Aşa vorbeşte Domnul : „Lovitu

ra • la este de nevindecat, şi rana ta 
este usturătoare. • 2 erun.:J6.16.  Cap.16.18. 

1 3. N iciunul nu-ţi apără pricina, ca 
să-ţi lege rana ; nu-i niciun leac •, ni
ciun mij loc de vindecare ! • Cap.8.22. 

� �- T ?ţi ce_i ce te iubeau , n1c1.unu1a nu-1 pasă de tine . le Uil� 
lovit cum lovesc pe un ' vc�c1 le-am te·afT! f.>�depsit cu putere ţ, di allllaş •', mulţ1mu ţţ nelegiuirilor t i" Pricina marelui număr al i:ăcatelor t:I e, şi al 

*"� lov 13. 24; 16. 9; 19. 1 1 .  ţ Iov 30.21.  t+Cap�·5 °tUa.t?, 
1 5. De ce te • plîngi de r · · durerea, pe care j i-o pricin:1a ta, de 

la ta ? Pentru mulţimea nel�eşte_boa. tale, pentru marele număr algi�r1Ior J��r��J�· te-am făcut să sufer,i p:�:;;; 
1 6. Totuş, toţi cei ce te , :"':"·'!. 

vor fi mîncaţi, şi toţi vrăj�an!ncă• 
toţi, vor merge în robie . c �şu tă\ jăfuies_c v<;>r fi j ăfuiţi, şi v�i J' ce t: 
pe toţi cei ce te prădează. a Prada 

(I Exod. 23. 22. Ise. . 33. t; n. u. Cap 10 :S 1 7. Dar • te voi vindeca şi îţi · . · · ga rănile, zice Domnul. Căci ei 
�01 lemesc : .„�el !zgo�it," „Sionul acel �

care n1manu1 nu-1 pasă." •cn,a:ii ; 
1 8. !,Aşa . vorbeşte Domnul :  j ·_aduc 1.napo1 � pe prin_şii ?e răzb��':; cortunl_or lu� lacov, ş1 Mi-e milă" de locaşurile I m ; cetatea va fi zidită · răş pe dealurile ei, şi casa împ·1�

tească va fi locuită iarăş cum er:ra-
i:i Vers. 3. Cap. 33. 7, 11. ::.o:<ps. tro�u. 

1 9. _Di_n . m �jloc1:1I • lor se vor înălţa m�IJ.a'!1m ş1_ st_ngăte de bucurie; li 
y_o1 . m_mul_ţ1, �1 nu se vor împuţina ; 11 voi cinsti, ş1 nu vor fi dispreţui�. 
* Ieo..35. 10:51 . 1 1 .  Cap.31.4, 12, 13; 33. IO,ll. ,�.;.zah.\O.s. 

20. fiii lui vor fi ca altădată • adu. 
n_area. lui  va . rămîne� înaintea

' Mea, ş1 voi pedepsi pe toţi asupritorii lui. 
.;.Isa.1.26. 

21 . Căpetenia l ui va fi din mijlocul 
lui, şi • stăpînitorul lui va ieşi din mii· 
locul lui ; II voi apropia ••, şi va veni 
la Mine ; căci cine ar îndrăzni să se 
apropie din capul lui de Mine ? zice 
Domnul." *Fac.49. tO .  (l;'N11m.1u. 

22. „Voi veţi fi poporul • Meu, şi Eu 
voi fi Dumnezeul vostru." 

til' Cap. 2'. 7; 31. 1,33;32.38. Ezec.11. 20;36.28;37.21. 

23. „lată, furtuna • Domnului, urgia 
izbucneşte, se năpusteşte vijelia şi ca· 
de peste capul celor răi ! •cep.23.1�,,,,;i.;.S1. 

24. Minia aprinsă a D�mnu_Iu_
1 n� se 

va potoli, pmă ce va 1mpl_m1 ş! ya 
înfăptui gîndurile inimii Lui. _Yeţ1 m· 
ţelege în totul lucrul acesta m • cur
sul  vremilor." •Fec.<11.i. 
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faa Ia bunătăţ ile •• Domnulu i, la griu 
sufk,�'�t· Ila untu.ldelemn, la oi şi boi: 
udată, şi �t��o

f: ��i t g;
.
ăcl�n�

-
bine ţ 20j4;· "'�;'" 3 ''

. 
tls11 58.ll, ţtlsu!'l"o}O�ol.

1
.;�.��;��1;/;: 

tine
.
rii 

�ne� f�t�l.e se vor veseli la joc, 1 . ŞI batnnu se vor bucura şi ei . �î 
vo!. preface . jalea în veselie, şi-i ,.0[ 

zu�lf�
1
j��� 

voi da bucurie, după neca-

1 ln vremea • aceea, zice Dom-31 �j' Eu voi fi •• Dumnezeul tun s�minţiilor lu.i Israel , .ş.i ei rnr 
�ro� orul Meu." �·cup.ao.2-1. '·'··' Cnp.30. ?J. 
fi P A�a vorbeşte Domnul : „Poporul 2· r ce-au scăpat de sabie, a căpă
ce)otrecere în pusti4'. : !s[.ael merge '  ta Jocul lui de odihna. 
spre �' S°um . 10. 33 .  Deut.1. 33. Ps . 95. 11 .  Isn.63. 14. 

3 o;mnul mi Se arată de departe : 
/iubesc • cu o iubire „ vecinică ; 

„T ceea îţi păstrez ţ bunătatea Mea ! dea (• Me.l. t. 2. �":' Rom.ll. '.!8, 29. tOsen ll . ·1 .  
4 T e  voi aşeza • dţn nou, �i vei f i 

aş�zată din nou„ _fe�1oara .Im Israe�; 
Te vei împodo�1 .1ara� .cu bmpanel.e 
tale, şi vei ieşi m m11Iocul JOCunlor 
voioase. . _ 

>ilCILp.33. 7. "'�' Exod. to. 20. Judc. 11 .  34. Ps. 1 40. 3. 

5. Vei sădi.• iarăş vii "P� înălţimile 
Samariei ; ce1ce le vor sad1, le vor cu
i e şi roadele. ,, Iso. G5. 21. Amos 9. H. 1, Căci vine ziua, c�nd str_ăjerii vor 
striga pe munt�le _lui . Efra1m : „Scu
Iati-vă•, să ne suim m S1on.! la Domnul, 
Dumnezeul nostru ! „ Isa. 2. a. �he. <. 2. 

7 Căci aşa vorbeşte Domnul : „Stri
gaii ' .  de bucu�ie . asupra lui Iaco"., 
chiuiţi de veselie m fruntea neamuri
lor ! [nălţaţi-vă glasurile, cîntaţi lau
de, şi ziceţi : „Do_'.lm_?�· izb�veşte pe 
poporul Tău, pe ramaş1ţa Im . Israel !" 

:•rsa. 12.5,6.  

s. „lată, îi aduc înapoi din ţara • dela 
miazănoapte, îi adun •• dela marginile 
pămîntului : între ei este şi orbul ş i 
şchiopul, femeia însărcinată şi cea în 
durerile naşterii ; o mare mulţime se 
întoarce înapoi aici ! 

�� Cap.a. 12, 16; 23.8. •:'.;' Ezcc. 20. 3-1, 41; 34. 13. 

9. Plîngînd vin •, şi îi duc în mijlocul 
rugăciunilor lor ; îi duc la '* rîuri de 
apă, pe un drum neted pe care nu se poticnesc. Căci Eu sînt Tatăl lui Is
rael, şi Efraim este întîiul Meu năs
cut ţ. i:.ps,126.6,6. Ce.p. 60.4.  (t.;< fen.35.8; 4'.l. 19; 
1. 1�11. ţExod.4.22. 10. „Ascultaţi Cuvîntul Domnului, 
neamuri, şi vestiţi-l în ostroa ve de
părtate ! Spuneţi : „Celce a risipit pe 
!s.rae! îl va aduna •, şi-l va păzi cum 
�1 pazeşte pastorul turma. 

«Isa.40. U. Ezec.34 . 12,ts,1'. 
1 1 .  C.ăci Domnul • răscumpără pe Iaco�, ş1-I izbăveşte din •• mina unuia 

ma1 tare decît el. 
""'Iee..4.4.23; 48.20. iCt<-Iea.'9.U, 26. 1 �· Ei vor veni, şi vor chiui de bucune pe înălţimile "  Sionului ; vor aler-49 

1 4· :Voi sătura de grăsime sufletul 
�reo

b
ţ1lo"r," ŞI poporul Meu se va �ătura e unataţile Mele, zice Domnul." � 5. „Aşa vorbeşte Domnul · Un ţipat � s� aude la Rama ••, plingeri i la.�!·�m! amare : Rahela îşi plînge c�P111 .' .. ŞI .nu vrea să se mîngiie pentru copm e1, căci nu mai ţ sînt !" �\ )fo.t. 2. 17, IS, •:•�\ lo�. 18. 2r1. tFnc. -12. rn.  

1 6 . . „Ap vorbeşte D<?mnul : „Opreşte-ţi pl!n.sul, opreşte-ţi \acrămile din o�h1 ; cac1 tru<l:a îţi va_ fi răsplătită, z�ce Domnul ; e 1  se vor mtoarce " iarăş dm ţara vrăjmaşului. 
:• vers . ..t, 5. Ezrn t . 5 . 0ee>n l . 1 1 . _1 7. Este nădejde pentru urmaşii tăi zice Domnul ; copiii tăi se vor întoar'. ce în ţinutul lor !" 

1 8. A�d p� Efraim bocindu-se : „M'ai pedepsit, ş1 am fost pedepsit, ca un Junc nedeprins la jug ; întoarce-mă • Tu, şi mă voi întoarce, căci Tu eşti Domnul, Dumnezeul meu ! 0 Plln . r  • .  e 1 .  

1 9. După ce m'am întors • m'am căit ; şi după ce mi-am recun�s�ut greş�lele, mă bat pe pulpă ; sînt ruşinat ŞI roş de ruşine, căci port ocara tinereţei mele." - :·nent.:to.2. 
20. „lmi este Efraim un fiu scump, 

un copil iubit de Mine ?" „Căci cînd 
vorbesc de el, lmi aduc aminte cu gin
găşie de el, de aceea !mi arde • inima 
în Mine pentru el, şi voi avea milă „ 
negreşit de el, zice Domnul. -
.0:'De-ul.32.:J6. Isn.63.15. Osea 11.B.  ::.::: l�o.57 .18. O�t'n. l-1...t. 

2 1 .  „Ridică semne pe drum, pune stîl
pi, i a •  seama la calea, la drumul pe 
care l-ai urmat. . .  Intoarce-te, fecioara 
lui Israel, întoarce-te în cetăţile ace
stea cari sînt ale tale ! " Cap.r.o.;. 

22. Pînă cînd • vei fi pribeagă, fiică 
rătăcită „ ? Căci Domnul face un lu
cru nou pe pămîn t :  femeia va peţi 
pe bărbat. 

.;tCap.2. lS. 231 2G. "\"\ CRp. 3. 6,8, 11, 12. U, :."2. 

Israel şi luda vor propăşi lmpreunJ. 

23. „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, 
Dumnezeul lui Israel : „lată ce se va 
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zice iarăş în ţara lui Iuda şi în. ce
tăţile sale, cînd voi aduce înapoi pe 
prinşii lor de război : „Domnu.I •" s.ă 
te binecuvinteze, locaş al nepnham
rii, munte •• sfînt !" 

(:: Ps.122.r„ 13, 7, 8. Isn . l . :!6. „,,;. zah . �. 3. 

24. Iuda va locui acolo fără teamă în 
toate • cetăţile lui, plugarii şi cei ce 
umblă cu turmele la păşune. • Cnp. 3:l. I2, 13· 

25. Căci voi răcori sufl.etu.1 însetat, 
şi voi sătura orice suflet lihnit de foa
me." -

26. La aceste lucruri m'am trezit, şi 
am privit ; şi somnul îmi fusese dul
ce. -
27. „Iată, vin zile, zic� Domnu11 cînd 

voi însămînţa • casa IUi Israel ŞI casa 
lui luda cu o sămînţă de oameni şi 
o sămînţă de dobitoace. 

,:: F.zec.36. 9 ,  10, 1 1 .  Osea 2. 23. Za.b. 10. 9. 

28. Şi cum am vegheat • asupra lor 
ca să-i smulg ••, să-i tai, să-i dărîm, 
să-i nimicesc şi să le fac rău, tot aşa 
voi veghea asupra lor  ca să-i ţ zidesc 
şi să-i sădesc, zice Domnul." • Cap.44.27. <••Cap. t . 10; 18. 7.  ţCap.21.6 

29. „ln zilele • acelea, nu se va mai 
zice : „Părinţii au mîncat aguridă, ş i  
copiilor l i  s'au sterpezit dinţii," 

·:· J::zec. 18. 2, 3 .  
30. ci fiecare • va muri pentru nele

giuirea lui ; oricărui om, care va mîn
ca aguridă, i se vor sterpezi dinţii ! 

''Gnl. 6. 6, 7. 

Legămîntul cel nou. 

31. „Iată •, vin zile, zice Domnul, cînd 
voi face cu casa lui Israel şi cu casa 
lui luda un legămînt nou. 
• Cap. 32.40;33.U. Ezec.37.26. Evr.8.8-12; 10.16,17. 
32. Nu ca legămîntul, pe care l-am 

încheiat cu părinţii lor, m ziua • cînd 
i-am apucat de mină, să-i scot din ţara 
Egiptului, legămînt, pe care l-au căl
cat, măcarcă aveam drepturi de soţ 
asupra lor, zice Domnul." •Deut. 1 . a 1 .  

33. „Ci iată legărnîntul •, pe care-l 
voi face cu casa lui Israel, după zilele 
acelea, zice Domnul :  Voi •• pune Le
gea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în 
inima lor ; şi Eu voi fi Dumnezeul ţ 
lor, iar ei vor fi poporul Meu. •Cap.32• 
40. «• Po. 40. 8. Ezec. U . 19, 20; 86 .  26, 27. 2 Cor. 3. 3. 
ţCap.24.7;  30.2'l; 32. 38. 

34. Niciunul nu va mai învăţa pe 
aproapele, sau pe fratele său, zicînd : 
„Cunoaşte pe Domnul !" Ci toţi • Mă 
vor cuno�şte, de!� cel  mai mic pînă 
la cel mat mare, zice Domnul ; căci IP. 

voi. ierta •• n�legiuirea, şi nu . mai aduce ammte de păcat 1 ·l'v\1 v0· 
"' lso..M.13. Ioao 6.4.0. I Cor. 2. 10. 1 1oan�' 

lor, 1 
8; �-20: Mic. 7. JB: Fept. I0.43; 13. 39. R���it��Call.�. 
Prtnurea lut Israel tot atU d .

· 

ca legile firii. 
e s1g11ră �5. „Aşa vorbeşte Domnul facut soarele • să lumineze ? care a a rînduit luna şi stelele să z;ua, . care noaptea, care întărită •• ma u"!lneze 

valurile ei să urle, El, al c��a . şi face este Domnul t oştirilor : ,, ui Nurne &. 1 7 ;  89.2. 36, 37; 1 1 9 . 9 1 .  >:•::: J1:1n. 01 . 15. ����· ��- Pa.�. 36. Dacă vor înceta aceste le :, · 1�· intea Mea, zice Domnul şi n gi d1na. 
Israel va înceta pe veci� să ;a.��l Jui 
neam înaintea Mea !" ai •e un 

"'= I'�. 148. 6. J�a. 54..9, 10. Ce.p.� li 
37. „Aşa vorbeşte Domnul . D 

· · ceruri_l,e su� • pot fi măsurate· ?• ac� 
temel11 le pammtului jos pot ,fi

şi daca 
tate, atifnci voi lepăda şi Eu pe to�e��:
� ul Im Israe!: pentru tot ce a făcuţ z ice Dom�ul. . . "C•P.il!.� .38. „lata, vm . Zll.e,_ zice Domnul' cmd cetatea va fi z1d1tă iarăş în · ' 
stea Domnului, dela turnul lui H�n
neel • pînă la poarta unghiului. a-

'"Neem.3. t. Zah.u ro 
�9. Frî.ng�ia • d� m�surat va trece in� ca pe_ dmamtea e1, pmă la dealul Gareb, ŞI de acolo va face un ocol în spre Goat. "Ezec.40.A. Zah.2.t. 40. Toată valea unde se aruncă tru. 

purile moarte şi cenuşa, şi toate og03. rele pînă la . Pîrîul. Chedron, pînă la 
u.ntl°h1u.I porţ11 • cailor _la răsărit, vor 
f1 mchtnate •• Domnului şi nu vor mai 
fi niciodată nici surpate nici nÎlni· 
cite." " 2 Cron . 23. 1&. Neem . 3 . 28. ••loel3.17. 
lnceputul istoriei celor doi ani dinain· 

tea dărîmării Ierusalimului. 32 1 .  Iată cuvîntul spus lui Ieremia 
din f artea Domnului, în al zeci· 

!ea • an a lui Zedechia, împăratul lui 
l uda. - Acesta era anul al optspre
zecelea al lui  Nebucadneţar. 

„� 2Reg.2ă. t, 2. Ce.p.11.1. 
2. Oastea împăratului Babilonului îm· 

presura pe atunci Ierusalimul, şi proo· 
rocul le rem ia era închis în curtea ' 
temniţei, care ţinea de casa împăratu· 
lui  lui  

l��!;m . 3 . 26. cap.33. 1 ;!17 . 21; 38.6; :11.H. 

3. Zedechia, împăratul lui Iuda, pu· 
sese să-l închidă, şi-i zisese : „Pentru 
ce prooroceşti, şi zici : „Aşa vorbeş:e 
Domnul : „ l ată •, dau cetatea aceas a 
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·oile împăratului Babi lonului, şi I părarc lui B f 1 . . . 77 1 

in m1 . ""1'- " ' - " · făcut O a r�1c, i u Im Nerua, am o va iud'e'chia împăratul lui Iuda, nu 1 7. Ah�n0lui această rugăciune : 
4., e 

ă a d� Haldei, ci va fi dat în Tu ai' fă�ut ,
oamne . Dun:1nc�e1�le, iată, 

v� ·t î�păratului Babilonului, îi va puterea Ta cerurile .Ş• pammtul cu 
111 101 .e ură către gură, şi se vor vedea întins . nimi 

cea mare ş1 �u braţul Tau vor_b1. g faţă " C•p. 3 1 . 3; :lB. 1B, �:i; :m. r,; r.2 . 9• tea Ta· 1 ., 2n; nu �s�.� ?e m1rat'' din par
faja in .  t'ut Babilonului va duce pe 1 8 T d 

�-�o. 1o. ' · l•nc.1s.1.1.v„".21.Lnc.u1. 
Z5

.d!��!
r
Îa Babilon, unde va rămînea lea ;  n�am

ai
d�n�i rare .Pîn_ă la

d
a! mi i: e . • d • !mi voi aduce Eu amin- n I · · • .  a.meni, ŞI pc epseşh 

pîna c1Î zice Domnul. Chiar dacă •• l�r 
e�rn�re� l.Ţnnţ:_lor în sinul copiilor t.e. �:teti împotriva Haldeilor, nu veţi re, c�t�1�t'�rn����h ?u�nezN1! cel ma��ea izbîn?ă." 

. 
•:: Cup. 27 . :2. •" Cnp . 21 . 4;  33. o," �Omnu) ţ OŞtiri )o� 

r carul urne este 
6. Ieremia a zis . „Cuvmtul Domnului ···Exod . 20. o ; a-L 7. Dcut.5• 9,10• ,,.1,n.9.G. t Cnp.lO,rn. mi-a vor.bit _astfel : . . . 1 9. T� eşti mare • la sfat şi puternic 7. „ lata ca Hana�eel, ţwl u_nc.hmlui la fapta, Tu ai ochii •• deschişi asupra 

tău Şalum, va veni lj tine sa-ţi spu- tuturor căilor copiiloroamenilor ca săt nă : „Cump�r� ogc;iru m;u car_e este dai fiecăruia după căile lui, d�pă ro'. 
la Ana tot, c�c1 tu a1 dr��� de rascum- du) faptelor lui. " l•n. 21!. 29. ,,,, lov sL 2 1 .  părare ca sa-I cumpen .0 0 • •  „ Po. aa.ia. rro�. 5.2J. Cap. 16• 17. tC•i•. !7. lO, 

: Lev. 25. 24·�·"-: Rut4.4 • • 20. Tu a1 făcut minuni şi semne mari S. Şi Hana1!1eel, fiu) unc�wlu1 meu, in . ta�a . Egiptului şi pînă în ziua de 
a. venit la m ine, dup� C:uvi.ntu� Do�- aZ1, ŞI in Israel şi printre oameni, şi 
oului, în curtea temniţei, ş1 m1-a zis :  Ţi-ai făcut un Nume • aşa cum este 
„Cumpă�ă ogorul . meu,. ca�e e�t� la astăzi. *

_
Exod. 0. 16.1 c:·on.11. 21. 1ea. 6:1.12• Dnn.9• 10, 

Anatot, in ţara Im_ Be�1amm.! cac1 �u 21 . Ai scos •  din ţara Egiptului pe 
ai drept de moştemre ŞI de rascumpa- poporul tău Israel, cu minuni şi semne 
rare, cumpără-l !" _Am cunoscut că era n;iari, cu mînă tare şi cu braţ întins, 
cuvîntul Domnulm. şi cu o mare groază . 9. Şi am cumpărat dela Hanameel, *Exod . 6 . 6. 2Sam. 1 . 2a. 1 eron.11.21. Po . 136. 11,12. 

fiul u_n�hiului. m�ll;, ?go�l dela Ana- 22. :ru le_-ai _ d.at . ţara • aceasta, pe 
tot ş1 1-am cintanţ argmtul, şapte- care 1urase1 par1nţ1lor lor că le-o vei 
sp;ezece sieli .de argmt. :Fac. 23· 16• Zah. i1. 12· da, ţară în care curge lapte şi miere. 
1 0. Am sens un zapis, pe care I-am ''Exod . a. 8. 17. Cnp. 11. 0. 

pe�etluit,, am pus
, 
martori� ş_i am cîn- �3; Ei au venit, şi au luat-o în stă

tănt argintul mtr o. cuml?ana. pin1re. Dar n'au • ascultat de glasul 
11. Am luat apoi zap isul d� cum- Tău, n'au păzit Legea Ta, şi n'au făcut 

părare, pe cel care era pecetluit după tot ce le poruncisei să facă. Şi atunci 
lege şi obiceiuri, şi pe cel ce era des- ai trimes peste ei toate aceste nenoro
chis ; ciri ! '' �eem.9.26. Cap. 11. 8. Dan.D. 10-1'. 

12. şi am dat zapisul de cumpărare 24. Iată, şanţurile de apărare se înal
lui • Baruc, fiul lui Neriia, fiul lui ţă împotriva cetăţii şi o amenintă ; ce
Mahseia, în faţa lui Hanameel, fiul tatea va fi • dată în mînile Haldeilor 
unchiului meu, în faţa martorilor••, ca- cari luptă împotriva ei, biruită de sa
ri iscăliseră zapisul de cumpărare, şi bie ••, de foamete şi de ciumă. Ce ai 
în faţa tuturor Iudeilor can se aflau spus Tu s'a întîmplat : Tu însuţi vezi ! 
În curtea temniţei. •Cap. 36 . 4 .  „ l•a. �. 2. «Vero,2o.36. "''Cap.U. 12. 

1 3. Şi am dat lui Baruc înaintea lor 25. Şi totuş, Doamne, Dumnezeule, 
următoarea poruncă : Tu mi-ai zis : „Cumpără-ţi un ogor cu 

1 4. „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, argint, şi pune şi martori !" . . .  cînd 
Dumnezeul lui Israel : „Ia zapisurile totuş cetatea este • dată în mînile Hal
acestea de cumpărare, cel pecetluit şi deilor !" , . � vcrs.24• 

cel deschis, şi pune-le într'un vas de 26. Cuvintul Domnului a vorbit atun
pămînt, ca să se păstreze multă vreme ! ci lui Ieremia, astfel : 

1 5. Căci aşa vorbeşte Domnul oştiri- 27 . •  „Iat.ă,_ E!-1 s�nt qomnul, Dumne
lor, Dumnezeu l lui Israel : „ larăş • se zeul oncare1 faptun. Este ceva de 
vor mai cumpăra case ogoare şi vii mirat'* din partea Mea ?" 
în lara aceasta." 

, 
• Vere.37, 43. ·�um. 16.22. M Vere. 17.  

16. Dupăce am dat zapisul de cum- 28. Deaceea, aşa vorbeşte Domnul : 
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Iată dau • cetatea aceasta în mînile ; să .s� teamă �e Mine .. totdeaun 
Hald�ilor, şi în m�nile lu� N�bucadne- i fericirea lor ş1 a copulor lor d� �Pre 
ţar împăratul Bab1lonulu1, ş1 o va lua. 1 40 V . . h . · Cap: 2·t. 7 . E'-ec. 1r� e1. , 

.* """'· 3. : • 01 _ mc e1� •cu_ e1 un le " . 9;�· ?9 Haldeii cari luptă împotriva ce- vec1!11c! ca nu. Ma \"O� mai întoa 
garn1nt 

tă;ii acestei; vor întra, îi vor pune • !a e_1, _c1 }e V?t f!ce bine, şi le V;ice de. 

foc, şi 0 vor arde, împreună cu <:_as�_le m m1�a fnca d.e Mine, ca s
fUne 

e acoperişul •• cărora au adus !amu� se departeze 
.
de �hne. nu 

fui Baal şi au turnat jertfe d!! �autura 
- . •

Isa. oo. 3. Cap. 31. 31. "''C•p.a1 11. 
altor dumnezei, ca să Mă m1me. . .4 1 .  . M� Y!!• bucura să le fac b" 

· 
•' Cap. 12. 10;31.s,10; 02. 13: ••ca�:!9· 13: u voi �ad1 c_u :i�evărat în tara /ne, 

30 Căci copiii lui Israel ş1 copm lut sta, dm toata mima şi din tot 
cea. 

Jud� n'au făcut din tinereţa lor, ?.� fletul Meu." su. 
cît ce este rău • înaintea. �ea.; c�pm • Deot.�·�· T•f.3. 17. '''' Cap. 2•. 6; 31.28. A111os9

.
1; lui Israel nu"!a! M'au m�mat mtr un� �2. Ca�1 aşa vorbeşte Domnul : D · cu lucrarea mmilor lor, zice Domnul. pa cum am adus peste poporul" u. 

• Cap.2 . 1; 3. 25;1.22,2s;22. 2i. E�ec· 20:28· sta toate aceste m ari nenoroci · 
ace. 

3 1 .  „Căci �etat�a �ceasţa Im,• aţ1ţ� aşa V<;>i a?u�e peste ei tot binel� tot minia şi urgia, dm ziua cmd s a  �1d1t care h-1 fagadu1esc. • cap. ;1 Pe 
şi pînă azi ; de aceea, vreau s'o iau • 4 3. Se vor cumpăra • iarăş ogoare ·�· 
dinaintea feţei Mele, • 2 Reg. 23•27; 2'.3• ţara aceasta, despre •• care ziceţi 

1� 
32. din pricina tot rău_lui P!': .car.e 1-au este o pustie fără oameni şi fără dot/ făcut copiii lui Israel ş1 copu�_ lut Iud_a toace, ş i  că este dată în mînile Ha/: ca să Mă minie, ei \ împăr�ţu lor, c�: <leilor. • Ven; . 15. « cap.:n.rn. peteniile i?_r, I?reotu ţar ş•. pr?_orocu 44: Se vor cump�ra iarăş ogoare e lor, oamenn lut luda ş1 locmtom Ieru- argint, se vor scne zapisuri se v� salimului. •Iso. 1 . u. Da•. 9

•
9

• pecetlui, se vor pune martori 'în ţ : 
�3. Mi-a•� înt�rs • �P�!ele, .nu s'_a� lui . Beni�mjn şi �n . împr�jurii:iile k�. uitat la Mme ; 1-am •m atat, 1-am m. sahmulu1, m cetaţtle lui luda în cetăvăţat •• într'una, dar n'au as�ultat ŞI ţile dela munte, în cetăţile dela cim. nu s'au. în�ăţat. • Cap. 2; 2'.' 7· :4· '�·c�P· 7·13• pi� şi în cet.ăţile _dela m!ază.zi, căci 34. C1 ş1-au pus ur1C1umle 1dole- voi aduce •• mapo1 pe prinşii lor de şti în Casa peste care este chemat Nu- război, zice Domnul." 

mele Meu, şi au spurcat-o. • cap.17.26. '"" Cap.33.7,u,�. 
(•Cap. 7.30, 31;23. II. Ezec. 8.616. 

35. Au zidit înălţimi lui Baal în valea 
Ben-Hinom, ca să treacă prin • foc lui 
Moloc •• pe fiii . şi fiicele lor : lucru 
pe care nu ţ Ii-I poruncisem ; şi nici 
nu-Mi trecuse prin gînd, că au să facă 
asemenea grozăvii ca să ducă pe luda 
în păcat." 
• Cap. 7. 31;19.6. ••Lev.18. 21. I Reg. 11. 33. t Cop.7.:11. 

36. „Şi acum, aşa vorbeşte Domnul, 
Dumnezeul lui Israel, despre crtatea 
aceasta, desr.re care ziceţi : „Va • fi 
dată în mîmle împăratului Babilonu
lui, biruită prin sabie, prin foamete ş i  
prin ciumă" : • vers. 2'. 

37. Iată, îi voi strînge • din toate ţă
rile unde i-am iz&"onit, în minia Mea, 
în urgia Mea, şi m marea Mea supă
rare ; îi voi aduce înapoi în locul ace
sta, şi-i voi face să locuiască în •• li
nişte acolo. • Deot. 30. 3. Cap. 23. 3; 29. 14. 31.10. 
Ezec. 37.21. "'""Cap.23.6;33. 16. 

38. Ei vor • fi poporul Meu, şi Eu 
voi fi Dumnezeul lor. '' Cap. u. 7; 30. 22.31. 33. 

39. Le voi da o inimă • şi o cale, ca 

33 1. Cuvîntul Domnului a vorbii 
lµi Ieremia a doua oară, pe cînd 

era încă închis• în curtea temniţei: · • Cep.32.2.3. 2. „Aşa vorbe�te Domnul, care • face 
aceste lucruri, Domnul, care le urzeşte 
şi le înfăptuieşte, El, al cărui Nume 
este Domnul •• : 

*Iaa.37. 26. 1-'li*Esod.fl.5,3. A.m.0116.8;9.6. 
· 3: „C1m1mă-Mă ", şi-ţi voi răspunde i 
şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri 
ascunse, pe cari nu Ie cunoşti. 

:;•Ps.91.15. Cap.?il.12. 
4. Căci aşa· vorbeşte Domnul, Du"m.: 

nezeul lui Israel, despre c�sele_ ceţatn 
acesteia, şi despre. casele 1mpar_at1lo� 
lui luda cari vor f1 surpate ca sa fac� 
Ioc pen'tru şanţurile de întărire • ŞI 
pentru săbii, •C•�·32·24. 

5. cînd vor înainta să lupte • 1mpo
triva Haldeilor, şi cînd se vor �mple; 
cu trupurile moarte ale oam��ilor, � 
cari-i voi :lovi în minia Mea ŞI m urgia 
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şi din pricina răutăţii cărora Imi 1 1 4 I t" . 773 Mea, scunde faţa de această cetate :  cînd ·� � a:, v�n . zile, zice Domnul" ;01 a . "C•p. �'- '•· pe careo1

l •mphm •• cuvîntul cel bun' 
6 Iată, îi V?i da vm_decare .• şi sănă- rael ş i  d 

-am spus despre casa lu i  Js'. i îi voi vmd:ca, ş 1  le_ voi �eschide espre ._casa lui luda. · 
ta eizvor bogat m pace ş 1 credmcioşie. 1 5 I .1 ···Cap . 2a. o;a1.21, a1 . ""Cap. 2!1. lo. un • . . '.''.C•P.30.11. lea 

· n. zi ele a:elea şi în vremile ace-7 Voi aduce• m'.lpo1 pe_ pr_1_nş 1 1 de răz- Oct 
vl� /ace �a răsară lui David 

bol ai lui Iuda ?1. pe pnnşu d� război dre��s t n�p_nhănită, care va înfăph� 
ai lui Israel, ŞI-I voi aşeza 1arăş ca a ea Ş I  Judecata în ţară. 
odinioară ••. *Cnp.�. �; 32. 4·t Vers. a. "'*lsa. 1. 1 6. I ' I 1: 

�ţ lsa . .J . 2; 1 1 . 1 . Cttp.2a.r;, . cap.2'-6;30.20;31. •. za, •2. 10. t "t . n z1 ele . acelea, luda va fi m· -'s Ii voi curăţi • de toate nelegiuirile ş�1 '· �� Ierusalimul va locui în liniş�� 
e. cari Ie-au săvîrşit î�p�triva. Mea: N1 •a. a_ c_um l i  vor numi : „Domnul: 
re voi ierta„ toaţe n�Jeg1u.1n le prin cari tfr��n_irea 1 noastră." •Cnp. 23. G. M'au sup�rat, ş1 prm cari s'au răzvră- vid · nu 

aci �şa .v�rb�şte _I:?omnul : „Da
tit împotriva Mea. <• Ezec. "6 . 2ă. Zah. 13. 1. urm va f} hps1t niciodată de un 
i.1.9.13, 14. ""C•p.at . a<. Mie. 7. 1s. ni aş, care. sa s_tea pe scaunul de dom-
9. �e.ta!ea aceas�a •. va fi pe�tru �ine e .. 2�J"mc�s�.\��1 Israel. 

. 0 pncma de l'.luda �· �e slaya, printre 1 8 N
" . g:.u: Ps. so._'":.ar.. Luc. 1 . :n, aB. 

toate neamurile pammtulu1. Ele vor lipsiţi 
•c_i .�eoţ11 _ş1 _Lcv1\11, nu vor fi 

afla tot binele pe care l i-I voi face m . m�i _ata mamtea Mea de ur
rnr rămînea mirate •• şi uimite de toată ar�� tc:_ar�. sa. aducă arderidetot ", să 
fericirea, şi de toată propăşirea pe mîncar:mu� 1�PrJun"ă �u dar_!:lrile de 
care le-o voi �.���

'
.02.1 .  Cap. 13. 11. ""'" lsa.G0.6. zilele !«' J�o!1�12�1; �!�1�. {;.��!�6,;.�P�����-

10. Aşa vorbeşte Domnul : „Se vor 1 1 9 \=uvmtul Domnului a vorbit lui 
mai auzi iarăş în locul acesta despre • �remia, astfel : 
care ziceţi că este pustiu, că nu mai O. „ .

• 
Aş� vorbe_şte Domnul : „Dacă 

are oameni nici dobitoace, se vor mai _P.uteţi . sa �u�eţ1 legămîntul Meu cu 
auzi iarăş în cetăţile lui Iuda şi pe ziua,_ şi_ le&"amm_tul Meu cu noaptea, 
uliţele Ierusalimului, pustiite, lipsite Fa 1 mcit zma ŞI noaptea .să nu mai 
de oameni, de locuitori, de dobitoace le a vre�ea lor, 

*Cap.32. 43� �-
.
Ps. 89. 3i'. lsa.54.9. Ce.p.31.36. Vere.20. 

1 1 .  strigătele. • d� bucurie ş_i strigă- �1 . a�unc1 se va putea rupe şi_ legă� 
tele de veselie, cmtecele mirelui şi !'11�tul" Meu C1;l r?b"ul �eu David, aşa 
cîntecele miresei, glasul celor ce zic : mcit �a nu mai a1ba J'.ii, cari să dom
,.Lăudaţi •• pe Domnul oştirilor, căci nea�c': pe scaunul IUi . �� dom�!e, ş� 
Domnul este bun, căci în veac ţine în- leg_ammtul !\'\eu cu Lev1ţ11, preoţn, can 
durarea Lui !" Glasul celor ce aduc lmi fac �luJb31. . ''Ps.89.34. 
iertfe ţ de mulţămire în Casa Dom- 22. Ca <:şhre� ceru_r�lor, ca,;e, . nu se 
n�lui. Căci voi aduce înapoiţţ pe prin- poate numara, ş! ca nisipul m31r_i1, care 
şu de război ai ţării, ş i  î i voi aşeza n� �e poate m_asura, aşa . voi . mmulţ1 
iarăş ca odinioară, zice Domnul." s��mţa �ob�lu1 !\'1.eu,pav1d, ş1 pe Le
•Cap. 7.34; 16. 9;25. 1o. Apoc. ls.23. •<• i cron. 16.8, 34. v1ţ11, can-M1 slujesc. 
�er�:}071·3�.1�6��'.·���r�.·7.130· 1 · Is•. l2. •. tLev.7. 23. Cuvîntui

°�����:�·t:·���b:t3'i�i 
12. „Aşa vorbeşte Domnul  oştirilor : Ieremia, astfel : 

,_ln ,lo"cul • '.lcesta pustiu, fără oameni 24. ·„N'ai băgat de seamă ce zic oa-1' · fara dob�toace, şi în toate cetăţile menii aceştia : „A lepădat Domnul 
u� _vor 1!1a� fi iarăş locuinţe de pă- cele • două familii, pe cari Ie alese
sto�1 •. can-ş1 vor odihn i  turmele. In se?" Atît de mult dispreţuiesc ei pe cet�1le de la munte ••, poporul Meu că nu-l mai privesc ca 1:•-66.10. C_aP. 31 . 24; 60. 19. ''''' Cap.17.26; 32.«. un popor. *Vers. 21.22, dl3.1 m �etăţile din cîmpie, în cetăţile 25. Aşa vorbeşte Domnul : „Dacă 
� . a  .miază zi, în ţara lui Beniamin n'am făcut Iegămîntul • Meu cu ziua r m n�prej';lrimile Ierusalimului, ş i  şi. cu noaetea, �acă n'�am, aşez�t „ Ie
� ;etăţ ile lui luda, vor mai trece ia- g1le cerurilor ş1 ale pammtulu1, 
raş " �1le . pe supt mina celui ce le •Vers.20. Fac.s.22. ••Ps. 1us,11; 104.19. Cap.at.36,86. 
numara, zice Domnul." •Lev.27.32. I. Sau: Starea noastrn dnpll voia Iul Dumnezeu. 
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26. atunci • voi lepăda şi sămînţa lui 
lacov şi a robului Meu David, şi_ nu 
voi mai lua din sămînţa lui pe cei Ci! 
vor stăpîni peste urmaşii lui �vraam, 
lui Isaac şi lui Iacov, căci voi a�uc� 
înapoi •• pe prinşi i  lor de război, ş1 
voi avea milă de ei !"  

porul Ierusalimului ca  _ slobozenia • robBor,' sa Vesteasc· Exnli.21 ') Le a 
9. pentru ca • fiecare· -�ă ( ·

";· 10- v,,_ „ pe robul şi roaba sa pe Ease slob0 : 
Evreică, şi nimeni •• �ă n vr�u şi p11 robie pe fratele. �ăn lud�u�ai tină i: 

·· Nef'tn .  r. . 11 -�-,Le 
1 O. Toate căpeteniile şi

. ţ · t '·25.:n°"' 
Proorocie asupra soartei lui Ezechia. cari făcuse_ră . învoiala, s'a� re0Poru1, 
34 1 .  lată cuvîntul spus lui Ieremia la�e �lo�oz1 ţieca_re pe robul igat Să 

din partea Domnului, cînd • Ne- IU J, şi sa �u-1 mai ţină în robi� r�aba 
bucadneţar, împăratul Ba_bilo!11�l 1!!• c.� ascultat, şi !�-au dat drumul. · Ei au 
toată oştirea sa, şi toate �mparaţn_le . 1 1 .  Da� mai pe urmă • s'au răs • . pămîntului de sup! stăpu:i_irea. l_u1, ş1 au _11;1at 1 11ap_o1 r,e r_oţ>i i şi roabe11nd1\ toate popoarele, faceau razb?1 1mpo- �ar!-1 slo�oz_1sera, ş1 i-au sil it să t• �t 
triva Ierusalimului şi împotnva tutu- 1 1araş robi ş1 ro�be. • ve"' .21 . ea 

e lt 
ror cetăţilor cari ţineau de el : � 2. �tunc1 c_uvrn_tul Domnului P-�., 

• Cap . 31 . 37 • • .,.. \'en: . :' . 11.  Ezra. ::? .1 .  

•2Reg.2ă.J, etc. Cap .39. l ; o2.4. <«Cnp . 1 . 15. bit lui Ieremia d1n partea Dom� lor. 
2. „Aşa vorbeşte Domnul, Dumne: astfel : ului 

zeul lui Israel : „Du-te de spune IUJ 1 3. „�şa vorbeşte Domnul D 
Zedechia, împăratul lui luda, şi zi-i : z�ul _ lui Isra_el_ :  ,1_Eu am făc�t �:11· 
„Aşa vorbeşte Domnul : „lată •, dau �am1nt cu J?armţ1 1 voştri, în ziua ( � cetatea aceasta în mînile împăratului 1-a� �co_s din ţar� Eg iptului, din c�� Babilonului, şi o va •• arde cu foc. rob1e1 ş1 le-am zis : 1 

• C•p . 21 . 10; 32. 3,28. ••'Cap.32.29. v.rs . 22 . 1 4. „După şapte • ani fiecare d" . 
3. Şi tu • nu vei scăpa din mînile lui, să lase slobod pe fr�tele său �n voi 

ci vei fi luat şi dat în mina lui, vei da care i se v inde lui ; şase ani să-jiv;1eu 
ochi cu. împ�ra!ul Bab�lon_ulu�, el îţi j�ască, şi apC!i �-ă-1 laşi slobod deJ" va· vor�I gura catre gura, ŞI vei merge hne. D�r rărmţ11 voştri nu M'au as'. la Bab1lo!1. _ • • Cap.32. � . cultat ŞI n au luat aminte la Mine. 
4. Numai, asculta Cuvmtul Domnului, ··· Exod. 21 . 2; 2J. 10. Deui.ii.Q Zedechia, împăratul lui l�da ! Aşa vor: .t �· Vo} v�aţi întors astăzi în voi În· beşt� D_omnul d�spre tme : „Nu vei ş1va, aţi _facuţ ce este bine înaintea muri ucis de sabie, Mea, vestmd fiecare slobozenia pentru 5. ci vei muri în pace : şi cum au ars aproapele său, şi aţi făcut o învoială' 

mirezme • pentru părinţii tăi, vechii înaintea Mea, în Casa •• peste care este 
împăraţi, cari au fost înaintea ta, tot chemat Numele Meu. 
aşa vor arde *• şi pentru tine, ş i  te <•2 1lrg.2J.3. Xcem. 10. 29. ••cop.;.10 

vor t jăli, zicînd : „Vai, doamne !"  Că- 1 6. Dar pe urmă v'aţi luat vorba În· ci Eu am rostit cuvîntul acesta, zice dărăt, ş i  Mi-aţi pîngărit• Numele, luÎnd 
Domnul." iarăş înapoi fiecare pe robii şi roabele, 

• 2 eroo.16.t4;21.19. ••Dan.2 .� t Cap. 22.1a. pe cari-1 sloboziserăţi, şi-i lăsaserăli 6. Proorocul Ieremia a spus toate în voia lor, şi i-aţi silit să vă fie iarăi 
aceste cuvinte lui Zedechia, 1mpăratul robi şi roabe." •Exod.20.1. i..v.19.u. 

lui luda, la Ierusalim, 1 7. „De aceea aşa vorbeşte Domnul: 7. pe cînd oastea împăratului Babi- „Nu M'aţi ascultat ca să vestiţi sloi» 
Ionului lupta împotriva Ierusalimului zenia • fiecare pentru fratele său, !ie
şi împotriva tuturor celorlalte cetăţi care pentru aproapele său. lată, Eu 
ale lui luda, împotriva Lachisului şi vestesc împotriva voastră, zice Dom· 
Azechei, căci acestea erau cetăţile•, nul, slobozenia săbiei 0*, ci urnii şi 

_
foa· 

cari mai rămăseseră din toate cetăţile metei, şi vă voi face de pomină printre 
întărite ale lui luda. toate împărăţiile ţ pămîntului. •11•1:1.2. 

1ll 2 Rt>g. I8. 13; 1D. 8. 2 Cron. 11.5,a. Gal . 8 . 7. Iac.2 . 13. *.,.. Cap.32.24 ,36. ţDeut.28.:lD,IM. 
Ameninţări. c;pa�·ş�· e oamenii, cari au c�lc�t le· 

8. lată cuvîntul spus lui Ieremia din gămintuf Meu, cari n'au păzit inda: 
partea _Domnului, după ce împăratul toririle învoielii pe care o făcuser� 
Zedech1a făcuse o învoială cu tot po- înaintea Mea, tăind • un viţel în doua 
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. ·nd printre cele două jumătăţi [ 8. Astf 1 . • 775 şi tre�I '" Fuc.1&.10, 17. poruncit

e t' noi asct!ltam tot ce ne-a ale lu11 anume pe căpeteniile lui Iuda tăi nost �nadab, fiul lui Recab ta
.I 9-/�ăpeteni il_e Ierusalim_ulu!, pe fa- noastră, 

r�i'ci 
n�oi

be� _vin toată �iaţa 
şi P . . dregători, p_e preoţi, ş1 p� tot stre, nici rn · . • . n!�I nevestele noamenllrul ţării, cari au trecut printre 9. nu zidim'' !11.c1 fucele noastre ; 
poP� ile viţelulu i, tru noi i nici ca�e _ca locuinţe penbu�at îi voi da în mînile vrăjmaşilor ogoare ' riici°

u· st.ă�im.m. n�ci .
vii,  nici 2 ·

în mînile celor ce vor să le ia 1 o. ci' locui�
alm un 1_ns�mmţate : 

Jor, i trupurile lor moarte • vor împlinim tot 
n corturi, ş1_ urmăm şi via!\1 hrană păsărilor cerului şi fia- stru Ionadab 

ce ne-a poruncit tatăl no-sluJ I cîmpului. . '' Ca!'. 7. �; lG. 4.; 10. 1. l i . Cînd ' , · . • • 
r�f1 Dar .Pe Zedech1a, 1mparatul lui împăratul B î/tt 1t"�a .Nebuc�dnetar, 

d, 
şi pe căpetenii le lui, îi voi da acesteia a � onu m,_ 1mpotnva ţării 

lu �Înile vrăjmaşilor lor, în mînile ce- la leru�aÎi
m z�s :  „Haidem, să . fugim 

J° ce vor să le ia viata, în mînile 0• de oastea s�' . .  �' �astea Halde1lor şi 
�frii împăratul_ui Babilonulu.i, care • a locuim la 1

1
;:��alim

ş
� 

se face că acum 
11 cat dela VOI ! <· C•P· 97· 0• 11 · 1 2. Atunci Cu · t · · 
p2
e2, Iată", "'.oi da po;uncă! �ice Do.m- bit lui Ieremia

v1�sW pomnulm a vor-
1 şi-i vot aduce mapo1 1mpotriva 1 3 A ' e · 

�:dtii acesteia ; o vor •• ba.te, ? vor Du��'ez��tl 
vl�f����e?.0m0�:�t 

oşt!rilor, 
lua şi o vor arde cu foc. Ş1 voi pre- ne oamenilor lui I d

. „ . e _ş1 S_PU
fac� ţ cet�ţil� ,!u i  luda într' un pustiu Ii:_r�sal imului : „Nu 

u
v�it?� ��cy��ti1\�� 

fărti locuitori. •cap.97.8, 10. •'' Cap. SS. 9; vaţatură ca să ascultaţ· d · t 1 
,, 1,1,s;li2. 7,19. tCap.9.n:44·2• 6· Mele ? zice Domnul. 1 e 

����n,12\�. 
Racabifii. 

1 4. „Cuvintele lui Ionadab, fiul lui • · .  _ 
. Recab, care a poruncit fiilor săi să 35 1 : Cuvmtul rostit c'.ltre Ieremia n!-1 be� "..În� sînt. păzite ; căci ei nu beau dm l?arte� Don:mul�1, �e v�emea vm pma m ziua de azi, şi ascultă 

lui loiach1m, fiul Im Ios1a, 1mparatul , astfel de porunca tatălui lor. Iar • Eu 
lui Iuda, sună astfel : . . • 

v'am vorbit, şi de vreme"• şi tîrziu, 
2. „Du-te. Ia. casa .R,.ecab1ţ1Ior , vor- şi nu M'aţi ascultat ! 

beşle cu e1 �I adlf·.1. �.n �as_a Domnu- <•2cron.:16.16. ''''Cnp.7.19;20•9• 
lu·i, în una dm chilu ŞI da-le să bea 1 5. V'am • trimes pe toţi slujitorii vin !" '' 2Reg. 10.1&. 1 Cr0?· 2· &0: <••l Re�.6·6· M�i proorocii, i-am trimes într'una la 
3. Am _ luat _pe Iaaz_a�1a, fml I�� I_e_- v01, să vă spună : „lntoarceţi-vă •• fie
remia, fiul Im Habazm1a, pe fraţn sa1, care dela calea voastră cea rea în
pe toţi fiii săi, şi toată casa Recabi- dreptaţi-vă faptele, nu mergeţi după jilor, alţi dumnezei, ca să le slujiţi, şi veţi 
4. şi i-am dus la Casa Domnului, în rămînea în ţara, pe care v'am dat-o 
chilia fiilor lui Hanan, fiul lui lgdalia, vouă şi părinţilor voştri ! Dar voi n'aţi omul lui Dumnezeu, lîngă chilia căpe- luat ammte şi nu M'aţi ascultat. 
teniilor, deasupra chiliei lui Maaseia, « cnp. 1. 2&; 20. <. "''Cnp. 1s. 11; 20. &, G. 
fiul lui Şalum, uşieru l •. 1 6. Da, fiii lui Ionadab, fiul lui Re-

• 2neg. 12. 9; 25. 18. 1 cron .9 .  1s, rn. cab, păzesc porunca pe care le·a dat-o 
5. Am pus înaintea fiilor casei Reca- tatăl lor, însă poporul acesta nu M'as
bijilor nişte vase pline cu vin, şi pa- cultă !" 
bare, şi le-am zis : „Beţi vin !" 1 7, „De aceea, aşa vorbeşte Domnul, 
6. Dar ei au răspuns : „Noi nu bem Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul lui 

vin ! Căci Ionadab •, fiul lui Recab, Israel : „lată, voi aduce peste luda şi 
tatăl nostru, ne-a dat următoarea po- peste toţi locuitorii leru_salimului to�
runcă: „Să nu beţi niciodată vin, n ici te nenorocirile, pe can le-am vestit 
voi, nici fiii voştri ; •2 Reg. 10. 16, cu privire la ei, pentrucă • le-a.m vorbit 
7. şi nici să nu zidiţi case, să nu să- şi nu M'au ascultat, pentrucă 1-am che-

�ă�aţi nicio sămînţă, să nu sădiţi vii, mat şi n'au răspuns !" -
n1c1 să nu stăpîniţi vii, ci toată viaţa . • Pro_v . i .24.  Is�.65.12:66;�· Cap. 1. 1�, 
vo�sţră să locuiţi în corturi, ca să • 1 8. Ş1 Ieremia a zis casei R��ab1-
tră_1\1 multă vreme în ţara, în care sin- ţilor : „Aşa VOŢbeşte Domnul OJt•r!lor, 
leţ1 străini." •E•od .20. 12. Eres.6.2, s. Dumnezeul lui Israel : Pentruca aţi as· 
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cultat de poruncile tatălui vostru lona- 1 înaintea Domnului pe tot 
dab, pentrucă aţi păzit toat� orîndui- rus,'.11.imul�i şi pe tot popor�IPor�l Je. rile fui şi aţi făcut tot ce v a  porun- : cetaţile lu i _  I uda la Ierusalim Venit Uin 
cit el ; J � O. Atun_c1 Baruc a citit din. 

1 9. pentru aceasta, aşa vorb�şte Dom- J vmtele }u1 Ieremia, în auzul î�arte cu. nul oştirilor, Dumnezeul fUI ls_ra�I : popor, 1_n C�sa Domnului, în �r.e�ului 
„ lonadab, fiul lui Reca�, nu. va_ f1 hp; Ghemana, fml lu� Şa fan, Io �f�ha lui 
sit niciodată de urmaşi can sa stea cu�tea de �us, Ia intrarea • : �ţul, în 
înaintea Mea !" '' C•P· 1°· 19· noi a Casei Domnului. 0,r�u Celei I_l .  l nsă Mic�, fiul lui Ghernar:P·�:"· . . _ lu i Şafan, auzind toate cuvint a, f1u1 

Cartea llll Ieremia arsa. nului cuprinse în carte ele Dom. 
36 J. In al patru_lea a_n al. lui_ Joia- • 1 2. s'_a pogorîţ la ca�a îrn - . 

chim, fi�! fUI los.1a, 1mparatul m_ odaia de sc:_ns a logofăt:i�iatulu1, 
fui Iuda, urmat?rul . cuvmt a fost ro- stateau toaţe ca_petenule, logofăt�lund.e 
stit către Ieremia din partea _Domnu- ş�ma, �ela1a, fiul lui Şemaia, ElnaEh. lu i :  . . •

• • fiul lui Acb_or, 9hemaria, fiul tu· tao, 
2. „Ia • un sul de carte! �1 scrie m fan, Zedech1a, fiul _l_ui H anania .1 Şa. 

ea toate cuvintele, pe_ cari ţ1 .l�-am spus te cele�alt� căpetenu. ' şi toa. 
cu privire la Israel ş1 cu privire. l a  I�- 1 3. Ş! Mica 1�-a spus toate cui' t da, şi cu privire la toa!et neamurile, d1� pe car� le auzise, cînd citea Bar�� e)e ziua cînd ţi-am vorbit, pe vremea !UI carte, m auzul poporului. 1 0 
Josiaţţ, pînă în ziua de azi ! *lsn.s.1. Ezec.2. 1 4. Atunci toate căpeteniile au trim .  9. Zah. 5. 1. «Cap. 00.2. tCap. 25. 16,etc. ttCnp. 25.3. la Baruc p e  lehudi, fiul lui Net .es 

3. Poate ·- că dacă va auzi ca.sa luj fi_u l  lui Şele"! ia.! fiul lui Cuşi, să-i 
�ni� 

Iuda tot raul pe care am de gind sa na : „ l a  m mma cartea din care a{ i-l fac, se vor întoarce „ fiecare dela tit, în auzul poporului, şi vino '" Bei. calea lor cea rea, şi le voi ierta astfel ruc, fiul lu i Neriia, a luat cartea !° nelegiuirea şi păcatul ." mină, şi s'a dus la e i. 0 
n·„"· 7. Cap. 20. 3. *''' C:1p. 1s. �- Jona3. s. 1 5. Ei i-au zis : „Şezi şi citeşte-o în 4. Ieremia a chemat • pe Baruc, fiul auzul nostru." Astfel Baruc a citit;i lui Neriia ; şi Baruc•• a scris într'o în auzul lor. 

carte, dupăcum spunea Ieremia, toate 1 6. Cînd au auzit ei toate cuvintele cuvintele pe cari le spusese lui Iere- s'au uitat cu groază unii la alţii şi 3� 
mia Domnul. ·:·c•p. 3"J. iz. •<Tnp. 45. 1 .  zis lui Baruc : „Vom spune împăratu. 
5. Apoi Ieremia a dat următoarea po- lui toate cuvintele acestea." runcă lui Baruc : „Eu sînt închis, ş i 1 7. Şi au mai pus lui Baruc următoa· au pot să merg la Casa Domnului. rea întrebare : „Spune-ne cum ai scris 6. De aceea, du-te tu însuti, şi ci- toate cuvintele acestea după spusele 

teşte din carte ce ai scris în ea după lui !" 
spusele mele, şi anume, cuvintele Dom- 1 8. Baruc le-a răspuns : „El î m i  spu· 
nului, citeşte-le în auzul poporului, în nea cu gura lu i  toate cuvintele acestea, 
Casa Domnului, în ziua • postului : să şi eu le-am scris în cartea aceasta cu 
Ie citeşti şi în auzul tuturor acelora cerneală." 
din luda, cari vor veni din cetăţile lor. 1 9. Căpeteni i le au zis lui Baruc: 

•Lev.16.29;23.27-32. Fav1.21.u. „Du-te de te ascunde, tu şi Ieremia, ca 
7. Poate • că se vor smeri cu rugă- să nu ştie n imeni unde sînteţi." . 

ciuni înaintea Domnului, şi se vor în- 20. Ei s'au dus apoi la împăratul m 
toarce fiecare dela calea sa cea rea. curte, lăsînd cartea în odaia de sens 
Căci mare este minia şi urgia, cu care a logofătulu i  El işama, şi au spus toate 
a ameninţat Domnul pe poporul ace- cuvintele  din ea în auzul împărat�lu1; 
sta !" • Vers. 3. 21. Jmpăratul a trimes pe l�hud1 �a 
8. Baruc, fiul lui Neriia, a făcut tot i a  cartea, Jehudi a luat-o. �m .oda11 

ce-i poruncise proorocul Ieremia, şi a logofătului E lişama, şi a c1ht-o m a�· 
citit din carte cuvintele Domnului, în zul împăratului ş i  în auzul tu_turor .ca· Casa Domnului. peteniilor cari stăteau împreiurul im· 
9. In al cincilea an al lui loiachim, păratului. . 

fiul lui losia, împăratul lui luda, în 22. Im păra tul şedea în casa ' de iar: 
luna a noua, au chemat la un post nă, - căci era în luna a noua - � 
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jnai.nt�a lui era un foc de ·=· �!������ Ieremia în tem11ifi!. ar;1"bupă ce 0

lehudi a v�itit trei sau 37 :�i In .locul . lui Iecon ia, fiul lui 21�u fot, împaratul . a _ta1at cartea cu Zedech . a�hni:i, a 1�ceput să domnească pa, eagu l )ogofătuI1:11, şt a aruncat-o în îm V ;a. • fiul lui. !osia. El a fost pus b!1c
tecul de cărbuni, unde a fost arsă nefara. tn Jara lui luda de Nebucad-1ara t 

. ar, imparatul Babilonului d�4
to1.:0păratul şi toţi .sluj itorii lui, ca- 2 D • '''.2�•g. 24· 17. �c.ron.00. 1�. cop.22 . 2 1 . . "u auzit toate cuvrnte le acelea, nu ni · · ar mei . el, mei slujitorii lu i  1 :  � spăimîntat şi .nu şi-au sfîşiat• hai- vi ��Jloporul din_ ţară n'au ascultat cu'. 

s 31 '"2neg.22. 1 1 . 1su.J6.22;s1. 1 .  . e, pe can le-a ros.tit Domnul  n�_e. Elnatan, Delaia ş i  Ghemaria stă- p31n trC>?rocu
l
l Ieremia: '"2Cron.36. 12, 1< . 

�-
eră de împărat să nu ardă cartea ; '  lu�al 

"f}�[j!t� 
Ş 
Z{de.chia. a trimes. pe 

d
u
r el nu i-a ascultat. fiul iu i M 

Ul . e em1a, ş1 pe Ţefama • ,  ;6 Ci îm păratul a poruncit lui Iera- Ieremia s��t�1;� P!:ot� •. .  li3 
proorocul 

hm�el, fiul . împ.ăraţului, l� i  �eraia, tru noi' la Dom��j "
D 

I J  occşte
l 
pen

fiul lui  A"zrtel, ŞI !ut Şelem1a, Jiul lui  stru." .'.. cup.1�:"1��;�.�;o��.� 
Abdeel, sa pună m ma pe l_ogofatul Ba- 4. Pe atunci Ieremia umbla sl b d 
ruc şi pe proorocu l  Ieremia. Dar Dom- prin .Popor : nu-l aruncaseră în�ă �n nu l i-a ascuns. temniţă. 
27. Dup�ce a ars . împăratul ca�tea, ?· Oa�tea • lui faraon ieşise din E

care cuprindea CUV}ntele, pe c.an l� g1pt ;, ş1 Haldeii *', cari împresurau le
scrisese .Baruc dupa spusele l�t !ere- rusailmul, cînd auziseră vestea aceamia, cuvm_tul Domnulm a vorbit astfel sta, plecaseră din Ierusalim. 
lui Ieremia : I "2 Reg.24. 7. Ezec . 17 . JO. ''"' Vers . n . Cop. st . 2 1 .  

28. „Ia din no_u o altă c_arte, ş� scrie 6. Atunci �uvîntul Domnului a vorbit în ea toate cuvintele, can erau tn cea proorocului Ieremia astfel : 
dintîi carte, _pe care a ars-o loiachim, 7. „AJa vorbeşte Domnul, Dumne
împăratul lut luda. zeul lui Israel : „ lată ce să spuneţi îm-29. Şi despre loiachim, împăratul lui păratului lui luda, care • v'a trimes 
luda, spune : „Aşa vorbeşţe_ Domnul : la M in� să Mă ÎIJJrebaţi :  „lată că oa
„Tu ai �rs c�rt:a aceast�, ZIClnd : „Pen- st.ea lu t faraon, .care pornise să vă 
truce a1 sens 1� ea cuyrntele �cestea_ : aiute, se intoarce m ţara ei, în Egipt ; 
lmpăratul Babilonulut va vem, va m- •cnr.21.2. 

�ici ţara aceasta, şi va  n imici din ea 8. iar • Haldeii se vor întoarce, vor 
oamenii şi dobitoacele ? "  b_ate iarăş cetatea aceasta, o v o r  lua, 
30. Deaceea, aşa vorbeşt2 Domnul ş1 o vor arde cu foc." ''' C•p.34.2'2.  

despre Ioiachim, împăratul lui Iuda : • 9. „A.şa YC?rbeşte Dom.�ul : „Nu vă 
„Nici unul • din a i  lui nu va  şedea pe tn"şelaţ1, ZICln� :  

„
„H_'.1l?e11 se vor de

scaunul de domnie al lu i  David. Tru- parta dela noi ! Cac1 nu se vor de
pui lui mort va fi l ăsat Ia căldură •• părta ! 
ziua şi la frig noaptea. 1 O. Şi chiar dacă • aţi bate 1toată oa-

' ' ' Cap. 22. ao. ""'Cop.22.19. stea Haldeilor, cari se războiesc cu 
31 . I I  voi pedepsi, pe el, sămînţa lui ,  voi, chiar dacă n'ar mai rămînea din 
şi pe slujitorii l ui,  pentru nelegiuirea ei  decît vreo cîţiva oameni răniţi, tot 
lor, şi voi aduce peste ei, peste locui- s'ar ridica fiecare din cortul lui, şi 
!orii Ierusalimului  ş i  peste oamenii lui ar arde cetatea aceasta cu foc." luda toate nenorocirile cu cari i-am • Cap.21 . " "· ameninţat, fără ca ei să fi vrut să Mă 1 1 .  Pe cînd se depărtase oastea • Hal
asculte !"  deilor de Ierusalim, de frica oastei 
32. Ieremia ·a l uat o altă carte şi a lui Faraon, " "0"· 5·  

d�t-o lui Baruc, fiul lui Neriia, logo- 1 2. Ieremia a vrut să iasă din leru
faţul. Baruc a scris în ea, după spusele salim, ca să se ducă în ţara lui  Benia

lu1 Ieremia, toate cuvintele din cartea min şi să scape din mijlocul poporu
pe care o arsese în  foc Ioiachim îm- lui.  
păratul lui luda. M ulte alte cuvinte de 1 3. Cînd a ajuns însă la  poarta l�i 
felul acesta au mai  fost adăugate I Beniamin, căpitanul �trăj.erilor„ numit 
la ea. Ireia, fiul lui Şelemia, fiul lui Hana-
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nia era acolo, şi a pus mina pe proo
roc'ul Ieremia, zicind : „Tu vrei să tre
ci Ia Haldei !" 

a�easta �a fi .dată în mina . . . paratului Bab1lonului, şi 0 oşhr11 î�. va lua t« 
4. :4tunci căpeteniile au '·��·�1. 10;�., 

tulu1 : „Omul acesta ar tr b . "1Păra r�t ! �ăci _moaie inima oae ui .' 0�0: razbo1 cari au mai rămas rn_en1lor de 

1 4. Ieremia a răspuns : „Nu este a��; vărat ! Nu vreau să trec Ia Haldei ! 
Dar Ireia n'a vrut să-I creadă, ci a 
apucat pe Ieremia şi I..a dus înaintea aceasta, şi a întregului pa •n cetatea du-Ie asemenea cuvîntări . Por, tinîn. sta nu urmăreşte binele po' omul ace. stuia, şi nu-i vrea de cit nfnorului ace. 

căpeteniilor. . . • . . 

1 5. Căpeten11le, mm1ate pe lere��a� 
I-au lovit, şi I-au aruncat m vte.mmţa 
}�c���ari

ofno�!��·îiă'.o
natan, ca0c�.�.��;: 

1 6. Aşa a intrat • Ieremia în" temniţă 
şi în gherlă, unde a stat multa. vreme. 

"'Cap.38.8. 

1 7. Impăratul Zedechia a trimes să-I 
aducă şi I-a întrebat în taină la el 
acasă.' El a zis : „Ai vreun cuvînt din 
partea Domnului ?" Ieremia a ră
spuns : „Da." Şi a adăugat : „'f'ei fi 
dat în mînile împăratului Bab1lonu
Jui !" 
1 8. Ieremia a mai spus împăratului 

Zedechia : „Cu ce am păcătuit eu îm
potriva ta, împotriva slujitorilor tăi, 
şi împotriva poporului acestuia, de 
m'aţi aruncat în temniţă ? 

1 9. Şi unde sînt proorocii voştri, cari 
vă prooroceau, şi ziceau : „Impăratul 
Babilonului nu va veni împotriva voa
stră, nici împotriva ţării acesteia ?" 
20. Acum ascultă, te rog, împărate, 

domnul meu ! Fie bine primite înain
tea ta rugăminţile mele ! Nu mă tri
mete iarăş în casa logofătului Ionatan, 
ca nu cumva să mor acolo !" 
21 .  Impăratul Zedechia a poruncit 

să păzească pe Ieremia în curtea • tem
niţei, şi să-i dea în fiecare zi o pîne 
din uliţa brutarilor, pînă •• s'a sf1rşit 
toată pînea din cetate. Astfel Iere
mia a rămas în curtea temniţei. 

"'Cap.32.2i 38.19, 28. (t"'Cap.38.9; 62.6. 

Ieremia intr'o groapd. 

38 1. Şefatia, fiul lui Matan, Ghe
dalia, fiul lui Paşhur, Jucai •, 

fiul lui Şelemia, şi Paşhur ••, fiul lui 
Malchia, au auzit ţ cuvintele, pe cari 
le spunea Ieremia întregului popor, zi
cînd : • Cop. 21 . 1 .  ••Cap.21.8. tCap.37.3. 

2. „Aşa vorbeşte Domnul : „Cine• va rămînea în cetatea aceasta va muri 
ucis de sabie, de foamete sau de ciumă ; dar cine va ieşi şi se va duce la Haldei, va scăpa cu via ţă, va avea ca 
pradă viaţa lui, şi va trăi. •cap.21. 9. 3. Aşa vorbeşte Domnul : „Cetatea • 

o roci rea." 
5. lmpăratul Zedechia a ·c.,.2'. 11 „lată-I că este în mînile voa �ăspuns: împăratu l nu poate nimic � re ; Căci voastră ! " 1111Potriva 
6. Atunci • ei au luat pe le . l-au aruncat în groapa lui Mlllia'.şi 

fiul împăratului, care se afla .alch1a, 
tea te.mniţei, ş.i. au pogorît în 1�acur. Ieremia cu fu_nu. _In groapă nu era / .' 

�a�:;�i 
noroi ; ŞI Ieremia s'a afun�:i 

7. Ebed-Melec, Etiopianul ;ct�.n d_reg�tor la _curtea împăratul�i, �rn!� ZI! ca , l e"rem1a f�sese aruncat în groa. P�· )�paratul statea la poarta lu i  Be. mamrn. ' C•p. �.,.; 
8. E�ed-ţvl.elec a i.eşi� din casa împă. �:f�lu1 , ŞI a vorbit 1mpăratului ast. 
9. „.Impăr�te, d:imnul meu, oamenii aceştia au facut rau de s'au purtat aşa cu proorocul Ieremia, aruncîndu-1 îo groapă ; are să moară de foame acolo unde este, căci în cetate nu este pîne !" 
1 O. Impăratul a dat următoarea po· runc� �ui �bed_-Melec, Eti?pianul :  „la de am tre1zec1 de oameni cu tine, şi scoate din groapă pe proorocul !ere· m ia, pînă nu moare !"  
1 1 . Ebed-Melec a lua t  cu  e l  p e  oame· 

nii aceia, şi s'a dus la casa. împăratu· 
lui, într'un loc dedesuptul vistieriei; 
a luat de acolo nişte petece de haine 
purtate şi n işte trenţe de haine vechi, şi le-a pogorît lui Ieremia în groapă, 
cu nişte funii .  

1 2. Ebed-Melec, Etiopianul, a zis lui 
Ieremia : „Pune aceste petece purtate 
şi aceste trenţe supt subsiori, supt fu· 
n i i." Şi I eremia a făcut aşa. 1 3. Au tras • astfel pe Ieremia � 
funiile, şi l-au scos afară din groapa. 
Ieremia a rămas în curtea •• temnifeL 

1'1" Vers.6 . .;.oeap.3i.D. 
1 4. lmpăratul Zedechia a trnnes 
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• roorocul Ieremia, şi l-a adus ' tulu i, şi ce ţi-a s . _ 
779 dUPj 1f intrarea a treia . a C�sei Dom- ne ascunde n

· . pus 
. im paratul, nu 

la e . Şi împăratul a zis �u1 !ere
.mia : omorî" 1m1c, ş1 nu te vom nulU1• • te intreb ceva, sa nu-m1 as- 26. să i;- răspun . 

,,Am
i 

s:imic !" . împărat să nu ;• : ,_,Am �ug-at • pe 
cunz 

Ieremia a răspuns IUi  Zedechia : casa lui Ionatan .'!:1
a tnmeata 1arăş în 

1 5. ă ţi-l voi spune, mă vei omorî ; acolo !" • c
,� .nu cumva să mor 

!'�adacă-ţi voi da un sfat, nu mă vei 27 T t _ . :
c•o.s1.20. ""C•p.J1 . „„ 

ia Jta." . . mia
· 

şi
of-:

u
cl��tebnle au venit la fereai� Impăratul . Ze�ech1� a J1!rat în în toc · re at. El le-a răspuns . ·ă lui . Ieremia, ş1  a zis :  „Viu este au t _ma: cum i;ior�ncise împăratul. Ei tain nul care ne-a dat viaţa •, că nu te meni��au�\��c�,

i�l
c.

au plecat, căci ni-

�o�i
in
omdrî, şi nu te voi ţăsa în �î�iţe 28 1 . 

• tora cari vor ţ tem·n· 
e�em!a)'!să � rămas • în curtea o�ine?i}or aces ' .,.�:'.:.:1.:: 1 �ţ�.1 pina in ziua luării Ierusal i-V\3f\erem ia a zis atunci lu i  Zedechia : mu Ul. ''C•p.37.2t; 39. u .  

A � vorbeşte Domnul, Dumnezeul  
" t�rilor Dumnezeul lui  Israel : „Da- Luarea lerusalimu/11i. �i te v�i • sur;>une c�petei;iiilo� •• îm- 39 1 .  l �rus�limul a fost luat. In al ·ratului Bab1lonulU1, vei scapa cu _ nouaţea an al l ui Zedcchia îm-�Îaţă, şi nici .cetatea a_cea�ţa _nu va fi par�tul IUJ luda, în luna a zec�a a 
rsă cu foc, iar tu vei trai 1mpreună venit !'lebucadneţar, împăratul B�bi:u casa ta. "2Re�. u . 12.  '''''l":ip. *>. 3. Ionului ? cu ţoat.ă oştirea lui înaintea 
1 8. Dar dacă nu  t� vei �upune _căpe- lerusahmulm, ş1 l-a împresurat ; 

teniilor împăratullll Bab1lonulu 1, ce- . 
" 2 lleg . 2.;.1-.1.  Cnp.52.<-i. 

tatea aceasta va fi dată în mînile Hal- 2. iar _în �nul. al unsprezecelea al lui 
deilor, cari" o vo� ard� .cu foc ; iar tu Zedech1a, m ziua a noua a lunii a pa-
nu •  vei scapa dm m1mle lor !" tra, au pătruns în cetate. 

<• Cnp. 32. < :  3<.:i. vers. 2s. �: �t�nci " au în�intat . toate căpete-
1 9. Impăratul Zedechţ� a z!s lui !ere- nule . 1mparatulu1 Bab1lonului, şi au mia :  „Mă tem de Iudeu cari au trecut cuprms poarta dela mijloc. Erau : 

la Haldei ; mă tem să nu mă dea în N�rgal-Şareţe�, Samgar-Nebu, Sarse
mînile lor, şi să mă • batjocorească." chim, capetema �ameniţor dregători, 

·:• 1 sam. J1. .1. Nergal-Şareţer, capctema magilor şi 
20. Ieremia a răspuns : „Nu te vor toate celelalte căpetenii ale împăr�tu

da." Ascultă glasul Domnului în ce-ţi lui Babilonului. •cap.as.11 . spun, căci o vei duce bine, şi vei scăpa 4 .
. 

Zedech.ţa, împăraţul lui Iuda, şi 
cu viaţă. toţi oamenu de razbo1, cum • i-au vă-

21. Dar dacă nu vrei să ieşi, iată ce zut, au fugit, şi au ieşit noaptea din 
mi-a descoperit Domnul : ceţate, pe d rum

.
ul  grădinii îm păratu-

22. „Toate nevestele cari au mai ră- Im, pe poarta dmtre cele două ziduri, mas în casa împăratului lui luda, vor şi au apucat pe drumul cîmpiei. 
fi luate de căpeteniile împăratului Ba- " 2 Reg.20.•, e1e. cap.s2,1, etc. 
bilonului, şi vor zice j ălind : „Prie- 5. Dar oastea Haldeilor i-a urmărit, 
tenii tăi cei buni te-au înşelat şi te-au şi a ajuns • pe Zedechia în cîmpiile 
înduplecat ; dar cînd ţi s'au afundat Ierihonului. L-au luat, şi I-au dus la 
picioarele în noroi, e i  au fugit !" Nebucadneţar, împăratul Babilonului, 
23. Toate nevestele tale şi copiii • tăi la Ribla ••, în ţara Hamalului ; el a 

vor fi Juaţi de Haldei ; şi n u •• vei dat o hotărîre împotriva lui. 
scăpa de .mînile lor, ci vei fi prins de •' Cnp.32. 4; 38 . 1s.2•. „2Reg.23.33. 

mina împăratului Babilonului, şi cela- 6. lmpăratul Babilonului a pus să 
!ea aceasta va fi arsă cu foc." junghie Ia Ribla pe fiii lui Zedechia 

* Cap. 39. 6; 41. 10. '"'' Yers.18. înaintea lui, împreună cu toţi mai ma-
24. Zedechia a zis lui Ieremia : Să rii lui luda. 

nu ştie nimeni nimic din cuvintele �
'
ce-

' 

7. Apoi a pus să scoată • ochii lui Ze
stea, şi nu vei m uri ! dechia, şi a pus să-l lege cu lanţuri 
.25. Dar dacă vor auzi căpeteniile că de aramă, ca să-l ducă la Babilon. 

�·am vorbit, şi dacă vor veni şi-ţi vor • Ezec.12. 13. cap.:r.u. 

Zice : „Spune-ne ce a i  spus împăra- 8. Haldeii • au  ars cu foc casa împă-
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ratului şi casele pop�ruh1�, şi au dări- I! 2. �ăpetenia sţrăj«:ri_lor a tr· mat zidurile Ierusahmulu1. aduca pe Ieremia,_ ş1 i-a • zi _1111� . . • 2�. 25 . 9 .  <:"p.38.1B� '.'2- 1�. nu!, Dumnezeul tau, _a . vesti� · „no: 
9. Nebuzaradan, capetema str.aJe�1- na111ţe acest� nenorociri îrn 0 llla1 di. 

lor, a luat robi Ia Babilon pe aceia d111 eului acestuia ; P �n�·a lu. 
popor cari rămăseseră •. în_ cetate! �e 3. Do�n�l a ad�s şi a îrn 1�·�.;. · 
cei ce se sup�seseră lut, ş1 pe _.ra_ma- �p1!5ese , ŞI lucru�11e a_cesteap v�lt ,ct 
şiţa poporului. •2Beg. !5. 11,e1e. C•P-."' ·15,•�· 111t111�plat pentru�a aţ1 Păcăt 1 s a� 
1 0. Dar Nebuzaradan, căpi:tema stra- potnv3: Domnului şi. n'aţi ascul�� ÎllJ. jerilor, a lăsat în ţa�a _lui Iuda pe sul Lut. . : De�t. "'· ''· "· Da g)a. 

unii din cei mai săraci d111 popor, p� 4. A�um, iată, ţe tzbavesc astăz�'·t 
ceice n'aveau nimic ; şi le-a · dat atunci lanţ�nl�, .f�e cari _ le ai la rnîni , I <lin 
vii şi ogoare. . v.re1 . s:i \ l! _ �u mt�e la Babilon ' dati 
1 1  Nebucadneţar împăratul Bab1lo- ŞI voi 111gr�JI de t111e. Dar da ! 1 1no, 

nul�i dăduse por:inca următoare cu pla�e să _ v11 cu_ mine la Babir nu.� privi;e Ia Ieremia, prin Nebuzaradan, vem. lata, toata ţ�ra „ este î on, nu 
căpetenia străjerilor : . . . 1 ta, du:,te und_e ,vei crede, şi :ntea 
1 2. „Ia-l, poartă grtJă de. el, ŞI nu;! I 

place s�te�uc1 �· '�Cap. 39. 12. '"'"Fac.�-� 
face niciun rău, ci fă-1 ce-ţ1_ va c:�e ! . �· lnsa fnndca �.I zabovea să răs 1 3. Nebuzaradan, căpet�ma straJen- da, „In_toar_ce-te, . a . adăugat el Pun. 
lor, �eb�şazban, căpetenia fa�emlo:- Ghedaha, fm� lut Ah1ca!'1, fiul l�i �''. dregaton, Nergal-Şareţe�,_ C3;_pet:ma f�n, pe _care l-a _p�s llT�păratul t magilor, şi toate capeten11le impara- bt}�rnulut �este .�etaţ1le lui luda, şi r:· tului Babilonului, . m11 cu e_l m m11lo_cul poporului ; sa · 
1 4. au trimes să . ad�că • pe ler�m1a d�-te or_1 und�. v�1 vr�a să te duci .� din curtea temniţei, ş1 l-au _111cred111ţat �apete�1a . �traJertlor 1-a dat merinde lui Ghedalia .., fiul lui Ah1cam ţ, fml ŞI daruri, ŞI 1-a dat drumul . •2Reg. '3. ,,, 

lui Şafan, ca s'ă-1 ducă ac�să. Şi a ră- 6_. ler�mia • s'a d1;1s la Ghedalia, f� mas în mijlocul poporului. lut A�1cam1 ,  la M1ţpa „, şi a rămas 
• Cap.38.zs. •• C�p. 40. 5. _tcap.26.24. cu_ el 111. mtJ l�cul p_oporului, care ri-1 5. Cuvîntul Domnului vorbise astfel masese 111 ţara. - cap.3!'. u. ,„,J„.1, ».L lui Ieremia, pe cînd era închis în cur

tea temnitei : 
1 6. „Du-te de vorbeşte lui Ebed-Me

lec", Etiopianul, şi spune-i : „Aşa vor
beşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui 
Israel : „lată, voi aduce •• peste ceta
tea aceasta lucrurile, pe cari le-am ve
stit în rău şi nu în bine ; în ziua aceea 
ele se vor întîmpla înaintea ochilor 
tăi. •Cap. 38. 7, 12. •• Dan.9.12. 
1 7. Dar pe tine te voi izbăvi în ziua 

aceea, zice Domnul, şi nu vei fi dat 
în mînile oamenilor de cari te temi. 

1 8. Te voi scăpa, şi nu vei cădea supt 
sabie, ci viaţa• îţi va fi prada ta de 
război, pentrucă •• ai avut încredere 
în Mine, zice Domnul." 

*Cap.21. 9;45. 5. =:t(l: l Cron. 5.20. Ps. "d'l. 40. 
Ieremia slobod. 40 1. lată cuvîntul spus lui Ieremia 

din partea Domnului, după ce • Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a 
dat drumul din Rama. Cînd a trimes să-I aducă, Ieremia era încă legat cu 
lanţuri, împreună cu toţi prinşii de război din Ierusalim şi din luda, cari 
aveau să fie duşi în Babilon. '' Cap.39. u. 

Ohedalia. 
7. Cînd au aflat ° toate căpeteniile oştirilor cari rămăseseră pe cîmp cu oamenii lor, că împăratul Babilon'ului a pus ca dregător al ţării pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, şi că i-a încredin. 

ţat bărbaţii, femeile, copiii, şi pe ace� din săracii•• ţării, cari nu fuseseră 
luaţi robi în Babilon, 

::: 2 Reg.25.231 etc. **Cs11.J:.1e. 

8. s'au dus la Ghedalia la Miţpa ; şi 
anume : lsmael •, fiul lui Netania, lo
hanan şi Ionatan, fiul lui Careah, Se. 
raia, fiul lui Tanhumet, fiii lui Efai 
din Netofa, şi Iezania, fiul unui Maa· 
catit, ei şi oamenii lor. *fop.u.1 
9. Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui 

Şafan, le-a jurat, lor şi oamenilor Io!, 
zicînd : „Nu vă temeţi să slujiţi Halde1-
lor ; rămîneţi în ţară, slujiţi împăr_atu· 
lui Babilonului, şi o veţi duce bme! 
1 O. Iată că eu rămîn la Miţpa, ca să 

fiu la porunca Haldeilor, cari vor vem 
la noi. Voi strîngeţi deci vinul, p_oa· 
mele de vară şi untdelem_n!-111 pun�l�·le 
în vasele voastre, şi locu1ţ1 m cetatile, 
în cari vă aflaţi !" 
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Toti Iudeu can erau m \ara Moa· daruri de 
• 

. 
1 :�i Ia Am��iţi, în tara. Ed_of!luluj, aducă Ia c�����r� ş1 tămHe, ca să le 

b_u • ' toate ţanl�, _au auzit_ c� i_mpa- Deu1. u. 1. !sa.10. 2. ••' 1 
omn�lu1. • L:•-19. Z:, ""· 

ş1 rn Babilonului lasase o ramaş1ţă în 6. Ismael f �m. l„ . 2�•g . .!a.9. 
ratul i că Ie d�dusc: ca dr_egător ye înainte di; r�I lui _Netama, le:a i�şit 
fud�aÎia, fiu) [u1 Ahrcam, fml lui :;ia- Cînd i-a în�ll\�a, r me�g�a plmg�nd. Oh Ghedalia fiu� t1" e-a zis . „Veniţi la 
fan. Şi toţi Iudeii aceştia s'au întors 7. Şi cî�d au 

m_Ahica�.'" „ 

d! 2· toate )ocuril_e, .Pe unde .erau im- tă ţii, Ismael fi�Jl
uls. eN m �11li:icul_ ce-

1� tiaţi, au vemt m ţara Jur Iuda Ia ghiat i i-a �r 
u� etama! 1-a 11�n-�;:dalia [a Miţpa, şi au avut un m are torul �amenil��cat 1� 1

g;oapa, cu aiu
belşug d'e vin �i de_ poame de_ \'ară. 8. Dar s'au gă°si�a��inl:1:0�t���e oa 1 3_ Iohanan, �ml Im <;:area�, ŞI toate . meni cari au zis lui I 1 . N 

-
căpeteniile o�hlor can �a1 erai! pe I ?mo.rî, căci mai avem �;r��d·e ·�sc�n�= 
cimp, au vem� la G��d�ha, Ia_ �rţpa, m .�:mp : griu, orz, untdelemn şi mie! 4. şi i-au z�s.: „Ştii . ca_ B�ahs , im- re . • �tunci el i-a cruţat, şi nu i-a 0_ ăratul Amo.mţ1lor, _a m�arcmat pe Is- mont 1mpreună cu fraţii lor. �ael, fiul lu_1 N�tama,_ sa t� omoare ?" 9. Groapa în care a aruncat lsmael 
Dar Ohedaha, fiul lui Ah1can:r, nu 1-a toate t�upurile_ moarte ale oamenilor 
crezut. . . ·Cap.•1. io. pe can r-a ucis, afară de Ghedalia 
J 5. Şi l?h�na�, fml 11!1 Carea_h, a este �r?ap� aceea mare pe care 0 fă'. 

spus în ta1_na 1�1 �hedaha,_ la M rţpa : cuse 1mp�rat�I Asa, cînd se temea 
„Dă-mi ".01e �a ma �uc s:i o"!or, pe de Baeşa, 1mparatul lui Israel ; groa
lsmael fiul Im Netama. N1mem n are pa aceasta a umplut-o lsmael fiul lui 
să şti;._ �entru_ce s� te. o�oare el, ş! Netania, cu cei ucişi. • 1. R•�· 1•.22. ;ero • .  1„ „ 

să se n:;1peasc:i toţi. c�1 �m _Iu�a,_ c�n 1 �- l�mael � l�at_pnnş1 de război pe 
s'au strms Ia tme, ŞI sa p1ara ramaş1ţa toţi ce1ce ma_1_ ramaseseră Ia Miţpa din 
lui Iuda ?" pol?or, pe f!rcele • împăratului şi pe 
1 6. Ohedalia, fiul lui Ahicam, a ră- toţi ac_e1a dm popor, cari locuiau a

spuns lui Iohanan, fiul lui Careah : „Nu colo, ŞI pe •• cari-i încredinţase Nebu
face lucrul acesta : căci ce spui tu de- zaradan_, căp�teni:i străjerilor, lui Ghe-
spre lsmael nu este adevărat !" dalta, _fm� lui Ah1cam ; lsmael fiul lui ' Netama, 1-a luat prinşi de război, şi a 

Omorîrea lui Ghedalia. plecat ca să ,!�;:_c;_ !aJ�:;",�",i_t!·eap.40.H . 
41 1 .  ln luna a şaptea •, lsmael, fiul 1 1 . Dar lohanan, fiul lui Careah, şi  

lui Netania, fiul lui Elişama, din toate căpeteniile • oştilor, cari eraJJ cu 
neamul împăratului, a \"enit cu mai el, au fost înştiinţaţi de tot răul, pe 
marii împăratului şi cu zece oameni care-l făcuse Jsmael, fiul lui Netama. 
la Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Miţpa. • Cop. 40. •. s. 13. 
Şi au mîncat împreună acolo, la Miţpa. 1 2. Au luat pe toţi oamenii, şi au por-

"2Reg. 25.25. Cap.40.6, s. nit să bată pe lsmael, fiul lui Neta-2. Atunci Ismael, fiul lui Netania, s'a nia, pe care I-au găsit lingă apele cele 
sculat cu cei zece oameni de cari era mari • ale Gabaonului. • 2 s.m.2.13. 
însoţit, şi au lovit • cu sabia pe Ghe- 1 3. Cînd a văzut tot poporul, care era 
dalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, cu Ismael, pe lohanan, fiul lui Careah, 
şi au omorît astfel pe acela, pe care şi pe toate căpeteniile oştilor, cari 
îl pusese împăratul Babilonului dre- erau cu el, s'a bucurat ; 
gător peste ţară. "' 2 Reg.25.25. 1 4. şi tot poporul, pe care-l luase ls-

3. lsmael a mai omorît pe toţi Iudeii, I mael din Miţpa, s'a întors şi a venit 
cari erau cu Ghedalia la Miţpa, şi pe : de s'a unit cu lohanan, fiul lui Ca
Haldeii, cari se aflau acolo, oameni ' reah. 
de război. 1 5. Dar lsmael, fiul lui N etania, a 
4 . . A doua zi, după omorîrea lui Ghe- scăpat de lohan�� cu opt oameni, şi 

daha, pe cind nimeni nu ştia nimic, s'a dus la Amo�1ţ1. . . ?· au venit din Sihem, din Silo şi 1 6. Io�_anan, ţiul lui �areah, ş1 toate 
dm Samaria, optzeci de oameni, cu căpetenule oşbl<?r, can erau _cu el, au 
��rb� rasă • şi cu haine sfîşiate, cari luat ţoa!ă . ră"!ăş1ţ� popor.ulm, pe c3:r,e 
rşr facuseră tăieturi în piele ; aveau l·aU JZhav1t dm mrmle Jur lsmael, fn.l 
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lui Netania, cînd î l  ducea �in !"iţpa! 
după ce ucisese pe Ohedaha1. fiul lui 
A h icam. Şi anume pe oamenii de ră.�
boi pe femei, pe copii, pe fame_nu
dregători, pe cari i-a adus lohanan ma-
poi din Oabaon . . 
1 7. Au pornit, şi s'au oprit la hanul 

lui Chimham • lingă Betleem, ca să 
plece apoi în Egipt, 0 2 8"1"· 1•·

.
37·""· 

1 8. departe de Haldei, �e ca�• se 
temeau, pentrucă Ismael, _fiul !u• Ne: 
tania, ucisese pe Ohedaha,. fiul lui 
Ahicam, pe care-l • pusese 1mpăratul 
Babilonului dregător peste ţară. 

<-Cuo.40.6. 

/mpolriva lui Ieremia. 
42 1 . Toate căpeteniile oştilor, I.o

hanan •, fi�I lui Carcah, lezama, 
fiul lui Hosea, ş1 tot pc;iporul dela cel 
mai mic pînă la cel mat mare, au îna
intat, . 

(\Cap. -tO"
.
B, rn: •t . � 1 .  

2 .  şi  au z is  proorocului Ieremia : .„ Fie 
bine primită înaintea ta rugăm1.ntea 
noastră I Mijloceşte • pentru noa I� 
Domnul, Dumnezeul tău, . per.Iru loJ• 
cei ce au mai rămas, căca eram mu -
ţi •• dar am mai rămas numai un mic 
nu�ăr, cum bine vezi tu însuţi cu ochii 
tăi. "'  I Stun. 7. B; 12. 19. 1110. 37. 4, Jac. 6. 18. (IC. Lcv. 20. 22 .  

3. Binevoiască Domnul, Dumnezeul 
tău să ne arate drumul • pe care tre
bui� să mergem şi să ne spună ce 
avem de făcut !" • Jo:T.m•.21.  

4. Proorocul Ieremia le-a zis : „Am 
auzit ! lată că mă voi ruga Domnului  
Dumnezeului vostru, după cererea voa
stră, şi vă voi face cunoscut, fără 
să vă ascund • ceva, tot•• ce vă va 
răspunde Domnul I" 

"' 1 @am. H.18. Fap�. 20. 20 . .,..o> I Ueg. 2'.l. U. 

5. Atunci ei au zis lui Ieremia : „Dom
nul • să fie un martor adevărat şi cre
dincios împotriva noastră, dacă nu vom 
face tot ce-ţi va porunci Domnul, 
Dumnezeul tău, să ne spui I • Fac.ai. uo. 

6. Fie bine, fie rău, noi vom asculta 
de glasul Domnului, Dumnezeului no
stru, la  care te trimetem, ca să fim fe
riciţi •, ascultînd de glasul Domnului, 
Dumnezeului nostru !" • JJ„uL o. s.  Cop. 1. 211. 
7. După zece zile, cuvîntul Domnului 

a vorbit lui Ieremia. 
8. Şi Ieremia a chemat pe lohanan, 

fiul lui Careah, pe toate căpeteniile 
oştilor, cari erau cu el, şi pe tot popo
rul, dela cel mai mic pînă la  cel mai 
mare, 

9. şi le-a zis : „Aşa vorbeşte Domnul, 

Dumnezeul lui .Isr�el, Ia care rn' . 
��:·

:
să-I aduc 111a111tc rugăciuni�\�;: 

I O. „Dacă veţi rămînea Jn I sţa, vă voi .fa�e .să propăşiţt�a1 acea. 
şa nu vă voi mm 1c1, vă voi săct · n. ca, vă voi smulge ; căci Imi •• par 1 ş1 nu răul, pe care vi l-am făcut I c rău de •cap. U. 0; :1 1 .:!>l; :i:1. 1 .  o.:ineut.B2 00 1 1 . Nu vă temeţi de împllr�t; �''· "-& Ionului, de care vă este frică � Babi. t�meti de . ci, zice Domnul, căcr.u Vă 
smt cu voi, ca să vă scap şi să vă Eu 
din m.îna .l�i .  . • 1•a.'3.ro. no„scot 

1 2. h voi insufla mt lă0 de voi i . & •1. îndura de voi, şi vă va lăsa să \0sc va 
în ţara voastră." . •p,, 100.��'J: 1 3. Dar dacă nu veţi asculta de I · Domn�lu!, qumnezeului vostru, �ia��� că veţi zice : „Nu vrem să rămincm ln ţara ac�asta, •tao.u. 11 1 4. n u, CI vom merge în !ara E ipt l�i •. unde n u  voi!! vedea n ici ră�oh�· n1c1 nu vom au�1 glasul t;îmbi\ei, nici 
��m

vl:u1/!�c lipsă de pine, şi acolo 
1 5. atunci, ascultaţi Cuvîntul Domnu. lui, rămăşiţe ale lui luda : Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Js. rael : „Da�ă • vă. veţi îndrepta "' fa\a să mergeţi în Egipt, dacă vă ve\j duce să locuiţi pentru o vreme acolo, 

<• I>enL. 17. 10. CuJ•. 14. 12, 1:1, U, <i0 Luc.U1, 1 6. sabia de care • vă temeţi vă va a· junge acolo, în ţara Egiptului, foame· tea de care vă este frică se va lipi de voi acolo în Egipt, şi veţi muri acolo. 
i:i 1tiec.ll.B, 

1 7. Toţi ceice îşi vor îndrepta faţa să meargă ln Egipt ca să locuiască pentru 
o vreme acolo, vor muri • de sabie, de foamete sau de ciumă ; niciunul" nu 
va rămînea, şi nu va scăpa de nenoi'O· 
ci rile, pe cari le voi aduce peste ei !" O {;up. 24. 10. Ver11.2'.!. •OC1.t.J1."'4. J41Ji, 

1 8. Căci aşa vorbeşte Domnul oştiri· 
lor, Dumnezeul lui  Israel : „Cum >'a 
vărsat • minia şi urgia Mea peste Io· 
cuitorii lerusal imulu1, aşa se va vărsa 
urgia Mea şi peste voi, dacă veţi mc�· 
ge în Egipt ; veţi fi o pricină �� a!ur1· senie, de groază, de blestem . . ş1 de 
ocarli, şi nu veţi mai vedea mc1oda!ă 
locul ăcesta I" • Cop. 7.20. ••Cop. 1e.11;2u; 
20j 6Q���:�1;it� :i�8Î��· luda, Domnul vă 
zice : „Nu"  vă duceţi în Egipt !" „Bă· 
gaţi bine de scamli că vă opresc lucrul 
acesta astăzi. •D"'1·11·�· 
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cnci vll înşelaţi singuri, dacă m'a- 9 la în m" ă 

. t . 20. . s la Domnul, Dumnezeul vo- as�u�d 1 • '" niş c J: 1ctre mari, şi 
ţi tnmi�înd : „Mij loceşte • pentru noi c�pto ej e, 11n fata lu e ilor, în lutul stru, l nul Dumnezeul nostru, fă-ne intrar�� 

1
1�a�e� (�iă��:a��r�l ii�s

t�a:;'. la Dom, t�t ce va spune Domnul, panes. ' 
cunoscuzeul nostru, şi vom face !" 1 O Şi I d oumne • V"" · "· D 

. spun_c . li ei lor : „Aşa vorbeşte 
v'am spus astăzi ; dar voi n'as- omnul oştm lor, D11mnczc11l lui ls-21 . Eu lasul Domnului, Dumnezeu- rael : „lată,• voi lrimetc să aducă pc 

1tat1 g • • rnbL!I Meu . J\!eh11c.·a<lnc(.1r, impiiral1 1l cu. vostru, nici tqt ce m a msarcinat B.1b1lonu�u1 , ŞI voi pune scaunul lui �11 să vă spun. <le domnie pest_e _aceste pieire, pc cari 22 De aceea să ştiţi că vc)i • ml!ri de le-am ascuns, Ş I  1 ş 1  va in!i ndc covorul b: de foamete sau de ciumă, m Io- peste ele. ''""'""'°'· " ; "' · ''· 1.;,„„_"''· 1•.�•. ��J 1��de voiţi să vă duc��.,�ă}_oE��!ţ,:. ;:·. 1 1 . . �I •  va ve_ni, şi "'.a lov_i _ţara Egip
Ieremia tlrll 1n Eţtipt. 

3 1 .  Cînd a isprăvit Ieremia di: spus 4 întregulu i popor ţoale cuvintele 
D mnului Dumnezeului lor, toate cu
vi�lele p� cari-I însărcinase Domnul, 
Dumnezeul lor1 să I� spună, 2. Azaria •, frnl �u1 t:fosea, Ic;i!iana!1, 
fiul lui Careah_. ş1 _toţi oa!11en1 1 �ce!a 
îngîm fali, au zis lui lerem1.a : „Mmţ1 I 
Nu Domnul, Dumne.zeul nostru, te-� 
însărcinat să ne spm : „Nu  vă duceţi 
în Egipt ca să locuiţi acolo pentru o 

t�lu1. va om<;_m pe �ci sorti ţ i •• să moar�,. va . duce '
·
" roh 1e p� cei sortiţi ro-��e��6/e �a•l�,;'.�.� 1�L:11.s1�_b .• �!'c.�,\��i z��.

r
1�i\,i 1 2. Voi pune foc caselor dnmnczcilor • Egiptu lui ; Ncbucadnejar le va ard_e, va duce robi pc ido l i, se va învel i cu ţara Egiptului cum se înveleşte păs.torul cu haina lui, şi va ieşi în pace din ea . .:. cr.11 • .  111. :,m. 

! 3. Va sfăr!ma st_îlpţi din Bet-Şemeş, dm ţara Eg1ptulL11, ş1 va arde cu foc casele dumnezeilor Egiptului. " 
me t" iCI Cn11 . 42. L v�� Ci

· Baruc, fiul tui Neriia, �e_ aţî(.ă Mustrarea Iudeilor î11 Egipt. 

împotriva noastră, ca să ne dai m m1- 44 1 . lată cuvîntul spus lui lere-
nile Haldeilor, să ne omoare sau să mia cu privire la toţi Iudeii, ca-
ne ducă robi la Babilon!" ri locuiau în ţara Egiptului, la Mi�-4. Astfel, lohanan, fiul lui Careah, dol•, la Tahpanes „, la Nof ţ şi m 
toate căpeteniile oştilor, şi tot por.o- ţara Patros : 
rul n'au ascultat de glasul Domnu ui, • R•od. "'·"· c"P · •o . u .  ••cop.<R. 1.  t i„1 10. 1:1. 
c�r� le poruncea să rămînă în ţara lui 2. „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, 
luda. Dumnezeul lui Israel : „Aţi văzut toate 
5. Şi lohanan, fiul lui Careah, şi toate nenorocirile, pe cari le-am adus asupra 
căpeteniile oştilor, au luat• pe toate Ierusalimului şi asupra tuturor cetă
rămăşijele lui luda, cari din împrăş- ţilor lui luda: iată că astăzi ele nu 
tiali cum erau printre toate neamurile, mai sînt decît nişte dărlmături •, şi ni
se întorseseră să locuiască în ţara lui meni nu mai locuieşte în ele, •c:op. o. 11 ; iw.2'l. 
luda •cu1•. ·10· 11 •12· 3. din pricina răutăţii, cu care au lu-6. Şi anume pe bărbaţii, femeile, co- crat1 ca să Mă minie, ducîndu-se să 
piii, fiicele• ·Împăratului, şi pe toate •• tămlieze • şi să slujească •• altor dum
sufletele, pe cari le lăsase Nebuzara- nezei, cari nu erau cunoscuţi nici de 
dan, căpetenia străjerilor, cu Gheda- ei, nici de voi, nici de părintii voştri, 
lia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, pre- •cop. rn. 4 .  •• • „„t.1�.0;:12.11. 
cum şi pe proorocul Ieremia, şi pe Ba- 4. V'am •· trimes într'una pe loji slu
ruc, fiul lui Neriia. jitarii Mei proorocii, ca să vă spună : 

•Cnp. n . 10. ••Cop. l!ll. 10;40. 7.  „Nu faceţi aceste urîciuni, pe cari le 7. Au plecat dar în ţara Egiptului, - urăsc." • z crou . oo. m. C•p. 7 . 2b;21> . • ; 20 . 1.: 211 . 111. 
căci n'au ascultat de porunca Domnu- 5. Dar ei n'au vrut s'asculte, n'au lui, - şi au ajuns pînă la Tahpanes •. luat aminte, nu s'au întors dela rău-

•C•P · 2· 16; «. 1 .  tatea lor, şi n'au încetat să aducă tă-
Proororie asupra cuceririi Egiptului. mîie altor dumnezei. . . 8. Cuvîntul Domnului a vorbit lui Ie- 6. De aceea s'a vărsat .• urgia Jl.:1.ca Ş� 
remia, la Tahpanes, astfel : a izbucnit minia Mea, ş1 în cetăţile 1111 
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luda şi Î_!l uliţe!e l_erusal�"!ul!;!i, �ar! 
nu mai smt dec1t nişte danmatun şi 
un pustiu, cum se vede astăzi. •C•P·•2· is. 
7. „Acum, aşa vorbeşte Domi:iut, 

Dumnezeul oştirilor, Dum_nez�ul _Im ls: 
rael : „Pentru ce vă faceţi vot Sln(>:U�t 
un rău • atît de mare, ca să se mmt· 
cească din mijlocul fui luda băr�lţj, 
femei, copii şi prunci, ş! să n_u mat ra
mînă nici o rămăşiţă dm voi ? 

�·Kum.16.38. Cap. 7.19. 

8. Pentruce Mă miniaţi • voi prin lu
crările mînilor voastre, aducînd tă
mîie altor dumnezei ai ţării Egiptului, 
unde aţi ve�iţ să. l'!c�i_ti pen_tru. o vre: 
me, ca să f1ţ1 mm1C1ţ1_ ş i  sa aJ!.mg�ţ1 
o pricină de blestem•• şt de ocara prin
tre toate neamurile pămîntului ? 

.,.. C1:1.p. 25. 6, 7. '�-=· Cap . .t2. 18. Yers.12. 

9. Aţi uitat neleliiuirile părinţilor vo
ştri, nelegiuirile 1mpăraţilor lui Iuda, 
nelegiuirile nevestelor lor, nelegiuiri
le voastre şi nelegiuirile nevestelor 
voastre, săvîrşite în ţara lui luda şi 
pe uliţele Ierusalimului ? 
1 O. Ei nu s'au smerit nici pînă în 

ziua de azi, n'au frică •, nu urmează 
Legea Mea şi poruncile Mele, pe cari 
Ie-am pus înaintea voastră şi înaintea 
părinţilor voştri. "Prov. 28.14. 

1 1 . „De aceea, aşa vorbeşte Domnul 
oştirilor, Dumnezeul lui Israel : „Ia
tă, Imi întorc • Faţa împotriva voastră, 
ca să vă fac rău, şi să nimicesc pe tot 
luda. , . .  L<-•\· . Ji. 10;20.5, 6. Cap.21. 10. A..mos 9 . 4 .  

1 2. Voi lua rămăşiţele lui Iuda, cari 
şi-au îndreptat faţa ca să meargă în 
ţara Egiptului, să locuiască acolo pen
tru o vreme : toţi vor fi nimiciţi • , şi 
vor cădea în ţara Egiptului ; vor fi 
nimiciţi de sabie, de foamete, dela cel 
mai mic pînă la cel mai mare ; vor 
pieri de sabie şi de foamete ; şi vor fi 
o pricină de afurisenie, de spaimă, de 
blestem•• şi de ocară. 

.;, Cap. 42.15, 16, 17. 22. ':":' Cap. 42.18. 
1 3. Voi pedepsi • astfel pe ceice lo

cuiesc în ţara Egiptului, cum am pe
depsit Ierusalimul, cu sabie, cu foa
mete şi cu ciumă. "Cap.'3.11.  

1 4. Nu va rămînea şi nu va scăpa ni
ciunul din rămăşiţele lui Iuda, cari au 
venit să locuiască pentru o vreme în 
ţara Egiptului, cu gînd să se întoarcă 
iarăş în ţara lui luda, unde doresc să se înto�rs_ă iarăş să se aşeze : nu se rnr. mat ·�toarce • decît vreo cîţiva, 
cari \'Or scapa !" .:· Yers. �-

1 5. Toţi bărbaţii, cari ştia st�le lor aduce�u tămîie ait�/ă neve. 
�ei, toate fei:i:ie1l� cari se an durnne. m .ma.re numar, �· tot popor 1au acolo c�1a tn ţara E_giptului, la p care Io. raspuns aşa Im Ieremia : atras, au 
1 6. „Nu • te vom asculta în . . 

ce!e ce ne-ai spus în Numete"�c din Im. . •c,mnu. 
1 7. Ci voim să facem cum P.o.i•, 

cu g�ra •. no.astr_!î :. şi anume : a� spUs cern tamue 1mparatesei•• cerut . ă .adu. 
turnăm jertfe de băutură cu ui, şi Să-i 
cut, noi şi părinţii noştri '?I am fă. 
n_oştri . şi căp�t�niile noast;e 1�Păra\!i 
ţtle l u.1 l uda şi rn uliţele Ieru�ali ce\a. Atunci aveam pîne de ne sătu rnulu1. 
ram ferici_ti, 1ş i  nu treceam p:i�rn�i:: �- ��r�.�-

0
.;:�

1��p·. 1�Îsl�m .  30.12 .  Deut. 2.3. 23. Jude.ul 
1 8. Dar, de cînd am încetat să cern tămîie împărătesei cerului .ad_u. 

turnăm jerţfe de băutu�ă •. a.m d�sşlisa; d.e toate, şi am fost mm1c1ţi de s r. 
ŞI de foamete . . . " a te 

1 9. „De altfel, cînd • aducem tărn„ împă�ătes�i cerului_ şj-i �rnăm jer:f: de b�u_ţura, o.:i�e far'.! voia bărbajilor noştn 11 pregatim noi turte ca s'o cin stim făcîndu-i chipul, şi-i aducem jert: fc de băutură ?" •cap.7•1,. 
20. Iereipia � zis atun_ci întregului popor, barbaţ1Ior, femeilor şi tutu. 

���st��lor ce-i dăduseră răspunsul 
21 .  „Nu Şi-a adus aminte Dornnul 

şi nu I-:i venit �u i  în -�inte t_ămîia, � 
�are _aţi ars-o 1� cetaţ1Ie !m. Iuda şi 
rn u l iţele Ierusahmulm, vm ş1 părin\ii 
voştri, împăraţii voştri şi căpeteniile 
voastre, şi poporul din ţară? 
22. Domnul n'a putut să mai sufere 

lucrul acesta, d in pricina răutăţii fap· 
telor voastre, din pricina urîciunilor pe 
cari le-aţi săvîrşit ; şi de aceea fara 
\'oastră a ajuns o paragină, un pu· 
stiu •, o pricină de blestem, cum ve· 
deţi „ astăzi. " Cap. 20. n,1s, 38. '''V•"· " 

23. Tocmai pentru că aţi ars tămîie 
şi aţi păcătuit împotriva Domnulm, 
pentru că n 'aţi ascultat glasul Dom· 
nulu i, şi n'aţi păzit Legea, poruncile 
şi învăţăturile Lui, toanai pentru 
aceea • vi s'au întîmplat aceste neno· 
rociri, cum se vede astăzi." -„�nnn.D.U,12. 
24. Ieremia a mai zis întregului PO: 

por şi tuturor femeilor : „Ascultat1 



I E R E M  I A 44, 45, 46. 785 • t I Domnului, voi toţi cei din 2; „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul cuvin u ri sînteţi • în ţara Egiptului ! lui Israel? _despre tine, Baruc : Juda, ca '"C•"·'"· 7. vors.10. 3. „Tu z1c1 : „Vai de mine ! căci Dom-A vorbeşte Domnul, Dumnezeul nul a. a�us _întristare peste durerea 2_5. ş�l · Voi • şi nevestele voastre mea · 1m1 sl t ·1 Ju� Is�:tu�i;lt cu gurile voastre ş i aţi nu găsesc o�lh�/!�' en e suspinînd, şi 
�ţi f�it cu mînil� v<;>ast�e ce spuneţi : 4. _:>pune-i : „Aşa vorbeşte Domnul : 1mPe� să împl imm JUru�nţ�_le .Pe �a!1 „lata "c� ce a!TI zidit•, voi dărîma ; ce „Vr fă.cut să aducem tam11e impara- am sad1t, voi smulge, şi anume ţara le-a.I!' erulJi, şi să-i turnăm .jertfe de aceasta. "'''"'· o.•. tes::u�ă !" " '·'":"· �0:•Lc. 5. Şi tu umbli după lucruri mari ? bă 6 De aceea, acu�, ,dup�ce_ v at_1 1�- Nu umbla după ele ! Căci iată•, voi f· ._t juruinţele, ŞI v aţi mfaptU!t h- a�uce nenorocirea peste orice făptu-p d�injele, asc1;11ta_ţi Cuvîntul _Domn.u: ra, zice Domnul, dar ţie îţi voi da fiă· oi toţi cei dm luda, cari locu1ţ1 ca pradă•• de război viaţa ta, în toate •0\a�a Egiptului ! „lat_ă, jur • pe Nu- locurile unde vei merge." 10 I Meu cel mare, zice Domnul, - •Cap.2ii .26. ""C•p.21.9;38.2;,•1.10.  me Numele Meu •• nu va mai fi chemat .• . că · · nuia din oameni i lui Iuda 46 1 . Cuvmtul Domnulm spus prood��ura ��cit a Egiptului niciunul nJ . rocului Ieremia asupra • neamuşi ID . to� vf� este Domnul, Dumne- nlor : . . • ···.Cap.2ii. l[>,e:: va �:;e · " 

<•Fac.22. rn. ·•·« Ezcc. zo. :ro. 2_. asupra Eg1pt11l.u1, 1mpotnva <;>astei . zeu · Iată voi veghea • asupra lor ca Im farao� N�c�, 1mpăratul �g1ptuh11, 27. ' ă · bine . şi toţi oame- care era hnga nul Eufratulu1, la Car-să le _fac r u ŞI . nt! t în tara E i tu lui chemiş, şi care a fost bătută de Nebu
nii llll. Iu�a? �ţ.r!.s1d sabie şi 

g
d� foa'. cadneţar, împăratul Babilonului, în al v�r \����c: � ieri �e tot. p_atri;lea" an al lu! loiachim, fiul lui )o-mite p ·••Cap. l.10; 0 1 . 28. Ezec . 7. 6. ·•·q·ors.12. s1a, 1mparatul Im I��:.�. 23. 29. 2 Cron . 35. 20. 

28. Aceia, î� mic numă;, cari • v<;>r 3. „Pregătiţi scutul • şi pavăza, şi 
scăpa d� sab!e•. se vor 1_ntoarce dm mer�eţi la lu_ptă i. • c�p; 61.11,12. N�h . 2�1'!· "· 

ţara Ei§IP!u.lm 1� ţara IUi _lud.a. Dar _4. mhăm.aţ1" can, ş1. mc_ălecaţ1, calaretoată ramaş1t� lu� 11!da, toţi ce! ce a!-1 ţ1 ; arătaţi-va cu c01funle rnastre, 111-venit să locu1asca m t_ara _Eg1ptul!11• struiţi-vă suliţele, îmbrăcaţi-vă cu plavor vedea dad se va 1mphm Cuvm- toşa ! . . . 
tul„ Meu sau al lor." 5. Ce văd ? Li-i frică, dau înapoi ; 

·••Vere . 14. Isn.27.13. ""'Vers.t7, 25,26· vitejii lor sînt bătuţi : fug fără să se 29. „Şi iată, zice Domnul, un s�mn, mai uite înapoi . . .  Groaza • se răspîndupă care veţi cunoaşte �ă "'.ă. v�1 pe- deşte în toate părţile - zice Domdepsi în locul acesta, ca sa ştiţi ca vo�- nul. _ "Cap.6.25;<9.29. 
beie Mele se vor împl in i • peste v01, 6. Cel mai iute nu scapă prin fugă, 
spre nenorocirea voastră." "�' · 33· �1; cel mai viteaz nu po<i:te scăpa ! L� 30. Aşa vorbeşte Dor�nul": „lata, V?I miază-noapte,_ pe malurile Eufratulu1, da pe faraoi;i Hof!!l• 1�parat1!-l .Eg1�- se clatină • ş1 cad ! • . •Dan.11.rn� 
tului, în mîmle vra1maş1lor lui, m m1- 7. Cine este acela care mamtează ca nile celor ce vor să-l omoare, cum am N ilul şi ale cărui ape se rostogolesc dat pe Zedechia ••, împăratul lui luda, ca rî�ri le ? • 1sa. 8.1,0. Cap.<7.2. Dnn. 1 1 . ?:. 
în mînile lui Nebucadneţar, împărat1;1l s. Este Egiptul. El se umflă ca t;i1-
Babilonului, vrăjmaşul său, care voia lui, şi apele lui s� ro�tog?les� ca riusă-1 omoare." rile. El zice : „Ma vor sur, yo1 acope•cap. <G.25,26. Ezec . 29 . a , ctc.;90. 21, etc. ••Cap.99.6. ri ţara, voi nimici cetăţile ŞI pe locu1-

Către Baruc. t��\�tl-vă, cai ! . N�pusti_ti-"'.ă, �ar� ! 45 1. Cuvîntul •, pe care l-a spus Să iasă vitej ii, cei dm Ehop_ia ş� d�n 
proorocul Ieremia către Baruc, Put, cari mîn.uie�c sc�tu_I, _şr cei di� 

fiul lui Neriia, cînd a scris într'o carte Lud, cari • mmu1esc ŞI mhn�1.�r��)9: cuvintele acestea, după spusele lui !e- 1 O. Această zi este a Domn�!ui, Du�remia, în al patrulea an al lui l01a- nezeului oştirilor ; este o" z1 de r������· :!Wel�i !osia, împăra!.�I.!�. ��.�;.'. bunare, în care Se răzbuna El pe vrai-
50 
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maşii Săi. Sabia:• mănîncă, s� _satură, şi vi� . cu t?poare împotriva . şi se îmbată cu sing�I� lor. Cac1 J?om- şte ta1eţ<?ri . �e lemn�." lui� ca ni. 
nul, Dumnezeul oştirilor, are o Jert- 2_3. „Ta1aţ1-1 • pădurea zi ha.� .• 
fă ţ în ţara dela miază-noapte, pe ma- macar că este fără capăt'1 c�e .D?mnuJ 
lu rile Eufratului. • 1sa.13.6. 1 ... 1 1 . 1&;2.1. mulţi decît lăcustele •• · şi ci s1_nt 111ai �oDeuL.!l2.�2. lsa.!4.6. ţŢef. 1 .  7. Ezec:39. 17. număr�_! . "ls�. 10.3.j,��·I Poti 
1_ 1 .  Suie-te .in Galaa�_·, ŞI a?u le':lc 24_. F1 1c':1 Egiptului este aco J�''.·'·� alinător fecrnară ••, foca Eg1ptulu1 ! ruşine, ŞI este dată în m" .Perita de 

Degeab� întrebuinţezi atîtea lea:uri, rului dela • mează-noapte. •nil� Popo. 
căci nu este vindecare ţ pentru tine ! 25. Domnul oştiri lor Dum c.P. 1.1;. 

• cap.8.22;01. 8. „,„.„. 1 .. t Ezec.30. 21: Israel, _zice : „ Iată, voi pecie ne�eul luj 
1 2. Neamurile aud de ruşinea ta, ş1 mon din • No, pe Faraon psi �e A. 

este plin pămîntul de strigătele tale ; pe dumnezeii •• şi împărar· �g1.PluJ, 
căci războinicii se poticnesc unul de Faraon şi pe cei ce se incu d �1• pe 
altul, cad cu ţoţii laolaltă." •Ezec.30. 14,15, 16. Noh.3.8. "°C"•p.„_12�: ln el. ] 3. Iată cuvintul sp_us de Domm�I 26. Ii voi da • în mînile celo.

E"'·00·1i. catre proorocul Ieremia, despre vem- să-i omoare în mînile 1 · r ce vor 
rea lui. Nebu�a.dneţar, î�păratul �abi- ţar, împăratul Babilonu��iN

e�u�adne. 
lo!"l�Ju1, ca sa loveasca ţara E_g_1pt�- nile slujitorilor lui. Du ă �cşi 1n. "'!· lui . � 1••. JD.1: C•P;'3· 10• '�· F.zec. '"·:"'·""· Egiptul va fi •• locuit � în �j· insa, 
1 4. „Daţi _de ştire. in E�!pt, daţi d� altă dată, zice Domnul " ele de 

veste la M1gdo�, ş! veshţ1 !a Nof ŞI ·•· Cop.„.30. Ezec.3'.?. l l
. 

•• la Tahpanes ! Z1ceţ1 : „Scoala-te • pre- 7 • 
· Ezec.:11.11,1s, 11. 

găteşte-te, căci sabia•• mănîncă în ju- 2 · „l':lr tu, ro�':11 _Meu lacov, nu te 
rul tău ! • Yers.3. <. •• Yere. 10. t�me, şi_ i:iu !e. sp_a1m�n t�, Israele ! Că. 
1 5. Pentruce ţi-au căzut vitejii tăi ? c! t!! vo� •�ba:'1 . du� P�mmtul depărtat 

Nu pot să ţină piept, căci Domnul îi şi-ţi voi izbav� saminţa din jara î� 
răstoarnă ! �are este roa�a . . 1':1cov s_e va întoarce 
1 6. El face pe mulţi să se poticnea- 1':1răş, va locu! hmşht ş1 _fără teamă . 

scă ; cad • unul peste altul, şi zic : şi nu-l va mai turbura mmeni." ' 
„Haidem să ne întoarcem la poporul •Jso. <1 . 13,1< ; '3 . o ; « . 2.  Cop.Jo.10,u. 
nostru, în ţara noastră de naştere, de- �8. „Nu te teme, robul Meu Iacov 
parte de sabia nimicitorului !" zic� f?o!fl_nul ; căci Eu sînt cu tine'. 

• L<-v . c'0.27. \'.O• mm1c1 toate neamurile printre ca-
1 7_. Aco!o strigă : „F�raon, împ_ăratul ri ţe-':1m. Î!TIP�ăştiat, dar pe tine nu • le 

�g1p!t�lu1, n:i este �ec1t. un pust!u! că- voi mmm ; c1 Ţe voi pedepsi cu drepc1 a lasat sa treaca clipa potnv1tă." ta te, nu pot sa te las nepedepsit." 
1 8. „Pe viaţa Mea !" zice lmpăratul, •cap. 10.:1<;00.11 

al • cărui Nume este Domnul oştirilor : 
„Ca Taborul printre munţi, cum înain
tează Carmelul în mare, aşa va veni. 

>:o[sa.47.4� I�. 2. Cap.48.16. 
1 9. Fă-ţi calabalîcul pentru • robie, 

locuitoare „, fiica Egiptului ! Căci No
f�I va ajunge un pustiu, va fi pustiit 
ş1 nu va mai avea locuitori. 

O]sa. 20 . .f. '°''°' CHp. 48. 18. 
20. Egiptul este o juncan ă • foarte 

frumoasă . . . Nimicitorul vine dela •• 
miază noapte peste ea . . .  i:i.osea. 10. 1 1 . >:o('< Cap. I . H ; .f7 . 2 .  Vers.6, 10. 

21. Simbriaşii lui deasemenea sînt ca 
nişte _vij�i îngrăşaţi în mijlocul lu i. Dar ş1 �· dau dosul, fug toţi fără să p_oată !mea pept. Căci vine peste ei ziua • nenorocirii lor, ziua pedepsirii lor ! •Ps.37. 13. C•p.60.27. 
22. I se aude glasul • ca fîşiitul unui şarpe ! Căci ei înaintează cu o oştire, 

47 1. lată cuv!ntul Domnului, spus 
proorocului Ieremia cu privire 

la • Filisteni, înainte ca •• Faraon să bată Gaza. 
ocap.20.20. Ezec.26.10,16. Tef. 2.4,0. '°'*Amosl.8,i,B. 2. „Aşa vorbeşte Domnul : lată, se 
ridică nişte ape • dela miază noapte", 
cresc ca un rîu ieşit din matcă ; îneacă ţara şi ce cu prinde ea, cetatea şi 
locuitorii ei. Ţipă oamenii, şi se bo· cesc toţi locuitorii ţării 

*Isu.8. 7 .  Cap. 46. 7 , 8 .  MCap.1.14;46.al. 

3. de tropăitul • copitelor cai!or. lui 
puternici, de uruitul carălor lui ŞI d� 
scîrţăitul roatelor ;  părinţii nu se mai 
întorc spre co pi ii lor, atît le sînt de 
slăbite mînile • C•p.B.16.Wab.3.2. 

4. pentrucă �ine ziua cînd vor. fi ni: 
miciţi toţi Filistenii, şi stîrpi t• . tol! 
ceice slujeau ca ajutoare Tirulm ' ŞI 
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Amos l.B;!I .? · tFac.10.H. reţa ]U l d"h oaza a ajuns pleşuva, Ascalo- d "d" " I' 

ŞI s.e 0 I nea • fără teamă pe 
5. " iere cu �ămăşiţa _yăilor lui !" roJ • 1 1 e IUi, nu era turnat dintr'un nuP!ina' �înd,,ît i vei 

face t_ ta1etun de ja- os m alt1;1l, şi nu er.i. dus în robie 
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1s'a .Păstrat gustul, şi nu i J� în pi����p.;-20 . .:oţ���!6�6t'1:�6:
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· 
c im a mirosul." �Ter.i.12. Z>h·'·�h ! Sabie • a Domnului, �înd te 

1 2· „De .acee�. iată, vin zile, zice 
6: 00' dihni odată ?  Intoarce-te m tea- Domnul, cm� li voi trimete oam�ni yel . r· r . tr '" c'.m-1 vor pritoci ; îi vor goli vasele că, opreşte-te, ŞI .��.��:�L\.�,�ec.:;;-:,,, , '· ��rU�.r face să-i plesnească burdu: 
1 Dar cum ar putea să �� odihnea- 1 3  M b 1 
: ;;• Cînd Domnul • doar li porunce- · ' oa u va fi dat de ruşine cu 5f:: şi 0 îndreapţă ••_ î�r,atriva Asca- Chema� •, cum a fost dat de ruşine•• lanului şi coastei "'..�r,

1::. "
· 
17. *' M<c. 6. 9• ��s�e�uîn!�����e�� Betel ţ, în care îşi 

.,.. Judc. 1 1 . 24 .  l.Reg. 1 1 . 7. t.<·�Osea l0.6. ţ1Rcg.12,2Q. 48 t Asupra Moabului • . „Aşa vor
b�şte Domnul .oştirilor, I?�m�e: 

zeul lui Israel : !'':'a• _de Nebo , cac1 
este pustiit .! Chmata1mul t �st� acoperit de ruşine, �ste l�at ; ceţa_ţma este 
acoperită de ruşine ş1 zdrobita !  
����'.�:38��:�:i���5�2_E;�c��.";!.��os2. 1 , 2. 

2. S'a dus • fala Moabi.!l�i, la He�
bon •• i se pu!1� la �ale .r1e1rea : „Hai
dem să-l nim1c1m dm m1Jlocul neamu
rile; !" „Şi tu vei fi nimicit Madme
nule, sabia va merge după tine ! · ' 

.,.. Isa.16.4 . .:<<>Isa. 15.4. 
3. Se aud strigăte • din Horonaim : 

prăpăd şi nimicire ! •vers.5. 4. Moabul este zdrobit ! Chiar şi cei 
mici ai lui strigă. 5. Căci într'un plîns necurmat suie 
suişul • Luhitului, şi se aud strigăte 
de durere la pogorîşul Horonaimului, 
din pricina nimicirii ! "  •1sa.16.&. 

6. „fugiţi •, scăpaţi-vă viaţa, şi fiţi 
ca un nevoiaş •• desţărat în pustie ! 

(� cap.&1.6. (l>:<Cnp.17 .6. 7. Căci, pentrucă te-ai încrezut în fap
tele şi în vistieriile tale, vei fi luat şi 
tu, şi Chemoşul • va merge în robie, cu preoţii•• şi căpeteniile lui. •Num. 21.29. 
Judc. 11. 24. lan. 46. 1 1  2. Cap. 43. 12 . .;.,..-. Cnp. 49. 3. 8. Pustiitorul • va intra în fiecare ce
tate, şi nicio ce ta te nu va scăpa ; Va
lea va pieri şi cîmpia va fi nimicită, 
cum a spus Domnul. '" C•p. 6.26. Vers.ie. 9. Daţi • aripi Moabului, să plece în sbor ! Cetăţile lui sînt prefăcute în 
pustie, nu vor mai avea locuitori. 

ic-Pe.55.6. Vera.28. 10. Blestemat • să fie cel ce face cu 
nebăgare de seamă lucrarea Domnului, 

) 4 .. . • 
cum J?Uteţi să ziceţi : „Sîntem viteji , ostaşi gata de luptă ?" •Iea.10.0. 

1.5. „�oa�u! • este pustiit, cetăţiile lui se malţa m fum, floarea tinerimii lui est� „ jungheată, zice lmpăratul t, al cărui Nume este Domnul oştirilor." 
(<Vera.S,9,18. "'*Cap.[i0.27. ţCap.46.lSjf>l.&7. 

) 6� „Peirea �oabul�i e�te aproape să vma, nenorocirea lui vme m graba mare. 
1 7. Bociţi-I, toţi ceice-1 înconjuraţi, toţi cari-i cunoaşteţi numele ! Şi zideţi : „Cum • a fost sfărîmat acest puternic toiag de cîrmuire, acest toia" măreţ !" .,.. l�n.9.4;K 4,�. 1 8. „Pogoară-te din locaşul slavei, 

şezi jos pe pămîntul uscat, locuitoa
re ', fiica Dibonului •• ! Căci pustiito
rul ţ Moabului se suie împotriva ta, 
şi-ţi nimiceşte cetăţuile. 
*lea.47.1. Cap. 16.19.**Num.21.30. lsa.16.2.ţVcrs.8. 

1 9. Stai • pe drum şi pîndeşte, locui
toarea Aroerului •• ! lntreabă pe fu
gar şi pe cel scăpat, şi zi : „Ce s'a în
tîmplat ?" · - �·Deut.'.?.36. *,,.. lSam.4.13,16. 

20. Moabul este acoperit de ruşine, 
căci este zdrobit. Gemeţi • şi strigaţi ! 
Vestiţi în Arnon •• că Moabul este pu
stiit ! *Isa.16.7. "''.:.Num.21. 13. 

21 .  A venit pedeapsa şi peste ţara 
cîmpiei •, peste Holon, peste Iahaţ, pe
ste Mefaat, •Vero.@. 

22. peste Dibon, peste Nebo, peste 
Bet-Diblataim, 
23. peste Chiriataim, peste Bet-Oa

mul, peste Bet-Meon, 
24. peste Cheriiot •, peste Boţra, p�

ste toate cetăţile din ţara Moabulu1, 
fie depărtate, fie apr,?��=��;. Amos.n. 



788 I E RE M I A 48. 49. 

25. Tăria 1 • Moabului este frîntă, şi 
braţul•• lui zdrobit�P�'.;: 1

p����l�'.2i. 
26. „Imbătaţi-1 •, căci s'a semeţit î�

potriva Domnului ! De aceea, pr�va: 
Iească-se Moabul în vărsătura IUI, ş1 
să ajungă de rîs şi el ! "C•P·25·1"·2'· 

27. N'a fost Israel • de rîsul tă1;1 ? A 
fost•• prins eţ oar«;_ prin_tre hoţi,_ de 
dai din cap, on de cite ori vorbeşti de 
el ? �' 'feC. 2. 8 .. o.•.* �np. 2: 26. 

28. Părăsiţi cetăţile, şi Io.cu1ţ1_ m. �!m
ei • locuitori ai MoabulUI ! Ş1 f1ţ1 ca 
po;umbeii ••, cari îşi fac cuibul • pe 
marginea peşt��!!��� i. vers . 9 . (•��ctnt. z. H .  

29. Am auzit de fudulia • mîndrul1;1i 
Moab de înfumurarea lui, de trufia 
lui, d� semeţirea lui, şi de inima lui 
ingîmfată." .; 1sa. 16.G,�tc. 

30. „Cunosc, zice . .  Domi:iul, în fumu: 
rarea lui, lăudăroşnle !UI deşarte, ş1 
faptele lui• de nimic." •Isn. 16. G. Cop.50.36. 

3 1 .  „De aceea gem • pentru Moab, �! 
mă jălesc pentru tot Moabul ; oamenii 
suspină pentru cei din Chir-Heres. •nso. J;>. f1; lCi. 7, 11. 
32. Vie • din Sibma, te plîng mai 

mult de cît laezcrul ; ramurile tale se 
întindeau dincolo de mare, se întin
deau pînă la marea laezerului ; dar 
pustiitorul s'a aruncat peste strînge
rea roadelor tale şi peste culesul vii
lor tale. ''isa.16. B, 9 .  
33. Şi astfel, s'a dus bucuria • şi ve-

�e�����t�L!P'.'.�r:
i
s���t 

ţ�l�ul0d������ 
seuri - zice Domnul - ; nimeni nu 
mai calcă teascul cu strigăte de bu
curie ; sînt strigăte de război, nu stri
găte de bucurie. •Iea.rn.10. Ioel . 1 . 12. 

34. Strigătele Hesbonului • răsună pî
nă la Eleate, ş i  glasul lor se aude pî
nă Ia Iahaţ, dela Ţoar •• pînă Ia Ho
ronaim, pîna la Eglat-Şel işia ; căci 
şi apele Nimrimului sînt prefăcute în 
pustiu. •:•ri:ia.10. 4.U, li. MJsa.10.0,6. Vers.o. 
35. „Vreau s'o isprăvesc în Moab, 

zice Domnul, cu cel ce se • suie pe înălţimile de jertfă, şi aduce tămîie dum
nezeului său. •rsa. 15.2;16. 12. 
36. De aceea îmi jăleşte inima • ca un fluer pentru Moab, îmi jăleşte inima ca un fluer pentru oamenii din ChirHeres, pentrucă toate avuţiile pe cari Ie-au strîns ••, sînt perdute. 

:(IJsa. 10.0;16.ll. ,,,.,,,. Iss.16. 7. 
37. Căci toate capetele sînt rase •, 
1. Evreleşte: comu. 

toate bărbile sînt tăiate · e nil� sînt. !,ăieturi de ja l;, pşi to:te 11Ji. 
se saci. -·' lsa.10.2. 3. Cap. 47.u. e .... Coap. 
_
3�. „�e toaţe acoperişurile Mo

"
·�·"'· ş1 m pieţe, srnt numai bocete abului 

că am sfărîmat Moabul ca pe' Pentru. 
fără preţ, zice Domnul " .�n Vas •  
39 .  „Cit este de sfă�îmat M 

'P.?i.�. 

Gemeţi ! Cit de ruşinos întoar 0�ul !  b_ul �patele ! �oabul ajunge a��f /0a· ns ş1 de pomină pentru toţi � de înconjoară. cei ce-l �O� Că_ci aşa vorbeş�e Domnul :  t a  c a  vra1maşul sboara c a  vulturul :•1a: îşi întinde •• aripile asupra Moab 1• 11 :�?1:·��-:�.-i9
. Cnp. 49. 22, Dnn. 7 . 4 .  OsellS. l, fi�.�.'� 

_4 1 .  Che�iiotu_I _est� luat, cetăţuile • s1_nt .�ucentc, ş1 m. ziua aceea, inima" v1te11lor Moabulu1 este ca inima u · femei în durerile naşteriL'vere. "· "nei 
13.Sj21.3. Cap.30.6; 49.22, 24;fJ0. 43;51.30. 1'1ic. 4.,g.b"'· 42. Astfel Moabul va fi nimicit d tot, şi nu. • _va ma! fi un popor, căJ s'a semeţit 1mpotnva Domnului. (IPB.83.4.Is.a.7.S. 
43. <;Jroaza •, _groapa şi laţul sînt pe-g�

m
t��I'." locuitor al Moab,�1��i� 1��; 

44. „Cel ce fuge de groază, cade în groapă, şi cel ce se ridică din groapă, se prinde în laţ ; căci aduc • asupra lui, asupra Moabului, anul pedepsei lui, zice Domnul." •t•p.u.� 45. „Fugarii se opresc sleiţi de pu
teri la umbra Hesbonului ; dar din 
H esbon iese • un foc, o flacără iese 
din mijlocul Sihonului, şi mistuie la· 
tu ri le •• Moabului şi creştetul capului 
celor ce se fălesc." "Num.21.28.00Num.2u:. 
46. „Vai de tine •, Moabule ! Popo· 

rul din Chemoş este pierdut ! Căci fiii 
tăi sînt luaţi prinşi de război, şi fiicele 
tale prinse de război. •Num.21.�. 47. Dar în vremile • de apoi, voi 
aduce înapoi pe prinşii de război ai 
Moabului, zice Domnul." 

Aceasta este judecata asupra Moa· 
bului. •Cap.49. &,�. 

49 1. Asupra copiilor • lui Amo�. 
Aşa vorbeşte Domnul_: „_N are 

Israel fii ? Şi n'are moştenitori? A· 
!unei pentruce stăpîneşte Malc?f!I Oa· 
du! ••, şi locuieşte poporul lui m ce
tăţile lui ? u "'Ezec.21.28;20.2. Amosl.19. Ţef.2.8,9."'>:-Amosl: · 

2. De aceea iată că vin zile, zic
_
e 

Domnul cînd 'voi face să răsune st11• 
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t:>-, �:rima tun vecinice." 

, 1 de război împotri�a Rabei • coga,tu r lui Amon. E� v� ajunge un mor
P1110 de dărîmătun, �1 satele sal.e vor man e de foc. Atunci Israel va izgoni �e a��i ce·l izgoniseră.'.. E��;�2i'>.�.oA�•�•��;:'. 
3 „Gemi, H�sb<?�ule, căci . A_i este 
· tiit ! Strigat•, fi leele Rabe1, 1mbră-pu�-vă • cu saci, şi bociţi-vă alergînd f���ace şi încolo deal_ungul. zidurilor !  

Căci Malcom se . .  duce m robie, cu preo-
ţii ::1.i32����:�1�.�-'!��. 2��!� Lp. 48. i. Amos 1 . 15. 

4 Ce te lauzi cu văile ?" „Valea ta 
se
. 
��urge! fi�că.• _ _răzvrătită, 

•• 
ca�e ţe 

încredeai m v1shernle tale, ş1 z1cea1 :  
Cine va veni împotriva mea ?" 

" ':1 Cnp.3.14;7.2.f.. ':":' Cnp.21.la.  

5 Iată voi aduce groaza peste tine, 
zi�e"oon'i�ul, Dum�ezeul . oşţirilor ; ea 
ra veni dm toate 1mpreiunm1le tale, 
fiecare din voi va fi izgonit drept îna
inte şi nimeni nu va strînge pe fugari ! 
6. bar după aceea *, �oi aduce înapoi 
pe prinşii de război al copiilor lui A
mon, zice Domnul." . ·'·Ym .::n cnp.<S.<:.  

7. Asupra • Edamului. 
Aşa vorbeşte Domnul oştirilor : „Nu„ 

mai este înţelepciune în Teman ? A 
pieritţ chibzu}nta del.a oamenii price
puţi? S'a dus mţelepcmnea lor ?" ::>-Ezec.25.12. Amos l . 1 1 .  ':0:• Qbo.d.8. ţlsn.19. 
S. „fugiţi •, daţi dosul, plecaţi în 
peşteri, locuitori ai •• Dedanului ! Căci 
rni aduce nenorocirea peste Esau, la 
vremea cînd îl voi pedepsi." 

':<Vcrs.30. ':":'C.a1l.2t,.2;t. 9. „Oare, dacă ar veni nişte • culegă· 
!ori de struguri Ia tine, nu ţi-ar lăsa 
nimic de cules pe urma culegători
lor?" „Dacă ar veni nişte hoţi noap· 
tea, n'ar pustii decît pînă s'ar sătura ! 

:'Obad. :::.. 

10. Dar • Eu însumi voi despoia pe 
Esau, îi voi descoperi ascunzătorile, 
şi•• nu va putea să se ascundă. Copiii 
tui, fraţii lui, vecinii lui, vor pier� şi 
el nu va mai fi ! •Mal . 1 . 9. •:«•Jsa.11.!4. 

11 . Lasă pe orfanii tăi ! Eu îi voi 
Jinea în viaţă, şi văduvele tale să se mcreadă în Mine !" ! 2. Căci aşa vorbeşte Domnul : „la· ta ' că cei ce nu trebuiau să bea potirul totuş îl vor bea ; şi tu să rămîi nepedepsit ? Nu, nu  vei rămînea nepedepsit, ci îl vei bea şi tu ! «Cap.2b.29.0bad.t6. 

1 3. Căci pe Mine însumi jur •, zice Dom��!· că Boţra •• va fi dată pradă pusturu, ocării, nimicirii ş i blestemu· 

· -- · . lllr\ . 40. 23. A1nus6.8. ':"�lea 34 6· u·1 I _1 4. Am auzit o veste ' dela Do�n.�l 
· 

Ş I  u.n. sol � fos.t trimes printre nea� ��� .
ef

'(tsrmge
t
t,•·v"ă, şi porniţi impo. cula 1-va pentru război 1 

1 5. „C_ăci �ată, te \'oi face m
·
i�"�·�·i1;;·r'� neamuri, d1sprej11it printre oameni. 1.?· lnfumurarea ta, îngîmfarea inimi_1 t<i:IC: te-a rătăcit, pc tine care locm�şh m. crăfăturile .stincilor, şi care stai" pe_ v.1rfu dealurilor. Dar chiar • daca j1-a1 aşeza cuibul " tot atît de 

��� ��ă��ş�,u�\��u��mşL?,�. acolo ţ te 
'� ObHtl. ·i.  •:":' lu\· .:�1. 27. ţ Amos9. '.! 1 7. „Edomul 1·� fi pustiit ; toţi • cei 

��r
v�lu���c�in�r�n��t�1 :ăen�1�\1�.ira şi 

Cap. 1 8 . I U ; ritJ . 1:1. } �· Ca '. şi Sod?ma şi Gomora şi ce· taţ1le vecine, cari au fost nimicite zice Domnul, nici el nu va mai fi la. cuit, şi nimeni nu se va mai aşeza acolo . . .  
:'Fac.19.25. Dcut. 29 . ?.J. Cop.;:.o . . 1u. Amuio..-1 . 1 1 .  

1 9. lată •, vrăjmaşul se suie ca 1111 leu de pe malurile " îngîmfate ale 
Iordanului împotriva Iocuinjei fale 
tari ; deodată voi face Edamul să fugă 
de acolo şi voi pune peste el pe acda 
pe care l-am ales. Căci cine ţ este ca 
Mine ? Cine-Mi ţţ va sta împotrivă ·�" 
>:•Cnp. 50. ·i-l ,  l'lc. ':":'Cuµ. 1 :! .  ;,, t Exod. i;,. l i .  -rţlu\· . �t  . 1 u .  

20. „De aceea • , ascultaji hotărirea 
pe care a luat-o Domnul împotriva 
Edamului, şi planurile, pc cari le-a 
făcut împotriva locuitorilor din Te· 
man : „Cu adevărat, îi vor tîrî ca pe 
nişte oi slabe, cu adevărat li se va pu· 
stii locuinja ! ''Cop. L0.4'0• 
2 1 .  De vuietul căderii lor se cutre· 

mură • pămîntul ; strigătul lor se aude 
pînă la marea Roşie . . . ·:·1 ·np .r.o . . w. 
22. Iată • , ca vulturul înaintează vrăj· 

maşul şi sboară, îşi întinde aripile pe· 
ste Boţra, şi în ziua aceea inima vite
j i lor Edamului este ca inima unei fe
mei în durerile naşterii. " • Cop. •. 19; '"· 10, • 1 .  

23. Asupra Damascului •. 
Hamatul şi Arpadul sînt roşi de ru

şine căci au auzit o veste rea şi tre
mură ; frica lor este ca " o m�re în· 
furiată, care nu se poate potoli. 

ic< Jsa. 1 7 . 1 ; 37 . 13. Amos l . :i. Zah .!J . 1 .2. ��=) [1m.fJ7. '...'0. 

24. Damascul este topit, se întoarc_e 
să fugă, îl ia groaza, îl apucă neli-
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niştea • şi durerile, ca pe o femeie în 
durerile naşterii. -

"}7. Voi f�ce . ca locuitorii Ei �a ţremure mamtea vrăjma ii "'llUluj mamtea celor ce vor să-i 0ş or lor, şi aduce nenorociri peste ei rn?3!e. Voi aprinsă, zice Domnul, si-i ' �•nia Mea cu sabia, pînă ce îi vo'i ni�i,ci
'.1�rnări •  

(\fsa. 13.8. Cnp. 4.31 ;6 .24 ; 30 . 6 ; 48. 41 .  \'ere.22. 

25. „Ah ! cum nu este crutată cetatea • 
slăvită, cetatea bucuriei mele •• !" -

�'Cap . 33. 9 ; 51 . 41 .  (l�'Cap . 50. 30; 61 . 4. 

26. „De aceea tinerii • ei vor cădea 
pe uli(e, şi toti bărbatii ei de război 
vor pieri în ziua aceea, zice Domnul 
oştirilor." •Amo• I . <. 
27. „Voi pune foc • zidurilor Damas

cului, şi va mistui casele împărăteşti 
din Ben-Hadad." • 1„ . 21 . 1a. 

28. Asupra Chedarului • şi împără
!iilor Halorului, pe cari Ie-a bătut Ne
bucadnetar, împăratul Babilonului. 

Aşa vorbeşte„ Domnul : „Scula!i-vă, 
suiti-vă împotriva Chedarului, şi nimi
ci!i pe fiii Răsăritului !"Ju�c.u. • 10,„1 .a. 
29. Le vor lua corturile • şi turmele, 

le vor ridica pînzele, tot calabalîcul 
şi cămilele, şi Ie vor striga : „Spai-
mă ••, de jur împ�s����rt:(<car. e.2:;;46. 5. 
30. Fugi!i •, fugiţi din toate puterile 

voastre, căutati o Iocuin(ă deoparte, 
locuitori ai Halorului ! zice Domnul : 
căci Nebucadnetar, împăratul Babilo
nului, a luat o hotărîre împotriva rna
stră, a făcut un plan împotriva voa
stră." r.t \'ers.S. 
3 1 .  „Scula(i-vă, sui(i-vă împotriva 

unui neam • liniştit, care locuieşte fă
ră teamă, zice Domnul ; n'are nici por
ţi, nici zăvoare, şi locuieşte•• sin
gur. *Ezec.88. 11.o:i.;.Num.23.9.D�ut.33.28.lllc.7.H. 

32. Cămilele lor vor fi de jaf, şi mul
ţimea turmelor lor vor fi o pradă. Voi 
risipi • în toate vînturile pe cei ce-şi 
rad •• colturile bărbii, şi Ie voi aduce 
pieirea din toate păr(ile, - zice Dom
nu). - iCi Ven.36. Ezec.O.to. Ol)Cap.9.26;25.:!3. 

33. Haţorul • va fi astfel vizuina şa
calilor, un pustiu pe vecie ; nimeni •• 
nu va locui în el, şi niciun om nu va 
Şedea În eJ. ''" Cop. 9.21;  10. :.."2. !\lal. 1.  3. ""* Ven.18. 

38. !mi voi aşeza scaunui"�"P-O· ";"·'· în Elam •, şi-i voi nimici îrn e_ dornnie căpeteniile, zice Domnul " Paratul şi 
39. „Dar în zilele de ap�i • ·�•P.„_„_ înar.�i �e prinşii de războt0• .aduce mu u1, zice Domnul." ,, Cup. ·�-�· v�� 

50 1 .  „la'tă cuvîntul rostit d D _ 
. . nul as�1pra • Babilonului 

e om. 
!am Halderlor, prin prooroc' 1aslpra 
mia : •:•Js:. 13 i� ere. 

2 .
. 
„Dali de ştire printr� ·n·:

'- 1;"-�· d�ţ � de veste şi înălţa(i un stea a��·· sţ1ţ1, n'ascumleti nimic ! Spuner� · 8e· 
bilonu� este luat ! Bel • este a�� "e a. �� .�

uş1�e,_ Merodac .c�tc zdrobit ! �d�� 1 11 IUi srnt acoperiţi de ruşine 'd Iii lui sînt s fărîmati ! ' 1 0· 
(I lsa.  16. I. Cap. fii . U. i:::;i Cap. 43 I" l.' 

3. Căci împotriva lui se sui� ·· '· 
neam • dela ••. me�ză-noaT;>te, care-i �� pri:fa�e (a�av rnt� o pustie, şi nu va mai f1 locuita. : at1t oamenii cit şi dobitoacele fug ş1 se duc." 

':' f.!:!a. 13. 1;, IH ,'.:.»o. Vers. 39, ro. (<(I Cap.Ol,@. 

4. „ l_n zilele acel�a, în vremile ace· lea, _ .�1ce . Domnul, copiii lui Israel şi copm lui l uda • se vor întoarce im· preună ; vor merge •• plîngînd şi vor căuta ţ pe Domnul, Dumnezeul lor. 
;�����-.��- t·�b�:��i;.3. 12, 13. Ps. 126. o,a. Cap.au. 

5. Vor întreba de drumul Sionului 
î�i vor înto.a�ce privir!l� spre el, şi vo; 
zice : „Ve111ţ1 sa ne ahp1m de Domnul 
P.rint�'un 1.ei:-ămînt • vecinic care să n� 
fie Uitat mcwdată !" ' Cnp.0Ur, e1c.;32. <-0. 

34. Cuvîntul Domnului, care a fost 
spus proorocului Ieremia, asupra Ela
mului •, la începutul domniei lui Ze
dechia, împăratul lui luda, sună ast
fel : • Cap.26.26. 

6. „Poporul Meu era o turmă de oi ' 
pierdute ; păstorii lor îi rătăceau, îi 
făceau să cutreiere •• munţii ; treceau 

35. „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor : 
„lată, voi sfărîma arcul Elamului • 
puterea lui de căpetenie. • 1sn.22. 6'. 
36. Vo_i ad�ce asupra Elamului cele 

patru vmtun dela cele patru margini ale cerului, îi voi risipi în toate vînturile • acestea1 �i nu  va fi n�ciun popor, la care să n a1ungă fugari din Elam. 
f.TV<'r� . 32. 

�t�urui. 
munţi pe dealuri, uitîndu-şi 

(o)Bo.63.6. Vet!. 17. l Pet.2.20. OCup.:?.20;3.6.:?1. 

7. Toţi cei ce-i �ăseau îi mîncau •, şi 
vrăjmaşii lor •• ziceau : „Noi nu ţ sin· 
tem vinovaţi, fiindcă au păcătui.! îrn· 
potriva Domnu lui, Locaşul neprrhănr
riiţţ, împotriva Domnului, Nădejdea't 
părinţilor lor." • P•. 79. 1. ••<•C11p.<0.z.a. Zob.II. 
o. ţCap.2.S. Dnn.9. 16. tt Pe.00. 1;01.1. •tPo.ti.i. 
8. „Fugiţi • din Babilon, ieşi!i din 
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ara Haldeilor, �\mergeţi ca nişte ţapi 1 8. „De aceea 

791 
ln fr,uln,"t·i;:.2���:'. �;. o, <0. Zah . 2 . o,7 . Apoc. 10. • .  

oştirilor Du ' aşa vorbeşte Domnul 
• • tă, voi pede �?ezeu) lui Israel :  „la-

9 Căci iată • că voi ridica şi voi �ulu_i şi (ar/lui P�u 
•mpăratul Ba_bilo

duce împotriva. Babi.lon!-Jlui o mul- •mparatul Asirie'i. m am pedepsit pe Îime de neamuri m�n _d11! J�ra dela 1 9. Voi aduce înap . • ·azănoapte ;  se vor mş1ru1 m şiruri şunea lui . va 01 pe Israel în pii-�: bătaie împotriva .lui, şi �or pune Basan, şi işi v/pci:�rpt Carmel şi pc 
stăpînire p� �I ; _săgeJile lor smt ca �le tele lui Efraim şi "1n GIJa

o
la
a
a
m
d
e
.
a pe mun

unui răzbOJ�I� 1scus1t, care nu se m-
toarce cu m1mle ţ  goale. • cap.2ă. U ; 51 .21. 20 ln · 1 ;Isa.eo.10. cop.S:i. !2. Ezec. ,1 .13,1-1. \1en.s..tt . ...,iC<Vers. 1.a.29: t 2 S11m. t .22. .... . - �ice î)��n�l

c�a, în vre�ea aceea, 
1 0 Astfel va f1 dată prada Jafului giuirea . 1 . 1 �e va cauta nele-
tlaldea, şi toţi. • ce!ce o vor jăfui s� păc_atul _lui

u�u����i �� �� �= ::::/ fi, �� 
ror sătura de Jaf, zice Domn�!;.�'c . 1; . 10. ���1 I��� ,)erta rămăşiţa ••, pe ca��s1� 
1 t. „Că�i voi y'aţi �uc':1rat • şi ".'a(i · ···Cnp . :H.34 . •:··:· r„. 1.0. 

veselit, cmd M1-�ţ1 Jafu1ţ moştenirea 2.1 .  !,Sui_e-.t� !mpotriva ţării de două 
Mea ! Da, săreaţi ca o JLl llcană •• în ��1 �azvratrta , •.mpotriva locuitorilor iarbă, nechiezaţi ca nişte armăsari fo- 1• ŞI pe?epseşte:1 ! Urmăreşte, măcelă-
coşi !" ''1'•.<7.ti. '"''' 0sca 10. 1 1. r�şt�, m!111ceşte-1 ! - zice Domnul -l 2. Mama voastră este acoperită de �eie�

plm•eE�. c
t
c
e
· . 23

î
23
n 

••
totul poruncile " 

ruşin�, �ea_ care v'a născut roşeşt� de „ 2s 
ruşine ;  1ata,_ ea este ... co�da neamu_ rilo�, 2 cron. M.2�- Isn. 10.a;

.
+i.

"
28; -ts. �l�C�6p��.2;,eg. ts. :i&. 

este un pustm, un pammt uscat ŞI fără 2�· S_trigăte de război • răsună în ă 1 ţara, ş1 prărădul este mare. • cuv.•1.r�. a�3." Din pricina miniei Domnului nu 23· �u!.'1 s a  ru�t şi s'a sfărîmat cio
va mai fi locuită, şi va fi • o pustie- canul . 1.nţr�gulu.1. pămînt ! Babilonul 
tate. Toţi •• ceice vor trece pe lingă este mm1c1t m m•Jlocul neamurilor ! 
Babilon, se vor mira şi vor fluiera . •l•o.1-1 . 0. Cnp.51 .20. 

pentru toate rănile lui. 2�· Ţi-am. întins o cursă, şi ai fost 
• ca p . 20 . 12. «• Cnp. <•. 11. P.r:�s, �ab1lonule, fără • să te aştep-

1 4. Inş�ruiţi-v� • d� băt�ie împreju- ţi_. „A1 f_ost ajuns, apucat, pentrucă 
rul Bab1lonulu1, voi toţi ••, arcaşii ! a1 luptat 1mpotriva Domnuhn. Trageţi împotriva lui, nu faceţi eco- • cnp. 51 . S, 3 1 , S'l , r.1. Dan . r  •. 00,,1.  
nomie de săgeţi ! Căci a păcătuit îm- 25. Domnul Şi-a deschis casa de ar-
potriva Domnului. me, şi a scos din ea armele • miniei 

•ve„.9. Cnp.51.2. "''C•P· '"· "'· vcre . 29. Lui ; căci aceasta este o lucrare a Dom-
1 5. Scoateţi din toate părţile un stri- nului, . Dumnezeului oştirilor, în ţara 

găi de război împotriva lui ! El în- Haldeilor." • 1•0.13.5. 

tinde • mînile ; temeliile i se prăbu- 26. „Pătrundeţi din toate părţile în şese ; zidurile •• i se surpă. Căci este Babi.Ion, deschideţi-i grînarele, faceţi
răzbunarea ţ Domnului. Răzbunaţi-vă le nişte mormane ca nişte grămezi de 
pe el ! faceţi-i cum ţţ a făcut şi el ! snopi, şi nimiciţi-le. Nimic să nu mai 
�1 cron. 29. 2-i .  2 Cron .  30. 8. Pltn. &. 6. Ezcc, 17. 18. rămînă din el ! �0;:�is�\j_68• tCap. Ol. 81 11 • ttPs. 137· 8• Vm . 29· 27. Ucideţi-i toţi taurii • şi junghia-
1 6_ Nimiciţi cu desăvîrşire din Ba- ti-i ! Vai de ei ! Căci le-a venit ziua, 

bilon pe celce samănă, şi pe cel ce vremea pedepsirii•• lor ! 
m�nuieşt.e secerea la vremea secerişu- • J> •. 22. 12. l•n.34. '· Cnp . <0. 21 .  •• cap . 48 . <• . Vero.�1. 

lui ! lnamtea săbiei n imicitorului, fie- 28. Ascultaţi strigătele fugarilor, ale 
care •  să se întoarcă la poporul său, celorce scapă din ţara Babilonului, ca 
fiecare să fugă spre ţara lui. să vestească • în Sion răzbunarea Dom-

•I•a.rn. 1-1. cnp.&1.o. nului, Dumnezeului nostru, răzbuna-
1 7. Israel este 0 oaie rătăcită • pe rea pentru Templul Său ! •Cnp. 51. 10, 11 .  

�r
.e au �onit-o •• leii ; împăratul ţ Asi- 29. Chemaţi împotriva Babilonului pe 

ne1 a mmcat-o cel dintîi · şi acesta din arcaşi, voi toţi • cari încordaţi arcul ! 
urmă i-a zdrobit oasele ' acest Nebu- Tăbărîţi în jurul lui, ca nimeni să nu 
cadneţar ţ ţ, împăratul Babilonului." scape, răsplătiţi-i •• după faptele lui, 
'Vers.e. °"Cop. 2.16. ţ 2 Reg. 11.o. ţţ2Reg.u.10,u. faceţi-i întocmai cum a făcut şi el ! 
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Căci Î s'a se�eţit î�(i'?triva Do�tnului, 

!���H�i�,� .• �f:�
t
�.���1. !:'. A�;0�31��6! ţlsa.u.10. 

30. „De aceea. ", tincr!! lu� vor c:,ădc� 
pe uliţe, şi toj1 oamenii _lui de razb�: 
vor pieri în ziua aceea, zt<;c�.��2�\��: ' · 

3 1 .  „lată, am necaz pe tine, îngîn�
fatule ! zice Domnul, Dumnezeul oşti
rilor_; .�ăci ti;a sosit ziua', vre".!�

-
�
„
,P;

,� depstru tale . . . . 
32. Ingîmţat�l ac�la se va I.'o.hcm ş! 

va cădea, şt mmem nu-l. \'a pdtca, Vf!l 

pune • foc. cetăţ_ilo� _lut, , şt-1
, 
va „ mi

stui toate 1mpre1unmtle.' ' C�p� .1 . "· 
33. „Aşa vorbeşte J?omn�.\ oşţmlor : 

„Copiii lui Israel şt copt.li l_u1 l�da 
sînt apăsaji împreună ; tot1 cei ce 1-au 
dus robi îi opresc şi nu vor să le dea 
d;����r • puternic este Răzbunătorul 
lor El al cărui Nume•• este Domnul 
oştlril�r. El le va apăra pricina, ca 
să dea odihnă jării, şi să facă pe lo
cuitorii Babilonului să tremure.'' 

;' Apoc. 18. S. '''' l5n . .f,7 . „ .  
35. Sabia împotri,·a Haldeilor ! - zi

ce Domnul, - împotriva locuitorilor 
Babilonului, împotriva căpeteniilor• şi 
infeleptilor•• lui ! '' Dan.o.so. Misn.47. rn. 

36. Sabia împotriva proorocilor min
ciunii", ca să ajun&:ă ca nişte oameni 
fără minte ! Sabia 1mpotriva vitejilor 
lui, ca să rămînă încremeniji ! 

'' ls:i. . 4 1 . :!;"1. Cap.48.30. 

37. Sabia împotriva cailor şi carălor 
lui, împotriva oamenilor • de tot felul 
cari sînt în mijlocul lui, ca să ajun
gă •• ca femeile ! Sabia împotriva vi
stieriilor lui, ca să fie jăfuite ! 

'' Cap.:!D.20,24. Kzec.30.6. MCap.6l.30. Nnh.3.13. 

38. Seceta• peste apele lui, ca să se
ce ! Căci este o jară de idoli ••, şi a u  
încbunit c u  idolii lor. •' Isa. U. '.?'1.:Cap.5t. 
:>'"2,36. Apoc. 16.12. ''""Yl"rs.2. Cap . 61 . 4·1 ,47,52. 

39. Dcaceea • fiarele pustiei se vor 
aşeza acolo împreună cu şacalii, şi 
strujii vor locui acolo ; nu va mai fi 
locuit niciodată, ci vecinic va rămînea 
nelocuit„. '' bn.13.21, :?2;34.H. Cap.61 .37. 
Apoc. 1s.2. ''"Isa.13.20. Cap. 25.t:!. 

40. Ca • şi Sodoma şi Gomora şi ce
tăţile vecine, pe cari le-a nimicit Dum
nezeu, zice Domnul, aşa nu va mai fi 
locuit nici el, şi nimeni nu se va mai 
aşeza ocolo. -

'' F11c. 19.25. I1m.rn.19. Cnp.49.18;61.26. 
4 1 . lată•, \"ine un popor dela miază

no:ipte, şi un neam mare şi nişte im-

păraji puternici se ridică del nile pămîntului . a rnarg;. 
�' Ve�. �· C'np . G. �! ; 25 . t t ; :-11 .27 . APoe • 4 2. Poarta arc şt sulijă · · L "  crujători şi fără �ilă ; gla�uÎ1ţ\" ne. geşte ca marea ; smt călări pe e .rnu. 

un om gata de luptă împot .c
ai, ca 

fiica Babilonului ! ' rtva ta, �" C:ip. 6. 2S. ''�" Isn. 1a. 1s . 
43. I�p�rat_ul Babilonului ���"" ' 00 stea, m1111le 1 se slăbesc, şi îl e ve. 

groaza ", ca durerea pe 0 femeiea�uacă naşte. . .  . •' c te 
4 4. lată, vra.jmaşul • se suie 

•p. „_,, 

Icu, de_p� malu.rile îngîmfate al�a un danulu� �1!1poţr!va l�cuinjei tale 1 lor. 
deodata 11 vot 1zgom de acolo . an ;  
pune  peste ei pe acela pe ca� şi voi al�s. Căci cin� •• IOste c� Mine ?

e �;�� �1 
s
�: 

î
�o;�

t
��!

.
� ?�: care căpetenie 1�; 

'' Cn11. 49.19, etc. �";'Jo,.41 10 C 
45. Deaceea, ascultaji hotărir;:·:·" care a luat-o Domnul împotriva B r Ionului,_ şi pl�nuri�e . . pe cari le-a a1;: cut El 1mp_otriva J�m Haldeilor !  „Cu adevărat, n, vor h rt ca pe nişte oi sla. be, cu adevarat, le vor pustii locuinţ 

. 
'' lsn. 14. 2·1, t'tc. Cnp.51,�· 

46. De stngătul • luării Babilonu111· se cutremură pămîntul, şi se aude u 
1 

strigăt de durere printre neamuri.' ' n 
•:1 AJltll'. I�.� 

51 1: _Aş_a vor�eşte D?mnul : „laţă, ndtc tmpotnva Babilonului şi im· P?t�i':'a locuitorilor Haldeii, un vini' 
mm1c1tor. � ·�Heg.l!J.i. C'11p.t11. 

2. Trimet împotriva Babilonului nişte 
vînturători • cari-I vor vîntura, şi-i vor 
goli jara. Vor veni din toate părţile 
asupra lui, în ziua •• nenorocirii. 

,,., Cap. 15. 7. ''�' Cap. j(I_ u. 

3. Să se întindă arcul împotriva celui 
ce • îşi întinde arcul, împotriva celui 
ce se mîndreşte în J?latoşa lui !" „Nu 
crujaji pe tinerii lut ! Nimiciji cu de
săvîrşire toată•• oştirea lui ! 

:'f':l p . 50 . 1-1. .  ''""Cap.50.�1. 

4. Să cadă ucişi în ţara Haldeilor, 
străpunşi • de lovituri pe ulijele Babi· 
Ionului ! > c„p . .m.26;50. :>\:i:. 
5. Căci Israelul şi luda nu sînt păra· 

siţi de Dumnezeul lor, de Dom�ul 
oştirilor, şi ţara Haldeilor este elină 
de nelegiuiri împotriva Sfîntulut Im 
Israel . 
6. fugiţi • din Babilon, şi fiecar� s_ă: 

şi scape viaţa, ca nu cumva să p1er1t1 



I E R E M I A  5 1 . 793 . . a lui !  Căd aceasta este o vre- ră�î�e ru_şi�at .�e chipurile lui cioin p1e1:t răzbunare pentru Domnul ! pl_1te .' c�c1 .idolu•• lui nu sînt decît 111e'.� eţ răsplăti după faptele lui. minciuna, ş1 n'au nicio suflare în ei ! fi l i V� Apoc. lS. -1. \\\"f':1p.!'l{).lr1,:?8. tCap.:!b. 14, 
<:<cnp.10. 1 1 .  �\\� co11. �l. 2. 

•<"••· ''\ · ionul •  era în mina Domnului 1 8. _Sînt ? nimica • toată ş i  0 lucrare 1. Bati� de aur, care �mb:.ta .tot . Pă- de ns :" �rn� le vine pedeapsa, pier u� P� .  Neamurile au baut .dm v1l!ul cu desav1rş1re ! cap. 10. "· fll��t��aceea au fost neam unie ca rn- 1 9. Dar Ce_l ce" e�te • partea lui lacov ltur�dt nebu,,nAipeo:·. 11. • . -"'A1>oc.1-1.s. tCnp.20. rn. 
nu este ca e1 ; cac1 El a întocmit totul " şi Israel est� .seminţia moştenirii Lui � dată cade • Babilonul şi este Domnul oşhnlor, este Numele Lui . 8. �·�� Văitaţi-I '', aduceţi leac alină- <•cup.10. 1•. zdro 1 

e'ntru rana lui ; poate că se va 20. „Tu • Mi-ai fost un ciocan şi 0 t�rJ P3 I" _  ,, z,u. 21 . 9. Apoc. u. a; 1s. 2. unealtă de război . Am zdrobit neamuri 1·1n ec ,;, Apoc.1B.9, n , 10. t Cnp . <0 . 1 1 .  �rin tine, am nimicit împărăţi i prin '"'"'"·�� ·
voit să vindecăm Babilon ul, trne. '' •••· 10.r„"" c""·"°·"''· 9. " s'a vindecat ! Părăsiţi-(•, şi hai- 2 1 .  Prin tine am sfărîmat pe cal şi pe dar nfiecare în ţara noastră, căci pe- călăreţul lu i ; dem •• lu i a ajuns pînă la ceruri, 22. prin tine am sfărîmat carul şi pe d.eaps�nalţă pînă la nori ." - cel ce şedea în el. Prin tine am sfăş1 se 1 

,, 1s0•25. u . cop.00. 16. "-' Apoc. 1s.6. rimat pe bărbat şi pc femeie ; prin 
Domnul scoate • la lu!Il_ină d_rep- ti�e am sfă�îmat pe băl_rîn • şi pe_ col O. " ricinii noastre :  veniţi să ist�- P.11 ; pru� trnc am sfănmat pe trnăr t�t�a ,f · Sion lucrarea Domn ulm, I ş1 pe fata. ,, , c,·01uo. "· D�:nez��lui nostru." ''Pa. s7.6. "''''""· """'· \ 23. �rin tine .am �făr�mat pe pf�
Ascuţiţi • săgeţile, prindeţi seu- ' stor ş1 turma Im .; pr�i:i h�e am. sfan-

1 1-ie"i Domnul „ a aţîţat duhul împă- mat pe _plugar ş! bo1.i hu ; . prrn �111e turito� Mediei, pentru că vrea ţ să ni- am .�fărm�at pe cmmnton ş1 pc cape-ra/cească Babilonul ; căci aceasta este ten iile Im. . . • . �zbunarea tţ D?mnului, ră��unare� n�t�i �ir t����·r 
v
l�c�ft�\ţ�� J:1�1��: e::� t���g�� �t�:p. ����-

· ir.. ' . 1"1 . 13• 1' · 
tot răul , _ _pe car� )�au făcut Si?.uului, 

1 2. !nălţaţi • un steag împ?ţriva zi.�u- supt och11 voştri, zice Dom,?,��.�:. r.o. 
""'"'· 

rilor .Babilonulu_i ! . lntă.riţ 1-1 s�răJ lle! 25. „lată, am necaz pe tine, munte • puneţi caraule, mhn�eţi cu_rse
d
. Că

1
c1 nimicitor, zice Domnul, pe tine, ca

Domn1:11 . a luat o hoţa�tre, şi .a uce � re nimiceai tot pămîntul ! lmi voi înîndephmre .ce a ro.sht impo!r,iva locm- tinde mina peste tine, te voi prăvăli terilor Bab1lonulm.''. . • ' N
"
oh. 2. 1 , s. u .  

dela înălţimea stîncilor, şi t e \'Oi pre-1 3. „Tu ', c.ar� Ic;ic1�1.eşh l i"ng� �pe �a- face „ într'un munte aprins. ri şi care a1 v1sher11 nemarg1mte, ţ1-a '' i<o. 1:1.2. zoh .u.  ''" Apoc.s. s. \'�nit sfîrşitul, şi lăcomia ta a ajuns la 26. Nu se vor mai scoate din tine capăt !" . . 
'''Apoc. 17 · 1: '5· nici i;>ietre din capul unghiului clădi. 1 4. Domnul • oşti_r1lor a JUrat pe Srn� rii, mei pietre pentru .te.mel ii _; căci vei msuş : „Da, te voi umpl�a de oameni fi • 0 dărîmătură vecinică, zice Domca " de nişte lăc.u�te, ş1 . vor s;?ate ţ nul „ .  '' C�P·1'.°·'°· strigăte de război 1mpotr1va ta . 27 !nălţaţi • un steag pe pamrnt ! ''Cep.„1. 13. Amos6.s. ••Noh.9.15. tCop.00.15. Sun�ţ\' din trîmbiţă printre neamuri ! 1 5. El a făcut• pămîntul cu pute�ea Pregătiţi •• neamurile împotriva lui, Lui, a !nte"!ei�t lumea c�1 înţelep�m- chemaţi împo.tr.iva .lui _împărăţiile t ft.:.

nea Lui, .a mhns" cerur1le cu pr1ce- raratului, Mm1.1:1lu1 ş1 Aşch.enazul1;11 ! perea Lui. • Foc. 1 . 1, 6. Cnp.10.12, etc. ''•Iov9. Puneţi căpetem1 �e oaste „1mpot�1va •. r.. 1111. 2. 1sn . .o. 22. . • lui ! faceţi să înamteze can ca mşte 16. De glasul • Lui, urlă apele lf! �e- tkuste sb1rl ite ! . ruri ; El ridică" norii dela marginii� '' 1'11 . 1s. 2. ''''
.
Cnp.:!l•·

,
1'· tCup.:.i. <1 .  pămîntului, dă naştere la fulgere .ş1 28. Pregătiţi împotr1�a. lu1 pe.nea�uploaie, şi scoate vîntul din cămăr1le ri, pe împăraţi i • Med1e1, P� . c1rm1!1to: lui. •Cop.10.19. ''''Ps.186.7. rii lui şi pe toate căeeţennle lui, ŞI 

1 7. Atunci orice om • se vede cit este toată ţara de supt stăp1mrea lor ! de prost cu şti inţa lui, orice argintar . •v .... u. 
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29. S e  clatină pămîntul, �e. cutren_m- plea_ tot făf!tînt�I ! Cum a fost . . ră ; căci planul .  Dor!!nulm 1n:ipotr1va Bab•�.?nu .,.�m ,1!11jlornl nearnuri�tn11cit Babilonului se 1mphneşte ; ŞI El '.'a · C•P·-0·"6·
,
" •;"·

_
1.i. rn. Cup. ••.:;;. n,� · face • din ţara Babilonului un p_ustiu 42. Marea s a  malţat peste B b-' '"· nelocuit. " Cup.oo. 1:i, "9,<�. \ ers.�3. Babilonul a fost acoperit de a ilon: 

30. Vitejii Babilonului nu mai lupt�, mea • va��ril?r S!ile. , 1,���\i. 
ci stau în cetăţui ; puterea le e�te sl��- 43. Cetaţ1le lui au ajuns un ·:· ' tă, şi au ajuns • ca nişte feme_1. VraJ- un pămînt fără apă şi pustiu pustiu : 
maşii pun foc locuinţelor lor ş1 le sfa- un�e nimeni nu locuieşte, şi �o lară 
rimă•• zăvoarele ! ,1, •. 19.16. cap. 48.41;60. niciun om nu trece. <•cnp.c.o. :� 40 ,_unde 
37. '''' Pliu.2. 9. Amosi.5.Nah.3.13. . .44. _Yoi pedeps! • pe Bel în

·
B·ab

,
i
l
.
� 

3 1 .  Se întîlnesc alergătorii ', se încru- 11 vor smulge dm gură ce a în h.0.n, cişează solii, ca să vestească î�păra- şi neamurile nu se vor rnai în r� 1)1t! 
tului Babilonului, că cetatea Im este în el : 1 chiar şi .�idul •• Babilo�uÎ��l 
luată din toate părţile, '' Cap. M.

_z•
. cădea . · 1'•. 46. 1. Cap. 50. 2. ••v _a 

32. că trecătorile • sînt luate, bălţ1Ie 45. Ieşiţi • din mijlocul lui 0 ,�_. cu trestie sînt uscate de foc, şi oame- Meu, şi fiecare să-şi scape �ifţ/0r�J 
nii de război îngroziţi. •' C•P- 60· 3?· pînd de minia aprinsă a Dornnui'/�a-

33. Căci aşa vorbeşte Domnul oşti-
. 

n·ers. 6. Cop.60. s. Apoc\i., rilor, Dumnezeul lui Israel : „Fiica Ba- �6. �� n.u v1_ se turbure inima, şi n� bilonului este ca• o arie pe vremea cînd v� spa1mmtf1t• de_ zvo��rile • cari se este călcată cu picioarele „ :  încă o di- raspm�esc m tar!! ; cac1 anul acesta pă, şi va ţ veni pentru ea vremea se- va veni ul"! zvon� iar anul următor un cerişului .' "Isa.21.10. Aruost.3. llllc.<. 13. alt zv�n.; _m ţara va do�ni silnicia, şi "''lsa. ·11 . 15. Hab. S. 12. ţ!sa.17.5,clc. Osea6.ll. locl 3. Un �ta�Jn}t?r se Va ridica împotriva 13J�'.'°.:N4�bii1�;dneţar, împăratul Babilo- altui stapimtor. ''2R•�·1"'· 
nului, m'a mîncat ', m'a nimicit ; m'a 47· D; !1-cee.�, iată, vin zile cînd voi h. . p_edeps1 1dol11 B_ab1lonul�i : atunci !oa. făcut ca un vas gol ; m'a îng iţit, ca t� tar� lui v.� f1 _acoperită de ruşine, un balaur, şi-a umplut pîntecele cu ce ş1 toţi mortu lui  vor cădea în mij· aveam mai scump, şi m'a izJ%���t5o_

17 _ locul lui. " Cap.60.2. ve„.62. 

35. Silnicia făcută faţă de mine şi 48. Cerurile şi pămîntu l  • cu tot ce 
faţă de carnea mea sfîşiată să se în- cuprind ele, vor striga de bucurie asu
toarcă asupra Babilonului, zice Io- pra Babilonului, căci pustiitorii •• se 
cuitoarea Sionului. „Sîngele meu să vor arunca dela mează-noapte asupra 
cadă asupra locuitorilor H aldeii !" zi- lui, zice Domnul." 
ce Ierusalimul. - <•I>a.44.2'!;49.13. Apoc.18. 20. •'•Cap.60.S,'1. 

36. De aceea, aşa vorbeşte Domnul : 49. _„C_hia� şi Babilonul va cădea, o 
„lată, îţi voi apăra pricina ', şi te voi morţi a1 Im Israel, cum a făcut şi el 
răzbuna ! Voi seca•• marea Babilonu- să cadă morţii din toată ţara. 
lui, şi-i voi usca izvorul. 50. Cei cari aţi scăpat • de sabie, ple· 

"C•p. 50.BJ. ''" Cap . 50 . ss. caţi, nu zăboviţi ! Cei din pămîntul de-37. Babilonul • va ajunge un morman părtat, gîndiţi-vă Ia Domnul, şi Ieru· de dărîmături, o vizuină de şacali, un I salimul să fie în inimile voastre !" -pustiu•• şi o batjocură, şi nu va mai »Cap.«.i>. 
ave.a locuitori. i 5 1 .  „Ne ruşinam ', cînd auzeam oca-'·1••· rn.:,-�. C•r .. M. 39. Apoc. 1s. 2. ""C•p.26.9, 1s. . ra ; ne ascundeam feţele de ruşine, 38. yor răcn.1 împr�ună ca_ nişte lei, cînd au venit nişte străini în sfîntul Io· vor ţip.a ca mşt� pui" d� _lei. . caş al  Casei Domnului." •P•. •�.10,16.�-'· 
39. Clnd vor f1 mcalz1ţ1 de vm, le  5 2. De aceea iată vin zile, zice voi da să b�a, _şi-i ".oi _îmbăta •, ca să _pom��!, cînd • î\ voi pedepsi id�_

lii, şi 
��t��jl

��s
���t c�p�� �� ��o��f:c���- m toată ţara lui vor geme rămt1!.

,ra. i
i. 

zice Domnul." •'Vers.o/ 53. Chiar dacă Babilonul • s'ar înălja 
40. __ „l i  voi pog�rî ca pe n_işt� �iei pînă Ia ceruri, chiar dacă . ar fa_ce cu la ţatere, ca pe mşte berbeci ş1 mşte , neputinţă de ajuns cetăţmle _ _ lm . c

.
ele 

ţapi. 

I 
înalte, tot voi trimete pe pustuton im-41 .  Cum s'a luat Şeşacul • ! Cum a potriva lui zice Domnul" . .  · 

fost cucerit acela a cărui slavă•• um- ' •Cap.49. 18. Amos9.3.0bad-'· 
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� Răsună strigăte • di

H
n B

I 
ab_ilon, şi I Mamă-sa se chema Hamutal fiica h .  5 

· e prăpăd în ţara a de1lor. Ieremia, din Libna ',, rn 2 11 

un mar "Cap.00. 22 .  2. El a făcut 
. - • •g: us. 

5, Căci Do,!11nul pustieşte Babilonul, �ol'!nului, întoc�
e
ai
esi�mra}�c�

n
s�mţ�: {" să-i inceteze zarva cea mare. iachim 

V l��i�e pustiitori.lor ul�ă cat 
nişte ape 3: _Şi

. 
lucrul acesta s'a întîmplat din a ri al căror _ _vuiet tu ura _:>e aude. pricina miniei Domnului îm otriva Ie-111;6 'oa, pustutorul se. aru.nc�_ .asupr:;i rusal1mului şi împotriva tuf luda e 

i · asupra Ba�1l?n�lu� ; vitey! �abi- cari voia să-i lepede dela Faţa Lui %i lu �ului sînţ pnnşi , ş� h se sfar0ma ar- Zedec�ia s '� răsculat împotriva î�pă
c�rile. Căci Domnul este un umn�- ratuh11 Babilonului. 
zeu care răsplăteşte ! .E) va.1a negreşit 4. ln �I nouălea an • al domniei lui fecăruia plata cuvenita Im · Zedechia, în ziua a zecea a lunii a 1 '"P• .• 9<�L C�p. 6�2'•. Vers. 2:1. zecea, a. venit _Nebucadneţar, împăra-57_ „Şi anume_,_ v�1 1mb�ta . pe . �·01- !ul Bab1lonulu1, cu toată oştirea lui, vozii şi înţelepţ1_1 I1:1_1_. pe_ cirmmtom, P� !m�otnva Ierusalimului ; au tăbărî! 
căpeteniile şi v1teJ.ll �Ul ; vor 

,
adorm� in�mtea lu!, şi. au r�dicat şanţuri de 

somnul cel de �ec1, Ş!. nu se -'°!" mat apararc dejur 1mpreJurul lui. 
t ezi zice Im paratul , al caru1 Nu- „ " Heg.:!0.1-o;. cap . w . i .  Zoh.s. 19. 
�e �ste Domnul o�tirilo�:." . 

5. Cetatea a stat împresurată pînă în 
* ' ers. 39. · ·· C•P· 46·.":48·10· anul al unsprezecelea al împăratului 5s. Aşa vorbeşte qomnul o�tmlor : Zedechi�. 

„Zidurile • cele I_arg1 3:1e B3;b1lonu!m 6. In ziua a noua a lunii a patra, era vor fi surpate, ş1 porţile Im cele m- mare foamete în cetate, aşa că popo-
lte vor fi arse cu foc. A�tfel pop�a- rut ţării nu mai avea pîne de loc. 
;ele muncesc degeaba ••, ŞI Neamurile 7. Atunci s'a făcut o spărtură în ce-
trudesc pentru foc !" •Vers.«. **H•b·2·13· tate ; şi toţi oamenii de război au fu-

5�9. Iată porun�a, �ată �e prc;i_oro�ul git, şi au ieşit din cetate noaptea, pe 
Ieremia, lui Serata, f111l Im Nerna, _f111! drumul porţii dintre cele două ziduri 
lui Mahseia, cînd s'a dus. la Ba�1lon de lîngă grădina împăratului, pe cînd 
cu Zedechia, împăratul Im luda, m al înconjurau Haldeii cetatea. Fugarii au 
patrulea an a l dc;imniei l�i _Zedechia. apucat pe drumul cîmpiei. 
Seraia era cel mai mare camaraş. 8. Dar oastea Haldeilor a urmărit pe 
60. Ieremia a scris într'� �ar_te toate împărat, şi au ajuns pe Zedcchia în 
nenorocirile, cari aveau �a vma asupra cîmpiile Ierihonului, dupăce toată oşti
Babilonului, toate cuvinţele acestea rea lui se risipise dela el. 
scrise asupra Babilonulu1. . 9. Au pus mîna pe împărat", şi l-au 
61. Ieremia a zis lui Seraia : „Cînd vei dus Ia împăratul Babilonului la Ribla, 

ajunge la Babilon, vezi să citeşti toate în ţara Hamatului ; şi el a rostit o 
CU�inte)e acestea, hotărÎre Împotriva )UÎ. "Cap. 3'.! . I. 

62. şi să zici : „Doa�n�, T� a_i _spu� 1 O. I_mpăratu! . . Ba�ilonului . a pus să că locul acesta are sa fie mm1c1t, ş1 jungh1e pe f111 Im Zedech1a m faţa că n'are să mai • fie locuit nici de lui ; a pus să taie Ia Ribla şi pe toate 
oameni nici de dobitoace, ci a.re să a- căpeteniile lui Iuda. • Ez"".:12.1�: 
jungă un pustiu pentru totdeauna." 1 1 .  Apoi a pus să scoată ochn Im 

• Cap. 50 . 3 , 39 .  Vers.29. Zedechia şi a pus să-l Jeae cu lanţuri' 
63. Şi cînd vei isprăvi citirea cărţii de aramă. Apoi împăratuÎ Babilonului 
acesteia, să • legi de ea o piatră, şi l-a dus Ia Babilon, şi 1.-.a ţi_nut în tem-
s'o arunci în Eufrat, *Apoc. ls.z1. niţă pînă în ziua marţu Im. 
64. şi să zici : „Aşa va fi înecat Ba- 12 I n • ziua a zecea a lunii a cincea, 

bilonul, şi nu se va mai ridica din ne- în �I nouăsprez�celea an •• al domniei 
norocirile, pe cari le voi aduce asupra lui Nebucadneţar, împăratul Babilo
lui ; vor • cădea sleiţi de puteri !" . nului _ a venit ţ la Ierusalim Nebu-
Pînă aici sînt cuvintele lui lerem1� . zaradan căpetenia străjerilor, care era "' \'ers. '>8. în slujba împăratului Babilonului. 

lmpresurarea şi luarea Ierusalimului. • Zah .. 1 .o ;s . 19. *'•Ym.2'J. t Cop. 39 . • .  

52 1 . Zedechia avea douăzeci şi unu� 1 3. El a ars Casa Domnului, casa. îm
de ani cînd a ajuns împărat, şi păratului, şi toate casele Ierus31hm�

a domnit unsprezece ani Ia Ierusalim. lui ; a dat foc tuturor caselor mai man. 
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l .J Toată oastea Haldeilor, care era 24. Căpeten ia •  străjerilor a 1 
cu �ăpetenia străjerilor, a dărîm�t de

1 
marele preot Sera ia, pe „ Tefauat Pe 

asemenea toate zidurile dimpreiuru doilea preot, şi pe cei trei uş
·nia, al 

Ierusalimului. „ . „„ 2 HC'g. 25• 18· � .... ,Cap 2�eri. 
1 5. Nebuzaradan •, căpeten!a straie- 25. Şi din cetate a luat pe u� {"09·� 

rilor, a luat prinşi de război o parţe care avea supt porunca lui pe oa
arnen! 

din cei mai săraci din popor, pe aceia de război, şapte oameni din cei�e�!I 
din popor cari rămă"s�ser� în ce_tate, ceau parte din sfetnicii împăratul . a: 
pe ceice se supusesera imparatulm. B�,- cari au fost găsiţi în cetate apo�\ ş1 
bilonului, cealaltă rămăşiţă a mulţ1m11. logofătul căpeteniei oştirii ' care \ pe 

• cap.39.9. î�sărcinat s_ă scrie ţa oast� popa��\ 
1 6. Totuş Nebuzarad_an? �ăpetenia dm ţară, " ş!. şasi;zeci de oameni di 

străjerilor, � lă_sat c� v1e�1 ş! ca. pi�- poporul ţaru, cari se aflau în cetate n 
gari pe unu dm cei mai sarac1 dm 26. _Nebuzara�a!I, căpetenia străj�ri. t " 

I
B
o
a
r
b' 1·1

1
0
-a
nu

l
l
u
u
a
1. 
t,l a

ş1R11.
-
b
a
la

d
. 
us la împăratu\ �r;,

· 
Haldeii au sfărîmat • stîlpii •• d� 

0 1 27. Impăratul Babilonului i-a lovit . aramă cari erau în Cas� omnu 1!1• i-a omorît la Ribla în ţara Hamatulu�1 �:�lig�.m��J�� �ie t�����r��� f�� �� Astfel a fost dus rob luda departl 
dus-o în Babilon. de ţara lui. e 

'' Cap . 21. 1�. "" t Reg.1.1&.23,27.60. 28. lată poporul • pe care l-a dus 
1 8. Au luat oalele•, lopeţile, cu}itele, 

Neb�cadncţar . în . �obie :_ în al şapte. 
potirele, ccşt!le şi_ toate l!nelte e de ��al�d:t; 

=.2i:.�'.2.�'.1 •• ������;.i t��gt.���J. aramă cu cari s�E��;e2�. :.�uJ.��:io.u, i5, 16. 29. în al optsprezecelea an • al lui Nebucadneţar, a luat din Ierusalim opt 1 9. Căpetenia străjerilor a mai. luat sute treizeci şi doi de inşi ; şi lighenele, tămîietoarele, potirele, '' Vers. 12. c.p.39.9. cenuşarele, sfeşni,cele, ceşţile şi paha- 30. în al douăzeci şi treilea an al lui rele, tot ce era de aur ş1 ce era de Nebucadneţar, Nebuzaradan,căpetenia argint. străjerilor, a luat şapte sute patruzeci 20. Cei doi stîlp� marea, şi cei doi- şi cinci de ludei ; de toţ i :  patru mii sprezece boi de aramă cari slujeau şase sute de inşi. drept temelie, ş i pe cari-i făcuse îm- 31. ln al treizeci şi şaptelea • an al păratul Solomon pentru Casa Domnu- robiei lui Ioiachin, împăratul lui Iuda, lui, toate aceste unelte de aramă• aveau în a douăzeci şi cincea zi a lunii a 0 greutate care nu se putea 
-�!�!:.r,'.·,1. i��fi�:�l�i�

eÎ�
E:i�-�el�t1f;�

î�fă���� 
21. I nălţimea unuia din stîlpi • era n iei lui, a înălţat capul lui loiachin, de optsprezece coţi, şi un fir de doi- împăratul lu i  luda, şi 1-a scos din sprezece coţi îl cuprindea ; era gol şi temniţă. •2Reg.20.21, 28,29, oo. ••Foc. <0.1uo. 

gros de patru degete ; 32. I-a vorbit cu bunătate, şi i-a aşe· 
'' I Reg. 1. m. 2 Rcg.20. 11. 2 eron. a. 16. zat scaunul lui de domnie mai pe sus 

22. deasupra lui era un coperiş de de scaunul de domnie al împăraţilor aramă, şi mălţimea unui coperiş era cari erau cu el la Babilon. de cinci coţi ; împrejurul coperişului 33. A pus să-i schimbe hainele de 
era o reţea şi rodi� toate de aramă ; temniţă, ş i loiachin a mîncat • totdea· 
tot aşa era şi al doilea stîlp, şi avea una la masa împăratului în tot timpul şi el rodii. I vieţii sale. 

. 
•2sam.9.ll 

23. Erau nouăzeci şi şase de rodii 34. Impăratul Babilonulm .a �urlat 
de fiecare parte, şi toate rodiile • dim- grijă necotenit de hrana Im z1_l01căi prejurul reţelei erau în număr de o pînă în ziua morţii lui, în tot timpu 
sută. •111q.1 .20. vieţii sale. 
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( Ie r e m i a  R. 21 , 22 ; 9. J. P s a l m u l  7,1 ; 79; 88 ; 137.) 

Ne11orocirile Ierusalimului. I ·
i 
şi

f 
el în.su ş se întoarce în altă parte 

J /;1::��e��[; :t\� �!r�il�� d�
u
;bp

c�; ' :, ;  2� c�e��.�2. �'�. 'ioo. "· " ' "  '°'· 1" "' · 20. "'"•· lfi. 

al� ;i3��! • ca o văduvă ! n�i ��curăţia sta lipită pc poala hai-
Ea, care altă .�tă �ra mar� între şi n� se gîndea • la sfîrşitul său. 

neamuri, fruntaşa ,P.r:ntre tari, .A �azut greu de tot. Nimeni •• nu-l 
a ajuns roabă ast.�1z.1 •.

.
• 7 . 7, s. "" �·- •·• • . 20. 

mmgue. -'"· • „Vezi-mi ticăloşia, Doamne, căci ia-z. Plînge amarnic .. noapte.a • , şi-i curg ta ce semeţ este vrăjmaşul !" _ 
lacrămi •• pe obraji. ':•ne11L ::12 . icJ. Jsn.-11. 7. ·�\� \'crs.'.!. 17, 21. 
Niciunul ţ din toţi ţţ cei ce o iubeau 1 O. Asupritorul a întins mina ta tot 

n'o mîng!ie ; . .  . • • . cc av�a el mai • scump ; 
t6!i prietenu e� .au P.aras1t-o, ba ipcă a v�zut cum, în Locaşul tui şi i s'au făcut vraJmaş1.•1er. 1s.11. «•:•10,·7.s. cel sfmt, au intrat•• neamurile 

"'·'· '· ticr. < . 30 ; 30 . i<. Vers .10. ttVers . o.16, 11.21. _1n
c
a
ă
d
ro
u
r
n
a
ar
T
e
u
a 

l
T
e
a
p
!o

runcisei să nu intre ţ 
3. Iuda a plecat • în pribegie, din 
pricina apăsărij şi n:i.uncilor grele. . •Vcro . 7 .  •:•:• 1er.GI. r.1. tDcuu:i.s. Neem . rn . 1 .  
Locuieşte •• m mijlocul neamurilor, 1 1 . Tot poporul lui caută • pîne su-� nu găs�şte ?di�!1ă ! . . spinînd ; 
Toţi prrgomtoru lui l-au ajuns toc- vşi-au d�t lucrurile scumpe pc hra

mai cînd îi era mai mare strîmtorarca. na, numai ca să-şi ţină viaţa. 
<•Ier.62.27. ••Dcul .28. r,1, GO. Cnv.2.0 . • !'U.ită-Ţe, Doamne, şi priveşte cît de 

4. Drumurile Sionului sînt triste, că- mios1t smt !" •Icr.ss.0;62.s. Cop. 2 . 12; •.4.  

ci nimeni nu se mai duce la sărbători, 1 2 . . o. !. vo!, cari t�eceţi pe lîngă mine, 
toate porţile lui sînt pustii, preoţii prrv1ţ1 ş1 vedeţi dacă • este vre o 

lui oftează ; du
c
r
a
er
d
e
u
c
r
a
er
d
e
u
a
re
cu
rca

ca
m
re
ea
m
, 'a lov1't Dom-fecioarele lui sînt mîhnite, şi el în- . 

suş este plin de amărăciune. nul în ziua miniei Lui aprinse ! •Dnn. 0 . 12. 
5. Asupritorii • lui sar biruitori, vrăj- 1 3. Mi-a asvîrlit de sus în oase un 
maşii lui sînt mulţămiţi. foc care le arde ; 
Căci Domnul l-a smerit, din pricina mi-a întins un • laţ supt picioare, şi 

mulţimii •• păcatelor lui ; m'a dat înapoi. 
copiii ţ lui au mers în robie înain- M'a lovit cu pustiire şi o lîncezeală 

tea asupritorului. • Deut . zs. •a, 44. „„ ler. 30. de toate zilele ! ,, E„ec . 12. rn; 11.c'O. 
1"5.llan.o .7, 16. tier.62.28. 1 4. Mîn,a Lui a legat jugu( • nelegiui-
6. S'a dus dela fiica Sionului toată rilor mele, 
podoaba ei. cari stau împletite şi legate de gîtul 
Căpeteniile ei au ajuns ca nişte cer- meu. Mi-a frînt puterea. bi cari nu găsesc păşune, Domnul m'a dat în mînile acelora, �1 merg fără putere înaintea celui cărora nu pot să le stau împotrivă. 

ce·1 goneşte. " Deut.2.•. „. 
7. ln zilele necazului şi ticăloşiei lui, 1 5. Domnul a trîntit la pămînt pe to-
Ierusalimul îşi aduce aminte ţi vitejii din mijlocul meu ; 
de toate bunătăţile de cari a avut a strîns o oştire împotriva mea, ca par.te din zilele străbune ; să-mi prăpădească tineretul ; 
cmd a căzut poporul lui în mîna asu- ca în teasc a călcat • Domnul pe fc-pntorului, nimeni nu i-a venit în ajutor, cioara, fiica lui luda. 
iar vrăjmaşii se uitau la el şi rî- "'l•n.s:u. Aroc . H . rn, 20; 10 . 1 '. 

deau de prăbuşirea lui. 1 6. De aceea plîng, îmi varsă lacră-8. Greu a păcătuit• Ierusalimul ! De mi • ochii, aceea a ajuns de scîrbă. căci s'a depărtat dela mine Cel ce 
Toţi cei ce-l preţuiau îl dispreţuiesc trebuia să mă •• mîngîie, Cel ce tre-

acum, văzîndu-i goliciunea *', buia să-mi învioreze viaţa ; 
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fiii mei sînt zdrobiţi, căci vrăjmaşul 1 3. !n minia Lu_i aprinsă, a a biruit. _ •In. 19.17;  1u1; C�p.2.1s. ·�vera.2.9: toat.a putere;i IUI . Israel ; doborit 
1 7. Sionul • întinde m1mle rugator, ş1 • �1-a tras_ .mapo1 •. dela el dr nimeni•• nu-l mîngîie. . . ma�ntea vr.aJ"!,�ş�l u1, eap�. 
Domnul a trimes împotriva [UI la- şi a aprins m lacov 0 v· . cov dejur împrejur vrăjmaşi. ; _ _ I 

foc care mistuieşte toate dejurî�a;e.dt
. Ierusalimul a ajuns de batiocura m . _ •P• . 7< .u .  „�,eiur mijlocul lor. - •1er.<.s1. ••vm.2.9. 4. Ş1-a mcordat • arcul ca -.�., 

1 8. Domnul este drept °, c�ci m'a'!' ! maş, Şi-a ridicat dreapta ca u��sV'ăi: 
răzvrătit •• împotriva porunc1!or Lu� · I tor„ _ _ . Upn. 

Ascultaţi, toate popoarele, ŞI vedeţi- . ş.1 a prapad1t tot •• ce era plăcut . mi durerea ! vm�or, Pn· 
fecioarele şi tinerii mei s'au dus în Şi-a ':'�rs.at . ca un foc u r ia robie. • Neern. 9. 33. Dao . 9 . 7 , H .  •• 1 Sarn.12. 1<,10. cortul f11ce1 S10nului. g Peste 

J 9. Mi-am chemat prietenii, dar m'au _ ''. 1,u.w. 10. Vers.6. ••E...,.u înşelat•, 5. Ca un vraimaş a ajuns • Do ·"· preoţii şi bătrînii mei au murit în a nimicit pe Israel, mnul, 
ce���Îînd „ hrană, ca să-şi ţină viaţa." bu

i;� �����i��;;,!�ate palatele, i-a pră. 

20. „Doamne, u�;��T� i�-����;�r;;;��: şi :�s�fn�r,!�!.Pr�r-���4� ���i���� �e _jale 
Lăuntrul meu • fierbe, 6 I 

· · · · "·�.� 
mi s'a întors inima în mine, căci grădi�lustiit • cortul sfînt ca " pe o 

am fost neascultător. a nimicit locul adunării sale . Afară sabia m'a •• lăsat fără copii, Domnul ţ a făcut să se uite u; Sioa 
!.!'.ss�:!.2��3;,�=�;.;,1�����Ui'.�'6E:����·:6'."' sărbătorile şi Sabatul, 
21 .  M'au auzit suspinînd, dar nime- şi, în minia Lui năpraznică a lepă. 

ni . nu m'a mîngîiat ; ���. r,�. !�.�!��.t 1�!. f�.t.���ier.s.��.··Ol � Toţi vrăjmaşii mei, cînd au aflat de 7. Domnul Şi-a dispreţuit altarul Şi· nenorocirea mea, s'au bucurat că Tu a lepădat locaşul Său cel sfînt. ' ai adus-o ; A dat în mînile vrăjmaşului ziduri. şi �::rv��
i 
ft

�c�i�=� 
vesti•• ziua cînd le palatelor Sionului ; 

•Vera.2. ••Ioa. t3, etc. Ier.'6,etc. au răsunat • strigătele în Casa Dom· 
22. Adu toată răutatea lor înaintea • nului, ca într'o zi de sărbătoare. •P•IL• 

Ta, 8. Şi-a pus de gînd Domnul să da· şi fă-le cum mi-ai făcut mie, pen- rime zidurile fiicei Sionului ; 
tru toate fărădelegile mele ! a întins • sfoara de măsurat, şi nu 

Căci suspinurile mele sînt multe, şi Şi-a tras mina pînă nu le-a nimicit. 
inima îmi este „ bolnavă." A cufundat în jale întăritura şi ri· 

• Ps.100. 10. ••cap. 5. 11. durile, cari nu mai sînt, toate, decit 
Jalea Ierusalimului. 

2 I .  Vai ! în ce întunecime a aruncat 
Domnul, în minia Lui, pe fiica Sio

nului. 
A • asvîrlit din cer pe pămînt po

doaba•• lui Israel, şi nu Şi-a mai adus aminte de scaunul ţ picioarelor Lui, în ziua miniei Lui ! 
•Mat.11.:m. '"'2Sam.l.19. t I Cron.29.2.Ps.99.0;132.7. 

2. Domnul a nimicit, fără milă • toa-te locuinţele lui lacov. ' 
ln urgia Lui, a dărîmat întăriturile fiicei lui I uda, 
şi l�-a prăvălit la pămînt ; a f'.1.cut �e ocară „ împărăţia şi căpetenule e1. • V•ra.11.21 . C•p. 9.<.'I. ••Ps. 69. 39. 

nişte dărîmături triste. •211eg.21.1s.1 ... �.11. 
9. Porţile îi sînt cufundate în pămînt; 

i-a nimicit şi rupt • zăvoarele. 
lmpăratul •• şi căpeteniile sale sînt 

între neamuri. Lege ţ nu mai au, 
şi chiar proorocii ţţ nu mai primesc 

nici o vedenie dela Domnul. *ler.61 .30. (t«Deut.28. 36. 2 Reg.24.15;25.7. Cap.1.3; 
.f..20. t2Cron.16.:i. ţţPs.74.9. Ezec. 7.:!6. 

1 O. Bătrînii fiicei Sionului şed '  pe 
pămînt şi tac ; 

şi-au presărat•• ţărînă pe cap, s'au 
în��nc�Ja��Je

5f���salimului îşi pleacă la 
pămînt capul. orov2.1s. Ioa.s.20. Cap.3-�· 
o:a.-.. 1ov2. 12. ţlsa.16.9. Ezec. 7. 18;27.81. „ . 

1 1 . Mi s'au stors ochii • de lacrami, 
îmi fierb măruntaiele'', 



PL I N O E R I L E  L U I  I E R E M I A  2 3 
. e varsă ficat�! t _pe . pămînt, din ' Varsă- i •• i . ' · . • 799 mi 5 prăpădului fnce1 poporului ' tea Domtnul .

n
,
ima ca mşte apă, mam-pncu>a 

. . . I Ridică-ţi �;�ii . Dl�� pricina �opnlor.tt ş1 p:u.i;icilor ţa copiilor tăi, e spre El pentru via-
"ţ" leşinaţi pe ulrţele cetaţn. cari ţ mo d f de 1 1 �•P a..s etc. <«Cop.1.20. tiovl6.13. Ps.22.1<. ţuri

_
le ulit { ,e oame la toate ţţ col-

�;.;::19. C�p. 4: 4. .., ţ \'pr;;. IJ . ++·I=a��.�'O. Ca 4. ('Pe. 119 .. 147. \�toPs .62.� . 1 2 Ei ziceau catre mamele lor : „Un- 1 20. Uită-T D 
p 
. • 

1. 
!<�

·
3••10

· 

de �sie pîne şi _vin �" . " . . : i-ai făcut Ti a �
�,mne, şr priveşte : cui 

Şi cădeau leşmaţr ca nrşte ranrţr pe . Să mănînce •
ş f�m · 1 d I • 

· 1 cetăţii lu" 1 .
. ei e ro u pmtece-ulÎ:Î dădeau �ufletul la pieptul mame- Io� ? 

or, pruncn desmierdaţi de mînile 
lor lor. _ • _ _ . Să fie măcelăriţi•• preoţii şi roo 1 3. „Cu ce sa te .. 1mbarbate'.". ş1 �u rocii în Locaşul cel f" t 1 D P 

-
e să te asemăn, fnca lerusalrmulu1 ? lui ? • L 

s m a omnuc Cu cine • ... . să te. pu� al�turi, .şi cu �e 10. Ezec.o. 10 . .... ������·2�i:t��:t·28•53· Ier. t9.9. Cap . . 1.  

să te mîngu, fecioara, fnca S1onulu1 ? 21 .  Copiii şi bătrînii • st I ţ" 
Căci rana ta _ este _mare ca marea : pămînt în uliţe ; au cu ca 1 pe 

cine va putea sa te vm,?;.�et12. Dan . o. 1
2_ şi ��i�a

ab�': şi tinerii mei au căzut uci-
1 4. Proorocii ţăi • ti-�u proorocit ve- . i_-a_i •• ucis, în ziua miniei Tale, şi 
denii deşarte ŞI amag1toare, 1-a1 JUngheat fără milă. nu ţi-au dat pe faţa•• neleiiuirea, . ''2Cron .36.11.  <••Cap.3.43. 
ca să �bată �stfel robia c;I.ela _tm_e, _22. A1 chem_at groaza • din toate păr-ei ţ1-au facut proorocu mmcmoase ţ1le peste mme, ca la o zi de sărbă-�.!.����:c'.�:���•1:.!���;�; 6. 31; iu<;2!1. l6;27 H; to

j�
e.
ziua miniei Domnului n'a scă-

15. Toţi trecătorii • bat din palme •• pat unul şi n'a rămas cu via'ţă. 
asupra ta, Pe •• cei îngrijiţi şi crescuţi de mi-
fii��lel!rJ�al1��Lt;i 

�:ir împotriva ne, mi i-:�i'.::.i�:\;_r!L�!�6�1"�·�sea9.12, rn. 
„Aceasta este cetatea despre care se 

zicea că este cea mai frumoasă ţţ, şi 
bucuria întregului pămînt ?" • 1 Rcg. o.s. 
Ier.18. 16. Nab.3.19. **Ezec. 25.6. ţ2Reg.19.21. Ps. 44. u. ţţl'8.'8. 2;60.

2
. 

1 6. Toţi vrăjmaşii tăi deschid • gura 
îmfi�J���� �'irîşnesc din dinţi, şi zic : 
Am •• înghiţit-o '" 
" „Da, aceasta �ste ziua fe care o 
aşteptam, am ajuns-o şi o vedem !" 
OJo\'18.9,10. Pe.22.13. Cap.3. 46. (t(' Ps.56.2. ţPs.36.21. 17. Domnul a înfăptuit ce • hotărîse, 
. a împlinit cuvîntul pe care-l 'soro

cise de multă vreme, 
a nimicit" fără milă ; 
a făcut din tineţ bucuria vrăjmaşului, 
a înălţat tăria asupritorilor tăi ! ;6��: :.· 16, etc. Deut. 28. 10, etc. M Vers. 2. t Ps. 3.9. 

1 8 .. Inima lor strigă către Domnul . . .  
. Zid • al fiicei Sionului, varsă•• zi 

ş1 noapte şiroaie de lacrămi ! Nu-ţi da niciun răgaz, şi ochiul tău să n'aibă odihnă ! 
(I. Vere.a. ie.ie. ier. 14.17. Cap.1.16 . 

• 1 9. Scoală-te şi • gemi noaptea cînd mcep străjile ! 

Suferinţe şi mî11gîieri. 3 I . Eu sînt omul care a văzut su
ferinţa supt nuiaua urgiei Lui. 

2. El m'a dus, m'a minat în întunerec, 
şi nu în lumină. 3. Numai împotriva mea îşi întinde şi 
îşi întoarce mina, toată ziua. 

4. Mi-a prăpădit • carnea şi pielea, 
şi mi-a zdrobit•• oasele. 

*lovl6.8. (:-.:<Ps.DL.S. lsa.3'5.13. Ier . 50 . 17. 

5. A făcut zid împrejurul meu, şi m'a 
înconjurat cu otravă şi durere. 
6. Mă aşează • în întunerec, ca pe cei 

morţi pentru totdeauna. •Ps.es. o, 6; 1 13. 3. 

7. M'a înconjurat • cu un zid, ca să 
nu ies ; m'a pus în lanţuri grele. 

,� Iov3. 23; 18.8. Osea2.6. 

8. Să tot strig • şi să tot cer ajutor, 
căci El tot nu-mi primeşte rugăciunea. 

(:]ov30.20. Ps.22.2 • 
9. Mi-a astuptat calea cu pietre cio

plite, şi mi-a strîmbat cărările. I O. Mă pîndeşte • ca un urs şi ca un 
leu într'un loc ascuns . 

.;.1ov10.16. lsa.38.13. Osea 5.H;13.7,8. 
1 1 .  Mi-a abătut căile, şi apoi s'a • 

aruncat pe mine, şi m'a pustiit. • oseae.1. 
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1 2. Şi-a încordat arcul, şi m'a pus • 
ţintă săgeţii Lui. '' iov1.20;1s.12. Pe.ss.2. 

1 3. ln rărunchi mi-a înfipt săgeţile • 
din tolba Lui. •Iovo.<.  

1 4. Am ajuns de risul • poporului 
meu, şi toată ziua sînt pus în cîntece •• 
de batjocură de ei. 

('IIer.20.7. „� .... Iov30.9. Ps.69. 12. Vere.63. 

1 5. M'a săturat • de amărăciune, m'a 
îmbătat cu pelin. • r„.9. 15. 

1 6. Mi-a sfărîmat dinţii cu pietre •, 
m'a acoperit cu cenuşă. •Prov.20. 11. 

1 7. Mi-ai luat pacea, şi nu mai cu
nosc fericirea. 
1 8. Şi am • zis : „S'a dus puterea mea 

de viaţă, şi nu mai am nici o nădejde 
în Domnul." •Pe.31.22. 

1 9. „Oîndeşte-Te Ia necazul şi sufe
rinţa mea, la pelin • şi Ia otravă !" 

t.•Ier.9.10. 

20. Cînd îşi aduce aminte sufletul 
meu de ele, este mîhnit în mine. 
21. lată ce mai gîndesc în inima mea, 

şi iată ce mă face să mai trag nădejde : 
22. Bunătăţile • Domnului nu s'au 

sfirşit, îndurările Lui nu sînt Ia capăt, 
('l\lal.3.6.  

23. ci se înoiesc în fiecare • diminea
ţă. Şi credincioşia Ta esteatîtde mare ! 

"' lSCl. 33. 2. 
24. „Domnul este partea mea • de mo

ştenire," zice sufletul meu ; de aceea 
nădăjduiesc în El. 

"'Ps.16.6; 73.26;119, 67. Ier.10.16. 

25. Domnul este bun cu cine nădăj
duieşte • în El, cu sufletul care-l 
caută. "'Ps.130.6. Isa.30.18. Mic. 7. 7 .  

26. Bine este să aştepţi • în tăcere 
ajutorul Domnului. •Ps.37.7.  

27. Este bine • pentru om să poarte 
un jug_ în tinereţa lui. . "!'s.94.12;119. 11. 

28. Sa stea • smgur ş1 sa tacă pen
trucă Domnul i l-a pus pe gr�maz ; 

�· Ier. 15.17. Cap. 2.10. 
29. să-şi umple gura • cu ţărînă şi 

să nu-şi peardă nădejdea ; •1ov�2.s. 
�O_. să dea • obrazu! celui ce-l loveşte, 

ŞI sase satu re de ocări. •rsa.oo.s. Mat &.39. 

t:t�e?���� Domnul nu leapădă
.

f
,
��

4
��� 

35
� 

cînd se calcă dreptatea 0 că m !aţa Celui Prea Inalt llleneag. 
3?·. cmd . este nedreptăţit • pricina IUi, nu vede • Dom��1�rn in 
37. Cine a spus • şi s'a • r • ii,b.1.� 

va fără porunca Domnulu1·� 1111Plat ce: 
38. Nu iese din gura Cel 1 : p 'P•.:n,_ răul • şi binele ? • loV2. JO. Jsuu�}�a lnait 
39. De ce • să se plin ă 0 · �"·'-•. 

eşte ?_ Fiecare ·� să se ilîn�u��1 hăi. de •pa<:_atel� IUi ! ·o•Prov . rn. 3 . .,.� hlJle 
40. 5_'.l luam seama Ia umbl t 

11'·'-'· 
stre, sa Ie cercetăm, şi să ne � �Ie noa. 
Ia Domnul. tn oarce� 
�1 . Să ne înălţăm • şi inimile . mie spre Dumnezeu din cer, �i�î�': ��- „('.m păcătuit •, am fost î 

"P•;�· ': mei, ş1 n� i;ie-ai iertat !" .���r:t· 
43. ln mm1a Ta, Te-ai ascun . · ··'urmărit, ai ucis• fără milă " C  

s ,  şi ne·ai 
44. T�-ai învăluiţ într'�n n;;;

2
��:1·''. 

��ă�
trabată la Tme rugăciunea no�'. 

45. JNe-.ai făcut de batjocură ;v;"''· ocara pni;itre popoare. <•ico�., �; 
46. Ţoţ1 v_ra1maşii • noştri deschid gura 1mpotr1v� .noastră. "C•P·'· "· 
4 7. De groaza ş1 de groapă am a t parte, de prăpăd •• şi pustiire. vu 

. 
(•b3.24.Ii. ler.48.43. *�'Jso. 51 19 

48: �1voai� � de apă îmi curg di� ochi d�n prmna prăpădului fiicei O· porului. meu. ·=·rer. 4 .19;0. 1 ; u .17.eap.f.u. 49. M1 se. t�p�ş�e ochiul • în Iacrămi, necur�a! ş1 far a ragaz, ''' P•. 11.2. cap.1.1' ;:;o. pmace Domnul va privi d in cer' ŞI va vedea. «1sa.M.1;. 
51 .  Mă doare ochiul de plîns pentru toate fiicele cetăţii mele. 
52 .. Cei ce mă urăsc fără temei •, m'au 

gomt ca pe o pasăre. 
•:'Ps . 35 . 7, 19;69.4; 109.9;119. 161. 

53. Voiau să-mi nimicească via(a în
!r'o işroapă •, şi au aruncat „ cu pietre 
In m1ne. *ler. 97.16;38.6,9,  10. \�,,.. Da11.6.!7, 

54. Mi-au năvălit • apele peste cap 
şi •• ziceam : „Sînt perdut !" 
(IPs.69. 2; 124. 4.,6. *>:<Ps.Sl.22. Jen. 38.10,11 .  Ve1'9.18. 

55. Dar am chemat • Numele Tău, 
Doamne, din fundul gropii. 

·�P.s. 130.1. IooR2.2. 

• 32. Ci! c!nd mîhneşte pe cineva, Se 
mdură 1araş de el, după îndurarea Lui 
cea mare : ��- căci ţ:I nu necăjeşte • cu plăcere, nm _nu m1hneşte bucuros pe copiii oamenilor. • Ezec. 33.11. Evr .12. 13. 
3� . . �înd se calcă în picioare toţi 

prmşn de război ai unei ţări, 

56. Tu mi-ai auzit • glasul : „Nu-Ţi 
astupa urechea la suspinurile şi stri· 
gătele mele." «Ps.3.4;6. 8;18.6;66.19;116.J. 

57. ln ziua cînd Te-am chemat, Te-ai 
apropiat ", şi ai zis : „Nu te teme !" 

9Jac,U. 
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Doamne, Tu _ai . ap�rat pncma 8. Dar acu • - . 

801 
58. t lui meu, m1-a1 rascumpărat •• negricioa � •'"cJ mfa\1şa�ea _ Ie este mai sufle ,u '' P'· "" · ' ·  J.r.:, 1 .J<;.  '"'!''· ""'· nu mai sî�� ec1t fumngmea ; aşa că viata Doamne, ai văzut apăs.a rea mea : pielea le ���o;;ut.1 p� uliţe, 
?9· i • dreptate. - �'·."· ''""·"· cată ca lemnul e hp1ta de oase, us-fa-rn Ai văzut toate razbunanle lor "Ca . • 60. uneltirile • lor împotriva mea. ' 9. Ceice •·i·;;•· 1°;1 �· 6· Noh. 2. �o. '"'.Ps. i02.;. toate . . _ 

. ' ' kr. 11 .  rn. fericiţi deJt ce��1Ş\ ?e sabie smt mai 
1 Doamne, le-.a1 auzit ocanle, toate cari cad sleif J' -r de �oame, . 

6 itirile împotriva �ea,_ . roadelor cîm I . ,e puten, dm lipsa une cuvîntările pro!trn1c1lor mei, şi 1 o Femeile �u ui  · _ 
. r:�urile .  pe cari le urzeau în fiecare . fierb . copiii, ' cu toata mila •• lor, îşi P. împotriva mea. ' can le slujesc ţ h - • · · z63. Uită-Te cî�.d s.tau • .ei jos sau cînd locul prăpădului fi��ei �a���11� ml}-

scoală. Eu smt cmtecul lor tle "<'>1>.2.20. ""Isa " 50 tDP p - u meu. se focură. • Pe. 139.2. <·q·ere. u. 1 1 . Domnul Şi: . 
,· . '"'·�··· · 2.R•g.6�29. 

bU RăsJ?l�teşte-le,•, Doamne, după I sat • minia aprin�ăs;e1t urgia, Ş1-a var
f tele m1m!or lor · I a aprins •• în 5· f · ap <•P•: 28: < . ler. 1_1 .20. 2 T1m . <. l4. I mistuie temeliile. IOn un oe, care-1 
65. lmpetre�te-le 1i:i1ma, şi, aruncă ble- i ·:·ier. 7.20. ''''Deuu2. 22_ 1,,.21_14_ 

sternul T�u 1mp_ot_riva )�r · . 1 2. l�g�r.aţii pămîntului n'ar fi cre-
66. Urmareşte-1, m !'!mia Ta, ŞI şter- zut, ş1 mc1 unul din locuitorii lumii 
e-i de supt • ceruri •, Doam�e !" n'ar f1 crezut g •Deut. 2b.19. Ier.10. 1 1 .  ' * P•.8 .3. -c� protivnicul, �are-I împresura, are 
Pllngere asupra soartei poporului. 

sa intre pe porţ1le Ierusalimului � .3. lată ro�d� păcatelor • prooro�ilor 4 1 . Vai ! cum s'a înegrit aurul, şi sa1, a neleg1umlor preoţilor săi cum s'a schimbat aurul cel curat ! cari " au vărsat în mijlocul l�i sîn
Cum s'au risipit pietrele sfîntului gele celor neprihăniţi ! •!er. � 31,8_ 13, 14• Locaş pela toate colţurile • uliţelor ! 14; 23.11 ,21. Ezec.22.26,28. Ţet. s.4. "' Mat.23.31•37. 

·:· c·•· 2·10·  .. t �. Rătă�eau ca orbii pe uliţe, mîn-2. Cum sînt priviţi acum fiii Sionului, 1 it1 • de smge, cei aleşi şi preţuiţi ca aurul curat altă aşa că nimeni nu putea•• să se atin-
dac
t
u
ă'm s·1nt pr1·v 1"ţ1· acum, vai· '· Ca n 1"şte gă de hainele lor. • Ier.2. 3'. •<•Num. 19 . 16. 

1 5. !,Depărtaţi-vă, necuraţilor • !" li 
vase • de pămînt, şi ca o lucrare fă- se stnga, „la o parte, la o parte, nu vă 
cută de mînile olarului ! , atingeţi de noi !" 

·:·rsa.30. H . Icr. 10. 11 . 2 cor. 4. 7 .  Cînd fugeau pribegind încoace şi în-3. Chiar şi şacalii îşi apleacă jîja, şi colo, printre neamuri, se spunea : „Să 
dau să sugă puilor lor ; nu mai locuiască aici !" ''Lev.13.45. 
dar fiica poporului meu a ajuns fără 1 6. ln minia Lui Domnul i-a împră

milă, ca struţii • din pustie. "lov3!l. 14. 16. ştiat şi nu-Şi mai îndreaptă privirile 
4. Limba • sugătorului i se lipeşte de spre ei ! 
cerul G:urii, uscată de sete ; Vrăjmaşul n'a căutat • Ia faţa preo-

copi1i cer•• pîne, dar n imeni nu le-o jilor, nici n'a avut milă de cei bătrîni. dă. �·Ps. 22. 15. *;" Cap. 2. 1 1 ,  12. •:= Cup.5.12. 

5. Ceice se hrăneau cu bucate alese, 1 7. Şi acolo ni se sfîrşeau ochii •, şi 
leşină pe uliţe. aşteptam zădarnic ajutor ! 
Ceice fuseseră crescuţi în purpură Privirile ni se îndreptau cu nădejde 

se bucură • acum de o grămadă de spre un neam, care totuş nu ne-a iz
gunoi ! •:•Jov24.8. băvit. �·2 Reg.2-.l.7. Jsa.20.5;30.6.7. Ier.3i.7. Ezec.29.16. 

6. Căci vina fiicei poporulu i  meu este 1 1 8. Ne pîndeau paşi i •, ca _să ne îm
mai mare decît păcatul Sodomei, i piedice să mergem pe uhţele noa-
, ca.re a fo�t nimic!tă' într' o clipă, fără I stre. ; . • . •• . • sa f1 pus Cineva mma pe ea. «Fac.t9.2b. ni se apropia sf1rş1tul , m. se 1�-
7. Voivozii ei erau mai strălucitori : pliniseră zilele . . .  Da, ne vemse sf1r
decît zălada, mai albi decît laptele ; '1 şitul ! . 

''' "R�g. 25'.'.· 5. ••E�ec. 7.2,3,,„ -':"'.°"s::  
trupu le e ra  mai r o ş  decît mărgea- 1 9. Pngomţ<;>m noşţn erau ma i  1Uţ1 

nul ; faţa Ie era ca safirul. de cit vulturu ceruim. 
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Ne-au fugărit pe munţi, şi ne-au pîn-

dit în pustie. •Deut.28.49. lcr."13. 
20. Suflarea • vieţii noastre, un�ul 

Domnului, a fost prins •• în gropile 10de:�re care ziceam : „Vom trăi supt 
umbra lui printre neamuri." 

•' Fnc.2. 7. Cs.p.2.9. (li;. Jer.52.6. Ezec. 12. 1:1; 19 . -t , B .  

21 .  „Bucură-te • şi saltă .de bu_curie, 
fiica Edomului, care locuieşte m ţa
ra Uţ ! 

Dar şi la tine va trece. potirul �·, şi· tu te vei îmbăta, şi te vei desgoh ! 
l� Ecl.11 .9. �'" Jer. 25. 16, IS. 21. Obnd. 10. 

22. fiica Sionului, nelegiuirea • îţi 
este ispăşită : 

El nu te va mai trimete în robie. 
Dar ţie, fiica Edomului, îţi va •• pe

depsi netegiuirea ; 
şi îţi va da pe faţă păcatele." 

Cllsa.40.2.,Ml-S.137.:'. 

Relele de acum şi aducerile aminte. 

5 1. „Adu-Ţi • aminte, Doamne, de 
ce ni s'a întîmplat ! 

Uită-Te şi vezi-ne ocara •• ! 
('IPs.89.50,51.  .,..('IPs. W . 4 .  Cap.2. 15. 

2. Moştenirea • noastră a trecut la ni
şte străini, 

casele noastre la cei din alte ţări ! 
"'- Ps . 79 . 1 .  3. Am rămas orfani, fără tată ; 

mamele noastre sînt ca nişte văduve. 
4. Apa noastră o bem pe bani, 
şi lemnele noastre trebuie să le plă

tim. 5. Prigonitorii ne urmăresc cu îndir
jire •, 

şi cînd obosim, nu ne dau odihnă. 
*Deut.2S.4S. ler.28.l.f. 

6. Am întins • mîna spre•• Egipt, 
spre Asiria, ca să ne săturăm de pîne. 

•� Fu.c.2-1..2. Ier. b0.15. M Osea 12. 1 .  

7. Părinţii noştri, cari au păcătuit •, 
nu mai •• sînt, 

iar noi le purtăm păcatele. 
O:. Jer.31.29. Ezec. 1 8 . 2 .  IQIO }i'ac. "2.13. Zah . 1 . 6. 

8. Robii ne • stăpînesc, 

şi nimeni nu ne izbăveşte d' le lor. 1n lilîni 9. Ne căutăm pînea cu prim '.N•b.;.15. ţii noastre, eJd1a Vie. căci ne ameninţă sabia în . 1 O. Ne arde pielea • ca un Pustie. 
de frigurile foamei . cuptor, 

1 1 .  Au. necinsti
'/�' ��10f :�';; � c'':"' pe fecioare în cetăţile lui lu�� S1on, 

1 2. Mai marii noştri :�··;��';- z;�·"·'· raji de mînile lor ; sp1nzu. 
Bătr'.nil�� nu le-a dat.�!;_i.�.cinste •. 

1 �- Tm��.u a_u fost puşi să rîş��;:�ă�· ŞI cop111 cadeau supt poverile d '  lemn. .... . .  ....Jut.1c.16 / 1 4. Bătnnu nu se mai duc Ia ·:· şi tinerii au încetat să ml0�rta, 1 5. S'a dus bucuria din inimi 1/1nte. 

st re, noa. 
şi jalea a luat locul jocurilor noa t 

slr�· ! A căzut cununa • de pe ca puls:�: 
Vai de noi, căci am păcătuit !  

�' !o\" .19.9. Ps.&i.si 1 7. Dad ne doare • inima · 
dacă ni s'au întunecat„ 'ochii 

�" Cop. I . :!! , �'�'Ps. 6. 7 . C�p. 2_ 11  
1 8. �ste din pri.cină că muntele Si: <.inului este pustiit, 
�in pricină că se plimbă şacalii prin el. 

1 9. qar Tu, Doamne, împărăţeşti • pe vecie ; 
. scaunul :nu de �omnie •• dăinuieşte din neam m neam . �" PB. 9. i;io.16;�.10. 

90.2; 102. 12,2612i; 1-15.13. Heb. 1 . 12. r:..i>Ps.4.i.6. 

20. Pentruce • să ne uiţi pe vecie 
şi să ne părăseşti pentru m�ltă 

vreme?  l)Ps.1u 
21 . lntoarce-ne • la Tine, Doamne, şi 

ne vom întoarce ! 
Dă-ne iarăş zile ca cele de odini· 

Oară ! o Ps. 80. 3, 7, 19. Ier.31.l�. 

22. Să ne fi lepădat Tu de tot oare, 
şi să Te fi miniat Tu pe noi peste 

măsură de mult? 
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(E x o d. 29. 43-46. L e v i  t i c. 20. 22 - 2.i, 26. A p oc a l i p s a 21. �-) Cltemar_ea _lui Ezec�iel. ! sul lor nu se ţ întorceau • . . 

1 In a.I treizecilea an, 10 a cincea parte. * Ve1·�.!1. cn11• 10_2'.,!_ 
* * r „ .., m .mei o J i a lunii a patra, pe cînd eram între 1 3. ln mijlocul acestor i'.' · 1°

· t.""'.'.·"· " · 

�n ii de război dela. • rîul Chebar ceva ca nişte cărbuni d/� un vn era 
�·�u ş deschis •• c�ru�ile, şi am arnt ve'. cari ar?eau ; şi ceva ca ni��c ar;�1:r· 
denii ţ dumnezeieşti. • ""'�· '.': C'ap.3. "" '.!3; u,mbla , m�oace şi încolo printre aceste 
io. 1

5. 20, ?.!i 43.�- ** l\1!1t„'Ll6. Fupt. ' . •lli; rn. 1 1. Apoc. fap�un v�1 ; !ocul acesta arunca o lu-
"'·"

· 
ţCnp.a„1. . „ mina straluc1toare · d" 1 · 

2. ln a. ci!1cea zi a _h_1�1� -- era î� fu lgere� ' şi m e * A��,����.1 
anul a_l cincilea al rob1e1 !�p.a�,atul�1 _1 4 . �apturile vii însă cînd alergai; ; 
loiaclun, - . .1«�--'-�2. b. ş1 se intorceau, erau ca ful erul •• 3. Cuvin.tul D?mnuţm a. vorbi� lui E- .. • Zah .• . rngu """;""'· 

zechieţ, fiul_ lu� B.�.m, preotul, 1.n ţara _ _ 1 5. !"'a_ uitam Ia aceste făpturi vii 
Haldeilor,_ lmra nul Ch�bar ; ş1 acolo �1 tata„ ca pe pămînt, afară de făptu'. 
3 venit mma Domn_ulu 1  peste el. nle vu, era o roată • la fiecare din • t Reg. 1B:4G. 2 Re�- �- 1 .� cn:. a. u.22;�. 1 ;40. 1 .  cele patru feţe ale lor. + cnp.rn.� i. 4. M'am uita!, ŞI  1�ta .C..a � vemt. dela 1 6. lnfăţ_işarea • acestor roate şi marnează-noapte un vmt naprazmc, un tenalul dm care erau făcute păreau nor gros, şi un snol? de foc, care ră- de hrisol it "', şi toate patr;1 aveau 
spindea d� jur!�preiui:_ o _ lumină stră- ac�eaş întocmire. ln făţişarea şi alcă
Jucitoare, m ��Jlocul �are1a IL_1cea �a o tmre,a l?_r erai� de aşa fel incit fiecare 
aramă lustrmta, care ieşea din m1i lo- roata parea ca este în mijlocul unei 
cui focului. * Ier. 1 . t-&;4.6;6.t. **Ier.2B.rn;26. 3:.>. alte roate. *Cap.10.ri.tl•. *• I)an.io.u. 

5. Tot în . mţJloc "._se �ai _\·�deau pa- 1 7. Cînd merg�au �. alergau pe toate tru făpturi vu, a caror mfaţ1şare „ a- cele patru la tun ale lor, şi nu se în
vea o asemănare ţ omenească. *Apoc.·1 . torceau deloc în mersul lor. .,„.,.,,_12. 
' "'" •.•cap.10.1;,:k- tvm. 10. cap. 10. 1', 21 .  . _ 1 8. _�v.ea� nişte <?bezi de o înălţime 

6. fiecare dm ele avei!- patru feţe, ş1 mspa1mmtatoare, ş1 pe obezile lor cele 
fiecare avea patru anp1 . patru roate erau pline cu ochi •  de jur 

7. Picioarele lor erau drepte, şi talpa împrejur. •ca11 . 10. 12. z.1o.uo. 
picioarelor lor era ca a piciorului u- 1 9. Cînd mergeau ' făpturile vii mer
nui viţel, şi scînteiau • ca nişte aramă geau şi roatele pc lingă ele ; şl cînd 
lustruită. *Dun. 10.ti. Apoc. I .li>. se ridicau făpturile vii dela pămînt 

8. Supt aripi, de cele patru părţi ale se ridicau şi roatele. • c-.111.10.111, „'. 
lor, aveau nişte mî�i * _d� om ; şi toate 20. Unde ' le �îna duhul_ să meargă, 
patru aveau feţe ş1 anpt . • ('np.10.s, 21. acolo mergeau, mcotro voia duhul ; şi 9. Aripile • lor erau pr inse una de al- împreună cu ele se ridicau şi roatele 
ta. Şi cînd mergeau "', nu se întorceau căci •• duhul făpturilor vii era în roate'. 
în nicio parte, ci fiecare mergea drept • Vers. 12. •• c.p. 10. i : .  
înainte. • v„�. 1 1 .  •• \"c1�. "· cnp . 10 .u. 21 .  Cînd • mergeau făpturile vii, mer-

i O. Cit despre chipul • feţelor lor era geau şi roatele ; cînd se opreau ele, 
aşa : înainte, toate •• aveau o faţă de se opreau şi roatele ; cînd se ridicau 
om ;  la dreapta lor, toate patru aveau ţ depe pămînt, se ridicau şi roatele ; că
cîte o faţă de leu, la stînga lor ţţ, ci duhul făpturilor vii era în roate. 
toat: patru aveau cite o faţă de bou, * '"'"·10.20. �•r.10.:�: 
iar mapei, toate patru aveau cite o •ţ 22. Deasupr� c�petel�r făptunl_or v11 
faţă de vultur. • Apoc.•. : . „l\um.2• 10. era ceva ca o i_nhndere a ce.rulu1, �are 
t};um.2.3. ttNum.2. 1s. *+ Num. 2 . 2;,_ semăna cu cristalul strălucitor, ŞI se 
1 1 .  Aripile fiecăreia erau întinse în întindea în aer sus peste capetele lor. 

sus, aşa că două din aripile lor :ijun- . • cnp. •0·! · 

geau pînă la cele învecinate, iar două • 23. Supt cer�I �cesta, anpcle lor sta: 
le acopereau trupurile. • Isn.6. 2 . !ea� drepte,_ mhnse. una spre . al_ ta, ş! 1 2. fiecare • mergea drept înainte, şi mai aveau fiecare ci.te doua anp1, can 
anume încotro Ie mina„ duhul să mear- le acopereau trupurile. 
gă, într' acolo mergeau ; iar în mer- 24. Cînd • umblau, am auzit \"Îjiitul 
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aripilor lor, ca „ vîjiitu_I unor ape m.a_- ni •• . şi . spini lîn&:ă tine, şi m· 
ri, şi ca glasul ţ Celut �totp�t;r�1c. � locuieşti 1mpreuna cu nişte sco�ca.r c� 
Cînd merg-eau era un vute! galag1os, tuş nu te teme ţ de cuvinte! PI!, Io. 
ca al unei oştlri ; iar cînd se opreau, n_u te spăim!nta ?e feţele le lorJi 
îşi lăsau aripile în jos. •cup.10.0. •• cop . ..a.2. smt ţţ o casa de mdărătnici 

or, caci Dan.10. 6. Apoc . 1 . 15. ţiov37.4, 5. Ps.29. 3, -1;6S. 3.."i. Ll!c. 12. 4 . *: �sn.9.18. �Pr.ti.'.!S. )Ii('. � . „· ·��r.t.&,r; 
25. Şi 1·enea un vuiet care pornea de 1 1 •t. 3· !'· !r lap. 3 . 0: ""·"'· · Cn1•.s.,: 

deasupra cerului întins peste capetel_e !· Ci sa le spui • cuvintele Mel f lor ; iar cînd se opreau îşi lăsau an- c� yo� asc1;1lta, _fie că nu vor a
�' 1e" 

pile în jos. . cac1 smt nişte mdără!nici !_ culta ; 
26. Deasupra • cerului care era rest� B . Tu însă fiul ('.· 1. '• "· •• 1·,�., 

capetele lor, era ceva ca „ o piatra s un 1 'Nu d - o �mu ui, ascultă ce. : d� safir, în chip_ul unui scaun de don_i- sf de
. 
îndărăt���tr�ni\�a această c!'. 

nie ; pe acest chip �e scaun de domnie rnănîncă . ce-ţi voi d
e��' ide-(1 gura, şi 

se vedea ca un chip de om, care şe-
9 M' . . . a ·  * APoe.10 "  

dea p e  el. • cup.10.1. •• Exod.21 . 10. - " " �m uitat, . ş 1  iaţă _că o mină e�" 
27. Am • mai văzut iarăş o lucire de mt_m�� spre mme, şi ţinea o carte .a 

aramă lustruită ca nişte foc, î�lăun- chip de su}. • Cap. s�:i. i.:'· U. ••cnp.11�. 
trul căruia era omul acesta, ŞI care 1 O. A . �es�aşurat:o "mamtea mea i 
strălucea de jur împrejur ; dela chipul era ��ri_sa ş i  pe dmla_untru şi pe 'ct�n rărunchilor lui pînă sus, şi dela chipul afa�a '· m ea 

t 
erau scrise bocete, plin. 

rărunchilor lui pînă jos, am văzut ca gen şi geme e. 
un fel de foc, şi de jur împrejur era 
înconjurat cu o lumină strălucitoare. 

* C:lp.S.2. 
28. Ca înfăţişarea curcubeului ", care 

stă în nor într'o zi de ploaie, aşa era 
şi înfăţişarea acestei lumini străluci
toare, care-l înconjura. Astfel•• era 
arătarea slavei Domnului. Cînd am vă
zut-o, am ţ căzut cu faţa la părnînt, şi 
am auzit glasul Unuia care vorbea. 
* Apoc. 4. 3 i 10. I. ** Cn11. 3. 23 ;  8. 4. ţ Cnp. 3. 23. 
D11n .8. li. Fo.pt. 9 . 4. Apoc. t . li. 

3 1 . EI mi-a zis : „Fiul omului . nîncă ce vei găsi înaintea ta' m�. nîncă • sulul acesta, şi du-te d; ma. 
beşte casei lui. Israel !" •cap.�.��-
rn2ăn�� s�l�lh��e���a, şi mi-a dat sl 
3. E l. mi-a zis. : „Fiul omului, hrăneşte-ţi trupul şt umple-ţi măruntaie! cu sulul acesta, pe care ţi-l dau !" _: �:i: ��n�!:

�e
!i

•
}
_
n gura mea a fost 

* :\ 1mc . IO. !l . Ier. 15. Hi. **Pi,. lU,lO; U!l.IOJ, 
2 1 .  El mi-a zis : „Fiul omului, stai • 4. El m i-.a zis : „Fi.ul omului, du-te 

în picioare, şi-ţi voi vorbi !" la casa lut 1.srael, şt spune-le cuvin
• Dao . 10. 11. tele Mele ! 

2. Cum mi-a vorbit aceste cuvinte, a 5. Căci nu eşti trimes la un popor cu 
intrat • duh în mine, şi rn'a făcut să o vorbire încurcată şi cu o limbă gre· 
stau pe picioare ; şi am ascultat la oaie, ci la casa lui Israel. 
Celce-mi vorbea. • C•p.3.2L 6. Nu la nişte popoare mari, cu 0 3. El mi-a zis :  „Fiul omului, te tri- \'o�bire înc

"
urcată ş! cu � limbă gre· 

rnet la copiii lui Israel, la aceste „po- oaie, ale caror cuvinte sa nu le poli 
poare îndărătnice," cari s'au răzvrătit pricepe. Negreşit • dacă te-aş !rimele 
im potriva Mea ; ei şi părinţii lor • au la ele, te-ar asculta ! •Mut.11. 21,2a. 
păcătuit împotriva Mea, pînă în ziua 7. Dar casa lui Israel nu va voi să 
de azi . • rer.3.25. Cup.20.18,21,ao. te asculte, pentrucă • nu vrea să M'as· 

4. Da, copiii aceştia la cari te trirnet, culte ; căci •• toată casa lui Israel are 
sînt neruşinaţi • şi cu inima împietrită. fruntea încruntată şi inima împietrită. 
Tu să le spui : „Aşa vorbeşte Domnul, • Jou11 1r..20. *'Cap.2.t 
Dumnezeu !" • cup.3 .7 .  B. Iată, îţi voi face faţa tot aşa de 
5. Fie • că vor asculta, fie că nu vor aspră ca şi feţele lor, şi fruntea tot 

asculta, - căci sînt o casă de îndărăt- aşa de aspră ca fruntea lor. 
nici - vor şti •• totuş că în mijlocul 9. Iţi voi face fruntea ca un dia· 
lor este un prooroc. mant •, mai aspră decît stînca. Nu te 

. 
• C•p.3

:1 1 , 26,21 •• cap 33 33 tem e„  şi nu te speria de ei, căci sin! 
6. Tu, fiu al omulut, să nu te • terni 

I 
o casă de îndărătnici !" • 1, •. oo.1 . 1er.1. 1s; 

de ei, nici să nu te sperii de cuvintele rn.20. Mic.3.8. ••rer .1 .8, 11. cup.2.6. 

lor ; ,şi măcar că ei sînt nişte mărăci- 1 0. El mi-a zis :  „Fiul omului, pri · 
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·n inima ta şi ascult� c_u urechi le mine acol . . . S05 mrştfo�te cUvintele pe cari ţ1 le spun ! ' du-te în va�� .�1 !111-a z�s _: „Şcoală-te. tale Du-te la prinşii de r:izboi, Ia co-

' • �\-!��1110 .1\1 voi vo.rbi ! " '  1.� ·  o orului tă� : vvorbeşte-le, şi, f ie I 23. M'am sculat . . ',"'" . . ... ' *<."1" '· 1 · Pt .gr pasculta, fie ca nu vor asculta, le ; şi iată că slav� ]10m am 1d�is ,m ,-�
că Ie spui : „Aşa • vorb:şt.� .  ?o.mnul tat acolo, aşa cum 0 v��1��

1�1�5 t a�aj s' umnezeu !" " · �"" · ·:·'· · ·  , ,.,., , ,, . C!1e�ar. Atunci am cămt ţ a 
_nu

_ Dl 2 Şi Duhul m'a .• rap1t, ş1 am auzit ! p;mmt. • c„„ . . . ,,. • • c„„ 
.
.

. 
�u-!.��a, -�1 

înapoia mea" d!rdă1tul unm mare. c�- I _A. D�hul a intrat • în mine, şi ·�;� 
tr
emur d� pammt :  _slava Domn ulm s a  fa�ut sa s�au . pe _picioare. Şi Domnul 

ri?ic�!. �•11�s.I��{�·"·��-. i,. rn•·"· '· rn .  Fnpu ""· 
�\"�e��r

f�t c�1săn:1-a zis : „Du-t; _şi .!�: 
•;·�:· Am}uzit _şi vîjăitul aripilor făp- 1 25. �ăci iată, .fiul omului, vor

' "�;;�� 
turilor vu, cari se lo".eai: una d� al!a, ' pest� tine f11n11,_ �u ��ri te vor lega, 
uruitul ro�telor de hnga ele, ş! �1r- 1 ca sa nu mai po\1 1eş1 m mijlocul lor. d' itul unm mare cutremur de pammt. I . * ... „, . . ' · ' · 
:4. Cînd m'a r�p!t' . D1�h�l ş i . m'31 . 26)\1 "vo}. I ipi * l il!lb� de �eru l  gurii, 

luat mergeam amant ŞI m 1mos, ş 1  m1- I 
ca sa ;a.m i! mut, ş1 sa nu-1 poţi mu-

.� Domnului a păsa tare peste mine. stra, cac1 smt •• o casă de îndărătn ici ! 
n·:�''·��·n�j8��s„l:H•ţ;j'.��·;�,l . ��'· ���:; ] 27. �a*r""�;·��:'· ;ţ•;·· ;:��· ���:��'.'"i�i"' �·�; 
de �ăzboi cari locuiau la rîul Chebar, : des�hide gura, ca să le spui : „Aşa •• 
. locul • unde se aflau ; şi am ră- ' �or eş�e Domnul , Dumnezeu : „Cine 
�as acolo înmărmurit în m ij locul lor vrea s� asculte, să asculte ; cine nu 
şapte zi te'. * 1.„. 2. rn. l's. 1 :1: . 1'. i �re�, s� �·a�c.�!!e ! Căci ţ sîut o casa 
1 6 Du ă şapte zile, Cm·întul Dom- * � 1�d-�-r�t��C1 · . . 

nul�i mi�a VQfbit astfel : I 
lnp. - 1 . -• „l:I.--. H \ ers. 1 1 .  t' ers.tl,'...'li. ('a11. l'J.2,3, 

t 7. „Fiul • o!""ului, te P�ln păz.itor ·� 1 Proorocie despre dări marea peste casa lui lsr�el .. C.md vei auzi f /erusalimlllui. 
un cuvînt, care va 1eş1 din gura Mea, . . . . " . 
să-i înştiinţezi din partea Mea ! 4 1 � „Ş1 tu, f1�I ?multu, 1a o cărami-

*Cnp.3.� .i ,s, n. ** I�n.r1� . 8; iitl . t0; m . u. ler.6.li. 1 da, pune-o ma�ntea ţa, şi sapă pe 
1 8. Cînd voi zice celui rău : „Vei muri I ea cţta�e� ler�sal!mulu1 . " . 

negreşit !", dacă nu-l vei înştiinţa, ş i • 2; ţnfa_t1�ea�a-o 1mpr;suraţa, z!deşte 
nu-i vei spune, ca să-l întorci dela ca- mtantun m JU�ul e1, inconioara-o cu 
]ea lui cea rea şi �ă-i sca p-i viaţa, acel un ş�nJ de _aparar�, i:iune . !�bere de 
om rău va muri • prin nelegiuirea l ui, ostaşi 11?preiu.r�I e�, ş1 �1d 1c� ber�ec1 
dar îi voi cere sîngele din mina ta ! I de fer 1mJJot�1\ a e1 tlc J t.1r 1mpre1ur. 

• Cap . :Rn. lnon x . 2 1 , 2,. � 3. ţa o hga1e de fer, ŞI punc·o, ca 
_1 9. Dar dacă vei Îf!ştiinţa pe cel r�u, ; ��e!��ă�ţ� ��l� îf�r;0:�i\�a ş�i�e::t�i }?� ŞI el to.t nu se va mtoarce de.la rau: împresurată , şi s'o strîmtorezi. Aceatat.ea Im ŞI .d�la cale� cea rea, '.a . mur! sta • să fie un semn pentru casa lui 
prm neleg1u1rea Im, dar tu 1ţ1 vei Israel 1 * Cap. r! . t\ u, 2„21„„ . mîntui • s�1fletul ! • ''"·:m·"' · ". ·  I�npt

.
W. 20 · 4. Apoi culcă-te pe coasta stingă, şi 20. Daca un o_m" n_epnha_mţ se va pune pe ea nelegiuirea casei lui Israel ; abate de !a n!:pn�amrea Im ŞI v� f�ce cite zile vei sta culcat pe coasta aceace e�te rau, !I voi pune 11� !aţ .1.nam- sta, le vei purta nelegiuirea lor. te, ŞI v� mu_n. �aca nu l:a1 _mşh1�ţat, 5. Iţi voi socoti un număr de zile 

va mu_n prin pacatu_I !u! ŞI f!U 1 se deopotrivă cu acela al anilor nclegiuiva Illal pome�.1 nepnhamr�a, m ca�e rii lor, şi anume trei sute nouă zeci a .trai!, dar 11 voi cere smgele dm de zile, în cari • să porţi nelegiuirea 
mma ta ! * Cup.1S.:!-1 ; JJ . 1�.rn. casei lui Israel . * !" nm . 1 1 . :H . 

21. Dar dacă vei înştiinţa pe cel ne- 6. După ce vei isprări aceste zile, cuiprihănit să nu păcătuiască, ş i nu va că-te a doua oară pe coasta dreaptă, păcătui, va trăi, p entrucă a primit în- şi poartă nelegiuirea . casei lui luda ştunţarea, iar tu  îţi vei mîntui sufle- I patru zeci de zile ; î\1 pun cite o z1 tul !" 1 pentru fiecare an. . . 22. Şi mina Domnului a venit • peste 7. Apoi întoarce-ţi faţa ŞI braţul des-
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golit spre Ierusalimul împresurat, şi 3. Totuş • ia vreo cîţh·a pe . . 
prooroceşte împotriva lu!: . strînge-i în poalele hainei r���n ei, li 
8. Şi iată, voi pune • funu peste tme, • 1 · 

ca să nu poti să .te în tom . d� pe. '! 4. Din aceştia să mai iei ·" �· "'2 " 
coastă pe alta, pmă nu vei 1mplm1 �îţiva, să:i a�unc! în foc ş/��a.ş vreo 
zilele împresurării tale. . •C•P·3·25: !n foc. _Dm e1 va 1�şi un foc î�·1 ar�i· 
9. Ia-ţi şi grîu1 orz, bob, l�nt�, '!1e1 mtrege1 case a IUJ Israel." Potriva 

tiin
a•:,

c
� �î��

e;lie 
1�!j'�fa ��si'c!: � ���� 5. Aşa vorbeşte Dom

.
n1�')''0·2·'"A11. 

stă : trei sute nouă zeci de zile să mă- „Ace�ta este Ierusal imul { E��nezeu: 
11li�i ����epe care o vei IJ'.Înca, s�o r�;r�Ju�': i.��

u�î�f
a,��{ilor şi ct�js:; 

mănînci cu cîntarul şi anume cite doua- 6. Dar el s'a răzvrătit împot . zeci de sieli pe zi : să mănînci din ea gilor şi poruncilor Mele şi /1va le. 
din cînd în cmd. mai v_inovaţ decît 1!eam�rile j tăcut 

1 1 . Apa pe care o vei bea, o -:ei bea de primprej ur ; căci a nesocot�t ănle 
cu măsură şi anume cite o şesime de i Mele, n'a urmat poruncile Mel legile 
h in ; vei bea din ea din cînd în cînd. 7. De aceea, aşa vorbeşte De. 

1 2. Hrana s'o mănînci ca turte de D_u�n�z�u :  „_Pentrucă aţi fost �m.n�I, orz, pe cari Ie vei coace în faţa lor dar�t111c_1 dec1t neamuri le cari v�1 !"· cu balegă de om." C?nJoara ; rientr�c.ă n'aţi urmat 0 in. 

1 3. Şi Domnul a zis : „Aşa • îşi vor c�le ,M�le ŞI n'aţ1 .1mplin it legii/ M�i"° 
mînca pînea spurcată copiii lui Israel ŞI n aţi . lucrat �1c1 _ m.ăcar după• le .j• printre neamurile printre cari îi voi neamurilor cari \'a 1nconjoară ; _gi e 
izgoni." * 0l'ea9.3. • . . * In. 2. 10,11 . cap.J8.r. 
1 4. Eu am zis : „Ah • ! Doamne, 8. dm pricina aceasta, aşa zice Doa · 

Dwnnezeule, iată, sufletul meu n'a n_ul, I?um_nezeu : „l�tă am necaz � 
fost pîn�ărit niciodată ; dm tinereţea tme, ŞI voi aduce la mdeplinire în mP. 
mea şi pmă acum, niciodată n'am mîn- locul tău judecăţ ile Mele, supt ochli 
cat dmtr'un dobitoc mort „ sau sfî- neamurilor. 
şiat, şi nicio carne necurată ţ n'a în- J .  ?· D!n priclna tu!ur;ir urîciunilor tale trat în gura mea." • Fapt. 10. u. ••Eiod.22. / 1ţ1 �01 _fa�e. ce n �m '!!ai făcut nici� 
31. Lev.11.<0; 11.1s. t Deut.H.3. IRa.60.< .  data, ŞI DICI nu voi mai face vreodată 

1 5. El mi-a răspuns : „Ei bine, iată * Pliu . . 1 . 0 .  IJau. 0. 12. Au".i; că îji dau bale�ă d� �ou !n loc de.ba· 1 0: . . De ace.ea p��inţii vor mînca ' pe 
lega omeneasca, ş1-ţ1 vet face pmea copm _ lor, m �t) lo.�ul tău, şi copiii pe ea." vor mmca pe parmţu lor ; Imi voi im-

1 6. El mi-a mai zis :  „fiul omului, 1 plini judecăţile împotriva ta şi voi 
iată că voi sfărîma toiagul pinii • Ia : risipi „ în toate vînturile pe t�ti ceice 
Ierusalim, aşa că vor mînca pîne cu j vor mai rămîneadin tine. •1.ev. �;,?J. Dm� 
cîntarul .. , şi cu necaz, şi vor bea apă ţ I 03. 2Reg. 6 .29. Jer. rn.•. Plln.2. 20: • . 10. ••Le".>1.� 
CU măsură şi CU groază. • Lev.28.26. 1 Deul. 28.6J. Vero . 12. Cap.t

.
2 . t < . Znh.2.6 .

. 
1•0.11J;.rn. 1oa . 3. 1 .  cup. 5. 16; 1<. rn. „veni.to. cap.12. 1 1 . De aceea, pe viaţa Mea ! zice Dom· 
w. tve ... . 1 1 .  . _ • . n_ul, Dumnezeu : pentru�ă M i-ai pîngă· 

1 7. Vor _du.ce hr.sa de P•.�e ş! de apă, I r!.t • _locaşul ��u �el sfmt cu toţi idose. V?! �1m1 ��11 de alt!••. �! se vor lu _şi. toate uric1u�_1le „ tal�, şi Eu lmi sfirş1 dm pncma neleg1mru lor." voi intoarce ochn dela tine · ochiul • Lo"' . 26.ao. Cap. 2'. 23. Meu ţ va fi fără milă, şi nu ' Mă voi 5 1 . „Şi tu, fiul omului, ia o sabie îndura. • 2 cron . ,c. 11. cop. 7 . 20 ; B . 6, etc.;2u. ascuţită, ia-o ca brici de ras, şi tre- 1 „ Cap. 11 . 21 .  tcap. 1 . • , •; •. 1B;o.10.  
ce-o• peste cap şi barbă. la apoi o 1 2. O treime • din locuitorii tăi va 
cumpănă de cîntărit, şi împarte părul . I muri de ciumă, şi va fi nimicită de 

• Lev. 21 . s. 11a.1.20. cap . '4 . 20. ,  foamete în mijlocul tău : o treime va 2. O treime• din el arde-o în foc, în I cădea ucisă de sabie în juru l tău ; şi n:iijlocu� cetăţii ••, .�înd se -:or î�plin� : o t_rcim� o _voi risipi ••. m toate l'_in· z1�ele t 1mpre.surăru_ ;  o. treime ta-o şt ' tunle, ş1 vo1 scoate sabia ţ după ei. 
taie-o cu sabia de iur 1mprejurul ce- 1 • vers. 2. 1er. tc>.2; 21 , •. cap. 0. 12. „ l•r.9. 16. vm.2. tăţi_i ; i�r o treime. risipeşte-o în vînt, 10. Cap . 6 . 8: tLe�. 211. aa. �m.2. C•p. 12.1!. . . căci vot trage sabia după ei. 1 1 �- lm1 ".01 potolt • as.Hei m_m1a, lm1 

• v.,.. '"· „ c.p. • . 1 .  tcap.• .. s,9. · vot domoli •• astfel urgia cu e1, ş1 Măi 
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. ăzbuna, ca să şheţţ că Eu, Dom-

I 
8 Da , . 807 v�J, �m _vorbit în �inia Mea, �ărsîndu- tr� voi� c;r�1 �ăsa c�teva rămăş_ite din

n . urgia peste e_1. • P.11n . • . 1 1 . '.·"P· •u2; 1. •. tre neamu . .or scal?a _de sabie rin
M1 •t. 1'· ţDeuL. 3'3.30. lsa.t.2-l. ttcap.X.G;3R.IO. lu "t t - . r i, cmd ve\1 f1 risi)}"ţ" _)} f 
·;�P·Te voi preface • _într'un pustiu, 9�1 Şi ::t 0 1"·"·'"· C•o.r„2, 12;�} 1!�u.;� 
e ;oi face d� oc�r� p�mtre neamurile aduce ami�� vor sc�pa din voi îşi vor 

I . te tnconioara, mamtea tuturor tre- 1 rile und 
e d� M1�e printre neamu

c:��rilor. • r..v.:6. :11,_:i2 . >1eem.2.4'. I zdrobi * e. v_or f1 robi, pentrucă le voi 
t1 • Vei ajunge de ocara ' ŞI de ruşine I dincio ăinima I?reacurvară şi necrc
vef°

fi 0 pil?ă şi ? gro.ază _pcnţru nea2 pă id;l�i ' 1�1 0Ahu •• .cari au curvit du-

urile ca�I te .m.conJ_oara,_ c1nd voi de ei în 
i . r . . tunc_1 _le va _fi scîrbă ţ �uce la mdeplm1r� )Udecaţ1 le Melc cari le-aşuşifă��n pr!cma .m.1şeliilor pe 

împotriva ta, cu minie, cu urgie, şi uriciunilor lor. t; , dm pricina tuturor 
cu·· pedeps„e asp�e, - E u, „ Domnul, h N urn. Hi. 39. Ce 201:. 1H.40.(11a..7 . l3;'9.21; 1J:l.\O, 
0 spun, -: cm� �o� arunca t im potriva C11p.2':1.4a;as. a1 .  p. · ' 2-1. tIRv. 2f.. 111. Io\· 4:! . •  ;. 
lor săgeţile mm1c1ţoare al� foa�etei, I O. Ş i vor ti că E • 
cari dau moarte�, ş1 p� can le voi tri- . şi _că �u dege!ba i-am ua���1\ Domnul, 
mete să vă mm1ceasca. . - •Dcut.28.:17. voi tnmete toate aceste rele 

njat că le 
;��-,·�:�·,';'· '· l•r.24.0. PI'.u:2. Io. •• cnp.20. i;. z!� ·. �� vo_rbeşţe _ Domn�i, Dumne-

1 6. Căci la nenorocmle voastre voi şi �- �· V e. ��n mini •, dă din picioare 
mai adăuga şi foametea, şi vă voi sfă- cel 

1 · j' al ! pentru toate uriciunii� 
rima toiagul*pînii. •Lev. w. 20.Cnp.<. 16;1<. r n. ăde re1e �I� casei lui Israel, care va „ 
1 7. Voi trimete Î"!p�triya voastră nu de �lu;ăvita de sab�e, de foamete şi 

numai foametea, CI ŞI fiarele • sălba- 1 2  C" • f d 
Cap.2l.H. „eap.r„12. 

tice cari vă vor lăsa fără copii. Ciu- ciu�ă 
i�e _va 1 �parte va muri de 

ma :' şi vărsarea de sînge vor trece ucis deşi ci�e. v_a fi _aproape va cădea 
prin mijlocul tău : voi aduce peste tine va fi 

î sabie • �r cine _va. rămînea şi 
şi sabia. Eu, Domnul, vorbesc." * I.ev „ 22 A 

, 1 mpres.ura • "'.a p1�n de foame. 
11ea1.32.u. eap. 1<.21;33.27;"'·'°· • •cap. as.:<i . · · şa mi VOI potoh urgia asupra lor • 

• t 3. Şi v��i şti • că Eu sînt ��'::;
·
��;'" 

c_md mortu lor vor fi în mijlocul ido'. 
hl«;>r lor, Î',!lpret�rul altarelor lor, pc orice . deal mal! , pe toate vîrfuri le ţ munţilor, supt ţţ orice copac verde supt orice stejar stufos, acolo und� aduceau tămîie cu miros plăcut tuturor idolilor lor. 

6 J . Cuvîntul Domnului mi-a vorbit 
astfel : 2. „fiul omului•, întoarce-ţi faja spre 

munţii •• lui Israel, prooroceşte împo
triva lor, •Cap.20. 46;21 . 2;2.5.2. * * Co.p. 36. t . 
3. şi zi : „Munji ai lui Israel, ascul-

taţi cuvîntul Domnului, Dumnezeu ! A
şa vorbeşte Domnul Dumnezeu către 
munţi şi dealuri, către văgăuni şi văi : 
„lată, voi aduce sabia împotriva voa
stră, şi vă voi nimici• înăljim i le . • r..v. 2r..:io. 
�· �ltarel� yoa�tre . vor fi pustiite, st1lp11 voştri mchmaj1 soarelui vor fi 

sfărimaji, şi voi face ' ca morţii voştri să cadă înaintea idolilor voştri . •r..v.20. :io. 
5. Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor 

şi vă voi risipi oasele în jurul altare'. 
lor voastre. 

6„ Pretutindeni pe unde locuiţi ceUf1l�. vă vor fi nimicite, şi înăljfmile 
pustule ; altarele voastre vor f i sur
pate_ şi _pă_răsite, idolii voştri vor fi 
sf�nm_at1 ş1 vor pieri, stîlpii voştri în
chmaj1 soarelui vor fi tăiaţi şi lucră-rile voastre nimicite. ' 
7. M�rjii .vor. cădea în mijlocul vo

stru, ŞI veţi şh • că Eu sînt Domnul . 
• Vera.13. Cap. 7 . -4 , 9j l l . I0,12jl2.15. 

* \"ere. 7. ** Ier. 2. �>0. t 011en4. J3. ţţ [Ma . .:,; .! •• 
1 4. !mi voi întinde • mina împotriva 

lor, ŞI voi fac_e _tara deşartă şi pustie, 
del� pustie pm� la D!bla ", pretutindeni unde locuiesc. Ş1 vor şti că Eu 
sînt Domnul." •11111.6.2.&. HNum.33.46. rer.48."!l. 

7 1 .  Cuvîntul Domnului mi-a vorbit 
astfel : 

2. „Şi tu, fiul omului, ascultă : aşa 
vorbeşte Domnul, Dumnezeu, despre 
jara lui Israel : „Vine sfîrşitul •, vine 
sfîrşitul peste cele patru margini ale 
ţării ! • Ven1.3,G. Amos8.2. Mnt.24.6, 13, 1-1. 
3. Acum vine sfîrşitul peste tine ; 
lmi voi !rimele minia împotriva ta, te 
voi judeca • după faptele tale. Şi te 
voi pedepsi pentru toate uriciunile talc. 

• Vere.8,! I . 
4. Ochiul Meu va fi fără milă • pen

tru tine, şi nu Mă voi îndura, ci te voi 
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pedepsi după fapteli; t;i.Ie, cu toate �ă 1 7. Mînile • tuturor au sI ·b· 
urîciunile tale vor fi m mijlocul tau nunchii tuturor se topesc c: lt, şi ge. 
şi ar trebui să te ajute. Şi veţi şti •• • . •

* I'"· "- :. 1er.6.�,P�� 
că Eu sînt Domnul." • vers.9. Cap.&.11; 1 8. Se incing cu saci · · '·"·' 
•. 1s;o.1o.  ••nrs.27. CnJ>.li. 7 ; 12 . 20. groaza. Toate feţele sînt 1�-I a�ucă•; 
5. Aşa vorbeşte Domnul, Dumneze.u : ruşine, şi toate capetele sîntopente de 

,, lată, vine o nenorocire, o nenorocire * Isa . 3  .. z4;t5.z.�. ler.-1s . :1:-. . .\rnos�. 10��!�; 
nemaipomenită ! .

1 9. lş1 vor arunca argintul 
'·�.;. 

6. Vine sfîrşitul, \'ine sfîrşitul ; s� ş1 �urui lor le va fi o scîrbr uhie, 
trezeşte împotri\'a ta ! lată că a ŞI tul sau aurul lor nu poate s·· . Argtn. 

't 1 în ziua urgiei Domnului . nu a-i scape, v��1
Jti vine rîndul •, loc':'ito� al ţării ! ci să le sature sufletul �ici s�ojte nt. 

Vine vremea .„ se apropie zllla. d1 e
 ne- ple măruntaiele ; căci �I i-a a� e u111. 

d b unţ1 în nelegiuirea lor. uncat•• caz, ŞÎ flU e 
* Y���l��e

**��rs�2. Ţef."1 .  H, 15. * I�n· . 1 1 . 4 . Ţef. l. JŞ, ** Cap . u· 3i 4; .w ? 
8. Acum !mi voi vărsa în cur.înd _ u�- 20. Se faleau cu podoaba lor • . u. 

gia • peste tine, !mi voi potoli mm1a ţă, şi cu ea au făcut • icoanelernar�a
peste tine ; te voi judeca:· după fap- unilor .lor, ale i?olil?r lor. De �lltf. 
tele tale, şi te voi pedepsi pentru. toa- Ie-o voi preface m scirbă pentru efea 
te minciunile tale. • Cnp.20.s,21.  ** \ crs . 3. , 1  

9 .  Ochiul Meu • va  fi fără milă, şi 2 1 .  O vo i  da  de  ja f  în  mînile st":'. ''· nu Mă voi îndura ; te voi pedepsi du- lo�, şi ca pr_adă_ nelegiuiţi lor pă�ll�l· 
pă faptele tale, măcar că uriciunile ta: IUi ca s'o pm�arească. n u. 
Ie vor fi în mijlocul tău, şi ar trebm 22. !mi voi mtoarce faţa dela ei . să te ajute. Şi veţi şti „ că Eu sînt Mise �a pîng:�ri Loca_şul Meu cel sfinl� 
�o

0��iăc�l
i�� \ol:t�-�! 

c: "�;�;·,·;;t'"�;� ��� ������-m vor patrunde în el, şi-Î 
ne" rîndul ! Infloreşte toiagul, odrăs- 2_3._Pregătiţi la�ţu�ile ! Căci ţara' este leşie mîndria ! • Vers. 7• plm� d.e . omoruri, ŞI cetatea este plină 1 1 . Silnicia • s'a înălţat, ca să slu- de silnicie. • 2 Rcg.21 . 16. cap. o.9,11 0 
jească de toiag răutăţii ; nu mai rămî- 24. Voi aduce popoarele cele rnai 1;� 
ne nimic din ei, nici din gloata lor gă- Ie, ca să pună_ mîl'!a. pe casele lor ; voi 
lăgioasă, nici din bogăţia lor ! Şi ni- p�ne capa! mmdne� celor .Pu!ernici, şi 
meni •• nu-i boceşte ! sfintele lor locaşuri vor fi pmgărite. 

•ier.6.7. • • Ier.16.5,6. C•p.24.16,22. 25. Vine prăpădul ! - Ei caută scă. 
1 2. Vine vremea•, se apropie ziua ! pare, dar scăpare nu-i ! 

Să nu se bucure cumpărătorul, să nu 26. Vine nenorocire peste" neno10. 
se mîhnească vînzătorul ! Căci izbuc- cire, zvon după zvon. Ei cer„ vedenii 
neşte minia împotriva întregei lor mul- prooroci lor ; dar preoţii nu mai cu
timi. •Y•rs. '· nosc Legea, ş i  bătrînii nu mai pot da 
1 3. Nu, vinzătorul nu va mai căpăta sfaturi. 

Înapoi ce a VÎndut, chiar dacă ar mai *Deut . J2. 23. ler.·l.20. **Ps. 74.9 . Plln.2.!L Cnp.20.!,3. 
fi printre cei vii ; căci proorocia îm- 27. lmpăratul jăleşte, voivodul se în· 
potriva întregei lor mulţimi nu va fi spăimîntă, şi mînile poporului ţări i tre· 
schimbată, şi din pricina nelegiuirii mură. Le voi face după umbletele lor, 
lui niciunul nu-şi va păstra viaţa. îi voi judeca după cuviinţă, şi 1•0 1 şti' 
1 4. Sună trîmbiţa, totul este gata, dar că Eu sînt Domnul." • 1·m.1. 

nimeni nu merge la luptă ; căci urgia 1 
Mea izbucneşte împotriva întregei lor 8 1. Jn al şaselea an, în ziua a cin· mulţimi." cea a lunii a şasea, pe cînd şedeam 
1 5. Afară • bîntuie sabia, în casă ciu- în casă, şi bătrînii. • lui luda şedeau 

ma şi foametea ! Cine este Ia cîmp va înaintea mea, mina •• Domnului Dum· 
muri de sabie, iar cine este în cetate nezeu a căzut peste mine. 
va fi mîncat de foamete şi ciumă. • cap. 1 1 . 1 ; 20. 1; 33. 31 . „cap.1. :::3.�. 

•Deut. 32. 25. Plio. 1 . 20. Cap.5. 12. 2. M'am uitat •, şi iată că era un chtp 

· 1 6. Fugarii • lor, cînd scapă, stau pe care avea o înfăţişare de om ; dela 
munţi, ca nişte porumbei ai văilor, I coapse în jos, era foc, şi dela coapse 
văitîndu-se toţi, fiecare de nelegiuirea 1 în sus era ceva strălucitor, ca nişte 
lui. * Car.G. 8 . . aramă u lustruită. * Cap. t.26,2i .  u cap. 1.t 
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i _El m_i-a zis : „Vezi, fiul omu-3. El ad� zuluf ii .capului. Duhul �·a t : ei. ma� vedea ş1 alte uriciuni 3pu_c�� ·ntre pămtnl ş 1 _cer,_ ş1 m a ţ m

1
a 1 m�n �ecit a�estea !" răpit . I edenii dumnezeieşti, la Ieru-

C· 
6. _Ş1 m a dus m curtea dinlăuntru a dus, 1n 1; uşa porlii dela cur_tea din ase1_Domnulu1. ş1 iată că la uşa Tems�h

m, care caută spre meazan_oapte, plulu1 Domnului, în tre pridYor • şi altauntru, locul ţţ idolulu i geloz1e1, ca- tar, erau _aproape douăzeci şi cinci •• unde. eraa •ţ gelozia Domnului. de oamen i, cu _dosulţ întors spre Tem· 'r', ev. ,.�'..".t ... �:�_�c:·r� ���: 3�;�e1tt��f."11u1."i; _2.1 ; 'IO. '.?. tt
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1ch1nau tnamtea soarcluiţţ spre · ş · iată că slava Dumneze.u lu 1 lu t  

1:;ael
1 era acolo, aşa cu�c�i.i.�;:�'i�;_rr�:� ;w�,���25.�:_c1��:i{:�o.\;��:,ti�'. n ss. ttneut. ,1 . rn. 
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m1·-a z1"s ·. , ,F :u l omul,1,1i, ia ri_d l_- 1?. Şi El m i-a zis : „Vezi, fiul omu-. lut ? Este prea puţ in oare pentru casa ?· hii spre miazănoapte 1 Am ndi- l u i .  luda . c� săvîrşes_c_ ei urkiunile pe ca 0�chii spre miazăn<;>a_pte ; iată _că cari le sav 1rşcsc a1c1 ? Trebuia să mai cal 1 I acesta al geloziei era la mia- umple şi ţara cu silnicie • şi să nu în:���apte de poarta altaru l u i, la in- ceteze să Mă minie ? lată că ei îşi a-propie ramura de nas ! "' l a\' . �• . !.!  116'1'Ş i El mi-a zis : „Fi�l om_u�ui, . vezi 1 8. De aceea • şi Eu, voi lucra cu ur-. 1 c ei ? Vezi tu manie uriciuni, pe gie ; ochiul Meu •• va fi fără milă, ş i  ce · ale săvîrşeşte aic i casa lui Israel, nu Mă voi îndura ; chiar  dacă \'Or stri
��r�ă Mă depărt�ze de sf!ntu l M�u. lo: ga ţ în gura mare la urech i le Mele, 
caş ? f?ar v�i1 ,'.11a 1 vedea ş1 alte uriciun i !�t

c�,
u;,i i

i:�
.
i .����,t lJ

,
ai�.

' 
+'i:o"�\'\1_6.1'.;.="::g: şi

7.
m�1t:n�f1 �'.a. d�s _la poarta cu_:ţ!i. iec. 1 1 . 1 1 :  ' ""· )tic . 3 . „  """ · ' ·  "· 

M'am uitat, ŞI iata ca era 0 gaura tn 9 1 . Apoi a strigat cu glas tare la părele ! 
. 

. . . urechile mele : „Apropiaţi-vă \'Oi ca-8 Şi mi-a zis : „Fiul 0!'1ulut, ia_ s�p� ri trebuie să pedepsiţi cetatea, fiecare în · părele !". Am săpat tn zid, şi tala cu unealta lui de nimicire în mînă !" d era o uşa. . . • . 2. Şi iată că au venit şase oameni de 
9. Şi mi-a zis : „Intr�, ŞI v_ez! unc1u: pe drumul porţii de sus dinspre miază 

nile cele rele, pe cart le savtrşesc e1 noapte, fiecare cu unealta lui  de ni
. · 1« micire în mînă. ln mijlocul lor era a\c�.· Am intrat şi m'am _uitaţ ;  şi i:it.ă un • om îmbrăcat într'o haină de in, şi că erau tot fel_ul de ch_tf?Urt de. tm: cu o călimară la brîu. Au venit şi s'au 

toare şi de dobitoace unc1�a�e_. ŞI toţi aşezat lîngă altarul de aramă. 
idolii casei lui Israel, zugrav1ţ1 pe pe- • L"-. 16„1. cnp.10.,, ''·' · Apoc. "'· "· 
rele de jur împrejur. 3. Slava • Dumnezeului lui Israel s'a 1 1 , Inaintea ac�st<?r id9li_ sţ�teau _şap: ridicat de pe heruvimul pe care . era! 
tezeci de oameni din batrinu casei lm şi s'a îndreptat spre pragul casei ; ş1 Israel, în mijlocul �ărora e_ra !aaza- el a chemat pe omul acela care era nia, fiul lui Şafan ; fiecare dm e1 avea îmbrăcat cu haina de in şi care avea o cădelniţă în mină şi se înălţa un nor călimara la brîu. •Cnp. <.23;s . . 1 ; 10. 4 , 1S; t1 .?J,2,. 
gros de tămîie. . . 4. Domnul i-a zis : „Treci prin _mij-
1 2. Şi El mi-a zis : „Fml. o_i:nulu1,_ ve: Jocul cetăţii, prin mijlocul lerusahmu-

zi ce fac în întunerec bătrmu casei Im lu i, şi fă un • semn p� fruntea oa�e
lsrael fiecare în odaia lui plină de nilor, cari suspină•.• ş1 gem. dm P.rt�1-chipu�i ? Căci ei zic : „Nu ne vede • na tuturor uriciunilor, cart se sav1r-
����ul ; a părăsit Domnul ţar;c���a9� �7�s;_ :c���:.' 119 *:}{,'��: 1���: �i"�;.'}8:/; :; ��: 

E Z E C H I E L 8, 9. 

1 3. Ş! _mi:a zis_: „Vei '!1ai v�d.ea şi 2Pet.I::· celorlalţi le-a zis, în au�ul m�I! :  a�t1�, uncmni man, p e  cart l e  savirşesc 1 ,Jreceţi după el î� ce!a!e, �1. Iov 1.ţ1 _; 
e1 · . . . . hiul vostru • să fie fara mila, ş1 sa I_t Ş1 m'a �us _Ia intrarea. p�rţu Ca- �� vă înduraţi ! n·e„. 10. co�.: •. 1 1 .  
se1 _D�m�ulu1 dm �pre m�azanoapt�. 

6 Ucideţi •, şi nimiciţi pe bătrîm, pe Ş1 1ata ca acolo stateau nişte femei, 
. 

· . fecioare pe copii şi pe fe-cari plîngeau pe Tamuz. hnen, pe • 
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mei ; dar să nu vă atingeţi„ de nici u
nul din ceice au semnul pe frunte ! ln
cepeţiţînsă cu Locaşul"M��-cel sţînt !" 
E i tt au început cu batrrnu, cari erau 
înaintea Templului. • 2cron. &;. "· 

'*'*Apoc.9 . .(. t ler. :!rl.:!8.. t Pct. 4. Ji. ţţCap.8. 1 1 , 12, 16. 

7. Şi El le-a zis : „Spurca fi casa, şi 
umpleţi curţile cu morţ i ! . . .  leşi_t i . .  :" 
Ei au ieşit, şi au început să ucidă rn 
cetate. 

S. Pe cînd ucideau ei astfel, şi eu 
stam încă singur acolo, am • căzut cu 
faţa la pămînt, şi am stri1pt _: „�h_! •• 

Doamne Dumnezeule, vrei sa mm1ce
sti oare tot ce a mai rămas din Israel, 
�ărsîndu-Ţi urgia asupra Ierusalimu
J u i ?" •Num. l4 . f1; 16. ·l , 2".!,-&5. lm�.7.6. *"'l'np . 1 1 . t :-l. 

9. E l mi-a răspuns : „Nelegiuirea ca
sei lui Israel şi Iuda este mare, peste 
măsură de mare ! Ţara este plină • de 
omoruri, şi cetatea este p l ină de ne
dreptate ; căci ei zic : „Domnul • • _a 
părăsit ţara şi Domnul ţ nu vede ni
mic !" 
•2Reg.21 . IG. Cap.S.li. •*Cap.Rl2. �Ps.JO.ll. lti.A.29.16. 

1 O. De aceea şi Eu • voi fi fără mi
lă, şi nu Mă voi îndura, ci voi face•• 
să cadă asupra capului lor faptele lor." 

* Cnp. :,, 11; i .  -1 ;  8. I�. ** Cup. li .  21. 

1 1 . Şi iată că omul cel îmbrăcat în 
haina de in, şi care avea călimara la 
brîu, a adus următorul răspuns : „Am 
făcut ce mi-ai poruncit !" 

10 I . M'am uitat, şi iată că pe ce
rul • care era deasupra capului 

heruvimilor era ceva ca o piatră de 
safir ; deasupra lor se vedea ceva ase
mănător cu un chip de scaun de dom
nie. * C'up. J . 2'l, 2ti. 

2. Şi Domnul a zis • omului aceluia 
îmbrăcat în haine de in : „ Viră-te între 
roatele de supt heruvimi, umple-ţi mî
nile cu •• cărbunii aprinşi cari sînt în
tre heruvimi, şi împră�tie-i ţ peste ce
tate !" Şi el s'a vîrît mtre roate supt 
ochii mei. • Cap. 9. 2, 3. o Cap . 1 . 19. t Apoc. S. 6. 

tl aH���;i,
m
�;n
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între roate, iar norul a umplut curtea 
din lăuntru. 

4. Atunci slava • Domnului s'a rid i
cat de pe heruvimi, şi s'a îndreptat 
spre pragul casei, aşa în cît Templul 
s'a umplut•• de nor, ş i curtea s'a um
plut de strălucirea slavei Domnului. 
• Veni.18. Cap. I. 28; 9. 3. ..,,.. 1 Reg. 8. to, 11. Cap. 43. 6. 

5. Vîjiitul • aripilor heruvimilor s'a 
auzit pînă la curtea de afară, ca gla· 

�!11 •• Dumnezeului Celui Atot �rnd ".orbeşte. � '"np.1 _ 2<. „ r.uternit, 
, 
6_. <;_:md a po.runc1t deci 0 -�--·� :u1a 1mbrăcat rn haina de inm�!u! ace. lintre roate, dintre heruvim· a ta lot cesta s'a �us şi s'a aşezat li� �mu1 a. 
7. Atunci un heruvim a î 1'if.a roate. intre heruvimi spre focul c� ins mina tr� �eruvimi ;_ a luat foc, şi I.� era i�. 

1mmle _omulut aceluia îmbrăcat Pus 1n ;ia de 1 1 1 .  Ş1 omul acesta 1-a 1 cu ha1. 
ieşit afară. uat, şi a �- La heruvimi se vedea cev • mmă de om supt aripile lor. 

a ca o 
' . . . � * Cnp. 1 , s. '\'e11.�1 ?· M a m  mtat, ş1 tala • că lingă h · · vim1 erau patru roţi · 0 roat" .eru. 

tlll heruvim şi o ro;tă lîngă
a !�lgă heruvim ; dar �oalele acestea st "Îlt 

reau ca o piatra de •• hrisolit. 
ra u. 

* C'np. I . lf1. "'*Cop 1 1 O. După înfăţişare, toate cele p. i"" roţi aveau acelaş chip ; fiecare / r� părea că este în mijlocul altei roţoata 
1 1 . Cînd • mergeau, mergeau de '· 1 patru latur! ale lor, şi .nu se învîrt��: m mers� ;i _!llerg,:ea� mcotro mergea capul, fara sa se rnnrtească în mersul lor. •cap.1.li 
1 2. Ţo_t trupu.I h�ruvimilor, spatei; lor, mi�1le lor şi aripile lor, erau pline �e och 1, ca şi cele patru roţi dimpreJUr, 
1 3. Am auzit cu urechile melc că roatele • erau chemate : „Roate înl'îrtitoare." •cnp.1.is. 
1 4" Fi_ec�re • avea pa__tru feţe ; fala celui dmt11 era o faţa de heruvim 

faţa c� lui de al ?oilea o faţă de om: 
a celtu de al treilea o faţă de leu, şi 
a celui de al patrulea o faţă de vultur. *Cnp. 1.6, 10. 
1 5. Şi heruvimii s'au ridicat. Erau 

făpturile v i i•  pe cari le văzusem lingă 
rîul Chebar. • cap.1.s. 
1 6. Cînd • mergeau heruvimii, mer· 

geau şi roatele cu ei, şi cînd îşi întin
deau heruvimii aripile ca să se înalte 
dela pămînt, nici roatele nu se depăr· 
tau de e i. • cnp.1.19. 
1 7. Cînd • se opreau ei, se opreau şi 

ele, ş i cînd se înălţau ei, se înălţ�u şi 
ele cu ei, căci duhul făpturi.Jar vu era 
în ele. • cap.1.12,00.;1. 1 8. Slava • Domnului a plecat•• dm 
pragul Templului, şi s'a aşezat pe 
heruvim i. • vers.-4. „ os.ea'·i2: 

1 9. Heruvimii • şi-au întins aripile, !! 
s'au înălţat de pe pămînt supt ochii 
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8 1 1 . • d au plecat. e1, �u plecat ş i  i voi judeca •• I 1 t . . 
rne� ;  �1� ei. S'au �prit la _1 n!rarea _por- I veţi şti ţ că E� s��t�1l hu 

1 
Israel, şi 

roti le . Donrnulm _spre rasar1t ; ş1 sla- * 2 n  ••. 20. 10, 20,,„ 1., .. :m. _ _ omnu · „ tiJ caselnezeului lut Israel era sus dea� 3Rcg. 1", 25. tl'!-l,\l, Hi. C111i . o\()�3 �-1 ��'11 .��.t•g. B. h.i ,  
ya DuTor. . . .  • • ':•r - 1 1 . �' - I 1 I .  Cetatea . aceasta • �u--�a 'ii' ��zanul suprafrau făpturile vu , P� cart le �a- I vostru, ş1 voi nu veţi fi carnea din el : 20. supt Dumne�eul lu� Israel hn-

1
. c1 la hotarul lui Israel vă voi judeca ! zus.�mrîul Chebar,_ şt_ am bagat de sea- . . . * '°'" ""· 

gă ă erau heruvimi.� . 
. . ** I 1 2· Şi veţi şh' că Eu sînt Domnul, rnă c • cur . ' - -- · ' "" · '"· �•1> . 1 . 1 . I ale caru1 porunci nu le-aţi urmat i 

1 fiecare •  avea patru fete, fiecare ale cărui (eO"i nu le af • r . t' 
ş . 2e� patru aripi,_ Ş� supt aripile lor I aţi •• h�crat după obi�eit�ril�

p
n��:.;ur�'. av •• ca o mma de om. I lor cart vă înconjoară " . era ceva • CtLJl. 1 . 6. \"cre . H .  **Cnp . t . �. Ycrs. 8. * * Lev IS 3 "·I •t D , . ·. . * \ cm:. . 11), 

22_ Dar feţele lor e�au ca • cele pc 1 3. · p� "�î�d ;�·���-��:i�c·;;1' •: ·�·;;rit . le văzusem la nul C:hebar, cu Pelatia • fiul � . B . E ' „ ' cari • - · e · erau tot e1 Fiecare•• ' UL cnaia. u am caacecaŞ md!
al 1f�ralnte • C"ap . t . i� . „ C•r·' - "· I zu1t cu faţa la pămînt, şi am strigat cu mergea rep 10 · g a� !�re_: ,,Ah !_ Doamne Dumnezeule, 

1 Duhul ' m'a răpit, şi m_'a dus la 1 ct��' i5s�a�
1
1�)�cştL Tu şi ce a mai rămas 

11 p�arta de _răsărit„_ a_ C:ase1 .C!o�nU: . . . • \"crs. 1 . Faru.:„ •• Cnp . u . •. 
Jui care cauta SJ?re rasant. Ş i _  1ata_ C3: 1 4. Ş1 Cuvintul Domnului mi-a vor-
la 'intrarea por.tu ţ,. era1:1. douazect ş1 ' bit astfel : . 
cinci de oameni ; ŞI 1_n mii.locul lor_ am I, ]_5. „F1u_l omu_lu1, ţraţii tăi, da, fratii l"ăzut pe Iaaza!11a, f11:1I lu_i Azu� •. ŞI pe 1 tai, cei. dm rnb1e, şt toată casa lui Is
Pelatia, fiul Im Benata, capetenule po- 1 rae�1 smt ac�1a d�spre cari zic locui-f�[:l�L,;s. 9. v.„, �·· ·� cap . 10._rn . t c•r-•.1�. i �0:1
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2• Şi Domnul m1-a __ z1s : !,Fml omulm? ! în stăpînire ! . . . " aceşti� _sînt _oamenu ca�• fac _rlanur'. 1 6. De aceea spune despre ei : „Aşa neleg1u1te, Şt dau sfaturi rele 10 cela vorbeşte Domnul, Dumnezeu : „Dacă-i tea acea�ta ! • _ • ţin depărtaţi printre neamuri, dacă J. Et zic :  „!'lu .e�te mea �remea P�� i-am risipit în felurite ţări, totuş le-am trivită ca sa .z1d1� . case · Cetat�� fost• un Templu pentru cîtăva vreme, 
este cazanul, ŞI noi smtem carnea. în ţara în care au venit. •P..00.1;01.o.1'"·"'·"· •co.p. 12.?J, 21. 2Pet. 3 . -& .  * * It>r. 1 . t3 . �'l\p . i·1 . :1,_ctc. 1 7. De aceea să le spui : „Aşa vor-

4. De aceea pr?oroceşte . �:!1potriva beşte Domnul Dumnezeu : „Vă voi lor, proor?ceşte, frnl om ulm_. _ strînge • din mijlocul popoarelor, vă 
5. Atunci D_uh�I D<;>mnultu • a cazul voi aduna iarăş din ţările în cari sîn-
peste mine, ŞI m1-a zis : „Spune .: _„Aş� teţi risipiţi, şi vă voi da ţara lui Israel . 
vorbeşte Domnul :. „Astfel _vor�1ţ1 yo1, • ror. 2u.. cnp.28. 2;; ... . 13; ''"· "· casa lui Israel ! Ş1 ce vă vine m gmd, t B. Şi cînd vor veni în ea, vor scoate• ştiu foarte bine ! • C»P· '· 2: •· 21: de acolo toţi idolii şi toate uriciunile. 
6. Aţi făcut o mulţime • de omoruri •C•i>·"·'"· 
în cetatea aceasta, ş i  aţi umplut uliţele t 9. Le voi • da o altă inimă, şi voi cu cei ucişi. • Cup. 7. zi; ?'- 9• 4· , pune un duh nou „ în voi. Voi lua 
7. De aceea, aşa . vorbeşţe Domnuţ \ din trupul lor inima ţ de piatră, şi le 
Dumnezeu : „Morţii voştri �. pe c�n \ voi da o inimă de carne, • 1er.:1".? . :<J. 
i:aţi întins în i_nijlocul cetăţu acesteia, �np.90.20,2: . î•f�9. o. *'Ps. &1 . 10. Ier. st . �•; �' - '"" 
sini carnea, ş1 ea este cazanul ;  dar I Cap . 1s.3l. rZah„.12. . 
voi„ veţi fi scoşi afară din ea. 20. ca să urmeze• po_runc1le Meţe, 

• cap. 2-1 .:<,G, 10, 11 .  �!Ic. •. •. • •vers. o.- I să păzească şi să împlinească leg!le 8. Vă temeţi de sabie, dar Eu voi 'I Mele ; şi ei vor fi poporul•• Meu, tar 
aduce sabie peste voi, zice Domnul, Eu voi fi Dumnezeul lor. 
Dumnezeu." • Ps . t05.4�. •*Ier.2.& . i .  Cnp. u . 1 1 ;36.28� -Ji . '.!i . 9. „Vă voi scoate din cetatea ace.asta? 1 2 1 . Dar acelora � că��r �nim� �i�te vă voi da în mînile străinilor, şt �01 ! plăcere faţă de tdolu ş1 unc1u111le 
împlini • judecăţile Mele împotriva : lor Je voi• întoarce faptele asupra ca-voastră ! • cap. 6.8. j' puÎui )or, zice Domnul Du,mneze�;'.' 

1 0. Veţi cădea • loviţi de sabie, vă • C•P· 9· 10· --· 3' · 
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22. După aceea, heruvimii şi-au în- 1 1 1  · Spune : „Eu sînt un se 

tins • aripile, însoţiţi de roţi, şi slava : tru \'O� ! Cum am făcut eu, a mn � Pen. 
Dumnezeului lui Israel era sus deasu- fac�. Ş! !or : se. \"Or duce•• î��r1,' se \'a 
pra lor. . • c:r

�
t . 1•; 10. �•· strama m �ob1e. • Ym. 6. ,,2a, o \ari 

23. Sla\•a • Domnulm s'a malţat dm 1 2. Domnitorul • care est .s"5·•,s,;, 
mijlocul cetăţii, şi s'a aşezaţ _ pe mun- cui lor îşi va pune lucruril

e in mij\0• 
tele „ de la răsăritul ţ cetăţn. şi va pleca pe negură . v e Pe llmar 
•C„p. S . < ; 9.a; 10.•,18; 43.4. • •Znb . 14 . 4 . t C•P· '-'·2; zidul ca să-l scoată afară . .?� sparge 

24. Pe mine însă m'a răpit • _Duhul ŞI peri faţa, ca să nu vadă •p!ŞI .va aco. 
m'a dus iarăş, în vedenie, prm_ D�!hul ochii. amintu\ cu 
lui Dumnezeu, în Haldea, la pnnşu de 1 3. lmi voi întinde mrea ·a , ' 1"·'°·• 
război. Şi astfel vedenia, . pe care o şi va fi prins în laţul Me� .  }este el, 
avusesem, a pierit de la mUJe. • C• P · 8 · 3· ce •• la Babilon în ţara 'H 1voi du. 

25. Apoi a!" spus pri_nşil_or de război dar nu-i va vede�, şi va muri �cdjtlor; 
�fs�

te ri����;�e, pe cari m1 le descope- ;.���i.";."'6:�.":i.";.Plln. 1. 13. Cop.i; 20_ „,�,�:� :. 
1 4. Pe toţi ce i ce stau în jurul 1 . .  Robia lui Zedechia şi risipirea 

!! sîn_t �e. aJu.
t<;_>r, şi pe toate oştileult ş1 poporului. 11 \'Ol ns1p1 m toate vînturile · Ut! 

J2 !�tfe��întul Domnului mi-a vorbit scoate •• s
.�
b��.�.

ur. ,
e:�· '' 

w. •• c:i•ş'. :01 
2. „Fiul omului, tu locuieşti în mijlo- 1 5. �tun�_i vor _şti • _că . Eu sînt o�:� cui unei case de îndărătnici •, cari au nul, . cm_d • . 11 V<?t m�p�a.şha printre nea. 

��
�i;'

şi
s�,��

â�, ��cfţu �î��· 0ur:�;� â: mun, ş1 1 1 voi ns1p1 m felurite lări. *P�. 9 .rn. Cap. tl . i, H; u . 10. Yers.Hi,·�i 
;2ă��=r�iJi;1 _ M·.���:;a,�� ���!'.;\21. • • I•a. 6. 9; 1 6. �ar ,.?i lăsa • �in ei vreo cîţi;; 

D 
. oameni c�n V<?r s5apa de sabie, de 3. e aceea, fiul omului, pregăteşte-ţi foamete ş1 de cmma, ca să istoriseasc" !��t�

i��iidlor
cf �{�;��: f� f}taal�r �

i�f;; toate _uriciunile lor . printre neamuri\: 
locul unde eşti şi du-te în alt Ioc : 

g0��1u�:?,
r merge, şi să ştie

'�P�
u
s.�'.�

t 

ln�
��ă�!icY.

or vedea că sînt o casă de 1 7. Cuvîntul Domnului mi-a vorbit 
4. Scoate-ţi lucrurile ca nişte lucruri astfel : 

de călătorie, ziua, supt ochii lor ; dar 1 8. „Fiul omului, îţi vei mînca ' pi· 
pleacă seara, în faţa lor, cum pleacă nea !remurind, şi îţi vei bea apa cu 
cei ce se duc în robie. nelinişte şi groază. •c"�·"" 

5. Să spargi zidul supt ochii lor, şi 1 9. Spune poporului din ţară : „Aşa 
să-ţi scoţi lucrurile pe acolo. vorbeşte Domnul, Dumnezeu, despre 
6. Să Ie pui pe umăr supt ochii lor, locuitorii Ierusalimului din ţara lui ls· 

să le scoţi afară pe negură, să-ţi aco- rael : „Ei îşi vor mînca pînea cu neli· 
peri faţa şi să nu te uiţi Ia pămînt ; nişte, şi îşi vor bea apa cu groază ; 
căci vreau să fii un semn • pentru casa căci ţara le va fi jăfuită • de tot ce 
lui Israel." • 1ea.s. 1s.Cap.4.3; 24.24. vera.11. 1
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s i ln �c��!_��1:_u!���07c�� 7. Am făcut cum mi se poruncise : Ic � 
mi-am scos lucrurile ziua ca pentru 20. Cetăţile pl ine cu popor vor fi ni· 
călătorie, seara am spart zidul cu mi- micite, şi ţara va fi pustiită, ca să ştiţi 
na, şi Ie-am scos pe negură şi Ie-am că Eu sînt Domnul." 
pus pe umăr, în faţa lor. 21. Cuvîntul Domnului mi-a vorbit 

8. Dimineaţa însă, Cuvîntul Domnu- astfel : 
lui mi-a vorbit astfe l : 22. „Fiul omului, ce înseamnă acest 
9. „Fiul omului, nu ţi-a zis casa lui cuvin! de batjocură, pe care-l între· 

Israel, această casă • de îndărătnici : buinţaţi în ţara lui Israel : „Zilele �e ' 
„Ce„ faci ?" • Cnp.2.5. ••cap.11.12;24.19. lungesc, şi toate vedeniile rămîn ne1m· 
1 O. Spune-le : „Aşa V!'rbeşte Domnul, plinite ?" • vers.27. Cnp. 11 . 3. Aruoso.i. 2Pelll

Dumnezeu : „Proorocia • aceasta pri- 23. De aceea spune-le : „Aşa vor�eite 
veşte pe domnul care este la lerusa- Domnul, Dumnezeu : „Voi face sa

. 
rn· 

Jim, şi pe toată casa lui Israel, care se ceteze acest cuvînt de batjocură, ş1 nu 
află acolo." • Mat. 1 . 1. se va mai întrebuinţa în Israel. Dea· 



E Z E C H I E L t 2, 1 3_ spune-le : „Se apropie · zilele şi în el ' t . 8 1 3  re:e vedeniile s e  vor împl ini !" , : mrnc��ir�, t�l vedeniile voastre sînt oa * Iol'l.'2.1 . Ţet. l . t4 . Do , ia a, am necaz pe voi z' 
24 Căci nu•  vor mai. �i _veden ii„ min- 9 

mnu_I, Dumnezeu. " ' ice 
cin;ase, nici proc;irocm mşelătoare, în ' cil��M ula M�a va fi împotril"a prooro-

„1 ul casei )Ul Israe l ! t 
' a e caror vedenii sî t · 1 •  m1J oe * !"up. rn .w. ** Plnn . 2. u .  I c;iare şi al

_
e căror proorocii

n
sîn�

nşe_a-
25. Căci Eu, D�mnul, . vo_i vorbi ;  ce ��noase ; e1 nu vor rămînea în · ad:�: voi spune • se ,.� implm1, ş1 nu va mai c at poporului M:eu, nu vor fi seri i în 

fi amînat ; ��, m. zilei� voastr�, casă i
�; ea_ casei !�1 Israel, nici nu v�r •• 

de îndărătnici, voi rosti un cuvmt şi-l E 
ra •10 ţara lui Israel. Şi veţi şti ţ -·oi împlini, zice Domnul, Dumnezeu." ,,9 u
, s!�t Domnul Dumnezeu. • „. c

_� \ * Isu. 1'>5. 1 1 .  Vers. 28. Duu. 9 . 12. Luc. 21 .  33. 1 1 b�. Ncein. ?. &. l>K. GU. 28. •:to Cilp, :.'O. 3".J. t C·tl�,1�r1\;· 

26. Cuvîntul Domnului m i-a vorbit ' O. Lu�ru�il: acestea se vor întî��I� 
a oi astfel : . . - I �-e�tru.ca e1 ra!ăcesc. pe poporul Meu �7. „fiul omulu_1_•, ia ta, c�sa lui Is- , �crnct · „Pace !_" cmd nu este pace'. 
rael zice : „Vedem�le p� car! le are e l  1 t 

opo�ul
. 
!';teu z!deşte un zici, şi ei î l  

n u  sînt aproape sa se imphnească, ş i  ! encu iesc cu ipsos. 
prooroceşte pentru vremuri •• depăr� * lel'.l.i . H ; 1:1. 1 1 .  "* l'up. :.."2 . :!B. 

tale !" • vers.22. ** 2 Pet. 3 . J . 1 1 : De ac�ea, spune celor ce-l acopăr 
28. Deaceea • spune-le : „Aşa vorbeşte c� 1f?S�s ca �e va prăbuşi, va veni 0 

Oomnu1
1 J?umt?e�eu : „�u va mai fi P oai: cu v_1for, pietrele de grind ină zăbavă m 1mplrn1rea cuv!ntelor Mele ; vor cadea, ş1 se va deslănţui furtuna. 

ci cuvin tul, pe care-l voi rosti, se va _ . • cnp. :�. z2. 
împlini, zice Domnul, Dumnezeu." 1 2· _lat�, v1 se p_răbuşeşte zidul ! Şi 

• vm . 23,20. 
atunci v1 se va z1_ce : „Unde este ipsosul cu care I-aţi tencuit?" 

/mpotriva proorocilor mincinoşi. 1 3. De aceea, aşa vorbeşte Domnul 13 I. Cuvîntul Domnului mi-a vorbit Dumnezeu_: „In_ �rgia Mea, voi porni 
astfel : furt�na ; m. mima. Mea, va veni 0 

2. „fiul omului, prooroceşte împo- ploaie
. c� _yifor ;_ şi . vc;ir cădea pietre 

triva proorocilor lui Israel, cari proo- <le gnndma ca sa mm1cească. 
rocesc, şi spune celor ce • proorocesc 1 4· Vo� surpa. zidul pe care l-aţi ten
după gustul inimii •• lor : „Ascultaţi cuit cu ipsos, 11 voi doborî la pămînt 
cuvîntul Domnului ! şi i _se �or d_es&"oli �emeliile ; se va pră'. 

• vers . 1 1 .  **ler. 14.1<;23. 16,26. buşi, Şl veţi p1en m m ij locul dărîmă-3. Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu : !urilor lui. Şi veţi şti • că Eu sînt 
„Vai de proorocii fără minte, cari um- Domnul. • vrn.9. 21 ,2:1. cup. 1u. 
blă după duhul lor şi nu văd nimic ! 1 5. lmi voi potoli astfel minia împo

�- Proorocii tăi, Israele, sînt ca nişte triva zidului şi împotriva celor cc I-au 
şacali • în mijlocul dărîmăturilor ! tencuit cu iJ?s.os ; şi_ vă voi spune : „Nu 

•utn1.2.1;.  mai este mc1un zid ! Şi s'a isprăvit 5. Voi nu • v'aţ i suit înaintea spărtu- cu cei ce l-au tencuit cu ipsos ! 
ni.or, n'aţi înconjurat cu un zid casa 1 6. S'a isprăvit cu proorocii lui Is-1111 Israel, ca să rămîneţi tari în luptă, rael, cari proorocesc asupra lerusali
în ziua Domnului. • Ps. 106 23, ao C•p. 22.30 , mului, şi au vedenii • de pace asupra 
6. Vedeniile • lor sînt înşelătoare, şi , lui, cînd nu este pace, zice Domnul 
proorociile lor mincinoase. Ei zic : „A- i Dumnezeu." •1cr. 1G. l l ; :><.9. 

şa vorbeşte Domnul !"  măcar că Dom- 1 1 7. Iar tu, fiul omului, întoarce-ţi • nul nu i-a trimes ; şi fac pe oameni să privirile împotriva fiicelor poporului 
tragă nădejde că se va împlini cuvîn- ' tău, cari proorocesc •• după gustul ini
tul lor. • vers.2a. Cnp.12.24;22.2s. ! mii lor, şi prooroceşte împotri\·a lor ! 
1 . . Nu sînt înşelătoare vedeniile, pe 1· • cup.20. <G;21. 2. „ ''""·2. 

can �� aveţi, şi nu sînt mincinoase pro- 1 B. Spune : „A_şa vorbeşte Domnul 
oracule pe cari Ie rostiţi ? Voi ziceţi : J:?umnezeu : „Vai �e . ce�e ce cos pe
„Aşa vorbeşte ·Domnul !"  în timp ce · rmuţe pentru subs10r1, ş1 fac măh rame 
Eu n'am vorbit. pentru capetele oamenilor de orice 8. De aceea, aşa vorbeşte Domnul, I mărime, ca s� prindă suflete ! Soco-
Dumnezeu :  „Pen trucă spuneţi lucruri !iţi că veţi prinde sufletele • poporu-
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lui Meu, ca să vă păstraţi cu viaţă fJ�M�r �
e Mine din pricina tuturor s��-e��� �ă

as���instiţi înaint;:P�t?��
·
� 6. De aceea, spune casei l · 

rului Meu, pentru cîţiva : pum�1 . de „Aşa vorbeşte Domnul D Ul Israel :  
orz ş i  cîteva bucăţi de  p1�e,, ucmn_? „,1.ntoarc�ţi:vă, şi abateţi'.vă Je111re�eu :  
nişte suflete, cari n'ar trebui sa  moara? t

l
o
11
at
v
e
oş
u
t
r
r.
1
1
c
, 
1'u
m
n
t
1.
o
le
arc

v
e
o
ţ
a
i-
s't'r

ă
e ,P

rivirile
a ��oia. şi făcînd să trăiască nişte suflete can 

n'ar trebui să trăiască, înşelînd �stţel 7. Căci orice om din c�sa tu· 
pe poporul Meu care ascultă mineiu- sau din străinii cari locuiesc 

1 Israel, 
nife voastre. •Prov.zs. 21. Mlc. 3.6.  vreme în Israel, care s'a de �entru o 

20. De aceea aşa vorbeşte Domm�l M!ne,_ care . î�i po�rtă idolii ��rt�t
. de 

Dumnezeu : „lată, am necaz pe peri- lui, �1 nu-J1 1a _p;1virile dela ce��•ma nuţele voastre prin cari prin�eţ1 su: 1-a !acut sa �a'!.a m nelegiuirea 1 . ce 
fletele ca păsările ; deace.ea VI le voi daca va �em ,s� vorbească unui U•; -
smulge de Ia brate ş1 voi da drumu! roc, ca sa Ma mţrebe prin el, ! Eo. sufletelor, şi anume sufletelor pe can Domnul, prm Mme însumi îi v . u, 

le prindeţi ca păsările ! . · 1 spunde: . • 0' ră-

21 . Vă voi rupe măhramele, ŞI voi 8. lm1 voi mtoarce • Faţa împ t . 
scoate pe poporu_I Me:i din i:!l!nile .v�a- o.mului ac�st:iia,_ îl vo! face un s���V,� stre, ca să nu mai 1?3da prada ;n mm1le ş� d.e po!'"ma„. ş1-I v01 nimici cu des· voastre ; şi veţi şh • că Eu smt Dom- vir�1r� d1� mlJ�ocul poporului Meu Şa: 
nul. • vers. 9. veţi şhţ ca Eu smt Domnul ! • . 

· � 
22. Pentrucă întristaţi prin minciuni 20. 3: &, 6. '•�-« . 1 1. Cap . 1'> . 7 .  • • Num . 26. 1�;;;- w  

inima celui neprihănit, cînd Eu insu- 37 · Cap. 5• "� t C u p .  6. 7 • ·"'· 

mi nu l-am întristat, şi pentrucă întă- ?· • 
D�ca proor9cul se .va lăsa amă. 

riţi • mînile celui rău ca să-l împede- g1t sa rosti:_as.ca un cuvmt, Eu, Dom. 
caţi să se lase de calea lui cea rea, fă- nu�, a"! �m.agit pe. pr�orocul acela . 
găduindu-i viaţa, - . . 

• ler.23. u .  1!111 v�1 �ntin.de . mm.a impotriva lui'. 
23. de aceea nu veţi • mai avea vede- şi-l voi mm1c1 dm mIJlocul poporului 

nii înşelătoare, şi nu veţi mai rosti Meu ls�acl. * 1 Reg. 2'2. 2". 1ov.12. rn. 1er.1.1� 
proorocii. Voi scoate din mînile voa- .t O. lş1 vor purta astfel păcatul lor 
stre pe poporul meu, şi veţi şti •• că ŞI pedeapsa proo�ocu.Iui va fi la fel 
Eu smt Domnul." • Vers. 6, et<:. Cup . 12.u. cu pedeapsa celu1ce mtreabă, 
Mic.3.6. * * Vers.9. Cap. u.s; 1&.1. t .t .  ca să nu. se mai r�tăcească • dela Mme casa lui Israel, ş1 să nu se mai 
lmpolriva celor ce se alipesc de idoli. 

14 1 .  Cîţiva din bătrînii lui Israel 
au venit • la mine şi au şezut îna

intea mea. • cap.s. 1 ; 20 . 1 ; 33.31. 

2. Şi Cuvlntul Domnului mi-a vorbit 
astfel : 
3. „Fiul omului, oamenii aceştia îşi 

poartă idolii în inimă, şi îşi pironesc 
privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă" 
în nelegiuire ! Să Mă •• las Eu să fiu 
întrebat de e i ?  

* Cup . 7 . 19. Vere.4, 7 .  * * 2 Reg.3.13. 

4. De aceea vorbeşte-le, şi spune-le : 
„Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu : 
„Orice om din casa lui Israel, care îşi 
poartă i�oţii_ în inimă, şi care îşi piro
neşte pnvmle spre ceeace I-a făcut 
să cadă în nelegiuirea lui - dacă va 
veni să vorbească proorocului, - Eu 
Domnul, îi voi răspunde, în ciuda mut'. ţimei idolilor lui, 
5 .

. ca �ă prind î_n chiar inima lor pe aceia dm casa lui Israel, cari s'au de-

spurce cu toate fărădelcgile ei. Atunci vor fi poporul •• Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul lor, zice Domnul, Dumnezeu !" - * 2 Pet. 2.15. *4<Cnp.l1.20j97.27, 

Dreptatea pedepselor Domnului. 
1 2. Cuvîntul Domnului mi-a vorbit 

astfel : 
1 3. „Fiul omului, cînd va păcătui o 

ţară împotriva Mea, dedîndu-se la fă· 
rădelege, şi lmi voi întinde mina îm
potriva ei, - dacă îi voi sfărîma toia
gul • pinii, dacă îi voi trimete foame· 
tea, dacă îi voi nirnici cu desăvîrşire 
oamenii şi vitele, 

*Lev.26.26. Iea.3.1. Cap.4.16;6.16. 

1 4. chiar de ar fi • în mijlocul ei 
aceşti trei oameni : Noe, Daniel şi lov, 
ei nu şi-ar mîntui decît sufletul lor 
prin nepri�:nirea •• lor, zice Dom�ul'. Dumnezeu. * Icr.15.1. Vera.1s11e, 20. Ier . . .  1&, 

1 1 . 14; 14 . 1 1. * * Prov. 1 1· 4. 

1 5. „Dacă aş lăsa ca ţara să fie. cu· 
treierată de fiare sălbatice •, can ar 
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fă ă popor, dacă ar ajunge u n  c a  s ă  fac· I lăsa·? ! unde n'ar mai putea trece . d ' a vreo �crare ? Face cinc

p11st1u. P din pricina acestor fi.are, �� în'�1 �I vreun cirlig de atîrnat ce. nimeni, • r.e,-.,6. 22. 4. �ală.că este pus pe foc • să ardi\ ; 6 i ar fi în mijlocul ei. ace§ti ' trei d.upa�.e li arde f.ocul cele tlo11a· cap"!" 1 · ş . e viaţa Me�, zice .0?.mn':'I, ş I I ' •  oame�;'ze� că n'ar scapa n ici fu, nici c�v�V ocu ' mai poate fi ci .��'.�:""d;. D�nt i n�ma:i ei ar scăpa, şi ţara ar 5. lată, .cind. era întreg, nu se puka fl.ice, � un pustiu. ' ""'.'· 1� · 18' 20· face 11 1m1c_ din el ; . cu cit mai puţin aJ'fgsau dacă aş • aduce sabie 11npo- acum', dupace l-a mistuit şi l-a ars fo-� · ţării acesteia, dacă aş zice să cui, s ar mai putea face vreo lucrare tnva _ sabia prin ţară, dacă i-aş ni- din el ? trea.c;, cu desăvîrşire oamenii şi vi- 6. Deaceea aşa vorbeşte Domnul �t�'. ' �\2�. 2:>. C•p. 6. 12; 21 . 3, 4 ; 29. 8; :is. 21 . Dumn.�zeu :  „Ca lemnul de viţă dintr� 
„cav :i;. "· 1 · · · . copa�u d111 pădure! pe care-l pun pe 

1 8 
.şi • ar fi în mijlocul e_i aceşti trei foc sa-I ard, aşa voi da şi pe locuitorii oa�eni, pe v�ţ�t'���r

-
s:�c

p� ��cinfi\ Ierusalimului. 
Dumnezeu 7. lmi voi întoarce Faţa • împotri\'a 
nici fiice, �i numai ei  singuri ar.���,P�: lor ; au ieşit „ din foc, dar focul îi va arde de tot. Şi veţi şti ţ că Eu sînt 
19 Sau dacă aş trimete ciuma • în Domnul, cînd lmi voi întoarce Fa\a îm-ţar; aceasta, d�că ţv\i-aş :'ă�sa •• 1�!: potriva lor. * Lev. 1; , 10. cap . H.A.  ••1'n.u_18. 
ia împotriva e� pn!l molima„ .ca . sa;1 t cnp .s. 7; 7. 4; 11 10,20_38,42, 44.  g'micesc cu desav1rşire oamenii ŞI vi- 8. Voi_ preface ţara într'un pustiu, ��le, � 2 s�m · 24 ·.'.

"· C•P· 38· '." * ' ""1" 7· 8· pentruca au fost necredincioşi, zice 
20 şi ar fi • m m1i locul e1 Noe, Da- Domnul Dumnezeu." 

niel
. 
şi lov, pe viaţa �ea, - zi:e Dor:i: 

nul, Dumneze� - ca. n _ar .scapa. nic� Ierusalimul închipuit prinlr'o curvă. 
fii nici fiice, c1 numai CI şi-ar mintui 16 1 . Cuvîntul Domnului mi-a vorbit 
,ufletul prin neprihănirea lor." •Ycra.14. astfel : 21. Totuş, aş_a vo:beş.te p�mnul 2. „Fiul omului, arată • lerusalimuDumnezeu :  „Macar ca tnmet •mpo- lui urîciunile lui ! • C•p.20 . . 1 ;22.2;36. 1 ,„0. triva Ierusalimului cel.e patru ped�p.se 3. Şi spune- i : „Aşa vorbeşte Dom
grozave ale Me�e =. sabia, foa!,lleţea! fia- nul Dumnezeu, către cetatea Ierusalirele sălbatice ş1. ciuma, ca s.� n_1m.1

cesc mului : „Prin obîrşia şi naşterea • ta cu desăvîrşire dm el oamenu ş1 vitele, eşti din ţara Cananiţilor ; tatăl " tău * C•p . 6 .  l7; 33· 2" era Amorit, şi mama ta Hetită. 
22 tot va fi o rămăşită • care va scă- • cup . 21.:io. • • vere.46. pa, 'care va ieşi di!l el, şi an�me : f�i 4. La naştere, în ziua • cînd te-ai nă

şi fiice. Iată, aceştia vor �eni la  voi? scut, buricul nu ţi s'a tăiat, n'ai fost 
le veţi vedea purtarea " Ş! faptele, ŞI scăldată în apă, ca să fii curăţită, nici 
vă veţi mîngîia de nenorocirea pe care n'ai fost frecată cu sare, şi nici n'ai o aduc asupra I erusalimului, de tot fost înfăşată în scutece. • 0„.2. a. 
ce aduc asupra lui. * C•p.6 .8. '* Cnp.w.43. 5. Ochiul nimănui nu s'a îndurat de 
23. Ei vă vor mîngîia, cînd le veţi tine, ca să-ţi facă n_iăcar unul d.in ace: 

vedea purtarea şi faptele, şi veţi cu- ste lucruri, din milă pentru hne ; .  c1 
noaşte că nu fără • temei fac Eu tot ai fost aruncată pe cîmp, aşa de sc1rce fac împotriva Ierusal imului, zice bă Ie era de tine, în ziua naş.teri! !?le. 
Domnul, Dumnezeu. " • rer.22.8,9. 6. Atunci Eu am trecut pe linga tine, 
Locuitorii Ierusalimului asemlinoti cu 

lemnul de vi(II. 15 I. Cuvîntul Domnului mi-a vorbit, 
astfel : 

2. „Fiul omului, ce are lemnul de v!
ţă mai mult decît orice alt lemn, vi
ţele de vie mai mult decît cele ce sînt 
printre copacii din pădure ? 

3. Ia oare cineva din lemnul acesta, 

te-am văzut tăvălită în sîngele tău, şi 
am zis : „ Trăieşt� chiar Ji în sîi:igel� 
tău !" Da, ţi-am zis : „Tra1eşte chiar ş1 
în sîngele tău !" . „ 
7. Te-am înmulţit • cu zecile de mu, 

ca iarba de pe cîmp. Şi ai crescut, te
ai făcut mare, ai ajuns de o .�run.JUse
ţă desăvîrşită ; ţi s'au rot1:1n11t ţiţei�, 
ţi-a crescut părul. Dar erai tot goala, 
goală de tot. •E•otl.• · 7· 
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8. Cînd am trecut Eu pe lingă .tine, 2�. „A:�oi !i-ai • luat fiii i 1. 

M'am uitat )a tine, şi iată că ît1 \'e- cari M1-1 nascusei, şi i-aiş
 . llcelc, Pe 

nise vremea, vremea dragostelor. A- ca să le sl.ujească de mîncarJertfit lor 
tunci am întins peste tin� poal.a .• hai- oare de ai uns curv i i le  tale 

e. Nu era; 
nei Mele, ti-am acoperit goltc1�rn�a, P!!. J01.L 3'i,!l„. Is.a . u: . 5. IP�. 7 . :it ;3'1.3i1 .'cu11����·1�.J. 
ţi-am jurat credinţă, am făcut legamml 21 .  de ;"'1-a1. ma� junghiat fii-i · ''�-�. cu tine zice Domnul Dumnezeu, ş1 a1 dat, trecmdu-1 prin foc în ci t' ş1 1-ai fost„ a' Mea ! • Ruu.•. oo E•od.19.5. "''·"�" .22. Şi„in mijlocul tuturor ��î�a lor1 
9. Te-am scăldat în apă, . te-:im spa- ŞI curv11lor tale, nu (i-ai adu Un1lor 

lat de sîngele de pe tine, ş1 te-am uns de vremea ti_nereţei • tale � aminte 
td I g_oalâ ••, goala de tot, şi t� zb�td cr!i c� o�n
Ţi-��mJ�t haine cusute cu. fir, şi smgele tau ! a ea1 1n 

o încălţăminte de piele de . viţel. ele •Ier.2.2. Vers. i:i. oo. ueon 11. 1. „ ,.,� ' . 
mare te-am încins cu in supţire, ŞI te- 23. Dup� toate aceste răutăţi j ·'"· am î�brăcat în mătasă. l e, - (1·a1, vai ele tine ! zice Da e ta. 
1 1 . Te-am împodobit cu scule sc�m- Dumnezeu) ,  - 0mnul 

pe, ţi-am pus brăţări • la mină, ŞI o 24. ţi-ai zidit • case de curv· . . salbă•• la gît ; • Foc. 2-1 . 2", < 7 .  •• Pro,· . 1 . 1•: făcu t„  înălţi!11i _în toate pie(el:'. l 1·a1 
1 2. ţi-am pus o verigă în .nas, cercel „ , er� . . 11 . *.:' esri . r,1. ;,, 7 , Ier. 2_ 00.3 

în urechi, şi o cunună minunată pe �5. 1;a "to_at� c'?l(uri le  • u l iţelor ·._": facut malţ1m1, ţ1-a1 necinstit Iru li ai c�): Astfel, ai fost împodobită cu aur \ea, (i-ai desfăcut picioarele în�u�c· 
şi cu argint, şi ai fo�t î�bră�tă �u tuturor tre�ătorilor, ai făcut tot1��� 
in supţire, cu mătasă ş1 �us�tun_ cu fir: multe �urv11. . •Pruu.11 Ai mîncat • floarea făme1, miere ŞI "�6. A1 curvit c� Egiptenii •, vecinil untdelemn. Erai de o frumuseţă desă- !a1, cu. trupul_ phn de vlagă, şi \i·a· vîrşită ••, ba ajunsesei chiar împără- mmulţ1t curv1�le, ca să Mă mînii. 1 
teasă. • Drnt. 32.13,14.  ** Ps . 48.2. 

. 
� Ca

!1 . e . 1�, H; 2o. 7, 8; 23.rn,20,21• 
1 4. Ţi s'a dus vestea • printre nea- • 27. �ar 1ata ca �1-am întins mina muri, pentru frumuseţa . ta ; căci �r.� !mpotnva ta, am m1.cşorat partea de desăvîrşită de tot, datorită strălucm1 mtreţmere pe care ţ1-o rînduisem tecu care te împodobisem, zice Domnul, am lăs.aţ în yoia

0 
vrăj!f!aşelor tale,' fii. Dumnezeu." • Plin.  2· "" cele F1hste111lor , cari au roşit de pur-

1 5. „Dar te-ai încrezut • în frumu- tarea ta nelegiuită. • 2 cro11.28. 1� rn. ven.;r. 
seţa ta, şi ai „ curvit, la adăpostul nu- 28.

" 
Apo� a� c"urvit " c.u Asi�ienii,-pen-

��\ 1:ă�na��\�� Ţ;[uer�r
ţit:�c���:il��� ���c�u 

e�:�af a;:t�:Jt
;. a1 curvit cu ei, şi 

!! i!:.·1��!;�7�!. ���2.�:���:tti,��oc!;:·f9\�:ci1�·g: • 2 Reg. 16.7,10. 2Cron . 2S . Z3. Ier . '.? . 18,:lU. Cnp.tl.l2,etc. 

oaea 1 . z. 29. Ţi-ai înmulţit curviile cu ţara Ca. 
1 6. Ai luat • şi din hainele tale, ţi-ai naanului şi pînă în Haldea •, dar nici 

făcut înălţimi pe cari Ie-ai împodobit acolo nu te-ai săturat. •cop.2:J.u, e1,. 
cu toate colorile, şi ai curvit pe ele : 30. Ce slăbiciune de inimă ai avut 
aşa cum nu s'a întîmplat şi nici nu se zice Domnul, Dumnezeu, de ai făcui 
va mai întîmpla vreodată. toate aceste lucruri, cari sînt fapta U· *2Reg.2:l. 1. C•1•. 1 . �1. 0.„ 2. s .  nei ibovnice dedate la curvie, 

1 7. Ţi-ai luat pînă şi minunatele tale 3 1 .  zidindu-ţi case de cu!'lVie • la toate 
podoabe de aur şi de argint, pe cari colţurile uliţelor, şi făcîndu-ţi înălţi. 
ţi le dădusem, şi ţi-ai făcut nişte chi- mi în toate pieţele ; n'ai fost nici mă· 
puri de bărbaţi, cu cari ai curvit. car ca o curvă care-şi cere plata. 
1 8. Ţi-ai luat şi hainele cusute la • re„.u.:tJ. 

gherghef, le-ai îmbrăcat cu ele şi ai 32. Ai fost femeia prea curvă, care :����l
i
�stZ{

e
��ipuri untdelemnul Meu r�f�fre pe străini în locul bărbatu-

1 9. Pînea. • pe care ţi-o dădusem, floa- 33. Tuturor curvelor li se plăteşte o 
rea făinii, untdelemnul şi mierea, cu plată ; dar • tu ai dat daruri tuturor 
care te hrăneam, le-ai adus înaintea ibovnicilor tăi, i-ai cîştigat prin daru· 
lor, ca nişte tămîie cu un miros piă- ri, ca să-i tra�i la tine din toate părţile 
cut. lată ce s'a întîmplat, zice Dom- 1 şi să curveşti cu ei. •ba.ro. o. 0•"'·9· 

nul Dumnezeu !" • Osea2.s.  1 34. Ai fost cu totul altfel decît cele-
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urve, întrucît ni�cni nu umbla desgustat d . 

8 1 7  
!alte_ ctine ci tu plăteai celor cc ve: . eşti sora e b�rbatul ş1 cori i i  ei. Tu dura la ti�e, în loc ca tu să fii rlătita . 1 gustat de

s�_orblor. ta.le, cari s'au des
nea�i . De aceea ai fost cu totul al lfcl . ma voastră :;

a 
� t t

H
şt . c,?ri i i_ lor. Ma-dccît altele." „ stru un Amorit 
ehta Şt tatăl vo-d�S. 

„De acee�, ascu lta, curvo, Cuvîn- 1 46. Sora ta • 
.
cea . • ,.,., •. ·' 1 Domnu lui · cuieşte la m i · • mat marc, care lo-�6 Aşa vorbe�te . r?o �tmul I?.u�nezeu :  Samaria ea 

a_zaf!�0arte _de tine, este 
e"ntrucă t_i-a.1 r1s1p1t banu tn _felul cea mai 'mică 

şt Hcele e1 ; �t .�ora ta „P ta şi ţ1-a1 des�opertt _ _ goltctunea : şi locuieşte 1 est� �-od_oma �t fttcelc c i, aces u�vi ile tale cu 1bovntC11  tăt şi cu a mtaza-zt de !tnc. în _c idolii tăi uricioşi, şi clin pricina 4 7. Tu nu . _ � ll•·nt.OJ. "'· 1 •.•. 1. rn. 
t�l�elui • copiilor tăi, pe cari l i i-ai dat, le lor şi ai

nu!.11�1 �ţ at umb�at re căisin * \'pr.s. 'o.'O. Icr. � . :1 1 .  ci ca
, 

i cum 
say1rşL .aceleaşi uriciuni, 

37. 
de aceea, iată,_ voi strînll"e • pe to- ai' fost mai st�l��t-r ,f� fo�t pre� puţin, 

r ibovnici i CU C�rt. t� _de�mt�rdai, pe purtările tale ,2!, ., e,ctt. el� I� toate 
t�li aceia p� . ca.n 1�a1 1Ub1.t. şt . pe .toţ i 4S. Pe viaţa M •:·' - "· cap . ,. o„ .Vers.•.<. 

aceia pe cari 1-�1 unt ; da,_ 11 yo1 s.t�tnge n e  zeu că sora t
ea, 

5
zt�e Do�nu_I, J?.um 

'mpotriva ta  din toate parţ1le, 1ţ1 voi ei n'au f" t a � 0!_1la , Şt fttcele 
desveli goliciu_nea !n.a intca lor, şi îţ i I fi icele tal��u ce aţi facut voj, tu şi 
vor vedea toata goliciunea . •Ier. 19. 22.20. 49. lat· *""': '"·t'•: l l . '4 .  
rnu. 1 . <. C•P·'"· " · 10 , 22 , ,o . o,.u 2. 1o;uo. Nnh . a. o. 1 t I S 

d car� a fo�t n�legtutrea sorei 
38. Te voi judeca aşa_ cum se judeca b�l

e 
u 

0, 01?� · e,ra 1_n1pmfată, _ t�ăia în 
femei le prea curve • şt  ucigătoare de !  ea 

ş
şi
g
fii ş\ mt� 0 hn1şte nepasatoare, 

ii şi voi face d in tine o jertfă I 1 · 
ce e .ei,_ şt nu spn]tnea mina 

C?P �roasă " a urgiei şi geloziei ce ui nenorocit şi celu l l irs1t. • F•'· '"· '" 

!��.20.10. Deut.2'2. 22 .  Cop. 2.'-1 •• 1:-,. * * F11c.o. 6.· EJ1od. ?0· . �le s'au semeţit, şi au făcut un� 
n. 12.vere.20. se. . ctum blestemate înaintea Mea . de 
39. Te voi da în mînile lor ; îţi vor aceea le-am•• şi nimicit, cînd am ,:ăzut 

surpa casele • de curvie, şi îţi vor ni- 1 I ucrul ace>ta. 
mici înălţimile ; te vor desbrăca "  de �Fac.13.rn;1s.20;10.5. „F•c. w. , 1 .  

hainele tale, îţi vor lua  toată podoaba 5 1 .  �amarta n'a făcut nici jumătate de pietre scumpe, şi te vor lăsa goală, dtn pac�tele tale ; uriciunile tale au 
goală de tot. • ve ... . 2-1 . a1. •• Cnp. 2'. 2s.osea2.:<, fost mai IŢIUlte dec_ît ale ei, aşa că ai 
40. Vor aduce • gloata împotriva ta, uş��at : vina sur�:mlor tale prin toate 

te vor" ucide cu pietre şi te vor stră- uncmmle pe can le-ai făcut acum. 
punge cu lovitur}c.�e23.���!�·., 1o.u .8. 6 , 7, 52. Ţu, care uşurai :1i�:-�:�·:1;�:'t:: 
41 . Iţi vor arde • casele cu foc, şi I�, pn� p_urţarea ta, s�fere acum urmă

se vor răzbuna pe tine ••, înaintea unei rtl� rauţaţu ţal:_ ; pnn . păc.aţele tale, 
mulţimi de femei. Vo i  face să în ce- p_nn can te-a1 facut . mai _ uncioasă de
teze astfel curvia ţ ta, şi nu vei mai cit �le, acum le faci mai uşoară vina 
da plată de curvă. •DeuL.ts.rn.  zReg.25. 

d_ec1t � ta ; d�a�eea aco�ere-te de ru
o.ter. 3\l.8;�2.13. „ C•p. 6. 8 ; 2'. 10, 48 . t C•p. 23• 27• şine, ŞI poarta-ţi ocara, fiindcă ai uşu-
42. !mi voi potol i • minia împotriva rat vina surorilor tale ! 

ta, şi nu voi mai fi gelos pe tine ; Mă 
d
5e3r. ayzb

o
0
i 1.a, 

d
p
u
e
ce

p
•
ri·n

în
ş
a
1.1p

o
d1e
· p

r
e
ăzp

r
0
i
1
_nş
a
i
1_
i 5Io0r_ voi linişti, nu voi mai fi supărat. •cap.6.19. b 

43. Pentru că nu ţi-a i adus aminte • domei " şi ai fiicelor ei, pe prinşii de 
de vremea tinereţei tale, ci M'ai aţi- război ai Samariei şi ai fiicelor ei, 
lat prin toate aceste lucruri, iată, voi �i pe prinşii tăi de război în mij locul 
face •• ca purtarea ta să cadă asupra lor, • tsa.u; vers . 00 , 0 1 .  " ler.20.10. 

capului tău, zice Domnul, Dumnezeu, 54. ca să-ţi suferi ocara, şi să roşe
ca să nu mai săvîrşeşti alte nelegiuiri şti pentru tot ce ai făcut, slujindu-le 
cu toate uriciunile tale !" ca o pricină de mîngîiere • . •C•p.u.22.i:i. 

•Ps.78.42. Veni.22. ••Cap.o.10;11.21;22.81. 55. Astfel, surorile tale : Sodoma şi �4. „lată că toţi cei ce spun zicăto- fiicele ei, se vor întoarce iarăş la sta
n, vor spune despre tine zicătoarea I rea lor de mai înainte, şi Samaria şi 
aceasta : „C�m este mama aşa şi fata !" fiicele ei s� .vo� întoa�ce ia�ă�_la star�a 
45. Tu eşh fata mamei tale, care s'a . lor de mai tnamte, ş1 tu ş1 ft tcele tale 

li2 
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vă veţi întoarce iarăş la starea voastră 
de mai înainte. 
56. Nu vorbeai delo«;_ de�p_re sora ta 

Sodoma, în vremea mmdr1e1 tale, " . .  

5 7. mai  înainte de vădire� răuţ�tu 
tale, cînd ai primit batjocu�1Ie • fllc:_�
lor Siriei ale tuturor vecinilor . tai, 
şi ale f_ii�elor �ili�tenilo! ••,

, 
can te 

dispreţuiesc de JUr 1mpreiur · . _ 
* 2 Rcg.1G.5. 2Cron.2s.18. Isa.i. l; 14. 28. **'\ ers. 21 . 

58. Trebuie să-fi por_ti •, ÎŢI adevăr, 
nelegiuirile şi urîciumle, zice Dom-

] "  * Cap.2.1.49. n�9. Căci aşa vorbeşte Domn';ll, Dum: 
nezeu : „Iţi voi fac� întocma_i �u� �1 
făcut şi tu, care a1 nesocotit JUra
mîntul ••, rupînd Iegămîntul ! 

* Cnp.1:.13,16. *•Deut.29.12, 14. 

60 Dar Imi voi aduce aminte • de 
Jegămîntul �eu făc';lt C';J tine în v_re
mea tineretu tale, ş1 voi face cu tme 
un legămînt„ vecinic. _ 

• Ps. 106.45. !fl•Ier.32.40;50.o. 

61. Atunci îţi vei aduc� am�te • d� 
purtarea ta, te vei ruşma, cm� vei 
primi la tine pe surorile tale, "!a1 ma
ri şi mai mici, pe cari tţ le  vo! d,a ca 
fiice ••, dar ţ nu pe temeiul lcgammtu
lui făcut cu tine. •Cap.20.<3;36.31. „I•a.f>I. 
1 ; 60. 4.  Gal . 4 . 26, etc. tier.31.31, etc. 

62. Voi face • legămîntul Meu cu ti
ne, şi vei şti că Eu sînt Domnul, 

�,  Osea.2. 19,20. 

63. ca să-fi aduci aminte • de trecut 
şi să roşeşti, şi să nu mai deschizi •• 
gura de ruşine, cînd îţi voi ierta tot 
ce ai făcut, zice Domnul Dumnezeu." 

*Vere.61. **Rom.3. 19. 

Pedepsirea lui Zedechia. 

17 1 . Cuvîntul Domnului mi-a vorbit 
astfel : 

2. „Fiul omului, spune o vorbă cu 
tîlc, spune o pildă casei lui Israel, 3. şi zi ; „Aşa vorbeşte Domnul, Dum
nezeu : „Un • vultur mare, cu aripi 
lungi, cu aripile întinse, acoperit cu 

r::t
e 
•• 

p:trV�Ie�n
a
ui

v����u
î
.
n Liban, şi a 

* Yers. 12,ek. ** 2 Reg.24.12. 

4. A rupt ramura cea mai înaltă a 
lui, a dus-o într'o ţară de negoţ, şi a 
pus-o într'o cetate de ne�ustori ; 

5. a luat şi din sămînţa ţăni şi a pus-o 
intr'un pămînt roditor • ; a pus-o lin
gă o apă mare, şi a sădit-o ca pe •• o 
salcie. •Deut.8. 7 , 8,  9. •• Isa.44.4. 
6. Ustarul acesta a crescut, şi s'a fă-

cut un butuc de viţă întins prea • înalt ; viţele îi erau j ' ddar nu spre vultur, şi rădăcinile era� ''Plate Astfel s'a făcut un butuc de v·ţ�Upt el. lăstari, şi a făcut m lădiţe. 1 � � dat 
7. Mai  era însă un alt vultur 1'"·11· 

cu aripi lungi şi cu pene multe ' tare, 
că din pămîntul unde era Sădit! rat1 ţa • aceasta şi-a întins rădăci ·Î' Vi. 
lăcomie spre el, şi şi-a îndreptaf' e cu 
rile spre el, ca s'o ude mai mult

'amu. 
pe stratul în care era sădită. •v�cît 
,s. �iţa era sădită într'un pămînt bu

i;, 
lr�ga o apă mare, �şa_ ca să facă mil'. �!��n

s:tă�'�
a rod, ş1 sa se facă o Vilă 

„9. „Spune, zi�e D<;>mnul, Dumneze 
11 va merge bme e1 oare ? Nu-i• 1� smulge vulturul dintîi rădăcinile ş· . va tăia rodul, şi i se vor usca toa�·I frunzele . ��ăslite? Se va usca şi n� v� trebui mc1,un b raţ_pu�ernic, nicimuJ. ta lume, ca s o scoata dm. rădăcinile ei. 

* 2Reg.25.? 
1 O. lată că este sădită : îi va merg; bine ? Dacă o va atinge vin tul de ră. sărit, nu se va usca • ea oare? Da se va usca în straturile unde a odrăslit." 

* Cup.19. 12. Osee. rn.i:.. 
1 1 . Cuvîntul Domnului m i-a vorbit astfel : 
1 2. „Spune casei acesteia • răzvrătite : „Nu ştiţi ce înseamnă aceasta ?" Şi spune. : „Iată, îmrăratul •• Bab!lonului 

a venit la Ierusalim, a luat pe 1mpăra· 
tul şi pe căpeteniile lui, şi i-a dus cu 
el în Babilon. 

* Cap . 2 . 5; 12 . 9 .  ** Yers,3. 2Rcg.2-l. ll-16 

1 3. A luat un • vlăstar de neam îm
părătesc, a făcut legămînt cu el, şi l·a 
pus •• să jure ; dar pe ma i marii jării 
i-a )uat CU e], * 2 Rl"g. 24 . 17. * * 2 Cron.31:.13. 

1 4. ca împărăţia să rămînă ' smerită, 
să nu se mai  poată ridica, ci împăratul 
să-şi ţină legămîntul, rămînîndu-i m· 
din.ci os. • \'ers.6. Cap. :!l. 11. 

1 5. Dar el s'a răsculat • împotriva lui, 
şi a trimes soli în Egipt, ca să-

.
i dea" 

cai şi un  _mare număr de oame�1. C�lce 
a făcut asemenea lucruri va 1zbuh el 
oare va scăpa ţ el oare ? Cum să mai 
scap� dacă a rupt legămîntul?" 
* 2ReR'. 2.f.. 20. 2Croo.3G. 13. **.Deut. J7. J6. Isfl.lll. l,Si 

116Î��- ��p: · 9-
viaţa Mea, zic� �omnul! 

Dumnezeu că în ţara • 1mparatulur 
care 1-a pu's să domnească, faţă �e care 
şi-a călcat jurămîntul şi al cărui lega· 
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. 1 l-a rupt, lîn�ă el, în mijlocul Ba- nezeu, că nu v . . 

8 1 9 
�l�nului va m��!/sz. 5; �•- •; 52. 11.  Cap . 12 .1a. 

spuneţi zicătoar�� �a1 a
tv

c� prilej să 
4 lată c" t t ceas a m Israel 

1 Aşa că nici faraon• nu va veni cu 0 le." După \u
oa e sufletele_ sînt ale Mel "e mare şi popor �u.lt s�-1 ajute în Meu tot a a
m. sufletul fiului este al o�s�oi cînd se vor �1d1ca mtărituri •• Meu'. Suflitul
ş� ��fletuJ tat�lui este al 

r�z e Jor face şanţuri pentru n im icirea va muri re pacătu1eşte, acela şt sit r suflete. * ler.97. 7. * * Ier. u2. 4. . Cap . o1 . 2 . . 5. Om.ul care este * VenL20. Horn . G . 23. �uS. 0 El a. nesocotit j�r�mîntul ,  �înă Judecată şi dreptate, 
drept, care face 

• tr'atît, ca a rup_t leg_am mtul , ba mcă 6. care nu mănincă . • 1� dat mina •, ş1 a facut toate aceste jertfită idolilor şi nu P�di:n�nţ1 . . carne 
1�:ruri ; nu va scăpa! •1 cron . 20 .  ' ' - l'lin.o.o. idolii casei lui ' Israel n ica ochu sp_re 

19. De aceea, aş!!- vorbeşte_ qomnul, s
s
t
e
eş

a
te •• �ev asta apro�p�t�� s��.

n
ş�

ci
n
n
u
· 

Dumnezeu :  „Pe viaţa Mea ca, mtrucît propie de 
a nesocotit jurămî�tu} făcut în Nu�ele necurăţeniei ei, nevastă-sa în timpul t 
Meu şi a rupt legammtul Meu, voi fa- • Cnp. 22.0 .  ;•Lev.iS.20; 20. io. t Lev. 18_10; 20. 18_ ct să se întoarcă asupra capului lui ?· _care .n asupreşte • pe nimeni care 
Jucrul acesta. da 11�apo1 datornicului zălogul ••' care 20. Imi voi • întinde mreaja peste el lu. rape_şte . ni!Ilic, ��re dă ţ din 'pînea şi va fi prins !n laţul Meu. I I  voi duc� 1:' celui flammd ş1 1nveleşte cu 0 h ·_ 
•1n Babi lon, ş1 acol_o _îl _ voi •• judeca na  pe cel gal ai 
pentru abaterea săvîrş1tă de el faţă de ** Exotl . �uu. n:�t.24��:�;_-�'ii��t�v;'.�·.•;;.'.';,a';: Mine. . 

• Cap .. '.2. u; �2. n. •• cap. 20. "6. 8. _care n� �m prum_ută cu dobîndă. şi 21 . Dar toţi fugaru • dm toate oştile nu ia . c�mat�, care 1şi abate mina dela 
lui vor cădea loviţi de sabie, şi ceice neleg1u1 re ş1_ judecă „ după adevăr în-vor mai rămînea vor fi risipiţ i în toa- tre un om ŞI altul 
te vînturile. Şi veţi şti că Eu, Dom- Dcut2a.I9. �ceiu.5.i. rs.;5��x��-1�����i.îrz:�.�:��: nul, am spus aceste lucruri." • cap.12. H .  9. car� urmează legi!e Mele şi păzeşte 22. Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu : p_orunc1le Mele, lucnnd cu credincioEu însumi voi lua o rămurea • din ş i� •. • - omul_ ac�Ia este drept, şi va 
�îrful unui cedru mare, şi o voi pune Ia trai " negreşit, zice Domnul, Dumne
pămînt. Voi rupe din vîrful ramurilor zeu. * < 'up. 20. 11. Amos5. 1 .  

lui o mlădiţă fragedă "*, şi o voi sădi ţ .1 O . . „Dacă acum omul acesta are un 
pe un munte înalt şi ridicat. fiu 1Ute la minie, care varsă • sînge 

•Isll.. t t . 1 . Jer.2a.5. Zali.3.s. * q�a.ă:l.2. tPs .2 . 6. sau care face ceva de felul acesta � 23. Şi anume, O VOi Sădi pe un mUn· * Fac.0.6. Exotl. ,1 . 1'. Xum.3."o.:iJ. 

te ' înalt al lui Israel · ea va da I · t · 1 1 .  dacă acest fiu nu se ia în n imic 
va aduce rod, şi se �a face un 

a:ed�� după purtarea tatălui său neprihănit ci 
măreţ. Păsări„ de tot felul se vor odih- mănîncă pe munţi, necinsteşte pe �e
ni supt el, tot ce are a ripi se va odihni vasta aproapelui său, supt umbra ramurilor lui. • rsa. 2. 2, 3• 1 2. _as'.1pre�te pe cel nenorocit şi pe 
Cap.20,<-0. Mic.4.1.  •• Cap.�J.6.  Dan.<. 12. cel lipsit, rapeşte, nu dă înapoi zălo-
24. Şi toţi copacii de pe cîmp vor şti gu.f •. ri�ică ochii spre idoli şi face • 

că Eu, �o�mul, .am • �ogorit copacul uncwm, • cup. 8. '· 1;. 
care se malţa ş1 am mălţat copacul 1 3. împrumută cu dobîndă şi ia ca
care era plecat ; dl Eu am uscat capa- mă tă, s'ar putea oare să trăiască un 
cui cel verde şi am înverzit copacul cel astfel de fiu ?  Nu va trăi ; a săvîrşit 
uscat. Eu M' Domnul, am vorbit, ş i  voi toate aceste uriciuni, de aceea trebuie 
ş1 face. •Luc. 1 . 62. ••Cap . 2"2. u ; 24. u. să moară. Sîngele • lui să cadă asupra 

capului lui ! 
R.ăsplătirile dumnezeieşti. 18 1 . Cuvîntul Domnului mi-a vorbit, 

astfel : 
2. „Pe�truce spuneţi voi zicătoarea a

ceast� m tara lu i  Israel : „Părinţii • 
au mmcat aguridă, şi copiilor li s'au sterpezit dinţii ?" • ier.sus. Plin.&. 7. 3. „Pe viaţa Mea, zice Domnul, Dum-

* Li!\·. 20 . 9 , 11 , 12, 13,16, 27. Cep . 3 . 18; sa . .f.. Fapt. ta.11. 

1 4. Dar dacă un om are un fiu, care 
vede toate păcatele tatălui său, le vede, 
dar nu face la  fel ; 
1 5. dacă fiul acela nu mănîncă • pe 

munţi şi nu ridică ochii spre idolii 
casei lui Israel, nu necinsteşte pe ne
vasta aproapelui său, • ve„ . 6,et<. 

1 6. nu asupreşte pe nimeni, nu ia ni-
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ciun zălog, nu răpeşte, ci dă din pînea I r� d.in pricina nelegiurii pe lui celui flămînd şi acopere cu o haină v1rş1t-o. " • 

Car� .a si. pe cel gol, . . ' 27. f?ar daca . cel rău se î '"'·•. 1 7. îşi abate mina dela neleg1u1re, d.ela. rauţatea lut Y face ce est�loarce nu ia nici dobîndă nici camătă, păzeşte şt bine, tşt va pastra sufletu) �''Pl 
poruncile Mele şi urmează legile !"'.ele, • • . :�u. 
acela nu va muri pentru nelegiuirea 28. Pentrucă rşt desch ide �·i. 

tatălui său, ci va trăi negreşit. . s� abate d�la. to�te f�.ră�elegil�chi1 şi 
1 �- Dar tat�I său, ca�.e a f_ost L!n as.I.!: I n le-a săvirştt, \a trai ş1 nu ra ��r��; r����r, � r���tl�tl:ă�lţ�� an�a���n bl��. 1 29. Cas� • lui Israel zice : •v.,,.;, 

el va .P r!:uri pentru nelegiuirea lui !" Domnului nu este dreaptă." O��alea 
. • - . . • rar� '  '" · ���I �Oa;eu n�st�a1r�=�:!·b:as� lui � 

1 9. „ Vot insa z1ceţ1 : „Pentruce . n? st re nu sînt drepte ? g a cai le voa. poartă fiul pedeapsa pentru �eleg1u1- 30 De aceea • ă . . •v.,,.i_ 
rea tatălui său �" P.entru.că fiul a lu- car� după căile lui voi !udeca. pe liecraţ d�pă _nepn�ămre şt d�eptate, � zice Domnu l, Dun'in��se� a lui Israel, păzit şt a tmphntt toate legile Me le , . - •• . b t ţ · . - d 1 · lntoarce\i· el va trăi negreşit ! \ � ş t a a e t-\ a e a toate fărădele • Exotl.�.5. Deut.•�··:R•�-'.!3.26; 2u, ' · ��ll�gl�i::�ej/;i�t��a să nu vă duci 20. S�flet�I care pacatu1eşte, ac.el.a • Cnp. 7 . :i: :.1. �' · „ �'"' · '·'· A va muri. �ml „ .nu \�a pur�a nelegtui: 3 1 . Lepădaţi • dela voi toate ,;;_.„,. rea. t�tălut .său� Ş� tatai nu .\ a �urta ne legile, prin ca ri aţi păcătu 't f ad� le�m1re� f�u!ut sau_! Neprthănt�ea ţ ce- rost de o inimă •• nouă i � ' d 

acejt·l'a 
lui nepr1han�t "'._a ft pe�te el, şt răuta- Pentruce vreţi să murfţi �as�\no11: !��� !t .�e��l:t �.�6.v� i�. r.���e2 �D. 2.�. 4. Israel ? · 1-�re�. I. 2".!, 2:1 . •• h•r. il2 . .::. •. Cnp. 11.19;))��'. Jer. 91.·29: 00. +I•o.a. to, n . ++Rom.2.•. 1 3.2. Căct Eu �u doresc • moartea ce-21 . Dar dacă • cel rău se întoarce de- J uice mo�re! zice Domnul Dumnezeu. la toate păcatele pe cari le-a săvîrşit, l�toa���t i-�a du !a Dumnezeu, şi ve. 
şi păzeşte toate legile Mele şi face ţi trăi . • l lln„i„L1. \m.23. < np .�<. 11 . 2Po.u. 
ce este drept şi plăcut, va trăi negre- I . . 
şit, nu va muri . • Vm. 27. Cap."9. 12. 1". l i Pltn{!ert asupra domnitorilor lui 22. Toa·te • fărădelegile pe cari le-a Israel. 
fă�u.t, i se \:or �iţ.a ! El va trăi, . din 1 19 I . „ Tu însă, fă o plîngere • asu-pncma nepnhămru m care a trăit. pra domnului lui Israel • Cap.:!3.IG. I • r·a:1.'.?li. 17; 27.2. 23. Doresc • Eu moJrtea păcătosului ? 2. şi zi : „Ce era mamă-ta? O )ea. zice D.omnul, Dumnezeu. }'lu doresc aică. Stătea culcată cu leii, şi îşi m· Eu �-a' de�r�b� ca �I s� se mtoarcă de . ştea puii în mijlocul puilor de lei. pe catle IUi şt sa tră1asca ? 1 3. A crescut pe unul din puii ei, care 

•Vm.'12. Cnp. "3.ll .  ITlm.2.• . 3Pet.:l.O. s'a făcut Un )euţ •, În\'ăţat Să sfîşie 24. lnsă dacă • cel neprihănit se abate 1 prada ; şi a mîncat oameni. 
dela neprihănirea lui şi săvîrşeşte ne- j • vm. G. 2 Reg.22.3I.�. 
legiuirea, dacă se ia după toate urî- I 4. Neamurile au făcut o prinsoare 
ciunile celui rău, s'ar putea să trăiască împotriva lui, şi a fost prins în groa· 
el oare ? Nu, ci toată neprihănirea •• pa lor ; i-au pus un belciug în nări 
lui va fi uitată, pentrucă s'a dat la şi l-au dus în ţara Egiptului •. 
nelegiuire şi la păcat ; de aceea va mu- 1 • 2 11••·""· '"· '''"'"· ''"·'- 1„.22.11,�. 
ri în ele. • Cnp.9. 20; 9". „. 13, 18. „2Pe1.2.20. 1 5. Leoaica, dacă a văzut că degeaba ii 
25. Voi ziceţi : „Calea • Domnului nu ! aştepta, şi că s'a înşel�! în nădei_dea 

este dreaptă !" Ascultaţi dar, casa lui ei, a luat un alt • pm, şt 1-a !acut 
Israel ! Nu este calea Mea dreaptă ? leuţ. •211eg.zi.�. 
Oare nu mai degrabă căile voastre nu 6. El a • umblat cu leii, s'a făcui 
sînt drepte? • v„ • .  �'ll. <.:•1•·"''·17,20. leuţ ", a învăţat să sfîşie prada, ŞI a 
26. Dacă • cel neprihănit se abate de- mîncat oameni . • Ier.2'. Ill-17: 

uven.�. 
la neprihănirea lui şi săvîrşeşte nele- 7. A năvălit în palatele lor, ŞI le-a m· 
giuirea, şi moare pentru aceasta, moa- micit cetăţile ; aşa că ţara, cu tot ce 
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ila în ea, s 'a îngrozit de mugetul ' mina spre e i . . 
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se a t lor lui. . . . . Domnul. D ' ş1 am zis : „Eu sînt ţ răcnea� îm otriva lui. s'au 1.nş1ru1t ne�· : * �xou.i; , ;� lleu�1-��-e!��l v?stru !" 
8. °ic , dfn toate ţinuturile de prin I + '"-'0<1 .20.2. Exod. H; 1.s1.:neut. <.:1<. 

mu�1 I-au întins laţuri, şi a fost . 6. ln ziua aceea M' . • preJ U,�·în groapa lor. • 2 11c  •. 2.1 . 2 . „ y,„,· • · 1 spre ei ca să-i du' • J:am rid1caţ mma 
prin�-au pus un be_Iciug în nări, l:au , î�tr'o (ară, pe ca;e 0 '�!1�ra Egiptului 
9. ·ntr'o cuşcă, ŞI l-au. dus • la im- e1, ţară în care cur e I ase� pe.ntru pus !ul Babilonului, apoi l-au dus în- cea mai frumoasă" �int ap\c şti mie.re, păra ! ' ţ ie ca să nu i se mai audă • Exod. •. s, 1;, Deut , • re oa e ţările. 
tr'o }e ;e um�inţii •• lui Israel ." Vere. 1&. Dan.s. o; u .·10:�·1\�i/�\�� ·?.?. „ P1UtL2. 

glasu • :! Cron.36.�- Ie.r. :!2 •
• 
11:-. n Cnp.ti. :.!.  ?· Atu!1�i l�·am zis : „Lepădaţi • fie. 0 Mamă-ta, ca ŞI fine , era ca o c'.Lre �ricmn1le " cari vă atrag privi

ile ·sădită lingă api:: _Era rodito�r� •• ri11e,_ �1 nu �ă spurcaţi cu idolii ţ Egip, .. ·ncărcată de mlad1ţe, dm pricina tu ui · Eu smt Domnul, Dumnezeul voh' 1�ugului apelor_. •cap. 1 ; . u. uneut. B. :,a,9. stru !" . * Co.!' 18 ;;Jt. "'*.!Cron 16. B rLcv. 17.7 fi. Ramurile e1 i:rau aşa d� tar_1 c� " ' Deul. 20 rn
_
. 1„ :' Io• 2� 11 

e puteau face. t511ege de . �1�mu1tori 8. Da_r �1 s au razvrătit împotriva \ ele ; prin malţ �meao e1 mţr�c.ea �ea, ŞI � au v!ut să �� asculte. Nidlmurile stufoase1 ş1 .atrage� privmle ciu�ul n a  !epadat _unc1unile, cari îi ra înălţimea ei, ŞI p rm mulţimea mlă- fţrie:iu pri_vmle, ş! n'au părăsit ido�uţ I r ei . • l'op.a1.:i.  Dan. u1. 1! ţ:1�tulu1; �tunc1 am pus de gînd : ; 0 Dar a fost smulsă cu min ie ş i sa:�1 ".ars mm1a' peste ei, să-Mi sbesc 
ru�cată Ia pămînt ;_ vî_ntul • �e răsărit mi�ia 1mpotriva lor, în mijlocul ţării 

r.a uscat roada ; mlad1ţele e1 cele pu- Eg1ptulu1 . • * Cnp. ; , e. Ven;.1',21 . ternice au fost rupte, s'au uscat, şi 9. Dar a� avut . m ".edere • Numele 
1 _ mîncat focul . • 1·np . 1'. 10. o„u:1.10. Meu, c� sa n.u fie p1!"gărit în ochii 
el � Şi acum este sădită în pustie, în- neam11;1lor pri�tre cari se aflau, şi în 
t , � ămînt uscat şi fără apă. faţa c�rora Ma �rătas�m lor, ca să-i ��- 6in mlădiţele ei a ieşit foc •, şi �ot dm ţara Eg 1ptulm . • Exou„ 12. 
i-a mîncat roada ; aşa că nu mai are :sum. u. 1:1· �tc. Dl'ut. 11·2!_· Vers. 1-1 ,22 . • Cap. 36. 21, 22. 

ramuri tari, bune pentru un toiag de ! O. Ş 1_ 1-a.m. scos as!fel din. ţara E. muitor. Aceasta-i o cîntare de jale " g1ptulu1, ŞI 1-am dus m pustie. 
c!r . sluji drept cîntare de jale." • Exo<1 . ia.1s. ŞI ��ud•·.<1. 1: •. 2 11eg.2•. 20. ca1 • .  1;. 1" ••Plln. <. C'O. � 1 . le-am dat • legile Mele şi le-am facut cunoscut poruncile Mele, pe ca-

Mustrdri şi f4găduinţe. r i" trebuie să le împlinească omul, 

20 I .  l n  a l  şaptelea an, î n  ziua a I ca să tră_iasc.ă r;i� .ele: ·�··':';'· Noem.9. 
zecea a lunii a cincea, unii din ��·�!·i.��i��· ·  19,-o. Lt!\ · 18· n .  Vcrs. l3,.t.  Rom. 10• 

bătrînii • lui Israel au -:enit la m i_ne 1 2. Le-am dat şi Sabatele Mele', să să întrebe pe Domnul, ŞI au şezut J OS fie ca un semn între Mine şi ei peninaint.ea mt;,a. . • �0"· s. i ; 14· .„ truca să ştie că Eu sînt Domn� !, ca-
2. Ş1 Cuvmtul Domnului m1-a. vorbit re-i sfinţesc. astfel : • r;xod.20.B;31. 1!1,ek.;30.2. Deut,6,12. Neem. 0.14. 3. „Fiul omului, vorbeşte bătrînilor 1 3. Dar casa lui Israel s'a răzvrătit lui Israel, şi spune-le : „Aş� yorbeşt� împotriva Mea • în pustie. N'au urmat Domnul, Dumne.zeu : „Să M� mtr.ebaţ! legile Mele, ci au lepădat poruncile " at1. venit? _Pe . v1�ţa Mea, ca nu. �a Mele, pe c�ri t,_r_ebu!e s� le 1mpline�scă 
voi lăsa sa fiu 1ntrebat de v01, zice omul, ca sa traiasca prm ele, ş1 M1-au 
Dr_��:�i 

D
s��nJ����; .:;:j ·�:�i�i� b��f1�riUe1�.

esĂ�u:C:�s�;; a��t d�
lt
g�d 

Dacă vrei să-i judeci, pune-le•• înain- să-Mi \'ărs minia peste ei în pustie ţţ, 
te uriciunile părinţilor lor ! ca s�-i nimicesc. • Num. 1u2. p,_ ;uo;o5. 

• Cnp. 22. 2 ;  23. 36. + t:  Cnp. 10. 2. s, 91 10. u Pro\'. 1. 26. Vere. 16, 24. t Exot.l. 16. 2i. 
i Spune-le : „Aşa vorbeşte Domnul, ++Num. 1<. 211; 2•.oo. p,, ioo_.23. , Dumnezeu : „In ziua cînd am • ales pe I 1 4. Dar a_m avut. in �eder� _Numel_e 

Israel, Mi-am ridicat mina spre să- M�u, c� sa. nu fie pmgăr_i.t m ochu 
mînţa casei lui Jacov şi M'am arătat " neamunlor m faţa cărora 11 scosesem 
lor în ţara Egiptul�i ;  Mi-am ridicat din Egipt. •Vers.n,22. 
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1 5 . Chiar şi �n pusti� Mi-a� rid!cat� I d.epsesc astfe}; şi să Ie arăt „ 

mina spre ei ŞI Ie-am iurat ca n"u:1 voi sini D�n��ul . * ' Reg. 1i. 11; 21 . că tu 
duce În ţara pe care le-o. h�tansem, 33 . h .  frr . .... _. 35 .  Cap . 16.  '.!·) .• 21 . .** Cnp.o:�� 'C'ron.. 2' 
ţară în care curge lapte ş1 i:!11.ere, cea 27" „�e aceea, ţml omului v 

'' 

mai frumoasă•• din toate ţarile ; casei lui Israel, ş1 spune-le . • A Orbeşte 
* Num . t-1.2:S. P8.95.11;  1 00. 26. *" \"�rs. 6. beşte . D�mnul, pumnezeu � 11 ş� yor. 

1 6. şi aceasta p�ntrucă . au lepa�at VOJt.ri M au batio.co�it � şi m�arinlii 
poruncile Mele şi n'au urmat legile arahndu-se necredincioşi faţ" d tn.uh 
Mele, şi P.e�t�ucă au pîngă�it Sab�tele . • . 

a , �0�\�n.�'· Mele, căci imma •• nu h s a departat 28. Ş1 �nume, c1n_,d i-am dus în „„,. dela idolii lor. • \'ers.rn.zJ.  „ Nuru. 15.89. P.e care Jurasem �<_I Ie-o voi da !,ara 
Ps. 78. 37. Amoe a . z:. , �'6. Foi>t. 7. 4:?, 43. 

. ... . . �1-au �runcat �chu • spre orie� ŞI ei 
1 7. Dar m'am uitat c� mila . 1<_1 �1, 1�alt ŞI spre. orice copac stufos deal 

nu i-am nimicit, şi nu 1-am shrp1_t rn ş1-au .adus ier.tfele, acolo şi-a
' aco\o 

pustie. • P•„ 8·• 38 .  daruri(� de mm care cari M" u . adUs 
1 8. Atunci am zis fiilor !or_ în p��he. : acolo �1-au a�s mirezmele >• de �in1a1.1, 

„Nu vă luaţi d�pă . rîn�m�hl.e parinţ1: ros placu�, ş1 �colo şi-au turnat 0 .nn. 
for rnştri, nu ţrneţ1 ob1ce1urile lor, ş1 fele de bautura. Jen. 

nu 1•ă spurcaţi cu idolii lor ! . 
* ba�:,; . :.,ete. Cnp . o . rn. " C"p.1� 11 

1 9. Eu sînt Domnul, Dumnez�ul v_o- • 2
"
9 .

. 
E':1 1-am 1�tr�bat : „Ce sînt aces · stru · umblaţi • întocmai după nndme- malf1m1, la cari va duceţi ?" De 

le 
lile Mele, păziţi poruncile Mele, şi im- ! i s'.a dat nu�ele de „înăl ţim i" a�:e� 
pliniţi-le. • oeut . 5 . 3'.!, 33 ; 6; 7 ; 8 ; 10;. 1 1 ; 12. m ziua de azi ! na 

20. Sfinţiţi • Sabatele Mele, căci ele 30. Deaccea spune casei lui lsra I · 
sint un semn intre Mine şi voi, ca „Aş� . vo�be�te " Domnul, Dumneze

e : 
să ştiţi că Eu sint Domnul, Dumne- „yo.1ţ1 voi sa .va . spurcaţi în felul p�: zeul vostru !" •kr. 11.22. \'ers . 12. rmj1Ior voştri ş1 să curviţi ale . � 

2 1 .  Dar fiii s'au răzvrătit • şi ei im- după uriciunile lor ? rgin 
potriva . Mea. N'au umblat după rin- 3 1 .  Da, aducîndu-vă darurile •  d duielile Mele, n 'au păzit şi n'au im- mîncare, trecîndu-vă copiii prin face 
plinit poruncile Mele, pe cari •• trebuie v� spurcaţi şi azi prin idolii voşlri

' 

să Ie împlinească omul, ca să trăiască Ş1 . Eu să Mă las •• să fiu întrebat d; 
prin ele, şi au pîngărit Sabatele Mele. voi, casa lui Israel ! Pe viaţa Mea zice 
Atunci am avut de gînd să-Mi vărs ţ Domnul, Dumnezeu, că nu Mă voi lăsa 
urgia peste ei, să-M1 sting minia îm- întrebat de voi ! • vers. 26. " """-'
potriva lor în pustie. • Num.25. 1 , 2. 32. Nu veţi vedea împlinindu-se ce 
Deut. 9 . 23,2J;31.21. „ Vm . 1 1 . 13. t Vcrs. 8.13. vă • Închipuiţi, cînd ziceţi : „Vrem sa 
22. Dar Mi-am tras mina • înapoi, şi fim ca neamurile, ca familiile celor· 

am avut în vedere•• Numele Meu, ca !alte ţări, vrem să slujim lemnului şi 
să nu fie pîngărit înaintea neamurilor pietre i !" •cap.11.:, 
în faţa cărora îi scosesem din Egipt. 33. Pe viaţa Mea, - zice Domnul Dum-•r•s. ;s.�. vers . n. • • vers . 9 , H. nezeu - că Eu însumi voi fi lmpărat 
23. ln pustie, Mi-am ridicat iarăş mi- peste voi, cu mină tare şi cu brat în· 

na spre ei, şi Ie-am jurat că am să-i tins •, şi vărsîndu-Mi urgia. •1er.21.o. 
im prăştii • printre neamuri, şi să-i risi- 34, Vă voi scoate din mijlocul popoa· 
pese în felurite jări, relor, şi vă voi stringe din jările în 

• Le1·.26.:<l. Deut. :!S.ut. Ps.100. 21. 1er.1s.4. cari v'am risipit, cu mină tare şi cu 
24. pentrucă n'au împlinit • porun- braj întins, şi vărsîndu-Mi urgia. 

cile Mele, şi au lepădat învăţăturile 35. Vă voi aduce în pustia popoare· 
Mele, au pîngărit Sabatele Mele, şi şi-au lor, şi aco lo • Mă voi judeca fală in 
întors ochii•• spre idolii părinţilor lor. fajă cu voi. •Ier.2.0,35. C•P·�'-':: 

• vcrs.1s.10. '* C•p.6.9. 36. Cum M'am judecat• cu pănnln 
25. Ba încă le-am dat ş i  legi • cari voştri în pustia jării Egiptului, aşa 

nu erau bune, şi porunci prin cari nu Mă voi judeca ş i  cu voi, - zice Dom· 
puteau să trăiască. nul Dumnezeu. • Num. !4.21,22,22,zi.�. 

,• P„ 81. 12. ver.. �. Rom . 1 . u . 2 Tes . 2 . 11.  37. Vă voi trece • pe supt toi�g, _şi 
26. l-am spurcat pnn darurile lor de vă voi pune supt mustrarea legamm: 

!"Î�.�are, cin� tre�eau prin foc • pe toţi tului. • Lev.z;. S'l· 1"·�;1·'· 
rnt1 11 lor nascuţ1 ; am vrut să-i pe- 38. Voi deosebi • dintre voi pe cei m· 
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dără.tn1f� îi voi scoate din ţara în care orice *• c in tine, care va mistui 
d.1nctotşrăini, dar nu "'.or ll!eq�e •• iarăş cat . n · co�ac \•erele şi orice copac us-5111! 5 lui Israel. Ş1 veţi şti ţ că Eu apr

.
ins����1 t�ru!�fW�r�tinge flacăra :�l�o1:'1��!�'.:. 7 ;  1;,�7�;3!01;, 20 ")lnt ''"· "· :i:i. miazăzi ţ pînă la miazănoa��/a, dela 

•• fer . ..... Âcurn, casa lui Israel, aşa �or� . . 
* Ii·r· 21 · 1 1 - u 1.uc.2'.l. :11. t cup. 21 . 4.. 39.e Domnul, Dumt!eze� : „Du�eţ1-va D

48· Şi orice făpt.ură va vedea că Eu, b�Ş\ " iţi • fiecare la 1doh1 voştri !  Du- ni�ict�\�;��,_apnns, ŞI nu se va stinge şt 5 ��ea Mă veţi asculta negreşit, şi pă � ţi �ai pîngări •• Numele Meu cel 49· Eu am. zis : „Ah ! Doamne, Dum"Mn\e cu darur!le voastre de mîncare şi nezeule ! Ei. zic despre mine : „Omul 5u idolii voştri !  •Jmlc. 10. 1.1. Ps. si . n. 

acesta face mtr'una la pilde !" 
cl]\OB4·

-'· •• Isn. 1 . 13. Co.p.23. 38, 39. • ... 
A 40 Căci pe m�ntele Meu. cel sfint, 21 1 . Şi Cuvîntul Domnului mi-a vor-muntele cel malt al lut Israel, - bit astfel : P.e Domnul, Dumnezeu - acolo Imi 2. „Fi�l o�ului•, întoarce-ţi faţa spre �·�esluj i toată cvasa lui 1�.r:;1. toţi .ce� Ier�sal im, _ ŞI vorbeşte „ împotriva toce vor fi în ţara ; !'-colo 1 1  voi primi eur ilor sfmte, prooroceşte împotriva 
cu bunăvoinţă, vot cere. d.arunle .vo�- ţării lui Israel ! 
tre de mâncare, cele dmt11 roade dm • CtLp.20 . .ar.. ** Tlenl. ir.!. � . Amns i . rn. Mlc· .2 . &i u . darurile voastre, şi tot ce-Mi veţi în- 3. Spune \ării lui Israel : „Aşa vor
h . , c 1 - 23 Mi« 1 1 • • Ieo .„ - be�te Domnul : „I�tă, �m necaz pe tine, 
�-;�:�h�;.8:;,�·t;·'.'�1u�1�'. /·n�n� . 12 .. 1.

_ · . : . i ; In:- 1 .vo1 trage sabia tl1n teacă şi \'OÎ ni· 
4 1 . Vă voi primi ca Qe niş"te m_iresme' m1c1 cu desăvîrşire din mijlocul tău 

cu miros plăcut, du pace va 1:01 �coat� pe cel neprihănit' şi pe cel rău. • Io• 9.22. 
din mijlocul J?OPC!arelo�, � 1 v� yo1 4. Pentrucă vreau să nimicesc cu uesă
strînge din. ţ�nle. ·� cart sint�ţ1 . rts1- vîrşire din mijlocul tău pe cel ne
piţi ; şi voi f1 sfmţ1t de vot maintea prihănit şi pe cel rău, sabia Mea va 
eamurilor. • Ef<·• . o .  "· Fili p . < .  ts. ieşi din teacă, pentruca să lovească n 42. Şi •  veţi şti că Eu sini Domnul, orice făptură, dela • miazăzi pînă la 

cind „ vă voi aduce înapo i  în ţara lui miază noapte. • L"ap.20.'7.  

Israel în ţara pe care jurasem că o 5. Şi orice făptură va şti că Eu, Dom
voi d� părinţilor voştri. nul, Mi-am scos sabia din teacă, şi nu• 
Hers.38.4-1 . Co.p.00.23i 38.2.�. * * Cnp.11.ti;!lu::;M.21 . se va mai întoarce înapoi în ea. 43. Acolo • vă veţi aduce aminte de * "" "'„ ':: ; Olo . 1 1 . 
purtarea voastră şi de toate faptele 6. Şi tu, fiul omului, gemi • !  Cu răvoastre cu cari v'aţi spurcat ; ş i vă va runchii zdrobiţi, şi cu amărăciunea în 
fi scîrbă„ de voi înşivă, din pricina tu- suflet, gemi supt privirile lor ! • i,„_22. <. 
turor fărădelegilo r  pe cari le-aţi făcut. 7. Şi dacă te vor întreba : „Pentru ce 

44. ş�·��Î°t1ŞtÎ:L�'ă2'�:· �j'�to�;��Î; �e��J;�„�� . r�fi1�1z:.� ·��1�,
tr���l vi,�: 

cînd Mă voi purta cu voi avînd în ve- mile se vor înspăimînta, toate mînile• dere„ Numele Meu, şi nicidecum după vor slăbi, toate sufletele se vor mîhni, purtarea voastră rea, n ici după fap- ş i  toţi genunchii se vor topi ca apa ! . .  tele voastre stricate, casa lu i  Israel, lată că vine, a sosit, - zice Domnul, 
zice Domnul, Dumnezeu." Dumnezeu !" _ • c„,„ 0 . 11. • vere.38. C•P·2'-24· •• Cnp. !lll .22. 8. Cuvîntul Domnului mi-a vorbit 
lmpolriva Ierusalimului şi Amoniţilor. astfel : 
45. Cuvîntul Domnul mi-a vorbit ast- 9. „Fiul omului, prooroceşte şi spune : 
fel : „Aşa vorbeşte Do�nul.. 21 : „Sabia, da, 
46. „�ii:I . oll!ului *, înt?arce-t_i faţa sabia • este ascuţ1tă'. ��.}��.t.�u:��; ir„2". spre m1azaz1, şi vorbeşte 1mpotnva Io- . t ă 1 · 1 eurilor de miazăzi ! Prooroceşte im- 1 0„ Este a�cut1tă pc:_n ru m0ce , �1 li· 

potriva pădurii din cîmpiile de mia- 1 stru1tă ca sa luc.easc� ! . . . _. sa�1e, tu 
zăzi ! • Cap.o. 2; 21. 2. tai toiagul de cirm�1re al fmlu1 meu, 
47. Spune pădurii de la miazăzi : „As- care nesocoteşte orice . lemn . ; · cultă cuvîntul Domnului ! Aşa vorbe�te 1 1 .  .A dat-o la lus�r"u1t, �a s � apuc� Domnul, Dumnezeu : „ lată, voi aprm- cu mina ; este ascuţita sabia, ş1 lustru 
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ită ca să înarmeze mina celui ce • mă- decît nişte vrăjitor i i  deşe t . cel'ăreşte. • vers . 10.  au făcut jurăminte • minei� e, e1 cari 
1 2. Strigă şi vaită-te, _fiul omului � împăratul Babilonului î şi ad 

oase. Dar 
Căci este scoasă împotriva. poporu lu�  de nelegiuirea lor, aşa că vo�cfi <lln.inte 
Meu, împotriva tut�ror v�1y�z1.lo_r _lui • r·""· ". 1,�rinş1. 

Israel, cari sînt daţi prada sab1e1 1m- 24· De aceea, aşa \'Orbeşte I) '·'"· '' 

preună cu poporul Meu ; deaceea bate- Dur:n�ezeu : „Pen trucă vă făl iţ i  omnul, 

te • pe coapsă ! • rer.3!.19. leg�uirea yi;iastră, \'ădindu-vă 1�u. ne. 
1 3. Da încercarea • s'a făcut, şi ce legile, aratmdu-vă păcatele • aracte. 

va fi da�ă toiagul acesta de cîrmuire, faptele voastre ; pentrucă vă ��1.toate 

care nesocoteşte totul va f i •• nimicit ? ele, veţ i fi prinşi de mina lui 1 a iţi cu 
zice Domnul Dumneze u !" .�5· Şi tu, domn • nelegiuit ·

g t . 
• Iovo .23. 2cor.s.2. ••vers.27. fu uc�s, domn al lui Israel' a � sa 

1 4. „Şi tu, fiul omului, . pr<;>oroc�şţe! zi •• vme tocmai cînd nelegi�i/ caru, 
şi bate • din mini ! Loviturile s.ab1e1 l� ,��l�_ec!ap.S5.�.'C'ron.3G. 13. ler.5'. 2  r�,�„ �s�'. 
::ă:�j ��gf;t�ă��i�i�f �eT�t:n���:�a�� 26· Aşa vorbeşte _Dom!!ul Dumnezeu·  

·11· ur�ăreşte •• de toate părţile. „La 0 parte cu mitra, JOS cununa • · 
părătească ! Nu mai este cum a 11m· 

• Num. 24. JO. Vm . 17. Cap . s . u . •• i Reg . 20 . 30 : 2'.l.2". �i: este ple�at \"a • fi înălţat, şi ce �:t
t
e
. 1 5. Ca să arunc groaza în inimi, ca malţat �a f1 plecat !  • cap. 17,„. Lnc.1.;, să înmulţesc pe cei loviţi, deaceea am 27 Vo d 

tras sabia, ameninţîndu-i la toate por- · · • 1 .a JOS cununa, 0 vo i da jos o voi da JOS. Dar I ucrul acesta nu . ' ţile lor. Vai ! e făcută • să fulgere, şi avea loc decît la v�l!,irea _Aceluia ca�: ascuţită pentru măcel ! * '"•"'· 10· 2'" ar� _drept _ l a  ea, ŞI m mma căruia 0 
1 6. Strînge-ţ i  • puterile, sabie, întoar- voi mcredmţa." 

ce-te la dreapta ! Aşează-te, întoarce- • Fac.49. to. vers. 13. Luc. 1. 32, 3:1. Ioant.". te la stînga ! lndreaptă-ţi ascuţişul în 28. „Şi tu, fiul omu lui, prooroceşte şi toate părţile ! * C•P· 14· 17·  spune : „Aşa vo�b.eşt� Domnul, Dum�e-
1 7. Şi Eu voi bate • din mini de bu- zeu, despre cop111 lui A�on • şi despre curie, şi Imi voi •• potoli urgia. Eu, ocara lor. Spune : „Sabia, da, sabia" Domnul, vorbesc !" este scoasă pentru măcel ; este lustrn· 

� \"ers. 14. Cap . 22. 13. ••cap.6.13. ită pentru n imicire, ca să lucească ! 
1 8. Cuvîntul Domnului mi-a \'orbit ·:·Ier. '"· 1 . Cap. 20 .  2,3,n .  Tel. 2 .s ,9 , 10. ••rer„uu. 

astfel : 
I 

29. ln mijlocul vedeniilor• cu cari te 
1 9. „fiul omului, croieşte-ţi două dru- în�al� ei şi în m_ij l?cul proorociilor 

muri pe unde să treacă sabia împăra- mmcmoase pe cart ţ1 le fac ei, te \'or 
tului Babilonului ! Amîndouă trebuie 1 face să razi între trupurile moarte ale 
să iasă din aceeaş ţară. fă un semn ' c�lor răi, . a. căror •• zi vine tocmai 
pe drum, fă-l la începutul drumului 1 cmd neleg1u1rea lor este la culme. 
care duce Într'o cetate. * Cap. 12 .2-1;22.28. ** Yers . 25. Iov18.20.Ps.:Ji'.l.i. 

20 Să faci unul din aceste drumuri 30. Bagă-ţi sabia • înapoi în teacă. ln 
aşa ·ca sabia să vină la Raba •, cetatea locul în care ai f<;>st ţăcut, în ţara ta " 
copiilor lui Amon şi pe celalt aşa ca de naştere, te voi ţ J Udeca ! 
sabia �ă yi!l� în 

.
1Jda, 

.I
a Ier_u��lim, ce- 3i'_1•1;;; s:�;·:;;��-.14�Î�i�6

·;�;1�•Pii�·:; tatea 1�t�r.1ta. _ Ier. 4D . •. (;�P·2"·0• �mo•
;·

14· voi sufla •• împotriva ta cu focul ur· �1 .  Cac1 1mpara_tul  Bab1lonulu1_ sta la giei Mele, şi te voi da în mînile unor rasc�uce, I� capatul cel�� doua dru.:; oameni cari sfîşie şi cari nu lucrează �un,_  ca �a dea _cu bo�n � . el _scutura I decît Ia nimicire. sageţtl�, mtreaba teraf1m11, ŞI cerce- 1 • Cap. 7. 8, 14 .19, 22.2'!. ••cop.2!.:!I'" tează ficatul. • . ' 32. Vei fi ars de foc ; sîngele tău i·a 
• 22. So�ţul, care. este m dreapta lui! curge în mijlocul ţări i ! Nu-şi � \'Or 
mseamna Ierusalimul, unde vor trebui mai aduce aminte de tine ! Căci Eu, să ridi�e ber�ec� să dea por_un_că pen- Domnul, am vorbit." • c•p.25.lO. tru macel, ş1 sa scoată strigate • de 
război ; vor ridica berbeci •• împotriva 
porţilor, vor ridica întărituri ş i  vor 
face şanţuri de apărare.• Ier.&1.u. „ Cap.4.2. 
23. Copiii lui Israel nu văd în aceasta 

22 1
: 

Cuvîntul ! Domnului mi-a ror· 

2. „�1ttu,
af���l �mulu� vrei • să jude· 

ci ? Vrei să judeci cetatea setoasă" de 
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825 ? pune-i înainte toate unc1unile : voi rasoîndi în felu · 1 1 - · " . . . sînge . cnp. 20 . 4 ; �:1.36. * * Cap.".!·t li, 9. Nnh . a . 1 .  I nimici •• cu d " „  r� e an, �� �t t ''?l ei! ' e : „Aşa vorbeşte D.o�nul, 1 mij locul tău . • �savir��-

r
.
� .,�

ecura\ia din 
3. ����u : ,,!=etate, 5a�e _ve„rş1 _ smg� "'* Cup.'.?3.:; . . 1�. eut . 4. - · . �·-·• ,G-1.  r:1p . 1:.?. u , 1:, . 
�u�ijlocu_l _tau,_ ca s�-ţti vma �l�a, şi .� �- Ye.1 fi spurcată astfel de t ine în-1n . faci idoh c� sa e_ sp�uc1 . . . saţ1 mamtea neamurilor · · . • -care·ţe-ai făcut vmova!a d1� �ncm3: Eu sînt Domnul." ',�,-�e1'.;.��.'.r. r,c� !· elui pe care .l.-a1 vars�t . '  _ş1 !e-a1 1 7. Cuvîntul Domnului mi-a vorbit 
'.'"!rcat prir_t idolu pe_ cari i_-a 1. f3:cut. astfel : . '
r�
-ai apropiat . astfe! .�1 lBe, şi ai ��uns I 1 8. •/iul omului, casa lui Israel a pătul anilor tai . e �ce.ea te aiuns pentru Mine ca nişte sgură . la
c 
�ae ocară printre _n�amun ŞI de bat- toţi sînt aramă, cositor, fer, plumb, î� fa ă printre toate ţanle. • r ncg. 21 . 16. cuptorul de topit · au ajuns nişte sgu-!?��'�t 28. 37 . 1 RE"g . 9 .  i. Cnp . 5: 1 1 - �n n . !l . i••. I ră de argint. * l�n. : . '.:!:! . J11r . 1i . :!�, l'll' . î'!< . l l 0. l19, 5 Cei de 3:Proape . Şl ce� �e �epart_e 1 9. De aceea, aş1 vorbeşte Domnul, 

. : •or bate JOC �e h_ne! cac1 eşh \�sţ1- i �umnezeu : „Pentru că toţi aţi ajuns 1!1 �a spurcată ŞI plma. de _tur���an � n1��e sgură, iat� că vă voi strînge în la 1 tă că în tine, toţi v01vorn lui m11locul lerusahmului. 
6·. eÎ î i întrebuinţează _puterea ca să 20. Cum se st�înge_ arginţul, arama, 1.sra e sfnge. •Is�. 1 . 23 . )hc. :. 1, 2 , 3. �cl.3.3. ferul, plu�bul ş1 c��1torul, m cuptoru l i ersln tine tatăl şi mama smt• d1spre- de topit Ş I  se sufla in foc ca să se to-
7:ţ. străinul •• este chinuit, orfanul pească, aşa vă voi strînge ş i Eu în mîllll .1�duva sînt asupriţi. . n�a şi _urgi� Mea, vă voi pune acolo şi ŞI \ 3 

* Deut.2i.16. * * Exol\ . ?2 . 21 . 22. li Va VOI topt. 
8 Tu Imi nesocoteşti •  locaşurile Me- 2 1 .  Da, vă voi strînge şi voi sufla• 
l e ·cele sfinte��·�,i. 2���!�!��19�!b�1�:.1;�, ... I �:ţ�eto��i î�ue1�ocul miniei M�l�„.��'�'�-

9 ln tine sînt bîrfitori •, ca să verse \ 22. Cum se topeşte argintul în topi
si�ge ; în tine •• .se m�nîncă j�rtfe ido- to�re,_ aşa yeţi_ fi_topiţi voi în mii l?cul 
Ieşti pe munţi ; m m11 locul tau se . fac lui. Şi veţi şti ca Eu Domnul, M1-am <l sfnnări. •Exod. Z3. L LeY . rn.16. ••cnv . 1>-0. u . vărsat" minia peste voi." �O I mijlocul tău, se descopere • * l'"P· '° · s . '3 . Vers . '1. 
gollciu�ea tatălui ; în "!�j locul !ă�,_esţe 23. Cuvîntul Domnului mi-a vorbit 
silită femeia în timpul necuraţ1e1 ei ! astfel : . . . •Lev . 1s.i,s;20.11.  lCor. o. i . •• Lev . 1s. 19 ; 20. 1s. 24. „Fml omulm, spune lerusahmu
C•1•.1S. 6. . , lui : „Eşti o ţară necurăţită, şi neuda-1 1 . ln mijlocul tău, fiecare se . de_?a tă de ploaie în ziua miniei." . .  
la uriciuni c u  nevasta aproapelui sau, I 25. Mai marii l u i  uneltesc• î n  m11 lo
fiecare se spurcă prin amesteca�e de cui lui ca să înghită•• sufletele, ca un 
singe • cu noră-sa, ţ_iecare _ n�c1!1ste- 1 1eu ca�e răcneşte �i -�şi . sfăşie _prada ; 
şte" pe soru-sa, pe fuca tatalu1 sau. pun mina ţ pe bogaţu şi h�crun scuf!l
•Lev. 1s. 20; 20. 10. Deut.22.22. ler. 5 .8 .  Cnp. 18. 11. pe şi măresc numărul vaduvelor m 
"1�.'i�- ��:;1�·e 1:�1!·�:-��i pentru văr- miJl����.��j.' ** )!at. 23 . u .  tMic.3.11 . reu.a.4. sare de sînge. Tu iei. dobîndă •• şi ca- 26. Preoţii • lui calcă Legea Mea şi 
mătă, jăfuieşti cu sila .P.e �proapele !mi pîngăresc„ lucrurile Mele sfinte, tău, şi pe Mine Mă ţ u1ţ1, zice Dom- nu fac nici 0 deosebire ţ !n.tre c� est� nul, Dumnezeu." • Exod.23 .. 8. Deut . 1&.19 :2:.  sfînt şi ce nu este sfînt, m�1 n�1 mvaja 
2.;. '*Exud.22.25. Lev.25.36. Deu l . ,3.19. Cap.1S.l3. oameni să facă deosebire intre Ce 
•neut.S"l.18. Ier. 3.21. �·P·::'·�· . . . • �:te necurat şi ce este curat, îşi întl�rc 1 3. „�� acc:_ea, 1�t� ca bat d1_n m1f1 ochii de la Sabatele Mele, şi sînt pm-d.m _pnc1�a. lac�m1e1 �e �are �1 av�_ -o, ăritînmijlocul lor. •Mal.2.8. ** Lev . 22.2, ŞI d1n_ pncma smgeJm Varsat �n

c!"�{ J�7- �r. 
\ ,nm .  z. w. + Lev .  10.10. Ier. "" IO� Cop. '.': 23. 

cui tau: . . . • . . P· · : 27 Că eteniile • lui sînt m ml) locul 
1 4. l\1 va sufer1 1mma , ş 1 l \1 vor f! 1 . · nfşte lupi cari îşi sfăşie prada ; mînile. destuţ de tari în zilele ci�� voi v�

1rs
c; sînge, pierd suf�etele, nm_nai ca lucra. 1meotr�va.t a ? Eu, Domnul , am 

- _ i otolească lăcomia de bani. . 1·orb1t, ş1 v01 ş1 lucra. I sa ş • !�• 1 23• Cap.Zl.<;. )Uc.a.",3·'' · 10 . 1 1 .  Tel. 3.:i. 
* Cap. 21 . 1 .  „ Cap. �i·u. p · · c " "  • lui au pentru ei ten-1 5. Te voi risipi • printre neamun, te , 28. rooro 1 1  
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cuieli de ipsos, vedenii••. în�elătoare, I uc!s·o cu sa�ia, de i. s'a dus . 
proorocii mincinoase. Ei zic : „Aş� prtnţre Femei, . după Judecălile ;citta 
vorbeşte Domnul, Dumnezeu !" Şi I de ci  31sup�a �1. . •1;,1,, "ă;u1e. 
Domnul nu Ic-a vorbit ! 1 I . :.or.a et Oho l 1ba a văzut „ •1 1  

• Cup . 1s. rn. „ c.p . 1:i. e. 1; z1 . 20. ' acesta, ş i  a fost mai f:iră frl „ lucrul 
29. Poporul • din ţară se dedă la sil- 1 ca )n patim.a ci ; şi a întrecuf de cit 

nicie, fură, asupre_ştc „ pe �el "!!�oro· · sa m curv:•· . ,„,_:' -' ·  „ 1„. :i. i 1. cPoe
„s�1

ru. 
cit şi pe �el ltp�tt, ca!c.ă m ptctoa�� I 1 2: . . Ea � � arrms de dragoste ' ''· pe străin tmpotriva oricar�t _dreptă!� . ! coptu �s1r1e1_ '· ·  du p31 dregători�upa • Jer. 6. 26,2i,2�. <'11p, IH. I'.!. • • l�xnd . 22 . 21 . Zt. O. l.A! v . ,  Căpetenii, VCCtn ll C I, 1mbrăcaţi i _,I 
10. :<i. cur.:r•.1. . I strălucit, călarcti calări pe ca· n chip 

30. Caut • printre ei un <?m c�_re să I ncri şi plăcuţi. • 2 1
1
• 
tot1 ti. 

înalţe •• un zi�, şi să stea m mtj locul z cmn .2'!. 10-:0:1. cuo . 1• . "'· „ v.„_ ,_ 2/'"· "·'· '"· 
spărturi i  ţ �na.mtea Mea pentru tar�, I I �- Am văz�! .�a se spurcase • 
ca să n'o nimicesc ;  dar nu găsesc m- mat ca cea dmt 1 1 din amîn<lo 'ă intoc. 
ciunul ! • Icr.5. r . •• �"P· 13·5· t l'•· 1�· 2;': j 1 4 . Ea a mers ch iar mai de\r . 3 1 .  Imi voi vărsa uri:r•� � peste e�, 1 1 , curviile ei. A zărit pe ziduri � t. 1n 
voi nimici cu focul mm1c1 Melc, �· I� grăveli de bărbaţi, nişte icoane

"� e '.U· 
voi întoarce Faptele „ asupra capului dei zugrăviţi cu coloare roşie c Hai. 
lor, zice Domnul, Dumnezeu." I 1 5. cu brî ie îm prejurul coaps'el 1 • \"m. 2", . „ • .  „p.O. JO; l i .  ,„ JO. ···: I cu . turbane de _felurite col ori r�' c�r, 
Cele doutJ surori curve, Samaria Şl tot• avînd _înfăţ1�area unor \'iteii, du:ă 

Ierusalimul. felul Bab1loncn1lor, a c.aror !ară de 
23 t. Cuvîntul Domnului mi-a \"Or- naştere. este Haldea i ş 1 �·a• apri

.
ns 

b"t tf I ·  1 după e1, 211eg.:«. 1. c.„.„ � 
2 FÎul

as
on::uiui erau două • femei ! 1 6· la .c�a clintii privire, şi le-a tri: 

fii�c"ale aceleiaşi' mame. ' I  mes so_l t 111 �aldca_. . • 1er. :1 . 1, • .  10. r·n1. . i6. <6. 1 7  .• Şt cop111 Babt lonulut a_u venit la 3. Ele au curvit • în Egipt, au cun·it I ea, 
111 patul d_� dragoste, ŞI au spur

ln tinereţa„ lor ; acolo le-au fost strîn· cat-o cu cury11l� lor .. ��a c� ea s'a 
se \iţele, a

.
colo le-a fost atins sinul fc- 1 spu�cat .cu et, . Şt a pot mima • . s'a în. 

cioresc. • 1..e,· .11.1. lo-4.:H.u. ca1,.'.4,.H. uca1,.11:1.:r�. străinaţ c..lc e1: . • \ el"ll .2't.3!1, 
4. Cea mai mare se chema Oho la, şi .1 8. �· clnd ş1-a . dcsg�lt.t ea necură· 

sora ei Oholiba. Erau • ale Mele, şi au f ţia, • ş1-a de�c�pcnt _ gol tc1unea, şi ini· 
născut fii şi fiice." Ohola este Sama- !"a �ea s � tnstrămat de ea, cum se 
ria ; Oholiba este Ierusalimul. j mstrămasc şt de soru-sa.. • lerM. 

• C•o.16.�. 20. f 1 9. Dar ea ş1-a înmulţit  curviile tot 
5. Ohola nu Mi-a fost credincioasă ; n_iai m u_lt, . gî!1dindu-se iaraş la zilele 

s'a aprins de dragoste pentru ibovni- ! !tnc�eţc1 e1, cmd curvea• în ţara Egip· 
cii ei, după Asirieni •, vecinii ei, tulut. . . • v·�·'· 

• 2Beg. t!o.10; rn. 1: 11„. 0•••"·"· 20. Ea s'a ap rins după mşte necura· 
6. îmbrăcaţi cu ştofe văpsite în alba- ţi, a căror carne • era ca a măgarilor, 

stru, dre�ători şi căpetenii, toţi tineri şi a căror apropiere era ca a annă· 
şi plăcuţi, călăreţi călări pe cai. sarilor. •c•p. 1u: 

7. Ea a curvit cu ei, cu toată fruntea 2 1 .  Astfel, ţi-ai înoit iarăş nele�iui· 
copiilor Asiriei ; s'a spurcat cu toţi rile tinereţei talc, cînd Egiptenii iii 
aceia pentru cari umbla nebună, s'a strîngeau ţîţele, din pricina sinului tău 
spurcat cu toţi idolii lor. fecioresc. 

8. Nu s'a lăsat nici de curviile ei • 22. Dcaceca Oholiba aşa vorbeşte din Egipt, căci aceştia se culcaseră Domnul Durn'nezeu : l�ta că atî l '  im· 
cu _ea fn tin��eţa ei, li atinsese�� sinul potriva 'ta pe ibovni�li tăi, de _cari li· fecioresc, ŞI 1ş1 vărsaseră curv11le pe- ai înstrăinat inima, şi-i aduc dm toate 
ste ea. • '"""· n .  părţ ile împotriva ta : •Cap. iu7• vm.�. 

?·. De a�eea, am �at-o î�. mînile . i��v- 23. pe Babiloneni şi pe t�li _Haldeu! mc1lor e1, _în mlm!e cop11lor Asme1 •, căpitani •, voivozi şi domni, .ş• pe t�J: pentru cart se �.pr�nsese de �ragoste. c�piii As!riei !mpreună �u _er, hnen„ 
. . 2ll•s. 11. 11,_i.;, 6, 211; 1_8.�, 10, 1 1 . şt pl ăcuţ i, tot• cJregăton_ ş• căp_etenu, 

I O. Et 1-au descoperit goltcmnea, oameni vestiţi toţi călări pe cat. i-au luat fiii şi fiicele, şi pe ea au ' • 1er.m.21. „ vm. 1'· 
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24 fi vin împotriva .ta cu arme, ca- 37, El� s'au d d· 827 

. 
·
i roti, şi cu o �ulj!mc _de_ popoa re. pc mîn ile lor est� ,a

t. la preacurv ie, şi ra ş scul pavăză ŞI c01fur1, ina in lcază vit cu idoli i lor . . �lllRe : au prcacur
�u toal� părţi le împotriva la. Lor i c  nascuseră , i-au •1�1. cop1u pe cari. Mi-i'' 
j:cr:di:ifi� i��ecat�, �i t� vor j udeca ���a l?r, ca sa-i ��:::11��1

11 1 foc '" c in-

d�f. Te fac d-M 1 . s 1mj 1  .gelozia, ,ş i :J�:· "A.7��;"·�: ·;� ·
""· 1�· "''..'"·

.
"'· "' "'· '" :1 1 

se vor puri� cu u�t1c cu 1111.c. I ţ i vor mai făcut . M .  . east,1 1ata c c  Mi-au 
iăia nasul ş1 urech i c, ş1 saminja ta va sfînt în a�ciaşl

-a�! SfH1r
M
cat Loc:işul cel 

cădea lovit� de �abie. l t.i vor . lua fi i i  Sabalele. I, ŞI 1-au pmgârit • 

i fiicele, ş1 cc-I• va m a i  răm inea , va 39. Cac1 du ac . '' "'' " '  
li mîncat de foc. . . I� �dol i i lor, tgt î� :,1��u,•cJece�atr1st'acuodp1111s1 26 Te • vor desbrăca de haine, ş1 vor şi in L 1 " 
lua 

·
podoabele scumpe cu car i te gă- spurce. 

(�:Y.� Meu c�l �fiuţ, ca să-l 
Ieşti. • cap. 1 1Lm1. a ce au facut m Cas(1 M�a. 
27 Voi • pune astfel capât nclcgi ui- 40 Au . '"""•· " · ·' · 

ri lo� tal� şi curviilor �· t� lc <!i� jara cari. vcnc�111111�at c�1.ar după oam_cn i i, 
Egiptulm. Aşa că nu-j 1 vei mai  mdrc- soli • şi i· I" � d_eparlc, Ic-au l rimcs 
la rrivirile. spre ei, şi nu Ic vei mai te-ai

' scâlda· 
a ca .�' au . yenii. Pen.Iru ci 

Pind1 la Egipt. •V•1• . 111 . < 1 ; "' - ' ''- u y , . „  . •  ,io. och i i 1/.t· t�„ .' tc-a1 sulemenit ţ la 
g28 Căci aşa vorbeşte Domnul Dum-

' ş
, 

1 .'� 1 gatit cu podoahdc talc · 
nez�u :. ,1.Iată, t� .dau î� '!1Înilc �celora 4 1 . ai ;��·:1t *c* 'l\'� ::.::: t2 111:�· \ • . :��. 1:r. 1: :1.111• 

pe cari 11 urăşti , în m mile ace lora de tea căruh cr· 
P. t '  

pat mare( , 111a111-
ari ţi s'a înstrăinat „ in ima ai 1 „ ' " :'. l l 1  uisa 0 masâ, pc care c 
29. Se vor purta cu

0 '�'�ii"'�'�
· 

;i::··;··i;i
· , ;.,:��i�'s,�; ,���;�f;:r. :�„�2�d.�I,e�n

�.1 1�;1;: "· 

vor ridic� toate bogăţiile, şi _te vor l ă- · 1 2. S'au. auzit slrigălcle unri mul f im i sa fl'oală , goală de tot. Ruşi.nea n�cu- vese!c ; ş1 cu mulţ imea aceasta de oa
răful�r . I.ale s� va ��scoperi, ruşinea mcn ! de rînd au adus n işte beţivi din 
neleg1umlor ş1  curvulor talc. pust ie, cari au pus br"ţă · • • - 1 • • c:ip. 1 r.. :�!1. ,.,.r„.:v.. celor două sur . . „a d 

ri in m1.111 e 
30. Lucrurile acestea ţi se vor intim- capetele lor 

ori şi min re cununi pe 
pia, pentrucă ai curvit • cu neamuri le 43 Am z

' ' .  1 · . · 
pentrucă te-ai spurcat cu ido l i i ,Ig,�;. "· ,:. cea · bătrint �,Şf�1c�� ��lv�: ����r�� 
31 .  Ai mers pe calea sorei  ta lc, dea- oa��' 

curvulc, ş 1 toi vor ma i veni Ia 
ceea, şi Eu iţi pun poli ruf • ei în ml- ca ( . . 
nă. • 1n.2f •. 1r,, • .,, . 44. x Ş1 au �en1t la ea cum vin la 0 
32. Aşa vorbeşte Domnul, Dumnc- c�ir_va ; aşa s au dus _la Ohola . şi Oho-
zeu: „Vei bea potirul sorei tale cel hba, la aceste femei neleg1u1lc. 
larg şi adînc ; vei ajunge de rî� • şi 45. D� a�cea oamenii fără prihană le 
de batjocură . lncape mult în ci ! vor osmd1 ', cum se osîndesc femeile 

o c:np.22.4,u.  preacurvc, cum se osîndcsc cele cc 
33. Te �ei u_mplea de beţie şi du- v_arsă .�înge ; .că_ci sînt prea curve, şi au 
rere ; căci potirul sorei tale Samaria smge pe mm1. " "''· "'· ''"· • • vero . 87 .  
esle un potir de groază şi spaimă ! 46. Căci a�a vorbeşte Dommil, Dum· 
34. li vei bea • şi îl vei goli îi vei nezeu : „Voi aduce • împotriva lor o 

roade cioburile, şi-ţi vei sfişi; ţîţelc. mulţime de gloată mare, şi le voi da 
Căci Eu am vorbit zice Domnul Dum- pradă chinului şi  jafului. • cnp. rn. •o. 
nezcu." 

' • ro. 7u. H. ;, • . r,1. 11. 47. Adunarea le va ucide • cu pietre, 
35. Deaceea aşa vorbeşte Domnul şi le va doborî cu lovituri de sabie ; Ic 

Dumneze� : „Pentrucă M'a i  uitat•, pen'. vor ucide •• fiii şi fiicele lor, şi le vor 
lrucă �'a1 aruncat •• la spate-ţi, poar- arde casele cu foc. 
lă-(1 ,. tu acum pedeapsa nelegiuiri· • Cap. 10

. 
<o. " 2 Cron. :u;.i;,  10. Cup. 2u1 . 

lor ŞI curviilor tale." • i.r.2. ::z, 3. 21 , r n. z;,. 48. Voi face astrei să înceteze ne le
C•p.ll?.12. •• i n.11. u.e. Neem.o . 20. giuirea • în ţar:I ; ca " toate femeile s� 
36. Domnul mi-a zis : fiul omului ia învăjătură, şi să nu mai facă o ne-
nei să judeci • pe Ohoi� şi pe Oho'. legiuire ca a voastră I 
hba ? Pune-le înainte uriciunile „ lor ! •cap.2'l. lo. vm.21. „ Deul ls. 11. 2Pe1.2.o. 

*<'np.20. < :  22.2. •• 1ou.r,oi. 1 . 49. Vi se va răsplăti astfel neleiiui-
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· veti purta păcatele • săvîrş}tc spurcăciu�ea .ta ! Pen trucă ��aÎd�li i voştri, şi veti şti •• că Eu smt ; sa te .curaţ ş.1 nu te-ai făcu�� l'rut 

Domnul, Dumnezeu !" _ - 1  nu vei !:"�1
. 

fi �urătită de sp u:at�. 
•Vers.35. •• Cop. 20. 38, -12, „; 25. o. nea ta pma lm 1 voi potoli .urcac1u. 

. . pra ta. • cap.0 �.1n1a asu. 
Dărîmarea lerusallmuli:i· 

. 1 4. Eu, Do'!ln�J ·, am vorb lt ; · ":1•.�. 
24 1 . In anul al nouălea, m z1.ua a ac�s�a se va �ntu�pla, şi Eu n}uc!ul 

zecea a Junii a zecea, Cuvmtul pl.1�1 ! 1:'11:1 Ma v?1 lăsa, nu •• vol1 llTJ. 

Domnului mi-a vorbit astfel : . . mila, nlCI nu Ma voi căi. Vei f' .al'ea 
2. „Fiul omului, �cr:ie nume_I� z1�e� cată d_upă puterea ta şi după �jude. 

acesteia, numele z1le1 de azi · . �aci tale, zice Domnul, Dumnezeu." Ptele 
chiar în ziua aceasta • se apropie im- _ • 1 som. 1;. 29 ,  •• c, 
păratul Babilonului de Ierusahm. 1 5. Cuvmtul Domnului mi-a ,P.5·11 • 

• 2 Reg. z:.. 1. 1er. 39. 1 ; 02. • . astfel : IOrb1t 
3. Spune 0 pildă acestei case • de în- 1 ?· ,li ul .om�lui, iată, î ţ i  voi . .  dărătnici, şi zi-le : „Aşa vorbeşte Dom- pm�tr o lov�tura ce ti-e mai scurnrap1 

nul, Dumnezeu : ,p_une, pune caza- oc�1. _Dar: sa" nu te . jăleşti, nici sf m 
nul •• şi toarnă apa m el ! phng1, ş1 sa nu-t1 curgă lacr· n1u ' 

• cap. 11. 12. * * Cer. t .  rn. Cap.11. a. pentru ea. anu e 
4. Pune bucăti de carne în. el, toat� 1 7. Suspină .în tăcere, dar nu plin e •  bucătile cele bune, .coapsa ş1 spata, ş1 ca l a . "!ort1 ! " �eagă-ţi turbanu� „ umple-l cu cele m�1 bune .oase. " . pun�-ţ1 mca_lţammtea ţ în picioare' 
5. Alege ce e !:"al �un dm tur�a, "ş1 n1;1-ţ1 acoperi ţy barba, şi nu rnînc; pune lemnele gramada supt �az"an ! fa-� pmea de Jale ! • Ier. 16.5, 6, ;. " 1;.,. 

să fiarbă în clocot mare, ŞI sa f1arba 2 1 . 10. + 2 �a m . 1s . ao. t•�lic.:u. · '"• 
şi oasele din el." 1 8. Vorbisem poporului dimineaţa · 6. De aceea, �şa vorbeşte Domnul, s�ar.a mi-a mur!t nevasta. A doua' :: Dumnezeu : „Vai de cetatea cea setoa- dimineaţa, am facut cum mi se porun 
să • de sînge, cazanul cel �lin de_ ru- cise. . . 

· 

gină, ş! de �e. care . nu se 1a rugma � } 9. Pop.o;uI m•:a zis : „Nu vrei să ne Scoateţi bucaţile dm el uncie dupa lamureşh ce mseamnă pentru noi 
altele, fără să trageţi„ la sorţi. •cap. 22.3; ceea ce faci ?" •cap.!2.9:i;. 1, 

23.37. Vers . 9 .  • • 2 sam.s.2. 1oel 3. •. Obad.11. Nah.3. IO. 20. Eu le-am răspuns: „Cuvîntul 
7. Căci sîngele pe care l-a vărsat ea Domnului m i-a vorbit, astfel : 

este încă în mijlocul ei. L-a pus pe 21 .  „Spune casei lui Israel : Aşa 
stînca goală, nu 1-a vărsat • pe pămînt, vorbeşte Domnul, Dumnezeu : 'iată 
ca să-l acopere apoi cu ţărînă. voi pîngări • Locaşul Meu cel •;fînt' 

• Lev. 17.13. Deut.12. 10, :u. fala puterii voastre, ce vă e mai 
8. Ca să-Mi arăt urgia, ca să Mă scump •• în ochi, lucrul iubit de rni; 

răzbun, i-am vărsat • sîngele pe stînca şi fiii ţ voştri şi fiicele voastre, pe 
goală, pentruca să nu fie acoperit. cari i-aţi .lăsat după voi, vor cădea 

• Mat. 7. 2. ucişi de sabie. 
9. De aceea, aşa vorbeşte Domnul, • Ier. 7 . 1<. Cap.1.20, 2 1 , 22. • • P, . 2; . 4. • C•v.z1.1;. 

Dumnezeu : „Vai • de cetatea cea se- 22. Şi atunci veţi face cum am făcui 
toasă de sînge ! Vreau să fac un rug şi eu. Nu • vă veţi acoperi barba şi 
mare ! • vm. s. Nah.3.1. Hab. 2. 12. nu veţi mînca pînea de jale, 
1 O. lngrămădeşte multe lemne, a prin- • 1„r.16.6, '- vm. i: 

de focul, fierbe bine carnea, fă fertura 23. veţi sta cu turbane pe cap şi cu 
groasă, ca să se ardă şi ciolanele. încă! ţămintea în picioare, nu • vă vel1 
1 1 . Apoi pune cazanul gol pe jăra- jăli şi nici nu veţi plînge ; c1 1"et1 

tic, ca să se încălzească, să i se în- tînji •• pentru nelegiuirile voastre, ŞI 
ferbînte arama., să i se topească • mur- vă veţi văita între voi. 
dăria din lăuntru, şi să i se şteargă • Iov27 .15. Ps . 78 . G4 .  •• Le".26.:19. Cap.ui. 

gina. • Cnp. 22. 15. 24. Ezechiel • va fi un semn pentru 
1 2. Trudă de geaba ! Căci rugina de voi. Veţi face întocmai cum a făcut el. 

car� este plin nu se deslipeşte de el ; Şi •• cînd se vor întîmpl� aceste lui ru!'[ma nu se va lua de pe el de cit . cruri, veţi şti ţ că Eu sini Domnu ' 
prm foc, l Dumnezeu. • 1Bn.20.3. Cap. 1 . s; 1U11• 

1 3. şi tu doreşti iarăş nelegiuire în : ••Ier. 1 ; . 15. Ioan 13.19 ; 1 1.?.J. tCop.s.7; 25.;. 
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29 

25. T0;/� c�eace face tăria • lor, bu- I fiilor � . Răsăritul�i î���et:�ă s��f1��� 
te �01 \ pfala lor, . ce. le est.e scu�p A_���1ţ1lor, ca să nu mai fie ome''. euri.a ş . lucrul 1Ub1t de e1, pe f11 1 mţ1 printre neamuri „. f .  A o�h!!orleşllor, . * Yers . 2�- 1 mon. . � ve;��f

1
�� e11�.1:!t .3'2-. şi fli�� ziua aceea, va vei;i1 u� f�gar . 1. 1 . Im1 voi împlini judecăţile im 0_ 26: ca să-ţi dea de şhre ŞI sa auzi tnva Moabului ! Şi vor şti că Eu �ni la !��chile tale. . • Cup . 33. 21„ 22. Domnul." cu 

1n• ziua aceea, ţ1 se _va d.esch1d� 1 2. Aşa vorbeşte Domnul, Dumne-27. odată i;u .a fugaru!u1„ .�e 1 vorbi, z:u :  „Pentruc� Edomn\ • s'a dedat la g_ura vei mai f1 muţ. "._e1 f1 • un semn razb�n�re faţa de casa lui luda, penş1e��u ei, şi vor Şt;,.;: 2�� ;,m.� P.��; truca s a  făcut vinovat şi s'a răzbunat �ul.'' *CCLP· 3·261 ·- · ' · -· · · g�.;,��.ck. ;��;��i���;,f.�;11�:t;.�-
1er. 4U, 8,etc. 5 1 . cuvîntul Domnului m i-a vor- 1 3. de aceea, aşa vorbeşte Domnul, 2 bit astfel : . • . • 

D�mnezeu : „ I,m� . înt�nct. mi.na împo-
fiul omulu1, into�rce-ţ1 faţa tnva Edomulu1, 11 voi mm1c1 cu desă-2�e ·�opii i •• lui Amon, ş1 prooroceşte yîrş:re oam�nii şi vitele, îl v�i preface 

!P triva lor !  • Cup . 6 . 2; so. 2 .  •• 1.r.-19 . 1, intr un pustiu, dela Teman pmă \a 'De-im� 21.28• A.m•• t.rn. Ţef. 2. 9. dan ; vor cădea loviţi de sabie. 
„. 5· 

une copiilor lui �man : „Ascul- 1 4. !mi voi răzbuna • pe Edom prin 3i. tuvîntul Domnului, Dumnezeu ! I poporul Meu Israel. El va face Edo� 1 vorbeşte Domnul, Dumneze.u : mului după minia şi urgia Mea ; ca să şa ntrucă • ai zis : „Ha ! H a !" sfm- vadă răzbunarea Mea, zice Domnul, „�e · Meu Locaş cînd era pîngărit, Dumnezeu." * ''"· 1 1 . "· Ier.'"· 2. � �i1 lui Israel �înd era pustiită, şi . 1 5. „Aşa vorbeşte Domnul, Dumne,an 
i lui Iuda �înd se ducea în robie, ' zeu : „Pentrucă • filistenii •• s'au decase ' • Pro.v. 11. 5� c�p .. 26. 2· dat la răzbunare, pentrucă s'au răz-4. de aceea, iată! te �a':! �n stapimrea buna! în chip batjocoritor şi din adîn

!iilor Răsăritului ; e! •ş.1 . :ror aşeza cui sufletului, voind să nimicească to
staulele în mij!ocul _t�u ŞI  1şi.vor face tul, în ura lor străveche, •Ier. 25.20; '7. locuinţele în tine ; 1 ţ1 vor minca rea- 1 , ete. Joel3. 4,ete. Amo,1.6. ** 2C•·on. 28. 1.<. 

dele şi îţi vor bea laptele. 1 6. aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu : 
5. Voi face din Raba � . un  oc?I •' de „Iată că Imi întind mina ' împotriva cămile şi din ţara copulor lu i  Am.an filistenilor, nimicesc cu desăvîrşire p� 

0 stină de oi, ca să ştiţi t că Eu smt Cheretiţi ", şi prăpădesc tot ce a mai 
Domnul !  •Cop.21.20. * * l•a . 11 . 2 ; 32 . H. Tel. 2. rămas ţ pe coasta mării, u,1:>.ţCep.24.2";26.6i 36. 9. *îef.2 . .J ,etc. *"' l Sam.30.H. ţ ler. 47. � . 
6. Căci aşa vorbe�te pomn?l, qu!1!- 1 7. Mă voi năpusti • cu. mar� răzbu
nezeu : Pentrucă a1 hatul din m im , nare asupra lor, pedepsmdu-1 cu ur
şi ai dat' din picior, pentrucă te-� i bu- gie. Şi vor şti •• că Eu sJnt Domnul, 
curat " în chip batjocuritor ş1 din \ cînd Imi voi răzbuna pe e1." 
adîncul sufletului de ţara lui Israel, • Cop.6. 15. „Ps.!1.1i ;  

•lo,.27.Z3. Pllo.2. 15. Ţef. 2.15. **Cap.r.6.5. Ţef.2.8,10. . 7. de aceea, iată că lmi  întind • mîn.a I Pr:oor�c1� . . 
peste tine, şi te d�u pradă neamuri- , împotriva T1rul111 ş1 StdonulUL .

. lor ;  te şterg din mij locul pop<;>arelo�, \ 26 I . In anul al unsprezecelea, in 
te scot din numărul ţărilor, ŞI te m- ziua întîi a lunii, cuvîntul Dom-
micesc. Şi vei şti că Eu sînt Domnul_!" I nului mi-a vorbit astfel : • . • C•P- 30·3· I 2 fiul omului pentrucă Tirul a B. „Aşa vorbeşte Domnul, Dumneze.u :  

I
z·� '<lespre Ieru�alim : „Ha ! Ha ! "  „Pentrucă Moabul • ş i  Seirul •• a u  zis : E 1 zdrobită poarta popoarelor ! Şi „lată, casa lui luda a ajuns ca toate s 

·�toarce la mine ! Mă voi îmbogăţi, 
neamurile !" 1 

s� � I a rămas ustiu !"  •1,a. 2.1 . •1s&. t5;t6. Ier.'8.1 , etc. A.mos 2. 1 .  o:•* Cap . a.?. 2, 5. t2· I caci. !,. „r -1 Amos t .f Zub . 9. 2. ucap.26. 3 ; 36. 2  9: �e  aceea, de�chi? ţinutul �oabu� Ier. 25· ••· " · 
a a vorbeşte Domnul lui din spre cetăţi, dinspre cetat:le„lu�  I 3. deacee�, Iaiă că am necaz pe tine, dela hotare, cari sînt podoaba ţaru ŞI D?mnez�u '0j' aduce îm otriva ta multe anume : Bet-Ieşimotul, Baal-Meonul ş1 I Tirule, .şi v 
• · ridiclmarea valurile 1 Chiriataim, neamuri, cum 1ş1 



830 E Z E C H I E L  26, 27. 
4. Ele vor dărîma zidurile Tirul1!i, îi : îşi scot mantalele, şi îşi lap'd, 

vor surpa turnurile, îi voi răzui ş! ţă- I CUS':Jte_ la_ gherghef ;  se �va raint1, rina, şi 0 voi face • o stîncă goala. i spaima, ŞI stau ţ pe părnînt .  
� esc � 

• vers. 14. t�e.IJlur� ţţ d� groază, şi stau \n'"�'un1 
5. Va rămînea în mare ca un Ioc unde riţ1 ţ dm pricina ta. * "• 

marmu. 
se vor întinde mreji • de prins peşte ; t fo\' 2. rn._ ·�'!" Cap. :12. 1�. *tCap. 2�. ir�'8· 0Iona�.�. 
Eu am vorbit, zice Domn.ul, Dumne- 1 7. _Ei_ f�c o cmtare de jale ,  zeu. Va fi prada neamurilor !  t�, ş1-ţ1 zic : „ya1, cum ai fa tasu.Pr.a • Cap. 21. "'· cit, tu, care erai locuit de . s n1m,. 
6. Cetăţile din ţinutul lui vor fi tre- mările, cetate vestită care

ce;ce.străb11 
cute prin sabie. Şi vor şti • astfel _ c� nică •• pe mare ! Cur'n a fos;a• .Puler. 
Eu sînt Domnul." • C•P·25·"· cetatea aceasta cu locuitorii n•.micna 

7. Căci aşa vorbeşte Dom�ul� Dum- băgau groaza în toţi cei di 
ei, .can 

nezeu : ,,Iată că aduc dela miazanoapte * Cnp. 2i. :l'2. Apoc.is. n."!�rCJUr! 
!mpotriva Tir.ului p_e _Ne�ucadn;ţar, _1 8. �cum. tremură • ostroa\'�"�1• 
1mpăratul Babilonulm, 1mparatul tu- ziua caderu tale, stau îngrozite 

1; 1n 
turor _împăraţilor, cu . cai, cară, călă- vele m�r!i de sfîrşitul tău. ��.�0:· 
re(i, ş1 cu o mare mulţime de popoare. I 1 9. Cac1 �şa vorbeşte Dornnul D · ' • • • • �zra. '· '".; i_>•n. 2.7'. 1 nezeu : „<;=md te voi preface într'oum. 8. El va mm1C1 cu sabia cetaţ1le dm tate pustie, ca cetătile cari n'au 1 ce. 
ţinu�! tău ;_ va face şa!1l_uri : d_e . apă_- tori, c_în� voi ridica' împotriva ta �J:�: rare 1mpotriva ta, va ridica mtar1turi, cui, ŞI cmd te vor acoperi apele 1 şi va ridica scutul împotriva ta. mari, ce e 

• Cap. 21.22. 20. te voi pogori împreună cu cei , 9. _Ya în�rept� loyiturile be�b��ilor se _p�go�ră !n groapă, la poporul�e săi 1mpotnva. zidurilor _ta.le, şi _ 1ţ1 va od1moa!a•. ş1 te. v.01 aşeza în adîncisurpa turi:iurile c_u maş_1mle lui. . �ile I?ammtu_lu1, m singurătăli veci. 1 O. Mulţ_1me� cailor Im te va acoperi n�ce, lm�ă ce1ce. s'.�u pogori! în groa
de praf, z1dun!e t�le se vo_r cutr_emui:_a pa,_ ca sa. n.u mai fn locuită şi să nu le de vuietul călareţ1lor, ro\1lor ş1 cara- mai scoli m ţara •• celor vii. 
lor, cînd va intra Nebucadneţar pe • Cnp. :r2. '"·"· •• Cnp. :n.11, 21.�.�. 
porţil_e _tale cum se intră într'o cetate _2 1 . Te. voi_ n.imici • cu desăvîrşire, cucerita. ş1 nu vei mai f1 ; te vor căuta " şi nu 

1 1 . Va călca toate uliţele tale cu copi- te vor mai găsi niciodată, zice
' Domtele cailor lui, şi-ţi va ucide poporul nul, Dumnezeu." •cnp.21.no;2R.1D. "P•.r..>. 

cu sabia, şi stîlpii mîndriei tale vor 
cădea la pămînt. 

1 2. Iţi vor ridica bogăţiile, îţi vor 
prăda mărfurile, îţi vor surpa zidu
rile, îţi vor dărîma casele tale cele 
plăcute, şi vor arunca în ape pietrele, 
lemnele şi ţărîna ta. 

1 3. Voi • face să înceteze astfel gla
sul •• cîntecelor tale, şi nu se va mai 
auzi sunetul arfelor tale. •rsn. 14. 11 ; 24.8. 
1er.7.S4;16.9;25.10. **l!!a.23.16. CAp. 28.13. Apoc.IS.22. 

1 4. Te • voi face o stîncă goală ; vei 
fi ca un Joc în mare unde se vor în
tinde mreji de prins peştii ; şi nu  vei 
mai fi zidit la Joc. Căci Eu, Domnul, 
am vorbit, zice Domnul, Dumnezeu." 

* Vers. 4,5. 

1 5. Aşa vorbeşte Domnul, Dumne
zeu despre Tir : „Se vor cutremura • 
ostroavele de vuietul căderii tale, de 
gemetele răniţilor şi de măcelul din 
mijlocul tău. •Ier. 49.21. Ven.18. Cnp.27.2S;31 . I6. 

1 6. Toţi voivozii mării • se dau 
jos •• de pe scaunele lor de domnie, 

27 1 . Cuvîntul Domnului mi-a vor· 
bit astfel : 

2. „Şi tu, fiul omului, rosteşte ' acea· 
stă cîntare de jale asupra Tirului! 

* C'np. 19, 1 :2f.. 1�:28. 12;::.1 
3. Spune Tirului : „Tu, care '  slai 

pe malul mării, şi faci negoţ" cu po· 
poarele unui mare număr de ostroa· 
ve, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: 
„ Tirule, tu ziceai : „Eu ţ sînt de o 
desăvîrşită frumuseţă !"  

*C'Rp.28.2. **J�a.2::1.3. +f!tp.2'1.11. 

4. Ţinutul tău este în inima mărilo;. 
şi cei ce te-au zidit te-au făcui desa· 
vkşi�u

de
ch

f
rp

u
a��;i din Senir ' 1i-au fă· 

cut toate laturile corăbiilor. Au luai 
cedri din Liban ca să-ţi ridice catar· 

gurile ; 
' 

. 'r>eut:!.�: 
6. lopeţile ţi le-au făcut _din steian 

de Basan, şi laviţele cu fildeş, P(�·'. 
în cimişir, adus din ostroavele • ,� 
t. ' '"·' ' im. 
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1 pînzele cari-ţi �lujea_u ca steag 1 ?O 0 

· 
831 

er;u de in _subţire f�n Egipt, cusut la 

I 
în-v�lito

c
r1a�ul ' făcea negot cu tine c h ghef iar inve 1 oare a ta era de 21 A . e pus pe cal , F . u 

g ��ură �lbastră şi roşie, din ostroa- lui ; e 
rabia şi toţi voi�ozii Chc�·.u. ·i. 

��le Elişei. .. . . . miei, b"!�b�
e_gu_storiţ tăi, şi-ţi adu���� 

S. Locui}orll. S1�on_ulu1 . �l Arva�ului 22. Ne CI �� \�pi. • Fao.20 •. 13. 1.,._.,,„_ 
iii erau v1slaş1,_ ŞI cei. '!1a1 m\e}epţ1 �in ma făce�ustor11 dm Scba ' şi din Rac
rnijlocul t��· Tirule, 1\1 e.ra1! c1rmac1. cu cele 

u _ne�oţ cu . hne ; îţi plăteau 
9 Bătrînll ' Ohebalulm ş1 lucrătorii scump n:iai une m1rezme cu pictr 1 i iscusiţi erau la tine, şi-ţ i  dregeau .� şi aur, mărfurile t�lc c 

c�ăpiltu��le. Toate cor�biile mă!ii cu 23_ H;;;�-�i •,R'c 10· 1 · ' · p, n .•. ,: .. ''" · "' • 
marinaru lor erau. la tn:1e, ca sa facă gustorii di 

• a��hul. ş1 Edenul, ne: 
schimb de mărfuri cu tine. Chiim d f

� Seba , dm Asiria, din * 1 1U>g.!l. 1s. Ps.f:a.i'.  
a , aceau negoţ cu tine . 

1 0. Cei _din �ersia, din Lud şi din 24. f" '>"uc . • 1 . 31 . r n, •. '.' . 1'. " '·�·· · "''· '· 

Put ', slu)eau. in. ?ast�a ta, ca ?a meni scump:
ce�u negoţ cu hne de hain� 

de război ;_ e1 1�1 . spmzurau m tine bastr 
' . e .!"a�tale de purpură al

scutul şi coiful, ş1-ţ1 dădeau strălucire. voare
ă :� cusaturi la jrherghef, de co-

• 1er. <o.o. Cop. 311.r,; as. 0• . . un:ipe puse m lăzi de funii 
1 1 .  Cei �i� �rv�<;l îţi _împlcau.�idurile s�\1\� şi bme împletite, aduse la tir'. 
cu ră.zbom1c11 . tai, ŞI oa_m��ll yiteji g

25 C
u. _ . . , . 

erau 1n turnurile tale. El 1ş1 ahrnau - ·f ?{abnle dm Tars iţi aduceau 
pavezele pe toate ziduri le tale, şi-ţi m_a� �ri. e pe �a_re ; �rai în culmea bo
desăvîrşeau astfel frumuseţa •. •veno. '· ga\iei şi slavei, m mima " mărilor ! _ 

t 2. Cei din Tars • făceau negoţ cu „ •• * P�:-1s .7 . 1t1i\ .2.1e; 23.u. u vm . t. 
tine, cu tot felul de m;irfuri pe cari .2_6· Vislaşu t:i1 te <.luceau pe ape ma· 
le aveai dţn belşug. Veneau la tîrgul �1 : ?ar .un . v_mt ' d_e\a răsărit te v a  
lăU CU argtnt, CU fer, CU COSÎtOr Şi CU �arsa I� .1.mma marilor ! '!".«. ; .  
plumb. •F•c. 10. 1. 2 cron. 20. oo. 

_ · ?ga\11le tale '! tîrll"urile tale şi 
13. Iavanul •, T1;1balul ş i Meşecul fă- ��rfu�ile • t�le, marma_i:-il �i cîrmacii 

ceau negoţ cu tme ; dădeau robi şi 1 ai, c�ice. 1\1 dreg c.răpatur1le corăbii-
unelte de aramă" în schimbul mărfu- t

?r, ŞI ceice fac �.ch1mb _de mărf�ri .ru 
rilor tale. •Fac.10.2. ••Apoc.1B.1' . • ine! to\1. oamenn de razbo1 can sini 
14. Cei din casa Togarmei • aduceau '"· �;ne, t �oată mulţimea, care este în 

la tîrgul tău ca i, călăr�1-�,�! •. ���i.rj:„.. �iril��. î�u
�i�= ;ă

o
de�[\�'î�'. în inima 

15. Cei din Dedan . făceau negoţ cu * l'rov . 1 1 . 4. Vco-o . 3l. Apoo.1•.<•.•k. 
line ; negoţul multor ostroave trecea 28. Toate valurile mării se vor cutrc
prin mînile tale ; îţi aduceau ca bir mura ' de ţipetele cîrmacilor tăi ! 
coarne de fildeş şi de abanos. • F•c. 10. 1. *'-'"'' · "' · i: •. "· 

1 6. Siria făcea negoţ cu tine, cu ma- .29. Ş_i_ toţi vîslaşii ', marinarii, toţi 
rele număr de lucruri făcute de tine · c1rmac11 de pe mare, se vor da jos din 
ei vene_au _ la  tîrg.1:11 tău . cu smaragd: corăbi i şi vor păşi pe uscat. •Apoc '' "·'''· 
�urpura, ş1 matern pestriţe cu in sup- 30. Vor .striga cu gla_s tare dm J?ri
\1re, mărge�n şi agat. c1i;ia ta, ş1 vor sc�ate, \}pete a�arn1ce. 1 7. luda ş1 ţara lui Israel făceau ne- lş1 vor arunca ţărmă 10 cap ş1 se vor 
goţ cu tine ; îţi dădeau grîu • de Mi- tăvăli " în cenuşă. niţ'', turte, miere, untdelemn şi leac I 

* _ro\· 2 . 12. Apoc�ts.10
. •• F.�t. '· ' · ·� �er.6. "!fi. alinător ţ, în schimbul mărfurilor tale. ? I. lş1 v?r rade _capul. dm pncin:' ta, 

tln�"ii.'' n. Ezr• ·'· 1. Fapi. 12. 20. ••Jude. 11 .  aa. �� ss�f�:i�r����Ît,1�i
s
��1

1
•�fh�f;e P��;c� 

18. Damas�ul făcea negoţ cu tine, cu • 1..,,. 1•.s; 1u. �11e. 1.rn.  
marele numar de lucruri făcute de ti· 32. ln durerea lor, vor ' face un cin· ne, cu _tot. felul de mărfuri, pe cari tec de jale asupra ta, te vor boci, şi 
� aveai �m. belşug ; îţi dădea vin din vor zice : „Cine era " ca Tirul, cel ni-elbon ŞI !mă albă. micit în mijlocul mări i?" 
19. Vedanul şi )avanul, dela Uzai, • Cop.,G.11. Vcn.2. h Apor. 1.< 1A. 

veneau _la tîrgul tău ; fer lucrat casie 33. Cînd ' ieşeau mărfurile talc pc şi t�eshe inirositoare, erau schimbate mări săturai un mare număr de po
cu hne. poar� ; cu belşugul arnţiilor şi măr-
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furilor tale, îmbogăţeai pe împăraţii 

P�TÎT���
· 
însă eşti sfărîma; �'·��. i��� 

ri �ego(ul " tău a p�erit în adîncimea 
apelor, şi toată mul(�mea ţa de oame
ni s'a cufundat odaia cu tine ! 

*Cnp.26. 19 .  *"' \"ers. 27. 

35. Toţi locuitorii • ostroav�lor" sta!-1 
înmărmuriţi din pr!cin� ta, 1mpa�aţ1� 
lor stau cu părul v1lvo1 de groaza, ŞI 

l e  tremură faţa ! • Cap. 2•· 1"' Hl. 
36. Negustorii popoarelor fluieră • 

asupra ta ! Eşti nimicit " de tot, ş1 te
ai dus pentru totdeauna !" 

• Ier.1$. 16. **Cnp.:!6.21. 

1 1 . Cudntul Domnului . astfel : . . 1111·a Vorbit 
. 1 2  .

• 
„ Fiul omul u i , fă un c' Jale ��upra împaratului Îi ��tec de spune-1 . ?,Aşa v'?rbeştc Domnu( 

lu1, şi 
n�z�u;  aiunscsc1 la cea mai î •1 Durn. sanrş1re, erai plin de în( 1 na. tă de. 
şi desăvîrşit în .. frumuse(ă� epc1une", <"up . :! i . :! .  •"' Cup ., • .  1 3. Stăteai . în . Eden •, gră-�i'· v"": Dumnezeu, ş1 erai acoperit t na lu1 
de pietre scumpe : cu sard�u. ot felul paz: cu . diamant, cu hrisolit"1c, cu to. cu 1asp�s, cu safir, cu rubin' �� 0n1x, ragd, ŞI cu aur ; timpanele·• . srna. 
tele erau în slujba ta preg'ri1 

fiau. 
tru ziua cînd ai fost făcut. a 1 e Pen. 

28 1. Cuvîntul Domnului mi-a vor-
bit astfel : 1 .4'. Er:ii _un hen�:.'i'� '�·��r:��i'''"' "  2. „Fiul omului, spune ,·oivodului aripile inhnse ; te pusesem pe or, cu Tirului : ,Aşa vorbeşte Domnul, Dum- tele •• . cel .sfînt . .  al lui Dumneze�un: nezeu : ,,'Pentrucă ţi .s'a îngîmfat ini: u"!1bla1 prin m1J locul pietrelor ' .i1 

ma şi ai zis • :  „Eu srnt Dumnezeu, şi te1etoare. •.1<:xoL1 . :.?;,. 20. ven:• 16 ••c scin. 
şed pe scaunul de domnie al lui Dum- 1. 5 . �i fosţ fără . prihană. În .căile"·t"'a·l�e. nezeu în mijlocul •• mărilor", măcar d - d f că nu eşti decît om ţ şi nu eşti Dum- _in zi.ua, �in "a� ost făcut, pînă î; 
nezeu, măcar că î(i dai ifose ca şi cînd zwa cin.d s a" �asit nelegiuirea în tine. 
ai fi Dumnezeu. 1 6 · Prin m�rii:n�a n�go_tului tău te.ai 

* ""'"" „Cap.Z7. a , <. tl>a.a1. •. umplut de s1l111c1e, ş1 a1 păcătuit ; de 
3. lată că eşti mai înţelept • decît aceea te-am a�uncat �e _pe muntele lui 

Daniel, nicio taină nu este ascunsă de Dumryeze�, �1 t� . mm1cesc, heruvim 
tine ; • znh. o. 2. fe

c
i���1!��. 

, din mlj locul pietrel�r
r:�

î:;. 4. prin înţelepciunea şi priceperea ta 1 7  Ţ' , - • f · 
t. i-ai făcut avere, şi ţi-ai grămădit aur . · 1 s a  m�im at • �nima din pri· cina frumuseţu tale, ţ1-ai stricat in-şi argint în vistieriile tale ; ţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea 5. prin marea ta înţelepciune • şi prin !e a!un� la pămînt, te dau privelişl; negoţul tău ţi-ai mărit bogăţiile, ş i  imparaţilor. •V•ra.2.5. 
prin bogăţiile tale inima ţi s'a îngîm- I �· Prin mulţimea nelegi�irilor !ale, fat foarte mult. • p, _ o2.1o. Zab.9-' · prrn nedreptatea negoţulm tău, \i·ai 6. Deaceea, aşa vorbeşte Domnul, spurcat locaşurile sfinte ; de aceea, 
Dumnezeu : „Pentrucă îţi dai ifose ca scot din mijlocul tău un foc, care t e  
şi cînd ai fi Dumnezeu, mistuie, şi te prefac în cenuşă pe pă· 
7. iată că voi aduce împotriva ta mint, înaintea tuturor celor ce te pri· 

nişte străini, pe cele mai • asupritoare vesc. 
dintre popoare, cari vor scoate sabia 1 9. Toţi cei ce te cunosc între popoa· 
împotriva înţelepciunii tale străluci- re rămîn uimiţi din pricina ta ; eşti 
toare, şi-ţi vor pîngări frumuseţa. ' nimici t •, şi nu  vei mai fi niciodată !" 

* Cup.C\0. 1 1 ;  31. 12; ;r'J. 12. I • CRp.26.21;2:. :ll. 

8. Te vor arunca în groapă, şi vei 20. Cuvîntul Domnului mi-a vorbit 
muri ca ceice cad străpunşi de lovi- ; astfel : 
turi, în mijlocul măr:lor. 

I 21 . fiul omului, întoarce-ţi ' fala 
9. Vei mai • zice tu atunci în faţa spre sldon ••, ş i  prooroceşte împotriva 

ucigaşului tău : „Sînt Dumnezeu," mă- ,  lui ! • cap . a . 2 ; 20 . 2:20.2 . •• ,, •. w.<, 12. 1„.2.1.�: 
car că eşti om şi nu Dumnezeu, supt · 21 . s. C•P·"'· ''°· 
mina celui ce te va ucide ? • Ver, . 2 . 1 22. Spune : „Aşa vorbeşte Domn�I 
1 O. Vei muri de moartea celor ne- · Dumnezeu : „lată • că am n"ec.az. pe t!· 

tăiăţi împrejur •, de mina străinilor ! : ne, Sidonule, şi voi fi l?rosla�1t rn m.1Ji 
Căci Eu am vorbit, zice Domnul, Dum- locul tău ; ca să se şhe "' ca. �u. sdn 
nezeu." • cap.a1.1s;112. 1e,21,26,21. Domnul, cînd lmi voi împhm JU e· 
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'le împotriva )Ul, ŞI c1nd lmi voi I de • 8JJ 

c��'
ta sfinţenia t în .':1ijlocul lui . sări�•�c:e li�relor Pămintului şi p "-�-�;"�!��;2° cop.119.I�. !'s·:· '"· t c .np. 20. 1 1 ; 

. 
r
,uh·�.·�- •; •G. 4 ;'1„„:1 . ,, „. _ .  

a 

"'23 Voi trimcte cwma • in ci, voi face �- Şi toţi locuitori i E . 
t ; "."·'1'"'-'0· 

�ur ă sîngele pe u liţele lui . vor c Eu sînt Domnul gip 11 1_1 1 vor şti 
s�dea �orţii în mijlocul lui, uci'şi de f proptea de tresti� pentr;•ca au fost 
c . care va veni din toate pă rţile sracl. .Pen ru casa lui 

:ă�i310vească, şi vor şti astfel că Eu r 7· tCî�d a� pus mina �n�·�'"it,„ '""�' .'': 
. t Domnul. • <'np. :\R . z,. �p ' ŞI le-a1 străpuns tot ie, t�-a1 
51;4. Atunci el nu.v'!. mai fi pentru casa ( au. proptiţ .  de tine, tc-a t'�fY'!1 ; cm� 
lui Israel un �pm care mţcapă, un e-a1 scrintit şoldurile." runat, ş1 
m�răcin.e adu�ator _ de dur�ri, p�intre 8 * '""'"·""· " · ''"P· "· " ·  

toti ceic�-1 inco�Joară ş 1} d1sp�e- D�m��ze
ac;ea aşa �orbeşte Domnul 

ţuiesc. Ş1 vor şh astfel ca Eu smt t . u · „ Iată, VOI aduce sabia .  -
Domnul, Dumnezeu." *Num. n.vir,. IoR.2:J. rn. P

i� r�.a ta! . şi voi nimici cu d�sfî��: 25. Aş!' vor�eşti; Do.m.nu� Dumne; 
ş c '" mijlocul tău oamenii şi vitele. 

zeu :  „Cmd �?I strmge 1araş casa lui 9 T . . * ""'""· ";:ri. 1 1 ,  12, r:i. 

Jsrael din. �1j lo�ul pop�are}or l a  cari taie 
�ra Eg1pt!1lu1 _va ajunge 0 pustic

este risipita, lml VOI arata ID  ca sfin- D ŞI r pustiu, ŞI VOr Şti că Eu 6Înt 
tenia „ înaintea neamuri lor, şi vor Io- alomnu • pentru că a zis : „N ilul csk 
cui în ţara lor pe care am dat-o robu- 1 0m0i, eu 1-a.m făcut !" 

· 

lui meu Iacov. · · � a�cea iată că am necaz pe tine 
•Jsa. 1 1 . 12. Cnp.11 . 17; 20 . .Uj S l . 13;37.21. **VetA.2'.!. 

ŞI J?C fl�!llC tale, 
26. Vo� locui • li_nişti_t_i în ea, vor zidi tr•;:n 

VOI 
f
prefa�e ţara Egiptului in-

case "  ş1 vor sădi ţ VII ; da, vor locu i d I��� 11• . şi mtr_o pustietate, 
liniştiţi în . ea, cî_nd lmi voi împlini nă ( h t 

M ifdol _P•nă . la Siena şi pî-judecăţile 1mpotnva tuturor celorce-i a 0 are e Ehop1e1. 
mconjoară şi-i dispregiiesc. Şi vor şti 1 1  N

' . . . , 
• t.:np.so.12. "Cnp. :JO. o. 

��"1;.� •. 
s��P

t
-���.��!.:ir. .•• �Z:.��:�.��r!��::'. pri� _ea:

c'. plClor de om nu va trece 
n_ic1 p1c�or. de vită nu va trece prin ea, 

/mpotriva Egiptului. 29 1 . ln anul al zecelea, în ziua a douăsprezecea a lunii a zecea 
Cuvîntul Domnului m i-a vorbit astfel � 2. „Fiul omului, întoa0rce-te cu faţa• 
spre Faraon1 împăratul Ee-iptului, şi 
prooroceşte 1mpotriva lui ş1 1mpotriva 
mtregului •• Egipt ! 

lf: Co.p. 2B.21 . ** Ieo.. 19. 1. 'lcr.23.19;.f6.2,26. 
3. Vorbeşte, şi spune : „Aşa vorbeşte 
Domnul, Dumnezeu : „Iată că• am ne
caz pe tine, F.araoane, împăratul Egiptului, crocodil .. mare, care te culci 
în miil?cul rîuri lor tale, şi ţ zici : „Rîul 
meu Nilul este al meu, eu l-am făcut !" 
:;�et.":.'��.'i;�2.

2Bţ�!·p���i�o. *"'Pe. 74. 13, 14. Jea.27. 
4. lţ! �o� pun�.· î.ns� un cîrlig în făl

ci, voi hp1 peştn nurilor tale de solzii 
lăi, şi te voi scoate din mijlocul rîu!ilor tale, cu toţi peştii cari se află m ele, şi cari se vor l ipi de solzii tăi. 

* J1UL.!J7.20, Cllp.ll8.4. 

5. Te v?i aru.�ca . în pustie, pe tine 
ş�/ie toţi peştn dm nurile tale. Vei 
c� ea, pe. f�ţ!I ogoarelor, nu vei fi ridicat , n1C1 mgropa t ; ci te voi • • da !..I 

• ŞI _va rarf!mea patru zeci de ani fără sa fie l�cm tă. • cnp.�J.i:i. 

tg p�i�lift��!ace • ţara Egiptului în
î� mijlocul _altor tări pust i ite, şi �etăţii_� e1 vor fi pusti i între alte 

cetăţi pustu, hmp de patruzeci de an i. 
I ar p� E_g_ipte�i- îi voi risipi printre 

ne�mun, ş1-1 voi 1mprăştia în felur ite ţăn. • cor. so.1,:ro. 
1 3. Aşa vorbeşte Domnul, Dumne

zeu : 
„După • patru zeci de ani, voi strin-

ge
l� ;�Jr���/ popoarelor între cari 

îi voi risipi. ... len.Hl.2:1. Jcr. -16.�6. 

1 4. Voi aduce înapoi pe prinşii de 
război ai Egiptului, îi voi aduce îna
poi în ţara Patros, în ţara lor de ba
ştină, şi vor alcătui acolo o împără
ţie • slabă. • Cnp.11.0,11. 
1 5. Da, va fi cea ma i neînsemnată 

dintre împărăţii, şi nu se va mai în
ălţa peste neamuri ; îi voi împuţina, ca 
să nu stăpînească peste neamuri. 
16. lmpărăţ ia aceasta nu va mai fi 

pentru casa lui Israel o pricină de în· 
credere • ; ci îi va aduce aminte de 
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ncle�iuirea ei, cînd. se întorcea spre ce din p�rt�a �ea cu corăbii! . ei. Şi vor şti că Eu smt Domnul, Dum· bure Eh<?Pl_'.l m liniştea ei . e. �a hir. 
nezeu." " . . • rsa.:io.2, •; "'·':"· p��a .sp�1m� mare în ziua ,Eş1:1 va a. 

t 7. In al douazec1 ş1 şaptelea an, m c_ac1 tata ca lucrurile acest giptului · 
ziua întîi a lunii întîi, Cu\'Întul Dom- timplă !" e; se în'. 
nului mi-a vorbit astfel : 1 O. Aşa vorbeşte Domnul 1"'·'8·•,, 

t S. „Fiul omului, Nebucadneţar •, îm- ze!-1 : „yoi pierde • mulţime' Dumne. 
păratul Babilonului,_şi-a P1:1S oas.tea s� lu_1, pnn mţna lui Nebucad�eţ

Egi�tu
facă o slujbă grea 1!'1potnva T1rulu1: paratul B�bilonului. • c:r, 1111. 
Toate capetele au aiuns pleşuve, toţi 1 1 . El ş1. poporul lui cu el P.29.„_ 
umeri_i . smt j�pu�ţi, şi �·� luat del� g_:oz�v � dmt!e popoare, vor fi 

ce� lllai 
Tir mc10 plata, mei el, mc1 oasti;_a lui, �a mm.iceasc� ţara. Vor scoatetnme11 
pentru slujba pe care a făcut-o 1mpo- 1mpotr1va ţ:g1ptului, şi vor 11 1 sabia 
triva lui. • ter. 27.s. Cnp.26.7,s. ra ,de morţ1. . rnpeaea ţ�. 

t 9. De aceea, aşa vorbeşte Domnul 1 2. Canal unie le voi • seca �_.„„. Dumnezeu : „lată că dau lui Nebucad- ţara •• în mînile celor răi . v�,voi d� 
neţar, împăratul Babilonului, ţara E- ţara. c.u tot ce cuprinde ea' ri1 pu�tii 
giptul�i ; el . îi va r��ic� bogăţiile, o stră1mlor. Eu, Domnul, am 'v�rb�t�:na 
va prada, ş1 o va iafm ; aceasta va • r, • .  rn.r, '· ••re · -
fi plata oastei lui ! 1 3. Aşa vorbeşte Domnul Du'· "-'· 20. Ca plată pentru slujba făcută îm- zeu : „Voi nimici • idolii şi voi 7ne; 
potriva Tirului, îi dau ţara Egiptului ; d.in .N.of chir;>urile deşert�. Nu*' v! 11P1 
căci pentru Mine s'au • ostenit, zice f1 mcmn v01vod din ţara Ecriptulu1113! 
Domnul �umnezeu." . • �1•:26 . 9. vo_i răspîndi t groaza în ţa;a Egi��'. 2 1 .  „ln zma aceea, vot da tane ca- Im. • 1se . 19. 1. 1er. <a.12; '6 . 25. Zeh. i3.2 • • z.i.  
sei lui Israel, şi-ţi voi deschide „ gu- 11. t Isa. 19.16.  · ·•l 
ra veselă în mijlocul lor ; şi vor şti 1 4. Voi r.ustii Patrosul • voi un că Eu sînt Domnul." •Ps. !32.17. ••cap. 24.27 .  foc Ţoanu ui ••, şi-Mi voi ;duce Ip · e 

deplini re t judecăţile asupra No�I�· 

30 I .  Cuvîntul Domnului mi-a vor
bit, astfel : 

n;·: .�l�� �����i
te 'D��r��m�m

ş�e���� 
„Văitaţi-vă" ! . . . Nenorocită zi ! • 1sa.13.6. 

3. Căci se apropie • ziua, se apropie 
ziua Domnului, zi întunecoasă : acea
sta va fi vremea neamurilor. 

:t" Cap. 7 . 7 , 12. Ioel2. I . Ţef. 1 . 7 . 
4. Sabia va pătrunde în Egipt, şi în 

Etiopia va fi groază, cînd vor cădea 
morţii în Egipt, cînd i se vor ridica • 
bogăţiile, şi i se vor răsturna „ teme
liile. * C a p . 29 . 1 9 .  **ler.60.1&. 

5. Etiopia, Put, Lud, toată • Arabia 
Cub, şi fiii ţării unite cu ele, vor că: 
dea împreună cu ei loviţi de sabie." 

* Ier. 52. 20,2�. 

6. Aşa vorbeşte Domnul : „Sprijini
torii Egiptului vor cădea, ş i  mîndria 
tăriei lui se va prăbuşi ! Din Migdol • 
pînă la Siene vor cădea loviţi de sa
bie, zice Domnul Dumnezeu." • Cap. 29. 10. 
7. ?!Vor � fi _p�stiiţi. între alte ţări 

pustule, ş1 cetaţ1Ie Im vor fi nimicite 
în mijlocul altor cetăţi nimicite. • Cap.:!9.12. 

8. Şi vor şti că Eu sînt Domnul cînd 
voi . .  Pu.ne ,ţoc . în Egipt, şi cînd toţi 
spnJim!om lut vo� fi zdrobiţi. 
9. ln ziua aceea mşte soli • se vor du-

* C:ap . 29  .. U. ** Ps. 78.12, 43. ţNah.3.e,9,10: 
15 . . lm1 _vo! văr�a urg:ia .asupra Sinulu1, cetaţma Eg1ptulu1 ş1 voi nimi· ci • cu desăvîrşire mulţi'mea din No. 

• Ier.46.� 
1 6„ Voi pune foc ·. Egiptului ; Sinul va f1 cuprins de sparmă. No va fi desc�is prin spărtură, şi Noful cucerit ziua nameaza mare de vrăjmaşi. • 1·.,,.a 
1 7. Tinerii din On şi din Pi-Beset vor 

cădea ucişi de sabie, şi cetăţile act· 
stea se vor duce în robie. 
1 8. La Tahpanes • se va întunecaziua1 

cînd voi sfărîma jug-ul Egiptului, şi 
cînd se va sfîrşi mmdria tăriei lui ; 
un nor va acoperi Tahpanesul, şi ct· 
tăţile lui vor merge în robie. • rer.rn. 
1 9. Imi voi aduce astfel la îndepli· 

nire judecăţile asupra Egiptului, şi vor 
şti că Eu sînt Domnul." 
20. In anul al unsprezecelea, în ziua 

a şaptea a lunii întîi, Cuvîntul Dom· 
nului mi-a vorbit astfel : 
21 . „Fiul omului, am • frînt bratul 

lui Faraon, împăratul Egiptului ;  ş1 �a· 
tă că nu-i vor lega•• rana ca să �e vm· 
dece, nu-l vor obloji cu legături, nu-l 
vor lega ca să se întremeze, şi să p�a· 
ta· mînu i  sabia." • rer.1s.,;. "!"·"·"· 
22. De aceea aşa vorbeşte Domnul 
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Dumnezeu :  Iaţă, am. ne�a.z pe Faraon, I copacii Ed . 835 
•mpăratul Eg1ptulm, . Şi-l voi rupe • dina lui D 

enulm, cari se aflau în gra 
�ratele, pe c�l ta.re şi_ p"e cel frînt, ca I 1 O. De 

umnezeu. 
· 

să-i cadă sabia . dm !11.1.na . . • • *I'•·:"· �'· Dumnezei�?
eea:I aşa '_'.orbeşte Domnul 23. Jar pe Eg1_Pte�� li ".01 . !"!Praştia aşa de înalt"" I entruca avea o tulpină 

rintre neamuri, Şi-l voi _  ns1p1 în fe- ful pînă la 
a, P.en�r.ucă îşi înălţa • \"Îr-hirite ţări. . . • �'�"'-�'. c"P·"''· "· cu înălţi�ea
non_ ş1 mima i se mindrea 

H. ln �chim�, VOI �nt3:r� br�ţele îm- 1 1 .  l-am da 
l}n, . . . • Dnn.r •. '''· 

ăratulm Bab1lonulw, Şi-l voi pune 0 murilor t .m m1mle viteazului neafabie în _mină ; ia� braţel"e _lui_ Faraon lui ; că�i }
�;�1 .va f�ce după răutatea 

Ie voi fnnge, ca sa gcama mamtca lui 1 2  St " "  . .  1zgomt. 
um gem cei răniţi de moarte . re ·l-atrait"1!• cel� mai grozave" popoac ?5 Dar voi întări braţele împăratulu i \ giJe <• .' ata! şi .l-au lepădat. Cren-

8;bilonului, iar _bratele lui. Faraon vor , \"ăile. R�� c�
,
zuţ 1� munJi. şi î'! toate 

cădea. Şi vor şh • _ca Eu s!nt D_omnul, I te puvoaie 
kl e � - � a1_1 sfanmat m toa

cînd voi pune sabia Mea m mina îm- pămîntul 
. ţărn ' Şl toate popoarele 

păratului Ba�ilon"ul.�, ş! cînd
. o va în- şi l-au p

�ll "a�� pl;cat d�la t�mbra lui, 
toarce împotnva ţar11 Eg1ptulu1. *Ps. o. 16. 1 3 Pe :;;

s.i · " t c:('· ""· · : *"' ""·�'- "'"'· '· 26. Voi îm_pr�ti a  � p� .Eiripten i prin- s'a� aşezat 
r
��:t�

m � �n! • au ven!t ş! 
tre neamuri, 11 voi ns1p1 m felurite toate fiarele • l(asar!le ceruitu, şt 

ţări şi vor şti că Eu sînt Domnul." cuşul intre ra�:1m.�u
l m Şt-au .făcut cui-, * Vers.z�. Cap.�· 12· ! 4. ca să . . �u s�� �a\11În�Î��:h;1�����:��:i 31 1. ln. af!ul al _ _unspr�zecelea1 în dm cc;ip�cu de_ lmg_ă ape cu înălţimea 

ziua _mh_i a lunn. a treia, Cuvmtul I !or, Şl . sa nu:şt mat ridice ,·irful pină 
Domnului mi-a vorbit, astfel : •.n �on, c� sa nu se mai fălească ste-2. „fiul om_ului, �pu�e lui . F�raon, J�r�t u�a_ti _de ap� cu înălţimea lor ;  
împăratul Eg1ptulu�, ş� mu!ţ�mti lui : ca:i t_oţ� srn_t �aţi p�adă _morţii, în •• 
„Cu cine• te asemeni tu m manmea ta ? ad111cu!1 1le _pam111 tuhu, printre copiii 

3. lată' căAsirianul era un ce;r:�·a'�� �:În
e
��:·��-t

preună 
��,

c
�'. �.

e
•
s
•
e
c�i�0�: 

nic în Liban ; ramurile lui erau stu- 15. �şa vorbeşte Domnul Dumnezeu : 
foase, frunzişul umbros, tulpina înal- „ln �ma cinci s'a pogori! în locuinţa 
tă, ia,r vîrful îi ajungea pînă la nori. mo�ţ1lor� am ră_spîndit jalea, am aco-

* lluo.4.tu. pent ad111cul dm pricina lui si i-am 4. Apele • îl făcuseră să crească, adîn- oprit riurile ; apele cek mari �u fost cui îl făcuse înalt, rîurile lui îi scăl- oprite ; am întristat Libanul pentru 
dau răsadniţa, şi îşi trimeteau pîraele el, şi toţi copacii de pe cimr s'au Ia toţi copacii de pe cîmp. • Jer. 5.t . 36 .  uscat. 
5. De aceea, tulpina • lui se înălţa 1 6. De vuietul căderii lui am făcut 

deasupra tuturor copacilor de pe cîmp, să se cutremure • neamurile, cind l-am 
cren�il� i se înmulţis�ră şi ramurile aruncat ·� în locuinţa morţilor, împreu-
1 se mbndeau, de mulţimea apelor, ca- nă cu cei ce se pogoară în g roapă , şi re-I făcuseră să dea lăstari . • Dan . 4.!l . s'au mîngîiat ţ în adîncimile pămin-
6. Toate păsările • cerului îşi făceau tului toţi tt copacii Edenului, cei mai 

cuiburi în crengile lui, toate fiarele frumoşi şi cei mai buni copaci din Li-
cîmpului fătau supt ramurile lui, şi ban, toţi cei udaţi de are. tot felul de neamuri multe locuiau supt •cup.20.15. ••Jsu. u. 10. t<"ap. '"·''" tti�uu. 

umbra lui. •eap.11.:n nuu . < . 12. 1 7. S'au pogorît şi ei cu el în locu
. 7 .. Era frumos prin mărimea lui, prin inţa morţilor, la cei ce au pierit �1cişi 
mtmderea ramurilor lui · căci rădăci- de sabie, ei cari erau braţul lui ş1 lo-
nile îi erau înfipte în ape' mari. cuiau • la umbra lui printre neamuri. 
8. C!drii din grădina • lui Dumnezeu •!'lin. oi. 

nu-l mtreceau, chiparoşii nu erau de 1 8. Cu • cine poţi fi asemuit tu în asemuit cu crengile lui, şi platanii nu slavă şi în mărime între copacii Eer�u _ca rai:riurile lui ; niciun copac din denului ? Totuş vei fi aruncat îm�reu
gradma lui Dumnezeu nu era ca el în nă cu copacii Edenului în adînc1mBe frumuseţă. • Fnc.2.s;rn. 10. cup.28.13. pămîntului, şi vei fi „ culcat în miJ
.9. li făcusem atît de frumos prin mul- locul celor netăiaţi împrejur, împreu
timea crăcilor lui, că-l pismuiau toţi nă cu ceice au pierit ucişi de sabie. 
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Iată ce este faraon şi toată mulţimea I .1 3._ Voi pierde şi t?ate vitele 1 . lui, zice Domnul, Dumnezeu." lmga apele cele !11an ; nici Picio � de 
. ,-.,.,, , 2 . cap. 32.19. ••eap.28.10;32. 1J1,21 , 2.1 , e1c. om nu le va mat turbura ni . r de 

• de vite nu le va mai turbura ' �1 COpitl 
32 1. ln anul al doisprezecelea, m 1 4. Atunci îi voi pot I' · c.P.20.11. ziu� întîi a lunii '.'- d�uăsprez�- face să-i curgă rîurile

o
lÎnapele, şi Voi cea, Cuvmtul Domnului m1-a vorbit mul, zice Domnul, Dumnez� ,�ntdele. 

astfel : . 1 5  Cînd voi pref ţ 
· 

2. „fiul c;>mului, fă 1.!n c!ntec de Ja!e" într; o" pustietate, şi t�� ara �g��lu!Ui asul?ra . Im f<i:raon, ·�P'.'-��tul Eg1�j de tot ce are, cînd voi l�v�a f1 Jafuită 
tulm, ş1. spune-1 : „Si:man3:1 cu un p ce o locuiesc, vor şti • că E � toţi cei. 
de leu mtre !1eamun, er�1J c� u� ero- nul. • E x o d . • . o; u . 4  18 u sint Dorn. 
codii în măn, te aruncai m rmnle ta- 1 6  A est t • ' · Pe.9'

.
is. c.H;. 

le, t�rbu:aiJţ �pele c� picioarele ta- car� îl 
c
vo/cf;t:. �ii�eecl�l de Jale•, pe 

le, ş1 le mtanta1 valunle. •cap. 21. 2. vor cînta : da asu E n�amu�1lor îl 
\'en.16. **Cap.19.3,6;38. 13. tCap.29.3. ţtCap.3UB. • t 

! 1 . pra . g1ptulu1 şi a-
3. ('-.şa .V<:!rb�şte Domn.ul� Dumnez�u : ��.P;fcemD�e��1ul,

uD:1���� �\ vor cin. „lm1 vot mtmde mreaja peste tine, • 2 sam 1 17 2 croa 3• 2' c · în mijlo�ul unei mari !11ulţimi de Jo- 1 7. Jn an�l 
.
al dois�;�z�c�l��·

1;�v�2. poare, ŞI te vor t;��P� 1��3,l�ţ�I �.!. 1: 12. a cin.cis�rezecea _a lunii, Cuvîntul D�: 
4. Te • voi anmca pe uscat, şi te voi nulul m�-a vorbit _astfel : 

întinde pe cîmpie, ca toate păsările 1 8  . . „frnl o!Ilulm,_ b�eşte-te pentru 
cerului să şadă•• pe tine ; şi voi sătura mulţ!mea ţg1ptulu1, ş1 ?runcă-o ', pe 
fiarele întregului pămînt cu tine. �a ŞI . P� f!1cele_ n�amm:1lor putemn:e 

•cap.29. 5. ••Cap.31 .13. m admc1m1le pammtulu1 la cei po o-
5. Iţi voi asvîrli carnea pe munţi •, rîţi în groapă ! ' •eap.2ui}1t şi voi umplea văile cu sfărimăturile 1 9. Pe cine • întreci tu în frumuseţăl tale. • Cap.3t. 12· Pogoară-te „, şi culcă-te lingă cei n� 
6. Ţara în care înoţi, o voi uda cu tăiaţi împrejur ! 

sîngele tău, pînă la munţi, şi se vor •car0.a1.2:1s. „v .... . 21, 24, etc. cap.is.IO, 
umplea puvoaie!e de tine. . . 2�„ Vor că�ea ast�el î� mijlocul celor 
7. Cînd te voi stinge, voi • acopen uc1ş1 de sabie. Sabia va este dată : do

cerurile, şi le voi întuneca stelele ; voi borîţi în mormint Egiptul, şi toată 
acoperi soarele cu nori, şi luna nu-şi mulţimea lui ! 
va mai da lumina ei. •r ..... 13. 10. 1oe12.31; 21 .  Atunci vitejii cei puternici ' vor 
3.1;. Amoas.9. Mat.24. 29 .  Apoc.6. 12,13. vorbi în locuinţa morţilor despre el 

8. Din pricina ta, voi întuneca pe şi cei ce-l sprijineau, şi vor zice: „S'au 
toţi luminătorii cerurilor, şi voi ră- pogorît ••, s'au culcat cei netăiaţi im· 
spîndi întunerecul peste ţara ta, zice prejur, ucişi de sabie !" 
Domnul, Dumnezeu." •Iea.1.s1;14. 9, 10. Vera.27. „Vere.19.25,elt. 

9. „Voi mihni şi inima multor popoa- 22. Acolo este Asirianul •, cu toată 
re, cînd voi vesti pieirea ta printre mulţimea lui, şi mormintele lor stau 
neamuri, în ţările, pe cari nu le cuno- împrejurul lui, - toţi au murit, şi au 
şteai. căzut ucişi de sabie. •veni.24,26. '9,:n 

1 O. Voi face să se • îngrozească multe 23. Mormintele • lor sînt în adîncimi· 
popoare de tine, şi împăraţ;lor lor li le gropii, şi mulţimea lui este împr�· 
se va face părul măciucă din pricina jurul mormîntului lui ; toţi au munt 
ta, cînd lmi voi învîrti sabia înaintea şi au căzut ucişi de sabie, ei, cari,.ră· 
lor ; vor tremura •• . în orice clipă fie spîndeau •• groaza în ţara celor v11. 
care pentru viaţa lui, în ziua căderii �lea.

1
4. 10. ••cap. 26. 17. vere.24,2io,26.l•,31; 

tale." •cap.27.35. • • cap. 26. 16' 24. Acolo este şi Elamul •, cu toat� 
I I . Căci aşa • vorbeşte Domnul, Dum- mulţimea ;lui, împrejurul mormî�tului 

nezeu :. „Sabia �mpăratului Babilonului lui ;' toţi au muri! şi au :�z�t. uc1ş1 _de 
va veni pe�te tine. • 1er. '6. 26. cap. 30.4. sabie, s'au' pogont ... neta1af� 1mpre1�r 
1 2_. �ulţ:m�a ta o yoi . . fac� să cadă îrt adîncim_ile pămîntului, ei, car!. ra: 

lovi ta de sabia unor v1te11, cei mal cum• spînde�u·ţ groaza în fara celor VII, ŞI 

pl}ti • .dintr� pop�ari:. Ei v_or nitn.ici •• îşi poartă acum ocara cu cei ce se po
mmdr1a Eg1ptulu1, ş1 toata mulţimea gdară ln groapă. 
lui V3 fi prăpădită. *Cap.28. 7. *•Cap.29.J.9. •Jer.49.34,etc: „vere.'ll. ţVm-5. 
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L-au culcat la un lo_c cu morţii, I un om oar . 837 

25�eună cu to_ată. mulţ!mea lui, şi jer ţ, _ e �are, ş1-l va pune ca stră
lm':-mintele Io� s1.nt. 1mpr�iurul lui ; to- 24,20.2Beg.9.17• 

v;,•P - 3 . tt . ••�•p . u . 11. t 2 sam.l8. 
mo 

aceşti netăiat� .impre.iur au murit 3. dacă omul '· '· o"'"'·'· t• .  i de sabie, ��c1 �a��mdeau groaza , sabia asu r ţ·a��la va vedea. venind 
�c·�ara celor VII, ŞI 1ş1 poartă acum I biţă şi vf � dm, ya suna dm trîm-
10 ra cu cei ce se pogoară în groapă ; 4. Şi dacă c

a e şhre �oporului, f.�� culcat ac�m I� un loc c.,u cei morţi: b_iţei nu se �a
c�e�l a�z1 sunetul trîm-

26. Acolo smt ŞI M�şec , !ubal, ş1 ş1-l va prinde sin • ŞI ya �en� sab1� 
t ată mulţimea lor, ŞI m�rmmtele lor asupra capului' lui 

gele lui sa cada 
fnt împrejurul lor ; toţi aceşti ne- 5. Fiindcă a auzit ·�•P·�8· 1�· 
:ăiati în_ip�ej':!r •• au murit u.cişi de sa- şi nu s'a ferit, de ac���e

s\�lo-tJilb�ţe� 
bie căci raspmdeau groaza m ţara ce- cadă asupra lui . dar d 

_ „e e uf s:i 
lor' vii. (l.�ac.10.2. ca�.�-�a.38.2. <•::iv�rs.1!l,20:elc. îşi va scăpa viafa. aca se va en, 
21. Ei s1.nt �ulcaţ1 . 1mpr�una cu _vite- �- Dac� însă străjerul va vedea ve

jii, �ă�ut1 dm �ec�1me dmt�e. c�1 ne- n_md s�b1a, şi nu va suna din trîmbiţă 
tăiat• 1mpreiur , .smt po�or1ţ1 m Io- ŞI daca_ poporul nu va fi înştiinjat i 
cuinja morţ1_lor 1�p��una cu armele va veni sabia şi va răpi viaţa vreu'n�i lor de războ!, cu s3:b!1 l.e puse ·�upt ca- om, �m.u). acela va pieri din ricina petei� lor, ş1 nele_g�mr.1le __ lor hp1te pe ne_leg!um� • lui, dar voi cere �ngele osămintele lor, cac1 . . v1.t�i 1a lor era o I m dm mma străjerului." • vers.8. 
groază în ţara �el�r vn. · ':"�21. 1••_1�·18, 19. . 7. Acum, fiul omului •, te-am pus stră-
28. Şi t� v.e! fi z�rob1ţ m m!Jlocul J�r pest� casa lui Israel. Tu trebuie 

celor ne�ă1aţ1 1n_ipr�Jl;lr, ş1 te _vei culca sa asc�lţ� C:�vîn_ţul c�re iese din gura 
împreuna cu cei �c1ş1 de sabie ! • Mea, ŞI sa-1 mşt11nţez1 din partea Mea. 
29. Acolo este ŞI Edomul *, cu 1mpă- •cap.3. 17,ete. 

ratii lui şi toţi voivozii lui, cari, cu 8. _Cînd zic celui rău : „ Rău le vei 
toată vitejia lor, au fost aşezaţi la un !"un 1_1egreşit !" şi tu nu-i spui, c� să-l 
Ioc cu cei ucişi de sabie : stau culcaţi mtorc1 de la calea lui cea rea, răul 
împreună .c!1 _cei netăiaţi împrejur, cu a.cela va '.'1_!-lri î_n neleg}uir�a lui, dar 
cei pogonţ1 m groapă. • cap . 20.12, ete. smgele lui 11 voi cere dm mma ta. 
30. Tot acolo• sînt toţi voivozii dela 9. !?ar �acă vei înştiinţa pe cel rău, 

miază-noapte, ş i  toţi Sidonienii ••, cari ca sa se !ntoarcă dela calea lui, şi el 
s'au pogori! la cei morţi, acoperiţi de nu se ya mtoarc.e,_ va _mu�i în_ nelegiui
ruşine, cu toată groaza pe care o arun- rea lui, dar tu 1\1 . vei mmt�1 sufletul. 
ca vitejia lor ; aceşti netăiaţi împrejur I O. Spune �ar, fml omului, casei lui 
stau culcaţi cu cei ucişi de sabie, şi-şi lsr�e! :  „V�1 c� d;ept cuvin! ziceţi : 
poartă ocara lingă cei pogorîţi în „F aradeleg1le _şi pac.atele. �oastre s!nt 
groapă. •cap.38.6, 10;1'J. 2.  oocap.28. 21. asupra noastra, ŞI dm pncma lor hn-
31.  faraon îi va vedea, ş i  se va mîn- jim • ; cum •• am putea să trăim?" 

gîia• pentru toată mulţimea lui, pen- " Cap.2'.23• "*.1"'-'9. u . cap.37; " ·  

Iru ai lui cari au murit ucişi de sabie 1 1 . Spune-le : „Pe viaţa Mea, zice 
şi pentru toată oastea lui zice Dom- Domnul Dumnezeu, că nu doresc• moar
nul Dumnezeu." 

' ''Cap.3LI6. tea păcătosului, ci să se întoarcă dela 
32. „Căci l-am lăsat să răspîndească :alea lui. şi_ să trăiască. lntoarc�ti-vă, 

groaza în ţara celor vii. De aceea Fa- 10to
1
arceţ1-va d.�la ca!ea voast�� ce� 

raon şi toată mulţimea lui se vor eul- rea . P�ntruce " vreţi sil munţi voi, 
ca î - · t· ·  ţ· 

• · casa IUJ Israel ? -
cu m_preuna cu _cei �e. a1a 1 1m_prei�r, 0 2 sam.u.1<. Cap. 18.23,32. 2Pe1• 3.9. "Cap.18.31. 

Do���j Du murit u,�1ş1 de sabie, zice 1 2. Şi tu, fiul omului, spune copiilor umnezeu. poporului tău : „Neprihănirea • celui 
neprihănit nu-l va mîntui în ziua fă
rădelegii lui, şi cel rău nu va cădea •• 
lovit de răutatea lui, în ziua cînd se 
va întoarce dela ea, după cum nici cel 
neprihăn!t nu v� put�a să .trăiască p�iii 
neprihănirea Iul 10 ziua cmd va sav1r
şi o fărădelege. 

Datoriile proorocilor. 33 1. Cuvîntul Domnului mi-a vorbit 
astfel : 2. „Fiul · omului, vorbeşte copiilor • 

poporului tău,' şi spune-le : „Cînd •• 
YOI aduce . . sabia peste vreo ţară, şi poporul tăm va lua din mijlocul lui. pe .:.cap.3.20;18.U. 26. 'li. ·�•2C1on.7.u.. 
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1 3. Cînd zic celui neprihănit că va I beşte Domnul Dum trăi negreşit, - dacă se încrede • în / ca ţi • carne �u sin 

nezeu : „Voi . neprihănirea lui şi săvîrşeşte nelegiui- . ochii spre idolii vo t
g�, . Vă ridic.ii!!�. 

rea, .atun�i toată ne�ri�ănire.a . lui se / ge. Şi voi să stăpîniţi
ş
ţ;� ş� Vărsaţi ţ ;\" 

va .u•ţ�,. şt el va muri ... d•!1 pr1cma ne· �11;�. :?e. 1< . 10; 19. 211. ])put.i:?. i:. ·;).O "'Fac.9.1 10• 
legiu1ru pe care a săv1rş1t-o. 2� · V . .  - . . . ea""·•· i�· 

• eap. •.20; 18.:u. : . �1 \� .b1zu1ţ1 pe sab · 
· 

1 4. Dimpotrivă cînd • zic celui rău : s�virşiţi uriciuni, fiecare d
i_a voastr� 

„Vei muri !" - dacă se întoarce dela ci.nste_şte 0 pe nevasta ap 111 v�, ne. 
păcatul lui şi face ce este bine şi piă- Şi voi să stâpîniţi ţara ?',r��I'.e��' său. 
cut, • cap.a. 1•, 1•; „.r.. 27. De aceea spune-le : A

· ·•;�-11 1 5. dacă dă înapoi • zălogul, întoar- ' ş!e D�mnu l, Dumnezeu : P�v�
a Vorbe: 

ce - ce a răpit, urmează învăţăturile ţ ca _cei ce 0 _ locuiesc în ��steiaţ� �e� 
cari dau viaţa, şi nu săvîrşeşte nicio �ri vor �adea. ucişi de sabie . danll!ă. 
nel�iuire, va trăi negreşit, şi nu va si'jt P.� .ci.mp Îl .voi �a de mî���ece1ce muri. •cap.18.7. ••E•od.22. 2 . <. Ln.8.2, < , 6  �e or • �ar ce1ce smt în întări �a. 

:Nnm.6.8,7. Luc.19.s. t i:.....18.6. Cap.20. 1 1 , 13.21. m peşteri t vor muri de ci ă Iun şi 
1 6. Toate • păcatele pe cari le-a să- " "•.ro.:u. ••cop. 39.<. +Judc.��, ;. 

virşit se vor uita ; a făcut ce este bi� 28„ ":'.01 preface • ţara intr'o m:"·' 

şi plăcut, şi va trăi negreşit !" tc; ş1 mtr'u_n _pustiu ; mîndria�
s�e�a: 

•Cap.18.22. e1 se va sfirş1, munţi i ţ lui 1 tane1 
1 7. Copiii • poporului tău zic : „Ca- f fi .Pusţiiţi, şi nimeni nu va �aaie�rvor lea Don:mului nu este dreaptă !" To- ' prm e1. � ·:•:<U,8.22. cap.!18.31, ss „ e� 

tuş, mai degrabă calea lor nu este I "'·"'·21·'?· 6• ' · r C•J>:8. 2, a, •. · °'"'-
dreaptă ! 0 , ..... 20. Cap. 1•.20,29. I _29. Şi_ vor şti că Eu sînt Do 1 8. Dac� • _ �el ne�ri�ă�it. se abate c�n� v�1 prefac_e ţar:1 într' o pusti���!, del:1 neprihamrea lui ş1 sav1rşeşte ne- ŞI _ i�tr !JR pustiu, dm pricina lutu c 
l�g1uirea, trebuie să moară din pri- Ur1C1u'!1lor pe �ri le-au săvîrşit •�or 
cma aceasta. • cap . 18. 28, 27. 30. fiul omului ! Copiii poporului u 
1 9. Dar dacă cel rău se întoarce dela vorb�c de tine pe lingă ziduri i u 

răutatea lui şi face ce este bine şi I� uşile caselor, şi zic • unul aliur' 
plăcut, va trăi tocmai din pricina acea- fiecare .fratelui său : „Veniţi dar, � 
sta ! ascultaţi care este cuvîntul ieşit de/ 

20. fiindcă ziceţi : „Calea • Domnu- Domn1:1l !,'' •1„.21.:. 
11:Ji nu este dreaptă !" vă voi judeca pe • 3 1„ Ş1 vm • cu grămalla la tine, stau• 
fiecare după umbletele lui, casa lui 1 mai.ntea ta ca popor al meu, ascultă 
Israel !" • 'l'er• . 17. cup . 18. 26, :!l. · c�v.mtele tale, dar nu le împlinesc, 

21„ ln al doisprezecelea an •, în ziua , cac1 cu .g.ura t vorbesc dulce de to� 
a cmcea a lunÎI a zecea a robiei noa· 1 dar cu mima tt umblă tot după paf· 
str�, un om .•• care. scăpase din Ieru- ' tele_ lor. ''Cup. u . 1 ; 20. 1 , et<. "Cap.u 

sahm, a vemt la mme şi a zis : „Ceta- ţP.„s.38,:r.. ha.2!l. 13. �Mat. 13.2'.!. 

tea ţ a fost luată !" ;32. lată că tu eşti pentru ei ·ca uo 
• cap. 1 . 2. ••eap. 2-1.2'1. t 2 11eg. 25•4• �mtă�eţ plăcut, cu un glas frumos şi 

22. f?ar mina •. D<:>mnului venise pe- 1scus1t la .cîntare pe coarde . .  Ei îl,i as
ste mme seara, mamte de venirea fu- cultă cuvintele, dar nu le 1mplmesc 
garului la mine, şi Domnul îmi des- de loc. 
�is�se •• gura pînă a venit el la mine 33. C.înd • s� yo� în�împl.a î�să aceste 
d1mmeaţa. Gura îmi era deschisă şi lucruri, - ş1 1ata ca se mhmplă !  -
nu mai eram mut. • Cap. 1. s. „Cap. 2-1. 27 •  vor şti •• că era un prooroc în mijlo-

23. Atunci Cuvîntul Domnului mi-a cui lor." • 1 Bom.uo. *"Cap.1.s. 
vorbit astfel : 
24. „Fiul omului, ceice • locuiesc în 

d_ărîmăturile„ acelea în ţara lui Israel 
zic : „�vraam ţ era s_ingur, şi tot a 
n,io�en1t ţara ; dar noi tt sîntem mulţi ŞI tara ne-a fost dată în stăpînire !" 
��;.�: ii.°�-::.·::io�°ts.":i.'· t lu. 61. 2, Fapt. 7. � 

25. „De aceea spune-le : „Aşa vor-

lmpotriva 
căpeteniilor lui Israel. făgăduinţe. 

34 1 . Cuvîntul Domnului mi·a vor· 
bit astfel : 

2. „fiul omului, prooroceşt� î�po· 
triva păstorilor • sufleteşti a1 lui I�· 
rael ! Prooroceşte, şi spune-le lor, pa· 
storilor : „Aşa vorbeşte Domnul Dum· 



E Z E C H I E l 34. 
eu : „Vai •• de. eăsţo_rii lui Israel, 

I 
paşte e . .  . 839 

11e:i se pasc pe e1 mş1ş1 ! Nu trebuie riurilo� ş
'!lu_nţu lui Israel, dealungul 

�storii să P�.�';.!.����•�er.23. 1 . Zuh 11 11 
aleJări\. 

I m toate locurile locuite 
3. Voi !11încat� • - îiăsimea, vă î�b�ă� i 1 4.J��w:��o� Ier. Zi . a. Ce.p. �. zs� oo.2-1; 37. 21, 22. 

caii cu h!1a, tă1aţ1 
ce e gras, dar nu şi stîna Io pape pe o p�şune bună, 

aşteji oile. . • I>o. �- 1 1 .  Znh.11 . 16. ai lui Isra;l 
�a ) P.� munţu cei înalţi 

eeop.3'· 25,26. �1�. 3 . 1 , 2, 3. Zuh.11 . .>. 
• tr'un stau( 

'(�CO O . se VOr odihni În-
4 Nu întănţ1 pe cele slabe , nu vin- grase P a��t, �· vor avea păşuni 

de�ţi pe cea bol,n'!vă, n� legaţi pe cea pe munţn lui I�rael. 
rl.nilă ; n'aduc�t� mapo• pe_ cea rătă- 1 5. Eu insu . 1 . · .P•.23.2. ··�·""'· 12. 
citi, nu _c�u.taţ1 pe cea i;i1erduţă, ci Ie voi duce (

1 d�h v�1 p�şte oile, Eu 
le �tăp�mţ1 ţ cu asupnre ş1 cu Dumnezeu." 

a 0 1 na, zice Domnul-
asprl'!\�,;.. 16. Zah. 11.16.  *." �n'.. "'· •· t 1 l'c<. u. a����· Y�� • 0 �ăuia pe c_e� pi;rdut�, voi 5. Astfel ele

. s'au r:.1s1p1t ••, pentrucă 
I pe cea ră�it� 

pe_ ce� !31_'.1-C_Ita, VOI lega 
n'aveau păstor:_ ; au ai.uns. ţ prada tutu- bă. Dar voi 

' �1 .V01 mtan pe cea sla: 
ror fiarelor c1mpulu1, ş1 s'au  risipit. 

I 
pline de vlag

_

r

_.

�·re
_
�e ';\e grase •• ş1 

•Cap.�.Zl,28· (r'l;l ! Reg. 22. 17 . Mat. !l. ?.6. tl�a.06.9 . se cade " . U S  e pascţ cum 
Jtr.12. !l. Yen. S. Mnrc. 2 17 .Luc.�';,;rs: 

�-i Isu. -&0.11. Mic. 4. 6. Me.t.18.11. 
6 Turma Mea rătăceşte pe toţi mun- 17 · Ş· ·. · ·.- '""0

·
1•· Amos < . 1 .  tt„.10.24. 

ţii. şi pe toate dealurile înalte ; oile 1 Do��'ui 
0°�· mie Melei aşa vorbeşte 

Mele sîn_t ris!pite. _pe toată faţa . ţării, I deca între o�i�ez�u : ." a!ă, voi • iu: 
şi nimi:n

,
1"nu mgnJeşte de ele, mei nu : şi ţapi. 

şi oaie, mtre berbect 
(e cauta . - . . 'I "Cop. 20. 37, :18. Vers.20.22. Zah. 10. 3. Mat. 25 3"!, :<1 7. „De aceea, p_astonlor, ascultaţi Cu- I B. Este prea puţin pentru · · : 

vintul Do�nulm ! . P_'.1-Şteţ_i }n P.ă�unea cea bună, J�
1
m�l 8. „Pe viata Mea, �1ce Domnul D_um- c�lc.aţ1 . 10 p1c1oare şi cealaltă parte a 

nez�u, i;iel!_tru.că OJle Mele au. ai uns paşune1 voas.tre ? Că beţi 0 apă Jim
de iaf ş! s11.1t _prada tuturor fiarelor pede! �e mai turburaţi şi pe cealaltă 
âmpulu1, dm lipsă de păstor, pentru I cu p1C1oarele ? 
că păstorii Mei n'au nicio grijă de oile 1 1 9. Şi oile Mele trebuie apoi să pască 
A_l�le, _ci se păşteau:• numai pe ei în- ce �ţi călcat vc:ii cu picioarele voastre, 
ş1ş1, ş1 nu paşteau OJle Mele", - ŞI sa bea ce aţi turburat voi cu picioa-

o:r vers.5,G . ...,,... Vere.2,10. rele Voastre !" 
9. de aceea, păstorilor, ascultaţi Cu- 1· 20. Deaceea, aşa le vorbeşte Domnul 
vintul Domnului ! Dumnezeu : „Iată că voi • judeca în'. 
1 0. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu : tre oaia grasă şi oaia slabă. •ven.17. 
,lată, am necaz pe păstori ! lmi voi • 21 . P_entruc_ă a�i izbit cu coasta şi 
lua înapoi oile din mînile lor, nu-i voi cu umarul, ŞI aţi împuns cu coarnele 
mai lăsa să-Mi pască oile, şi nu se vor , voa�tre toate oile slabe, pînă le-aţi iz-
m�i _paşte •• nici pe ei înşişi ; căci Jmi 1 gomt, . . 

• 
. . voi 1zbă\i oile din gura lor, şi nu le I 22._ voi ve�1 ':'1 aiuţorul _01l�r . Mele, 

vor mai sluji ca hrană !" i �a sa n� �a1 . fie _de Jaf, ŞI voi JUdeca 
..., Cap . 3. Hl. Evr. ti:l . li . t.<o;< Yers . 2 , B. 

I 
Jntre Oale ŞI Oale. .:. vere. li. 

l i . Căci aşa vorbeşte Domnul Dum- �3. V.oi pune peste ele _un singur 
nezeu :  „Iată, Mă voi îngrij i Eu în- pastor.� care le va. paşte, ş1 anume pe 
sumi de oile Mele, şi le voi cer- 11 Robul . �eu David ; El le va paşte, 
ceta ! El va f1 pastorul lor. •Isa.<-0.11.  Ier. 23.<,&. 

l 2 . • Cum îşi cercetează un păstor tur- i ��-;;�:�·25���!:3�: 1 Pet. 2· 20; ""· ••rer. 90• 9• 

m� c1_nd este în mijlocul oilor ·sale îm- 24. Eu •, Domnul, voi fi Dumnezeul 
prnşhat�, aşa Imi voi cerceta Eu oile, i lor, şi Robul Meu David va fi voi· 11 le voi strînge din toate locurile pe : vad•• în mijlocul lor. Eu, Domnul, am 
un�e au fost risipite în ziua plină de I vorbit ! •Exod 29.45. v.,... so. Cap.31.21. „Cap.37. non • Şi negură. <Cap.30.3. loel 2 . 2. 22. Luc. 1 . 3"!,  !13 •

• 

! 3. �e �oi • scoate dintre popoare, 25. Voi închei? • �u ele_ un le�ămîn! 
le

. 
voi stnnge din felurite ţări, şi le de pace, şi voi „ 1!1departa dm ţar� 

voi aduce înapoi în ţara lor ; le voi 1 toate fiarele sălbatice ; ele vor locw 
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în linişte ţ în pusti�, şi vor putea dor- 11 n.ul Dumnezeu,. c� te voi fac mi in mijlocul pădurilor. •cap.s1.28.••Lsv.28. ŞI .te �a urmări smgele ; fiinde �lnge, o. I•a. H.6-9; 116.9. O••• 2. 1e. t '•'·2:'·•· v""'·�· . . unt smgclc, <le aceea sîngeJ� n'ai 
26. Le voi face, pe ele .ş•. imprei�n- urmări: •r,t� va 

mile dealului • Meu, o pncmă de �ine- �· Voi p�ef.ace ,mun tele Seir într; 
""

· cuvîntare •• ; le voi trim�te ţ ploa!e la st�c�ate ş1 �nt.r �n P1;'Stiu, şi v ?  pu. 
vreme, şi aceasta va f1 o ploaie tt mlCI cu. <l�sav1rş 1 �e <lin el şi peo1 n1. 

binecuvîntată ! •I•a.M.7. cap.211.<o. ••Fac.12.2. se duc ŞI pe cc1cc se întorc ceice 
Ju.19. 2.t. Znh.8. LB. ţ Lev. 26. 4° ţţ�ll„68.9. Mat.a. IO. • • f, Judc,fi.6,·t�p ?; 

27. Pomul • de pe cîmp 1ş1 va .da roa- .s. l.• V?I. umplea. • munţii cu · 
·"· da şi pămîntul îşi va da rodurile. Ele 

I 
ş1 cei uc1ş1 <le sabie vor cădea rno�1. ;  

vo� f i  liniştite în  ţara lor  şi vor ş t i  lurile tale, în văile tale şi /e
tdea. că Eu sînt Domnul, cin� voi •• rup� puhoaiele . talc. •cap.�.„0�t: 

legăturile jupului lor, ŞI clnd le voi I 9 . . T.e voi preface • în nişte . " : izbăvi din mina celorce t le asupresc. vec1mcc, cetăţile nu-ţi vor .ta�s�el1ăJ1 
• Lev . 28  .•. Po.!16.12. 1„ . •. 2. •• Lev. 211. 19. '"'·2·20• cuite, şi veţi şti •• că Eu sînt Do I 0· 
t��.

�
�� vor • mai fi <le jaf înt.re nea- ;;'�'.<��;1�.1�".Vm . < . Cop. zo. iua1. 1 . a,u�:�: 

muri nu le vor minca fiarele dm ţară! ! I 1 O. Pentrucă ai zis : Aceste d 
ci vo� •• locui în linişte, şi nu le va mai neamur

.
i, şi aceste două ţări vo oul turbura nimeni. ale mele, şi le vom lua • în stăpini:e „: o vcn.8. Cap.86.4 . ........ Ier.S0. 10; �.27. v�.26: ' măcar ca Domnul0 era acolo, "'Pii.�.„;i 

29. Le voi pune un .rllsad �ăr!-11a . 1 Cap. 116.6. Obnd.ia. 0''PA.4fl . 1, a; 13'l. 1a, 1<. cap.„ .• : 
se va duce faima ; nu vo� mai f1 m•: 1 1 .  de aceea pe viaţa Mea, zice Dom. stuite de foame în ţară, ş1 nu vor mai nul Dumnezeu, că Mă voi purta cu purta•• ocara neamurilor. tine după minia • şi urgia, pc cari INi • 1aa. 1 1 . 1 . 1er. 2:1 . o. ••Cap.911.9, 9, 16. arătat şi tu, în ura ta, împotriva lor · 30. Şi vor şti astfel că Eu •, Domnul, şi Mă voi face cunoscut în mijlocul Dumnezeul lor, sînt cu ele, şi că ele lor,cînd te voi judcca. •Mat. 7.2.1"·""· 
sînt poporul Meu, ele, casa lui ls- 1 2. Vei şti • însă că Eu Domnul am rael, zice Domnul Dumnezeu." auzit toate batjocurile, ' pe cari 'ie·ai . • vero. u . C.•P·87•27 · rostit împotriva munţilor lui Israel 

31 . Voi sînteţi 01le • Mele, oile pă- cînd ai zis : „Sînt pustiiţi, şi ne iint şunei Mele, şi Eu sînt Dumnezeul vo- daţi ca pradă !" '' P•.•. 16.C:.p.e.r. 
stru, zice Domnul Dumnezeu." 1 3. V'ati fălit astfel împotriva Mea 

'' Pa. ioo.a. 10•0 io. i 1 .  pr in  vorbirile • voastre, şi v'aţi înmul· 
Proorocie lmpotriva Edomifilor. ţit cuvintele împotriva Mea : am au

zit !" '� l Hnm.2.3 . .Apoc.l.U 
351. Cuvîntul Domnului mi-a vor- 1 4. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: bit astfel : „Cînd • toată ţara se va bucura, pe 

2. „Fiul omului, întoarce-te • cu faţa , tine te voi preface într'o pustietate! spre muntele•• Seir, prooroceşte ţ im- ·1 •1„.ro.�.11. 

potriva lui, •cap. 6.2. ••Deut. 2 .&. ţler.<9.1,e. 1 5. Din pricina bucuriei• pe care ai 
Cap. :M. 12. Amo• 1 . 1 1 .  Oba<l. IO, •te. simţit-o că moştenirea casei lui Israel 

3. şi zi : „Aşa vorbeşte Dom!1ul Dum- era pustiită, îţi voi f�ce şi ţie la fel. 
nezeu : „lată, am necaz pe tme, mun- 1 Vei ajunge „ o pustietate, munte al 
tele Seirului ! lmi întind • mina im- I Seirului tu şi tot Edomul, şi se va potriva ta, şi te prefac într'o pustie- 1 şti că E� sînt Domnul. 
tate şi într'un pustiu ! '' C•p.6.14. 1 •Oba<1. 12,16. "'""·'·• 

4. Iţi voi preface cetăţile • în dărîmă- , 
tu.�i, vei ajunge o pustietate, ca să I Aşezarea din nou a tui Israel. ştu că Eu sînt Domnul ! • vero.9. 
5. Pentrucă aveai o ură • vecinică, şi 36 1 . Tu, fiul �mului, prooroleş:i 

ai dobo rit cu sabia pe copiii lui ls- asupra i:rn�ţilo.r • lui 1 15���lla!i rael, în ziua necazului lor, în vremea spune : „Munţi a11
 _1�1 lsrae • �

c:.p.s.�• cînd nelegiuirea•• era la culme, •Cap.
�

.12. i Cuvîntul Domnu Ul · zeu · Obsd.10. ••Po.197.7. cap.21 .�211. Dan.9:2<. Obad.11. I 2. Aşa vorbeşţe Domnu! �um�!voi: 
. 6. de aceea, pe vl�ţa Mea, zice Dom- 1 „Pentrucă • vrăjmaşul a zis esp 
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H 1 Ha J Aceste înălţimi „ vecinice vor stăpîni „ . . . 841 

" a
i·uns moştenirea t noastră !" Io · • ş1 tu vei f1 moşt · au a •Cap. 26. B;26.2. Of.•Deut. :r.!. I:J. t cap.a:;. 10. 

r, ŞI nu·i vei mai •• nimici." enirea 
3 prooroceşte şi zi : „Aşa vorbeşte 1 3. Aşa vorbe t •0La<l. 1i,,.,c. "' Icr. iu. 

D 'mnul Dumnezeu :. „Da, pentrucă din „�entrucă ţi s� e z?c��nu
TI �umne�eu : 01e părţile au voit să vă pustiiască mmcat oameni ţ" . ·. "· .u , lara, a1 1f3să vă înghită, ca �ă .ajungeţi mo- mul tău „ • 1-a1 mm1c1t chiar nea-ştenirea altor neamu_n , ŞI pentrucă aţi 1 4 di� . . •Num.ia.�,. l t• de batJOCUra ŞI de Ocara popoa- CO(� nu vrtlCJn.a a.ceasta, de acum lnr�ior, o )}eut.28.97. 1 �g.o_. 1. �11n . 2 . i r  •. 1Jau.9. IG. vei mai hi n:ia.1 mmca oameni, şi nu�ti 

4 de aceea, munţi a1 Im Israel, ascul- Dumnezeu. mlCI neamul, zice Domnul tati cuvlntul Domnului Dumnezeu ! 1 5  Aşa vorbeşte D_omnul_ D�mnez.eu mun- : D e  .acum, n u  t e  voi mai face • . 
ilor şi dealurilor,_ . n�rllor 

.ş1 văilor, �u�i batjocurile neamurilor, şi nu v�i �ărimăturilor I?.ustu. ŞI cetăţilor f?ără- m:i purţa. ocara popoarelor ;  nu-ţi vei 
site cari au aiuns de prada ş1 de neze�'.·�ici neamul, zice Domnul Dum-risJI •• celorlalte neam�ri din pre jur ; 1 6 •Cap "' ""' 

'' Cnp.81.2". ""Ps.10. 1. · Cuvintul Domnului mi-a vorbit 
5. „aşa vorbeşte Do�_nul Dumnezeu :  1 astfel : . 
„Da, î� • focul geloz1e1 Mel�, ':'�rbesc l 7. „F1_ul omul�i, cei din casa lui 
lmpotnva celorlalte neamuri ş1 1mpo- Israel, cmd locmau în ţara lor au triva întregului Ed?m, cari şi-au în- �purcat-o • prin purtarea lor şi 'prin 
suşit•• ţara Mea,_ ş1 s'au �ucurat din • ap.tele lor ; aşa că purtarea tor a fost 
toJtă inima lor ŞI cu tot dispreţul su- mamţe� �ea ca spurcăciunea•• unei !Jetului lor, ca să-i jăfuiască roadele. femei �n hmpul necurăţiei ei. 

ic-Deut .1 .24.. Cap.a.'!. IO. MCe.p.35. 10, 12. ) Lev . 18 . 26,27, 28. ler.2.7, o•Lev.lli. l9 ,etc. 

6. De aceea, prooroceşte despre ţara � sd.Atun.ci. Mi-�m vărsat urgia peste 
tui lsrael1 ş! spur:ie ipunţilor şi dea- ei, m pncm� s1�ge.lui • I?� car�-1 văr
lurilor, nur1lor ŞI va1lor : „Aşa vor- saseră . m ţara, ŞI din pnc1Da idolilor 
beşte Domnu.I �umn�zeu : „Iată, vor- cu ca.n o s��r�aseră._ •cep.10.M.88;2".:n. 

besc !n. gelozia ş1 �rg1a Mea, pentruc.ă 1 9. 1-a� ns1p1 t ,'  pr!ntre ne�muri, şi sufenţ1 ocară • din partea neamuri- �u f�.st. 1mpraşhaţ1 ID felurite jări ; 
lor !" •Po. 123. 3 , 1 .  Cop . :w . 2'.l .  vm.1r,. 1-am JUdecat după purtarea şi fap-
7. De aceea, aşa vorbeşte Domnul tele lor rele. •cep. 22. 15. ••cap.7.s;1s.oo;au< 

Dwnnezeu : „Imi ridic ' mina şi jur, 2�. Cînd au venit printre neamuri c.I neamurile cari vă înconjoară, îşi on încotro se duceau, pîngăreau • Nu'. 
vor purta ele însele ocara ! •cap. 20. 0 .  mele Meu cel sfînt, aşa incit se zicea 8. Iar voi, munţi ai l ui Israel, veţi despre ei : „Acesta este poporul Dom-da crengi, şi vă veţi purta roadele nutui, ei au trebuit să iasă din ţara 
pentru poporul Meu Israel, căci lu- lor." • 1ea.02.o.1tom.2.21 
crurile acestea sînt aproape să se în- 21. Şi am vrut să scap cinstea Nu
timple. melui • Meu celui sfînt, pe care-l pln-

9. lată că vll. voi fi binevoitor, Mă gărea casa lui Israel printre neamurile 
voi întoarce spre voi, şi veţi fi lucraţi la cari se dusese." •cop.20.•, u. 

şi silmănaţi. 22. „De aceea, spune casei lui ls-
10. Voi pune sll. locuiască pe voi oa- rael : „Aşa vorbeşte Domnul Dumne

meni în mare număr, toată casa lui zeu :  „Nu din pricina voastră fac acelsrael, pe toţi ! Cetăţile vor fi locuite ste lucruri, casa lui Israel, ci din pri
şi se vor zidi iarăş dll.rîmăturile •. ' cina Numelui Meu • celui sfînt, pe ca-

•t•a.r.e.12;01. 4. Vers.aa. Amoeo.u. re l-aţi pîngărit printre neamurile la 
1 1 .  Voi Jnmulţi • pe voi oamenii şi cari aţi mers. . . . 

•Po. ioo.8. 
v.1tele, ,can vor creşte şi se vor înmul- 23. De aceea voi sfmţ� Numele .Meu 11 : .voi face să fiţi locui ţ i  ca şi mai cel mare, care a fost. p1_ngăn.t print!� inamte,. şi vll. voi face mai mult bine neamuri, pe care l-aţi p1Dgănt ID m11 -
decît odinioară · şi veţi şti•• că Eu locul lor. Şi neamurile vor cunoaşte 
sînt Domnul ' că Eu sînt Domnul, zice Domnul 

•1;r.31.21;sa.12. ••cap. ao.o;a7.6,18. Dumnezeu, cînd voi fi sfinţit• in voi 
.12. Voi face sll. umble pe voi oameni, supt ochi.i l�r. . 

:c·�-'''· 41 ; 28· 22· 

11 anume poporul Meu Israel ; ei te 24. Căci va v01 scoate d1Dtre nea-
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muri, vă voi strînge din toate ţările, bat, şi am sădit ce era şi vă voi aduee iarăş în ţara voastră. omnul, am vorbit, şi vofu�tiit. Eu• „� cap.34. 13;37. 21_. ,,.. ca. Ş1 face•' . 
25. Vă voi stropi • cu apă curată, ş1 37. Aşa vorbeşte Do� "-"'�'-u,;,_ , 

veţi fi cur�ţiţi ; vă voi cu�ăţi •• d� ţoa- �eu : „Iată în ce privinţă M�I, Duma:: te spurcăcrnnile voastre ş1 de toţi ido- mdup!ecat de casa lui 1 a Voi ' lăs 
Iii voştri. '' isa.:.2.1>. En.10.22. ••Ier.83.8. ce voi face pentru ei . sr�e!, şi iat� 
26. Vă voi • da o inimă nou�, şi voi pe oameni ca pe o tur·m�0�,1nrnuI\i •� 

pune în voi un duh nou ; voi scoate » Cap. u. 3; 2Q �3 01. 
din trupul vostru inima de piatră, şi 38. Cetăţile dărîmate se

. 
v 1. "1·„ ,J. 

vă voi da o inimă de carne. cu. turme de oameni, ca t�r Utnplea 
·•rer.32. 39. cap . 11 . 10. chmate Domnului, ca tur I rrnel� în. 

27. Voi pune Duhul •  Meu în voi, şi 

I 
ad�se la Ierusalim în t: e �ar� sînt 

vă voi face să urmaţi poruncile Mele t?nlo
D
r celor mari . Şi vor pş�i S�tbă. 

şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele. smt omnul." ca Eu 
28 Veţi locui • în ţara ·:· ����

3
7�� ! lntoarcerea lui Israel şi un · . ' ,-- I do - • <rea re/o dat-o părinţilor voştri ; voi veţi fi po- ua 1mpără(ii. r 

porul Meu „ şi Eu voi fi Dumnezeul / 37 1 .  Mina • Domnului a ve .1 vostru." mine, şi m'a luat în 
ni Peste 

•Cap.28.25; 37.2". "'ler.00.22. Cap. 11. 20;3'. 27. 1 Domnul
·
u
· 
i, şi m '

·
a
·· ·  

pus în m" "I Duhul

.

" 
29. Vă voi • izbăvi de toate necură- văi pline de oase. IJ ocul llllei 

ţiile voastre. Voi chemă „ griul, şi-l ' Cap . 1 .
3. '·'·C•p. 3. H ; e . s , 11.u. Lu , 

voi înmulţi ; nu voiţ mai trimete foa- . 2. �·a fă_cut să trec pe lingă el "/ 
metea peste voi. JUT 1mpreiur, şi . i'.ltă că erau f�� 1e •Mat.i.21. Ro01. 11 .2B. ''''Pa.ms.rn. tCnp. 3'.20. 1 multe pe faţa vă1e1, şi erau uscat rde 
30. Voi înmulţi • rodul pomilor şi tot. . . . e e 

venitul cîmpului, ca să nu mai pur- 3. El m1-a zis : „ Fiul omului vor pu. taţi ocara foametei printre neamuri. tea oare oasele acestea să î�viezel" 
"Csp. 34. 27. Eu am �.�puns : „Doamne Durnnez;u. 

3 1 .  Atunci vă veţi • aduce aminte de · le, tu ştu lucrul acesta !" 
purtarea VOaStră cea rea, Şi de faptele I .. "Deut.:r.!.3". � Sum.�.G. Iorm5. '.?I. Rom.,i.Ii.2Cor.l.9, 

voastre, cari nu erau bune ; vă va fi 1 4. El mi-a zis : . „ Prooroceşte despre 
scîrbă •• de voi înşivă, din pricina ne- oasele aceste�, şi �pune-le : „Oase us. 
legiuirilor şi uriciunilor voastre. cate, ascultaţi cuvmtul Domnului ! 

•Cap. rn.61,ea. •• Lev. c'ti.39. cap. 6.9;20.43. ?· Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu 
32. Şi toate aceste lucruri nu • Ie fac cat�e oas�le ac�stea : „Iată. că v?i face• 

din pricina voastră, zice Domnul Dum- ,  să intre m vot un duh, y veţi învia '  
nezeu, să  ştiţi ! Ruşinaţi-vă şi roşiţi _ . . . , "'-'°"�· "'"·'

· 

de purtarea voastră, casa lui Israel !" 6. Va vo� da vine, _yo1 f.ace sa creas· 
f.•Deuuu. vers.22. C� pe V?l carne, va V�l ac?pe!i cu 

33. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu : piele, vot pune un duh m v01, ş1 ve\i 
„In ziua cînd vă voi curăţi de toate învia. Şi veţi şti � f.�.�X!î�"t 1����;�1;'." nelegiuirile voastre, voi face ca ce-
tăţile voastre să fie locuite, şi dări- ?· Am proorocit cum mi s� po!uncise. 
măturile" vor fi zidite din nou · •Vers.IO. Şt . pe c_m_d pro,?rocean:i, s a facut un 
34. ţara pu�tii�ă. va fi Iuc.:at� iară�! · ;t��s:1

1
e 

1�!!u 
c�P��pf:t1�0�1e°1d�a;!: de unde pma alCI era pustie m ochu I tele 1 tuturor. trecătorilor. . : 8. M'am uitat, şi iată că Ie-au venit 

35. Şt se va spune atunci : „Ţara · vine carnea a crescut şi Ie-a acoperit aceasta pustiită a ajuns ca o grădină piel�a pe deasupra · dar nu era încă a Edenului • ;  şi cetăţile acestea dă- duh în ele. 
' 

!Îll�aţe, c�ri era!-' p�stii şi surpate, sînt 9. El mi-a zis : „ Prooroceştef şi vor· mtante ŞI locuite ! beşte duhului ! Prooroceşte, fml omu· 
. . '' '""51._s. Cnp.2". 1�. 1°�1 2.�. lui, şi zi duhului : „Aşa vor_beş!e Dom· 36 . •  Ş1 �eamunle, cari vor mai ram1- nul Dumnezeu : „Duhule, vmo d1�.ce· 

nea m Jurul _v�str�, vor şti că Eu, le patru vînturi, suflă peste mori!' �
Domnul, am z1d1t dm nou ce era sur- ceştia, ca să învieze !" '· P" 1 °'· 00· "„ · 
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0 Am proorocit, cum n:!l se porun- 22 V . . 8�3 

.1 · Şi a intrat •  duhul ID ei, ş i  au în t" • 01 face ' din ei un sin u �l���t, şi au stătut pe picioare : era 0 avea
ar�� pe munEi )ui !srael f t�ti'C:�� in 

sie 
mare, foarte mare la numar. mai fi do

s1�gur n�parat, şi nu vor oa 
. 

. . ''�poc. 11. 11. fi împărţ/'. nean:i�n, nici nu vor mai 
! .  El m 1-a zis :_ „Fiul o'!1ulu1, oasele l•<-a.1s;oo . . , '1 1�doua •mpărăţii. • 1,. ' . �estea sînt to.ala, casa lui Israel. lată 23. Nici. 0"•,•. u. "·''"•r.•1..23,„.1.0010. �;. '" · a :i zic :  „N_1 s a.u ;iscat o�sele ', ni idolii Io nu s� yor. mai spurca, rin '�a dus nădejdea ; smtem pierduţi !" te fărăJ' 1 

cu.1
uncmnile lor, şi cu �oas ·�Ps. 1 .�1. i. Isa. 49. u. din toat: 

eg1 e �or. Ii voi scoate •• 1 2• Deaceea, prooroceşte, ş1 spune-l e : !uit, şi-i vo�b
atenl.e c� cari au păcă

Aşa vorbe�te D<?mnul D�mnezeu :  Meu şi E 1 cu!ăl_1 ; e1 vor fi poporu l  
"i tă vă voi desch1�e morm1Dtele, vă ' u voi f1 Dumnezeul lor. �ol 5�0ate din i:no�m1Dţele voastre� po- 24. Robul , M •·cur. "' · '°· �·'.C•p. '"'· "'· orul Meu •, ş1 va voi aduce • •  1arăş peste ei . t l.eu David va f1 impărat 
P ţara lui Israel. ăstor V şi 0 1 vor avea un singur•• 
m •1„. 26.10. o"• rn. u. ''"'' Cop.00.21. vers.25• �ăz" 1 · .r urma t .Poruncile Mele vor 
t 3. Şi vel.i şti c� Eu sînt _Domnul , •cap1.38e,t„e 1��e11ş: le ".or împlini. 

cind vă voi d�sch1de '!1orm1ntele, şi 1 Osea:u. Luc. i.:n. ,��:ve��;/����09ifirupC�'·::3·��· 
vă voi scoate 1dlD mormintele voastre, I 25 . Vor locui • iarăş în t�r�,t e"";.:;.� 
poporul . 

Meu . • 
• 

. . 1 am dat-o robului Meu Iacov 
p 

· 

t4. V�! pu�e �uhul M�u _ m. voi, ş1 1 care au 1.o�uit-o şi părinţii voş'trr1 d1ae veţi trai ; . va v.m �ez.a 1araş ID lara vc;i.� locu_� ID ea, ei, copiii lor, ş
.
i co'. voastră, .ş1 yeţ1 şt! c� Eu, . Domnul, Plll �?Pnlor lor, pe vecie, şi Robul am vorbit ş1 am ŞI  facut, zice Dom- Me� David va fi voivodul I • 

nul." " . . 
�� Cap.:J6.2i. \'fCI ţ. CICap.:Ki.2.'J. ,��'YPrs.'.!-1. [ouu12 :U. 

Or I.l
i 

1 5. Cuvmtul Domn ulm m1-a vorbit 21• Iocl3.2<l, Amoso.1&. 
· · tl••· �" 

astfel : . . . • V 26. yoi încheia .cu ei un legămînt de 1 6. „Fiul omului, 1a o bucata de pace . •  ��re �a f1 un legămînt vecinic 
lemn, şi scrie pe ea : „Pentru luda şi c� e1 .; n voi sădi şi-i voi înmulţi " 
pentru copiii " lui Israel, cari sînt J1 vc;i� pune locaşul ţ Meu cel sfînt 
tovarăşii lui." la apoi o altă bucată ID mtJlocul lor pentru totdeauna. 
de lemn, şi �r ie � ea :. „Pentru Io- ���:?.89ţ�·c�11r\�Oa. Ier. a'.!.40. Cnp.:J.&. 2:1 . .,..,,.,c1111. :11.1. 
sif, lemnul Im Efra1m, ş1 pentru toa- 27 · : · , . 

tă casa lui Israel care este tovarăşă · �ocu1Dţa Mea va f1 între ei · 

lui." (•Num.11.2. «.:•2Cron.11.12,rn,w; 1s.!J;ao.u,18. 
fu VOI f1 Dumnezeul •• lor, şi ei vo� 

17. După aceea, împreună-te • una cu / P0P0.r.ul Meu. •' Lev.c>c . 1 1,12. cup.'9. 7 . 

alta, într'o singură bucată, aşa incit 0;" 1· "·
.

'"·C•p. t1.2'.'; 14.ll;as.2s
:

, • 
să fie una în mina ta. •'ve .... 22.u. 8. Şi neamur�le vor şti că Eu smt 
18. Şi cînd îţi vor zice copiii poporu- Domnul, care sf1Dti;şte" p� Israel, cînd 
lui tău: „Nu vrei • să ne lămureşti ce �ocaşul .Meu .cel sfmt v�/1 pentru tot
inseamnă lucrul acesta?" <• Cap. 12. 9;24.to. 

eauna ID m1ilocul lor. 

19. să le răspunzi • :  „Aşa vorbeşte '' Cap. "6. '3 .  ''C••·"'· "· 

Domnul Dumnezeu : „ Iată că voi lua 
toiagul •• de lemn al lui Iosif, care 
este în mina lui Efraim, şi al seminţiilor lui Israel cari-i sînt tovarăşe1 Ic 
voi uni cu toiagul lui Iuda, şi voi tace 
un singur lemn, aşa că vor fi una în mina Mea." '' Za.h. 10.a. �·�·vere.16.11. 

20. Toiegele de lemn, pe cari vei 
sme, să le ţii astfel în mina ta, supt 
ochii ' lor. •C•p.12.s. 

21. Şi să le spui : „Aşa vorbeşte 
Do��ul,. Dumnezeu : „ Iată, voi lua • pe 
copm Im Israel din mijlocul neamurilor la cari s'au dus, îi voi strînge din toate părţile, şi-i voi aduce înapoi în lara lor. <Cap.w.21. 

Proorocie împotriva lui Gog. 
38. I . Cuvîntul Domnului mi-a vor

bit astfel : 
2. „Fiul • omului, întoarce-te •• cu 

faţa spre Gog ţ, din ţara lui Magog, 
spre domnul Roşului, Meşecului ţţ şi 
Tubatului, şi prooroceşte împotri1·a 
lui ! 
.:•Cap.39.1. (•(•Ca.p.95.2, 3. ţ Apoc. 20. S. tt C11p.32.26. 

3. Şi spune : „Aşa vorbeşte Domnul 
Dumnezeu : „lată, am necaz pe tine, 
Gog, domnul Roşului, Meşecului şi 
Tubatului ! 
4. Te voi ' tîrî, şi-ţi voi pune un cir· 

lig în fălci ; te voi scoate, pe tine şi 
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toată oastea ta, cai şi călăreţi, toţi •• 1 5. ş� vei veni • din f 
îmbrăcaţi în chip strălucit, ceată mare noapte1, tu •• şi multe po 

undui miar 
de popor, care poartă scut şi pavăză, toţi că�ă�i pe cai, 0 mar/oare_ cu lin�· 
şi cari toţi mînuiesc sabia ; puterm�3. �ştire ! •c.:�.ll1�e şi � •' 2 Reg. 19. 28. C•p.2!1. < ; 39. 2. oo cap. 23. 12. 1 6. Vei mamta împotriva " '"'-•. 5. împreună cu ei voi scoate pe cei Meu Israel, ca un nor, ca/oPorului 
din Persia, Etiopia şi Put, toţi cu scut peri ta_ra. l n . zilele •• de a 

e . va aco. 
şi coi f :  aduce 1mpotrrva ţării Mel 

pai, te voi 
6. Gomerul • cu toate oştile lui, ţara cunoască ţ neamurile cînd 

e, ca să Mă 
Togarmei .„ din fundul miază-neaptei, ţit în tine _ _ supt ochii' lor 0

v
0o1 1�� sfin. cu toate oştile sale, popoare multe im- •Vers.9. ·'""• .... B. tExou. u.'•. capg.; preună cu tine ! •Fec. I0. 2· "" C•P· 21 · "· 1 7. Aşa vorbeşte Domnul · 0·23;�.�. 7. Pregăteşte-te • dar, fii gata, tu, şi zeul : „Nu eşti tu acela d umne. 

toată mulţimea adunată în jurul tău ! am vor�_it C!dinioară, prin 
e:gbe. care 

fii căpetenia lor ! •Iea.8.9,io. 1•'·46·3.4, 14 ; 61.12· proorocu Iu1 Israe l  cari au 
11 Me1 

8. După multe • zile, vei fi •• în frun" atunci ani de zile, �ă te voi Pdroor�c1t tea lor ; în vremea de apoi, vei merge potriva lor ? a uce 1m. 

împotriva ţării, ai căre i  locuitori, scă- 18 I · 
paţi de sabie, vor fi strînşi ţ dintre · n �iua ace.ea, însă, în ziua ci d . I 

. ţţ 
I . va porni Gog im potriva părn" n . mai mu te popoare pe munţu u1 lui lsrae\ zic� �oi;nr:rnI Dumnez�:tuil!I 

!�itt1d�:,rifil!:�l�ăco��eili� �ijÎ���� ��: se va sui m na�1 mima aprinsă. ' h 
poare lor, vor fi toţi liniştiţi în •ţ Io- 1-9: �.spun, m • g�lozia şi în focul 

· t 1 1 m1me1 Mele : ln nua aceea ţ v „ ��!�. ;_e6. ���"- 12��,::�·.\f,>•�-���·;.•:.'�1� un mare cutremur în ţara lui 1;raeÎ 1 
�tler.Zl.6. Cnp.28.26;34.25,29. Vere. 11. .,.. Cap.36.0,5;3!J. 25· >:•>:ipi::;.89.46. t H:i.g.2.6,7. Apoc.1�18 

9. Iar tu te vei sui, vei înainta ca o 20. Peştii • mării şi păsările mulu: 
furtună •, vei fi ca un nor •• negru vo_r t_remura ?� Mine, şi fiarele cîmpu'. 
care va acoperi ţara, tu cu toate oştile l�! Ş! toate;: tmţoarele c�ri se. tîrăsc pe 
tale, şi multe popoare cu tine. pammt� ş_i tot•. oamen�1 can sînt pe 

" lea . 28 . 2. "' ler. 4.13. Vere. 16. faţa pammtulu1 ; munţii ,.. se vor tă· 1 0. Aşa vorbeşte Domnul Dumne- sţurna, p�reţi! stîncilor se vor prăbuşi, 
zeu : „ln ziua aceea, multe gînduri îţi ŞI toate zidurile vor cădea la pămînt. 
vor veni în minte, şi vei urzi planuri " o,e.-1.:1. ''"'' ler.<.2 1 .  �.h.u,1. 
rele. 2 1 .  Atunci voi chema • groaza " im· 
1 1 . Vei zice : „Mă voi sui împotriva potriva lu i  pe toţi munţii Mei, zice 

ţării acesteia deschise, voi năvăli • pe- Domnul Dumnezeu ; sabia ţ fiecăruia 
ste oamenii aceştia liniştiţi, cari stau •• se va întoarce împotriva fratelui său. 
fără grijă în locuinţele lor, toţi în •>Pe. 100. 16. ''"'' Cup . 14 . 1 1 . tJudc.1.22. 1 sam.11.:n 
locuinţe fără ziduri, şi neavînd nici ză- 2 er00•20·23· 
voare, nici porţi ! - •Ier.49.31. ••vere.8. 22. II voi judeca • prin ciumă " şi 
1 2. Mă voi duce să iau pradă şi să sînge, printr' o ploaie ţ năpraznică şi 

mă dedau Ia jaf, să pun mina pe aceste prin pietre de grindină tt ; voi ploua 
dărîmături • locuite din nou, pe po- foc şi pucioasă peste el, peste oştile 
por�! .. acesta strîns din mijlocul nea- lui, şi peste popoarele cele multe, cari 

mur�Ior, care are turme şi moşii, şi vor fi cu el. ''' lsa. 66. 16. Ier.26. 31 . "Cap.ul. 
locuieşte în mijlocul pămîntului." t Ps . u . 6. lsa.29. 6; 00. 30. ttC•p. 13. u .  Apoc.16.21.' 

• cap. '16 . 34, ""· ""Veni.a. 23. lmi  voi arăta astfel mărimea şi 
1 3. Seba • şi_ Dedan„, negustorii din ?finţenia •, _M.� voi face _cunoscut"îna� 

Tars t_ ş1 tot� . puii . l?r 
ţţ 

de Iei, îţi I mtea �ulţ1m11 nea?,Iunlor, ş1 vor şh 
�or �1c� : „Vu să 1e1 pradă ? Pentru că Eu smt Domnul. , " n  „ 
Jaf _ ţ1-a1 �dun�t oare mulţimea ta, ca •cap. 36. 23 . <·•Ps.9.JG. C•p.37.28;39.7. • · · 
să ie_� a�g�nt ş_1 aur, ca să iei turme şi . . avuţn, ş1 sa faci o pradă mare ?" • cap. 27. 39 t .  „fiul omului •, proor�ceşle 
22,2:1. •• cap.27.lb,20. tCap.21.12. ttC•p . 19. 3,6. acum împotriva lui Gog, ŞI spu· 

1_4. �e aceea i;irooroceşte, fiu l  omu- ne : „Aşa vorbeşte Domnul. Dumne· 
lui, ŞI spune lui Gog : „Aşa vorbe.şte zeu : Iată că am necaz pe tm_e, Gog, 
Domnul Dumnezeu : „Da, în ziua · 1 domn�) Roşului, Meşecului ŞI Tu�a· 
CÎ'!d po11pr!Jl Meu va trăi•• în linişte, !ului ! •C•P·38·:'1 
vei porni din ţara ta, •1ea. L 1 . •• vers. a. 2. Te voi • tîrî, te voi aduce, te 101 
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sui din fundul .'!1iaz_ănoaptei, şi te voi mîntulu i, ca s • 
8�5 

duce pe munţu. lm lsra�I. •.c""·""· "'· şapte luni vo/· curăţe (ara ; dură a 3 Iţi voi dobor� a_rcul �IR mma st în- mcepe să cerceteze. 
ă. şi voi face sa-ţ1 cada săgeţi le din 1 5. Cei ce vor • '·' ""„ "· g î�a dreaptă. . . . cutreiera şi cînd �trabat_e ţara, o vor m4 Vei căde_a pe munţ11 Im Israel, tu • oasele u�ui 0 nul <Im ei va vc<.lca 

şi 'toate o�ttle tal.� ŞI . popoarei� cari gă el, pînă îl���lnP•;ne un, scmn . H�-r fi cu ttne ; te voi da de mmcare „Valea mulţ imii lu·i g0
0
0
p
g
a"groram m v�sărilor �e pradă, .tu turo� celor ce au 1 6 

�ripi, şi f1ar�Ig:p_;'.��v���:;. •• Cap. "'.21 . 
nu;. it�

o� acolo va mai fi şi o eclate 
� curăţ i ţar:�ona ( Mut/ime ) . Aşa vor • 

5 Vei cădea pe faţa cîmpului, căci 1 7  f' 1 · " ""' 1 • 
E� ,a,m vorbit, zice Domnul Dumne- 1 'D 

iu omului, aşa vorbeşte 00;�� 
��ice ·��tcz�u : „Spune .• păsă r i l?r <.le z�u. Voi pune • foc Ma�ogului, şi ce- lui : Ad� 

şţ._
t�t�ror. fiar�l.or Cl!ll[lU· 

lo;c� locuiesc lini.ştiţi IR •• ostroave, r - "d· na I va ' ŞI veniţi ! Strrngc
ca să ştie că Eu SIRt Domnul. Mva I R toate părţile, pentru jerl fa 

•Cap.39. 22 . Amoe L < .  ••Pe.72. io. • e� pe care 0 junghii pentru voi · 
7 lmi voi face cunoscut • Numele Jer 1ă ":!are .este t pc munţ i i lui ls'. 

M�u cel sfîn_t în . mij_locu! poporului �ael · Mmcaţi carne, şi beţi singe 
Meu Israel, ŞI nu-1 vot mat lăsa să-Mi t�:r:�4�u. i? . ·�·� t!'lu.uui; a.u. t.-r. i:.:. '.I. 'I d.' 1 .  1 .  
pîngărească •• Numele Meu cel sfînt ; ) 8. mîncaţ i '  �arnea vitejilor, şi beţ i ci vor şti ţ neamuri le că Eu sîn t  Dom- s1ngelc v1;uvoz1lo� . pămintului, singe 
nul, Sfîntul lui Israel !" �e b:rbeZ!, �e m1e1, <.le ţapi , <.le tauri •Veni.22. •• Lev.1s.21. Cap.20. 39. tCup. 88. 10, 2a. mgraşa\1 <.lm Basan ! 
8. nlată • că lucrurile acestea vin şi "'Apoc. rn. 11"1. (·�\ n�·11t .:rz. 1t.·Prt.'."! L:!. 

se intîmplă, zice Domnul Dumnezeu ! 1 9. �încat,i &răsime pină vă vc\i să· Aceasta este ziua, despre care•• am tura,_ şi_ beţi smge pînă vă vc\i lmbă-
v��b�iunci loc:tt�;i;°'��:�t�i�;cj�

·t\':: �ahi�l������el!oT
elc, pc cari le voi j un-

rael vor ieşi, vor arde şi vor da pradă 20. Săturaţi-vă • la masa Mea de carflacărilor armele, pavezele ş i scutu- nea cailor şi a călărcţ'lor d 
rile, arcurile şi să�eţile, lăncile şi su- vitej i lor „ şi a tuturo; odme�iil�;

n�: 
liţele ; şi şapte am vor face focul cu război, zice Domnul Dumnc1cu." 
eJe. >!1 J'11. 70. 6. C'n�. :��. I .  "" Apo..:. 10. 1"' 10. Nu vor lua lemne de pe cîmp, 21. „!mi voi • arăta slava intre nea
şi nu vor tăia l emne din păduri, ci vor muri ; şi toate ncamur:le vor vedea 
face tocul cu armele. Vor jăfui • pe judecăţ:Ie pe cari le voi face, şi pecei ce i-au jăfuit, şi vor prăda pe cei depsele cu cari îi va lov i mina " Mea. 
ce i-au prădat, zice Domnul Dumne- ' Cap. oH. r n , n  " " "'"'1 . ' · ' ·  

zeu." " l•a.14.2. 22. Cei din casa lui Israel vor şti ' 
1 l. „ln ziua aceea, voi da lui Gog un că Eu sînt Domnul, Dumnezeul lor, 

loc de înmormîntare în Israel : valea din ziua aceea şi de atunci înainte. 
călătorilor, la răsăritul mării moarte, ' v  .. „. '· 211. 
şi mormîntul acesta va astupa trecerea 23. Şi neamurile • vor cunoaşte că <.lin 
călătorilor. Acolo vor îngropa pe Gog pricina nelegiuirilor ei, a fost dusă 
cu toată mulţimea lui, şi vor numi casa lui Israel în robie, din pricina 
valea aceasta : „Valea mulţimii tui fărădelegilor ei, silvîrşitc de ea im
Gog." potriva Mea ; de aceea le-am ascuns •• 1 2. Şapte luni îi va îngropa casa lui faţa Mea, şi i-am datţ în mînilc vraj
lsrael, ca să curăţe • ţara. maşilor lor, ca să piarii toţi ucişi <.le * DeuL 21. 23. Vere.14.16. sabie. o C,1p. 36.1!�1 19120, 23. �\.;. lh'ut. 3 1 . 1 7 .  1„n.fi{l,2 . 
� �· Tot pos,orul ţării ii va îngropa, t�;„�·��m făcut după necurăţi ile •  lor ��i f�� ;:osl��lt, v:lc�ab��:�I3D��� şi după fărădelegile lor, şi Ic-am a-

nezeu." ocop.28.za. scuns Faţa Mea.'' o:o ciap.„�.rn. 
1 4. Apoi vor alege nişte oameni cari 25. „De aceea, aşa vorbeşte D?mrm! 

yor cutreiera neîncetat ţara, şi cari vor Dumnezeu : „Acum � v«;>1 a�luce mapo! 
tngropa trupurile rămase pe faţa pă- pe prinşii de rilzbo1 a1 11 1 1 lacov, 101 
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a\•ea milă de toată•• casa lui Israel, 
şi voi fi gelos de Numele Meu cel 
�{���. 3.18. Cap. 9-1 . 13;36. �4. *"" Cap. 20 . 40.0sea t . 11 .  

26. Atunci îşi vor uita • ocara, şi toa
te fărădelegile pe cari le-au săvîrşit 
împotriva Mea, cînd locuiau „ liniştiţi 
în ţara lor, ş i  cînd nu-i turbura ni
meni. '-"Daa. 9. 16. :ciQ.Lev.26.&,6. 

27. Cînd îi voi aduce • înapoi dintre 
popoare, şi îi vc;ii �trî�ge_ d}_n ţara .v!ăj
!'1aşilor lor, voi f1 �fmţ1t de e1 ma
mtea multor neamuri. 

�" Cnp. 2S. 25.i 26. „„,,.,_ Cap.86. 23,24;38.18. 

28. Şi vor şti • că Eu sînt Domnul, 
Dumnezeul lor, care-i lăsasem să fie 
luaţi prinşi de război între neamuri, 
şi care-i string ia răş în ţara lor ; nu 
voi mai lăsa pe nici unul din ei acolo 

�" Cap.34.30. Vere.22. 

29. şi nu ie•  voi mai ascunde faţa 
Mea, căci voi turna•• Duhul Meu pe
ste casa lui Israel, zice Domnul Dumne
zeu. '' '-"l...;a.54..8. (1Q.Joel . 2 . 28. Z.ab.12.10. Fnpt. 2.17„ 

';-edenia noului Ierusalim. 

40 1 .  ln anul al douăzeci şi cincilea 
al robiei noastre, la începutul a

nului, în ziua a zecea a lunii, la patru
sprezece ani după dărîmarea • cetăţii, 
tocmai în ziua aceea, a venit mina •• 
Domnului peste mine, şi m'a strămutat 
în ţara lui Israel. •' Cnp. 33.21. ••cap. t . 3. 

2. M'a dus acolo, în nişte vedenii • 
dumnezeieşti, şi m'a aşezat•• pe un 
munte foarte înalt ; spre miazăzi de a
cest munte era ceva ca o cetate zi
dită. <•Cap.8.3. ••Apoc.21.10. 

3. M'a dus acolo ; şi iată că acolo 
era un om, a cărui înfăţişare era ca 
înfăţişarea • aramei ; el avea în mină 
o sfoară•• de măsurat, de in, şi o pră
jină ţ de măsurat, şi stătea la poartă. 
�cap . l . i . Dan. 10.G.  =�;"Co.p.4i.3. ţA.poc . l l . t ; 21 . 16. 

4. Omul acela mi-a zis : „fiul omu
lui •, priveşte cu ochii tăi, ascultă cu 
urechile tale, şi ia aminte la  toate lu
crurile, pe cari ţ i  le voi arăta ; căci 
ai fost adus aici ca să ţi le arăt. fă 
cunoscut•• casei lui Israel tot ce vei 
vedea." •' Cnp.44.&. •:·•Cap.43. 10. 

5. Un zid • înconjura Templul pe din 
afară de jur împrejur. ln mina omului 
aceluia era o prăjină de măsurat lun
gă de şase coţi, fiecare cot avînd o 
palmă mai mult decît cotul obicinuit. 
A măsurat lăţimea zidului, care era de 
o prăjină, şi înălţimea, care era tot de 
o prăjină. • Cap. 42.20. 

6. A mers la poarta de r' _ . suit treptele. A măsurat :,:ari� şi i-a care era lat de o prăjină �- g�( Portii care era lat de o prăj i�ă 
1 ce alt Prad 

7. fiecare odaie de pază �r 
' 

o prăjină, şi largă tot de 
a lungă de Intre fiecare două odăi de p 
0 Jlrăiină, 

loc �ol_ d� cinci coţi. Pra �Î era �n 
de hnga hnda porţii din lfu t 

Por111, 
de o prăjină. n ru, era 

8. A măsurat şi tinda porţii d" 1, tru ; era de o prăjină. 1n a11n. 
9. A măsurat apoi tinda po I"" de .oţ. coti, şi �tîlpii ei era� �� era )f ��

tr
��da porţu era spre partea d��'. 

� �- Odăii� de pază ale porţii d , san.t er�u m număr de trei de 0 e ra. 

te ş1 trei de c:al'.1lt� ; ��teşi trele ai��� aceeaş măsura, ş1 shlpu de fiecare te aveau tot aceeaş măsură. par. 
� 1 .  � măsl!!at apoi lărgimea deschiz:ituru _portu, ca�� era de zece roti ş1 lungimea . porţu, care era de trei'. sprezece coţ1 . 
1 2. lnaintea odăilor de pază era Un Ioc �ol _de un cot ?-e o parte şi de cealalt_a ;  fiecare 0�1e de pază avea şase coţ1 de o parte, ŞI şase coţi de cealaltă. 
1 3: A i:!1.asurat �art_:i �ela acoperişul unei. oda1 �e paza, pma la acoperişul cele1lalte ; intre cele două deschizături cari erau faţă în faţă e ra o lăt ime de 

douăzeci şi cinci de coţi. · 
1 4. A măsurat tinda porţii cur\ii şi 

a găsit douăzeci de coti ; tinda da în· 
tr'o curte, de jur împrejurul porţii. 

1 5. Locul dintre poarta dela intrare 
şi tinda porţii dinlăuntru era lung de 
cincizeci de coţi. 

1 6. La odăile de pază şi l a  stîlpii lor 
dinlăuntrul porţii de jur împrejur erau 
nişte ferestre • îngrădite ; ferestre e· 
rau şi înlăuntru în tinzile porţii de jur 
împrejur ; iar pe stîlpi erau săpate ra· 
muri de finici. • 1 11eg.&.1. 

1 7. M'a dus în curtea • de afară, unde 
se aflau odăi •• şi un caldarîm de jur 
împrejur ; pe caldarîmul acesta erau 
treizeci t de odăi. 

�-' Apoc.11.2.  **lReg.6.li. ţCap.-Ui.5. 
1 8. Caldarîmul era pe lingă porţi, şi 

era dealungul porţilor : ;icesta era cal· 
df 9'.mAu���J�:t lăţimea dela poa�� d_e 
jos pînă la partea de afară a �rtu, dl· 

nlăuntru, ş i  avea o sută de coti, la rasă· 

r�O�i f ��asz!�a�a���-gimea şi lăţimea 
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ţ„ de miazănoapte a curţii de a- 1 ră ; de fieca e t .

.
. 
SU 

por u n . . r par e erau fm1C1 pe 
fară. Odăile ei dt; pa�ă, în număr de I ��!r�ă. şi opt trepte pentru suit la 21: de 0 parte ŞI trei de alta, stîlpii 35. M'a dus 1 . o t�ei . Ja ei aveau aceeaş măsură ca te. A măsurat-� p�arta �� m1aza-noap
ş1 tir dintii cincizeci de coţi în Iun- sură ' şi a gas1t aceeaş mă-p9ar a

şi dodăzeci şi cinci de coţi în 36.
' 

Şi ea avea oct- · d - . . TI1�e tindă i f t a_1 � paza, shlp1 , 
ăJzmF erestrele ei, �inda e i, finicii ei, lungă 

ş 
de 

e:t;,;e2�� ��r ��preji;r {- e:t 
ave�U aceea� �ăsura ca poarta de ră- două z�ci şi cinci de coţi. 

i ş1 a a c 

sărit ; te s1!1a1 la. ea pe şapţe yrepte, 37. Ti�da ei dădea în curtea de afa
iar tinda e1 era

d
!n

lf
ar

t
tea dmlauntru. ră _; d� fiecare parte erau finici pe slîl-23. La curtea „ m un. ru_ era 0 �a;- pu e1, ŞI opt trepte pentru suit la 

tă, în fata„porju ?� '!ll�zanoapte ş1 m poartă. · 

{aţa portu .  d e  rasant • � '?�surat o 38. �ra o odaie, care s e  deschidea 
sută de coţ1 dela o poarta pma la cea- spre tinda porţii ; acolo trebuiau spă-
laltă. • . _ . late arderile de tot. 
24. M'a dus m partea d� ",!1�zazt, 39. ln tinda porţii erau de fiecare ar
unde se af}a .Po�rt'.1 dela m.1azaz1. l-a te două mese, pe cari trebuia jungifiată 
măsurat _s

hl�u ŞI tmda, can aveau a- �rderea de tot, jertfa de ispăşire •  şi 
ceeaş masura. . . . Jertfa pentru vină ••. , 25. Poarta !'cea.sta Ş I . tinda e1 .  aveau <•Lev . u , 3. '"' L•" ' " '' 6.6,, ,  1, 

ferestre de JUr . 1mpre1ur, ca ŞI �ele- 40 . . ln l!na din părţile de afară, cum 
lalte ferestre, ş1. P?arta_ era lung� d� te sui la mtrarea porţii de m iază-noapcincizeci de cc;iţ1 şt lata de douazec1 te, erau două mese ;  şi în cealaltă par
şi cinci de coţ1. . . _ te, spre tinda porţii, erau iarăş două 26. La ea t� suiai pe o s.cara de şapţe mese. 
trepte, iar tm�a .e1 era. m part.ea dm 41 . ln cele două părţi ale porţi� SL' 
lăuntru ;  pe shlp1 era cite un fm1c de aflau astfel patru mese de o parte şi 
fiecare parte. _ patru mţSe de cealaltă, de toate opt 27. Curtea dinlăuntru avea o poarta mese, pe cari trebuiau înjunghiate jert
înspre miazăzi ; a _măsurat .de!a .o poar: fele. tă pînă la cealalta spre m1azaz1 o suta 42. ln faţa meselor pentru jertfe, mai 
de coji. . _ erau pentru arderile de tot patru mese 28. M'a dus în curtea dm launtru, pe de pietre cioplite, lungi de un cot ş i  
poarta ?e !Diaz�zi: A ,!'lăsurat poarta <!_e j�'!1ătate, late de un cot ş i  jumătate, 
miazăzi, ş1 a gas1t ca avea aceeaş ma- ş1 malte de un cot ; pe mesele aceslc� 
sură. trebuiau puse uneltele cu cari se jun-29. Odăile ei de paz_ă, s!îlpii şi tin- gheau vitele pe�tru arderi de tot şi 
da ei, aveau aceeaş masura. Poarta. a- pentru celelalte 1ertfe. 
ceasta şi tinda ei aveau ferestre de JUr 43. Pe din lăuntru casa avea de jur 
împr�jur, şi po'.lrta _era lung� de �in: îmJ?reju.r pervazuri de un lat de m_înă, 
cizec1 de coţ1 ş1 lata de doua zea ş1 can slu1eau ca mese pentru carnea 1crt-
cinci de coţi. felor. 
30. (De jur împrejur erau tinzi ţun: 44. Afară din poarta dinlăuntru erau 
gi de două zeci ş i  cinci • de coţ1 ş1 două odăi pentru cîntăreţi � în curtea 
late de cinci coţi.) " Ven.21; 25; 33, 36· dinlăuntru : una era alătun de poar· 31. Tinda po�ţii �ădea Î1:1 .c1:1rte.a de ta de miaz.ă noapt� şi av�a _fata 
afară ; pe stilpu e1 erau fm lCI, ŞI opt spre miazăzi, cealalta era alatur1 de 
trepte �entru suit la  poartă. poarta de miazăzi şi avea faţa spre 
32. M a dus apoi în curtea dinlăuntru, miazănoapte. . • 1 er00·'-."· 

pe intrarea de răsărit. A măsurat poar- 45. El mi-a zis : „Odaia aceasta! dm: ta, şi a găsit că avea aceeaş măsură, spre miazăzi, este pentru p�eoţ1_1 can 
33. Odăile ei de pază, stîlpii ei şi tin- îngrijesc•deslujba Templulm. -·i,.,'""· 

da ei, aveau aceeaş măsură. Poarta 35,Nom.s.21,28, !t!,ss;1•.5. l Croo.9.23. 2 Cro•. 13· "·  

ace�sta .şi tin�a ei  ave'.lu şi �le .fere�tre P4�34'1j 
odaia dinspre m iazănoapte de )U� 1mpre1ur, lungi �e �m�1 �ec1 de 

t 
· a\ru preoţii cari îngrijesc • de coji ş1 late de două zeci ş1 cma. e

1
s \pen 

lt ului Fiii lui Ţadoc " 34. Tinda ei dădea în cu-rtea de afa- s UJ a a ar · 
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sînt aceia cari, din fiii }ui Le.vi, s"e lăturaln��� ��e:iu nişte temelii . 
apropie de Domnul, ca sa-I sluJeasca. de o p r�Jma mtreagă, adică • ş1 erau 
• Num.la.6. cap .H. 15. °" l lleg.2.35. Cap.4.'l.19;44 la uni?:hJU. Ş�se CO\i 
10, 16. , ?· Zidul de afară al odăilo ':'"�·'· 47. A masurat curtea, care era î� n1ce avea o grosime de ci .r latura!. 
patru colţuri, lungă de o sută de cot• 1 O. Locul gol dintre od?l1 coţi, 
Altarul era înaintea casei. nice ale casei şi odăile �� e l.lturat. 
48. M'a dus în tinda casei.. A. mă; I casei, avea o lăţime de do111!Prej�rut 

surat stîlpii ti�zi�, ş� a g�sit cmc1 coţ1 coti, de jur împrejur. ua zeci de 
de .o parte, �� cmc1 coţ1 de cealaltă. 1 1 . Uşa odăilor lăturalnice d" . 
Lăţimea portu era de patr�sprezec� locul gol : o uşă la miază adea 1n 
coţi, iar pe_retel� de pe latur�le port1! o uşă la miază zi ; şi lăq�im��ap,te, şi era de trei coţ1 deoparte ş1 de trei gol era de cinci coţi de JUr • oculu1 
coti de cealaltă. . • " 1 2. Clădirea din faţa locu1uimpre1u.r. 
49. Tinda avea o lungime de doua- partea de apus avea 0 lăţim dgol, din 

zec! de coti .şi. o lăţime de doisprezece zeci de c.oti, . �n zid de cin�i �irpte. 
c'?fl ; __ te . su::• la . ea pe �ece . treP.t"'.. gros de. JUr 1mprejur, şi era lu 

1 de 
Lmga shlp1 • m.a• erau ş1 alţi shlp1, nouăzeci de coti. ng de 
unul de oparte ş1 altul de alta. 1 3. A măsurat şi casa car 

• 1Reg.6.3.  •• t Reg. 7 • 21.  lungime de o sută de c�ţi. L�c�l
ea

ol clădirea şi zi�urile sale, aveau de �se'. 
41 1 . M'a dus în Templu. A măsurat menea o _lungime �e o sută de coti. stîlpii ; aveau o lăţime de şase 1 4. L.ăf1mea feJe� �asei şi a locului coti deoparte, şi o lăţime de şase coti gol dm spre rasant era d 
de alta - aceasta este lăţimea stil pilor. de �oţi . ' e 0 sulă 
2. Lăţimea uşii era de zece coti ; iar 1 ?· A măsur�ţ lungimea clădirii di. canaturile uşii erau laţi de cinci coti namte3; lo�ulm. gol, pe partea dinapoi deoparte, şi cinci coţi de cealaltă par- a casei, ş1 pridvoarele ei de fiecare te. A măsurat şi lungimea Templului : parte : erau o sută de coţi. 

patruzeci de coţi, şi lăţimea : .douăzeci 1 6. Templul şi casa dinlăuntru tinda 
de coţi. de afară, pragurile, ferestrele• 'îngră· 

3. Apoi a intrat înlăuntru. A măsurat dite, pridvoarele din jurul celor trei 
uşiorii uşi i : doi coti, uşa şase coţi, şi caturi, din faţa pragurilor, erau aro
lăţimea uşii, şapte coţi. perite cu lemn de jurîmprejur. Dela 
4. Pe partea dinainte a Templului a pămînt pînă la ferestrele acoperite, 

măsurat• în lungime douăzeci de coti •cap.<0.16. ven.1ll. 
şi în lăţime douăzeci de coti ; şi mi-a 1 7. pînă deasupra uşii, partea din 
zis : „Acesta este Locul prea sfînt !" lăuntrul casei, partea de afară, tot zi· • t&eg.6.21!. 2 eroo.s.e. dul de jur împrejurul casei din lăun· 

5. A măsurat zidul casei : gros de şase tru şi din afară, totul era după măsură, 
coţi, şi lăţimea odăilor lăturalnice de 1 8. ş i ·  împodobit cu • heruvimi şi fi. 
jur împrejurul casei, patru coţi. nici. Intre doi heruvimi era un finic. 
6. Odăile • lăturalnice erau unele pe- fiecare heruvim avea două feţe, 

ste altele, în număr de treizeci, aşezate • 1 a.g.6.:11. 

în trei caturi ; ele dădeau în nişte im- 1 9. o faţă de om • întoarsă spre un 
bucături de zid făcute anume pentru finic deoparte, şi o faţă de leu întoar· 
odăile acestea de jur împrejurul ca- să spre cel alt finic, de cealaltă parte; 
sei, aşa că se sprijineau pe ele, şi nu aşa era de jur împrejurul casei. 
pe zidul casei. •rneg.6,&. e. •Cap.uo. 
7. Odăile, cu cit erau mai sus •, cu 20. Dela pămînt pînă deasupra uşii! 

atît era·u mai încăpătoare, şi te suiai erau heruvimi şi finici, şi tot aşa ŞI 
la ele ocolind ; căci te suiai împrejurul pe zidul Templului. • 
casei pe o scară şerpuitoare. Astfel 2 1 .  Uşiorii Templului erau tn pa�ru 
era mai mult loc, ca lărgime, în par- muchi. Şi în faţa Locului prea sfmt 
tea de sus a casei, şi din catul de er

2
a
2.

ce
c
v
a
a
u
c
n
ar

a
e
lt
s
a
e
r •ved

d
e
ea1emn, ·inalt de. jos te suiai în catul de sus prin cel 

dela mijloc. • 1 Reg. e.e. trei coţi, lung de doi coti �i lat d� do� 
8. De jur îml?rejurul casei se vedea coţi. Colţurile, temelia, ş1 pe�etn ��� 

o pardoseală ieşită în afară. Odăile erau de lemn. Omul acela m1-a zi · 
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ta este masa •• care este înain- 1 1 1  ln f t 1 849 

,,Aceaoomnului ! ca Şi în:i�te or, er:i. un Io� de trecere', teat 30_ 1. ••Cap.<<.1?· Mal. t . 7 . 12 .  tExod. oo. s. I noapte d a oda1lor _dmspre miază ·i�· Templul � ŞI Locul . prea sfînt ieşirile' î�t ace�aş lu�g1me şi lăţime ; 2 . două uşi . ' ! Reg. 6. s1-:i;. la fel ' ocm1rea ş1 uşile lor erau aveau fiecare uşă avea. două __ canaturi, 1 2. Tot a . . ''""'· '· 2�- se întorceau ammdoua pe uşi dinspre m·şa" e_ra şi cu uşile odăilor �ană canaturi pentru o uşă şi două locului de 
•�zaz1. Era o uşă la capul outru cealaltă. . înaintea z"drelc�re, _care se �f!a . drept 

P��- Pe u�ile. Ţ�mplul�1 era� s�paţi unde intra\. u Ul dmspre rasant, pe 
vimi ş1 f1mc1, ca ŞI pe z1dun . ln 1 3 El mi . . o •  hcru ridvorului de afară erau nişte 1 noa· te · -ao�IS · „Oda�le dela miazăfaţa zi de lemn îmbucate între ele. în f�ţa \��dt1!e dlla .m1ază�i! cad sînt gr� Erau ferestre • îngrădite, şi deo- unde vor �·Ul �o • smt_ oda1le sfinte, 2rie şi de cealaltă erau finici, ş i tot preoţii cari 1��a luc�urJle Jrea sfm!e 

P33 era şi pe laturile pridvorului, pe ele vo; une I apropie e Of!lnUI ;  m 
��ăile lăturalnice ale casei şi pe gria- rurile d� mîn������le ��ej sf1�te, da
zile de sus. ·:·cnr. io. '"· YeruG. jertfe de ispăşire şi de \�i�t �ăcrl�c�Î acesta estesfînt. ''L<!v.B. !6 26.� 9 •·:· r.. 2 s, 10;6.14, 17,25, 29 ; 7 . 1 ; 10. rn,u. N�m:is:u,'10. v . · 42 t. Apoi m'a scos şi m 'a dus în 

curtea deafar.ă d ino _ spre _miază
noapte, şi m'.a �us m o�a•!e.� dm ţaţa 
locului gol ş1 dm faţa clad1rn la miază 
noapte. " Cap. n. 12, 15. 

2. fata unde se aţla uşa de miază 
noapte,_ ave� o lungime de_ o _sut� de 
coţi ;  ş1 lăţimea era de cmc1zec1 de 
coti. 
3. ln dreptul celor douăzeci de coţi 
ai curţii dinlăuntru, şi în dreptul calda
rimului curţii de afară, se aflau prid
voare• lingă pridvoare în ca tul al 
treilea . • Cnp . H . 16. 

4. Pe dinaintea odăilor, era un loc de 
trecere lat de zece coţi, şi un  drum de 
un cot ; uşile lor erau spre miază 
noapte. 
5. Odăile de sus erau mai strîmte de

cît cele de jos şi decît cele dela mijlo
cul clădirii, pentrucă le mai luau din loc şi pridvoarele. 
6. Erau trei caturi, dar n'aveau stîlpi ca stîlpii curţilor ; de aceea, începînd 

de jos, odăile de sus erau mai stnmte 
decît cele de jos şi cele dela mijloc. 
7. Zidul de afară, care mergea alături cu odăile, dinspre curtea de afa

ră, în faţa odăilor, avea o lungime de 
cincizeci de coţi ; 
8. căci lungimea odăilor din spre cur

tea de afară era de cincizeci de coţi. 
Dar faţa Templului avea o sută de coţi. 
9. Dedesuptul acestor odăi era intrarea dela răsărit, cum veneai din curtea 

de afară. 
_IO. �ai erau nişte odăi de grosimea ndulu1 curţii dinspre răsărit, în drep�l Iocului gol şi m dreptul clădirii. 

. I �- �înd • vor intra preoţii, nu vor 1eş1 dm locul sfînt ca să se ducă în cu�tea de afară, ci îşi vor lăsa acolo hamele c� cari fac slujba, căci hainele acestea . smt simte ; se vor îmbrăca în alte haine ca să se apropie de curtea care este pentru popor." •cov.44.m. 15. După ce a isprăvit de măsurat c�sa dinlăuntru, m'a scos pe poarta dmspre răsărit, şi a măsurat-o pe partea de afară de jur împrejur. 1 6. A măsurat partea de răsărit cu prăjina de măsurat, şi de jur împrejur a găsit cinci sute de prăjini. 1 7. A măsurat partea de miazănoapte cu prăjina de măsurat, şi a găsit de jur împrejur cinci sute de prăjini. 
1 8. A măsurat partea de miazăzi cu 

prăjina de măsurat, şi a găsit cinci 
sute de prăjini. 
1 9. S'a întors apoi spre apus, şi a 

măsurat cinci sute de prăjini cu pră
jina de măsurat. 
20. A măsurat astfel în cele patru la

turi zidul • de jur împrejurul casei ; 
lungimea era de cinci sute•• de pră
jini, şi lăţimea de cinci sute de p_răj ini ; 
zidul acesta despărţea locul s• .nt de 
cel nesfînt. •cap.<O.&. ••Cap.16.2. 

43 I . M'a dus la poartă, la poarta 
dinspre• răsărit. •cap. 10. 10; 44 .  l;<s. 1 .  

2. Şi iată • că slava Dumnezeului lui 
Israel venea dela răsărit. Glasul•• Său 
era ca urletul unor ape mari, şi pămîn
tul strălucea ţ de slava Sa. • Cap. 11. 2:1. 
:c<�� ce.p. t. 24. Apoc. 1. !Di 14, 2; 19. 1, 6. tCap. 10. "' 
Apoc. 18.1. 

3. Vedenia aceasta semăna • cu aceea 
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p� �are o avusesem �înd ve�ţsem să tă de u� cot, şi Iată de u 
nimicesc •• cetatea ; ş1 vedeniile ace- vazul dimprejur avea �.C?t ; şi p 
stea semănau cu aceea pe care o avu- lat de mină ; aceasta er 0 a\une de er. 
sesem lingă rîul ţ Chebar. Şi am căzut tarului. a P�opteaua u1n 
cu faţa la pămînt. . . 1 4. Dela temelia de ·"c·�·"'.s„�; 

--cap. l. 4, 2S; S . 4 .  ''·' ler. i . 10. t Cnp . 1 . 3; 3. 2:1. la pervazul de jo pe P�m1nt p· :· 
4. Slava • Domnului_ a ii:itrat în Casă , lăţime;. de un cot ;

s
şf��I doi co(i, ş:na 

pe poarta dinspre rasănt. I mic pmă la cel mare a pervazul c 01 
"c11r. 10. 19; + L 2. ' şi un cot 1 -r erau Patru e 

5. Atunci, Duhul • m'a răpit şi m'a ' 1 5  Altaru� �me. co1i, 
dus în curtea dinlăuntru. Şi Casa •• ţi . ·şi din va�ea 01 vatră de patru era plină de slava Domnului ! p;tru coarne 

ra a !arului se Înăl�· 
'�Ca.p. 3.12, 14;8.3. '''� l Reg.s. 10, 11. Cnp . H . „ .  

1 
· 

. 
.au 

6. Am auzit pe cineva vorbindu-mi 6· '(atra altarul1;11 avea 0 I . 
din Casă, şi un om • stătea lingă mine. de doispreze_ce �0(1, o lă(ime ��giine 

• Cnp . .W . 3 .  srcrez�ce_ CO(I, ŞI CU cefe pat do1. 
7. El mi-a zis : „Fiul omului, acesta a e lui facea un patrat. ru laturi 

este locul • scaunului Meu de domnie, / 1 7· . Pervazul avea patrusprezece . locul •• unde. ".oi f?Une t�lpa pi_ci?ar_e- !ungime pe patrusprezece coţi IătiCOh 
lor Mele ; a1c1 voi locui ţ vecm1c m m cele patru laturi ale lui . ma .. ine, 
mijlocuţ �opi�lor . .fui Israel !. Casa lu! de 1

�us era d: o jumătate de c�f.'�ea 
Israel ş1 1mparaţ11 lor nu-M1 vor mai i:ne 13 _era lata de un cot de jur · ' e. 
pîngări ţţ Numele Meu cel sfînt, prin J�r� �1 treptele •  erau îndreptat�m;re· 
curv_iile lor _şi prin trupurile •ţ moarte rasant. 

. . *Exo.i.J� 
ale 1mpăraţ1lor lor la moartea lor, 1 8. El m 1-a zis : „Fiul omu lui · 

,P, . 99, 1 .  "''! Cron. 28.2. Ps . 9!1 . 5. tExod.29.45. Ps.68. vorbeşte Domnul Dumnezeu . I !·aşj 
16;102.1<. !oela. 11. Ionn l.14.  acor.6.16. ttCap . 39 . 7. gile cu privire la alt · " a a .le. 
•tLev.26.30. Jer. rn. 18. • d •1 _ ar, pentru ziua 

8. ca atunci cînd îşi puneau pragul • cm . 1 vor f�c�, ca sa ad�că pe el ar. 
lor lingă pragul Meu, stîlpii lor lingă den de tot ŞI sa stropeasca • sîngele. 
stîlpii Mei, şi nu era de cit un zid în- 1 „ . • . .  · Le1·. 1 .o. 
tre Mine şi ei. Aşa au pîngărit ei Nu- • �- ;a d�i pr

t
eovlf!r •, Lev1ţ�Ior, cari 

mele Meu cel sfînt cu uriciunile pe sm !n samm. a ui T�do� ş1 cari se 
cari le-au săvîrşit ; de aceea i-am mi- apropo de M1 

1
D
ne ca sa-M1 slujească, 

stuit în minia Mea. zice �mnu �mn_e�eu, un viţel" 
02Reg.16. l4; 21. 4, 5, 7. cap. 8. 3; 23.39; 44.7 .  pentru Jertfa de 1spaş1re. 

9. Acum vor depărta de la Mine cur- "C•P · 44· �'-
.
"°;1'•0� ·29·10•1"· Lev.s.1<,1s. cap.J;.1\1i. 

vijle _lor şi trui;>uri!e moarţe • a_le îm- 20. Sa 1e1 dm sîngele lui, şi s� ungi 

paraţilor lor, ş1 voi •• locui vecinic în cele patru �oarne ale altarului, cele 
mijlocul lor. ·=·vere , ; . » Vers . 7 . p�tru colţun ale pervazului, şi mar· 
1 O. Tu, însă, fiul omului, arată • Tem- ginea care-l în�onjoar� ; . să_ �urăţeşli 

piui acesta casei lui Israel ; ei să-i astfel altarul ş1 sa faci 1spaş1re pen· 

mă�o��e planul, şi să roşească de ne- tru el. _ . . . 
leg1umle lor. • cap. 40. 4. 21 . Sa 1e1 viţelul pentru ispăşire, şi 
1 1 . Dac_ă vor �oşi de toată purtarea s�-1 ard� :}nt_r'un _loc anume lingă Ca· 

lor, �rata-le chipul casei acesteia, în- sa, afara dm sfmtul Locaş. 
tocm1r�a ei,_ieşirile şi intrările ei, toate . 

"Exod.29.u.:•Ev'..1i.1� 
planurile ş1 toate _legile ei ; zugră- 22 .. In_ z.rna a doua, s� �duci ca iertf� 
veşte-le-o su_pt o_ch1, ca să păzească de 1spaş1re un ţap fara cus,ur, ca sa 
t?ate planurile e1, toate poruncile ei curăţe altarul, cum l-au curaţii cu \'I· 
ş1 toate orînduirile ei, şi să facă întoc- telul. 
mai după ele. 23. După ce vei isprăvi de făcut ispă· 

1 2. Aceasta este legea privitoare Ia şirea, să aduci un viţel fără cusur, 
Casă. Pe vîrfu! muntelui •, tot locul pe şi un berbece din turmă fără cusur . . care-l va cuprinde ea, este prea sfînt. 24. Să-i aduci înaintea Domn.ulu! ; 
lată, aceasta este legea asupra Casei. preoţii •  să-i presare cu sare, ş1 sa·• 

•cap.40. 2. aducă Domnului ca ardere de tot. 
_1 3. lată măsurile altarului, în coţi ; • r..•.�•i 

f1ec;_are cot • e�� ci! o palmă mai lung 25. Timp de şapte • zile, să jert.feş!1 
dec1t cotul ob1cmu1t. Temelia era înal- în fiecare zi un ţap ca jertfă de 1spa· 
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, jertfească şi un viţel şi un ci i aţi pu . 1 

85 1 şire ; sa din turmă, am îndoi fără cusur. sluj
-
bă în Lo'��ş�l

cu
M
l vostr

1
u, �a să facă berbece •Exod.29. 3.5, 36. Lev.s. 23. eu ce sfmt. 

Timp de şapte zile, vor. fac_e ispă- 9 . . �şa vorbeşte Domnul ��
"·"'· 2·e1'

: fr�� şi curăţirea a ltarului, ş1-l vor !'�1c1un strâin ', netăiat • mnezeu . 
:finti 0��:1�e • se vor . împlini acest� �����t�! }�

t
t����r��� iS���.i�. �� 27. dela ziua a opta u:iamte, preotu c1unul dtn. străinii cari vor fi l� 'm��: z�le, d că pe altar arderi le voastre de locul coJlnlor lui Israel. ,, v,,..,l,. 

sa a r ·ertfele v<;>astr� de �ulţămire. �O. Ma1 mult, Levi\ii • cari s'au de-şi�\: Joi „ fi ,
?inevo1Ior, zice Dom- P_artat d_e Mine, cînd se rătăcea Israel 1 Dumnezeu. �· s�_abatea dela Mine ca să-şi urmeze ��,.g.t. �\(•Io\··iZ.8. cup.20.40,4.t. Hmn.12.L. 1 Pet..2.0. 
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t· 44 af. ară a sfînţului. Locaş, d.in.spre • ca I - h - c 

f 
s ugi, _v�r păzi ' porţile casei şi vor "sărit. Dar era u:ic IS'.1-. ,, ap . . rn. 1 . ace sluiba m .casă ; .vor junghia•• r� Şi Domnul m�-a ZIS : „Poarta a- pentr� popor vitele rmduite pentru 

c;�sta va .sta �nchtsă, nu se va de�- arde�1le de tot �i J?entru c�lelalte jerth'de şi nimeni nu va trece pe ea ; ca- fe, ş1 vor sta ţ ma1ntea lut ca să-i slu�i ! Domnul, Dumnezeul lu� l�rael,_ a ]Cască. • 1 cron.2G.1 . '''" 'Cron.2'l.3'. t Nuu1. i•.•· 
intrat pe ea. De aceea va ram.1�ea in- .t 2. Pe_ntr.ucă i-au slujit înaintea ido
chisă ! . 

· CaP·_'3·4· hlor lu�, ŞI au făcut' să cadă în păcat 
3 ln ce priveşte pe voivod, v01vo- casa lut Israel, deaceea Imi ridic mîdu.l va putea să şadă supt ea, ca să na•• asupra lor, zice Domnul Dum-
ănînce• pînea de jertfă înaintea Dom- n�z��! ca să-şi poarte pedeapsa nele�ului. El •• va intra pe �ru!11ul care dă g1mru lor. "l••.•. rn.1Mu1.2.•. ''"Ps. 100.'". 

în tinda porţii, şi va 1eş 1 pe acel aş 1 3. Nu se vor • apropia de Mine ca drum." «Foc. 3L r:4· 1cor 10· 1"· "''C•P· '6. 2• � . să fie în slujba Mea ca preoţi, nu se 4. M'a dus apoi la. poarta d� miaza I vor apropia de lucrurile Mele cele noapte! îi:tai!1tea ,casei Tem pi ulm. �'am sf!nte, n_ici de lucrurile Mele prea uitat ş1 tala • ca slava _Domnulm um- sfinte ; ct vor purta" pedeapsa ruşi
plea Cas� �omnulu i ! Ş1 am_ că�ut •• �u n�i _lor şi uriciunilor pe cari le-au să
faţa (a pammt. . " C�p. 3. 23; 4:'· "· " · Cap. 1.

.
28. v1rş1t. ·•·Num.1e.3. 2Reg.23.9. '"''C•p. 92.30; 36.7 . 

s. Domnul m�-a zis _: !,Fiul omu.l_m:! 1 4. Totuş le voi da paza • casei, îi 
fii cu luare aminte! mta-te cu och�i ta! voi întrebuinţa Ia toată slujba ei şi Ia şi ascultă cu urechile tale tot_ ce-ţ_i "'.01 tot ce trebuie făcut în ea. 
spune cu privire la toate rmdmehle •'Num.1s.• . 1cran.2us,:;:i. 
Casei Domnului şi cu privire l a  toate 1 5. „Dar • preoţii Levi ţi, fiii „ lui 
legile ei · priveşte cu băgare de seamă Ţadoc, cari au păzit slujba locaşului 
întrarea 'casei şi toate ieşirile sfîntu- Meu celui sfînt cînd ţ se rătăceau co
lui Locaş ! • Cap. <0. •. piii lui Israel dela Mine, aceia se vor 
6. Şi spune celor îndărătnici•, casei apropia de Mine să-Mi slujească, şi lui Israel : „Aşa vorbeşte Domf!ul vor sta ţţ înaintea Mea ca să-Mi aducă 
Dumnezeu : „Ajungă-vă •• toate urîciu- grăsime •ţ şi sînge, zice Domnul 
nile voastre, casa lui  Israel ! Dumnezeu." • cap. <O. <G; <a.rn. ''" • S•m. 2. no .  

*- C n p . 2 . 6 .  O:•* Cnp.40.9. 1 Pet.4..3. ţVers.10. ţţDeut.10.8. i;.ţYc111 . i. 

7. Aţi băgat• în Locaşul Meu cel sfînt 1 6. Ei vor intra în Locaşul Meu cel 
nişte străini •• cu inima ţ netălată im- sfînt,"se vor apropi_a de m3:sa_ • Mea. ca 
prejur, şi cu carnea netăiată împrejur, să-Mi slujească, şt vor fi m slu1ba 
ca să-Mi spurce casa ; aţi adus pînea ���-Cînd vor trece pe port� 

.• �ar��\f:i Mea ţţ, grăsimea •ţ şi sîngele înaintea dinlăuntru, se vor îmbrăca." Î!I �amc tuturor uriciunilor voastre, şi aţi rupt de in ; nu vor avea p� ei . nimic �e 
;:;!;�. �-

g�.��t�� 25��1::.v. 2:?:i.'���
·
t���i�: lină, cînd vor fac_e_ slui�a m porţile 

Fap1.1.&1. ţţLev.21.6, s, i1, 21. <•ţLev.3. 16; 1u1 . curţii dinlăuntru Ş,�i�odc�.';, 400 t'; a\!.,;, 2". 

p�Îv�;a\� ����;rilee r!f:�ui:el�ă�}!nf� 1 B. Vor avea pe cap • şi scufii de în, 
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şi ismene de in pe coapsele lor ; nu se ale.J>rev<!ti.I_or ; veţi da preo . 
vor încinge cu ceva care să aducă su- ga • famu voastre, pentruţ

ilor şi pir. 
d�rla� cînd vor ieş;ES;•\:· ��:·� cr�mtarea să rămînă peste �:ţ bine. 
curtea de afară la _popor, vc;>r lep_ăda ;.��,:�;,-�.1��„;2·1�'\i;i: �P!:/,��i;.1:�,��:� 
veşminte I� •  cu -�an !ac sl_u1ba, ş'. le _3 1 .  Pr�oţ11 msă i:iu vor mîn · ��-i.,,;_ 
vor pune m oda1le sfmtulm Loc.aş , se c�o pasar� sau vită moartă 

;a dUJ ni. vor 1mbrăca în altele ca să nu sfmteas- şiată de fiară." •E•od „ ori sn. 
că poporul cu veşmintele lor. •Cap. <2. 1 4 ;  'I . . 

· --·'1. i. •. � .•. 
46. 20. E•od . 29.37; 30 . 29. Lev.6.27. Mat. 23. 17. 19 . . . 451 . „Cm_d 1•eţ_1 împărţi • ţ 

20. Nu-şi • vpr rade capu� �ar �a moş!emre pnn sorţ, să rict�ra -� 
nu vor lăsa părul să creasca m voie ; c� dar vsfmt pentru Domnul caţ1 ' 
ci vor trebui să-şi taie părul. •_1..ev. �u •. d1.� ţara, l�ng:ă de douăzeci şioci

huca11 
21 .  Niciun preot• nu va bea vm cmd mn de �ot1 . ş1 lată de zece m"" _nc1 de 

va intra în curtea dinlăun�u.: ;1"''· '°�· sta va f1 sfmtă în toată întin��-r acea. 
22. Nu vor lua de nevasta mc1 o va- •cnp.'7. 2"l. "c

ea e1. 
du vă •, nici o fer:neie _ lăsată �e �ăr!1at, �- Din bucata. ac�asta veţi lua ·:·•·•. ci vor lua numai fecioare dm sammta sţmţul . Locaş cmc1 sute de coţi .P i"fru 
casei lui Israel ; totuş vor putea să ŞI c1�c1 �ut� • .de coti în lat î�n ung 
ia şi pe văduva unui preot. • Lev.21. 1. 1!1, 1•. laturi ; ş� cmc1 zeci de coji �a 1 patru 
23. Vor • !nvăţa pe poporul Meu să bod cţe Jur îm_p�ej�r. •c�;!'�· 

deosebeasca ce este sfmt de ce nu este 3. Dm aceasta mtmdere să măso . 
· 

sfint, şi vor arăta deosebirea dintre b��at� lu�gă de douăzeci şi cinct'ct" ce este necurat şi ce este curat. m11 ŞI lata de zece mii, pentru • sn 
e 

. 
• Lev. 1�. 10,11. ?ap. 22. 26. �a1.2.1: tul Locaş, pentru Locul prea sfînt. IJI· 

24. Vor Judeca m nemtelegen •, ş1 •c.0 • ..,.w vor hotărî după. legi�e Mele. _Yor păzi �· Aceast� • este p�rtea sfîntă din ta: deasemenea legile ş1 poruncile Melc, �a :  e� va f1 a preot1lor cari fac slujba la toate sărbătorile Mele, şi vor sfin- m sfmtul Locaş, cari se apropie de ţi •• Sabatele Mele. Domnul să-l slujească ; acolo vor fi •Deut.17.8, etc. 2Croo. 19.B, IO. ••Cup.22.:!6. Casele lor, Şi acesta Va fi Un (oc sfint 
25. Un preot nu se va duce la un • pentru Locaşul cel sfînt. 

mort, ca să nu se facă necurat ; nu va • Ven!.I. c.0 . .... 10,„. 
putea să se facă necurat <lecit pentru 5. Leviţilor, cari slujesc în casă să li un tată, pentru o marnă, pentru un fiu, se dea în stăpînire un ţinut de două. 
pentru o fiică, pentru un frate, şi pen- zeci şi �if!ci de mii • de coti !n lung şi 
tru o soră, care nu era măritată. zece m11 m lat, pentru cetăţile în cari 

• Lev . 21. 1, etc. vor locui împreună cu douăzeci de 
26. După curăţire•, i se vor număra odăi••. • cap.48.13. ••c.p. to.n. 

şapte zile. *:-0-11m.6.10; rn. 11, e1c. 6. Să daţi • şi cetăţii o moşie de cinci 
27. ln ziua cînd va intra în Locaşul mii de coti în lat şi douăzeci şi cinci 

Meu cel sfînt, în curtea • dinlăuntru, ca de mii în lung, lingă partea cea sfinlă 
să facă slujba în sfîntul Locaş, îşi va luată pentru sfîntul Locaş ; aceasta va 
aduce•• jertfa de ispăşire, zice Dom- fi pentru toată casa lui Israel. •ce,.<rn. 
nul Dumnezeu." • vere. 11. ••Lev.•. a. 7. Pentru domnitor • veţi osebi un loc 
28. „lată moştenirea pe care o vor lingă cele două laturi ale părţii sfinte 

avea : Eu voi fi • moştenirea lor. Să nu şi ale moşiei cetăţii, dealungul părţii 
le daţi nici o moşie în Israel : Eu voi sfinte şi dealungul moşiei cetăţii, la a· 
fi moşia lor !" pus de partea de apus şi la răsării de 

• Num.18.20. DeoL10. 9; 1e.1,2. ro1.rn.u, 33 .  partea de răsărit, pe o lungime c�t �na 
29. Dar se vor hrăni • cu darurile de din părţi, dela hotarul de apus pma la 
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hotarul de răsărit. •_c,, . .s.�. 

Do 8. Acesta va fi pămîniul IUi, �oş1a 
nului prin făgăduinţă în Israel va fi al lui în Israel ; şi domnitorii '  M�1 nu 
lor. •Lev.6. 18, 211; 1. o. ••Lev. 21.21, 28. Num.18.u. vor mai asupri poporul Meu,_c1 vor 
30. Cele mai bune • din cele dintîi împărţi casei lui Israel cealalta parte 

roade de orice fel, şi partea ridicată a ţării, după sem.in,.
t
,
i
_
i
22
le. 11

e
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i
ca. p. Z?. 2'; '6. I& din to_ate darurile de mîncare, pe cari le veţi aduce ca daruri ridicate, vor fi 9. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: 
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Destul •, dor._nn!t�ri �i l�i . l�rael ! In- iese fără voi . 853 " t ţi •• cu s1lmc1a ş1 rap1nle, faceţi astfel veţi c�r�

a
ţr din nechibzuinţă ; şi �eJecată şi dreptate ! l nlăturaţi stoar- 2J . In ziu casa. <- 1„ • . •. 21. 

JUrile voastre dela poporul Meu, - întîi • veţi � a_ pat.npprezecea a lunii �fee Domnul Dumnez.:
��p.-: 

.•. •·:· 1er. z.u. 
rea v� ţinea ;:��u1 · 1 aş_tele. Să�bătoa-�or mînca azimi. 

z� e, m care hmp se 1 0 Să aveţi cumpene • drepte, o efă Nmn . 9. 2, s; 29.10, 17. Deut. ioFi���12 . 1e. Lev. 23. o,o. 

dre�ptă, şi un bat ?��f.�9. 3.'\ 36.Prov. 11 . 1 . c;;� �����to;l
ul .va aduce în ziua a-

1 1 Efa şi hatul să aibă aceeaş mă- jării: un viţel , c�
1 
j���ţ�:oi�pPa,oşpiroer. ul sură : batul să cuprindă a zecea parte 

dintr'un omer, ŞI . 
efa a zecea parte �3. _ In ,ţimpul celor şapte , ��l� · ·�l� dintr'un �mer ; masura lor se va po- s

D
arbatoru! va aduce ca ardere de tot trivi dupa omer. 0i;nn�l�1, şapte viţei şi şapte ber-l 2. Siclul � �ă. fie .de . d<?uăzeci de beci fa�a cu.sur, în fiecare" din cele ghere. Cinci_ s1ch .să f1� c�nci, ze.ce _sieli Şş
a
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ap ca jertfă de ispăsă fie zece, iar mm a  sa fie de cmc1zeci 

de sieli I .... Exod . 30.13. Lev. 27.20. Num.3.47. .... Lev. 23. B. (''7< :S um.2S. 15.2'2, 30; 29.b, 11, lG, 19, etc-. 1 3. Iată darul de mîncare .Pe care-l ?4. Va �dăug� • şi darul de mîncare : 
veţi ridica : a şasi;_a p�rte dmtr'o efă c�te o efa de fiecare viţel, şi 0 efă de la un omer de gr iu, ŞI a şasea parte fiecare berbece, cu cite un hin de unt
din efă la un omer de orz. de�emn cţe efă. ·C•r·"·''·'· 1 4. Pentru untdelemn, la un bat de 2:>. ln ziua a cincisprezecea a lunii a 
untdelemn, veţi datora a zecea parte şaptea, la sărbătoare : • . va aduce timp 
dintr'un bat la un cor, care este tot d.e şapte zll� acele�ş1 Jert fe de ispă
una cu un omer de zece baţi, căci zece şire, acele:iş1 ard;n de tot şi acelaş 
baţi fac un omer. dar de mmcare 1mpreună cu unttle-
1 5. Q oaie dintr'O turmă de două (emnu(." >Lev . 23. 34. Num.2B.I2. Dent. ltl. !:1. 

sute de oi din toate seminţiile lui Is
rael să fie dată ca dar de mîncare, ar
der� de tot şi jertfă de mulţăm ire, 
pentr.u ca să �lujească drept jertfă ' de 
ispăşire, - zice Domnul Dumnezeu. -

� Lev. 1 . 4. . 
16. Tot poporul d in  ţară va trebui 

să dea darul acesta de mîncare pentru 
domnitorul lui Israel . 

17. Domnitorul va fi dator să dea ar
derile de tot, darurile de mîncare şi 
jertfele de băutură la sărbători, la lu
nile noi, la Sabate, la toate adunările 
de sărbătoare ale casei lui Israel. El 
va îngrij i de jertfa ispăşitoare, de da
rul de mîncare, de arderea de tot, şi 
de jertfa de mulţămire, ca să se facă 
ispăşire pentru casa lui Israel." 1 8. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu : 
„ln cea dintîi zi a lunii întîi, vei lua 
un viţel fără cusur, şi vei face ispă
şire • pentru sfîntul Locaş. •Lev.10.rn. 

1 9. Preotul •  va lua din sîngeie jert
fei ispăşitoare, şi va pune pe uşiorii 
casei, pe cele patru colţuri ale per
vazu.�u1 . altarului, şi pe uşiorii porţii curţu dmlăuntru. ·:• cap.43.20. 

20. Tot aşa vei face şi în ziua întîi a 
lu�ii • a şaptea, în ziua întîi a lunii no1, pentru cei din popor cari păcătu-

46 1. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu : „Poarta curţii dinlăuntru : dinspre răsărit, va rămînea închisă în cele şase zile de lucru ; dar se va deschide în ziua Sabatului, şi va fi deschisă şi în ziua lunii noi. 
2. Domnitorul ' va intra pe drumul 

care dă în tinda porţii de a fară, şi va sta lingă uşiorii porţii. Apoi preoţii 
vor aduce arderea lui de tot şi jertfele 
lui de mulţămire. El se va închina pe 
pragul porţii, apoi va ieşi iarăş afară, 
şi poarta nu se va închide pînă seara. �'C.9.p. 4.i. 3. Vers. a. 

3. Poporul ţării se va închina şi el 
înaintea Domnului la intrarea acestei 
porţi, în zilele de Sabat şi la lunile 
noi. 
4. Arderea de tot pe care o va aduce 

Domnului domnitorul •, în ziua Saba
tului, va fi de şase miei fără cusur 
şi un berbece fă�ă cusu.r ; "C•P·'": 1 1 .  

5. iar darul ' IUi de mmcare va f1 .o 
efă de berbece, şi un dar de bună voie 
pentru miei, cu un hin de untdelemn 
de fiecare efă. ''Cnp. '5 . 2-1 .  Ven.�, 11 · 

6. ln ziua lunii noi, va da un viţel 
fără cusur, şase miei şi un berbece, 
toţi fără cusur. • . 

7. Şi darul lui de mmcare va fi de o 
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efă pentru yiţel, o efă_ �entru ber�e.ce, 
şi cit va voi pentru m1e1, cu un hm de 
untdelemn de fiecare efă. 
8. Cînd va intra domnitorul •, va în· 

tra pe drumul din tinda porţii, şi va 
ieşi pe ace laş drum. •V•'.:"·�: 
9. Dar cînd va veni poporul . ţam 

înaintea • Domnului, la sărbători, cel· 
ce va intra pe poarta de miazănoapte, 
ca să se închine, va ieşi pe poarta de 
miazăzi ; iar celce va intra pe p�ar�a 
de miazăzi, va ieşi pe poarţa de m1aza
noapte ; nu trebuie să se _mtoarc� pe 
aceeaş poartă pe care vor intra, CI vor 
ieşi drept înainte pe cealaltă. 

<>Exod. Zl. J.&.-17. Deut. 16.16. 

1 O. Domnitorul va intra cu ei cînd 
vor intra, şi vor ieşi împreună cînd 
vor ieşi. . 
1 1 .  La sărbători şi la praznice, da

rul •  de mîncare va fi de o efă pentru 
viţel, o efă pentru berbece, şi cit ".a 
voi pentru miei, împreună cu un hm 
de untdelemn de fiecare efă. • v.,.. &. 

1 2. Dacă însă domnitorul aduce Dom
nului o ardere de tot de bunăvoie sau 
o jertfă de mulţămire de bună voie, îi 
vor deschide • poarta dinspre răsărit, 
şi el îşi va aduce arderea de tot şi 
jertfa de mulţămire aşa cum o aduce 
în ziua Sabatului ; apoi va ieşi afară, 
şi după ce va ieşi, vor închide iarăş 
poarta. • C•p. 4-l. 3. '"""'· 2. 
1 3. In fiecare zi vei aduce • Domnu

lui ca ardere de tot un miel de un an, 
fără cusur ; pe acesta îl vei aduce în 
fiecare dimineaţă. • Exod. 29. as. Num. 28. 3. 

1 4. Vei mai adăuga la el ca dar de 
mîncare, în fiecare dimineaţă, a şasea 
parte dintr'o efă, şi a treia parte din· 
tr'un hin de untdelemn, pentru stro
pirea floarei de făină. Acesta este 
darul de mîncare de adus Domnului ; 
aceasta este o lege vecinică, pentru 
totdeauna ! 

1 5. ln fiecare dimineaţă, vor aduce 
astfel mielul şi darul de mîncare îm· 
preună cu .untdelemnul, ca o ardere 
de tot vecinică." 
1 6. „Aşa vorbeşte Domnul Dumne

zeu : „Dacă domnitorul dă unuia din 
fiii săi un dar luat din moştenirea sa, 
darul acesta va rămînea al fiilor săi, 
ca moşia lor prin drept de moştenire. 

1 7. Dar dacă dă unuia din slujitorii 
lui un dar luat din moştenirea lui, da· 
rul acela va fi al lui pînă în anul slo
bozeniei •, apoi se va întoarce înapoi 

d?�nitorului ; numai fiii lui pm1 ce le va da din moştenire:1�ista. 
1 8. Di;>mnitorul • nu va lua '.1"'.·�. 1•1. moştem.�ea Pi;>po�ului, nu-l v�1m 1c din d� mo�_ule llll_. C1, ce va da d despuia mre flilor săi, \"a lua din e moşte. pent�u !=a niciunul din popo�e

l 
are el, nu fie mdepărtat din moşia lu��u să 

1 9. M'a dus, pe intrarea d
•c,,:�· '· p_oartă,_ în �dăile sfinte, rînduit� lingă ţ1lor, ş1 can se află spre miază Prea. 

Şi iată că în fund, era un loc -�oapte. apus. • '" spre 
20. El mi-a zis : „Acesta est 1:1nde vor fierbe • preoţii carn

e locul 
J�rtfele pentru vină şi pentru i:

a.d_ela 
ş1 unde vor coace „ darurile d�aşi!e, care, ca să se ferească să le d 1:11�· curtea de afară şi să sfinţeascătca m fel poporul prin ele. ast-

(• 2cron. a1. 13. o:io:tLe\·. 2 . .j, :J , i .  tCap 44 � _21 .  1M'3; dus �poi în cur.tea de ;fa
·
ră. ŞI m a fac_ut sa tre�. pe lingă cele '. tru colţun ale curţii. Şi iată că erra curte la fiecare colţ al curţii. 0 

.�2. Şi în . cele pat�u colţuri ale cur. tn erau mşt� curţi �e�păr(ite, lungi de _patr.u z�c1 de coţ1 ş1 late de treizec� ; �1teş1 p_:itru ave:iu aceeaş mă· sura, ş1 erau m colţun. 
23 . . Cite.şi pat_ru erau înconjurate cu 

!:1n z1�, ş1 la p1�10arele zidului de jur 1mpreJUr e_rau i:i1şte vetre pen�ru gătit. 24. El m1-a zis : „Acestea smt bucătăriile, unde vor fierbe • slujitorii c.asei carnea de la jertfele aduse de popor. " Vera.�. 

47 1 .  M'a adus înapoi la uşa casei. 
�;i iată că ieşea apă• de supt 

pragul casei, dinspre răsărit ; căci faţa 
casei era spre răsărit. Apa se pogora de supt partea dreaptă a casei m spre 
partea de miază-zi a altarului. 

"'loel . :i . 18. Zuh.UL I. H . S .  Apoc.22.1. 
2. M'a .scos pe poarta de miază_ noap· te, şi m'a făcut să ocolesc pe dm afa· 

ră pînă la poarta de răsărit. Şi iată 
că apa curgea din partea dreaptă. 
3. Cînd a înaintat omul • acela spre 

răsărit, cu măsura în mină, a 1!1ăsur�t 
o mie de coţi, şi m'a trecut pnn apa ;  
apa îm i  venea pînă l a  glesne. •c'.p. <0.'-
4. A mai măsurat iarăş o mie de 

coti, şi m'a pus să trec prin·. apă, şi 
apa îmi venea pînă la genunchi. A mă· 



E Z E C H I E L n, 48_ 
urai iară� o mi� �e coţi, şi .m�a trecut 1 G. Hamal ,  B " . 855 s . ea, ş1 apa 1m1 venea pma la şol- hotarul D 

• ero�a . , S1braim, între pn::. . - . tului Ha 
amasc1;1lu1 ŞI hotarul Hamac!� A măsurat !araş o mie de coţi, şi vran�lui t
er-Hahcon, spre hotarul Ha-. 

nci era un nu pe 91re nu-l puteam 17 Astf I ·�um . 3'.B. '"' 2 Sam . B . B. 
::�ce, căc� �pa era aht �e adîncă incit pînă la Ha��:'.Eul v� fi,_ dela �arc 
trebuia sa inot - un nu, care nu se noapte de r h t 

non , ŞI la miază 
utea trece. . . _ . fonului i 

e
h 0 arul Damascului, Ţa-

P6 El mi-a zis : „A� vazut, fiul omu- va fi h�t
ş 1°J�rul Hamatului. Acesta 

lui?" Şi '!.1'a �uat ŞI m'a adus înapoi aru tnspre �1ază-noapte. 
e malul nulm. • . . 1 8. ln _ � �.•m.3'. o.cop.4' . 1 .  P7 Cînd m'a adus mapo1, iată că pe vran ş· gartea d:_ rasant, dintre Ha-
�Iul rîului erau o mulţime de co- lui lsr�el ah�sc, !"tre 9alaad şi \ara 

maci • pe amîndouă părţile. la hotarui d 
0 aru va f1 Iordanul, dep . ··· ve,.,. 12. Apoc. 22. 2 .  r d 

_ _  e _m1a_ză noapte pînă la ma-
8 El mi-a zis : „Apa aceasta curge ea e rasant ş_1 anume pînă la Ta
s �e ţinutul .de răsărit, se poli(oară m

1
ar. Acesta va fi �otarul de răsărit. 

î� cîmpie, şi se varsă în marea ş1 văr- . 9· Hotarul de miază zi, în spre miază
sindu-se în mare, apele mări i se vor M v\ m;rJct dela Tamar pînă la apele 
vindeca. . · en a . � a .C�des, pînă la pîrîul E-
9 Orice făptură vie, care se mişcă iiptut11• ş� · 

pma la marea cea mare. 
va· trăi pretutindeni pe unde va curg� ces 3„�a � hotarul de miază zi. 
rîul, şi vor fi o mulţime de peşti ; căci 20 H 

. • um. !O.IS. Deut.3".l.51. Ps .
. 
81 . 7.Cnp.<B,c"l. 

ori pe unde va ajunge apa aceasta, · 0!a�ul de apus va f1 marea cea 
apele se vor face sănătoase, şi pre- Ha re, 

t �
ma la locul. unde apucă spre 

tutindeni pe unde va ajunge rîul ace- 2�ma
T 

· acesta va fi ho!arul de apus. 
sta va fi viaţă. , . · ar� ace�st�. o veţi împărţi între 
1 0. Pescarii vor sta pe malurile lui, \ OI, dupa se!'1rnt11l� }u1_ Israel. 

dela En-Ohedi pînă la En-Eglaim, şi 2.2· O vi;_ţi 1mpa�ţ1 . 1!1sa ca m?ştenire 
vor întinde mrejile ; vor fi peşti de pnn sorţ !ntre. yo1 ŞI mire strărn_ii cari 
felurite soiuri, ca peştii mării • celei V?� loc1;11 rn mIJ iocul �?�tru, _ace1 străi-
mari, şi vor fi f����� •. T.�o

lsţ�a. 4. cup. •"·'"· �:ru.caP� va��ş�f!t�i c�fţ\1 ��i':\
IJ��c�! ��: 

1 1 . Mlaştinile şi gropile ei nu se vor şt� b_ăşt�naş i  •• între copiii lui Israel. 
vindeca, ci vor fi lă1mte pradă sării. E1 sa aibă moştenirea prin sorţ îm-
1 2. Dar lingă • rîul acesta, pe malu- preună cu voi între seminţiile lui Is

rile lui de amîndouă părţile, vor creşte rael. • EIC9. 3.o. Apoc. 1.0, io. ·•·'Rom, io.12. ouu. 

tot felul de pomi roditori. frunza " 28. cou. 11 . 
lor nu se va vesteji, ş i roadele lor nu 2_3� Străi�u l1:1i îi veţi da moştenirea 
se vor sfîrşi ; în fiecare lună vor face I lui m seminţia în care va locui, zice 
roade noi, pentru că apele vor ieşi din Domnul Dumnezeu." · 
sfîntul Locaş. Roadele lor vor sluji ca 
hrană, şi frunzele lor ca leac ţ." 48 t . Iată numele seminţiilor. I.a 

•Vera. 7. "' lovS.16. Ps. 1 .3. ler. 11.s.  ţApoc.22. 2. marginea de' miază noapte, dea-
13. Aşa vorbeşte Domnul Dumne- lungul drumului dela Hetlon, cum 

zeu : „lată hotarele ţării, pe care o mergi spre Hamal şi Haţar-Enon, la 
veţi împărţi ca moştenire celor două- hotarul Damascului dela miază noapte 
sprezece seminţy �le lui Israel. Iosif • spre Hamal, dela răsărit pînă la apus : 
va avea două .�arţ1. _ . . partea lui Dan. "C•p. ·17.H„c".'· 

. _n•�•8: 0• 1 Cron .u .L C�p . .&8. <, a. 2. Lingă hotarul lui Dan, dela răsărit 1 4. O v�ţ1 stap1m �nu! c� _ş1 �ltul! pînă la apus, partea lui Aşer. cu'.11 . am J�r.at,_ cu mma. nd1cata, ca 3. Lingă hotarul lui Aşer, dela răsăo 101 d� parmţ1l?r v�ştn. Ţar� aceasta rit pînă la apus rartea lui Neftali. vă v_a c�,dea deci la 1mpărţeala ca mo- 4. Lingă hotaru lui Neftali, dela ră
ştemre . <-Fac. 12 . 1;1a.15; 15.7: 11. s: 26. 3; sărit pînă Ia apus, partea lui Manase. 

28j�· C•P·20•5•6•28• 42· ''''�·�·.48·;9· . • 5 Ungă hotarul lui Manase, dela ră· . Iată hotarele ţam : m spre m1az� I să;it înă la apus, partea lui Efraim . 
HoeW

te, de.la .m�rea cea m��e, drumul 'I 6_ Lfugă hotarul lui Efraim, dela răonulm pma la "T;��:.�0. 1 '. " '' lS um . 34 . S . ' sărit pînă la apus, partea lui Ruben . 
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7. Lingă hotarul lui Rube�, dela răsă
rit pînă la apus, partea Im luda. 
8. Lingă hotarul lui luda, dela răsărit 

pînă la apus, va fi partea • sfîntă p� 
care o veţi despărţi, lată de douăzeci 
şi cinci de mii de coti şi lungă cit una 
din părţile dela răsărit pînă la apus ; 
în mijlocul ei va fi sfîntul Locaş . 

.,..CRp. 46.t-6. 

9. Partea pe care o veţi desp�rt.i �en: 
tru Domnul, va avea douăzeci ş1 cmc1 
de mii de coţi în lungime şi zece mii 
în lăţime. 

l O. Această parte sfîntă va fi a preo
ţilor : douăzeci şi cinci de mii de coţi 
la miază noapte, zece mii în lat la 
apus, zece mii în lat la răsărit, şi două
zeci şi cinci de mii în lung la miazăzi. 
ln mijloc însă va fi sfîntul Locaş al 
Domnului . 

1 1 . Ea • va fi a preoţilor sfinţiţi, a 
fiilor lui Ţadoc, cari au făcut slujba 
sfîntului Meu Locaş, cari nu s'au rătă
cit•• ca Le1·iţii, cînd se rătăceau copiii 
lui Israel. •Cap.44.16. ••Cap.44. IO. 

1 2. Ea va fi a lor, ca parte prea sfîntă, 
luată din partea ţării, care va fi osebi
tă Domnului, lingă hotarul Leviţilor. 

1 3. Leviţii vor avea, alăturea cu ho
tarul preoţilor, douăzeci şi cinci de 
mii \ie coţi în lung şi zece mii în lat, 
douăzeci şi cinci de mii în toată lun
gimea şi zece mii în lăţime. 

1 4. Nu • vor putea să vîndă nimic din 
ea nici să schimbe ; şi această pîrgă a 
ţării nu va putea _fi înstrăinată, căci 
este închinată Domnului. 

.,.. E.1.od.22. :..Jifl .  Lev. 27.10, 28, 39. 
1 5. Ceilalţi cinci mii • de coţi însă, 

cari .mai rămîn în lat înaintea celor 
douăzeci şi cinci de mii, vor fi daţi ce
tăţii ca loc •• obicinuit, pentru locuinţe 
şi păşune ; şi cetatea va fi la mijloc. 

�· C11p. 4&. 6. i;.i;i Cop. „�. 20. 

1 6. lată-i măsurile : în spre miază 
noapte patru mii cinci sute de coţi, în 
spre miazăzi patru mii cinci sute, în 
spre răsărit patru mii cinci sute, în 
spre apus patru mii cinci sute. 

1 7. Cetatea va avea o împrejurime de 
două sute cincizeci de coţi Ia miază 
noapte, două sute cincizeci la miazăzi, 
două sute cinci zeci la răsărit, şi două 
sute cinci zeci la apus. 

1 8. Rămăşita din lung-ime, de lingă 
partea .�fîntă, zece mii la răsărit şi 
zece mu la apus, alături de partea 
sfîntă, va da veniturile rînduite �entru întreţinerea lucrlltorilor cetăţii. 

1 9. Lucr.ăt�rii • cetăţii vor . 

toate semmţule lui Israel. fi �Uai i din 2�. Ţoa.tă partea sfintă va f c,�-�-� zeci ş1 cmc1 de mii de coţ" ! de doui. 
douăzeci şi cinci de mii î 

1 )" Iun. şi alcătui un patrat împreun� at ; şr va pe care o veţi deosebi din e cu Partea a cetăţii. a ca moşie 
21 .  Partea care va rămîne , d?m�ito�ului, . de amîndou� va fi_ a parţ11 sfinte ş1 moşiei cetăţ" • laturile 

tul . ce�or vdo,1;1ăzeci şi cinci '<le'" d_rep. coţ1 a1 partu sfinte lîna-ă h t mu de 
răsărit, şi la apus în dre � arul de două zeci şi cinci de mii <1/c u:. l�lor hotarul de apus, în dre tul 0 � lngă 
seminţiilor. Aceasta va fi

p
pa t 

partilor 
ni torului. Partea sfîntă însă 

r/a 1�orn. Locaş •• al casei vor fi la miji��. intui 
(< Cap. -15. ; • ..:.\� Vera s 22. Astfel moşia Levitilor i 

·· 10· 

cetăţii vor fi în locul părtii şcu�0!1a �omnitorului, în _mijloc ; adică ce �.�ite mtr� h?tarul l.u1 l uda şi hotarul 1!J Bemamm va f1 al domnitorului 
.23 . •  la!ă celelalte se�inţii. Oei; răsă. r�t P!na la apus va f1 partea lui B .  ma mm. e 
24. Lingă hotarul lui Beniamin del răsărit pînă la apus, partea l�i Si'. meon. 
!5 . . Lîn$ă hotarul lui Simeon, dela rasănt pmă la apus, partea lui lsahar. !6� . Lîne-ă hotarul lui lsahar, dela rasant pmă la apus, partea lui Za· bulon. 
27 . . Lîng-ă hotarul lui Zabulon, dela 

răsărit pmă la apus, partea lui Oad. 
28. Lingă hotarul lui Gad însă, pe 

partea de miazăzi, la miazăzi, hotarul 
va merge dela Tamar pînă la apele 
Meriba • dela Cades, pînă la pîrîul 
Egiptului, şi pînă la marea cea mare. •Cap.4.7.1�. 

29. Aceasta • este ţara pe care o veti 
împărţi ca moştenire prin sorţ semin· 
ţiilor lui Israel, şi acestea sini părtile 
lor, zice Domnul Dumnezeu." 

·�C11p. 47.14,21,?1 

30. „ lată ieşirile cetăţii. ln partea de 
miază noapte, care are o întindere de 
patru mii cinci sute de coti, -
3 1 .  şi porţile • cetăţii se vor numi du: 

pă numele seminţiilor lui Israel "- trei 
porţi la miază noapte : o poarta a lui 
Ruben, o poartă a lui luda, şi o poartă 
a lui Levi. ·:·Apoc.21.1ze1<. 

32. ln partea de răsărit care are o 
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f dere de patru mu c111c1 sute de 

I 
34 1 857 

�11t cu trei p_orti : .o P<;>art� a lui Iosif, de pa����\Îa �e _apus, cu u întin<lcrc 
p�artă a Im Beniamin, ş1 o poartă a porţi :  0 0 c1nc1 s�1te de coţi şi trei l Dan. . _ . lui Aşer P. artă a 1�11 Gad, o poartă a �13 In partea d.� �1a�az1, cu o întin- 35. D� ş.1 .0 I?0arta _a lui Ncftali. 

der� de l?atru mi i cum suţe �e coţi şi sprezece t�Ur d 
tmpr�iu�ul . ccţăţii : opt 

rei port• : o poartă � lu i S1meon, o numele • cet .  
e. coţ1 . . Ş1 din zma aceea, 

�oartli a lui lsahar, ŞI o poartă a lui aici !" • ter ssă�:1 �a ft : „Domnul •• este 
zabulon. Apoc. 2t. s;22. 3. · · le-r.e. u . Joe1.S. 2i. ZRh.2. w  

D A N I E L  
(Psa l m u l  25. H. I C o r i n t e n i  4.  2. E v r e i  li. 2. I e r e m i a  ss. J.J 

Daniel la Babifo11. cu vinul 1 • 1 1 . ln al treilea an al domniei lui rugat pe_ care- . bea unpăratul, şi a 
t . "pe cap.eten1a famenilor dregă· loiachim, împăratul lui luda, Nebu- on sa nu-l silească să se spurce. cadneţar, îmi;>ăratul Babilonului, a "Ve· 9 D "DeuL S2.38. Ezec. <.le.  O&ea o.e, nit • împotnva Ierusalimului, şi l-a · umnezeu a făcut • ca Daniel să împresurat. " " Reg.2•.1. 2Crnu . s6 . 6. ��lpl:t

e ��nf
ăvoinţă şi trecere înaintea 2. Domnul a dat în mînile lui pe loh- emet amemlor dregători. chim, împăratul .lui .Iuda, şi o parte • ''F•c "'' „, p, 100 „. r 

din vasele Casei lu t Dumnezeu. Ne- 1 0. Căpetenia fa���i'io� a ·zl� l�;·�� 
bucadnetar a dus vasele în ţara Şi- �iei � „Mă tem numai de domnul meu near ••, în casa dumnezeului său, le-a 1�Pa!·atul! i:are a hotărî! ce trebuie 
pus ţ în casa vistieriei dumnezeului sa �mcaţ1 ŞI să beţi, ca nu cumva să său. •Ier.21.10, 20. •• Fac.10.10; 1 1 .  2. tsa. 11 . 11 . vad a feţele . v�ast�e mai triste decît Zah.fi. 11. ţ2Croo. sa. 1. a_le _cel<;>rlalţ1 ţtnen de vîrsta voastră, 3. tmpăratul a dat f?Oruncă !ni Aşpe· 
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1. �u

ăt •. otrs
i·, 1 1 A J _ • • t�n;i Dan.iei a zis îngrijitorulu� 

rael de neam împărătesc şi de viţă c�ruta n. mcredmţase căpetenia fame· 
boierească, mior privegherea asupra lui Daniel 4. nişte tineri fără • vreun cusur tru- Hanania, Mişael şi Azaria : ' 
pese, frumoşi la chip, înzestraţi cu 1 2. „Incearcă pe robii tăi zece zile 
înţelepciune •• în orice ramură a ştiin- şi să ni se dea de mîncat zarzavaturi \ei, cu minte ageră şi pricepere, în şi apă de băut ; 
stare să slujească în casa împăratului, 1 3. să te uiţi apoi la faţa noastră şi 
şi pe cari să-i înveţe scrierea şi limba la a celorlalţi tineri cari mănîncă din 
Haldeilor. '' Lev. 2-1.10, 20. '''' F•pl . 7 . 22 .  bucatele împăratului, şi să faci cu ro-
5. Impăratul Ie-a rînduit pe fiecare bii tăi după cele ce vei vedea !" 
zi o parte din bucatele dela masa lui 1 4. El i·a ascultat în privinţa aceasta, 
şi din vinul de care bea el, vrînd să-i şi i-a încercat zece zile. 
crească timp  de trei ani, după cari 1 5. După cele zece zile, ei erau mai 
aveau să fie în slujba • împăratului. bine la faţă şi mai graşi deci! toţi 

"Fec.•1.•a. 1 Reg.10.e. ven . 10. tinerii cari mîncau din bucatele împ�· 
6. Printre ei erau, dintre coriii lui ralului. 
luda: Daniel, Hanan ia, Mişae şi A· 1 6. Ingrijitorul lua bucatele şi vinul 
zaria. cari le erau rînduite, şi le dădea zar-
7. Căpetenia • famenilor dregători zavaturi. le-a pus însă alte nume, şi anume : lui 1 7. Dumnezeu a dat • acestor patru 

Daniel •• i-a pus numele Beltşaţar, lui tineri ştiinţă şi _pri�epere •• pentru tot 
Hanania Şadrac, lui Mişael Meşac, şi felul de scrieri, şt inţelepciune ; mai 
lui Azaria Abed-Nego. ales însă a făcut pe Daniel priceput t 
8. Dani;l0s0i�

1
·�;ă8;îgt

2�;7��,, ��·:·8�5��� �� 8��a,1.�/���1��i��. ş!};.P�01�:. �
i���

e.12. o. 
cu bucatele • alese ale împăratufui şi 2eroo .�a.fi. Cap.fi. li. 12· 14; io.1. 



858 D A N  I E L  1, 2. 1 8. La vremea sorocită de împărat ca fiindcă. vr�ţi _să vă în\ele . 
să-i aducă Ia el, căpetenia famenilor spuneţi m1�c1uni şi nead�:t c� sa.111i i-a adus înaintea lui Nebucadneţar. se vor. sc�1mba vremurile 0ur1, Pini 1 9. Impăratul a stat de vorbă cu ei : sp��eţ1-m1 visul, ca să şt'

. e aceea dar între toţi tinerii aceia, nu s'a găsit teţ1 m stare �� mi-l şi tîlcuiţi% ct:că sin'. 
niciunul ca Daniel, Hanania, Mişael şi 1 O. Haldeu au răspuns îm " Eot," 
Azaria. De aceea e i au fost primiţi în „Nu "este nimeni pe pămînlaratului: 
slujba • împăratului.. ''F•�·41·'6· Ver�-

5· poata _spune ce cere împ" • care să 20. '1_1 toate. • l�crunle c�n cereau m: ceea m�1odată n iciun im ă�rat�I ;  _dea. 
l�l�pc1une y 1?_nceper!:, ş� despre cari mare ş1 putern!c ar fi fosr· �nc1t de 
11 mtreba im paratul, I! gas�a de . . zec.� aşa ceva dela niciun vră ' ito' " .a. cerut 
ori .IJ!ai �-e�toinici dec1ţ toţi v,.răi 1tor1; J stele sau Haldeu ! J r, cititor in 
şi c1htorn m stele, can erau m toata 1 1 . Ce cere împăratul t împărăţia lui. 

• . • " 1.R•g. l0 . 1 . 1 este n imeni care să s u�� e greu ;  nu �1 .  __ Aşa_a d�s-o J?a�1el �mă m '.1°ul sta î_mpăratului, afar/cte z 1.�crul �ce. 
dmt11 al 1mparatul111 Cir. ' Cap .5.zs, rn. 1 . locuinţă nu este print ei � a caror r�:, '�.r������ !�' 

Visul tui Neb11cad11eţar. I 1 2· �a al!z�il acestor cuvinte im ·:· " I tul s a  mimat, şi s'a su ăr '  Para. 
2 t. In al doilea an al domniei lui I tar�. A poruncit să piard� at foa�e 

Nebucadneţar, Nebucadneţar a avut , ţelepţii Babilonului. pe toţi  1n. 
!1işte v�suri. Duh�! îi era • turburat, şi 1 1 3. Hotărîrea ieşise, înţelepţ" . 1-a pent somnul . puseră să fie omorîţi şi ă t 1 1 uice. 

•Foc. 41 . S. Cap.4.5. •*E>t.6.t.  Cnp.6.18. Daniel şi pe to ..' . .  l � au Şl pc 
2. lmP.ăraţul • a .�oru.�c�t să cheme piardă. varaşu ui, ca să-i 

pe ".răpto�1, _pe c1t1torn. m s�el_e, pe t 4. Atunci Daniel a v b"t . descmtaton ş1 pe Haldei, ca sa-1 spu- şi cu ·udecată lui A C!
r 1 c„u minte 

nă ".is�rile. i::i a� venit? şi s'au înfăţi- străjeriior împăratului,
n�;e ci�p�s�nia 

şat mamtea 1mparatulu1. omoare pe înţelepţii B b"I 1ş . să <•Foc.41.6. Exod. 7. ll. Cnp.5. 7. 1 5  A l • . 
a •. onu. Ul. 

3. Impăratul Ie-a zis : „Am visat un că it nul�t c�vmtul _şi a zis lui Arioc, 
vis ; duhul îmi este turburat, şi aş vrea • P "a imparatulu„1. „�entruce a dat 
să ştiu visul acela ." •mparatul 0 po�unca .aht de aspră?" 
4. Haldeii au răspuns împăratului în Arw_c a spus Im Damei cum stau lu. 

limba aramaică : „ Vecinic să trăieşti, crurile._ . , . 
împărate • !  Spune robilor tăi visul, 1 6. Ş1 Dai�!�) s a dus la 1mpărat, şi 
şi-ţi vom arăta tîlcuirea lui I" l-a rugat sa-1 dea vreme ca să dea 

·=· 1 Rcg. 1 . s 1 .  cap.3.9; s. 10; 6. 6 , 21. împăratului tîlcuirea. 
5. lmpăratul a luat iarăş cuvîntul şi _1 7. Apoi Daniel s'a dus în casa lui, a zis Haldeilor : „Mi-a scăpat din min- Ş� '.1 spu� . despre _lucrul_ acesta tova· 

te lucrul acela : dacă nu-mi veţi face r:i-ş1lor sa1 Hanama, M1şael şi Aza· 
cunoscut visul şi tîlcuirea lui, veţi fi na, 
făcuţi • bucăţi, şi casele voastre vor 1 8. rugindu-i să ceară • îndurarea 
fi prefăcute într'un morman de mur- Dumnezeului cerurilor pentru această 
dării. ·=· r ncg.10.27. Eua6. u. Cap.3 .29. taină, ca să n u  piară Daniel şi tova· 
6. Dar • dacă-mi veţi spune visul ş i  răşii săi odată cu ceilalţi înţelepţi ai 

tîlcuirea lui, veţi prim i dela mine da- Babilonului. '' Maus.19. 

ruri şi răsplătiri, şi mare cinste. Dea- 1 9. După aceea i s'a descoperit lui 
ceea, spuneţi-mi visul şi tălmăcirea Daniel taina într'o vedenie • în tim· 
lui !" . •cap. 0. 16. pul nopţii. Şi Daniel a binecuvîn-

7. El au răspuns a doua oară : „Să tat pe Dumnezeul ce.rurilor. 
�Su�!m

î�f1���l�"
robilor săi visul, şi 20. Daniel a luat ·�:���;�t �i·:· '��·: 8 . . lmpăratul a luat iarăş cuvîntul şi „Binecuvîntat • să fie Numele lui Dum· 

a. z�s : ,_,Văd, cu adevărat, că voiţi să ne zeu, din vecinicie în vecinicie ! A 
c1şhgaţ1 vreme, pentru că vedeţi că Lui •• este înţelepciunea şi puterea. 
lucrul mi-a scăpat din minte. " Ps . 11s. 2; 11&. 1S. ""ier.::i.19• 

�· Dacă d:ci nu-mi. veţi spune visul, 2 1 .  El schimbă vremurile " şi împre· 
va aş_teapta pe toţi aceeaş • soartă, jurările ; El răstoarnă •• şi pune pe 
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. ărati ; El dă înţelepciun_e ţ înţelep- intea ta i î _ . 859 
1J!lg

r şi pricepere celor pricepuţi ! şătoare.' ş nfaţ1şarea lui era infrico-
!'1lcron·:9i�:;��: 1c�:}·��: 1t ;��-1:.'2." f.·�� 1ov12. 1s. 32. Capul h " I . 
rs2-·2·'· '·f) descopere • Ce este adinc şi aur • CUrat · �i Ip� r .acestuia era de · El f •• ce este î • t de argint · p' înt:c

p 
l
u ş_i braţele îi erau 

ascuns ; ş !e . n tn unerec, de aramă'· e e şi coapsele îi erau 
ş
1
N
1
i.
,
}/_. ,

1
.
•E
,·
'. ',
l•.",
l
,·
o
.2�,U,,:.e�.�'�'�'�.?.::�� Lr.1.;,'•t·�;i>�: 33. fluie;ele . . "'""'· ""·•k. 

•• • cioarele, parte Pct�''farelo.r, de fer ; pi· 23. Pe T�ne, D�mnezeul pă�inţilor 34: Tu te uitai la 
er,

1 
ŞI _Pa�te de lu!· 

mei, Te sla_vesc �i Te laud. c": ".1i·ai o piatră fără · e • şi s a _desl ip1t 
dat înţelepc1Une ş! putere, ş! m1:ai fă- a izbit p" . vutorul vreunei min i . 
ut cunoscut ce Ţi-am cerut noi ;  căci chipului Ti0j;:a e f�e :ebr ş� de lut al� 
�c-ai descoperit taina împăratului !" ' " acu ucaţ1 

:•Vers. ta. 35. �tu�:tt·:��·i,zj�·t'��- 2�;:;1: 1 • Evr.� .. �1 
2.i. După _acc;_�a, Dani�) s�a d_us la t�l ,şi aurul s'au sfărî�at Ţa, argi�
Arioc, căruia 1; poru��1se im paratul f�.s au făct!t ca plea\'a . din a��r���aa'. să piardă. pe mţel_epţu Bab1lon�lui ; maai. lu�t.t

vmţul, şi nici urmă •• nu s'� s'a dus ş1 1-a vorbit aşa : „Nu p ierde gas1 dm ele D · 
e inteiepţii Babilonului ! Du-mă îna- sfărimase chipul s·'a f

�r fiatra, care 
fntea împăratului, şi voi da împăratu- mare, şi a umpluth tot 

a
��înt:� �unteţ 

Jui tîlcuirea !" 0;51.1.3. ·•:·re: :i• . 10,3<l. tis•.�:'·"· t•r!.",/9'·u. 25. Arioc a dus degrabă pe Daniel • · _ lata visul. Acum u vom spune · 
înaintea împăratului, şi i-a vorbit aşa : tilcuirea Jnai�tea împăratului. şi 
Am găsit între prinşii de război ai �7· Ţu, 1mpa_r.�te •, eşti împăratul îm
l'ui luda un om care va da împăratului p_araţilor,_ ca�1 _ . Dumnezeul cerurilor 
tilcuirea !" n��-ă

dat 1
_
m

_
p
_
araţ1e, putere, bogăţie şi 

26. lmpăratul a luat cuvîntul şi a zis Oseos. ;0_ ""����.:i';: lsn. 47. 5. Ier.2•.G. ; . E,..._ . . 20 . : . 
lui Daniel, care se numea Beltşaţar : 38 El Eşti tu în stare să-mi spui visul pe . · Ji-a dat în mini, ori • unde )0• 
�are l-am visat ş i tîlcuirea lu i ?" c�iesc e!, pc _c�piii oamenilor, fiarele 
27. Daniel a răspuns înaintea îmfăra- cimpu}u! şi pasanlc cerului, şi te-a fă-. C • - t cut stapm pest_e_ toate acestea : tu •• eşti tului şi a zis : " e cere impara u este capul de aur ! --rap. u1,2'2. 1ec.2:.o. '""'""·"· 

0 taină pe care înţelepţii, cititorii în • 39._ Dt!pă tine, se va ridica 0 altă . stele, vrăjitorii şi ghicitorii nu sînt în imparăţie, mai •• neînsemnată decit stare s'o descopere împăratului. a. ta ; apoi _o 3: treia împărăţie, care ya 
28. Dar• este în ceruri un Dumnezeu, f1_de. arama, şi care va stăpîni peste tot care descopere tainele, şi care face CU· pammtul. , .,.""· '··"'·'" · " "" '""'·"'· noscut împăratului Nebucadneţar ce se 40. Va fi o a_ patra • îmrărăţie, tare va întîmpla •• în vremurile de pe ur- ca ferul ; clupa cum feru sfărîmă şi mă. lată visul tău şi veden iile pe cari rupe totul, şi ea va sfărîma şi ,.3 rupe 
le-ai avut în patul tău. totul, ca ferul care face totul bucăţi . �rac. 40.8;4.l. 16. Vers. 18,47. Amos.f.. 13. •:·�' Fuc. 49 . 1 .  .;.Cnp.i . 7 , '..':i. 

29. ln patul tău, împărate, ţi-au venit 4 1 .  Şi după cum ai văzut picioarele • 
în minte gînduri cu privire la cele ş i degetele picioarelor parte de lut de 
ce vor fi după aceste vremuri ; şi Cel- olar şi parte de fer, tot aşa şi împără
ce' descopere tainele ţi-a făcut mnos- ţia aceasta va fi împărţită ; dar va ră· 
cut ce se va întîmpla . •:vm.22;28. mînea în ea ceva din tăria ferului, toc-
30. lnsă dacă • mi s'a descoperit tai- mai aşa cum ai văzut ferul amestecat 

na aceasta, nu înseamnă că este în cu lutul. '' \"< rs . :1:1. 

mine o înţelepciune mai mare decît a c1�02a.reŞ
i
er
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a
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p· art
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tuturor celor vii, ci pentru ca să se fi 
dea împăratului tîlcuirea ei, şi să afli lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi 

ce-ţi doreşte•• inima să ştii . în parte tare şi în parte plăpîndă. 
' 

"Fac. <1 . rn. Fapt. a. 12 . •  „., Vere. 47. 43. Dacă ai văzut ferul amestecat cu 
31 . Tu, împărate, te uitai, şi iată că lutul, înseamnă că se vor amesteca prin 

a1 văzut un chip mare. Chipul acesta legături omeneşti de căsătorie, dar nu 
era. foarte mare, şi de o strălucire ne· vor fi lipiţi unul de altul, după cum 
mai pomenită. Stătea în picioare îna· ferul nu se poate uni cu lutul. 
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44 Dar în vremea acestor împăraţi, 

Du�nezeul • cerurilor va ridica o îm· 
părăţie, care nu va fi nimicită nici�
dată ••, şi care nu va trece supt �tăp1-
nirea unui alt popor. Ea _va sfări.r:na ţ 
şi va nimici t.oat� ac�I� 1mpărăţ11, ş1 
ea însăş va dămm vecm1c. • vm . 2" .  

>A"<Cap.4. a, 3-lj 6 .  26; i .  14, 2 7 .  Mic. 4 .  7 .  Loc. 1 .  32, 33. 

f Pe.2.9.  Iea.60.12. 1 Cor. 16.24. 

45. Aceasta înse·amnă piatra, pe • care 
ai văzut-o deslipindu-se din munte, fă
ră ajutorul vreunei mini, şi tare a sfă
rîmat ferul, arama, lutul, argintul şi 
aurul. Dumnezeul cel �are a făcut �e
ci cunoscut împăratului . ce are să se ·�
!impie după aceasta. Visul este adeva
rat, şi tîlcuirea lui este temeinică." 

�'lsa.28. 16. Vers. 35 .  

46. Atunci împăratul • Nebucadneţar 
a căzut cu faţa la pămînt şi s'a închinat 
înaintea lui Daniel, şi a poruncit să i 
se aducă jertfe de mîncare şi mires
me ••. '" .J.'apt.10. 20; 14 . 13; 28.6. .,..'°'Ezra6.10. 

47. Impărntul a vorbit lui Daniel şi 
a zis : „Cu adevărat, Dum�ezeul. vostru este Dumnezeul dumnezeilor ş1 Dom
nul împăraţilor, şi El descopere • taj
nele, fiindcă ai putut să descoperi tai
na aceasta !" ( :  ''ers. 2S. 
48. Apoi împăratul a înălţat pe Da

niel, şi i-a dat daruri • multe ş1 boga
te ; i-a dat stăpînirc peste tot ţinutul 
Babilonului, şi 1-a pus ca cea mai în
altă căpetenie•• a tuturor înţelepţilor 
Babilonului . "Yers.6. ""C•p . • . 9 ; 6 . 1 1 .  

49. Daniel a rugat pe împărat să dea 
grija trebilor ţinutului Babilonului în 
mina • lui Şadrac, Meşac şi Abed-Ne
go. Daniel însă a rămas •• la curtea îm
păratului. " Cap.a. 12. '"'' Eet.2.rn,21;a.2. 

Cei trei tovarăşi ai lui Daniel ln 
cuptor. 3 I . lmpăratul Nebucadneţar a făcut 

un chip de aur, înalt de şase zeci 
de coti şi lat de şase coţi. L-a ridicat 
în valea Dura, în ţinutul Babilonului. 

2. lmpăratul Nebucadneţar a poruncit 
să cheme pe dregători, pe îngrijitori şi 
pe cîrmuitori, pe judecătorii cei mari, 
pe vistiernici, pe legiuitori, pe jude
cători, şi pe toate căpeteniile ţinutu
rilor, ca să vină la sfinţirea chipului, 
pe care-l înălţase împăratul Nebucad
netar. 

3._ Atunci dregătorii, îngrijitorii şi 
cîrmuitorii, judecătorii cei mari, vi
stiernicii, legiuitorii, judecătorii, şi toa
te căpeteniile ţinuturilor, s'au strîns 

!a sfinţ i rea chipului  pe care-l . !m�ăratul _Nebucadneţar. s• Ulălfase mamtea ch ipulu i pe care-l • �� aşezat bucadneţar. •na lase Ne. 
4. Iar un crainic a strig 1 tar0e :  „lată c� vi se porunce 

a
le cu glas re , neamuri, oameni de şt • Popoa. bile ! ,. oate lirn. 

?· ! n clipa cînd veţi auzi sun
e'""· ' :�-� 

b_1!.�1, �avah.1 lui, ch i tarei, alău
e/ul trirn: 

hrn, c1mpo1ului, şi _ a tot feluri' Ps�I· strumente de mu zica , să vă a de. 1n. 
faţa la pămînt, şi să vă înch�ncat1 cu 
pului de aur, pe care I-a înă1ţ":t.1 chj. ralul Nebucadncţar. 

a •mpă. 
6. Oricine nu se va arunca cu 1 pămînt şi nu se va înch ina ata la 

runcat • chiar în clipa aceea' î�
a 1.1. a. 

cui unui cuptor aprins." _ miilo. 
... . >:<!er. :.:-e.:!!. Apoc.rn.1� 7. De aceea, rn clipa cmd au auzit t · te �opoa.rcle . sun�tul . trîmbi\ei, ca�:: lulu1, ch 1tare1, alaute1 psaltirii · tot felul de instrument� de muzi�ă,��a: te pop_oar�le, �eamurile, oamenii de t�at� ln'!b•!e � au _aruncat cu faţa la pamrnt ŞI _s �-u mch_inat_ chipului de aur pe care-I rnalţase 1mparatul Nebucad. neţar. 

8. C� _prilejul a�e�ta, şi în aceeaş vren:et c1ţ1va Ha.Idei s au apropiat • şi au pmt pe ludei . •cap.6_12. 
9. El. au luat cuvîntul şi au zis împă· ratulm Nebucadneţar : „Să trăieşti ve. cinic împărate • ! "C•p.2.<;0. 10;6.6,n. I O. Ai dat o poruncă, după care toţi cei ce vor auzi sunetul trîmbiţei cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cim· paiului şi a tot felul de instrumente de 

muzică, vor trebui să se arunce cu fala 
la pămînt, şi să se închine chipului 
de aur ; 

r���aşic�ufaă 
a
cÎ�\��l��� �11n�e :: :� 

închina, va Ji aruncat în mijlocul unui 
cuptor aprins. 
I 2. Dar, sînt nişte • I udei, cărora le· 

ai dat în grijă trebile ţinutului Babi: 
Ionului, şi anume Şadrac, Meşac ş1 
Abed-Nego, oameni cari nu ţin seama 
deloc de tine, împărate. Ei nu . sluJes.c 
dumnezeilor tăi, şi nu se înch ină ch1· 
pului de aur pe care l-ai înăl!�P

t� �'. 
1 3. Atunci Nebucadneţar, miniat şj' 

plin de urgie, a dat poruncă să aduca 
pe Şadrac, Meşac ş1 Abed-N.e�o. Şi 
oamenii aceştia au fost aduşi mdată 
înaintea împăratului. 
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H Nebucad�eţar a luat cuvîntul, şi 25. El a luat . _ 861 

· zis : „Inadms oar.�, . Şa�rac, Meşac „�i bine, eu v
1;2ş cuv1ntul şi a zis : 

le·ÂJied·Nego, nu _sluJ �\1 v_o1 d_umnezei- bhnd • slobozi în p�_tru oameni um. 
11 mei şi nu vă mchmaţ1 chipului de nevătămaţi ; şi chi.

m
u1/

locul_ foculu� şi or 
pe'care l-am înălţat ? trulea seamănă p celui de al paa��· Acum fiţi fa� ş i_ î� cl ipa cînd dumnezei !" cu al unui fiu •• de 

veţi
. 

auzi �uneţu bj"!lb_iţe�, c.a�aluţui! "lsn.�1. 2. " ' ''lnn r· :� ' 
chitarei, a

laute.1, psa tiru , c1mpo�ulm ş1 26. Apoi Nebucad. 
,, · . l's.:11 . : . v'"·""· 

tot felul de mstrumente , să va arun- de gura cuptoruhii· a
neţ:ir s'� apropia,t 

3 •i cu faţa la pămînt, şi să vă închi- v· t 1 prins ş1 iu· d 
��\i chipului . P.e c3:re l-ll!11 fă�ut: ; da- N� �' sÎYs : ,_._Şadrac, M�şa� ş/Ah��: 
ă nu vă veţi mchma lui, veţi f1 arun- I nalt,' ieş�ţ\10�f��um

ş1
.neze1�lţ�

i �elui Prea c •i pe dată în mijlocul unui cuptor ş· ş d veni 1 incoa '" 
��ins ! Şi care •• este . dum_ nezeu l a- .' � rac, Meşac şi Abed N 

ce : 

"1\a care vă va scoate dm mma mea?" 
Ştt din mijlocul focului. 

- ego au ie-
c •E' ,od.32.32. Luc. 1s. 9. ••Exod.0.2. 2Reg. tB. :ir.. 27· Dregătorii îng · · ·t „ 

rii, şi sfetnicii Îm " rtJ 1 0r!1, , cîrmui}o-16 Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au şi au văzut că fo
p
cua1rat�lm s au s!nns 

r!spuns împăratul"!i ,!'l�bu�adneţar : t n avusese nici 
Noi •  n'avem nevoie sa-ţ1 raspundem R� e�e �s�ipra .: trupului acestor oame� 

\'a cele de mai sus. <•MoL 10. 10. 
1' �a m_ci �er11 capului lor nu se pîrr 

17 Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi �:
r
�i 

h�Î�� e !c răm�seseră neschimb�: 
slujim, p�ate să ne scoată �in c�ptorul p�i�sese de

m
e��

ar miros de f�,'i,;,
n
,_
u
,,_�� aprins, ş1 ne va scoate dm mina ta, 28 N b � 

împărate. 
: e �cadn�ţar a luat cuvîntul i 

1 8. Şi chiar de nu ne va scoate, să j �1Ş: d,Bmecuvmtat să fie Dumnele�I 
ştii, împă��te,_ c� _n u  vom slujj d�m- ut . a rac, �eşac şi Abed-Nego care 
nezeilor tai, ş1 n1c1 nu ne vom mchma a 1�!me�. pe _ _ mge�ul Său şi a izbă�it e 
chipului de aur, pe care l-ai înălţat !" slUJt!orn Sat cari s'au încrezut • în tl 

19. La a.uzul acestor cuvinte, Nebu- au cak_at porunca împăratului şi şi-a� 
cadneţar s'a umplut de m înie, şi şi-a dat. mai "degrabă trupurile lor de cit să 

schimbat faţa, întorcîndu-şi privirile 
sluiea5ca ş! să se închine altui dum

împotriva lui Şadrac, Meşac şi Abed- nezeu de cit Dumnezeului lor ! 
Nego. A luat din nou cuvîntul şi a po-

''1"·'11•7· •. 1er. 11.:. cnp. 6.22,20. 

runcit să încălzească de şapte ori mai 29· !aţă acum • porunca pe care o 
mult cuptorul, de cum se cadea să-l dau : .onc:,e om,_ din orice popor, neam 
încălzească. 

sau limba ar ft, care va vorbi rău de 
20. Apoi a poruncit unora din cei mai Dumnezeul _ lui Şadrac, Meşac şi Abed
voinici ostaş i din oştirea lui să lege Net.0• va _ft •• �ăcut bucăţi, şi casa lui 
pe Şa drac, Meşac şi Abed-Nego, şi �M p;:����1�� ţ"��:��t���:� a1: :J:i'::i: să-i arunce în cuptorul aprins . 
. 21 . o

1
ame�ii �c.e1

ş tia au  
t
fo

1
st
1 

legaţ i cu nezeu, care s!,��:.t,�. iz�c�.�i2�� t�!P-'_'6_ "· 
1smene e, camaş 1 e, m an a e e şi cele- • • • • " 
lalte haine ale lor, şi aruncaţi în mij- 30. Dupa aceea, !mparatul a malţat 
locul cuptorului aprins. pe Ş_ad rac,_Me�ac ş1 Abe�-Nego _la ma-

22. fiindcă porunca împăratului era re cmste, m \mutul Bab1lonulu1. 
aspră şi cuptorul era neobicinuit de în-călzit, flacăra a ucis pe toţi oamenii ; Copacul cel mare. 
cari ?runcaseră în el pe Şadrac, Me'. 4 t. „Nebucadneţar, împăratul, către 
şac ŞI Abed-Nego. . toate • popoarele, neamurile, oame-

M
23. Da� aceşti trei oameni :  Şadrac1 nii de toate limbile, cari locuiesc pe 

• eş�� ŞI Abed-Nego, au căzut legaţi tot pămîntul : Să aveţ i multă pace ! m m1ilocul cuptorului aprins. 1 • cnp.3.<;6.:?D. 
24. Atunci împăratul Nebucadneţar I 2. Am găsit cu cale 5ă fac cunoscut s'a înspăimîntat, şi s'a sculat repede. semnele şi minunile, pe cari • le-a fă-
�_ luat cuvîntul, şi a zis sfetn icilor cut Dumnezeul cel Prea !nalt faţă de 
sai :  1,N'a.m aruncat noi în mijlocul fo- mine. . • • c•P· �·"": 
eului trei oameni  legaţi ?" Ei au ră- 3. Cit ' de man smt semnele Lm ş1 
spuns, împăratului : Negreşit împă- cît de puternice sînt minunile Lui ! Im
rate !" " ' . părăţia Lui este o împărăţie„ vecinică, 
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şi stăpînirea Lui dăinuieşte din nean:i I . 1 6

; 
l�ii;ia lui de om i se 

în neam ! •Cop . 6.27. ••Vere.3". Cop. 2.4'; 6.20. mtr o mimă de fiară . 

·'

va Pref 
4. Eu, Nebucadneţar, trăiam liniştit te vremuri • peste el ' 

şi v�r. trece ş:tt 
în casa mea, şi fericit în palatul meu. 1 7. Hotărîrea aceasta a f '"'·rr.1„0ţ 

5. Am visat un vis, care m'a înspăi- �fa tul străjerilor şi us' ost luată î 
n:iîn.tat ; gîndurile _de cari .. eram urmă: mtea sfinţilor, c� să �tie � la _cale îna'. 
nt m patul meu ş1 vedenule • duhului Cel Prea Inalt stăpineşt cei l"IJ Că" 
meu mă umpleau•• de groază. . r?tia oamenilor, că 0 c.1: flesţe Îtnpa. 

• C•p. 2. 2", 2!1. ·'• Cnp 2. 1 . ŞI malţă pe ea e cel . cui li Plac 
6. Am poruncit atunci să aducă îna- oameni !" ••'·"�•. ••c 

m�i d� ios dini:· 
intea mea pe toţi înţelepţii Babilonu- 1 8. Iată visul pe ca"'· j21'"·'L

·v
'"·"1'� 

lui, ca să-_mi tîlcui?s�ă v��I. „ . . î�p�ratul Nebucadnet!r. "
am visat, e� ?· .Indata au vemţ. �raJ1!0.ru, .�1t1to- hlcu1eşte-I, fiindcă . toţ' Ţu, Beltşa\ar, 

ru m stele„ Hald�u ş 1 g� 1c1toru. Le- împărăţia mea nu ot 
1s�n1eJ.efttidin 

am spus visul, ş1 nu m1 l-au putut iască ; tu însă poţi P _ . a .m1•. tîltu. 
tîlcui. •Cup.z. i. hui •• dumnezeilor' �f.c\.a!, m hne du . . S. La urmă de. tot, s'a . înfăţişat îna- ·•· Fac.<u, 1,„i:;i. \ , 
1Dte� mea Damei, numit.• Beltş?tar, 1 9. Atunci Daniel, nun:'it ·.� � "I""'·' dupa numele dumnezeulm meu, ş1 ca- a rămas uimit 0 cli - . • eltşa\ar 
re."' .are în el duhul. dumn_ezeilor. celor îl tulburau. lmpărah:i �1 �i�du�ile lui 
sfmţ1. l-am spus visul, ş1 am zis : cuvîntul şi a zis . 8 lt din nou 

• Cep. i . 7. •• 1an.6B. tl. vers. I•. C�•·;- n:o� !!· H. te turbu're visul şi
. 
tÎlc�ir��ţ�'.e, _să nu .9. - „.BeltJat?r.e, c�petema vraJ1to- şaţar a răspuns . 0 · Ş1 B_clt. rll.or, şh� �a a_1 1� tme duh�) du��e- acesta•• să fie pe�tr����!m�ei�' �!sul 

:::��r 
nS�l���e 

Ş�r�� r���U tîv;�ie�:�'.m� tîlcuirea )ui p�n.tru pr?t.�iciÎ \��!'ŞI 
vedeniile, pe cari le-am avut în vis. 20 Copacul ; '"'·"· '"·''

1
""".'· 1�:"'· 1tl.�.1. 

.;. cap. 2.4B;a.11.  ·... ... pe care :ai vazut, care 
1 O. Iată vedeniile cari mi-au trecut s� f�cuse. a�it de !J1are ş� fl_Hternic, în· 

prin cap, cînd eram în pat. Mă uitam, C!t 1 se IDalţa v1rful pma la ceruri 
şi iată că în mijlocul pămîntului era ŞI s� .vedea dela toate capetele pămi� 
un• copac foarte înalt. �·F.:zt.>t.·. 3t . 3, etc. Yer!l.20. tulUI ,  „ .")''C'n.10,11,1?. 

1 1 . Copacul acesta s'a făcut mare şi 21 · copacul ac�st_a, a caru1 frunză era 
puternic, vîrful lui se înălţa pînă Ia aşa de fru�o:isa ŞI care avea, r?ade atil 
ceruri, şi se vedea dela marginile în- de . multe ŞI ID care e�a hrana pentru 
tregului pămînt. tc;,>ţi, sui;>t �a!e se ad�pos!ea� !iarele 

1 2. frunza lui era frumoasă, şi avea cimpul�i, ŞI I� ;a_munle canua iş1 lă· 
roade multe ; în el se găsea hrană pen- ceau cui!1ul pa:anle cerulu� 
tru toţi ; fiarele • cîmpului se adăpo- 22. e�h tu •, _impăr�te! ca_r� ai ajun1 
�t�au supt ui;ibra lui, păsările cerului mare ş_1 p�te!n!c, a ca�u� marone a m: 
1ş1 făceau cuibul în ramurile lui, şi o- seu! ŞI. s � !nalt�! pm:i �a cer�ri, ş1 

rice făptură vie se hrănea din el. a car�1. stap1D1!e s.e mtrnde pmă la 
• Ezec. 17. 2'<; 31 . 6 .  Plln. 4. 20. marg1Dde pămmtU)UI. 

1 3. ln vedeniile cari-mi treceau prin ·•• cap.2.38. "l„.21.1;,, 

cap, în patul meu, mă uitam, şi iată că 23. lmpăratul • a văzut pe un străjer 
s'a pogorît din ceruri un străjer • sfînt pogorîndu-se şi zicînd : „îă.ial1 
sfînt••. •Ps.1oa.20. vers. 11,23. ••Deut. 33.2. copacul, şi nimiciţi-l ; dar trunchiul cu 
cap.e.u. Zab.14.6. Iudat4. rădăcinile lui lăsaţi-l în pămînţ şi le· 

1 4. El a strigat cu putere şi a vorbit �aţi-I cu lanţuri de fer şi de aram� în 
aşa =. „Tăiaţi • C?J?acul, şi rupeţi ra- iarba de pe cîmp, ca să fie udat de 
murde ;  scuturaţ1-1 frunza, şi risipiţi roua cerului, şi să stea la un loc cu 
roadele ; fugăriţi fiarele•• de supt el  fiarele •• cîmpului, pînă vor trece şap
şi păsările din ramurile lui ! ' te vremuri peste el." •ven.rn. " �P·'·�· 

•xet.3.to. ••Ezec.31 . 12. 24. Iată tîlcuirea acestui fapt, 1mpa· 
1 5  . . Da_r trunc.hiul �u răd�cinile lu� rate, iată hotărîrea Celui Prea Ina!( 

lăs�ţ1-l ID P?mlDt, ş1 lejraţ1-l cu Ian- care se va împlini asupra domnului 
f!:'n de fer ŞI �e aramă, ID iarba de pe meu împăratul . „ c1mp, ca să fie udat de roua cerului 25 Te vor izgoni • din m11locul 0<1· 
şi să fie la un loc cu fiarele în iarrn:. me�ilor vei locui Ia un loc cu foirtle 
pămîntului. cîmpulu'i, şi îţi vor da să mănînci iar· 
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. „ ca la boi ; vei ţi udat de roua cu oastea ceruri! . 863 

ba tui şi şapte vremi vor trece peste- !1lîntului, şi nim�:i ţ
ş1 cu locuitorii păceru "nă vei ţ cunoaşte că Cel Prea im potriva miniei L _nu pc;iate să stea ""j•1 �;ăpîneşte .peste împărăţia oame- „Ceţţ faci ?" '·' I•• u1, mc1 să- l zică : 

��ţor ş_i � d;J8��118:�=1�: 1��:;\�:j,�'.'.'i;�5�t,etc. t 1:i�a1.
1
!.'fJ. tt 1nvu. 12. 11.�.4�;.1�� :;;11�·���.';o�1b.:1; i:v,. u. 

"�-'�0;unca să ��e truncl!iul �u ră- tca 
· 

în:;�r��la��c.ca: mi-a v�nit min-2 : · ie copacu Im, mseamna că 1mpă- !11ăreţ_ia şi străluc irea 
1��ărăţ_1ci, mele, dă�1"1ta îţi va rămînea ţie îndată ce mapo1 ; sfetnicii ş i mai �a�: s1n

a�1 �a l răţl�ecunoaşte stăpînirea Celui ce este nou m'au căutat . f e 1. um r� ceruri. • - · �fot. 21. 2'•. �•UC; lo. 18, 21. pe-stc Îm părăţia :nc�
m .ost PUS 1arăş 

027 Deaceea, 1mparate, placa-ţi sfatul a crescut ". • ş1 puterea mea 
e� 1 Pune capăt • păcatelor tale, şi 37 .,, '''"·'.'"· '''*.Jov „_ ,,_ "· P'"'. �'- '· Mat . ._�;_ �ăieŞte în nepri_hă!1ire_, _rupe-o . cu ne- • . �cui:n , eu, Ncbucadncţar Iau·' I iuirile tale, ş 1 a 1  mila de cei neno- mal\ şi slavesc 1 

• u, 
r�iţi, şi poate •• că ..... ti se v .a . prelun.g, i ţ căci t t 

, 1 pe mpăratul cerurilor, f • i ea r •1Pet. < .B . ·· Ps.<1. 1, de. "f t l!cg .• t.:!!l. I 1 oa .e ucranle Lui sînt adevărate ��� Toaie aceste l_ucruri s'au împlinit t�
�,e căile Lui sini drepte, şi El poa'. 

asupra împăratulw Nebuca�neţar. . mi I să 1��crească pc ccice umbla cu 
29 După douăsprezece lum, pe cmd „���-�:.e.a.°A1uw, fa;i; w. 7 •  •:·•1<:xrn1. 1,.,_ 1 1 .  t ' i ip.�  •. :„o. 
se plimba _pe ac�perişul palatului îm
părătesc dm Babilon, 
30 împăratul • a luat cuvîntul, şi a 
zis: Oare nu este acesta Babilonul cel 
ma��· pe care mi l-am zidit eu, ca loc 
de ş�dere împărătească, prin puterea �e,!Y·�i mele ş i spr� P�;-�; 1.�c��eti�'. 
31. Nu se �fîrşise încă vorba • aceasta 

a împărat.ului, .şi un gl_'.ls :• s'� pogori! 
din cer ş1 a zis : „Afla , im parate Ne· 
bucadneţar, că ţi s'a luat împărăţia ! 

«Cop.6.5. J,uc.12.20. ::·�· Vere.Zi. 

32. Te vor izgoni • din mijlocul oa
menilor, şi vei locui la un loc cu fia
rele cîmpului ; îţi vor da să mănînci 
iarbă ca la boi, ş i vor trece peste tine 
şapte vremi, pînă vei recunoaşte că 
Cel Prea Inalt stăpîneşte peste împă
rllia oamenilor şi că o dă cui vrea !" -

,:,_Yere.20. 33. Chiar în clipa aceea, s'a împlinit 
cuvîntul acela asupra lui Nebucadne
lar. A fost izgonit din mijlocul oame
oilor, a mîncat iarbă ca boii, trupul �a fost udat de roua cerului, pînă i-a 
crescut părul ca penele vulturului, şi 
unghiile ca ghiarele păsărilor ." 
34. După trecerea • vremii sorocite, 

eu, Nebucadneţar, am ridicat ochii 
l�.e A�

r'bf�e��În��f �e
i
c:l r�!� tf :alf. am .l�udat şi slăvit pe Cel ce trăieşte"' vec!n!c, Acela a cărui stăpînire ţ este v

�m1că, şi a cărui împărăţie dăinuie-
!!:�!�:��1�1��:�;.44���r:·;��-(;.��L��:i: 
35: T�ţi". locuitorii pămîntului sînt o o1m1ca mamtea Lui ; El face ce vrea"' 

Ospd/111 lui Belşa/ar şi luaua Babilonului. 
5 1 . lmpar�tul Belşa\ar a făcut • 1111 . �ar� ospaţ celor o mic de mai mari a1 Im, ŞI a băut vin înaintea lor. ' 1"1. 1 . :i . 2. Ş} în cheful vinului, a poruncit sa ad��a vasele de aur şi de argint, pc c�n le luase tatăl său Nebucadneţar dm Templul dela Ierusalim, ca să bea cu ele împ�ratul şi mai marii lui, nevestele ş1 ţutoarclc lui. <· 1·„11.1.2. 1„ . .... „. 

3. Au adus îndată vasele de aur cari fuseseră luate din Templu, din ca
'
sa hti Dumnezeu din Ierusalim, şi au băut din ele împăratul şi mai marii lui, ne· 

vestele şi ţiitoarele lui. 
4. Au băut vin, şi au lăudat• pe dum

nezeii de aur, de argint, de aramă şi 
de fer, de lemn şi de piatră. • Apoe.o. 31. 
5. ln clipa • aceea, s'au arătat dege

tele unei mini de om, şi au scris, în 
faţa sfeşnicului, pe tencuiala zidului 
palatului împărătesc. lmpăratul a vă
zut această bucată de mină, care a 
scris. ·JCap. t. !U .  

6. Atunci împăratul a îngălben it, şi 
gîndurile atît l-au tulburat că i .s'au 
desfăcut încheieturile şoldur ilor, ş1 ge
nunchii • i s'au izbit unul de altul. 

<:< N"h.:l. IO. 
7. lmpăratul a strigat • în gura marc 

să i se aducă cetitorii " în stele, Hal
deii şi ghicitorii. Apoi împăratul � hiat 
cu\'Întul şi a zis înţelepţil_or Bab1lonu
lui : Oricine va putea citi scrisoarea 
acea;ta şi mi-o va tîlcui, va fi Îf!lbracat 
cu purpură, va purta un lănl1şor de 
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aur la gît, şi .va �v�a. l?cul al treilea f d_ă. a!tuia răspl�tiril� tale ! 1 
în cîrmuirea 1mparaţ1e1." Cfh .1mpăratulu1 scrierea, i 0!uş Voi 

""Co.p.2. 2;4 . s. (•i:.1sa. 4i. 13 . . tCnp.�.2. tilcui. "' Ş 1-Q \'Oi s. Toti înţelepţii împăr�tulu1 _au m,:- 1 8. !�parate, Dumnezeu[ , 
trat dar n'au putut • nici să c1teasca I nalt . da�u�e. tatălui tău N bel Prea 
scri�oarea şi nici s'o tîlcuiască împ_ăra- ţar .= 1mparaţ1e, mărime, slaveă u�adne. 
tului. :cap.2.2.; u .  lucire _; . . . •cap. 2.„, „}:, stră. 
9 Din pricina aceasta împaratul Bel- 1 9. ŞI dm pncma mărimii p ·"-�. 

şatar s'a spăimîntat• _foart� ta�e, fata dădus� •. toate • popoarele, n�acare _i11 
i s'a îngălbenit, şi mai mam lui au ra- oamenu d� t<;>ate limbile se le rnunie! mas încremeniţi. •.c•p. 2. 1 . tremurau m�mtea _lui. Căci îrnrn:au 11 I o. lmpărăteasa, la auzul c_uv1�telor omo!.a pe �me . voia, şi lăsa c�aratu] 
împăratului şi ma! marilor lui! a U1t�at pe cme voia_; mălţa pe cine voi�la\! 
în odaia ospăţului, a l_uat_cuv1i:i�I �1 a scobora pe. cm0e . v�1a� • ier. 21.1. c,; ,11 vorbit astfel : „Să trăieşti vec�n1c, 1!11- . 2�. I?ar _cm� 1 s a m�îmfat ini · ·'. părate • ! Să nu te turbure gmdunle 1 s a 1mp1etnt duhul pină la rn· �a_ş1 
tale, şi să nu ţi se îngălbenească faţa ! a fc:st ar�ncat de pe scaunul i"· �ie, • cop.2 . 4; 9.9. păratesc ş1 a fost despuiat de l

ui im. 
1 1 .  ln împărăţia ta este • ui:i om, care 0 • • .�.��;��; are în �I duhul dumn:ze.110! ce!or �.t .  a fost . 1zgoi;i1ţ din mijlocul CO: sfinţi ; ŞI fe Vr�ri:iea ţata[UI ta�, S .au pul.or oamei;i1Jor, m_1ma i s'a făcut găsit la e lumim, _Pnc_epere ş1 o .m- a f1.�re�or, ş1 .a �ocwt la un loc cu m� ţelepciune dumnezeiasca. D_e aceea 1m- , g�rn salbat�c1 ;_ 1-au dat _să mănînce iar. păratul Nebucadneţar, tatai tău, da, ba ca la boi, ŞI trupul 1-a fost udat tatăl tău, J_mp�raţ�. 1-� pus mai mare •: r?ua cerului, pînă cînd a recunoscut� 

pe�t� vr_ăJiton, c1hton m stele, Haldei, ca Dumnez�ul �e� . Prea I nalt stă Î· gh1C1ton, •Cap.2. 48;4� B, 9. !a. ··�·�· •. 9. neşt: pe_ste 1mparaţ1a oamenilor şipcă 1 2. şi anume, pentruca • s a gas1t la o da cui vrea. • cop.4. "·etc. "'•Cop.u„ 
el, la Daniel, nu_!11it de ii:i:ipă!at�· B�lt- 22 . . D�r _tu, BelJaţar, fi�! lui, nu (i:ai; şaţar, un duh malt, şhU1ţa ŞI price- smerit mima, macarcă a1 ştiut toate ,. pere, putinţa să tîlcuiască vi.sete, să ceste lucruri. • 2 eron. a:i.23;oo. o 
lămurească întrebările grele, ŞI să des- 23. Ci te-ai • înălţat împotriva Dom. lege lucrurile încîlcite. Să fie chemat nutui cerurilor ; vasele din casa Lui dar Daniel, şi el îţi va da tîlcuirea !" au fost aduse înaintea ta, şi aţi băut •Cop.6.9. ••cap. 1 . 7 .  vin cu ele, tu şi mai marii tă� neve· 1 3. Atunci Daniel a fost adus înain- stele şi ţiitoarele tale ; ai lăudat pe 
tea împăratului. lmpăratul a luat cu- dumnezeii de argint, de aur, de aramă 
vîntul, şi a zis lui Daniel : „Tu eşti de fer, de lemn şi de piatră, cari " ni'. 
Daniel acela, unul din prinşii de răz- ci nu văd, nici n'aud, şi nici nu pricep 
boi ai lui luda, pe cari i-a adus aici din nimic, şi n'ai slăvit pe Dumnezeul în 
luda, tatăl meu împăratul ? mina ţ căruia este suflarea ta şi toate 
1 4. Am aflat despre tine că ai în tine căile tale !  <• vm . 3. 4 . •«P,. 110.r„6. t1.r.1rn 

duhul • dumnezeilor, şi că la tine se 24. De aceea a trimes El acest cap de 
găsesc lumini, pricepere, şi o înţelep- mină, care a scris scrierea aceasta. 
ciune nemaipomenită. • Ven.11.12. 25. Iată însă scrierea care a fost seri· 
15. Au adus înaintea mea pe înţelep- să : „Numărat, numărat, cîntărit, şiîm· 

ţi • şi pe cititorii în stele, ca să citească părţit 1 ! "  . scrierea aceasta şi să mi-o tîlcuiască ; 26. Şi iată tîlcuirea acestor cuvmte. 
dar n'au putut să tîlcuiască aceste cu- Numărat, înseamnă că Dumnezeu \1-a 
vinte. • ver • .  7.B. numărat zilele domniei, şi i-a pus 
16. Am aflat că tu poţi să tîlcuieşti capăt. . . şi să deslegi întrebări grele ; acum •, 27. Cîntărit •, înseamnă că a1 �ost cm· 

dacă vei putea să citeşti scrierea acea- tărit în cumpănă şi ai fost găsit uşor ! 
sta şi să mi-o tîlcuieşti, vei fi îmbră- «1ov 31 . o. Ps.� 2. i�.��· 

cat cu purpură, vei purta un lănţişor 29. Jmpărţit, înseamnă că 1m_par�t1a 
de aur la git, şi vei avea locul al trei- ta va fi împărţită, şi dată Mezilor şi 
!ea în cîrmuirea împărăţiei !" • Vers. 7 . Perşilor •• !" Z!. 1 7. Daniel a răspuns îndată înain- •Iea.21. 2. Vers.a1. C•P·9· ' " „� 
tea împăratului : „Ţine-ţi darurile, şi I 1. Haldelei:te: mene mene t.echel npl•"10· 
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29. Jndată, Belşaţa.r a dat porun_c�, şi 9. ln ur . 

865 
·mbrăcat pe Damei cu purpura, i-au tul Dari�a celor_ de mai sus, împăra-au 1 un lănţişor de aur la gît, şi au dat rea. a sens porunca şi opri-

��sştire că. va 
�v�l! I.ocul al treilea • în J o. Cînd a aflat D . 

1 cirmuirea n'!1pa;aţ1e1. • 
•vers.1 . porunca a intrat • ame că s'a iscălit 

30. Dar chiar m noaptea aceea, Bel- restrele 'od"'' d 
1n casa lui, unde fe

atar, împăratul Haldeilor, a fost o- spre . Ierus
a
�li e �u

d
s erau. desc�ise în 

�orît. • ,... <•Ier.�t.�1, 39. 67. în h m, ŞI e trei •• on pe zi 
31 Şi a pus mina pe 1mpărat1e Da- ne���\'�c . ea, se r�ga şi. lăuda pe Dum
riu ;, Mecţul, car� era în vîrstă d.e şase-

• 1 ..:, 8 « u� cum facea ş1 mai înainte. 
zeci şi dol de ant. Cap.9.1. 1, 2, 1:·3.-l;io. l/8'6· I. Iooa2· 4· '·""' Ps.fii . 1 ; .  Fupt.2. 

Daniel în groapa leilor. 1 l: ;\!unei oa!"enii aceştia au dat nă-6 I. Dariu a g�sit cu cale să pună • 
v� a '" casă, şi au găsit pe Danie l ru-

peste împă.răţ1e o .sută dou. ă zeci de 
g;�du.-se �1 �hem_în'! !le Dumnezeul lui. 

t b - f - · Apoi s. a� mfaţ1şat • înaintea îmdregători , ca�I r_e _u�au sa ie răspîn- paratul�1, ş� �-au zis cu priv ire la o-dili în toată 1mparaţ1a ; •E,u. 1. pnrea. imparatească : „N'ai scris tu 
2. a pus în !nmtea lor .trei c�petenii, ? opn�e, care spune că oricine va înîn numărul c.arora era �1 Damei. Dre- alta„ timp de trei zeci de zile, rugăgătorii aceştia aveau sa le dea soco- c1um vreunui dumnezeu sau vreunui 

teală, ca_ împăratul să nu sufere nici om, af�ră de tine, împărate, sa fie a-
o3p. ag��f�t însă întrecea pe toate a-

r�ncat '" groapa cu lei ?" lmpăralul a 
D raspuns :_ „Lucrul acesta este adcvă-ccea_sţ1en ceălpeertaenui� şJJ,e. ���7f.,
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rat, dupa legea •• Mezilor şi Perşilor care nu se poate schimba !" ' 
tul se gîndea să-l pună peste toată •C•p.3.s. "'V'"'"· împărăţia. •C•P·5· 12· .1 3. Ei au luat din nou cuvîntul şi au 
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i'. zis împăratului : „Daniel unul • din 11 prinşii de război .ai lui Iuda, nu •• tine 

niel, ca să-l pîrască în ce privea tre- deloc seama de hne, împărate, nici de 
burile împărăţiei. Dar n'au putut să oprirea pe care ai scris-o, şi îşi face găsească nimic, niciun lucru vrednic rugăciunea de trei ori pe zi !" de mustrare, pentru că el era credin- •Cnp. L o ; r„ 13. „Cap.3. l2. cios, şi nu se găsea nici o greşală 'la 1 4. lmpăratul s'a mîhnit • foarte mult el şi niciun lucru rău. » Ecl. < . i .  cînd a auzit lucrul acesta ; s'a gîndit 

5. Atunci oamenii aceştia au zis : „Nu cum ar putea să scape pe Daniel, şi 
vom găsi niciun cuvînt de plîngere pînă la asfinţitul soarelui s'a trudit 
împotriva acestui Daniel, afară numai să-l scape. """"· '· ""· 
dacă am găsi vreunul în Legea Dumne- 1 5. Dar oamenii aceia au stăruit de 
zeului lui !" împărat, şi i-au zis : „Să ştii, împă-
6. Apoi aceste căpetenii şi dregătorii rate, că, după legea • Mezilor şi Per
aceştia s'au dus cu mare zarvă la îm- şilor, orice oprire sau orice poruncă, 
părat, şi i-au vorbit aşa : „Să trăieşti întărită de 1mpărat, nu se poate 
vecinic, împărate • Dariu ! schimba !" • ven.9. 

7. Toate căpet;�n�·21�;��;ţi�i�P·��·� d��ă ��uD�di�F,;ia!��I ���r:C"f�t ;�o!: 
grijitorii, dregătorii, sfetnicii, şi cîr- pa cu lei. lmpăratul a luat cuvîntul şi 
muitorii sînd de părere să se dea o po- a zis lui Daniel : „Dumnezeul tău, că
runcă împărătească, însoţită de o a- ruia necurmat li slujeşti, să te scape '" 
spră oprire, care să spună el oricine 1 7. Au adus • o piatră, şi au pus-o la 
va înălţa, în t imp de trei zeci de zile, gura gropii.. I�păr�tul •• a pecetlu!t-o 
rugăciuni către vreun dumnezeu sau cu inelul lui ŞI cu melul mat marilor 
către vreun om, afară de tine, împă-
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rate, va fi aruncat în groapa cu Iei. .s .. Acum, împărate, întăreşte oprirea, 1 8. Impăratul s'a întors apoi în palaş� iscăleşte porunca aceasta, pentru ca tul său, a petrecut noap.t�a f��ă să mă: 
sa nu se poată schimba, după legea• nînce nu· i s'a adus nmo tutoare, ş1 
M_ez1lor şi Perşilor, care, odată dată, ră- n'a p�tut • să doarmă. •C••·2· 1 ·  

mme neschimbată." • Est. i . 1e;8.8. vers. 12.16. 1 9. ln revărsatul zorilor, însă, îm-
55 
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păratul s'a sculat şi s'a dus în grabă vis1;1I şi a istorisit lucrurile d la groapa cu l�_i. _ teme. . •_:<um. 12. e. Amoe;q_ •• �,căpe. 
20. Şi apropundu-se de groal?a, a 2. _Damei a mceput şi a zis . '·'·� chemat pe Daniel cu un_ glas �lmg�- dema mea �e noapte am viÎz�in ve: 

tor. Impăratul a luat cuvmtul, ş1 a zts cele patru vmtun ale cerurilor cu111 
lui Daniel : „Daniele, robul Dumne; bucn1ţ pe mar�a cea mare. au iz. 
zeului celui viu, a p�tut Dumneze_ul 3. Ş1 patru _f iare mari au ieşit• . tău, căruia îi slujeşti necurma_�•. sa t� mare, deo�eb_1_te una de alta. '"A'"'-�1n 
scape de lei?" '· �ap.3. 1o. 4. Cea dmt11 semăna cu un , 1 : 21 .  Şi Daniel .a zi_s îm_păratulut :  „Ve- a�e� _aripi de �ul t�r. M'am uitat �u, ş1 cinic să trăieşti •, 1mparatc. ! ' Cnp. � · ' ·  pma m _clipa cmd 1 s'au smu ls ari ar, 
22. Dumneze�I • i:neu a tnm�s pe m: ,  ş1, SCl!_ltndu:se de pe pămînt, /1 e ; 

gerul Său şi a rn��ts " �ura le1lor,_ cari I dr�p! 1� p:c10are ca un om, şi i s'a 
s�at 

nu mi-au. făcut _mcrnn �au! pentrtK� a� o mima de om. <•DeuL. 28 _ „ _ 28, al 
fost găsit nevinovat mamtea Lut. Ş1 ler. 4. 7 ,13;<8. 40. Ezec. 17.3. Hab. 1 . s. m.1.Zl 
nici înaintea ta, împărate, n'am făcut 5. Şi ia_tă • _că °. a doua fiară er nimic rău !" •c„p. 3. 28. „ Evr. 11. 33. un urs ŞI  statea mtr'o rină . av a ca 
23. At1!nci împăraţul s:a bucu:at foarte 1 coaste }n gur_ă în_tr: d!n\i ; Şi i s�: :::� 

mult, ş1 a poruncit �a scoata pe D�- „Scoala-te, ŞI mamnca multă came „; niel din g_roapă. Dan_1e_I a ţo_st sco� drn _ . <• c,,.2.�. groapă, ş1 nu s'a g:is1t mc10, �ana pe 6. Dui;>� a_ceea m'am Uitat mai de. el, ptntr�că avusese rncredere m Dum- parte, ş1 tata o alta ca .ul! pardos, care nezeul sau. . :Evr.11 ·_'.'3; ayea pe spate patru .aripi ca o pasăre; 24. Impăratul a poruncit sa aduca fiara aceasta avea şi patru capete • şi pe oamenii aceia cari pJr.îseră pe Da- i s'a dat stăpînire. <•cnp.a.�" 
ni�I . Şi au !.?st arunc�ţ1 m groapa c� 7. După aceea m'.ai:n uitat în vedenii!e Jet, et, copm •• lor ş1 nevestele Io�.· mele de noapte, ş1 iată că era 0 a pa
şi, pînă să ajungă î� fundul_ i:;:ropn, tra • fiară, nespus de grozav de În· leii i-au şi apucat şt le-au faram1ţat spăimîntătoare şi de puternică · avea oasele. n_iştc:_ dinti ma_ri_ de fer, mîn�a, sfărim� 

" Deut. 19. 19. ••Est.9.10. Deot. 24.I0. 2 Reg:14· 6· şt calea m pictoare ce mat rămînea · 25. După aceea ', împăratul Danu a era cu totul deoseb:tă de toate fiarei; 
scris a scrisoare către toate popoa��le, de mai înainte, şi avea zece " coarne. către toate neamurile, către oamenu de ,. Cap . 2. 40. Vera. 19. 2a. , .. , C•p. 2. <1. Apor.11 1. 
toate limbile, cari locuiau .în toa�ă î�- 8. M'am uitat cu băgare de seamă Ia 
părăţia : „Pacea să vă fie data dm coarne, şi iată că un alt • corn mic a 
b��u��runcesc • ca, în toată înt;���:�� ����t !�n 

m
a
i�lf��� �%�f;ed)�:/"Jf� ��1; împărăţiei mele, oamenii să se teamă': dintîi coarne. Şi cornul acesta ma 

şi să se înfricoşeze de Dumnezeul IUi nişte ochi ca ochii de om", şi o gură!, 
Daniel. Căci ţ El este Dumnezeul cel care vorbea cu trufie. •vers.20,21," 
viu, şi El dăinuieşte vecinic ; împărăţia Cap.8.9. „ Apoc . o .  7 .  ţPa.12.3. vers.25. Apoc.13.5. 
Lui nu se va nimici tt niciodată, şi stă- 9. Mă uitam • Ia aceste lucruri, pînă 
pînirea Lui nu va avea sfîrşit. •cap. 3. 29 .  cînd s'au aşezat nişte scaune de dom· •·• Ps. 99. 1. tCap. 4 .34. ttCap. 2. 44; 4. 3,34; 7 . 14 ,z; . nie. Şi un Jmbătrînit " de zile a ş�· 
Luc. 1 . 33 .  • _ • • . zut jos. Haina ţ Lui era albă ca _za· 27. El tz�a�eşt� ŞI ��ntu1eşte,_ E! fa- pada, şi părul capului Lui era ca niş!e ci: s:mne ŞI  �m!ln_1 m cerur� f1 J?e lînă curată ; scaunul Lui ?e domnie 
pa�mt. EI. a 1,�bav1t pe Dan!e dm era ca nişte flacări de foc, ş1 roatele ţi ghiarele _Ie1lor ! . C•P ·!·3� Lui ca un foc aprins. "Aroc.20.,.  <·•Ps . .i.t 28. Damei a dus-o bine supt domnia Vere. 13 22. t Pa. 10,.2. Apoc. 1. H. ţţEzee. 1. l;, 1. 
lui Dariu şi supt domnia lui Cir ••, 1 0  Un rîu • de foc curgea şi ieşea Persanul. • Cap. 1 . 21. ••Ezra.1.1, 2. din�intea Lui. Mii de mii " de sl�jiton 

li slujeau, şi de zece mii de ori z�ce 

mii stăteau înaintea Lui. S'a ţmut JU
deca.ta ţ şi s'au deschis cărţile. 

Vedeniile lui Daniel. 7 1. ln anul dintîi al lui Belşaţar, îm
păratul Babilonului, Daniel a visat • 

:un vis şi a avut vedenii •• în mintea lui, 
pe cînd era în pat. ln urmă a scris 

;t;:�: ��-o��A�;;.�: f:.; ţ6A���;,� !e1� .. Z2. 19. fla,�· 

i 1 . Eu mă uitam • mereu, din pri· 
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cina cuvintelor pline d_e t�ufie, pe ca�i I Celui Prea 1 . 

. 
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e rostea .cornul acela ·. � ar:i uitat pi- cînd sfin ii nalt, ş� a �e�1t. vremea, �ă cind fia_r� a _fost ucisa� ş1 trupul e i  I răţia. l au luat 1n stapinire împă-
fost nim1c1t ş1 aruncat m foc, ca să •:• vm.9• •• v,„ 18 1 

fie ars. . >:> Apoc. rn. 20. 23. El mi-a �� c_or. 6 . 2. Apoc. �. 6; 5. 10;20. 4 ,  

1 2. Şi celelalte fiare au. f?st. desbră- tra, este 0 a at�biţ aş� :  "„f 1:ra a pa
cate de puter�a . !o r1 �ar h s a  ingăduit fi pe pămînl E� 1mpa�aţ1e , car_e va 
lungire a v1eţ11 ptna la o vreme şi un toate celela lt · 8!! . ' a  deosebi de 

o as anumit. îl va călca în 
e,. "." sf1ş1a tot pămîntul, c� 3 M'am uitat în timpul veden i ilor PICloare Şt-1 va zdrobi. 

mel� de noapte, şi iată că pe norii ce- I 24. Cele zece coa , • •c""·2"0· 
urilor a venit unul •  ca un fiu al omu- ;  din împărătia r

�e • mseamn.ă .că 
tui ; � înaintat sp,.re �el îmb�trînit" de zece împăra(i. 1:�e��;ă �l s�o:a �l�lc� 
zile şi a fost adus rnarntea lu1. •Ezec. 1 .26. l un altul care se va d b" d • . ca 
�,,,,.. ,30;26.64. A(>OC. U, 13; l�. 14. """'"··· şii lui, Şi va doborî t��rî I � m�mta-

1 4. ! 5'� •" dat S0tăpÎntre, slavă_ Ş_i pu- <• Vm. ;,Ţ����!: l7.l2 

tere 1mparateasca, pentru ca sa-1 slu- 25. El va rosti • vorbe d h 1 " • · 
jească toate popoare.le "_, neamurile, şi triva Celui Prea I nalt va

e 
as

u a .•�po
oamenii de t�a!e . hmb1le .. Şt�pî�ire1 sfinţii C�lui Prea !nalt, şi se

u��1 îniu� 
Lui este ? . stapm1re. t ve�1�1�a, ş1 . nu meta_t sa schimbe vremile şi le ea . i 
va trec_c �1�1�ec!1':"• ŞI �mparaţ 1a Lui nu sf1nţ1l ţţ vor fi daji în mînfte '1�i 
��.!:.�::";,���,������-�-

a
; ���'.;i:�:·��!;�i��: j�n:r;ătlt�

e
d� �;:;:;:• două vremi, şi 0 

�:;�f.'�·. "iontn��·. �·��:r.�;�zi: «. Vere. 27.  Mic. 4. 7. ����·.i\�· �·�-o��c713�·�·�· �;:�_:���; �:ti::�: 
1 5. Eu1 Dani�_I, m'.am turburat • , cu 26. A;oi va �e�i· jud�����·.�•ş•tt2��\a ?uh�I_, ş_i vedennle din capul me,'.1 m au l1;1a _sţăpînirea, care va fi prăbuşită şi 
mspan�mtat. . . · V•�·28• 1 mm1c1tă pentru totdeauna. "Vera. 10.22. 

1
0
6. M am apro_Ptat de unul d"m �el ce I 27. Dar do.mni� 'i �.tăpînire_a şi pute

statea� _acolo, Y. l-am ru�a� sa-m1 dea rea. tuturor 1mparaţ11lor cari sînt prelămnrtrl tem�rn1ce �u pnv1_re !a ţoate tutm_den! supt ceruri, se vor da popo
aceste lucruri. El m1-a vorbit ŞI m1 le-a rulut sfmţilor Celui Prea Inalt. lm
tilcuit astfel :• . . • p�răţia Lui •• est� o împărăţie vecini,. 17. „�ce�te . patr!J fiare m�r�, smt ca, ş1 toate putenle ţ li vor sluji şi-l 
pair� 1mparaţ1, cart se vor nd1ca pe vor asculta ! •Vera. 14, 1 s.  22• ••Cap.2.44• 
pămtnt. *Vers.a. Luc.1. 3.'I. Ioan 12.34. Apoc.11.1r:i.  ţls11 00.12. 
1 8. Dar• sfinţii Celui Prea lnalt vor 28. Aicis'au sfîrşit cuvintele. Pe mine 
primi împărăţia şi vor stăpîni împără- Daniel, m'au turburat nespus de mult 
ţia în veci, din vecinicie în vecinicie. gîndurile • mele, şi mi s'a schimbat co'l·""'o: 12, 1s, 1<. Vers.22, 21. 2Tlm.2.11,12. Apoc.2.26, I oa rea feţii ; dar am păstrat" cuvin-
r,
j��

'
j:·��ă am dorit să ştiu adevărul tele acestea în inima mea. 

asupra fiarei a patra •, care se deose-
«Vera. 15. Cap. a. 27; io.s, ie. *« Luc. 2. to, &1 . 

bea de toate celelalte, şi era nespus de 8 1. ln anul al treilea al domniei îm-
��o����=ă,

a�Înc�'.n�ifă�fm�erşi
ş�ălf��

a
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e�şf�1r3f'd!
u
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i
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picioare ce rămînea ; •ven1. 1. avusesem mai înainte'. •cop. 1. 1 .  20. şi asupra celor zece coarne pe 2. Cînd am avut vedenia aceasta, mi 
cari le avea în cap, şi asupra celuilalt s'a părut că eram la capitala Susa', 
corn care ieşise, şi înaintea căruia că- în ţinutul Elam ; şi în timpul vedeniei 
zuseră trei ; asupra cornului acestuia, m3�1��

ă
r\'d]�� 

l����.
r�!a�

a�
.
ita;,Eaş:· •i

·� care. ave� ochi, o �ură,_ care vor.bea cu 
trufie, ş1 avea o rnfliţişare mai mare tă că într'un rîu stătea un berbece, şi 
decît celelalte coarne. avea două coarne ; coamele acestea 21 . Am văzut deasemenea cum cor- erau înalte, dar unul era mai înalt de-
nul ' acesta a făcut război sfinţilor, şi cit cel alt, şi cel mai înalt a crescut cel 
1-a biruit, din urmă. 

•cap.8. 12,�: 11.a1. Apoc. 11.1; rn.1;11.u; 19.19. 4. Am văzut cum berbecele împu�gea 22. pînă • cînd a venit Cel Imbătrînit cu coarnele spre apus, spre m1ază
de zile şi a făcut •• dreptate sfinţilor noapte şi spre miazăzi ; nici o fiară 
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nu putea să-i stea împotrivă, şi n imeni : ! 5. Pe cînd eu_, Dan iel a 
nu �utea să scape pe �ine-i _căde� în ; ma .aceasta, şi cautam • s\0 vea111 V!Qe. 
mină ; _ci el făcea ce v01a �· ş! a aJ�ns ca 1�a111_t�a mea sta_tea cini-�cep, iată 
putermc. " ' "" · "· ••; 1 1 . . \ 10. : \ ea 111faţ1şarea unui om ''. • care a. 5. Pe cînd mă uitam cu băgare de / . · """· ": > .  1 rc1 . 1 . 10, u. ,.,. E seamă, iată că a venit un ţap dela. a- 1_6. Ş 1 am auzit un glas d ""-1.� 

pus, şi a cutreierat toată faţa pămin- I m11 �ocul nul'!i • Ulai, care a e
t 

orn î� 
tu lui, fără să se atingă de el ; t_apul a zis : „Gavnle ••, tî lcuieşte-·s ngat şi 
acesta însă avea un corn • mare mtre a.ceasta." �\ cur. e. 6., i. ���: cnp .�1. 2r IL Vedenia 
ochi • Vers. ZI. I î. EI a venit atunci lin ă 1' "'· I. I�� 
6. A venit pînă Ia berb�cele care. a- I er�i:n ;. şi la �propierea fui, 0�� Un�e 

vea coarne, şi pe car�-1 vazusem �hnd , sria1�111ntat, ş1_ am . căzut •  cu 1 rn 1n. 
în rîu , şi s'a r_epeZit asupra Im cu 1 pamint. _EI m1-a z�s : •:Fii cu lu��a la 
toată puterea lui. minte, fiul omului, caci vede . e a. 

î. L-am văzut cum s'a apropiat de , Hşte vremea sfîrşitului !" nia Pri. 
be_rbec�, �·a aruncat încr!l'!tat a?upra I • • . ·' Ezec. 1 . 28. .;1>0< , . lui, a 1zb1t pe berbece, ŞI 1-a fnnt a- 1 1 8. Pe cind • 1m1 vorbea el a � '1'· 
mîl!două. coarn�le, fă�ă. ca be�be_cele c_u f�.ţa !a pămînt leşinat. Ei ":n�azut 
să 1 se f1 putut 1mpotnv1 ; l-a trintit la tins , ŞI m'a aşezat iarăş în p

" . a a. 
pămînt, şi l-a călcat în pici�are� şi n�- în locul în care mă aflam. icioare 
meni n'a scăpat pe berbece din mina lui. •' Cap . 10. • , 10. Lu,·. o . 32. ''*E 
S. Ţapul însă a ajuns fo�rte puter: 1 9� f\poi mi-a zis : „lată, îţ i arăi

'�'
;
1
. 

nic ; �ar cînd a fost putermc de tot, � v� _rnt��pla la _vremea de apoi a mî'. s'a frint cornul cel mare. ln locul 1111 mei, cac1 vede111a aceasta priveşte• v au crescut patru coarne mari ", în cele mea sfîrşitului. re. 
patru \'Înturi ale cerurilor. '' C•P�9· 2•; 1 1 . 2: , :r., 36; 12. ' · Hab.i.a 

•• cap . 7 . 6 ; 1 1 . < .  ven.22. 20. Ber�ecele , pe. ca�e 1-�i văzut, cu 9. Dintr'unul • din ele a crescut un cele ?oua �oarne, smt 1mparaţii Mezi. corn mic, care s'a mărit nespus de lor ş1 Perşilor. . ,.„ 1 mult spre miazăzi ", spre răsărit, şi .2� . Ţapul ' însă este împărăţia a;� spre ţara ţ cea minunată. •Cap.7.8;11.21.  c1�1, ŞI cornu� ��I. mare dintre ochii 
•• Cap, ! l . 20. ţ Ps . �'.2. Ezec.C'0.6, 15. CRp . ll . 16,6UL. lUI, este Cel d111t11 lmpăraf ". 
1 O. S'a înălţat • pînă la oştirea ceru- " \'er,;. 5. „Cap.u.3. 

rilor ", a doborît ţ la pămînt o parte 22. Cele patru coarne cari au crescut 
din oştirea aceasta şi din stele, şi le-a !n l�c�I .. acest'!i corn frînt �. sînt patru călcat în picioare. 1mparat11, can se vor nd1ca din nea-

•• Cap. 1 1 . 28. „ ,, •. H.13. tApoc. 12.<.  mul acesta, dar cari nu vor avea atîla 
1 1 . S'a înălţat ' pînă Ia căpetenia •• putere. • v.,,..s. cap.u.1. 

oştirii, i-a smuls ţ jertfa necurmată tt, 23. La sfîrşitul stăpînirii lor, cînd 
şi i-a surpat locul locaşului său celui păcătoşii vor fi umplut măsura nele· 
Sfînt. •' ler. '8.26.42. C:ap . 11 . :16. Vm .20. ••Cop . IUi ; giuiri for, SC Va ridica Un Împărat ' fă. 
12. 1 1 .  ţlos..5. 1 4 .  ţţE:iod . 29 . 38 .  N u m .  28. a. Ezec.46.t:i. ră ruş ine •• ŞÎ viclean. ,,..Vere. O. ,,..��Deut.28.W. 
1 2. Oastea • a fost pedepsită din pri- 24. El va fi tare, dar ' nu prin pu· 

cina păcatului săvîrşit împotriva jert- terea lui însuş ; el va face pustiiri de 
fei necurmate ; cornul a aruncat ade- necrezut, va izbuti •• în tot ce va în· 
vărul " la pămînt, şi a izbutit ţ în ce a cepe, va nimici Î pe cei puternici şi 
început. • cnp. 1t. s1. „ Ps . 119. 43. 142. Jsa. w. 11 . ch iar pe poporu sfinţilor. 
tVers.4. Cap . 1 1 . 28,36. *APoc. 17.13,17 . .,,...,.,Vera.12. Cup.11.36. ţYers.JO.Cflp.7.Z. 

1 3. Am auzit pe un sfînt • vorbind ; 25. Din pricina propăşirii ' lui şi iz· 
şi un alt sfînt a întrebat pe celce vor- bîndirii vicleniilor lui, inima i se rn 
bea : „In cită vreme se va împlini ve- îngîmfa " ,  va pierde pe mulţi oameni 
denia despre desfiinţarea jertfei ne- cari trăiau liniştiţi, şi se va ridicat im: 
curmate ş1 despre uriciunea pustiirH ?  potriva Domnului domnilor, dar va fi 
Pînă cînd va fi călcat în picioare sfîn- zdrobit, fără ajutorul vreunei rnîni ft 
tul Locaş şi oştirea ?" omeneşti. •Cap. u.21,23,2-1. ••Vers.11. Cnp.u.� . 

... � Cap. 4 . 13; 12.6. l Pet. 1 . 12. tVeni. n .  Cap.11.36. ţţJov34.20. Plto.U. C:ip.:!.3�-1.l. 
1 4. Şi el mi-a zis : „Pînă vor trece 26. Iar vedenia • cu serile şi dimin; dou� �ii trei sute de seri şi d im ineţ i ; ţile, de cari a fost vorba, este. adeva· apoi sfrntul Locaş va fi curăţit !" rată. Tu, pecetluieşte •• vedema acea· 



. . O A N I E L s, Q. 86<1 sta, c�c� ��t�, cu priv ire la nişte vremi însa, este înd . . î11dera1� ��,E;ec. J2.:a7. ca1,.10.1.1;t:! . .a,�. Aiiot·.:.r�. io 
împotriva Luiu�a;.�� ş�ă��r/�\i��:, căd 

··c;;· '"i:u •, Daniel , . am sfat leşinat şi " N • ' 

_1 . av mai multe zile ; apoi m'am seu- 1 0. N'am ascultat • �t·m.
i
· � l'� . 1HO. -t, 1 . 

bo "'1· m1"-am văzu_ t  d. e treburile " ·im- D.umnezeulu i no t g. asu, on�nului , 
lat ş glie Lui pc � r1;1, ca sa urmam leă�atului.. Era� unn1ţ de vctknia acea- prin robh Să ica�� ni le. �uscse îna ink 
�t::i, şi t ,,�•:.���; ?o�s.�!��,·,, Cup.6. :!

,
3. t v��.ti . 1 1 .  ci tot lsra�I }�om., '''"•'r�. ti. 

şi s'a abătut t�1 I 
a ca.lca� Lc1'ca Ta, glasul T" as e ca sa n asrnl lc •.k 

t. ln anul d intî i. • al lu i Dariu, fiul blestemu�CT·· D_e .ac�.ea! ne-au şi loy it 
9 1ui Ahaşver?s, �m neamul. Mezilor, Legea " luie ,J1 · iuranuntdc . scrise în 
re ajunsese 1mparat peste 1mpără(ia zeu pent „ oise, robul 1111 ll11111nc-

H Ideilor, '' Cnp. 1 . 2 t ; c„ "' ; 6.2S. lui 'oumn���� am p:cătuit împotriva 
; -în anul dintîi _al d�o�ni�i lu i, e�t, Da- �·.;·�·�

·
182,1:�t'1;:�.tl���·:�J.·�;·l�;�.c�;��

1
'.:.� .. �;· :1;,����:;��:·:.�i.'-�l��; 

·el am văzut dm cart1 ca trebu iau si: 1 , · ... , 
�:ea'di şapteze�i de '!-n i pentru darîmă- cai�. El a împl!nit • astfel c1;vintelc pc 
turile lerusahmulm, după numărul ' 1 .le rostise 1mpotriva noaslr'i si  îm
anilor, despre �an vo�b1se Domnul p_otnv� căpeteniilor noastre, ·ca;i �ic-·iu 
către proorocul Ieremia. ci '.mui '. · şi a adus peste noi 0 ma.re 

„ ... 2 cron . :'6. 21 . 1er. 2�. 1 1 . 12: 20. to. 
n��w:oure, aşa cum nici ollath s.i ni-

3. Şi mi-am înt�rs• faţa spre Domnul caien supt. cer nu s'a mai întîmplat " 
Dumnezeu, ca sa-L caut cu rugadune �cunn�n����1;� 1��u�:\��aul�re a venit 
şi c;��:�.P4��!i.��1��:LS�1�t10����4��·0, 10. 

�·Zuh. t . 6, ..... „ ... Plin . 1 . 12;:!. 1:\. Ezc�.r1.o. Amo�:1 2 
t D I · D 1_3. D1;1pă cum • este scris în Le"�� 4. M'am ruga omnu u1, umnezeu- Im �01se, toată nenorocirea ace;sta lui meu, şi l-am făcut următoarea măr- a vemt peste noi ; şi noi n'am rugat,, turisire : pe D�mnul, Dumnezeu l nostru nu Doamne •, Dumnezeule marc şi în- n.e-a� mtors de la nelegiuirile nodstrc, frÎ�oşate, Tu, care tii �egămînt.ul şi dai ş1 n am luat aminte la adevărul nu. 

îndurare celorce Te iubesc ŞL păzesc ;��;„�6.:.'!: ��;.�;·.·�t .. 1'o"'.· "'· Plln.2.1; . ••• ,„. "· "· poruncile Tale ! 
•' Esod. 2'l. 6. Dent. 7. n. Ne<m. 1 . •; 9 . :n .  1 4. De ac�ea şi Domnul a îngrij it • 

5. Noi • am păcătuit, am săvîrşit ne- ca . nen�roc1rea aceasta să vina peste 
le.,.iuire, am fost răi şi îndărătnici, 1101 ; cac1 Domnul , Dumnezeul none�am abătut dela poruncile şi orîndui- stru '', este drept în toate lucrurile pc 
rile Tale. <•1neg.B.47,4H. N<'•m . L 6, 7; 9. 33, !W. cari le-a făcut, dar noi n'am ascultat t 
rs.100.6. lsn. 64 . r>, 6 , 7 . ler.14.7.  Yt'r!i . li"•. glasul Lui. 
6. N'am ascultat• pe robii Tăi prooro- '' 1•"- ' l . C'S;4'.cry ,  ••N ... m . • . :t1. vm.;.  tV•"· '"· 

cii, cari au vorbit, în Numele Tău, împă- 1 5. Şi <icum, Doamne Dumnezeul no
raţilor noştri, căpeteniilor noastre, pă- stru, Tu care ai scos • pc poporul 
rinţilor noştri, şi către tot poporul Tceăau p

dti1
n
terţn

a
1�c
a
a",
E
ş
g1_ipT

tu
1.!a
u1_i Pa!ciunt munînaNT11a-tării. •:•2Croo.SO. l6, 16. Vers.IO. f� 

· 7. Tu, Do.am ne, eşti • drept, iar nouă mc '', aşa cum este şi astăzi : noi am 
ni se cuvine astăzi să ni se umple faja P!�!t

.�.

i�
,
!;,12�� 1

sf.�î�
·
�'i1t N�;!�7i

1
1�'.�;.:

_,,., 
21 . 

de ruşine, nouă tuturor oamenilor lui �'.,,.. Exod . 1-1. ts. Neem.9.10. 1"-'r.9'.! . :D. tVel'!l.6. luda, locuitorilor Ierusalimului şi în- 1 6. Dar, Doamne, după toată înduratregului Israel, fie e i  aproape, fie de- rea Ta •, abate mînia şi urgia Ta de 'la 
parte, în toate ţările în cari i-ai izgo- cetatea ta Ierusalimul, dela muntele •• nit, din pricina fărădelegilor de cari Tău cel sfînt ; căci din pricina păcatcs'au făcut vinovaţi faţă de Tine ! lor noastre şi din pricina nelegiuiri-- • �Neem�9·38: lor ţ părint i lor noştri este lerusali-
8. Do.amne, noua m �e cuvine sa �1 mul ţ'j" şi poporul Tău de ocara •ţ tu
se umple faţa de ruşine •, da, noua, \ turor celor ce ne înconjoara. împăraţilor noştri, căpeteniilor noa- • t sam. 12. '· P•. •1. 1: 11.2.  �11 r . • . u. .  <••V"'·'"· stre, şi părinţilor noştri, pentrucă am 

I 
Zah.s.s. tExod.20.o. ttPUn.2.tro.10. •+P>.H.13. 1 ""'·'· 

păcătuit împotriva Ta ! '' V""'. 1. 1 7. Ascultă . dar, a_cum, J?umnezcul. 
9. La Domnul, Dumnezeul nostru •, nostru, rugăcmnea ş1 cererile robului 



870 D A N  I E L 9, 1 O. 
Tău şi pentru dragostea • Domnu- 1 şi gropil e vor fi zidite din no . lui 0fă .: să strălucească Faţa Ta peste me •ţ în vremuri de strîmtoru, Şi anu. 

:!0�u � •. �ăN�11�1��-�- �,�;,
t
_
i
,\
t
J_ �,7, 19�::,�,�i;:�� ; ;t;.:��!:�'.:�: �.·..:: � 1;�.:;';"'; ,'. /'�"· ����; �°"· 1 E Pleacă • urechea, Dumnezeule, ş1 I _ · - 1. 

asc�ltă ! Deschide ochii, şi priveşte •• ' �6- _ D!-1J"l" acest� şase_Lcci şi două 
la dărîmăturile noastre, şi la cetatea , sapta'.11 ' " 1• _un.sul va ft stîrpit, şi n �; 
peste care este chemat Numele t Tău ! va a\ ea n•m.•c. Pop_or_ul t unui dou 
Căci nu pentru neprihănirel n�astră , ca!e va veni •• va _n im�c i  ţţ cetatearnn 
Iţi aducem noi cererile noastre, ct pen- 1 f fin tul ��c�ş f, şi sfirşitul ţ• lui Şi 

tru îndurările Tale cele mari. c� cr�zb��l �� fi���p ''.t i este �otă;i� • Iso "' 17 •• Ex od . 3 . 7 . P„ BO. H, •!c. +Ier.:lh.31. • - I . pina la SfirŞit ş' t 9. As.cu
.
Iţă, Doamne ! Iartă, Do�m: .  ��!.�:.�_

n
!.�

u 
•. �'- ��' ���!

ii
�-il �;. 

i 
ne ! la 3!f1ln.te, Doamne ! Lucrea�a �I I P lnt.22. 7 . +ţLuc. l!J. 4-1. ::;„-�i:1l.�-t�� ţi:.�2. 2t;J. te. nu zăbovi, dm dragoste pentru Tme , ! 'O)(lt fea . 8. 7, B. cup. 11. io, ?..! .  �ah. t . s. 

ut.24.&iu. 
Dumnezeul meu ! Căci Numel_e Tău I 27. El va face un legămînt , t . . este chem�! peste cetatea_ Ta ŞI pi:ste cu mulţi, timp de 0 săptămînă ,;ainic poporul Ţau !''. - vPs. '9·9• IO, "'-'·

_
1., 16' la jum�tatea s_ăptămînii va face ;ă �a

r 
20. Pe cind • mea vorbeam eu, ma ru: cetezc Jertfa ş1 darul de mîncare . in

g�m, îmi mărturi�eam păcatul m�� ŞI a ripa urîciuni_lor ido)cşti ţ va v��: P'. pacatul popor�lu1 • m�u Israel, ŞI un.• nul  care . pusti�_şte, p tnă va cădea asu. aduceam ce�er1le mamtea Domnulm, pra celut pust11t prăpădul ţţ hotărît�• Dumnezeu Im meu, p�ntru muntele cel "l••. <2. 6;05.3. Jor.31.31. Ezec. 16.00,01, 62_ �,,,, � sfînt al Dumnezeului meu ; "· Mot.26.21!. Rom. &. 1:„ '"· Evr.9.28. n1au,: 1; 
OPs . 32. 5. rsa . 136. 24 . ��r���\\�·2!:"�0�:�·-�.ba. I0.22,23; 28.?.?. C:ip.u: 

21 . pe cînd vorbeam eu încă în rugă
ciunea mea, a venit repede în zbor 
iute, omul Oavriil •, pe care-l văzusem 
mai înainte într'o vedenie, şi m'a a
tins •• în clipa ţ cînd se aducea jertfa 
de seară. 

OCnp.8.16. 1).0Cap.8.18; 10.10, 16. ţ l Reg.18.86. 

22. El m'a învăţat, a stat de vorbă 
cu mine, şi mi-a zis : „Dan iele, am 
venit acum să-ti luminez mintea. 

23. Cînd ai î�ceput tu să te rogi, a 
ieşit cuvîntul, şi eu • vin să ţi-l ve
stesc ; căci tu eşti prea iubit•• şi 
scump. la aminte ţ dar la cuvîntul 
acesta, şi înţelege vedenia ! 

* Cap. 10. 12. (t(I Cnp. 10. 11, 19. ţ Mat. 24. t&. 

10 t ._ 
l n  a nu l  al _tr_eil�a a l  lui Cir, im

• paraţul Pe�s1e1, s a  _descoperit un cun!1t lu.� Damei, numit • Beltşatar. Cunntul acesta, car� este adevărat vesteşte o mare nenorocire t. El a fost cu l_uare am inte I� cuvîntul acesta, şi a pnceputţţ vedenia. •cap. I. 1 .  •• cap.U. 
Apoc. 19.9. ţ \'ers.14. ţţCap. 1 . 17;8.16. 

2. „ln vremea aceea, eu, Daniel, trei 
săptămîni am fost în jale. 

3. N'am mîncat deloc bucate alese, 
nu mi-a intrat în gură nici carne, nici 
vin, şi nici nu m'am uns • deloc, pînă 
s'au împlinit cele trei s:iptămîni. Mat.6.17. 

4. In a douăzeci şi patra zi a lunii în
tii, eram pe malul rîului celui mare, 
care este Hidechel• (Tigru). ''' Fac.i.1t 

24. Şaptezeci de săptămîni au fost 
hotărîte asupra poporului tău şi asu
pra cetăţii ta le celei sfinte, pînă la 
mcetarea fărăddegilor, pînă la ispă
şirea păcatelor •, pină la ispăşirea ne- 5. Am ridicat • ochii, m'am uitat, şi 
legiuirii, pină la aducerea neprihăn i· iată că acolo stătea un om •• îmbrăcat 
rii •• vecinice, pînă la pecetluirea ve- în haine de în, şi încins ţ la mijloc cu 
deniei şi proorociei, şi pină la unge- un brîu de aur ţţ din Ufaz. "los.us. 
rea t Sfîntului sfinţilor. * Jea. 63. JO, „ Cap.12. 6, 7. 1 Apoc.1. 13, 14, 15; 15.6. +t Ier.I0.9. 
••Isa.6.1.11. ler.23.r., 6. Evr.9.12. Apoc.U.6. tPs.<b.7. 6. Trupul lui era ca o piatră de hri
Luc. t.3&. Joun 1 . <1. Evr.9. 11. solit •, faţa îi strălucea ca ful_gerul" 25. Să ştii • dar, şi să înţele�i, că şi ochii ţ ii ·erau n.işt� _flacăr1 ca de 
dela •• darea poruncii pentru zidirea foc ; dar braţele ş1 p1C1oar�l� tj se· 
din nou a lerusalimulu1, pină la Un- mănau cu nişte aramă l11stru1ta, .ş• gla: 
sul ( Me.<ia) ţ, la Cîrmuitorul ţţ, vor sul •ţ tui tuna ca vuietul unei mart 
trece şapte săptămini ; apoi timp de mulţimi. •Ezec. 1.16. ••EZPc.1. u .  tAPoc·'- 1� 
şasezeci şi două de săptămini, pieţele . 19.12. ttEzec.1. 1. Apoc. 1 .  16. "tEzec. t .24. Apoe.1.i 



. - . D A N I E L  1 O, 1 1  
7_ Eu, Damei, a �  vaz_ut singur • ve- 1 8  . 971 
nia ; dar oamenii car t erau cu m ine u ·. Atunci cel ce . " . �·�u văzut-� ; _tot�ş au fost apucaţi de t��W om m'a atins di�v��u mfat1,şa�ea 

0 mare spa1m_a1 ş1 au  l.�.at-o la fugă ca 19 · A . . ' ŞI m a m-
sa se ascunda . · 2 lfrJ.?:. 6. 1 i . h1pL 9 . 7 .  de · . pot mi.a zis • · Nu . 
S. Eu am rămas sii:igur, şi am văzut ta nni:i1c, �� prea iubii'• p te teme'.'. 
ceastă marc vedenie. Puterile m'au b

re ŞI cu mimă !" Şi pe
. 
ci a�e _11e ! F 11 

Îăsat �. �oloare:i mi. s'a sch imbat ••, fa- „V�r�� am prins iar putert i 1� vor: 
ţa m} s a sluţit, ŞI ��.,.

r
,
'�.'d.

ut . o�ice tărit." 
şte, domnul meu, căcj m'a(Î�: 

vlaga. . :· · - · · , tap. 1 . 28. 20 El . . �vers. 11. �'i:<J ut1c 6 „ 
9. Am auzit glasul cuvintelor lui ; şi venit 1 ":11·• zis : „Ştii pentru 

· ·
"

· 

e cînd • auzeam glasul cuvintelor lui lu t 
• a tine ? Acum mă întorc 

c
� a� fm căzut leşinat cu faţa la pămînt. ' cî�c..l 1�pot1

riva �ăpeteniei • Pers��- _m� 
" l'•p.8 t8 · \ Ol P eca, iată că · _ 1 ' şi 

1 0. Şi iată că o !,OÎnă • m'a atins , · şl ma Greciei ! va veni ��·�,�t;; m'a aşezat tremunnd pe genunchii şi 21 . D�r .vreau să-ţi fac · " 

mînile m�le.. ''. Ier. t . 9. c„p.n. 21. Arme. '- " · 
este s;ns m <;_artea adevăn���o�ut c� 

1 1 . Apoi m1-a zis : . ! 'Daniele, om pre3 nu m� a1uta im potriva acesto� im:n! 
iubit • şi scump, fn_ c� luare aminte de voivodul vostru Mihail •. a, afara 

]a cuvi�tele! _pe �a.n !1 _Ie voi spune " Vece.rn. tuduo.Apoc.12.7• 
acum, ş1 stal m p1c1oare m locul unde 11 1 eşti ; căci a_cum sîn_t trimes la tine !" Me�

n 
t"nul • di�tîi al lui Dariu ••, 

După ce m1-a vorbit astfel, am stătut a · ut i 5
_ u ' er�.m ŞI eu la el, ca să-l 

în picioare !remurind. « c„p.9.2a. 12 }.. a ·I SQr_iJme_sc. ''Cu p . 0 . 1. '"'C„p.;, 91• 
1 2. El mi-a zis : „Daniele, nu te te- vă�u l �

um, 1!1 voi face cunoscut ade-
me • de nimic ! C�ci cuvinte!� tale au Iată c- . . • _ . •  
fost ascultate •• dm cea dmtu zi cînd în Pe .a �r

l 
�ai fi mea trei 1mpăra(i 

ţi-ai pus inima ca să înţe]eO'i, şi ' să te mai 
rsia._ e : _al patrulea va strînge 

smereşti înaintea Dumnezei'.:Jui tău şi şi ci �
uita bogati.e decît toţi ceilal 1 i · 

tocmai din pricina cuvintelor tale 'vin (iile 
n
i .se va _simt1

1 puternic prin borră'. 
eu acum ! 

- , .ui_. va ra�c.u a totul împotrirn Îm-
•·Apoc. 1 . 11. <·•••Cap .9 . :i,4, 22, 23. Fapt. lo. 4. 

paraţ1e1 Grec1e1 . 
. 1 �. qar căpet.enia • _î�părăţiei Per- t;-. i;>ar se va ri_?i�a. un împărat vi

s1e1 m1-a stat 1mpotnva douăzeci şi t 
az ' .care va stap1m cu o mare pu

una de zile ; însă iată că Mihail •• una ere, ŞI va face " ce va voi. 
din .căpete'!iile cele. mai d_e s_eamă,' mi-a 4 . ·•· cui• 7• 6' 8� 0· :·•.cup.8.<.  v''"· '"· "'· 

venit m a1utor, ŞI am 1eş1t biruitor • b Şi_f!-ii:". se _v� �ntan, aşa se va şi 
acolo lîngă împăraţii Persiei. 1� l!c_a •311 1mparaj1a • lui, ş i va fi îm-

•ve„.20. '"'Ve•s.21 .  Cap. 12 .i .  Iuda9. Apoc.12.7 par\ita lll ci:_lc patru vînturi a le ccru ri-
1 4. Acum vin să-ţi fac cunoscut ce lor, ?ar nu .intre urmaşii lui, şi nici nu 

are să se întîmple poporului tău în va fi tot a!1ţ de p�ternică " pe cit era 
vremurile de apoi •, căci•• vedenia supt el, cac1 �.a f1 făcută bucăţele, şi 
este cu privire tot la acele vremuri în- va trece la alţu afară de aceştia. 
depărtate." ''Cttp. 8.8. **Cap. 8.22. 
•FRC.19.t. c�p. 2. ":'l. �·:• cap.8. 26. vers. i. Hab. 2.3. 5. lmpăratul de�a mi�ză zi va ajunge 
15. Pe cmd 1m1 spunea el aceste lu- tare. Dar unul dm mai marii lui va fi 

cruri, eu mi-am plecat ochi i • în pă- şi mai tare decît el, şi va domni înte-
mînt, şi am tăcut. <•Vecs.o. Cup.8.18. meind o mare împărăţie . 
. 
1 6. Si iată că cineva • care avea înfă- 6. După cîţiva ani, se vor uni, şi fata 

!1şarea copiilor oamenilor s'a atins •• împăratului dela miază zi va veni ca 
de buzei� m�le. Eu . am d�schis gura, nevastă la " îm�ăra!ul . d�la miază 
�m. rnrb1t, ŞI am zis celui ce stătea noapt�! ca sa faca. o mvo1ala. Dar ace
mamtea mea : „Domnul meu, vedenia sţe. m11loace de. a1.uţorare nu vo.r. avea 
aceasta m'a umplut de groază ţ şi am mei o putere, ş1 nici celelalte m11loace 
pierdut orice putere ! ' ale ei nu vor putea ţinea pept, ci ea va 

1 7 
•> Cap.8. 15. '''" Vers. to. Ier. 1 . 9. ţVers.s. fi dată la moarte împreună cu alaiul 

· �um ar putea robul domnului ei, cu tatăl ei şi cu cel ce s'a legat 
meu sa vorbească domnului meu? A- cu ea. cum p�terile m'au părăsit, şi nu mai 7. In vremea aceea însă se va ridi�a am mc1 suflare !" în locul ei un lăstar din aceeaş rădă-



872 D A N I E L  1 1 .  
cină c u  ea, ş i  v a  veni împotriva oştirii 
Siriei. da, va intra în cetăţuia împăra
tului dela miază noapte, va face ce va 
voi cu ea, şi va fi biruitor. 

I S. Apoi îşi va întoarce r· . . spre ostroave, şi va lua p P 1v1rile îo. e_le.! dar o căpetenie va pu�e mu11� dio şm1! pe care voia el să i-o adca�at ru. va 1qtoarce asupra lui. Uca, şi 0 8. Va ridica şi va strămuta în Egipt, 
odată cu prinşii de război, chiar şi pe 
dumnezeii şi chipurile lor turnate, Î!71-
preună cu vasele lor scumpe de ar�mt 
şi de aur. Apoi va lăsa cîţiva am în 
pace pe împăratul dela miază noapte. 

9. Acesta va porni împotriv� împără
ţiei împăratului dela miază zi, dar sc 
va întoarce iarăş în ţara sa. 
1 O. Totuş fiii săi vor începe iarăş răz

boiul, şi vor strînge o mare mulţime 
de oşti, care va înainta, se va revărsa • 
ca un rîu, care iese din matcă, şi-l vor 
împinge iarăş înapoi pînă •• la cetăţuie. 

,,..Isa. 8.8 .  Cap . 9. 26 .  "'�'Vers. 7. 

1 1 . lmpăratul dela miază-zi, miniat 
de aceasta, va ieşi şi se va lupta cu îm
păratul dela miază-noapte ; va ridica o 

marc oştire, dar oştile tmpăratului de
la miază-noapte vor fi date în mînile 
lui şi nimicite. 
1 2. Atunci inima împăratului se va 

îngîmfa, va doborî zece mii, dar tot 
nu va birui. 

1 3. Căci împăratul dela miază-noapte 
se va întoarce şi va strînge o oştire 
mai mare de cit cea dintîi ; şi după cî
tăva vreme, după cîţiva ani, va pomi 
în fruntea unei mari oştiri bine înar
mate. 1 4. ln vremea aceea, se vor ridica 
mulţi împotriva împăratului dela mia
ză-zi, şi o ceată de derbedei din popo
rul tău se vor răscula, ca să 1mpli-
11ească vedenia ; dar vor cădea. 
1 5. lmpăratul dela miază-noapte va 

înainta, va ridica întărituri, şi va pune 
mina pe cetăţile întărite. Oştile dela 
miază-zi, nici chiar floarea oamenilor 
î�păratului, nu vor putea să ţină 
piept, nu vor avea putere să se împo
trivească. 

1 6. Cel ce va merge împotriva lui, 
va face • ce va voi, şi nimeni ... nu i se 
va împotrivi ; el se va opri în ţara m i
nunată, nimicind cu desăvîrşire tot ce-i 
va cădea în mină. 

<' Cap. 8. 4. 7. Vers.3.36. >:c.;•los.1.16.  

1 7. lşi va pune de gînd • să ia în stă
pînire toată împărăţia lui, şi, făcîn
du-se că are gînduri curate cu el î i va 
d!I pe_ fiică-sa de nevastă, cu gînd să-l 
ptarda ; dar lucrul acesta nu se va în
timpla, şi nu-i va •• izbîndi. -02Cron.20.9. ie.o cap. 9.26. 

} �: Ap_oi se \'a îndrepta s re " ţaru lui ; dar se va potic: ceta\uiie 
şi nu-l • vor mai găsi. 1' va Cădea, 

>:.Jov20.8. Ps.37. &j E 20. Cel ce-i va lua Jocul va · """'"'· as�pri!o�, . î� cea mai fr�moa��uce uo a 1mp_araţ_1e1 ; dar în cîteva zile Parte 
zdrobit, ş1 anume nu prin m" . va fi 
prir. război. inie, nici 
� I . ln ţocul lui se va ridica. d!spre(!;!It, fără să aibă putere� 0� rateasca ; dar se va ridica de d l!JPa· v_a pune mina pe împărăţie p�inata, şi tire. . • ,,, Cnp. 7. s:ao,��1-22. „Oştile se vor revărsa ca "' 

înaint�a lui da� vor _fi nimicit�n .rîu pre�na cu o capeten1e - a lea' '?'· tulul. ':' Vers. to. •:'�� Cnp.S.�;�1�· 
, 23. D!lpă .ce se . vor uni cu el, �1 ·�· mtre�u1_nţa o _viclenie ; va porni ia 
va b1ru1 cu puţină lume. ''C"p.� !' 
_2-1. Va intr� pe . neaştepate, în lo;u: nle cele mat r_oditoa_re .a.le ţinutului · v� _fac� �e �u f_:i�us�ra mc1 părinţii lui' n_1c1 parmţn p�r1nţ!lor lui : va împăr'. ţ1 prada, .J,!lfurtle. ş1 bogăţiile ; va urzi la planu.n 1mpotr1va cetăţuilor, şi acea. sta va ţmea o vreme. 
25._ Ap�i,_ va porni în fruntea unei 

!'1an �ştir�, c'! pute�ea şi minia lui, !mp?tnva 1mpara�ul �1 .dela miazăzi. Şi t�par_atul dela m1azaz1 se va prinde la razb_01_ cu o oaste mare şi foarte put�r�1ca ; dar n� va put�a să ţină piep� 
ca�1 se vor urzi planuri rele împotriva 
lui. 
26. Ceice vor mînca bucate dela masa 

lu i îi vor aduce pieirea ; oştile lui se 
vor împrăştia ca un rîu •, şi morţii 
vor cădea în mare număr. •vers.10.�. 
27. Cei doi împăraţi nu vor căuta 

decît să-şi facă rău unul altuia, vor 
sta la aceeaş masă şi vor vorbi cu 
viclenie. Dar nu vor izbuti, căci sfîr�· 
tul • nu va veni decît Ia vremea hotă· 
rîtă. �� Vers.29, 35, -i2. Cep.S.19. 
28. Cînd se va întoarce în ţara lui 

cu mari bogăţii, în inima • lui va fi 
vrăjmaş legămîntului sfînt, va lucra 
împotriva lui, şi apoi se va întoarct 
în ţara lui. •Ven.�: 
29. La o vreme hotărîtă, va p<Ji:'11 

din nou împotriva împăratului de mia· 
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, . .  dar de data aceas_t� • lucrurile I dela mi , . 
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za·Z1�r mai merge ca mai main_te ••. împărat�ÎaJ1 1se v_a 1mpunge cu el . Şi nu v � .. '* 1;t�'t·rl'. :!f), .�"�' Yc>r;;.2�. pusti ca o f� a m�a;.ănoapte se va nă· 
0 Ci nişte �arabu. dm Chthm vor şi călăreţi urţuna peste el, _cu cară . 3 : ta împotn"._a lut ; 1�r el, desnă- înainta ţ, ş1 C!1 . multe carabii ; va 1n;1.1duit se va mtoarce mapai . Apoi vărsa c asupr� tanlor lu i, se va rcd�J ios impotriv� !eg�mîn.tului . sfînt •-'. ,,, ve„. "°· a . ��.r:� tt. şi le va îneca. 

(ll!O va sta cu m in1le m sm ; c1, la În· Apnc.9. 16. H \'t·r�. i0,12'i.zn1i. u. 14. t Ezl'l'. :ie. "'· i :  .. 
ruarcere, se �a înţel�ge cu ceice vor _4 1 . ya intra şi în ţara cea minu F � "si Iegămmtul s fmt. ŞI zeci de mii vor cădea D E 1 na '!• para "''.�"'�· "'· 21. r..r. 2 . 10. •.··:· Vm. 2s. Moab1�l, şi fruntaşi i copiii�� 1 1'..tJ:�l 

• 31 . Nişte oşt! tr�mese de el, vor, veni vor scapa din mina lu i . '""'"· ,:�� 
i vor spu�c� sfintu! Locaş, cetatm�, ��- 1�1 v� întinde mina peste felur ite �or face sa m�eţeze Jertfa __ necurn:iata, (an, ş1 .n ici (a ra Egiptului nu va scăpa i vor aşeza _unc.1unea. rust11tor�Iu1. Va 43. C1 �e va face stăpîn pe vistieri ii� ş demeni prin hnguşm p_e cetce rup d_e aur ŞI  de argint, şi pe toate lucruÎegămîntul .  . . 

·' Cap. H. 11_; 12. a. El� s�u11_1pe a le Egiptului. Libienii şi 32. Dar aceia dm popor, can v�r hop1en11 vor veni m alai după el •. 
cunoaşte pe _ Dumnezeul l�r! vo,r _ra- . <• Exo.1 . 11. R . .  iuou. io. rninea tari, şt vor face man 1sprav1. �4_. D�r nişte zvonuri, venite dela ră-33. lnţelepţii.� popor!;!lui vor învăţa sa�i� �· del� miazănoapte, îl vor în
e mulţi. Unu vor cadea, pentru o sp.a1_mmta, ş1 atunci va porni cu 0 mare Preme loviţi de sabie „ şi de flacără, minte� ca să p răpădească şi să n imid robie şi de jaf. '''Mut.2.1. '""Evr. 1 1 .:'5,ct<:. ceasca �u desăvîrşire pe mulţi. �4 Cînd vor cădea, vor fi ajutaţi �5 . •  Işt va întinde corturile palatulu i 
puţin, şi mulţi se vor un i cu ei din s�u !ntre ma_r� _şi mu_ntele• cel slăvit 
făţărnicie. . . . • . . ş� sţmt. _Apo.1 1ş1 .v.a aiu�ge •• sfîrşitul ,  
35. Chiar ş1 dm cei mţelepţ1, mulţ i ŞI  mmem nu-1 va f1 1ntr'a1utor. ,.1.,. "·'· 
vor căd_ea, .ca. să fie încercat! •. _ cură.ţiţi v m .  is. 41. 2Tee. 2. <. „2Tes. 2. s .  Apoc.rn.20. 

şi albi(•, pma la vreme� sfi�şitului 
••, 12 1 .  ln vremea aceea se va scula căci sfîrşitul t nu va fi <lecit la vre- ma.r.ele voivod Mihail ", ocrotito��:, J!�'.�:.î��·ers

.
';.�•P· 12·10· 1Pel. 1.7. ""' C•P ·8· rul cop11lor poporului tău ; căci acca-

36. Impăratul va face " ce va voi ; se ��� v�!/ �;�
e
�: 

d
�;J

rî
���

r
���·�u

c
rik va înălţa„, se va slăvi mai pe sus de şi pînă la vremea aceasta. Dar în vre-toţi dumnezeii, şi va spune lucruri ne- I mai auzite împotriva ţ Dumnezeului mea acee3, poporu tău t va fi mîntuit, 

dumnezeilor ; şi va propăşi pînă va �� ���t�.
e . . �::.���� 2:�„fi,.��-s�\.s��:s.:; trece minia, căci ce este hotărît se vaţţ Mat.24 .21 . Apor.16.18. tRom.tl.26. t+Exo�l.::1'2.:l!. PM.r�i. 

Î!�.11i3��
·
,s.�"T.v�r:p

·.��-11"0'•�c.��: 7tt
. ��p;.s9.

2;7_2Tes. 2. 4. s; 69.28. Ezrc. 1:-l. !I . Luc.10.20. Fllp.·I. :t. Aptit· . :Ui; l:t .1-. 
„.. 2. Mulţi din cei ce dorm în ţărîna pă-37. Nu va ţinea seamă nici de dum- mîntului se vor scula : unii pentru via
nezeii părinţilor săi, n ici de dorinţa • ţa vecinică•, şi alţii pentru ocară " 
femeilor ; cu un cuvînt, nu va ţinea şi ruşine vecinică. •'Mut. 25.<0. loan 5 . 2>', 211. seamă .... de niciun dumnezeu, ci se va Fe.pt.2.a.15. """lsn.66.2,1. Rom.9.21. 
slăvi pe sine mai pe sus de toţi. 3.  Cei înţelepţi • vor străluci • •  ca 

''' 1 Tiru. H. 3. '"'' iea .H. rn. 2T„.2. 4. strălucirea cerului, şi cei ţ ce vor în-
38. In schimb, va cinsti pe dumne- văţa pe mulţi să umble în neprihănire zeul cetăţuilor ; acestui dumnezeu, pe vor străluci ca stelele ţţ, în veac şi în 
care nu-l cunoşteau părinţii săi, îi va veci de veci. <•C„p. 1 1 .33. "'· ••Prov.<.1', 

aduce cinste cu aur ş1 argint, cu pietre )lnt.13. 13. tloc.6.20. t+ 1 ror. 1;.<1, 42. 
scumpe şi lucruri de preţ. 4. Tu •, î�să, D�niele, ţi�e ascunse" 
39. Cu ajutorul acestui dumnezeu aceste cuvmte, şt p�ce_thne�te cartea: 

s�răin va !u�ra împotriva Iocu.�ilor în- \ pînă . la vre�e.a �f1rş1 tul�11 ţ. Atunci 
tante ; cui 11 va recunoaşte, 1 1 va da . mulţi o vor c1h, ş1 cunoşt inţa va cre
mare cinste, îl va face să domnească I şie." •Cap.8.26. ve„.•. •• A poc. io.•; 2"!.lo. 
peste mulţi, ş i  le va împărţi moşii ca ţCap. 10. 1 .  Vers. 9 .  . , . . . , 
răsplată. 5. Şi_ eu,_ Daniel: m am u�tat, y 1ata 
40. La vremea sfîrşitului •, împăratul că alţi d01 oameni stăteau m pic10are, 
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de malul rîului •. "C•p. 10. „  c1 cuvintele acestea vor fi e e ! Ca. 
unul dincoace de rîu, şi altul dincolo I .9. El . a răspuns : „Du-te Dani 1 

6. Unul din ei a zis omului • aceluia pecetluite pînă • la vremea ���unse şi 
îmbrăcat în haine de in, care stătea . • . irş;\ului. 
deasupra apelor rîului : „cît•• va mai "l O. �.u_lti . vr:;_r f1 curăţ iţi, albi '·"": 
fi pină la sfirşitul acestor minuni ?" li!-munţi ! cei .rai" yor face răul •• h \1 

·:•cnr. io.5• ''• Cop.s.13. c11:1nul . dm c_e 1 rai n.u va inţe\e 'eş1 
n1. 

7. _Şi a"! auzit pe omul a:eia îmbră· ��1: .  g�1.c,�p0�!,'. �. ov�rP0�n9t.��e�e. , �.; 1�� cat m hame de �n, car� sta.te� de asu- 30. Jonn" i ; ;  s. 47; 1 R .  "· ' . u . tca„u.:i:i; 
pra apelor riulm ; el ş1-a ridicat spre 1 1  Dela vremea cind • v • 
c�t ur_i mina dreaptă • ş_i mîna �ti���· fa �ecurmată, şi de cind 

a
s�n�eta iert. ş1 a Jurat pe Cel ce trăieşte vecinic . • urîciunea pustiitorului a . aşeza că va mai fi t o vreme, dau� v�emun, mie două sute nouăze�i �
or 7ai fi o 

şi o jumătate de vreme, ş1 ca toate ,;cz1 .e . 
aceste lucruri se vor sfîrşi ci�d pu- 1 2. Ferice de cine va aşt;"ţ' u' !' ·� 
tcrea tţ poporului sfînt •ţ va ft zdro- ajunge pină la o mie trei sufe ( ş.1 va 
bită de tot." • neut.32.<0. Al"'c. 10.5.G. şi cinci de zile ! reizec1 
;.;'.�;�::i�./��i;;:��'.�." 13 . .Ap

oc
.
1
2.

1<. ttLuc.
21

. şilt�i ·'�� ��· v�Î-���h P.î!'} v_a veni. sfîr. 
8. �u am auzit, dar n'am înţel�s ; _şi la ia;ăş ţ odată în 

1
p��te� 

ş
t
i
a 
t� vei seu. 

a_m zts : „Domnul "!e�l care va ft sfir- ni re, la sfîrşitul zilelor." 
e moşte

ş1tul acestor lucruri ? "'"'"· •· <••J•n. 57. 2 • .Apoc.14.13. IP•.1.s. 

O S E A  
(Pi l d e l e  21 . 9. I s a i a  I. 9. I o a n  17. 3. 1 C o r i n. 15. 94. T i l. I.  IG. 2 T i m. 2. 13.) 

lnchinarea la idoli. 1 1 .  Cuvîntul Domnului, spus lui 0-
sea, fiul lui Beeri, pe vremea lui 

Ozia, lotam, Ahaz, Ezechia, împăraţii 
lui Iuda, şi pe vremea lui leroboam, 
fiul lui Ioas, împăratul lui Israel . 

2. Intîia dată cînd a vorbit Domnul 
către Osea, Domnul a zis lui Osea : 
„Du-te •, şi ia-ti o nevastă curvă şi 
copii din curvie ; căci ţara „ a săvirşit 
o mare curvie, părăsind pe Domnul !" 
iOrCav.3.1. (o;•.Ueut.il1.16. Pa.i3.27.Jer.2.t3. Ezec.23.:\E'tc. 

3. El s'a dus, şi a luat pe Gomera, 
fiica lui Diblaim. Ea a zămislit şi i-a 
născut un fiu. 

4. Şi Domnul i-a zis : „Pune-i numele 
lzreel ; căci peste puţină vreme, voi 
pedepsi • casa lui lehu, pentru sîngele 
vărsat la lzreel, şi voi pune capăt °• 
domniei lui peste casa lui Israel. 

::<2 R1·g. IO. l l .  (.i>:: 2 Reg.1D. I0, 12. 

5.  ln ziua aceea•, voi sfărîma arcul 
lui Israel în valea Izred." • 2 Reg. 15. 2!1. 

6. Ea a zămislit din nou, şi a născut 
o fată. Şi Domnul a zis lui Osea : 
„Pune-i numele Lo-Ruhama (Cea fără 
îndurare) ;  căci • nu voi mai avea milă 
de casa lui Israel, n'o voi mai ierta ! 

(12.H.eg. 17.6,29. 

7. Dar voi avea milă • de casa lui 

luda, şi-i voi izbăvit prin Domnul Dumnezeul lor ; dar nu-i voi izbă,·i 'l nici pri� _a rc,_ nici _pri_n _sab_ie, nici prin lupte, mc1 prm cai, mc1 pnn călăreţi ." (,'2Hcg. ltl . :IG. =:.•:• znh.4.6; 9.10. 

8. Ea a înţercat pc Lo-Ruhama ; apoi iar a zămislit şi a născut un fiu. 
9. Şi Domnul a zis : „Pune-i numele 

Lo-Ami (Nu-i poporul meu) ; căci l'Oi 
nu sînteti poporul Meu, şi Eu nu voi 
fi Dumnezeul vostru ." 

1 O. „Totuş numărul • copiilor lui ls· rael va fi ca nisipul mării, care nu se 
poate nici măsura, nici număra ; şi de 
unde •• li se zicea : „Nu ţ sînteţi po
porul Meu," li se va zice : „Copiiiţţ 
Dumnezeului Celui viu !" ·:·Fac.:rrn. 
Rnm.9. 27. 28. <:�• Rnm.9. 25, 26. l PeL.2.10. +Cap.2.2.l. 
tt Joan 1 . 12.  Ionn 3. 1. 

1 1 .  Atunci • copiii lui luda şi copiii 
lui Israel se vor strînge la un loc, îşi 
vor pune o sin�ură căpeteni�, .

şi vo� 
ieşi din ţară ; căci mare va f1 ziua lui 
lzreel. �' lBti.. lJ . 12, 13. Ier. a. 18. Ezec.3-1.23; 3i.t6-2.i. 

2 1 .  Ziceţi fraţilor voştri : „Ami" 

(Poporul meu), şi surorilor voa· 
sire Ruhama (Cea îndurată) !" . 
2. „Plîngeţi-vă, plîngeţi-vă împotriva 

mamei voastre ! Căci • nu este �eva!t� 
Mea, şi Eu nu  sînt bărbatul e1 ! Sa-şi 



O SE A 2, 3. 
d ărteze „ curviile dina intea ei, şi lea Acor • . . 875 
epacurviile dela ţîţele ei ! 1-0 vo f pre ·:·1su. uo. 1 . ''"" Ezec. 10.25. 

de năde)cle, şi a�ofcf
e ace _într'o u�ă 

3 Altfel, o desbrac • î� pielea goală 
vremea tineret ii ei„ 

' . va c1nta ca m 

cum era în ziua na�te�il ei .„ o fac c� s'a suit t din lara E �I ca în ziua cind 
pustie, ca un pammt uscat t şi 0 1

'i:�· 'i°� '·;�:;�2 :;�"e"'a. rn��.�!���
1
�·Ex��1.01�; .�·.20

•
· ras să moară de sete tt ! • 1„. ;,.22 "' vei zice : s- b 

' zice Domnul, lmt t;1,ec. IO.;;ji,�· ("·'Ezec. 16.4. ţEz:•c. 19. rn. ttAnme R.IL,13
. 

VCÎ rnaj zi�' _ar a!ul� meu !" ŞÎ nu-Mi 4. Nu voi .�ve� milă . cI.e copi ii ei, 1 7. Voi sc
e
o
.
at"es;ar�nu

l meu !'. ' 
căci sin! copu dm cur�1e . ••tonn 8.•t . B din gu 

5. Mama •  [o� a .curv�t ;. cea care i-a aali lor, .ca să nu mai ��e 
e1 nume.le 

născut s'a _n�cinst�t .;. cac.1 a �is : „Voi 
p� �.uhi\i·�:·0�·''- 1J. 1n'·�'·?· p ,  „.D,0�1�.�,:�1 

alerga dupa 1bovmc11 r;ie1, �a�1 îmi dau e
cu
i un ... len

ămîn
c
t
e.eac' u

vof11·a
1
r
n
e
c
l
h
ec1c�1mp

e
u
n
ltun·1 înea •• ş1 apa mea, l ina ş1 mul meu _ _  

�ntdelemnul şi băuturile mele !" ' • pasan e cerului şi cu r •t . fi }• 
•JS!1. 1 .21. rcr. s.1, &.s.o. Ezec. 1s. l:'"J, 1G, ctc, ·�Y-JC'r. 44. �bi�ul�i, �oi sfărima din

1ţ��;ra
e
r�uF•�

-
11. vm.•. 12. . t • . . face s

Ş
a} 
o
lonc

c
u
e
1·a
u
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c
e
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a
t
lt�1n

de
l .
război, şi-i voi 

6. Oeaceea 1a �. 11 vor astupa• drumul m t 
cu spini, i-l voi astupa cu un zid ca !�:�0��=���-. 1��l'�i��-2�0.:.�·1�:·.��·.9.

1
�s;;_/��:�:��: 

să nu-şi mai afle cărările . ' 
1 9  T · - · · 

•.o Jo v :<. 2:<; rn. s. Plin.3.7,o.  d 
. e_voi log_ocli cu Mine pentru tot-

7. Va alerga după ibovnicii ei dar n 
eau�a_ • . te �01 logodi cu Mine prin 

nu-i va ajunge ; îi va căuta, da; nu-i în
ed�;����re, Judecată, mare bunătate şi 

va găsi. Apoi va zice : „Hai să mă • 20 t · 

întorc iarăş la bărbatul •• meu cel din- · ". e �01 logodi cu Mine prin credin
tîi, căci eram mai fericită atunci decît cwşie, ŞI vei cunoaşte • pe Domnul ! 
acum !" >:tCnp. 5. ID. Luc. 15. I�. :::�· Ezec. 16. 6. 21 .  In ziua. aceea, ��,l�r� ::Jla. ăis"<c. "u"1't1a.„,'"z"1.-c'e· 8. N'a cunoscut •  că E u •• îi dădeam o I 
griul, mustul şi untdelemnul, şi au în- omnu • vor asculta cerurile şi ele 
chinat slujbei lu i Baal argintul ş i a.urui 

vor asculta pămîntul ; �Zuh. 0. 12. 
cel mult pe care i-l dădeam. .22· pămîntul va asculta griul, mustul 

:•1su. 1 . 3. <•<•Ezer. 1s.11,1a. 19. 
ŞI untdelemnul, şi acestea • vor ascul-

9. Deaceea lmi voi lua iarăş înapo i •  t a  p e  lzreel 1· <•cop. t . <. 

griul la vremea l ui, şi m ust.ul la vre- 23
_
· 11:"! vo_i săd i • pe Lo-Ruhama în 

mea lui, şi îm i voi ridica iarăş dela ea ţa�a, Şi-l V?I da îndurare •• ; voi zice t 
lina şi inul pe cari i le dădusem ca lu.r Lo-Ami : „Tu eş�i poporul Meu !" 
să-i acopere goliciunea. ,,, 1·ers,:<. Ş,1 el va răspunde : „Dumnezeul meu !" 
1 0. Şi acum îi voi descoperi • ruşinea ���1·.��-;�: ;;�t.1�: �0.::..i:•cap.t . G. tcnp.uo. Zuh.13.9. 
înaintea ibovnicilor ei, şi niciunul n'o 
va scoate din mina Mea. '''Ezec. ts.a;;23. 29. 

1 1 .  Voi face • să înceteze toată bucu
ria ei, sărbătorile •• ei, lunile ei cele 
noi, Sabatele ei, ş i toate praznicile ei. 

.i:'Amo!-t 8. IO. '�f.• J ReiJ. l�.32. Amose.o. 

3 1: _Domnul mi-a zis : „Du-te • iarăş, 
ş1 iubeşte o femeie iubită de un ibor

nic „, şi preacurvă ; iubeşte-o cum iu
beşte Domnul pe copiii lui Israel, cari 
s� �ndreaptă spre alţi dumnezei şi ca
ri rnbesc turtele de stafide !" 1 2. l i voi pust i i şi viile şi smochinii, 

despre cari • zicea : „Aceasta este pia- "Cap. 1 . 2. •<•1.r.3.20. 

ta pe care mi-au dat-o ibovnicii mei !" 2. Mi-am cumpărat-o cu cincispreze-
Le voi preface •• într' o pădure, şi le ce sieli de argint, un omer de orz şi 
vor mînca fiarele cîm pul ui. un Ietec de orz. 

·:·vers. o. '"'' Ps.so.12. 13. leo.5.5.  3. Şi i-am z.is :  „Rămîi • multă vre-
1 3. O voi pedepsi pentru zilele cînd me numai a mea, nu te deda Ia curvie, 
lămîia Baalilor, cînd se gătea • cu ve- nu mai fi a nici unui alt bărbat, şi voi 
nga �e nas, cu salba ei, şi alerga. după fi şi eu la fel cu tine !" •' D•m.21 . 13. 
ibovnicii ei, uitînd de Mine zice 4. Căci copiii lui Israel vor rămînea 
Domnul." <•Ezec.�.40, <2. multă vreme fără împărat•, fă:ă căpe-14 . . „Deaceea iată, 0 voi ademeni şi tenie, fără jertfă, fără chip de idol, fă-
o voi duce • în pustie, şi-i voi vorbi ră efod ••, şi fără terafimi t. 
pe placu( inimii ei. * Ezec. 20.!lă. 

I ----"-C•_r._10_. s_. •_•_Ex_nd_.28_._o._t_Ju_rto_„ 1_7.6. 
1 5.  Acolo, îi voi da iarăş viile, şi va- I. Adico: Pe care o Bld"'te Dumnezeu. 



876 O S E A  3, 4, 5. 

5. După aceea, copiii lui Israel se vor I duhul curviei •• ii duce în răt' . 
întoarce, şi vor . cău!a • _pe Domnul, sînt necredincioşi Dumnezeulu�ci{e, şi Dumnezeul lor, şt pe im paratul lor Da- •Ier.2.27. Hnb. 2. rn . ,,„,. 1„_ 41 

20 or. 
vid •: ; �i vor tre�ă-�i la . v�derea Do�- I 1 3. !-d_1!c jertfe • pe vîrful 

� · Cop_._,, 
nulut şt a bunătaţn Lut, m vremurile : ard tamne pe dealuri supt st . Un\1lor, 
de pe urmă. • Ier.60.<,6. Cap. 6 . 6. oor.,.ao.e. 

I 
pi şi terebinţi, a căr�r umbr�Jari, Ph 

E1.0c. 34.23, 2';31.22,u. tsa.2. 2. Jer.30. 24. Ezec.38.S,16. cută. De aceea••, fetele voas��teplj. I>ao.2. 28. Mic. 4• 1 .  

�e
.
sc, ş i  ����r'.le voastre sînt prea c�r�r

Nelegiuirea lui Israel şi luda. Mustrări R��::::· � ' · ni ' ·  Ezec. 6· 13i 20· 28. ;��' Anios i. ;;, 
şi

_ 
făg�duinţe. 

. 1 4. Nu" p�t pedepsi p� fetele Voas 4 1 . Ascultaţi Cuvmt�l Domnului, co- pentruca smt c�rv�, mc1 pe sur t_re p iii lui Israel ! Căci Domnul are o V?�st�e. pentruca smt preacurve or!Ie 
judecată • cu locuitorii ţării, pentru că e1 mş1ş1 se duc la o parte cu nişt� cac1 nu este adevăr, nu este îndurare, nu v�, şi jertfesc împreună cu desfrîn �ul. este cunoştinţă „ de Dumnezeu în d�n tem pi�. _Poporul fără minte • ak:r'. ţară. • Iso. 1 . 18; 3.13,14. Jer.25.31. Cap.12.2. Mlc.6.2. ga spre p1e1re. " V"'

·'·'· 
•••1er.< .• 22; 6. 4. • " • • . • 1 5 . Dacă tu curveşti, Is raele mă 2. fiecare J Ura str1mb ŞI mmte, _ uc1- Iuda să nu se facă vinovat N '  • car d_e, fură, şi prea . curve�te ; năpăs_tweşte ceţi • măcar la Ghilgal, �u ��as�u: ş1 face omoruri dupa omo���I� . la Bet-A,·en„, şi nu juraţi ţ zicînd� 3: De ace�a, ţara s� .\'�. J�h , tot! „Viu este Domnul !" •cnp.9•15, 12 11 Am ·

. ce1ce. o locu�esc vo: fl,nJ I � '� •!"'1preuna �.5. '"�' I RPg.12.29. Cap. 10 . 6. tAmos. s.i.i."Ter.��t:4· cu. f1ar�le c_impul.1!1 Ş� .�asartle . ce_ru- 1 6. Pen trucă Israel dă din picioare , Im ;  chiar ŞI peşt11 mam vor .pieri. ca o mînzată neîmblînzită · · --1 · •1•:·'·28•.12· ".; Amoso.l5;s.8. '"'Tef.l.3· pască Domnul acum ca p� �� s�iel� 
nf�e�f�ă

n
��e�i

u:fren�e 
c:lt�l, 

P
c�c�l��'. imaşuri în.linse ! _° '�r. 3.6;7.24;s. ;. zah.<.u. 

porul tău este ca cei ce se ceartă • cu , 1 7. Efra1m s'a hptt de idoli : lasă-!• 
preoţii. �' Deut. 11. 12. m pace ! i;:.Mau5.11 

5. Te vei (>Oticni ziua ", proorocul se 1 8. Abea au încetat să bea, şi se de. va poticni ŞI el împreună cu tine noap- dau la curvie ; cîrmuitorii lor • sînt la· tea, şi pe mama ta o voi ���.i��.5; 15_8, comi, da, sînt lacomi după ruşine ! ::.�Iic.3.ll; i.3. 
1 9. Vîntut• îi va strînge cu aripile lui şi vor fi daţi de ruşine •• cu altare!; lor ! o:'Jer. 4 . 1 1 ,  1 2 ; 51 . 1 .  ;�(t rsa. 1 .29. Jer.2.31, 

6. Poporul Meu • piere din lipsă de 
cunoştinţă. fiindcă ai lepădat cuno
ştinţa, ş i  Eu te voi lepăda, şi nu-Mi 
vei mai fi preot. fiindcă ai uitat Le
gea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu 
pe copiii tăi ! • Jsa . 5. 13. 

7. Cu cit • s'au înmulţit, cu atît au pă
cătuit împotriva Mea. De aceea, Ie voi 
preface slava „ în ocară. 

„ ... Cap . 13.6.  „��' l Saru.2.30. Mel.2.9. FWp.3.19. 

p��a�:le
s�o

h
;!��iii ��J.eaf

sÎ�et iac�%i 
de nelegiuirile lui. 
9. Dar şi preotului • i se va întîmpla 

ca şi poporului ; îl voi pedepsi după 
umbletele lui, şi-i voi răsplăti după 
faptele lui. • Jso.24. 2. ler. 5 . m .  

1 O. Vor mînca ' şi tot nu se vor să
tura, vor curvi şi tot nu se vor înmul
ţi, pentrucă au părăsit pe Domnul şi 
poruncile Lui. • Lev.28.28. Mic.6. 1 4 .  Hag. 1 . 6. 

1 1 .  Curvia, vinul şi mustul iau min-
ţile • omului. O Jsa. 28. 7. Ecl.7.7. 1 2. Poporul Meu îşi întreabă lemnul • 
lui, şi toiagul lui îi prooroceşte ; căci 

5 1 . Ascultaţi lucrul acesta, preoţi ! 
la aminte, casa lui Israel ! Şi plea· 

că u-rechea, casa împăratului ! Căci pe 
voi vă ameninţă judecata, pentrucă aţi 
fost o cursă • Ia Miţpa, şi un laţ în· 
tins pe Tabor ! <•c,, '·'· 
2. Necredincioşii se afundă* în ne

legiuire, dar voi avea Eu pedepse 
pentru toţi ! "''"·"·15· 
3. Cunosc• Eu doar pe Efraim, şi 

Israel nu-Mi este ascuns ; ştiu că tu, 
Efraime, ai curvit ••, şi că Israel s'� 
spurcat. *Amos3.2. MF.zec.23.6,etc. Ce.p.4.11. 4. Faptele lor nu le îngăduii;� să 
se întoarcă la Dumnezeul lor, cac1 un 
duh de curvie • este în inima lor, ş1 
nu cunosc pe Domnul ! •ca,.rn. 

5. Dar mîndria • lui Israel va fi mar
toră împotriva lui, şi Israel şi Efra1m 
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cădea erin nelei::iuirea lor, şi luda ca zo . , . . 877 

��rcădea ş1 el ;u e 1 . . . .:· cup.7.to. ca o �l�a1�
mineţei'•, ş_i va veniţ la noi 6 Vor merge cu mie ş1 bon lor să care ud- ţt, .ca ploaia de primăvară ca�te pe �o�i:iuI1 dar �u-L v!!r g�si " Iso. 01a1p�����u� !" _ • 

nicidecum . cac1 S a de_rartat din mii- 4. Ce . să-ţi f 
. 23. 4. t�·"'·'· tt1ov '""'· 

Iocul lor. •:Prov.i.28. Iso. 1.io. 1eu 1.11. Ezec.a.1s. fac, ludo? '
ac„ Efra1me ? Ce să-ţi �1c.3- -'· loDn7.94. . . . • norul .,., d� �\ l_av1a " vo_astră este ca 7 Au fost necre��nc�oş1 D.omnului, trece curind 

dimineaţa'. ş1 ca roua care 
ă�i au n�s�ut cop;�.dm c�rv1e ; ac.�m 5. Deace · „. . : �:�ri-�i.s. ���' Cap.13.3. ll va îngh1ţ1 o luna noua cu avuţule r?.ci •, îi v�t u�id:o1 

r�
1cm1 .. Pnn P.roo

Ior "1sa.48.S. Ier. 3.20; 6. ll. Cup . 6 . 7 . Mul . 2. 11 . ru Mele . .  d JJ . l n Cll\in\ele gu. 
'"z;.,..11. s . . • . • . _ . 'I luci ca iu� i�� 1ecaţile Mele vor stră· 
S. Suna\1 ?m . t!1mb 1ţa la Gh 1bea , ,.1.,.1: 10. , . 14 •• , 
unali din tnmb1ţa la Rama ! Striga- 6. Căci bună! t ; - . Ier„3.29:E•r.<. 12. 

li " la B.et-�ve n  t ! lacă-i pe urma şi c.unoştinţă ţ ad: r)�;::�c, nu Je�tfe", ia tt, Ben1amme ! - •cap.s. t . 1oe12. t. dec1t arderi de tot i �zeu ma1 mult 

"t�;·:ai!10�;. ;·i c;�:t;�t rnJ:%:· �·edep- �:'.\'r;!: ��:6'.1��':i; ';."" i-•. � 's":'."p,�� .�i · i'. �;!::: 
sei : ce vestesc Eu 1mpotnva semin- 7: Dar e1 au călcat • lecrămîntul 
I iii or lui Isr��l, va. veni n�greş it ! oricare . om. de rînd ; şi n� M i-au 'fo�� 

1 0. Căpetennle lu i Iuda smt ca cei credmc1oş1 • atunci. •·c•p.s.1. •••C•p . o . 1 .  ce mut� •  _semnu! �ela hotar.e ;  ca apa �· . <;Jal�a�ul • este o cetate de nele
lmi voi varsa mm1a peste e1 ! g 1u1ţ1, ph na de urme de sînge ! •cup. „ , 11. 

••nenl. 19.H;27. t7 . 9. <;eata. preoţilor • este ca o ceată 
1 1 .  Efraim este asuprit•, zdrobit în d_e tilhan, care stă la fîndă săvîr· judecată, căci a urmat învăţăturile ca- şmd omoruri pe drumu Sih�mului . 
ri·i plăceau".oDeoL2"-""· 0•> 1 Rcg.12.28. Mk.6.16. da, se dedau la mişelii . 

' 

1 2. Voi fi ca o mol ie (Jen.tru Efraim, '' ''.r. n.9. Ezec. 21.26. Cap.u,2. ca 0 putreziciune• (a dmţ1lor) pentru t o„ ln casa lui Israel am văzut 11.1-
casa lui Iuda. • Prov. 12.4. crun • grozave : acolo Efraim curve-

1 3. Cînd îşi vede E fraim boala, şi şte *', Israel se spurcă. 

Iuda rănile•, Efraim aleargă în Asi- . . „ Jer. >.M. ••Cap.4.12. Ia, 11. 
ria „, şi tr.imete la împăratul ţ Iareb, 1 1 . �1 ţ!e, lud?, îţi es!� .pregătit • un 
măcar că 1mpăratul acesta nu poate s��enş, �md _voi aduce 1!1apo1 pe ro
nici să vă facă sănătoşi, nici să vă b11 de„ ra�bo1 a1 poporului Meu ! 
lecuiască rănile . ·· Ier. 01.33. IoeL:-1. ut Apoc.u„15.  '''' P!!.126. l .  

O.Irr.30.12. **2Reg.I6. 19 . Cap. i . 11;12.1.  ţCap.10.6. 1 4. Voi fi • ca un leu pentru Efraim, 
şi ca un pui de leu pentru casa lui 
Iuda ; Eu, da, Eu voi sfîşia ••, ş i apoi 
voi pleca, voi l ua, şi n imeni nu-Mi va 
răpi prada. *Pltu.a. 10. Cnp.13. i,8 . .,...:-Pe. 50. 22. 

1 5. Voi pleca, Mă voi întoarce în lo-
cuinţa Mea, pînă cînd vor mărturisi • că sînt vinovaţi şi vor căuta faţa Mea. 
Cînd vor fi în necaz ••, vor alerga la 
Mine. �"Lev.26. 401 41.ler.29.12. 13.Ezec.6.9;20. 
'3;li.31. *'°PB.78.34.. 

6 1 . „Veniţi, să ne întoarcem la Dom
nul ! Căci El ne-a sfîşiat •, dar tot 

El " ne va vindeca ; El ne-a lovit, dar 
lot El ne va lega rănile. oneut.32.39. 
ISam.2.6. lov b. IB. Cap.5.1'.  *�· ler.30. li. 

2. El • ne va da iarăş viaţa în două 
zile ; a treia zi ne va scula, ş i vom 
trăi înaintea Lui. • 1 Cor.1u. 

3. Să cunoaştem •, să căutăm să cu
noaştem pe Domnul ! Căci El se iveşte 

7 1 . Cînd vreau să vindec pe Israel, 
atunci se descopere nelegiuirea lui Efraim şi răutatea Samariei, căci lu

crează cu vicleşug •. Inlăuntru vine hoţul, şi ceata de tîlhari jăfuieşte afară. 
o cap.D.1;6.10. 

2. Şi nu se gîndesc în inima lor că 
Eu îmi aduc aminte • de toată răuta
tea lor ; faptele lor„ îi şi înconjoară, 
şi stau înaintea ţ Mea ! 

'\le.r. li . 1. �'�'Ps.9.16. Prov.0.22. tPs.90.8. 
3. Ei veselesc pe împărat cu răuta

tea lor, şi pe căpetenii cu minciunile • 
lor. �Rom. t . 3:?. 

4. Toţi • sînt preacurvari, ca un cup
tor încălzit de brutar : şi brutarul în
cetează să mai aţîţe focul, de cind a 
frămîntat plămădeala pînă s'a ridicat. 

.,.. Jer.9.2. 

5. In ziua împăratulu i nostru, căpe
teniile se îmbolnăvesc de pre� muţt 
vin, împăratul dă mina cu bat1ocor1-
torii. 
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6. Le arde inima după curse ca un I făcut idoli din argintul •• şi 

cuptor ; toată noaptea le fumegă mîi:iia, deaceea vor fi n i m i ciţ i .  
aurul lor : 

iar dimineaţa arde ca un foc aprins. "-:!I:"i,:: . L:i . 1:1 , 1i, 25. oo c 

7. Toţi ard ca un cuptor, şi îşi mă- 5. Viţelul tău este o scîrbă sP-2·•:1J.i, 
nîncă judecători i ;  toţi împărat ii • lor Minia Mea s'a a prins îm p�t �lnario 1 
cad•• ; niciunul ţ din ei nu Mă chea- Pînă _cînd • nu vor voi ei s

ălva lor ! 
mă. • Cap.8.4. ioi(l2Reg.1s. 10, 14, 2ă, 30. t lea. G-& . i . curaţ i ?  eo.se \111ă 

8. Efraim se amestecă • printre po- 6. Idolul acesta vine din ls 
1"· 1'·�. 

poare, Efraim este o turtă, care n'a lucrător 1-a făcut, şi nu este 
r0el, un 

fost întoarsă. • Pe. too. 30. zeu. Deaceea, viţelul Samari . urnne. 
9. Nişte străini • îi mănîncă puterea, făcut bucăţi ! ei va fi 

şi el nu-şi dă seama, îl apucă bătrîne- 7. fiindcă au sămănat • vînt . ţa, şi el nu-şi dă seama. • C•p. s. 7 ·  cera furtună. Nu le va ere t ' lor se. 
1 q. Măc�r că m_îndria� lui Israel m�r- de griu ; ce va răsări, nu v� ��n _sp�c 

tunseşte 1mpotnva lut, tot nu se m: şi dacă ar da, ar m înca-o străin ii
f,a,ina, torc„ la Do�:mul, Dumnezeul lor, ŞI •Pro». l".!. H. Cap. 10. 12, rn. "* ca · 

tot nu-L cauta, cu toate aceste pedcp- 8. Israel este nimicit • ! Acu �"·'· se ! . . • . .:. cap . 5. s. i::�� isa. 9: 1:· ajuns printre neamuri ca un v�s�� �u 1 1 . C1 Efraun a ajuns ca o turturica ră preţ . <•:rn„g. 17 .6  . •  ,.1„ ·n 28• fa. 
p;oast� f�ră pricepere i �i cheamă E- 9. Căci s'au dus • în As iri�--· c�"-� g1ptul , ş1 aleargă m Asma, mărrar sălbatic„ care umb l' � 1 un •<.:np. 11. 11.  <·• ; aeg .• 10.19; �7. <. Cap. 6. 19;9.�; 12. 1: fraim a dat ţ  daruri ca săa���

e
t. �-1 2. Dar ondec1teon se duc, lm1 VOI teni 1 • 2 Reg. 1.-.. 19. ,, .• 1., 2 • .  Pne. 

întinde •" l_'.lţ.ul peste _ei, 1i. vo� doborî 1 0. "  Chiar dacă ei dau da
·
r�·;; r��:�·'· 

c� pe pasanle ceru!�1.; ş1-1 vm pedep- rilor, tot îi voi apăsa ", ca să încete�· 
SI cum le-am spus m adun�rea lor. pentru puţină vreme să mai u a·  e :
1
�:�c

j
�� l3. (<(• Lcv.26. 14, etc. Deut.28. I:i, etc. 2 Reg . îmP,ărat şi �om.ni „. (lEzec. :�9�.�::.�: 

1 3. Vai de ei, pentrucă fug de Mine ! 10· ··-'Isa�rn: s. Ezec._-'6. 7. D•� -�-37. 

Pieirea vine peste ei, pentrucă nu-Mi 1 1 . "Cai:_• �fr:aim" a z_1d1t multe altare ' 
sînt credincioşi ! Aş vrea să-i scap ", ca sa" paca!urnsi:_a: ŞI _altarele_ acestea dar ei spun m inciuni împotriva Mea ! l-au facut sa cada m pacat. . c,p.12.u. 

•Mtc.6. <.  _1 2. Chi�; dacă-i scriu toate porun-
1 4. Nu stri�ă • către Mine din inimă, c1le • Legu Mele, totuş ele sînt privile ci se bocesc m aşternutul lor ; turbea- ca ceva străin. • Deut. <. G, s. Ps.119. 18; 1<1. 19.29. 

ză după griu şi must, şi se răzvră- 1 3. Ei junghie • vitele pe cari Mi Ie 
tesc împotriva Mea. aduc, şi carnea le-o mînîncă : dcaceea" 

•Iov30.9, IO. Pe . 78.36. Ier. 3.10. zah . 7. 6 .  Domnul nu le primeşte ! Acum ţ Dom-
1 5. l-am pedepsit, le-am întărit braţe- nul lşi aduce am inte de nelegiuirea 

le, dar ei gîndesc rău împotriva Mea. lor, şi le va pedepsi păcatele: seţţ 
1 6. Se întorc•, dar nu la Cel Prea vor întoarce în Egipt ! "ler.1.21. z,„ a 

!nalt ; sînt„ ca un arc înşelător. Mai •• ter. l<. l0, 12. Cnp. 6 . G ; 9 . 4 .  Amoeo 22. tCap.9.9. 
marii lor vor cădea ucişi de sabie di Amose. 1 .  tt Deut.28.68. Cap.o. 3, 6; 11. o. 
pricina vorbirii lor îndrăzneţeŢ, c�re� � 4. Săci.° Is;a�I a uitat ))I'. Cel ce !·a 
va face de rîs în ţara Egiptu ui ţţ. facut , ş1-a z1d1tţ palate, ş1 luda a m· 

• Cap. 11 . 1. ••Pe.78.57. tPs.7S.9. ttCap . 9. 3,6. mulţit cetăţile întărite ; deaceea voiţj 
trimete foc în cetăţile lor, şi le va 
mistui palatele. <•Deut. 92. ts. '"'' laa.29.23. 

Elea . 2 . 10. ţ l Reg.12.31. ţţler.17.27. Amoe2.0. 
8 1. Pune trîmbiţa • în gură ! Vrăj

maşul vine ca un vultur„ peste Ca
sa Domnului ! Căci au călcatţ legămîn
tul Meu, şi au păcătuit împotriva Legii ��J�„. / Cap. 6.8. <•• Deut. 28. 49. Ier.<. IS. Hab. 1 .  8. 

2. Atunci vor striga • către Mine : 
„Dumnezeule, noi Te cunoaştem„, no� 
Israel !" - >:•Ps. 78.34. Cap.0.10. �„Tit. 1 . 16. 
3. Israel a lepădat binele cu scîrbă ; 

de aceea vrăjmaşul îi va urmări. 
4. Au pus • împăraţi fără porunca 

Mea, şi căpetenii fără ştirea Mea ; au 

9 1. Nu te bucura Israele, nu te vese
l i, ca popoarele, rentrucă ai c�rvit�. 

părăsind pe Domnu , pentru că �! lllh1t 
o plată necurată •• în toate arule cu 
griu ! ::'Co.p. 4 . 12;6.4, 1. (i(,• Jer.44.17. cup .

. 
2. 12: 

2. Aria • şi teascul nu-i vor hrăni, ŞI 
mustul le va l ipsi. •C••·2·9·�· 

3. Nu vor rămînea în ţara • Dopinu
lui ; ci •• Efraim se va întoarce m E-
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ip
!, şi vor t mmca m Asiriaţţ mîn- 1 4 Dă 1 879 

ţ�;,'.„.�el���a;!etEzec.< . ;�Le;�,;\:�: 1;;:/n:�'.';;'.�: dai ?_. ; .  
- rk�O��ne l · . . ,Ce să le 

c r " i i . nasca lllainte de vre1
pn1e

ntşe1_c
eţ.1ţe' s�e

acr1�1 să 't · Nu • vor aduce Domnului vin ca 
. 

'tfă de băutură : căci „ nu-l vor fi 1 5. Toată răut 1 " Luc·. ;,_·;,: 
J��cute. Pîn�a t .lor l e  va .fi ca 0 pîne ga! '. ;  acolo M':,:a

s�f' .este la
. Ghi l

ăe jale ; to\1 ce1ce "'.Or '!11�ca d in ea, pncma răutăţ i i 
„ 

f rb1t de ei. Din 
e vor face necuraţi ; cac1 pînea lor �zgoni din Casa M

a
e�'.

cl�1;,_)
or, H \'oi �a fi numai pentru1 ţţ ei, nu va intra !ub1, toate căpete „1 . _mai pot 

C Domnului ' C  tndără lnic i·. ""··•i•.·I n1 _"
1
.
,
e r  __ l _o_r smt nişte 

în s.a1s3_ar· Deut . •  ·'•. 1•.  tt'Lev .' 11 ."1"1·.3. 4 . ...,�·Ier.B. 20. ...., . ' u t 1 6. Efraim este 
. , -· 

.
. ·· ·� :11:. l  .. ti.th111.1.::.1. 

C5.· Ce vet.i face în zil.e le de praznic', uscat ; nu mai da�ov iJ .radacma i s'a 
la sărbăţo�1l«:, D�mf!ulu1 ? _ . • cop. 2 . n. au copii • le . ro • Y ch iar dacă 
6 Căci 1ata ca e1 pleaca dm pricina de ei. _ ' voi omori rodul iubit 

pu�ti irii ; Egi pt ul • îi va aduna, Mo- 1 7. Dumnezeul • . •· vm. 13. 
tul le va da morminte ; ce au mai Iru că nu L-au 

meu 11 va lepăda, pen-
scump, argintul „ l or, va fi prada mă- rătăci• printre ne����i�� d;0�����a�.�.r
răcinilor, şi vor creşte spini i în cortu- � 

rile lor. •CLlP· ; .  16. Yers. 3. "'�"' lse.. r,. 6; 32. 13; 3� . 13. Cnp. to. 8. 

7. Vin zilele fedepsei , vin zilele ră
splătirii :  lsrae va vedea singur dacă 
proorocul �ste n�buf!, sau dacă omul 
insuflat •  a1ureaza. Ş 1 aceasta d in pri
c i n a  mărim i i nelegiuirilor şi răzvră
tirilor tale. ::i E:iec. 13 . 3, ctc. Mic. :u1 .  Ît>f. 3. 4. 
S. Efraim _stă la pîndă • împotriva 

Dumnezeului meu, proorocului i se în-tind laţuri de păsări pe toate căile 
lui, îl vrăjmăşesc în Casa Dumnezeu
lui său. "'ler.6. 17; 3 L . 6. Ezec.3. 17;33, 7.  

9. S'au afundat în stricăciune • ca 
în zilele Ghibei •• ; Domnul ţ lşl va 
aduce aminte de nelegiuirea lor, le 
va pedepsi păcatele. 

(lls11 . 3 1 . 6. Cap.10.tl. �'""Judc . 19 . 22 .  ţCe.p.8.13. 

1 0. Am găsit pe Israel ca pe nişte 

:l�\IT
u
��ş:�i ��

s��· c�te �f �m foeaJ/; 
ale unui smochin, în primăvară •• ; dar 
e1 s'au dus la Baal-Peor ţ, s'au pus 
în slujba ţţ idolului scîrbos •ţ ş i  alll 
�j�ns ţ• uricioşi ca şi acela pe care 

l'.;l�����t t �:: i�.·i:�:;�E:i�;'.i����� ::��[�?i;: :�: 
1 1 . Slava lu i Efrairn va sbura ca o 

pas.ăre : nu mai este nicio naştere, 
mc10 însărcinare, şi n i cio zămis
lire ! 
.. 12 . . C�ia� · dacă îşi vor creşte cop iii, 
11

_vo1 hps� •• de ei înainte ca să ajun
ga . oa�en1 mari ; şi vai ţ de ei, cînd 
lm1 voi întoarce ţţ privirile dela ei ! 
�1ov21.1.t.. ��'(t Deut. 28. 4 1,6?. ţ Deut. 3 1 . 17 , 2Reg.17 .IB. Cap.o.a. tt 1 Sam.28. 16, J6. 
1 3:„Efraim, după cum văd, îşi dă • capiu �a pradă ; şi Efraim •• îşi va 

duce singur cop iii la celce-i va ucide! - •Ezec.26; 27;28 . .:.•:c vers.16. Co.p.13. 16. 

] Q �: Israel era o vie mănoasă • care 
sale e��ea ml!lte roade. Cu cit ro'adele 
altare "'

u
a 
m��-�.ul_

te, �u-�tît mai multe 
• ZI. 1 , cu cit 1 1  propăşea ta

la, _cu a�1t tnfrnmu>e\a stîlpii ţ idoeşh. 
. 

Nnh.2.2. �'';' C!Lp.8, ll ; l'! . 1 1 .  tCl\p 8 I 2· In ima ,lor este împărţ ită • :  · d� aceea vor fi pedepsiţi. Domnul le va 
jur�a altarele, le va nimici stîlpii idoeşh. . „ �' 1 He�. 1�. 2 1 .  l\lnl .6. 24. 
3. Ş1 cu�md: vor zice : „N'avem un adevarat 1mparat, căci nu ne-am temut de Domnul ; şi împăratul, pe care-\�vem, ce ar putea face el pentru not . * C:1p. ::l.4; ll . D .  Mir, 4 . 0 .  Vcn.7 
�· Ei �o>ţesc vorbe deşerte, jură: m!nt.e m incinoase, cînd încheie un le

g:�mint : de �cee_a, p�d�apsa va încol\1 ca o burUtana otrav1toare din braz
dele cîmpiei ! 

\"t Deut..29.18. Amos ii. î;fi.12.  FapL.8.23. Evr.12.10. 5. Locuitorii Samariei se vor uimi 
�� .v iţeii

.
• din Bel-Aven �. ;  poporul va 

Jah pe idol, ş i  preoţii lui vor tremu
ra p�nt_ru .el, rentru s lava t lui, care 
va p1en din m tj locul lor. • 1 Ro •. 12.2S.29. 
Cap. 8.0, O . .:.� ... Co.p. ·' - 10. ţ l  Sam . .t. 21 , 22. Cap. !ol. 1 1 . 

6. Da, el însuş va fi dus în Asiria, ca 
clar împăratului • lareb. Ruşinea va cu
prinde pe Efraim, şi lui Israel îi va 
fi ruşine de p lanurile „ sale . "'Cup.fa.13.  Q.""Cap. 1 1 .6. 

7. S'a dus Samaria • şi împăratul ei, 
ca o ţăplirră pe faţa apelor. •vere.o, 1�. 

8. lnălţÎm ile • din Bet-Aven, unde a 
păcătuit •• Israel, vor fi nimicite ; spi
ni ţ şi mărăcini vor creşte pe altarele 
lor. Şi ţţ vor zice munţilor : „Acope
riţi-ne !" Şi dealurilor : „Cădeţi peste 
OOÎ !'' Q.Cnp.4. 15. i;...:.neul.9.21. lRcg.12.30. tCnp.9.6. 

ţţiea.2.19. Luc. 23. 30. Apoc. 6.16j9.6. 
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9. Din zilele Ohibei ai păcătuit, ls

raele • ! Acolo au stătut ei, ca răz
boiu( •• făcut împotriva celor răi să 
nu-i apuce la Ohibea. -' C•p.9. 9. <•<• Jutlc.20. 

1 O. li voi pedepsi cînd voi vrea•, şi 
se vor strînge „ popoare împotdva 
lor, cînd îi voi pedepsi pentru rndo1ta 
lor nelegiuire ! 

„� Deut . 28 . 63. (•.,,... Ier.16.16. Ezec . 23 . 46,47. C&p.8.10. 

1 1 .  Efraim este o mînzată • învăţată 
Ia jug, căreia îi place să treiere griul, 
şi i-am cruţat gîtul său cel frumos ; 
dar acum voi înjuga pe Efraim, luda 
va ara şi lacov îi va grăpa. 

•:•[er. 50. 1 1 . Mic. 4 . 19. 

1 2. Sămănaţi • potrivit cu neprihăni
rea şi veţi secera potrivit cu îndurarea. 
Desţeleniţi-vă •• un ogor nou ! Este 
vremea să căutaţi pe Domnul, ca să 
vină ş i  să vă ploaie mîntuire. 

•:• Pro\• . 11 . 18. �·(IJer. 4.3. 

1 3. Aţi • arat răul, aţi secerat nele-

���re:�-!f Î��r�I�fa!n 
r��!1:i

1:l�unJ� 
luptă, în numărul oamenilor tăi viteji. 

"' lov 4 . S. Prov.22. 8. Cep.6. 7. Gal. 6 .  7, 8. 
1 4. Deaceea • se va stîrni o zarvă îm

potriva poporului tău, şi toate cetă
ţuile tale vor fi nimicite, cum a nimi
cit în luptă Şalman-Bet-Arbel ••, cînd 
mama ţ a fost zdrobită împreună cu 
copiii ei. 

�· C.:ap . 13. 16. (1(• 2 Reg.1S.3.j ; 19. 13. ţCap.Ul.16. 
1 5. lată ce vă va aduce Betel, din 

pricina răutăţii voastre peste măsură 
de mare. ln revărsatul zorilor, se va 
isprăvi• cu împăratul lui Israel ! • Vero. 1. 

11 1 .  Cînd era tînăr Israel•, îl iube1m, 
şi am chemat •• pe fiul Meu ţ din 

Egipt. • Cap.2. 15. „Mat.2.lii. tE•od.4.�23. 
2. Dar cu cit proorocii îi chemau, cu 

atît ei se depărtau : au adus jertfe • 
Baalilor, şi tămîie chipurilor idoleşti. 

(12Reg.17. 16. Cap . 2. 13;13.2. 

3. Şi totuş Eu am învăţat • pe Efraim 
să meargă, şi l-am ridicat în braţe ; dar 
n'au văzut că Eu •• îi vindecam. 

(t Deut. I . 31; 32. 10, ll, 12. Ise.. 46. 3. Y.�: Exod. 16. 26. 

4. I-am tras cu legături omeneşti, cu 
funii de dragoste, am fost pentru ei ca 
cel ce le ridică jugul • de lingă gură. 
M'am plecat spre ei şi le-am dat de 
mîncare••. r:iLev.26. 13. MPs.iB.25.Cap.2.8. 

5. Nu se vor mai întoarce în ţara • 
Egiptului ; dar Asirianul va fi împăra
tul lor, pentrucă n'au voit să se întoar
că •• la Mine. •Cap. e.13;9.s. ••2Reg.11. l3, u. 

6. Sabia va năvăli peste cetăţile lor, 

v� nim!c!, va mînca pe s pri · i . „ d!n pncma planurilor • p� ����t11 \or, facut. . le.au 
7. Poporul Meu este pornit 

�Cap.u,, 
părtezl" • de Mine ; şi dacă s� se de: 
maţi •: în.apoi la Cel Prea Inai�nt .che. nul dm e1 nu caută să se ridic ' nic1u. 

.,.. �er .... 3. 6, etc . ; 8 .  �). Cap . .a . 16_ ��Cap , 8. „Cum sa te dau Efra ime , C · · "· te predau Israele ? Cum să-ii /"n sa Admei  '* ? Cum să te fac ca· Tcb .ac ca 
�i se sbaţe ini�a ţ în Mine 

01111111? 
launtru_I M1  se mişcă de milă , ' .Ş• lot 
Ş����·. �-�;.F:a�.l�is;;_9i;:.' ��: 2��ut. 29. 2a·. A;n11:; 1�i;: 
9: �u voi l1;1cra .după minia Mea P!l!!Sa, nu_ voi mai n imici pe Efrai a: cac1 Eu smt Dumnezeu • nu un rn , 

Eu sînt Sfîntul în mijloc�! tău ş.om. 
voi veni să prăpădesc. ' 1 nu 

:' 1:-:um.  '.!B. rn. l!lu.ro.a, !I. Mnl 3 � 
1 O. Ei vor ur�a .�e D?n:inul, �a p; ;; l�u �a�e v3:„r,1cn1 ; cac1 El insuş i·a racm, ş1 cop111 vor alerga !remurind de\ apus 0 • .,.. lea.31 . 4 .  Ioel3. 16. Amoel. 2. i:-vz!lb.� � 
1 1 . Vor alerg.a t.remurînd din Egi�t· ca o pa�ă_r�, ş! -��n t�ra Asiriei, ca � porumbiţa . Ş1-1 voi face să locuias. că în casele lor, zice Domnul." 

O.Jsn . 00.8. Cap. 7 .  11. ':":' Ezec. 28.25, 26;3�.21,2.l. 
1 2. Efraim • mă înconjoară cu min

ciuni, şi casa lui Israel cu înselătorii 
luda este tot hoinar faţă de 'oumne: 
zeu, faţă de Cel Sfînt şi credincios. 

t':lp.12.\ 

12 1 . Lui Efraim • îi place vintu l  s1 
aleargă după vîntul de răsărit; 

zilnic măreşte minciuna şi înşclătoriJ; 
face legămînt •• cu Asiria, şi duc unt· 
delemn t în Egipt. 
C&Ce.p.8. 7 • .,...;. 2 Reg. 1 7 . 4 .  Cap . 5. 13; 7. 11. ţiau.l:l.6;5:.9 

2. Domnul • este în ceartă şi cu luda, 
şi va pedepşi pe Iacov după purtarea 
lui : îi va răsplăti după faptele lu i. 

•:• cap.4.1. )lic.U 

3. l ncă din pîntecele mamei, a apu· 
cat lacov pe frate-său de călcîi ', şi in 
puterea lui, s'a luptat •• cu Dumnezeu. 

�, l•ac . 25. 26. 1:'.;' Fnc.r2.�1. d« 4. S'a luptat cu îngerul, şi a fost bi: 
ruitor, a plîns şi s'a rugat de el. lacO\ 
l-a întilnit la Betel •, şi acolo ne-a vor· 

bit Dumnezeu. ''' Fac.28.12, rn;35:'·. '�"· 
5.  Domnul este Dumnezeul oşt1 n\o r _;  

Numele Lui • este Domnul. H100·3 1" 

6. Tu • dar întoarce-te la Dumnezeul 
tău, păstrea�ă bunătatea şi_ iubirea. î� 
nădăjduieşte •• totdeauna m Dum�'. 
zeul tău. ic• Ca.p. u . i. :r.uc . 6 . S  . .;:;:pp 
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7 Efraim este un negustor care arc 5. Eu . te-am . 

881 
. · mină o cumpăn ă •  mincinoasă. f i  t , cunoscut · 

'�ace să înş�le. . 
•Pmv.11 . 1 . Anios B. 6. 

r un pămînt " fără a - I II pustie, În· 

PS. Şi. Efra1�. zice : „s=u adevrirat •, 6 D - • n.„1.2. 1; a:!. Sa .. :" l>•u1 . H  ia· "" io 
m'am 1mbogaţ1t, am facu.t �vere ; şi săiura�� �În�n�u s�at d� păşune. •." s •

"
,111 

�ăs\
o�ti�i

m;�ccle;fua
ir�

u�;:;� ss:
r 
ff�it�� �i�a��flat de mînJricst����e�1,�i r��· a� 

"ăcat " "'Za.h . l l . O. A poc. 3. 17, 7 Eu
.
M' '°' l>t>ul. 8. 1:!, U; :tl. 1:1. "°' l'11p. 11 u  

P9. şi totuş, .Eu •  sînt l_)omn�l, _Dum- ei, " şi-i pî��c::cut ca un leu • peniru 
nezeul tău, dm ţ�ra Eg1ptulu1, ş1 pină c1

8
rum. • ru�a • .  1�1.�,.1� ;·1.r1

d 
• .  �� •1,· •.• '.'.". acum ; Eu te ".01 fa_;e �a locuieşti ia· Mă ă - -

răş " în corturi, ca m zilele de sărbă- so�ic' ,  n. p�stesc asupra lor, ca o ur
toare ! fişul tai 

hps.1�� �e P.u ii c i, Ic s fişii inve-
•cap. 1s.,. „Lev . 23. 42, 43. Neem.8.17. Zob . U . IO. şi f t"·' u mgl11t pe dală ca un ku 
1 0. Eu am vorbit ' proorocilor am 

lare e cimpului îi vor face hucă l i. ' 
dat o m�lţime de yedenii, şi am 'spus . 9. Pic.irca • ta, lsra�

·
1::

·��;� -��":; '/��'i 
P:1f.erf{:� 8�(�!â�I'.• .�'a ded::�:g·�;�1j: ��\�;r�J�t��.a, împotriva Celui ce te 
ba idohlor, Oalaad1ţ11 vor fi nimiciţi • Prnv . o. :r;. cap. u. 1 .  Mu1. 1 . o . "' V•n. • 
negreşit. Ei jertfesc boi în Ohilgal •• : I O. l!n�e este împăratul tău, ca să 1� de aceea, altarele t.  lor vor ajunge s�apc .  m toaţe cetăl i lc tale ·? Unde nişte mormane de pietre, pe brazdele smt . • J�

dec�to�11 t�i, despre cari Li· 
cîmpiilor. •Cnp. 0 . 1 ;  6.8. •• cnp.<.10; o. 10. ceai

• 
· „Da:m•. un 1mpărat şi domni "(" ,A.mos4.4i 6.6. ţCap.8. llj  10. 1 .  De�L.J2 . . �. t.:up. IO.:t. \'cni . . 1_  I l'ium . M . ri., l\I 1 2. lacov a fugit' .<?dinioară în cîmpia M

l I. T�·a.m �al un impara! • în minia 
Aram, Israel a slujit pentru o femeie ea, ŞI .t 1-I iau în urgia Mea ! 
şi pentru o femeie•• a păzit turmele. ' " '  S•m.e. 1; 10. 10; ••· ''· "''' 10. 1 .  1·•0. 10 .. , 

•Fnc. 28.6. Deut.26.&. ''''Foc.20.20, 28, ! 2. Nele&"iuirea' lui Efraim estc strin· 1 3. Dar, printr'un prooroc • a scos sa, păcatul lui este păstrat. 
Domnul pe Israel din E�ipt, şi prin- • llem.:c. S<. lo• "· " 

tr'un prooroc a fost păzit Israel. 1 3. li vor apuca durerile naşterii • :  
0Exo<1. 12.oo,01; ts.S. P8 . 77.20. lso . ll3 . 1 1 . Mlc.6.4.  e�te u n  copil"' ncîntclept, căci nu poat� 1 4. Efraim • a miniat rău pe Domnul : sa nască la vremea sorocita ţ ! 

dar Domnul său va arunca asupra lui "1'"·"1· 8 · "'"""·"· •• l'>·ov . ,; . :c "'"'„'"·"· 
singele pe care l-a vărsat, şi-i •• va ră- I �- 1.i voi �ăscumpăra din mina Io· 
splăti ocara ţ, pe care I-a făcut-o. cumţe1 morţilor •, 1i voi iLba\'i dela 

•2Reg.11.11-IB. „Dao.11.18. t Deut. 28. 97 . moarte. Moarte, umle " i \ i este cium;i ·, 

Locuinţă a morţilor, unde i i i  este ni-13 1 .  Cînd vorbea Efraim, răspînde1 
groaza în Israel. Dar cum • a pă

cătuit cu Baal, a murit. 
1:• 2 Rt�g. 17.  161 18. Cnp.11.2. 2. Şi .acui:n ei păcătu.iesc într'una, îşi 

ţac .chipuri .t':'rnate. dm argintul lor •, 
1doh nascoc1ţ1 de ei, lucrare făcută de 
ll!eşteri. Acestora le vorbesc ei, şi jert
find oameni, sărută viţei •• ! 

t:1Cnp.2.8; 8.4.  (•(1 1 Rt>g. lD.18. 3. De aceea, vor fi ca norul de dimi
neaţă', ca roua care trece repede, ca 
pleava•• suflată de vînt din arie, ca fumul, care iese din horn. 

... <.r C11p. 6 . .f. CtlOIDan.2. 35 . t D�r Eu • sînt Domnul, Dumnezeul tău, .din ţara Egiptului încoace. Tu cu
noşti că nu este alt Dumnezeu " afară 
de Mine, şi nu este alt Mîntuitor afa· 
ră de Mine. 

(ll!a."3.11.  Cap.12.9. (•t:1 tse.. 4..1. Il ;  -t6.:?I. 

1�i�irea ? Căin\a ţ este ascunsa de pri· 
\'lfllC Mele ! .:. llln . 2'1 . 8 .  Kzec . :n . 1�. „• 1 1 ·or . ll'I 
0-i , Oli .  ţler. tr1 . 6. Rom . 1 1 . :.lo!.1. 

1 5. Oricît de roditor ' ar fi Efraim în 
mijlocul fraţilor săi, tot va \'Cni \'Întul 
de răsărit", se va stîrn i din rustic un 
vînt al Domnului, ii va usca 1Lvuarelc, şi-i va seca fîntinile : va jăfui vistieria 
de toate vasele ei de pre\. • v„. " · '''· 
48.19. (l�'ll:r. 4. 1 1 .  F.let.'. 17. 10; lfl.12. Cap,, _ IU 

1 6. Samaria este pedepsită, pentruca 
s'a răzvratit' împotriva l lumne1cu l 11i 
ei. Vor cădea ucişi de sabie " ;  pruncii 
lor vor fi zdrobili, şi vor spinteca pin· 
tecele femeilor lor însărcinate. 
.:i 2 Reg. 18. 12: 000 2 H1·iz-�.12; 15.16 lll8. t1. l!\. i-ap.10 
li, 16. Amoa l. 1:1. �oh.:\ .IO. 
14 1. lntoarce-te •, lsracle, la Dom· 

nul, Dumnezeul tău ! Caci " ai că· 
zut prin neleg���Pe�2 �ai�i z. is. „ea,. u ,  
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2. Aducefi cu voi cuvinte d e  căinţă, 6 . . Ran:iuri le

. lui s e  vor Întind şi întoarcet i-vă la Domnul. Spuneţi- l :  ref ia lu 1.;-a �1 ca a masl inu lui • e ;_ tnă. 
„ larta toate nele_giu irile, primeş:e-ne resmele " 1

1.,
u
_ �.

c
- � .. 1

a __ 1_e_·· . L .. i?
.
a
,
n

27
ului.' Ş1 mi. cu bunăvoinţă, ŞI Iţi vom aduce. în = o  �' ' "" r 

loc de tauri, lauda buzelor noastre •. 7. larăş vor locui • la u�i;
27· Clnt.1.1L 

• Evr. 1" . l o. r�ş vo� da via tă grîu lui ,  vo/ia iui, _ ia. 
3. Asirianul •  nu ne va scăpa • . nu n a , ş1 vor avea faima vi 

n Ion ca 
vrem •• să mai incă'ec1m pe cai, ş1 nu Liban. 

nulu1 din 
vrem ţ sâ mai zicem lucriiri1 min i.lor , -�· Ce m�i • are Efraim a face 

'P•.:1.1. 
noastre : ,. Dumnezeu l nostru !" Căc1ţt 1 l u ?  li voi ascu l ta •• şi-l vo i cu ido. 
la Tine g·ăseşte milă orfanul." fi pen!r� el. ca �n _chiparos ve��v�, l'oi 
;������1�6���-. �.'T��11.�h��:,\:��'.1'ţ;i;��;0�;�-����: Mine 1ţ1 vei p�.1�.

� �qo��1I ţ, _ e . dela 
4. Le voi vindec.a ��tă�a�ca _ad usă de 9. Cine este înţe l�;t •, ;ă':�"�;1•< 1.n. neascultare� �or ! .1 1 voi JUb! cu �de- aceste lucruri ! C ine este r· 

arna la 
vărat •• ! Cac1 mima Mea s a abatut Je inţelearră ! Căc i căile D p icepi!t, Să 
dela ei. ! . • ••r.6.o; ·� · 7. Cup. 1 1 .  7. •• t:J•s: i . e. drepte •• ;"' şi cei drepţi u�b�ulu1 sint 5 . yo1 �1 ca r�ua p_entru lsrac� , .e� dar cei răzvrătiţi cad pe ele , 

pe ele, 
�= Lii�;�1�a crmul, Ş! i:va29�1!. ����-1�� ����2 .• �.�a��/;'.��·. 't;:it�i.4;:�.e

. 87. ·��;0s\:.1��:� 

I O E L  
(OsH 6. 1-9. Evre i  12. 10, 11.  A po c a l i p s a  21.  3-6.) 

Nt1.11ală de ttl.caste. 
1 1 .  Cuvintul Domnului care a fost 

spus lui loel, fiul l ui Petuel. 
2. Ascultaţi lucrul acesta, bătrîni ! Şi 

luaţi seama, toţi locuitorii ţării ! S'a 
întimplat aşa ceva • pe vremea voa
stră, sau pe vremea părinţilor voştri ? 

OCo.p.2.2. 

3. Povestiţi • copiilor voştri despre 
lucrul acesta, şi copiii voştri să pove
stească la copiii lor, iar copiii lor să 
povestească neamului de oameni care 
va urma ! •Po.7�.4. 

4. Ce a lăsat nemîncat lăcusta • Ga
zam, a mincat lăcusta Arbeh, ce a 
lăsat lăcusta Arbeh, a mincat lăcusta 
lelec, ce a lăsat lăcusta lelec, a mincat 
lăcusta Hasil. • Veut. 21!. "8. cop. 2. :!O. 

5. Treziţi-vă, beţivilor, şi plîngeţi ! 
Văitaţi-vă toţi cei ce beţi vin, căci vi 
s'a luat • mustul dela gură ! •1sa.32. 10. 

6. Căci în ţara mea a năvălit un po
por • puternic şi fără număr, cu din
ţ i •• de leu, şi măs�le de leoaică. 

'°' Prov. 30. 20, 26, 27. Cap. 2. 2, 11, 26. M Apoc. 9. 8. 

7. Mi-a pustiit • via ; mi-a făcut bu
căţi smochinul, 1-a jupuit de coajă şi 
l-a trîntit jos ; mlădiţele de viţă au a
juns albe ! • Joa.&.e. 

B. Boceşte-te •, ca fecioara încinsă cu un sac după bărbatul •• tinereţei ei ! 
* J;;a, 22. 12. (tt;t Prov, 2. li. l�r.�.4 

. 9. Au încetat darurile de mincare ' şi Jertfele de băutură din Casa Domnu. lui ; preoţii, sluj itorii Domn ului, jălcst 
.,..Vers.13. Cop.2.ll. 

1 O. Cîmpia este rustiită, pămîntul' 
întristat, căci griu este nimicit, rnu· 
stul„ a secat, un tdelemnul nu mai este. 

>:•Jer.12. 1 1 ; 14.. 2. t:<(t[se.,24.7 . Vera.13. 1 1 . lnmărmuriţi •, plugari, văi!ati·v� 
vieri, din pricina griului şi orzului, el· 
ci bucatele de pe cimp sint pierdute. 

*Jer.H.9.� 

1 2. Via • este prăpădită, smochinul 
este veştejit, rodiul, fin icul, mărul, to· 
ţi pomii de pe cimp, s'au uscat. „ Şi 
s'a dus bucuria •• dela copi i i  oame· 
nilor ! 

o:< Vers. 10. ,„(1 leo.. 24. 1 1 .  Ier. -18. 33. Ps. �. 7. Ju.U. 

1 3. lncingeţi-vă •, preoţi, şi plingeţ_i ! 
Bociţi-vă, sl ujitori ai altarului ; veni\.1 
şi petreceţi noaptea îmbrăcaţi cu m1, 
sluj itori ai Dumnezeului meu ! C

_
ăc1 au 

încetat darurile de mincare " ş1 ieri: 
fc.e de băutură din Casa Dumnezeului 
vostru. o:< Ier. 4. 8. Vers.a. o)o. \'er.;.9. 

1 4. Vestiţi • un post, ch:maţi. o ad�: 
nare de sărbătoare •• ; stnn!:[�ţ� pe ba 
trîni, pe toţi ţ locuitorii ţăru, m Casa 
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Domnului, Dumnezeului vostru, şi stri- 1 7· Alear ă c . 883 
1 i către Domnul. '' 2 Cron. 20. B,4. Cap. 2. pe z iduri� � r•şh! războ inici, se suie ��1a. ·"· Le•;23.S6. !2 C�•; ;••>. rn. . •• vede de dr��� e r.az�oin ici, fiecare îşi 15 Va• ! ce z1 . i;:>a, ziua Dom- cărare ·1 1 . 1 lui, ş1 nu se abate clin · (este aproape, vin e  ca o pustiire · 8 N� u�. . nulu Cel Atotputernic. ţin

.
e . se imp1�g unii pe alt i i , f iecare dela • ler.!IO. 7. •• reo.13.B,o. Cop.2. 1 . n u  st�ul , se n�pustesc prin săgeţ i i 

6 Nu s'a prăpădit hrana supt ochii Q S pre.se din mers. ş 1 iri ?  Şi n'a perit bucuria •  şi vese- ziduri raspi�desc în cetate, aleargă pc �oş di� Casa Dumnezeului nostru ? restrc' se suie pe.�ase, şi intră • pc fc-ha >:• ncut.12 . 6 , 7; 1s. 1 1 , 141 15. 1 0 I �� un hoţ . o:.1er.11.21. Y(o loim l0. 1 .  
1 7 S'au uscat seminţele supt bui- tul ; sneai� t�� l?r se cu.tremură r,ămîngărl .  grînarele sţau goal�, hambarele lund se î�tu���ă cer.unici joa;� e '.' şi 

sini 
'stricate, căci s'a stricat sămănă- �um.in?. • r. . „. i .  

0;1,:.'. • .  s„
e E�� �ş; JIL''.d tura ! 011, a. 10. Mnt. 24 . 20. · · . e 111 .:ll. 18. Cum g�m • vit�I� ! Cire.zile d_e • 1 1„ Domnul • face să tune crlasul Lui boi umbl� bu1'!1ace, cac1 nu m�1 au pa- mamtea oştiri i  Sale ", căci f:1hăra Lui şune ; ch1a� ş 1 turmele de 01 sufar ! eşte. foarte mare, şi celce im l ine t 

• • . �0"·"�": C�l\'intul este �utern icţ. Dar m�re e�t� l 9. Catre T1�;· . Doam�e, strig:, .cac� �IUa Domnu Im ţţ şi foarte înfr icosată : 3 mîncat f�cu l • 1.slazu_rile pu.�he1, ş1 cine •ţ o poate suferi ? • 1.,.2,"""· '"'�"' 18 para focului a p1rht toţ1 copacu de pe Amo• '"· ••' ""·"" t 1"'·'"·'"· A""'""·"· tt "' ,., 7· cîmp ! O' Pe . flO. tD. ('(< Je-r . 9 . 10. Cap . 2 . 3 . Amot10.1R. Tt•r. 1 . 1�. {•t N u m . 2 � . 2:i. Mul. 3.2.  · · · 
20. Chiar �i fiarele CÎm[?ului �e. în- • 1 2. „Da_r �h

,
1ar ac�ma, zice Domnul, 

dreaptă doritoare • către tme, cac1 au mtoarcej1-va • la Mme cu toată inima 
secat " pîrai�l�, şi a mîncat focul is- cu post, cu phnset şi bocet ! ' 
lazu�!!�J.���11���.21i146. 10. ·��· iReg.11.1; 1B.6. 1 3. Sfîşiati-vă inimi\�l·: 4�1� o�e; j1�

·
;J�4�!

· 

Indemn la pocăinfă. 

2 1 . Sunaţi • din trîmbiţă în S ion ! Sunaţ i •• în gura mare pe muntele 
Meu cel sfînt, ca să tremure toţi locuitorii ţării. Căci vine ziua Domnu
lu i t, este aproape ! - ,. rer. '· "· vors.10. 
t*Num. I0.5,9. ţCop. 1 . 10. Obort . 16. Tef. 1 .  u ,  10. 

2. O zi de întunerec • şi negură mare, 
o zi de nori şi de întunecime. Ca zori!e 
dimineţii se întinde peste munţi un popor mare •• şi puternic, cum ţ n'a 
mai fost din veac, şi n ici în vremurile 
viitoare nu va mai fi. 
•AnioMO. IR,20 . .... i:..cap. 1 . 6. Vere.6,tt,26. tEJ1:oc1.IO.l4. 
3. Arde focul • înaintea lui şi pîlpăie 
flacăra după el. lnaintea lui, ţara era 
ca o grădină a Edenului ••, şi după 
el ţ este un pustiu sterp : nimic nu-i scapă. 
•Cnp. 1 .19,20. io<i:.. Fac . 2 . B; ta. 10. Iea.61.3. ţZah . 7. U. 

�· Parcă • sînt nişte cai, şi aleargă ca mşte călăreţi. •Apoc.0.1. 
5. Yin uruind • ca nişte cară pe mun\i, 

ş1 pîrăe ca o flacără de foc, cînd mistuie miriştea ; par o puternică oştire ", gata de luptă. •Apoc.o.9. oovm.2. 
6. Tremură popoarele înaintea lor, şi 

toate feţele îngălbenesc •. 
t.• Ier.8.21. Pllo.4.8. Nah.2. 10. 

şi întoarceţi-vă la Domnul, Dumnc'. ze�J 1 vos.tru. Căci .El este milostiv ţ şi plin de indurare, 1ndclung răbJător şi ho.gat în bu�ătate„ şi-l pare rău de 
r
.
e . el� pe can le tnmctc . •  1„ ,„, is; r.1. 17 • \\.� Fuc.37.3·1. 2S1uu. l .  ll. l o v  1.20. ţ Exotl.3-1. 0. 1'11.si;. 

6. lb. Jonu4.2. 1 4. Ci ne ştie • dacă nu Se va întoarce 
şi nu Se va căi ? Cine şlic dacă nu va lăsa după El o bine:uvîntare ••, da-
�L��t�� D�n��ruel: K1���:e�le ���t

1��� 
•:< lor.. 14.12. 2 Sum. 12.2"l.. 2 H(•g.ID. ·1 . A 11101"1fa.l�. lmm:J.9. Ţer.2.3. ""'"'lsa.65.H. llng.2. 111. tC11p . 1 . o , 1::i. 

1 5. Sunaţi • cu trîmbi ţa în Sion ! Ve
stiţi•• un post, chemati o adunare de 
sărhătoare !'' .... Num . I0. 9. \'ere . I .  OOCup. 1 . 1.f.. 

1 6. Strîngeti poporul, ţincii o adunare sfîntă • ! Aduceţi •• pe bătrîni, 
strîngeţi ţ copiii, şi chiar pruncii dela 
ţî(ă ! Să iasă ţt m ire le din cămara lui, 
si m ireasJ din odaia ei ! <tExncl.  rn. rn, 'll �;:.Cup. t . 14. t 2 Cron.20. rn. tt l Cor.i.lt. 

1 7. Preotii, sluj itori i Domnului, să 
plîngă între tindă • şi altar, şi să zică : 
„Doamne, îndură-Te•• de poporul 
Tău ! Nu da de ocară moştenirea Ta, 
n'o face de batjocura p�poarelor ! Pc�
tru ce ţ să se zică printre ncamur1 : 
Unde este Dumnezeul lor ?" • �:m.s. JO. �;;,t,,23.!tO. O Ct fo: )tnd , :t! . l l , 12. Deut..9.26-3t. tPtl.'2. 

lOj 79.10;U0.2. Mlc. 7.10. 
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Făgtlduinfe. 1 cele t.t voasţre v_or prooro . . 1 8. Domnul a fost plin de rîvnă • voştri vor visa. \•1suri, şi tin�'

r
.batnn0 

pentru ţara Lui, şi S'a îndurat•• de �.or av�a vedenu.q„_ ... _ 3_ E•ec. li Voşlri 
poporul Său. Z11h . 1-.

_
10.Jon

.
n 7 . 39 . t isa. &-1 . 1�. �i�i/•P1.t1; 

• zah . 1 . 1<;8.2. „Deul.>!2.36. rea.so.10. 2?. Chiar ŞI peste robi şi pest �_, 

1 9. Domnul a răspuns, şi a zis popo- voi turna Duhul Meu, în zi! le roalJio 

rului Său : „lată, vă trimet griu •, 3 V . • 1_c0" 12. n. Goi.a�� �eltl 
must şi untdelemn proaspăt, ca să vă � O • . 0.1 face_ s� se vadă s · 1·•.1: 
săturaţi de ele, şi nu vă voi mai face c�ruri şi pe pammt : singe f�mne ' � 
de ocară intre neamuri. P1 de fum ; • MaL2<.>•. Morc. 1;„ �· ş1 Slil. 

• cop.1.10. MaI. a. 10, u ,  12. 31 . so�rele • _se va prefac� �q;'�' 
20. Voi • depărta dela voi pe vrăjma- �er�c, _ş1 luna m sîl!ge, înaint 1?, 1ntu. 

şui dela miază-noapte"•, îl voi izgoni '.e�1 z�ua D9mnulm, ziua ac e de a 
spre un pămint fără apă şi pustiu, îi ŞI mfricoşata. • r.a. 13. 9 , to. ca eea maii 

voi Împinge partea dinainte a oştirii l\Int.24.29- Man·� 13•24: �uc.21.25. A�°ii�:�'·!r!.it 
lui în ţ marea de răsărit, şi coada 32. Atu�c1 orit;me° va chem N �"-L:. 
oştirii în marea de apus ţţ ; iar du- Domnul�• va f1 mîntuit. Că�i �melt 

hoarea lui se va ridica în sus, şi miro- rea va _f 1 pe muntele Sionului !!11ntu1. 
sul lui de putregai se va înălţa în văz- �erusalu�, :um � făgăduit DomnJI la 
duh, căci s'a crezut grozav. • E•od.to.19. mtre

D 
cei ramaşi t, pe cari-i va hi1 

!llC.Jer. 1.14.. ţ Ezec. 47.IS.Zah.14.8. ţţDeul..11.24. ma omnuJ . �'Rom.10.13. i:c<:. J 
C e. 

21 .  Nu te teme, pămîntule, ci bucu- ?had . 1 ' .  Rom . u . 26 ·  -:1�a.u.1� 10. 1er'.�i�· 13;�-� 

ră-te ş_i vese_l�şte-te, căci Domnul face i o . 3 , 7 , 8. Rom . 0 . 21, 11. � ' ·  - lli•.t; 
lucruri man . . 3 

C . .  
22. Nu vă temeţi, fiare de pe cîmp •, .1 . ăcI �ată că în zilele acelea , 

căci . islazu�!I� •.• pustiei iarăş vor în- • m _vrem li� �celea, _ cin� voi adu� 
verzi, pomu 1ş1 vor da roadele smo- •�a1�0\ pe pr!nşu �e razbo1 ai lui Iul!! 
chinul şi vita îşi vor da rodul Jo�. şi ai �rus�hmulu1, •rer.oo. 3. E,„„_., 

•Cap . 1 . 1e, 20. ••Zab.s.12. Cap. l . 19. .2. voi . strmge:. pe toate neamuri! 
23. Şi voi, copii ai Sionului, bucu- A I� voi ]JOgori. 1!1 valea lui losafat!· 

rati-vă şi veseliţi-vă � în Domnul, co o, Ma t voi Judeca cu ele, pent� 
Du�nezeul vostru, căci El vă \'a da •• poporul Meu, pentru Israel, moşteni
ploa1e la vreme ţ, vă va trimete ploaie rea Me:i, pe care l-au risipit printre 
timpurie şi tîrzie, ca odinioară. �eamun, împărţind între ele ţara Mt< 
;,!��. �:�:;;�:!�: ���:�: ��· Za.b. 10.7. �"Lev. 26. 4. E!::Js�"ii.3, 4 • � � 2 Cron.2Q.26. Vern.12. +IsU.ll 

24. Ariile s� vor u�plea de griu, 3. �u tras la sor! •_ pentru poporul 
vor geme tocitoarele ş1 teascurile de Meu_, au dat un flacau pe o curră ,1 

must şi de untdelemn, au vrndut fata pe vin, şi l-au băut. ' ' 
2� .

• 
".ă voi_ răsplăti astfel anii, pe . . 

'.'Obad.1u"·'"
: 

cari 1-au mmcat lăcustele Arbeh, le- �- Ce vreţi voi cu Mine, Tirule ' ii 
lec, Hasil şi Gazam, oştirea Mea cea Sidonule, . ŞI toa_te ţinuturile Filisleni
mare ••, pe care am trimes-o împotriva J:ir ?  Vre11 să-M_1 răspl�tiţi „ vreo fa� 
voastră. •C•p.1.<.  ''*Ven. 11. ta, sau sa faceţi ceva 1mpotriva .llea' 
2�. �eţi mînca • şi vă veţi sătura, şi Iute, fără zăbavă, voi înt�arce fa� 

veţi l�uda Numele Domnului, Dumne- tele voastre asupra cap_�lm \'astru. 
ze1:1lu1. vostru, care va face minuni cu . . -;;. Amo� t . 6, 9. ;�-'Ezec.2.J.10,16,li 
voi? ş_1 poporul Meu niciodată nu va 5 . . M1-aţ1 luat argintul ş1 aurul, şi cele 
mai f1 de ocară ! mai _bune odoare ale Mele, şi le-aµ 

.,,Lev. "6. 5. Pe.22.26. Lev.26.26. Mlc.6.14. dus m templele voastre. 
27;. 

Şi _veţi şti • i;ă Eu _sînt în mij lo- 6. Aţi_ vînd1:1t pe. wpiii lui_ luda şi .ai 
cui lui Israel, ca Eu smt ţ Domnul lerusahmulu1 cop11lor Grecilor, ca sa-i 
Dumnezeul vostru, şi nu este altul 1 depărtaţi din ţara lor. 
afară de Mine. Şi poporul Meu nicio- 7. lată că îi scol • în locul în care i-iti 
�ată nu va mai fi de ocară. • cap . 3. 17. vîndut, şi voi întoarce fapta voasrri ii.!;°';;,�';i12. Ezec."7.2ti,21,28. tiea.'6. ;,21,22. asupra capului vostru. 
28· 0 - ,,.„.43. 5,6; •9.ll. l�.,11 

Me� 
upa ac�ea \ voi �rn� .·· D_uh�I �- yoi vinde copiilor l_ui •. luda pe. 

fiii 
peste orice faptura , fm ţ ş1 fu- ş1 fucele voastre, şi e1 11 vor vrnde 
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beenilor •, un. neam depărtat "• ; căci I 1 6 D · _ 885 Sa mnul a vorbit. •Ezec. 2S. '2. „1„. 6.20. sul

. L ?m�ul racneşte • din Sio I o: Vestiţi • aceste lucruri printre nea- zgud �1 rasun_ă din Ierusalim d g a-
�ri : pr;gătiţi răz�oiul_ ! Treziţi pc 1 Dom��� cerunI:" şi pămîntui. Dar

st �teii ! Sa .�e ap:op1� ş1 sa se su ie, I şi ocrof este sc�parea poporului Său v . oamenn de razbo1 ! "' c . irea cop11lor lui Israel ' 
toţi "' l s a B . 9 , l O. Ier.46.3,4. Ezec. 38. 7. ] 7a11 2ill . A�o!ll ..2. c.''H111 • .: .2 .6 , t lu . . ;1 .:1;r. 26. 

10. fia�ele _" plugurilor voa_stre pre- Du,;,�ez;�t1 şh • că Eu sînt Do��ul, {aceti-le m sabu, _ş i_ coso�rele m suliţe !  Sion t' 1'  astru, care locuieste în 
Cel slab •• să z1ca : „Smt tare !" I im�I �n

un_ e e �eu cel sfînt ••. le rusa-
. . ... ; 1sa: 2. 4. M�c:4 .3.  **Znh. 12.e. trece str:i�iija

 f� sfint, şi nu vor mai 
1 1 .  Orăb1ţ1-ya Ş! ven!lt, ţoate _nea- 45. Obad .IO. z ••. �r31n e). "C•p.2.21. ••nan. u. 
murile de pru�pre1ur, ş1 stnngeţi�vă ! Zab . 14. 21 . Apoc_21_ ;,:  t 11a.S6. a: 62. 1. X:...h . 1 . i::.. 

Acolo pogoara, Doamne, pe vitejii 1 8. In nemea aceea , . 

Tăi " ! "'Vere.2. Cto l's .• 10.1.20._ 1ea. 13_3_ din munţii şi va cur' 
\a

l 
picura. must • 

1 2. Să se scoale. neam unie, ŞI să se I uri, toate pîraiele s� .a)ted 
<lm dea: 

suie • în valea lut Iosafat ! Căci acolo pline de apă U . ui u � vor f1 
voi şedea �ă judec •• toate neamurile semen ea din Cas� o��� ţi v_a l�Ş.I <lea
de primprejur. . valea Sitim ţţ. • 

u ui, ş1 'a uda 
•fers. 2. ,,...o Pe. �� 13; 9�. 9;110.6. Isa. 2. 4; 3. l:l. )he. 4. 3. tPs.46 . .f. . Ezec. 47• l. Z1Lb. U. 8����\ .::�:��;� 1 3. p��eţ1 mma ,Pe se�e_re, _ că:i se: 1 9  .• �giptul • va ajunge pustiu, Edo: cenşu! este _c�pţ . "'.emţ� ş1 c!1lcaţ1 m1:1I. va a1unge 0 pustie stear ă din cu p1c1�arele, cac1 hnunlet_ s�nt plme, şi pr_1cma �îlniciei făcute împotrh·; cotocitonle dau peste e le !  Caa mare este. p11lor lui luda, al căror sîno-e ncvino
răutatea lor ! (IMot.13.39. Apoc. u . 10i, 1e.::..:..1er.61. vat l·au vărsat în ţara lor c.' 
9. Ose:a.6.0 li. ţJ�a.63.9: Plin� 1 . 15. ��oc. 14. 19. 20. . 

'°''°' Ier. 49.li'. Ezec.2.5.12, 13. Amos l.·U. �!;�·. ��-- l,etc. 14; Y.1� gr_al!1ez.1-gramez1 tn ".��ea JU- 20. Dar luda va fi vecinic • locuit şi deca\11 , _cac1 zma. Do��-ulm este Ierusalimul din neam în neam. •Amos;· "· aproape, rn valea JUdei;,��!.2 
""C• 

2 1 21. Le voi răzbuna • sîngele pe care 
15. S�3:re)e • şi ]un� se întunec�: 

.
şÎ �� I��� ln

ă����t 
încă, dar Domnul " 

stelele iş1 pierd straluarea. •cap.2.t0, 31. •!••·•·•·  OOEzoc.<e.a;. v.,.. 17. Apoc.21. ._ 

A M O S  
U saia 58. I .  M i c a  3. 8.) 

1 1 . Cuvintele lui Amos, unul • din pă- ! pentru că au treierat•• Oalaadul cu 
storii din Tecoa ••, vedeniile pe cari treierătoarea de fer. le-a avut ei despre Israel, pe vremea t •1sa. s. •; l7. L  Ier. G. 2:1. Znb.o.1. ••a.g.10. 1'!; 1>. :. 

lui Ozia, împăratul lui Iuda şi pe vre� 4. De aceea • voi trimete foc în casa 
mea lui leroboam ţţ, fiul l�i Ioas, im- lui Hazael, care va mistui palatele lui 
păratul lui Israel, cu doi ani înaintea Ben-Hadad. 
CJtremurului •ţ de pămînt. •C•P·'·"· •ier.17.27;'9.27. Yen.1.10,12.  car.2.2,0. 
"'Sam.1'.2. 2eron.20.20. t Osea 1. 1. ttC•p.1. 10. 5. Voi sfărîma zăvoarele Damascu
'IZah. iu. lui •, şi voi nimici cu desăvîrşire pe 
� El a zis : „Domnul răcneşte • din locuitorii din Bicat-Aven, împreună cu 
S1on, glasul Lui răsună din Ierusalim� cel ce ţine toiagul de cîrmuire în Bet
Păşunele păstorilor jălesc, şi vîrful Eden ; şi poporul Siriei " va fi dus 
Carmelulu1 •• este uscat. rob la ţ Chir, zice Domnul." •Jer.�.SO. Joela.16. '°'*lSam . 25. 2. Jsa. 33. 9. •Ier. Ol .�. Pltn.2.9 . .;:021lfog.1&.9. ţCnp.'il. 7. 

lmpotriva Damascului. lmpotriva Oazei. 3 .. Aşa vorbeşte Domnul : „Pentru 6. Aşa vorbeşte Domnul : „Pentru 
trer nelegiuiri ale Damascului •, ba trei nelegiuiri ale Oazei ', ba pentru 
pentru patru, nu-Mi schimb hotărîrea, patru, nu-Mi schimb hotărîrea, pentru 



886 A M O S  I, 2. 
că au luat pe toţi oamenii prinşi de 

I 
pentrucă a ars, a ars •• pîn" 

război şi i-au dat Edomului •• : var, oasele împăratului EJ le-a făcut 
02Cron.28.1S. Jso.H.29. Ier. 47.4, 0.Ţet.2. 4. MVers .O. o •�a. 10;16. Jer.48. l!:zcc. '.!5.�. Ter 2 °niuJui 

7. de aceea•, voi trimete foc în zidu- 2. de aceea voi trimete · j"· ':2n„\.� 
rile Oazei, şi-i va mistui palatele. şi va mistui palatele Cher�\ in Moab· 

'' ler. <7. I. Moabul va pieri în miji l Ulu1 • ; 1: 
B. Voi nimici cu desăvîrşire pe Io- mij locul strigătelor • • d�c� ba�vei, i� 

cuitorii din Asdod •, şi pe cel ce ţine netu lu i  trîmbiţei :  • I•r.<s. �,2 01 şi su. 
toiagul împărătesc în Ascalon ; lmi voi 3. Voi nimici cu clesăvîrşir 

· °'Ca1q.11. 

ii:itoarce m�na î1!:1potriva. Ec��nulu.i ••, că tor • din_ mijlo�ul lui, i \P� JUde. 
ŞI ce va mai rămmea ţ din F1hsten1 va pe toate capetemile lui lm 01 ucide 
pieri, zice Domnul Dumnezeu." •rer.2. el, zice Domnul." •Nuon R',eună cu 
4. Zab .9. 0;6. MP�. 81 . H. ţ kr.47. 4. .  Ezec.25. 16. ' . 7· ler.�.1. 

lmpotriva Tirului. lmpolriva lui luda. 
9. Aşa vorbeşte Domnul : „Pentru 4 . . Aşa yo_rţ>eşte Domnul : p 

trei neleaiuiri ale Tirului • ba pentru trei neleg1um ale lui luda b�' enhu 
patru, n�-Mi schimb hotă'rîrea, pen- patr�, nu-Mi schimb hotă'rîreapentru 

trucă au luat pe toţi oamenii prinşi truca • .3� nesocot i! Legea Domn' t": 
de război, şi i-au dat •• Edamului, şi n'al! paz1t p�runcile_ Lui, ci s'a�1 1�1 \I 
nu s'au gîndit la legămîntul frăţesc. duş! m r�tac1�e de 1clolii •• cei m

�s�t 

"" lso. 2:i. 1 . ler.47. 4. E
•
zec.26;

_
:n; �. loel . 3.4,b. <i��Vers.? . noş� dupa Carl ţ au umblat şi părin�:: 

1 O: De _acee� '· yo1 trn�net� foc m ZI· lor , �� Lev . 26. u ,  10. Nrf'rn. 1 .1 . nun.!'.l. !u(: 1.� .... · .1 
durile T1rulu1, ŞI-I va m1stu1 palatele." Ier. IS. J9, 20. Rom. 1 . 2c . . + E„c.20. 13, 1� 1� 2;·;,� I 

• vers.<.7,etc. �- de a�ee� •, voi trimete foc în .luda 
lmpotriva Edomului ŞI va m1stu1 palatele Ierusalimului." '  

1 1 . Aşa vorbeşte Domnul : „Pentru ''ler. iu1. osrns.1( 
trei nelegiuiri ale Eclomului •, ba pen- /mpotriva fui Israel. 

�e�1tfu��u� �r�-'�'/it 
s;;iŢr�ţir.�t�1re

c� 6. Aşa vorbeşte Domnul : Pent 
sabia ţ, înăduşindu-şi mila, a dat dru- trei nelegiuiri al� lui Israel, ba pe� 
�ul miniei ţţ, şi îşi ţinea într'una ur- tru pat_ru, n�-M1 .sch imb hotărirea, 
g1a. • Jsa. 21 . 11 ; "' . 5 . Ier. <•.s. ele. Ezec. z.;. 12, 1:<, pentru�a a.u vmcI_ut pe cel neprihănit 
1<; 30.2, etc. Joel 3. 19. 0bnd. 1, etc. M•L L < .  <••Fnc .21. pe _ba�1, , ş1 pe sarac pe o păreche tle 
41. Denl.Z-i. 7. :Mal . 1 . 2. t2Crun .28. 17. tt l:!:zec.30.&. mcaJţammte. ::O JM. :!9.21 . Cap.U, 

1 2. De aceea, voi trimete • foc peste 7,- Ei doresc să vadă ţărîna pămîntu. 
Teman, şi va mistui palatele Boţrei." 1�1 _pe ca_pul celor sărmani, şi calcă in 

'' Obad.9. 10. p1c1oare dreptul celor nenorocilt 
lmpotriva lui Amon. Fiul •• şi tatăl se duc la aceeaş fotă. 

1 3. Aşa vorbeşte Domnul : „Pentru ca să pîngărească t Numele Meu cel 
trei nelegiuiri ale copiilor lui Amon •, ;,f��:�. ,;;_i;;;„ R10�1� . '2

·��:
.
"· 12. '" Ezec. 22.11. tLe•·.�. 

ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărî- � 
rea, pentrucă au spintecat „ pîntecele 8: Se întind lingă fiecare altar ' pt 
femeilor însărcinate ale Oalaadului, hame luate ca zălog ••, şi beau in 
ca ţ să-şi mărească ţinutul : "Ier. �.1 ,2. casa dumnezeilor lor amenda celor 
Ezec. 10.2. Ţef.2.9 . .(l(•Oeea l3. lG. ţ kr. 49. 1 .  OSÎndiţi de ei. 

1 4. de aceea, voi aprinde focul în • Ezec.23. <J. l Cor.6.10; 10.21. M f.xod.2'.>l 

�idur_i!e Rabei �. şi-i va mistui palatele, 9. Şi totuş Eu am nimicit • dinain:ea 
m m11locul strigătelor de război •• în lor pe Amoriţi, cari erau cît cedrii de 
ziua luptei, şi în mijlocul vijeliei în înalţi ••, şi tari ca stejarii ; le-am nimi
ziua furtunii. • Dcut. 3. u . 2snm. 12. 26. 1„,,9. cit roadele ţ din vîrf pînă în rădăcini. 

2. Ezec.20.0. (l<i:Cap.2. 2. (•Num.21.24. Dt>ul.2. 31. loS.:!·LS. (•(•.!'um.13.28,32,l!. 

1 5. Şi împăratul • lor va merge în tlea.o. 2<. Ma . u . 
robie, el, şi căreteniile lu i  împreună cu 1 O. Şi Eu v'am scos • din ţara E�ip-
el, zice Domnul." "ler.<9. s. tului, şi v'am povăţuit•• patruze�1 .de 

lmpotrfra Moabului. 
ani în pustie, ca să vă dau în stăprn1re 
ţara Amoriţilor. 2 1. Aşa vorbeşte Domnul : Pentru • E•od . 12.&1. Mic.a.<. ••neuu.1;U 

trei nelegiuiri ale Moabul'�i • , ba 1 1 . Am ridicat prooroci di�tre fiii 
pentru patru, nu-Mi schimb hotărîrea : voştri, şi Nazirei • dintre tinen1 voştri. 



A. M o s  2, 3, 4. 
este aşa, copii ai lu i Israel ? zice I mare t • . . 887 N�rnnul . . . . . '·· ��1m .. 11. 2 . J udc. 1:1.;1. sînt în

e!a
e' m rn11 locul ei, ce asupriri D 2 Jar voi a\1 _dat N az1re1lor să bea 1 0  N • 

·• • ! · si proorocilor Ie-a ţ i poruncit • : prih - .u smt •n stare să lucreze cu ne vin, ' roorocit i !" a�1re, zice Domnul ci î i - -
„Nu P ,q„. ao. 10. 1cr. 11.21. Cop . 7 . 1 2 , n. M1c.2.6, d.�sc .m palate comori ' cîşti

ş 
t
gramă-

J J. Iată •, vă voi sţro�şi cum strop- s\ � ieie ş1 răpire." g3,�„�r!:' 
te pămîntu l  carul mcarcat cu snopi D · De aceea, aşa vorbeşte Do 1 şes 

... . 
�"' htu . 1� ra

u��:z�� : „Vrăjm�şu] •. va imp�c��-
1 4. aşa ca cel rnt�. nu va putea sa tale • iţ� n d?bon tana, şi palatele 
fu"ă •, iar �el t!lre. nu se. va putea 1 vor f1 Jăfu1te !" <•rnog.l7.3,6;1B. o,10,11 . 1 "j i de tăria Im, ş1 omul viteaz nu-şi 2. i\_,şa vorbeşte Domnul : Du ă 5 u căpa viaţa. cum pastorul scapă din gura "1 h · va s <•ler. o.23. C•p.9.t, clc. ''"' l's . 33. 16 numai două bucăţi de pi · eu Ul 

1 5 Cel ce mînuieşte .arcul nu va pu: vîrf de ureche, aşa vo/1�c';;;a 
s�� �� 

tea "să ţină piept, cel iute de picioare lui Israel cari stau în Samaria 
p
;u 

nu va scăpa, şi călăreţul • nu-şi va colţul unui pat şi pe covoare de Da� căpa v iata ; »rs . M. 17. mase ! sl 6. iar cel. 1!1ai !n imos d i�t�e r�zboi- 1 3. As.cult.aţi, şi spune(i lucrul acenici, va fugi m p1eI7,a goala m ziua a- sta casei lui lacov, zice Domnul Dum-
ceea, zice Domnul. nezcu, Dumnezeul oştirilor: 1 4. „In ziua _cî�d voi. pedepsi pe Israel .Pt�tru faradeleg1le lui, voi pedepsi ş1. altarele din Betel ; coarnele altarului _ vo_r fi sfărîmate, şi vor cădea la pammt. 

Mustrări ş! ameni11fări. 3 t. Ascu ltaţi cuvîntul .acesta, pe ca
re-l _rosteşte Domnul im potriva voa

stră, copii .a!. lui Israel, împotriva î�
treaei fam1l11 pe care am scos-o dm \ari Egiptului ! . . . 

2 Eu v'am ales numai • pe voi dm
tr� 'toate familiile pămîntului : de a
ceea•• vă voi şi pedepsi pentru toate 
nelegiuirile voastre. <•Deut.7. 6; 10.15. Pe.147.19. 

toDAn.9.12. Mut. 11.22. Luc.12 . ..17. Rom.2.9, lPeL.4. 17. 

d;ă ��rÎieol��St�� oameni împreună, 

4. Ră�neşt_e l�ul î1:1 rădure, dac.ă n'are pradă� Sb1ara purn de leu dm fun-

d�.' c!ct�i���!�!·a lJ�c��j J:�n: p�i:::i�l, dacă nu i s'a întins o cursă ? Se ridică 
latul dela pămînt, fără să se fi prins 
ceva în el ? 6. Sau sună cineva cu trîmbiţa într'o 
cetate, fără să se spăimînte poporul ?  Sau se întîmplă o nenorocire • într'o 
cetate, fără s'o fi făcut Domnul ? •:• Isn.46.7. 

7. Nu, Domnul Dumnezeu nu face ni
mic fără să-Şi descopere • taina Sa slu
jitorilor Săi prooroci. (•}'uc.e. ta;1B.17. Pa . 21 . U. Ioe.n16.16. 8. Leul • răcneşte : cine •• nu se va 
speria ? Domnul Dumnezeu vorbeşte : 
cine nu va prooroci ?" .;. Cap. I. 2. "'* Fo.pt. 4.20; 6.20,29. I Cor, 9 .  16. 9. Strigaţi de pe acoperişul palatelor 
Asd?dului şi de pe palatele ţării Egiph�lu1, şi spuneţi : „Strîngeţi-vă pe mun
ţu Samanei, şi vedeţi ce neorînduială 

1 5. Voi surpa casele de iarnă • şi casele de vară •• ; palatele de fildeş se vor duce, şi casele ţ cele multe se vor nimici, zice Domnul." .:o Ier.a". :?'.! . .... �� Judc.3. 20. t I Reg.22.89. 

4 I. „Ascultaţi cuvîntul acesta juncane • din Basan, de pe m�ntele Sam�riei, vo.i .cari asupriţi pe cei sărmani, zdrob1ţ1 pe cei lipsiţi, şi ziceţi bărbaţilor voştri : „Daţi-ne să bem !" 
�·  I's. 22. 12. F.zl'<'. :11.1. IS. 

2. Domnul Dumnezeu ' a jurat pe 
sfinţenia Lui, ş i a zis : „lată, vin zile 
pentru voi, cînd vă vor prinde cu cîr
ligele ••, şi rămăşiţa voastră cu undiţi 
de pescari ; �·Ps. 69.a&. o:i'' ler. 16.IO. llnil.11.u;. 

3. „veţi ieşi • prin spărturi , fiecare 
drept înainte, şi veţi fi lepădate în Har
mon, zice Domnul." �Ezec.12.6,12. 

4. Duceţi-vă ' numai la Betel, şi păcă
tuiţi ! Duceţi-vă la Ghilgal ", şi păcă
tuiţi şi mai mu'lt ! Aduceţi-vă ţ jert
fele în fiecare dimineaţă, şi zeciuie
lile ţţ la fiecare trei zile ! •Em.20.3!l. 
�·*Osen4.tf>;12.lt. Cnp.IU1. ţNum.28.3,·i .  ţţllcut.H.28. 

5. faceţi să fumege jertfe de .mul
ţămire • făcute cu aluat ! Tnmb1-
ţati-vă vestiţi-vă darurile de mîncare 
de �u�.ă v�ie •• ! Că.ci aşa ţ vă place, 
copu a1 lui Israel, zice Domnul Dum
nezeu.'' .,.. Lev . 7 . ta;23.I7. �,,, Le,·. 22. 1e,21. 

Deut. 12 . 6. ţPs.81.12. 
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6. Şi Eu, de partea Mea, v'am !rime� 3. Căci aşa vorbeşte Dorn 
foametea în toate cetăţile voastre, ŞI ne.zeu : cetate� care scotea l�u:1 Du�. 
lipsa de pîne în toate locuinţele voa- mie de oa.meni, nu va rămînea (} 1P.11 ,, 
stre. Cu toate acestea tot • nu v'aţi în- o sută? ŞI cea care scotea 0 scc!teu 
tors la Mine, zice Domnul ." - oameni, nu va mai rtimînea uut.a d, 

• 1eo. 20. 11. Ier. o . a .  Vcr• . R , o. Hag. 2. 11 . zece, din casa lui Israel . ec1t tu 
7. N'am vrut să vă dau nici ploiae, 4. Căci aşa vorbeşte Domn cînd" mai erau încă trei luni pînă la casa lui Israel : „Căutaţi-Mă , ul. Căire 

secerat ; am dat ploaie peste o cetate, ţi trăi! <•2Cron.ir„2. rn.2!l. 1". Vero
. '  Şl " ve. 

dar n'am dat ploaie peste o. altă c.e- 5. Nu căutaţi Betelul • n�\;'ha.:;,.1 
����; ��;r���u�Î.o�,: g!��r• ŞI altul, tn ��b��•'.Jt:��i 8hirg�J

�l�
�
aCt J� �0:::'. 

8. Două, trei cetăţi s'au dus la alt.a bie, şi Betelul ţ va fi nimicit. s tn 1� 
ca să bea apă, şi tot nu şi-au potolit " •?•:· 4. <. ••cap.s.u. to""'·""'' 
setea. Cu toate acestea, tot • nu v'aţi 6. Ca_utat1 pe Domnul, şi Veli 1 :. ; întors la Mine, zice Domnul ." - Temeţi-vă ca nu cumva să a u rai . 

<•vero . 0 , 10,11. u,n fo_c c�sa �ui, Iosi �, şi_ focur ac�s� 9. V'am • lovit cu rugină în griu şi s o �11stu�e, !ara să fie cmeva la Betel cu tăciune ; grădinile voastre cele ca sa-I stlnga, •v 
multe, viile, smochinii şi măslinii vo- _7. v�i c:ri !?refaceţi • dr�ptul în';,'. ştri i-au mîncat deseori lăcustele••. Cu Im, ş1 calcat1 dreptatea m picioare ! toate acestea, tot nu v'aţi întors la 
Mine, zice Domnul." 8. El a făcut c!oşca cu pui • ��'O;i� • Deut. 28 . 22. Ha� . 2. 11. <•• Ioclt . 4 ; 2 . 20 . n_ul, ţ:I preface mtun:��cul în zori, i3i 

1 O. Am trimes în voi ciuma, ca • în ziua m �o�pt� neagra ; El cheamă! Egipt ; v'am ucis tinerii cu sabia, şi apel_e marn, ŞI le varsă pe faţa pămin· am lăsat să vi se ia caii, am făcut .să tulu1 : Domnul "j"t este Numele Lui. vi se suie in nări duhoarea taberii voa· iei 1ov 9 . o; aa.si. (,•(•l'H. 10J. 20. tiovaa. 31. Cap,i.1. sire. Şi cu toate acestea, tot •• nu v'aţi ttC•P · 4· 13. 
întors la Mine, zice Domnul." - 9. El. aduce �a. fulgerul prăpădul PI· •Exod. 9. a, o; 12. 29. Deut . 28. 21.00. I'•. 78. 60. ••Vers.o. ste cel puternici, aşa că nimicirea v�e 

1 1 . „V'am nimicit ca pe Sodoma şi peste c_etăţ�i.'� . 
Gomora •, pe cari le-a nimicit Dum- 1 O. E1 ur:�� pe cel ce-1 �iustră la 
nezeu ; şi aţi fost•• ca un tăciune scos poarta cetaţ11, ş1_ I� _es�e sc1rbă " de 
din foc. Cu toate acestea, tot ţ nu cel ce vorbeşte din 1n1ma. 

• Fac. 10. ,,., 25. iao.13. 10. Ier. 49. t8. •• zob. 8. 2. 1 1 . Deaceea, pentrucă pe sărac îl căi· 
v'aţi întors la Mine, zice Domnul . . · 1 • 1.a.20.21. "IReg.!I.• 
Iuda23. tVcni.s. caţi în picioare, şi luaţi daruri de griu 

1 2. „De aceea îţi voi face astfel, Is- , dela el : măcar că aţi zidit• case de 
raele, - şi fiindcă îţi voi face astfel, piatră cioplită, nu le veţi locui; mi: 
�;�f�ieJ,\��:i!

ă
! 
întîlneşti pe Dumne-

b��
c�i�

ţi
vf!�/\��

i
! 
foarte bune, nu ve11 

(• Ezec. 13. 6; 22. 30. Luc. lot. :11, 32. t=• Dcut. 28. 30, S8, BO. Mic. 6. 15. Ţel. I. 1'.i. llag.Ll 
1 3. Căci iată că El a întocmit munţii, 1 2. Căci Eu ştiu că nelegiuirile voa· 

a făcut vîntul, şi spune omului • pînă stre sînt multe, şi că păcatele voast� 
�i gîndurile. lui. E! prefa�e"z�ril_e •• �n sînt fără _nurl!ăr :  _asupriţi_ '. pe_ cd 
mtunerec, ş1 umbla ţ pe malţ1m!le pa- drept, luaţi mită, ş1 calca(t 1n pici� 
�întului : Domnul ţt, I?umnezeul oşti- are •• la poarta cetăţii dreptul săra,c�· 
rilor, este Numele lui. CIPe.t39.2. Dan.2. lor. "� Cup . 2.0.  "�·� 11m.?J.21 . 1 �P· · '  

28 .  •• C•p. 6 .  8 ;  a .  o .  � ne�t. :rz .  13; 33 .  20 . Mie. I .  s. 1 '.J .  De  aceea, î n  vremuri ca acestea, 
ttioa.47.4. Ier.10.10. cn1,_,„8; 0 . 0. înţeleptul • trebuie să tacă ; căci s1�t 

vremuri rele. 'Cop. 6.1 · 
5 1 . Ascultaţi cuvîntul acesta, cîntecul 

acesta de jale, pe care-l fac • pen
tru voi, casa lui Israel ! 

"'ler.7.29. Ezec. l.D . 1 ; 27 . �. 
2. „A căzut şi nu se va mai scula, fe

cioara lui Israel ; stă trîntită la pă· 
mînt, şi nimeni n'o ridică. 

1 4. Căutaţi binele şi nu răul, ca să 
trăiţi, şi ca astfel, Domnul, D�mn:: 
zeu_I oşţirilor, să fie cu voi, cu�)licsfu n
�� vU�Îţi • răul şi iubiţi binele, fa· 

ceţi
. 
să domnească dreptatea la P03�1 

cetăţii ; şi poate •• că Domnul, u 
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nezeul 0�tiril.or, va a

.
vea mi lă c.Jc rămă- 2. Tren·j i , h • " . 

889 
iţele (ul Iosif. • I • · :"' · " ; u1 . 10. 1tom.i•. G. cct i-vă c.I · . . • C?lnc şi vcc.lc\i, <lu�E'""· "'·"°· 2ne". 1D. 4. Joe12. 1.1 . mare 

. e acol1! pmă la Hamalul ţ cel 
1 6. De aceea, .a�a vorbeşte Domnul, steni 

'. şi_ P0�0riti-vă î n  Oat tţ la Fili
oumnezeul oşh�l lo�, C:I Atotp1!tcr- lnflo;i ti�'.

nt. �arc c�taţilc accska mai 
nic :  „ln to�t.e pieţele se vor . boci, şi ră( ii I arc t dmt. cele c.Joua impă-
e toate uhţ1le vor zice :

. „Vai � Vai !" mai .
a 
t� 

voast�c, ş1 este ţinutul lor 
Vor chema pe pl!lgar -�� j ale, ş1 la bo- • Jn. 2

1� 1��1„ucc1t al vostru ? . . . 
cire pe ceice fac jălan11 p(•ntru morţi. •:•ţNuh:a.ii. L. 10.9. + 2 H1·1i1.ucH. + + :! 1 'ru11 . ie . e. 

.. . "lec. 0. 1 7 .  3 Crec.J I ' '  . 
l 7. Jn toate y11le y_a f1 bocet, cine.I c.lepart 

e .1 f că �1ua nenorocirii " este 
voi ' trece prm mij locul tău, zice nia s" l

e? _Ş1 . acc\1 să se apropic ţ <lom
Domnul . . . '-' Exod . 12. 1�. N11h . 1 . 12. tco.p.ol. 1�.l�lt� I t.t . .:.,v.z1•c· .• 12.21. •ocn11.A. ltt;�.10. 
1 8 Va1 ' de ce1 ce doresc „z1ua Dom- 4 

E
" '" · 1 2· tt 1 •·'"·"'· 

nul:1i'!" Ce aşteptaţi voi dela ziua st�u 
.' r �ulcă pe paturi c.ie f ildeş, şi 

Don:inului 7 Ea va fi " întunerec şi nu mănî���n�i�/�jc pc aştcrnut�rHc lor i 
!:��f.···1er.so�J����·11�">��f�17;'�fi.Ezec. 12.� 21. la îng�ăşat. 

n turmă, ŞI v1ţe 1 puşi 
19. Veţi fi . ca un om ' care fuge di· c�� A:iure�z.ă ' in s�nctul alăutei, se 

naintea unui leu pe care-l lntîlneştc 1 1 d 
J
scus•I! ca Dav1c.I " în instrumcn

un urs, şi care, cin� ajunge acasă, îşi � c 
B 

e muz.1că. • 1„ . •. 12. •'·' I C�·•·"'·'· 

reazimă mina pe zid, şi-l muşcă un , cu
. 
c .

1cau _vin cu pahare lari;-i, se ung 
şarpe ! " '"'· '"· 

« .  . c mai bun untdelemn, ŞI nu se în· 
20. Nu va fi oare ziua Domnului în- tnstează de prăpăc.lul • lui Iosi f I 
l�I'ue�!����ă1�f ��Ju

sŢr
ir1t�i�� va fi ea 7. De a�ec� vor merge în �.��·;��-� 

21.  Eu urăsc•, dispreţuiesc sărbăto- fru_ntea prmş1lordc război ; şi vor în reta 
rile voastre, şi nu pot să vă sufă r •• str!gătelc de veselie ale acestor desfă. 
adunările de sărbătoare ! • Prov.21.27. taţi. 
111. 1 . 11-16. ler.6.20. Oseos.rn. ••Lev.20.91. �- D5Jmnul ' . Dumnezeu a jurat pc 
22. Clnd lmi aduceţi • arderi de tot Sm_e . 1nsuş, _ş1 Domnul, Dumnezeul 

şi daruri de mîncare, n'am nicio piă- oştmlor, a zis : „Mi-e scîrbă de mîn· 
cere d� ele ; _şi viţeii îngrăşaJi pe car_i·i dria " lui l�cov, _şi-i .urăsc palatele ; 
aduce\1 ca Jertfe de mul jam 1re, mei de aceea, voi da m mma vrăjmaşului 
nu Mă uit la ei. •l•a. 61l. o. :111c.•.o, 1 . cetatea cu tot cc este în ea. • h·r. bl . t<. 
23. Depărtează de Mine vuietul cin- Evr. o. "· 17· „ p' · " · '· •·:'"" · "· '"- C•P · ' · ' · 

tecelor tale ; nu pot asculta sunetul 9. Şi dacă vor mai rămînea zece oa· 
alăutelor tal e ! meni într'o casă vor muri. 
24. Ci dreptatea • să curgă ca o apă 1 O. Cînd unchiu-său va lua pc rcl 

curgătoare, şi neprihănirea ca un plrîu mort să-l ardă, ridicîndu-i oasele din 
carenu sea<:ă niciodată ! <•oseao.6. Mlc.o.s. casă, şi va întreba pe cel din func.Jul 25. Mi-aţi adus • voi jertfe şi daruri casei : „Mai este cineva cu tine ?" A
de mîncare, în timpul celor patruzeci cela va răspunde : „Nimeni" . . . Iar 
de ani din pustie, casa lui Israel ? . . .  celalt va zice : „Tăcere ! ' Căci " nu 
•DeuL'2. 17. los . 24 . H .  Ezec.20.s, 16, 2-1.�·apL.7.42,43. trebuie să pomenim acum Numele 
lu..t'l.28. Domnului !" o-c1111.1J.1:1 . .,...,.. c1,1d1. n. 
26. Veţi ridica dar pe Sacul, Im păra· t t . Căci iaU că Domnul • porunceşte 

lui ' vostru, şi pe Caivan, chipurile să se dă rime casa cca marc ", şi să se 
voastre idoleşti, steaua dumnezeului facă bucăţi casa cea mică. 
vostru, pe care vi l-aţi făcut, •1 Reg. l l . 88. • 11a . M. 1 1 . ••c•r-' · "· 

2i. şi vă voi duce în robie dincolo • 1 2. Pot caii să alerge pe o slincă ? de Damasc, zice Domnul, al cărui Sau poate cineva să arc marea cu boii, 
Nume •• este Dumnezeul oştirilor !" de aţi prefăcut judecata în otravă ', 

•2Reg.11.6. ••C•I•· ' · '"· şi roada dreptăţii în pelin ? 

6 1 (• ()JWa l0.4. Cap.L.7 • 
• · V�i de . ceice trăiesc • fără grijă 1 3. Vă bucuraţi de lucruri de nimic, m �1.on, ş1 la adăpost pe muntele · · t ă S�manei, vai de mai marii „ aceştia şi ziceţi : „Oare nu prin Una noas r 

ai celui dintîi dintre neamuri, la cari ar/�!g:�e��: ra���r��;· ridica . împo· 
aleargă casa lui lsr:�!h:.<. •• E•od . 19_4. triva voastră, casa lui Israel, zice Dom· 
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nul Dumnezeul oştirilor, un neam, 
car� vă va asupri dela intrarea H ama· 
tu l u i •• pînă la pîrîul pustiei." 

i;. Jer.6.10. *•:• �u m . 34 . 8 .  J R1•g.8. ti.-'l. 
Vedenii asupra prăbuşirii 

, lui Israel. 
7 1 .  Domnul Dumnezeu mi-a trimes 

veden:a aceasta . lată, făcea nişte lă
cus '.c, în ci: pa cînd începea să c�eas:ă 
otava ; era otava după cositul im pa
ratului. 

2. Şi după ce au mîncat el_e cu de�ă
vîrş:re toată i3rba drn ţara, am zis : 

Doamne Dumnezeule, iartă ! Cum ar 
putea să stea lacov în p:cioare " ?  Căci 
este aşa de slab !" • lsa.61.19. v.,,.,.. 6. 

3. Atunci Domnul S'a căit de lucrul 
acesta : „Nu se va întîmpla una, ca 
aceasta, a zis Domnul." 
4. Domnul • Dumnezeu mi-a trimes 

vedenia aceasta : Iată, Domnul Dum
nezeu vestea pedeapsa prin foc ; şi fo
cul mînca Adîncul cel mare şi apucase 
şi cimpia. "'Deut.ii2.36. Vers . 6. lona 3. 10. Jnc.5. 16. 

5. Eu am zis : „Doamne Dumnezeule, 
opreşte ! Cum ar putea să stea în pi
cioare • Iacov ? Căci este aşa de slab !" �, Vers. 2,  3. 

da ! Mănîncă-ţi pînea acolo . 
prooroceşte. ' Ş1 ac01 1 3. Dar nu mai prooroc · 

0 
căci . esţe „ un locaş sfîn/ ala .Betel• tulu1, ş1 este un templu al îrn 1 • 0n�ăra'. 

o;= c_a11. 2 . 12 . *(' I RParătiei1,, 
1 4._ Amc:is. a răspuns lui Arn''· '.2·"'"1:,. nu smţ n�c1 proo_;oc, nici fiu •a�ia : „Eu roc ; c1 smt •• pastor, şi strî ! Pt0o. 

smochine de Egipt. ngator de 
O J Heg. 20. 3.:j, 2 Ht·�. 2. :,; ·I . :i.." ;  6. t. (:(ICap I l 1 5. Dar Domnul m'a luat d. j Zob:'<; 
Domnul m i-a zis : „Du-te i

e a 01, şi 
ceşte popor�lu i  Meu lsraelj" Prooro. 

1 _6. Asculta ��um Cuvîntul Do lui, .tu car_e z1c1 : „Nu prooroci ,lll�upotriva lui  Israel, nu vorbi · 1�· va case_i lui _Isaac !" '' E>.ec. 2i .
12���1ti. 

1 7. Om pncrna aceasta • iat· ·2·1• 
ce Domnul : „Nevastă-ta ••' va �u ce_ �1-
cetate, fiii şi fiicele tale vor că/"'1in v_iţ i de s�bie, _ogorul tău va fi i�a .o. ţ1t. cu �r�ng�1a d� ri:iăsurat ; tu fn�; vei muri _mtr u� pam�nt necurat, şi Is. rael �a}1 dus m robie departe de \a. !�u.10�!1: os:„1.e;3_�:�'. ��: ;�' 2;' 31• 32· ::·�· ha.1a.u 

6. Atunci Domnul S'a căit şi de lu- 8 I. �omnul Dumn�zeu mi-a triJnes crul acesta. „Nici una ca aceasta nu urmatoarea vedenie. lată, era un se va întîmpla, a zis Domnul Dum- coş cu poame coapte. 
ne zeu." '!-· El  a z:S : „Ce vezi, Amos?" Eu am 

7. El mi-a trimes vedenia aceasta : r�spuns : „Un . coş .cu poarne coapte." 
lată, Domnul stătea pe un zid făcut Ş1 Domnul m 1-a zis : „A venit sfîrşi· la cumpănă, şi avea o cumpănă în tul • . poporului Meu Israel ; nu-l mai mÎnă. pot Ierta •• ! '''Ezec. 7.2. "rop.;J, 

8. Domnul mi-a zis : „Ce vezi, 3_. ln ziua aceea, cî�tecele Templu. 
Amos ?" Eu am răspuns : ,,O cumpănă." l u i •  se vor preface rn gemete, zice 
Şi Domnul a zis : „Iată, voi • pune Domnul Dumnezeu, pretutindeni vor 
cumpăna în mijlocul poporului Meu arunca •• în tăcere o mulţime de tru
lsrael, şi nu-( •• voi mai ierta ; •2 Reg.2u3. puri moarte." • cap.5.23. ••cap.6.�11. 
Isa . 28. 11;3J . 1 1 . P1tn.2.8."'*Cap.8.2. �lic. 1. 1s. 4. Ascultati lucrul acesta, voi cari 
9. ci înălţim ile • lui Isaac vor fi pu- mîncati • pe cel lipsit, şi prăpădiţi pe 

stiite ; sfintele locaşuri ale lui Israel cei nenorociţi din ţară ! "Ps.1u. Pror.3i.11 

vor fi dărîmate, ş i Mă voi ridica •• îm- 5. Voi, cari ziceţi : „Cînd va trece 
potriva casei lui Jeroboam cu sabia." l una  nouă, ca să vindem griul, şi Sa· 

• foc.26.23; 46. 1 . Cap. 5 . 5 ; 8 . u . ••2 Reg. 1s. 10. batuJ • ca să deschidem grînarele, să 
1 O. Atunci Amaţia, preotul din Be- micşorăm efa •• şi să mărim siclul, ş1 

tel •, a trimes să spună lui leroboam ••, să strîmbăm cumpăna ca să înşelăm: 
împăratul lui Israel : „Amos unelteşte • Neem. r n. 10, rn. ''''lllc.6.1�, 11

: împotriva ta în mijlocul casei lu i  ls- 6. Apoi vom cumpăra pe cei nevo1aş1 
rael ; tara nu poate să sufere toate pe argint •, şi pc sărac pe o păreche 
cuvintele lui ! • 1 Reg. 12 . 32. ••2R•g.u . 2:1. de încăl tăminte, şi vom vinde codma 

1 1 .  Căci !ată _ce zice A_mos : „lero- în Joc de griu." - •Ca�.u 
boa� va f1 ucis de sabie, ş1 Israel 1 7. Domnul a j urat pe slava • l_u! I� va f1 dus în robie departe de ţara I cov : „N:ciodată •• nu voi uita nrc1un3 
sa !" din faptele lor ! •cap.a.a. •• u,..e.i3;U. 

1 2. Şi Amaţia a zis lui Amos : „Plea- 8. Nu se va cutremura ţara ' dm 
că, văzătorule, şi fugi în ţara lui Ju„ pricina acestor m işelii, şi nu se vor 
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· ocuitorii e i ?  Nu se va umfla I săb:ei să-i . 891 

jăli !olt la ca rîul, ridicîndu-se şi po- · och:i , pe . pear�ă
1
; voi pune astfel toaţa ţa: e iarăş ca rîul •• Egiptului ? i ei ca sa e f�� ,�a�1, nu. bine. gonndu 5 • " O"• '-" .  · · • <'•qLD . 5 . ' 5. �o�nul, Dumnezeut .oŞ�i��I�

1;�-��·i�: ziua aceea, zice . Domnul Dum- g-e. pam111tul, şi se topeşte , · i toţ ' 1 9. I: voi face _să �s!i ntească S_?a�e- ' rn1tori_i lui jălesc ••. Se în�l(ă ca 1 rî�j ne�e1; am iază, ş1 voi intuneca pamin- 1 Nil, ŞI se pogoară ca rîul Egiptului. te . a nămeaza mare. 
1 

. ·•· M;c. u. """C•i•. R.B. tul Z��ovo. u. !sa. 1'. 10; 59. ·� 10. !"'· 1,·: ·" ·  ".'ic.�. 6. ?· �I Ş1-� zidit cămara •  în ceruri, 
V" voi preface sarbato�1le in ia- . Şi:� 1nteme�at bolta deasupra pamîntu-1 0 . . :oate cîntări le în boem pentru , lui •  cheama apele„ mări i, şi Ie varsă Je, ş� voi acoper i  toate coapsele cu pe faţa (?ămîntului. Domnul ţ este Numor\I, . oi face toate capetele pleşu- mele Lm ! " Pe. 10<.a, 13. """ Cnp.5.8. tCup„. 13. saci' şi_ varunca ţara într' o jale •• ca 7. ,_,Nu ��nteţi voi oare pentru Mine re ; vo\in sino-ur fiu, şi sf1rşitul ei la ŞI cop_1 11 Etiopienilor, copii ai lui pent�uca 0 zi a';°nară ." • 1sa.1s.2,a. Ier.4s.31. srael ? zic� Domnul. N 'am scos Eu va fi 

8_ 27 31. '''" 1er.6.2G. Znh . 12.10. P� .lsra�I. d1� ţara Egiptului, ca şi pe EJce.7. 1 '1 t" vin zile zice Domnul Filisteni d in Caftor •• şi pe Sirieni l 1 . " J a, • d oi trimete foamete din Chir t ?" oumn�zeu, frn �e de îne nici sete I "�·"''"· ""'Deut.2. 23. Icr. 47. 4.  t Cnp. l.�. 
în ţara, nu oame . t � � . , 1 8. „lata, Domnul Dumnezeu are och:1• de apă, ci foame )1 �e e upa auzirea 

I 
p:roniţi peste împărăţia aceasta vinocuvintelor Dom��s��: 3_1_ l's. 7u. Ezec. 7•28. va.tă, ca. s'o nimicesc „. de . pe _faţa pă-

1 2. Vor pribegi" atunci dela o" �a�e ��:tuf�/ ; ]����� ��e v0
0

�1:1
1�

�
' 
de tot 

la alta, dela m1az:i .-: noapte I� �asant, ! •Yers.<.  '""lcr. :io . 1 1 : a1 . ><:„ oo. Obed .16.11. vor umbla isto�1ţ1 incoace ŞI . rn�olo, 9. „Căci iată, voi porunci, şi voi vîn-să caute Cuvtntul Domnului, ŞI tot tura casa lui Israel între toate nea-��-1 vor găsi. . murite, cum se vîntură cu ciurul, fără 1 3. Jn ziua acee� se" V_?� top i de sete să cadă un singur bob la pămînt ! fetele frumoase Şt flacau. 1 O. Toţi păcătoşii poporului Meu vor 1 4. Ei, cari jură • acum pe păcatul"•• muri de sabie, cei ce zic " :  „Nu ne va Samadei, ş i zic : „P� Dumnezeul tau ajunge nenorocirea, şi nu va veni pecel viu, Dane !" Şi : „P� drumul t ste noi." . . •_C•p.6 .. e. Beer-Şebei !" Vor cadea, ş1 nu se vor 1 1 . „ln vremea aceea • voi ridica dm · scula." « Osea4.15. ·:·•Deut. 9. 21. tCap.5.6. căderea lui cortul lui David, îi voi mai 
drege spărturile, îi voi ridica dărîmă-

• !uri le, şi-l voi zidi iarăş cum era odi-9 1 . Am yăzuţ pe Domnul stmd pe ni oară • Fnpt. 1•.1•, 11. altar. Ş1 __ a zis :"„Loveşte pragul �e 1 2. c; să stăpînească • rămăşiţa Edo: sus al porţ:i, ca sa se cutremure uşio- mului •• şi toate neamurile peste cart rii, şi  sfărîmă-i '. peste �ap�tele l?r _a le a fost chemat Numele Meu, zice tuturora. Rămăşiţa lor tnsa o VOI pier: Domnul care va împlini aceste lude cu sabi a, aşa că niciun�t ·• d 1.n �· cruri. · ' '' Obed.19. ••Num.2us. nu va putea să scape fugmd, ŞI m- 1 3. lată vin • zile, zice Domnul, c:unul din cei ce vo r scăpa_, nu va cînd piuga�ul va ajunge pe secerător, scăpa. •P•.68.21. H�b ·3· 13; ""C�P·2· 14• i cel ce calcă strugurii pe cel ce _îm-2. De ar pătrunde_ ch tar p rnă  �� Io- �răştie sămînţa, cînd mustul va p1cu-c�:nţa morţilor •, ş1 de aco!o 1.1 �a ra din •• munţi şi va curge de pe toate smul�e mina Mea ; de -�'ar �Ul chta� tn dealurile. • i:•-28.6. ·�1'"'.�"·'s. ceruri", şi de acolo 11 voi pogon. 1 4. Voi aduce înapoi pe pnnş�1 de •Pe.139.s, •te. •<'iov 20.6. Ier. 51.03 .  o?ad. 4· război ai poporului Meu !�rael. ; e1 vor 3. De s'ar ascunde chiar pe virf!-lţ zidi iarăş " cetăţile pustule ş1 le . vor 
Cannelulu.i, şi acolo îi voi căuţa . ş.1-1 locui, vor sădi_ �ii şi le vor b.ea vmul, voi lua · de s'ar ascunde de pnvmle vor face grăd1n1 ş1 le vor mm�a roaMele ch:ar în fundul mări i, ŞI acolo • dele. • Ier. 3G. 3. ••1sa. 61.<;6b. 21. F-z"'.'· ·16·33-:ia. 
voi porunci şarpel ui să-i muşte. 1 5. li voi s�di �n ţara lor, ŞI nl _

vor 
<•Lev.2a.:is. �eut.�.60. �z"".. 6· 12· mai fi �mulşi • �1�1 t0�!:e�:�� t�ua� 4. De ar merge în robie chiar tnamte� dat-o, zice Do� a-l 41 Ezec :w 28• 10e1 3.20. vrăjmaşilor lor, şi acolo voi porwm ''1'"·60·21· er. · · · · 
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O B A D I A  

S A U  A V D I E t  

(Psal. 137. 7 .  P l i n g. 4. 21 , 22. I o  el  3. 18, 19. Ţ ef. 2 .  10, 1 1 .  Z a h. 14. 9.) 
1 1 .  Proorocia lui Obadia. Aşa vorbe- lui, în ziua cînd străinii îi lu 

şte Domnul Dumnezeu despre E- cînd străinii intrau pe porţ�J averea, dorn • :  - „Noi am auzit o veste • •  a�uncau _sorţul � asupra Jerus 
e .lui, şi 

din partea Domnului, şi un sol a fost ŞI tu erai atunci ca unul din eN1rnuiui, 
trimes cu ea printre neamuri, zicînd : 

. . '"ioeta.a: N,b „Sculaţi-vă, să mergem împotriva E- 1 2. Nu trebu1a1 să te uiţi m " .a.1<,. 
dornului ca să ne războim cu el !" - I� �iua . fratelui tă_u, în ziua •• 

ul tamit• 
::,���/!;1:;.�i:,· Ezec.20. 12, 13, 14. 1oe1a. 19. Mal. I. a. cm� . !m, .nu treb.u1ai să te buc��"ţro· 

2. ,,lată, te voi face mic printre nea- copili lu� !ud_a in ziua pieiri i  I� de 
nu trebma1 sa vorbeşti cu sem 1.r. )1 muri, vei fi cel mai dispreţuit. ziua strîrntorării ! ·•· P s . 22  17. e ie 1 n  

3. Căci rnîndria inimii tale te-a dus 
6
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în rătăcire, pe tine, care locuieşti în � " 
crăpăturile stîncilor •, şi domneşti în 1 3. Nici nu trebuiai să intri pe înălţime ; de aceea, tu zici •• în tine ţi.!e �op«;>r_ului Meu . î� ziua nenof0�· 
însuţi : „Cine mă va arunca Ia pă- ru lut, �1c1 nu .t�ebu_1a1 să te bucurl�� rnînt ?" ·•• 2Reg.u.1. <·•1sa . l4 . 1a,u,l5. Apoc. 1s. 1. n_enoroc1re� !m_in z_1ua_ prăpădului lui 4. Dar chiar dacă ai locui tot atît de ŞI .n� tr�bu1a1 �a pui rn_ina pe bogăţii! ' 
sus • ca vulturul, chiar dacă ţi-ai aşeza Im m zma prapaduJu.1 lui ! e 

cuibul •• între stele, tot te voi arunca 1 4  . . N � tre_buiai să st�! la răspîntu, ca jos şi de acolo, zice Domnul." să mm1ceşh pe fugaru lui, şi mei nu •Iov20. 6. Ier.49. I6;51.63. Amos9.2. ••Hab.2.9. tr�buiai �ă dai In i:nîna yrăjmaşului pe 
5. Dacă ar fi intrat • la tine nişte ce! ce scapasera din el in ZIUa necazu. hoţi, sau nişte tîlhari de noapte, - 1 Im ! 

cum eşti de pustiit ! - ar fi luat ei 1 5. Căci ziua Domnului este aproape• oare mai mult decît ar fi putut ? Dacă pentru toate neamurile. Cum •• ai fă. ar fi venit nişte culegători de vie la cut, aşa ţi se va face ; faptele tale se 
tine, n'ar fi lăsat *' ei niciun strugure vor întoarce asupra capului tău. 
pe urmă ?*Ier . 49.9 . .;:::'Deut.24.21. lsa. 17. 6j 24. 13. iCIEzec.30.3. Ioel3. u. "'* Ezec.35.15. Heb.Z.�, 

6. Vai ! Ce scormonit este Esau ! Cum 1 6. Căci, după cum aţi băut ' paha-
i s'au descoperit comorile ! rul mî_niei, vot cei de pe m untele Meu 7. Toţi cei uniţi • cu tine te-au izgo- 1 cel sfint, tot aşa, toate neamurile îl 
nit înapoi pînă la hotar, prietenii tăi v�ir bea n_ecurrnaţ ; vor bea, vor sorbi 
te-au înşelat şi te-au stăpînit. Cei ce · din eţ, . ŞI vor f1 ca şi cînd n'ar fi 
mîncau din pînea ta ţi-au întins curse, fost mc1ocl.ată." 
pe cari nu le-ai băgat de seamă •• ! „ Ier. 20.28, 29; 49. 12. 1oe1s.n. 1Pe1.u;. 

'' Ier.38. 22. '"''' Isa. rn. 11 , 12. 1 7. „Dar ' mîntuirea „ va fi pe mun· 
8. „Oare, zice Domnul, n u •  voi pier- tele Sionului, el va fi sfînt, şi casa lui 

de Eu în ziua aceea pe cei înţelepţi Iacov îşi va l ua înapoi moşiile. 
din Edom, şi priceperea din muntele ·•• 1oet2.�2. ""'Amos9.8. 

lui Esau ? •Iov6. 12,13. lsa.29.14. Jer.49. 7. 
9. Vitejii • tăi, Temane „, se vor spăi

mînta, pentruca toţi cei din muntele 
lui Esau să piară în măcel. 

i:'Ps. ';6. 5. Amos2.16 • .;..:•Jer.49. 7. I O. Din pricina silniciei • făcute îm
potriva fratelui tău Iacov, vei fi aco
perit de ruşine, şi vei fi nimicit cu 
desăvîrşire •• pentru totdeauna. 
>:•Fac.27. 41. Pe.137. 7 . Ezec.25.12; 35. O. Amos 1. 11. 
.;„;'Ezec.35.9. Mal.I. 4. 

1 1 .  Căci în ziua cînd stăteai în faţa 
1. A.şa se numeşte tn Septuagiota. 

1 8. Casa lui lacov va fi • un foc, şi 
casa lu i Iosif, o flacără ; dar casa lui 
Esau va fi miriştea, pe care o vo" 
aprinde şi o vor mistui ; şi nu va mat 
rămînea niciunul din casa lui Esau, 
căci Domnul a vorbit ! <•Jsa.10.11. Zah.tH 
1 9. Cei dela miazăzi vor stăp�ni ' 

muntele l ui Esau, şi cei din . CÎ1!1p1e" 
ţara Filistenilor ; vor stăpîn t  ş1 _ţmu· 
tul lui Efraim şi al Samariei ;  ş1 Be· 
niamin va stăpîni Oa

,
�!:!,��

9
l
.
"
12_ ••Tei.2·'· 

20. Dar prinşii de război ai acestei 
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o�!IO ara Cananiti!or pin_ă ·la • Sarep- tele

. 
Si�n�l�t?rn • �e. vor sui pe munp1n1 .t prinş ii de razbo1 a1 lerusal imu- Esau D • 1, c� �a. Judece muntele lui t� ş�ari sînţ Ia_ S�farad, vor s_tăpîni „ lui." · �r imparaţ1a •• va fi a Domnu-��iăt ilede miaza-zi. • 1 Reg. I7. 9, 10. '*ler. 32.44, '4; 7 . 14.27. Z:bT:��··�:,1:'.��:����:�:„�;·� 6

Dan. 2. 

I O N A  
(Is a i a  42. 19; 55. 7, 1 1 . I e r e m i a  18. 7, 8. E z e c h i e l  18. 23. M atei  12. 40, 41.) 

1 Cuvîntul Domnului a vorbit lui 1 1 O. Oamenii a · l i�na • fiul lui Amitai, astfel : mă, şi i-au zis :ei� a� avut o. ��re tea-
, V 

• ': ZR•g. 1'.26. c�ul acesta ?" că'ci 
e��u

e
c�
iia 1 �cut .lu-

2 Scoala-te, du-te la Nin ive, ceta- ca fugea de Faţa Do 1 _aceia şhau 
te� �ea_ mare • •

•• 
şi �tri�ă împotr!v� e i. Ie spuse�e el. mnu m, pentrucă 

Căci ��utatea e1 s a suit pma la 1 1 .  E1 1-au zis : „Ce să-j i facem, ca să Mine ! '' Fac. 10.11, 12. Cup.3. :. 3 : < . 11 . ..,Fac.1s. s� potolească marea faţă de noi ?" c-. 
'1 21 . Em. •. a. Iac.o.4. Apoc.1s.o.  c1 marea era din ce în ce 

. . _ a  
3 Si Iona s'a sculat • să fugă la Tars, furiată. mai in-
dep;rte de faJa D?f!Inului. S'a pogi:i- 1 2. El. le-a răspuns : „Luaţi-mă. i 
rit la Jafo „, ş1 a gas1t acolo_ C! corab ie a.n!n�aţ1-n:ă în m�re, şi marea se' ]a 
care m.

e�ge� l� Ta�s._ A plahţ preţu! h_mşh faţa _de vo1 ! Căci ştiu că din călătone!, ş1 s a _suit 1� _cor��ie ca sa vina m_e1�, vine peste voi această mare 
meargă 1mpreuna cu calaţoru la Tars, fu�tuna . •Joanii.50. 
departef de faţa Domnului. •cap.4.z. _ 1 3. _Oamenii aceştia vîslcau ca să a„1,,.19.4s.2eron.2. 1•. Fapt.D.u. tFac.4.16.Iov1. iun:p la uscat, ?ar_ �u puteau •, pen�p. • _ _ truca marea se mtanta tot mai mult 
4. Dar D?mnu! a f'!-cut .sa su.fle. pe împotriva lor. • Prov.21.30• 

mare un vm! napraz�1c, ŞI a. shrn�t o _1 4. Aţunci au strigat către Domnul , 
m�r� furtuna. Corabia amem�ja sa se ş1 .a� zis :. „I?.oamne, _nu ne pierde din 
sfanme._  . . . , Ps.1� ·26• pn�ma v1eţu omului acestuia, şi nu 
5 .  Corab1eru s au tem�t, _au stngat ne 1mpovăra • cu sînge nevinovat ! Că
fiecare la dumnezeul lu�, ŞI an .arun- ci, Tu, Doamne, faci•• ce vrei !" 
cat' în mare uneltele dm corabie, ca <•Deut . 2 1 . s .  <·• Ps.m. 3. 

s'o facă mai uşoară. Iona s'a pogorît 1 5. Apoi au luat pe Iona, şi l-au arun
în fundul •• corăbiei, s'a culcat şi a a- cat în mare. Şi furia mării • s'a potolit. 
dormit dus. • •·opt.27. 18, 19 , 38. '"' l S•m.u. s. . . . • :s.89.o. Luc.8.24. 
6. Cîrmaciul s'a apropiat de el, şi i-a 1 6. Pe. �'!,menu aceia 1-a . apucat o 

zis : „Ce dormi ? Scoală-te şi cheamă • mare fn�a �e �om�ul, ş1 �u ad_us 
pe Dumnezeul tău ! Poate că •• Dumne- D�mnulu1 o Jertfa, ŞI l-au facut JU· 
zeu va voi să se gîndească la noi, şi nu rumţe. . •' Morc. 4. n . FapL D.11. 
vom pieri !" '' Ps. 107 . 28. <••1oe1 . 2 . u. ! �· D��nul a tnme_s. un peşte ma�e 
7. Şi au zis unul către altul : „Veniţi s� mgh1ta pe lo�a, ş1 . Ion_a a _stat 1� 

să trao-em la sort • ca să ştim din pri- pmtece le peştelui trei zile ş1 trei nop\1. 
cina c�i a venit p�ste noi nenorocirea •M•1-12-4o; i•.4. Luc.11.30• 
aceasta !" Au tras la sort, şi sorţul a 
căzut pe Iona. •1oa. 1 . a,16. 1 Sam.10.20,21;u. 
U,.f2. Prov.16.33. Fapt. 1.26. 
8. Atunci ei i-au zis : „Spune-ne • din pricina cui a venit peste noi nenoro

cirea aceasta ? Ce meserie ai, şi de 
unde vii ? Care îţi este ţara, şi din ce popor eşti ?" • Ios. 7 . 19. 1 Sam. 14. 43. 
9. El le-a răspuns : „Sînt Evreu, şi 

mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care • a făcut �area şi uscatul !" 
>:ops. 14.6.6. Fapt . 17.24. 

2 t. Iona s'a rugat Domnului, Dum_
nezeului său, din pîntecelc peştelui, 

2. şi a zis : „ln strîmtorarea mea, 
am chemat • pe Domnul, şi •• .  m'a a�
cultat ; din mijloc�! _Iocm_nţe1 morţi
lor am stricrat, şi m1-a1 auzit gl�sul. 

•::. Ps. J20. 1� 130. I; 142. 1 . Plin.3.j,;1,56. (:;" Ps. 65.2. 

3. Şi totuş mă arunc�sei • în 3:_dînc, 
în inima mării, ş i rîunle . d�. al?a m

ă 
înconjuraseră ; toate valunle ş1 _toate 
talazurile Tale au trecut peste mme. 

=�Ps.88.6 . .,..�" Pe. 42. 7. 
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4. Ziceam• : „Sînt lepădat dinaintea o- [ cea rea şi �ela faptele de asu . ch ilor Tăi ! Du iarăş voi vedea Tem- I de cari le -smt pline mînile 1 Prare" 
plul„ Tău cel sfint.'' 0 Ps. 3LZ?. 11)0 1 Rrg. f L3S. • • 

• ... � r"a.�.6. � 1, _ 1 

5 Apele m'au acoperit • pînă aproa- , 9. Cane şta_e _daca nu Se va · '<. pe0 să-mi ia viaţa, adîncul m'a îm•;iluit: I �umne�eu . ş � Se v_a căi, şi da��toarce 
papura s'a împletit în jurul capului 1 \ � �pr:„mmaa Lua aprrnsă, ca 5nu.5, meu �Ps. W. 1 .  Pll n . 3 . 5' .  

I
' p1enm . c 2 �a111 . 12.22 a nu 

6 °M'am poaorît pînă la temeliile _I O._ Dun:!nezeu a văzut • ce fă. 1"11·1• 
m�nţilor zărn'ărele pămîntului mă în- ŞI ca se 1�torceau dela calea fiau er 
cuiau pe' vecie . dar Tu m'ai scos viu • rea. Atunci Dum�ezcu S'a căit d; cea 
din groapă 0o'amne, Dumnezeul meu ! pe c�re se hotanse să li-I facă _rauJ , Oh. 18. 10. I-a facut. a1er.1a.s.,A��� �u 
7. Cînd îmi tînjea sufletul în n:iine, _ . • . , ,  

mi-am adus aminte de Domnul, ŞI ru- . N_em11ltam1rea 
găciunea mea • a ajun� pînă la Tine, lui Iona, ş1 mustrările Domnului. 
în Templul Tău cel sfmt. • P•. rs. o. 4 I .  Lucrul acesta n'a plăcut 
8. Ceice se li;Jesc de idoli d_eşerţi • în- lui Iona, şi s'a miniat. del0c 

depărtează îndurarea dela e1. i 2. S'a rugat Domnului, şi a zis : Ah • ... _ *2�g. 1_<. 1â. Ps. 31: 6. IPr. t�. s; t6. t9. ! �oamnc, n� este a�easta tocm�l · 9._ E_u ansa lţ1 V?I �duce J_e�tfe . C!-1 !ln I ziceam _eu cmd eram m c
_
ă în ţara rne� 

str1�at de mulţ�m1re, vo� 1mpl11�1 J �- Toc!11J 1  lucrul aces '.1- v01�m sa-I inlatu; ruintele pe cart le-am facut. Mmtua- 1 fugind la Tars •. Caca ştiam că eşti rea •* \·ine dela Domnul." •Pe. 00. 1<, 23; 1 Dumnezeu m ilos „ şi plin de indu"�o 
116. t:, 1>. 0'"'""'· Evr. L1. 1;. ••Pe.3.8. I îndelung răbdă'.or, şi bogat în bu � 

I O. Domnul a vorbit peştelui, şi pe- . tate, şi că Te căieşti de rău ! na 
ştele a vărsat pe Iona pe pămînt. 

I 
•c�p. 1 . 3. •· Exnd. '';' ·• · p,_ �.;. 1oei1.13. 3. Acum .• D_oamne, 1a-mi viaţa. caci 

• . . ne au mai bine să mor „ deci! S.i 3 1. Cuvm!ul _Domnului a vorbit a i trăiesc !" • r Reg.19 . <. "''°"' ' doua oara lua Iona, asţf�I : 1 4. Dumnul a răspuns : „Bine faci Tu 2. „Scoală-te, du-te la N1n1ve, cetatea de te mînii ?" cea mare! şi v_esteş�� acolo strigarea 5. Şi l�n� � ieşit din cetate, şi s'a aşepe ca_re j1-o �01 da ! . , . zat la rasant de c�tate. Acolo şi-a fă. �- Ş1 lon_a s a �culat, ŞI s a d�s I� N!- cut un umbrar, şa a stătut supt el, n!ve, dupa Cunntul Domnului. Ş1. Na- pînă va vedea ce are să se întîmple cu mve era o cetate foarte mare, cit o cetatea. călătorie de trei zile. 6. Domnul Dumnezeu a făcut să 
4. Iona a început să pătrundă în oraş, crească un curcubete, care s'a ridicat c.ale de � zi, st�igîn� şi _zi_cîn<l * : „_lnc_ă peste Iona, ca să facă umbră capului patruzeci de zile, ŞI Nmrve va f1 m- lui . şi să-l facă să-i treacă minia. Iona micită !"  • o.ut. 18·22• s 'a  bucurat foarte mult  de curcubetele 
5. Oamenii din Ninive au crezut • în acesta. 

Dumnezeu, au vestit un post, şi s'au 7. Dar a doua zi, la răsăritul soarelu� 
îmbrăca cu saci, dela cei mai mJri pînă Dumnezeu a adus un verme, care a 
la cei mai mici. •:\lat.12.41. Luc.11 .sz. înţepat curcubetele, şi curcubetele s'1 

6. Lucrul a ajuns la urechea împăra- uscat. 
tului din Ninive ; el s'a sculat de pe 8. Cînd a răsărit soarele, Dumnmu 
scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia a făcut să sufle un vînt uscat dela ră· 
de pe el, s'a acoperit cu un sac, şi a sărit, şi soarele a bătut peste capul 
şezut în • cenuşă. •1°,· 2. 8. lui Iona, şi Iona a leşinat. �tunc1 � 

7. Şi a trimes să se dea de ştire • în dorit să moară, şi a zis : „Mai b1�e sa 
Ninive, din porunca împăratului şi mai mor • decît să trăiesc !'. ' . ''"'·� marilor lui, următoarele : „Oamenii şi 9. Dar Dumnezeu a zis lui lona:_„_B1· 
vitele, boii şi oile, să nu guste nimic, ne faci tu de te mînii din pnca�� să nu pască, şi nici să nu bea apă curcubetelui ?" El a răspuns: „Da, .� 
deloc ! 02eroo. 20.3.1oe12. u.. ne fac că mă mînii pînă la moarte : . 
8. Ci oamenii şi vitele să se acopere 1 O. Atunci şi Domnul a zis: „Ţie 1� 

cu saci, să strige cu putere către Dum- este milă de curcubetele aci;sta, cart 
nezeu, şi să se întoarcă • dela calea lor n u  te-a costat nici o trudă ş1 pe care 
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tu l-ai făcut să .c�eas;ă, ci într'o I află mai 895 

ou te s'a născut ŞI mtr o noapte a mii de 0 mult de _o sută douăuci de poa�t • . . bească d
ameni, car i n.� ş:iu •• să dcosep��ri Şi Mie sa nu-M1 fie. milă de 0 mul\in:-:'7� de_ stm:::a lor, afară de 

Nioive, cetatea •  cea mare, •n care se *Cup. i . 2; 3.2,e3_\'
����L "'  t P  

M I C A 
S A U  M I C H E A  

(Psa l m ul 85. 11. P i l d e l e  21. 3 .  I s aia 32. 17, 18.) 

• &. 36. 8;Ub. 9 .  

• Ameninţări�e. 
. 

. J _I O. Nu �pun�\i • lucrul acesta în Gat 1 1. Cuvmtul Domnulm, spus lui M1· , ş� !JU_ plm:::e\1 în Aco ; tavăl i \ i-vă . ' 
ca •, din Moreşe_t, p_e v�em�� l u i  lo- 1· tanna •• la Bct-Leafra. in 

tarn, Ahaz, _Ezech1a, 1mpara.111.}u1. lu- . • 2 sam. 1 .20. • • i  .... . o.2S. 
da proorocie asupra Samane1 ş1 le- _1 1 . Treci, locuitoare din Şafir cu _ ru;alimu(Ui. • • • ler .26. 18. „ A mos 1. 1 . 1· ŞITiea • desc_opcrită ; Jocuitoar'ea �rn 1 Ascultaţi, voi popoare toate ! la �aanan nu mdrăzncşte să iasă jalea 
�inie, pămîntule \.ş1 _ce. este pe �I ! e_l·.t"!aetelului, vă ia gustul si Yă 0_ 
Domnul Dumn_ezeu sa fie martor 1i;i- pnţ1 in_e�. 01'•·

.
"°·" "·'- "· '••.13. '2 . sau.:u. 

potriva voa�tra, D�mnul care este m I 2 .• Cac1 locuitoarea din Maroi tre· 
Templul LUI cel sfmt t ! •J)eut.32.2. 1sa. 1 .  ":I.ura _ pentru perderea fericiri i e� 
tt. �Ps.50.7. Mal.3. 5. t Ps. 1t . 4. Io�a2.1. Hab.2.".!l. fundca s'a pogorît • nenorocirea d '  3 .  Căci iat� că Domnu!• 1�se d i': Io- . pa�tea �omnului pînă la poarta Ier�� 
cuinta •• Lui, Se _pogo�ra, ŞI umbla pe ! sahmu lm. • Au„. '·'· 
înălţimile ţ pămmtulu1 ! •I•a.26. 21.  I I �- lnhar:nă-ji caii cei iuti la rar lo
=rs. 11>.3. t Deut.32. 13; 33.29. Am0<4.13. cu 1toare dm Lachis" · tu ai fost re 

'
d · • l Supt El se_ topesc munţii.", văile tîi p�ici�ă. �e i:iăcat' pentru fiica

3 s1�
crapă, ca. cear� ld�l!ltea foculm, ca apa n_ulu1, ,cac1 m tine s'au găsit nelegiui· 
care curge prin npl. •Jude.>.•. Ps.01. •. I rile lui Israel. ., 11o-• .  "· ,� 11. 
r..M. 1, 2, 3. AmoeD.>. Hab. 3  .. 6,IO. • • I 1 4. Deaceea te vei despărţi •  de Mo-
5. Şi toate aceste.a du� pncma ne le- reşet-Gat, casele din Aczib •• vor fi 0 
giui�ii I�i Iacov, dm pricina păcatelor amăgire pentru împăraţ i i lui Israel. 
casei lu1 ls:ael ! Dar care este nele· i:r;2:-5a111.s.  �- 2Rq;:;. 1b. 1 .&., 1:" 1D. o:oo 1u„.1.·, . ... _ 
giuirea. lui Iacov ? N� este oar� Sama- 1 5. Iţi yoi aduce un nou stăpîn, locui
ria? Ş1 ca.re este pacatul lut lud a ? toare dm • Mareşa ; slava lui Israel 
Nu este Ierusal imul ? • . . va merge Ia Adulam". 6. De aceea, voi preface Samaria în- 1 °10<.!5. «. „ , rmn . 1 1 . 1. 

tr'un morman �e. pie_tre :. pe �împ� î_n: 1 6:. Rade·t�. t:iie-.li_ părul •, clin_pri:ina 
rr'un Ioc de sadtt vie ; 11 voi pravah copu lor" tai 1ub1\1 ; lărgeşte- t1 pkşu
pietrele în vale, şi-i voi desgol i teme- via ca vulturul, căci ei se duc în robie 
liile ". • 2 11eg. 10.20. cap. 3. 12. >"' Eza:. L1. 14. departe de tine ! • l•• l . "l. lsa.1.&.2; 22. 12• 7. Toate chipurile ei cioplite vor fi Ier. 7. 29; 16.6; '7 .o; .s.37. oopun.•.•. 
sfărîmate, toate plăţile • ei de curvă . . . . 
ror fi arse în foc, şi-i voi pustii toţi 2 1: V:a1 de ce1ce cu_getă • nelegiuirea 
idolii : căci din plăţi de curvă i-a adu- ; • ş1 faureoc�· rele .'". aşte.rn �tul !or ; 
nat, şi în plăţi de curvă se vor pre- 1 cmd se crapa de z1�a o i n faptu1esc, 
face . . . •o .... 2. a, 12. ' dacă ţ Ie stă în putere. 
S. Deaceea plîng •, mă bocesc, um- 1 • 

• o  .... 7.•. •• r..'6.4. •Foc.'1: "'· 

blu" desculţ şi gol, strig ţ ca şaca- ,  2. Daca p�ftesc • o;:oare, pun_ 
m1�� 

lui, şi gem ca struţul. • !sa. Zl . 3; 22. 4_ pe ele, daca dor�sc case, _ le rapesc ! 
1ir.1.I9. „111 •. 20•2, a, 4. tiov30.29. Ps.Ul!.6. asupresc pe om ş1 casa lui, pe om ş1 
9. Căci rana ei este fără leac · se în- moştenirea lui. 0 1""·''·8· 

tinde• pînă Ia Iuda, pătrund� pînă I 3. Deaceea, aşa . vorbeşte Domnul : 
la p�arta poporului meu, pînă Ia Ie- j ,,Iaţă, �u am �e gmd să . aduc o nene
rusalim. • 2 Beg . 1s.13. 1'a.s.1,s. rocue 1mpotr1va acestui leat de oa-
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meni •, de care nu vă veţi feri grum�- 1 �· Şi toţuş ".o.i u�îţi binele . . zij şi nu veţi mai umbla cu capul aht I raul, le J llpu1ţ1 pielea şi c şi IUbiti 
de' sus, căci vremile •• vor fi rele. pe oase ! arnea de 

. 
�"' ler. 6. 3. 1:"� Am.os ă. 13. Efes. 5. 16. 3. J?upă Ce au ffiÎncat • carne �- !n ziua . acee�, veţi aJu.ng� �e P?- ru!u! �eu, după �e-i jupoaie i

a Popa. mina •, veţi boci••, ş1 veţi zice · „S a sfarima oasele · tl fac bucăţi P elea, Şl-j 
isprăvit ! Sîntem pustiiţi cu desăvîr: I se fierbe într'� oală ca şi ' ca ceeace şire ! Partea de moştenir� a po�orulu1 tr'un cazan••, ,: Ps .  "·•· :��.nea din. 
meu trece ţ în mîna altuia ! Vai ! cum 4. apoi strigă • către Do ·'"· "·'·' mi-o ia ! Ogoarele noastre Ie împarte El nu Ie răspunde, ci Işi as�n�I. Da; 
vrăjmaşului . . . !" de ei în vremea aceea pe t 

n e fata 
"H•h.2. 6. •; 2sam . 1 . 11. tC•_P. 1. 10: făcut fapte rele. ' n ru că au 

c��e ��
a
f�fi�d�� f�fnghi�

a 
d�

e �:��: •Pe. 18. <L Prov. 1. 28. Isa.1. 1s. Ezec. e. 1� Zoh '·" 

pentru sorţul tău, în adunarea Dom- 5. _,_,�şa V<;>rb�ş"te Domnul despre proo. nului." • !leut. 32 .8,9. rOC!l Ca0rl ratacesc pe poporul m 
6. „Nu • proorociţi !" zic ei. „�ă nvu c.�n, daca au de muşcat •• c�va cu di�'. se proorocească asemenea lucruri. Ca- ţu, ves.te�c pacea, " tar da ca nu l i s 

ci altminteri ocările nu mai încetea- pune ntmtc m gura t, vestesc războiul ză !'' _ >:<Jen.30.10. Amos 2.12; 7.16. sfînt : 1:•1sa.56. 10, 11. Ezec. 13.10; 22.20. •ei<.:11.r.2. u 7. „Este Domnul atît de grabnic la M•t.7.16 .. t Ezec
.
' 1�. 1e, 10. · 

minie, casa lui lacov ? Acesta este felul 6. „Om pricina aceasta, va veni noap. Lui de a lucra ?" „Da, cuvintele Mele tea • peste voi . . .  fără nici o vedenie 1 sînt vp�ielnice celui ce umblă cu ne- Ş_i întunerecul . . .  f�ră_ nici o prooro: pnhanire ! . c1e ! So'!-rel� v_a asf1nţ1 •• _peste aceşti 8. De multa vreme poporul Meu este prooroci, ş1 ziua se va rntuneca pe. socotit de Mine ca vrăjmaş ; voi răpiţi ste ei ! ''''" e.20,2"1 . Ezcc .13.23.Znh .13.< .<·<"1mos;,, 

mantaua de pe hainele celor ce trec 7. Văzătorii vor fi daţi de ruşine liniştiţi şi n'au gust de răzhoi. ghicitorii vor roşi, toţi îşi vor acoperi 9. Voi izgoniţi din casele lor iubite barba ; căci Dumnezeu nu va • ră
pe femeile poporului Meu, luaţi pen- spunde. '' Pe.7<. e.Amoss.11. 

tru totdeauna podoaba Mea dela copiii 8. Dar eu sînt plin de putere, plin de lor. Duhul Domnului, sînt plin de cuno-1 O. Sculaţi-vă, şi plecaţi, căci aici nu ştinţa dreptăţii şi de vlagă, ca să fac 
este odihnă' pentru voi ; căci, din prici- cunoscut lui Iacov nelegiuirea• lui, şi 
na spurcăciunii••, vor fi dureri, dureri lui Israel păcatul lui." •tea.;s,,, 
puternice. "Deut.12.9. "'' Lev. 1s. 25, 28. Ier. s. 2 .  9. „Ascultaţi dar lucrul acesta, că-

1 1 . Da, dacă ar veni un om cu vînt • petenii ale casei lui lacov, şi mai mari 
şi minciuni, ş i ar zice : „Iţi voi proo- ai casei lui Israel, voi, cărora vă este 
roci despre vin, şi despre băuturi ta- scîrbă de dreptate, şi cari suciţi tot 
ri !" acela ar fi un prooroc pentru po- ce este drept ; 
porul acesta ! • Ezec.13. 9. 1 0. voi cart zidiţi Sionul• cu sînge", 1 2. „ Te voi strînge • în întregime, şi Ierusalimul cu nelegiuire ! 
lacove � Voi strînge ramăşiţa lui Israel, " Jer.22. rn. -*Ezec. 22. 21. Hab.2.12. Tef.3.s. 
îi voi aduna ca pe nişte oi dintr'un 1 1 . Căpeteniile • cetăţii judecă pen· staul ••, ca pe o turmă în păşunea ei, tru daruri, preoţii „ lui învaţă pe po· aşa că va fi o mare zarvă t de oameni. por pentru plată, şi proorocii lui proo: 

''' C•P - '· 6. 7· ••Ier. 91 . lo. t Ezec.!16. 37. rocesc pe bani ; şi mai îndrăznesc apoi 1 3. Cel ce va fac spărtura se va sui să se bizuie ţ pe Domnul şi zic: „Oare înaintea lor ; vor face spărtura, vor nu este Domnul în mijlocul nostru_? trece pe poartă şi vor ieşi pe ea ; îm- Nu ne poate atinge nici o nenoroc•· 
b����l ��

r�/�i Î:
r
fr.����n

1
t�:)or, şi re !" •Iea. 1 . 23. Ezec. 22. 12. oeea 4 . IB. Cep.1.s. 

(1 0sea 3. 6. l,'t(•Iea. 62. 12• �• Ier. 6. 19. t ha.48. 2. Jer.7.4 . Rom . 2. 17. 
1 2. De aceea, din pricina voastră, Si�· Mustrări. nul va fi arat • ca un ogor, ler�sah· 

3 1. Am zis : „Ascultaţi, căpetenii ale mul •• va ajunge un morman de pietre, 
lsr!�l ! 

l a
N�v� !�t�aja��l� 

a�0����� I�� şi muntele ţ Templului o înălţime aco· 

cunoaşteţi dreptatea ? • Ier. 6. '· 6. 
peri tă ��.f.!�1�.r��p. 1. 6. •• Ps. 79. t. t C•P· u 
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vremile• de pe urmă, muntele 4 I. In. Domnului va fi întemeiat tare Casei ai înalt munte, se va înălţa ca cel m dealurilor, şi popoarele vor dea�UP!�adă la el. •:•1eo.2.2,etc. Em.n.22,2" ven�::murile �e vor du�e. cu g:rămad� 2. · vor zice: „ Veniţi, haidem sa la el,, şt la muntele Domnului, la Casa ne suim eului lui Iacov, ca să ne înournn:·Îe Lui şi să umblăm pe cărările vel.e 'c1ăci di� Sion va ieşi Legea, şi L�il rusalim Cuvîntul Domnu lui. 

897 Ir _Dar ei �u cunosc gîndurile' Domn!;! �1' nu-! inţeleg planurile nu ştiu ��ie
i-a strins, ca „ pe nişte 'snopi în • � \ lao..60. B. Rom. H.:1:1. �,,\ 11111. :!I. !O, 

e�li �c.?a\ţe ", fiica Sionului, şi tre-: , aci 111 f�c un corn de fer şi 0 copita de a.rama, ca să sfărîmi •• multe pop�ar{, ŞI t �ă î�c!1ini Domnului ţţ ��Îui
a ��î�: mch.m1 Do:11nului între-Ier 61 J (l(t 

averile lor. *hm.41.1;., ll•. ttZuh:4.i4;6.�an. 2. 44. tis1L. 18. 7; ZI. l�; OO. I),�. din kl va judeca între !llulte P?POare, 3. t"rî între neamuri puternice, de- 51. Acum, strînge-ţi rîndurile în cev� �ot 
a Din săbiile lor îşi vor făuri tate, ceata S1onului, căci sîntem îmP.ar 3 d� plug", şi din suliţe.le lor co- presuraţi ! Judecătorul lui Israel este fiare . niciun neam nu va mai trage sa- lovit• cu nuiaua pe obraz! 

soar�potriva altuia, şi nu vor mai în- •run.s.:io. M•u.so;2uo. 
b1·a'·�a1•• să facă ră•zI•b•o.2i.;,, Ioels .10. ••Pe.72.7. 

2. Şi tu, Betleeme • Efrata măcar că 1 eşti. prea mic. între.•• cetăţii� de căpe-4 ci fiecare• va 1.ocu.i s�pt "'.iţa lui şi ten�e ţ ale Im luda, totuş din tine Imi · 1 smochinul lut, ŞI nimeni nu-l va va teşi Cel ce va stăpîniţţ peste Israel suP, turbura . Căci gura Domnului oşti- şi a cărui obîrşie"ţ se suie pînă în vre'. mal rbit ''lReg.4.26. Zoh.3.10. �u.ri străvechi, pînă în zilele vecinirilop: �î�d t�ate popoarele umblă fie- c1e1. 
•Mnt 2.s.1o,m 7.42. ••tsnm.23 „ t�•nd ie. S. • urnele dumnezeului SăU •,noi 25 ttFo.c. 49.10. lea.U 6. ""tPs 00:?. l'rov.8.2'!,2S. care 1�n:1bla •• în Numele Domnului, Ioan.1.1. 

•. 

• 
•

• 

vom I · nostru totdeauna şi în 3. De aceea 11 va lasa, pma la vreDu��;z��cLJ" '„ 1er.2.11. '"''Zab.10.12. m�a. cî�d va !1�şt�.cea c�re are. să nav6ct ln ziua aceea, zice Domnul, voi �ca , ŞI rămaş1,t.� .fraţilor Săi se va 
ad��·a pe cei �c�iopi \ vo! strînge. gră- mtoarce la cop111 lut 

!��:.��·10. ••cap.<. 7. ma�� pe.:ui
��

m
tzgomţi, şi pe aceia pe 4. El se va înfăţ_işa„ şi va cîrmui • cu 

���34��61.Tel.3.19.' ••Ps.147.2 . Ezec.94.13;97.21. pute�ea Domm.�lu1, ŞI cu măreţia Nu-
7 Din cei şchiopi voi face o rămă- mel�1 1?�m��lu� J?umnezeulu1 Să� :.v�� i ă • din cei ce erau risipiţi, un neam l�c�1 hm.şliţ�, .cac1 EI. va fi . proslav1t şi ' · . ·Domnul va împărăţi„ pe- pma la marg1mlepămmtulu1. •1ea.•o.11; f�te;i�1�� ş�untele Sionului, de acum ���.00• ��"{�:.'i.':i. Cap. 7· "· ••P•. n 8· 1••· "'· 11 
şipînă'n veac! •Cnp. 2.12;u,1,e;1. 18. 5. El va fi racea • noastră! Cînd va "!Ja.9.!;24.23. Dan.7. 14,2 7 .  Luc.t.99',Apoc.11.16. veni Asirianu în ţara noastră, şi va pă-8. Iar la lin�, turn .al turmei, .dea.I al trunde în palatele noastre, vom ridica fiicei Sionulu1, la tine ':'.a. v�m,. ŞI la împotriva lui şapte păstori şi opt căpctine va ajunge ve�hea s.tapm1re, tmpă- tenii ale poporului. ră\ia fiicei lerusahmulu1 !" •Po.72.7.Ien.9.6.Zab.9. 10.Luc.2.u.EJ„.2.u. 9. „Pentru�e. str!gi tu însă a�u� aşa 6. Ei vor pustii ţara Asiriei .cu sabia, de tare? N'a1 1mparat•? Nu mai a1 sfet- şi ţara lui• Nimrod cu sabia scoasă ni� de te apucă•• durerea ca pe o fe- din teacă. Ne va izbăvi•• astfel de meie la naştere? Asirian cînd va veni în jara noastră, •Ier.e.1�', ••1sa:t3.e;21',s. I�r.30.6;�.49. şi va p�trunde în ţinutul nostru. 10. Sufere, fnca S1onulu1, ŞI gemi ca •Fac.10.e, 10,11. ••Luc.1.11. o femeie la naştere! Căci acum vei ieşţ 7 Rămăşiţa• lui lacov va fi în mijdin cetate şi vei locui în cîmp, şi. te. -.:e1 lo�ul multor popoare, ca o rouă•• car� duce pînă la Babilon ! Acolo vei f1 iz- vine dela Domnul, ca ploaia m�runta bivită, acolo te va răscumpăra Dom- pe iarbă care nu se bizuie pe nimeni, nul din mîna vrăjmaşilor tăi. • i nu atî�nă de copiii oamenilor. 

11. Căci acum• multe neamuri s'au ş •vere.9 . ••Deut.sz.2.Po.72.6;110.s. slrî�� împotriva ta, şi zic: '!�� fie .P�n- S. Rămăşiţa lui Iacov va fi între neaglnţa, ca să ne vadă „ och11 1mplmm- muri în mijlocul multor ,popoare, c� du·m·se dorinl�u��1�u?;.�t�.�'. Cap.1.10. un l�u între fiarele pădurn, ca un pui 
57 
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de leu între turmele de oi: care, �în? 
trece, calcă în pic�oare şi sfîşie, ş1 m-

meni nu poate scapa pe altul. . 
9. Ţi se v_a ricţica �îna �es�� protiv: 

nicii tăi, ş1 toţi vraimaş11 tai vor f1 
0\�

.
ici

'
�Î� 

• ziua aceea, zi�e Do�nu_I, 
îţi voi nimici �u. de�ăvî�ş!re call od!� 
mijlocul tău, ş1-ţ1 voi sfanma .��a!

.
��-

11. voi nimici cu desăvîrşire cetăţi�e 
din ţara ta, şi-ţi voi surpa toate ceta-
ţ�i�e. 

Voi nimici cu desăvîrşire descîn
teceie din mijlocul tău, şi nu vei mai 
ar�� ��fj�f��;/ cu desăvîrşire : l��i�i 
tăi şi stîlpii tăi idoleşti din mijlocul tău, 
şi nu te vei mai închina• • la lucrarea 
mînilor tale ; , *Zab.�3.2. *� Iea.2

:
?· 

14. voi nimici cu desăvîrş1re dm mij
locul tău Astarteele tale, şi-ţi voi dă
rîma idolii. 15. lmi voi răzbuna • cu minie, cu ur
gie, pe neamurile, cari n'au vrut s'a
sculte." ::.Ps.14.9.i. Vers.8.2Tes.1.8. 

Judecata Domnului cu poporul Său. 
Indurarea Domnului. Pricina. 6 1. Ascultaţi dar ce zice Domnul : 

„Scoală-te, judecă-te înaintea mun
ţilor, şi dealurile să-ţi audă glasul ! ... 

2. Ascultaţi•, munţi, pricina•• Dom
nului, şi luaţi aminte, temelii tari ale 
pămîntului ! Căci ţ Domnul are o ju
decată cu poporul Său, şi vrea să Se 
judece cu IHael. - •Deut.:ri.i.Pe.50.1,4. 
Isa.1.2. **Oeeal2.2. tisa.1.18;5.3,4;43.26.0sea4..t. 

3. „Poporul Meu, ce • ţi-am făcut şi 
cu ce te-am ostenit? Răspunde-Mi ! 

.(llJer.2.5131. 
4. Căci te-am • scos din ţara Egiptu

lui, te-am izbăvit din casa robiei, şi 
am trimes înaintea ta pe Moise, Aaron 
şi Maria! 

* Exod.12. 51: 14. 30; 20. 2. Deut. 4. 20. Amos 2.10. 5. Poporul Meu, adu-ţi aminte ce plă
nuia Balac • împăratul Moabului, ş1 ce 
i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor, şi 
ce s'a întîmplat din Sitim • •  pînă la 
Ghilgal, ca să cunoşti binefacerile ţ 
Domnului!" •Num.22.5;23.7;24.10,11.Deot.Zl. 
4.15. Joe.24.9,10. Apoc.2:14. �Num.2.0.1;33.-49. Ioe.4.. 
19;5.JO. ţJudc.5.11. 

6. „Cu ce voi întîmpina pe Domnul, 
şi cu ce mă voi pleca înaintea Dumne
zeului Celui Prea !nalt? II voi întîm
pina oare cu arderi de tot, cu viţei de 
un an? 

7. Da� primeşt� • Domnul oare .. berbeci, sau zeci de mii de • !1J11 de 
untdelemn? Să dau eu pent:iur�" de 
legile mele pe întîiul meu nă� fatăde. 
du! trl!pului?'�eu pentru păc���\· ro. 
fletulm meu. - <•p,_50_9.51 su. ;:��:a:.- ţ2Reg. 16. 3; 21. G; 2.�. 10. l���:/�:!9��: 
8. „Ţi s'a arătat*, omule ce ne, şi ce alta cere Domn�) delste_ bi. 

decît_ să" faci d�eptate„, să iube \hne, I�, �:, sa umbh smerit cu Dum��z�1
· !��a

·
c.18.19.;���\��·12. ISnm.15.?2. OseaG.6;12�� 

9. Glasul Domnului strigă cetăţ"" . omul înţelept se teme de Numele 'ţ.şi !��� !
!
taţi pedeapsa şi pe Celce 0 t�t 

1 O. Mai sînt în casa celui rău com . 
nelegiuite, şi blestemata • efă mică 

,on 
'-"Dcut.25.13.-16. ProY.ll.l;20 ;0 ZJ 11. Pot socoti Eu curat pe cele� ' · o c1:!mpăn�· nedreaptă şi greutăţi str�� be m sac . •o,,..1,. .12: �entruc� b��aţii_ lui sînt plini ·d·; s1lmc1e, locmtorn lui spun minciun· şi limba lor • este numai înşelătorie i� gura lor, . "Ier.o.�o,6,8. 13. de aceea, ş1 Eu te voi lovi • cu su. ferinţa, te voi pustii pentru păcatele tale. *Le\·.26.16. Pa.10;.n,is. 14. Vei mînca • şi tot nu te vei sătura ci fo�m�a va r��înea î� tine; ce vei 

11:!a.dmam!ea �raima�ulu1 nu vei scăpa, cac1 ce vei scapa, voi da pradă săbiei. 
�� Lev. 26. 26. Osea. .f.10. 

15. Vei sămăna •, dar nu vei secera 
vei stoarce măsline dar nu te vei llllg; 
cu unţdeleml!ul lor, vei face must, dar 
nu vei bea vm ! 

•Deot.28.38,39, 40. Amos5.11. Tef.1.13. Hag.1.6, 
16. Căci ei păzesc • toate orinduirile 

lui Omri • •, şi lucrează întocmai cum a 
lucrat casa lui Ahab ţ, şi umblă după 
sfaturile lor, de aceea te voi face de 
pomină ţţ, îţi voi face locuitorii de 
batjocură, şi veţi purta ocara •ţ popo
rului Meu. ·=·1Reg.10.25,26. ••oeea5.u. 
ţ1Reg. 16. 30,etc.; 21. 23, 26. 2Reg. 21.3. ţţIReg.9.B. 
Ier.19.8. :Clţlsa.25.B. Ier.61.51.PJlo.6.l. 

71. Vai de mine ! Căci parcă sînt la 
strîngerea poamelor, şi la strîng�

rea bobiţelor• după culesul struguri
lor: nu mai este niciun strugure de mîncare, nici cea dintîi smochină'', 
dorită de sufletul meu ! 

..;tJso..17.6; 24.13. ,;c.:irse..28.4. Osea9.10. 
2. S'a dus omul de bine • din ţară, şi nu mai este niciun om cinstit prm· 
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oameni; t�ţi st�� _Ia _pîndă ca să 111. In zi� • • • . 899 

tre sînge, fiecare mtmde o cursă zidu 
.1 • a., c1nd 1(1 vor zicli ia .. \·er:eJ.ui săU. *Ps.1:.1;1�.1,3. Isn.:i7.t. 1:·q�ah.1.1r._. hota��
. 
j� I'�· ziua ... aceea ţi se vor lă�

a
� fj Mînile _lor s1!1t tndreptat7 �a facil 2i.13. Os{•a ;1.�l�.mO!:l9. ll, ele. �-,„ ha.11 . Jli; HI.�'('� -�. cîrmuitorul _ cere darunl J_uclecă- 12. In ziu 

· 

ra ·1" cere plata, cel mare iş1 arată din A . 
. a. aceea, vor veni la ti torfaţă ce do_reşte _ c� lăcomie, şi ast- pînă l�m� rmă în Egipt, din E.,.r;t 

r:1 merg mîna,'.�.:!11.�:·,,.q„_J.2,, ("np.3.11 dela un ���te
dl�\ltulare la alt:: şi 

Cel mai bun dintre ei este• ca u� dl 3· l?a_r mai întîi (ar� va fi pusrr 
�ărăcine, cd mai cin�ti_t este mai r�� t��f'i'��n.a locuitorilor ei, în urma t'�p� 
'"ecît un tufiş �e �i.:nm. Zma vestita 14 re.le. ··h·c."1.11.,.„,„"·"· � toli prooroc.11 Ta�, pedeapsa Ta se j Paşte-Ţi poporul cu toiagul Tău e ie! Atunci va f1 uluiala lor. pa� e tu�ma moştenirii Tale ca l ' aprOp �2Sum. 2:-J.6,7.Ezee.2.G.Iea.;,.J,t3, CUleŞte Singură În pădurea"' di 

re .C?· 
5. Nu crede• pe un I?rieten, nu te ;��ul .C.armelului; ca să pască �e ";;!� încrede î_n ruda c�.a mai de apr?�Pe _; dată�� '.'.'._ Galaad, ca în zilele de altă 
ăzeşte-ji uşa guru de cea care 1ţ1 sta 15 . . _ ''ha."7."<. 

p brate! . "ler.9.<. . . „Iţi voi arata lucruri minunate 16 Căci fiul" batiocoreşte pe tatăl, fa- :-- . zic� Domnul, ca în ziua• cînd ai 
la.se scoală îmP?triva ma_n:iei e_i1 nora ieşit dmţaraEgiptului."-•l's.S!l.Z!;7'.i2. 
irnpotrirn �oa.erei sale ; _ vraimaşu omu- s l 

6. Neamu.nle vo� vedea• lucrul ace
lui sin! cei dm ca.sa Im! -:-- '''E,,.c.2'2.7. ta, şi se \Or ruşina, cu toată pute
l131_10_21,:1,36� Luc.�2.ă3;.

21:1!. 2T1ro.::i.2,:1. �e� lor; vor pune mina•• la ură i 7. Eu msa vo� pr_1v1 _spre Domnul, 1ş1 vor astupa ure�hile. g ' ş 
irni voi pune nadejdea rn Dumnezeul . ·lsn.20.11. ''''''°v'I.C.;2!1.o. 
rnintuirii mele, Dumnezeul meu mă va l 7 . . V'?r linge pulberea•, ca şarpele . 
asculta. ''lsa.s. 11. v�r 1eş1_ tremurmd„ ca tîrîtoarele pă'. 
s. Nu te bucura• de mine, vrăjmaşă, mm_tulu1,_ afară din cetăţuile lor vor 
căci chiar dacă am căzut „, mă voi ve_m t pline de frică înaintea Do�nu
scula iarăş, chiar dacă stau în întune- lui, f?umnezeului nostru, şi se vor teme 
rec, totuş Domnulţ este Lumina mea! deTme.''Ps.72.9.Isa.<9.23. •''Ps.1s.<a.tler.:<1.•. 

:rrov.2-4.t7.PUn.4.2t.i:::��Ps.37.u.Pro\'.2U6.ţl's.27.t. 18. Care• Dumnezeu este ca Tine _ 
9. Voi _s�feri: mini� Dom!Jului, _că: re ierţi:• nelegi�ir�a1 ş_i treci ţ cu'�:

ci am pacatu1t 1mpotnva Lui, - pma de_rea pacatele ramaş1ţe1 moştenirii Tace El îmi va apăra pricina şi-mi va le� El �u-Şi ţineţţ mînia pe vecie, ci 
face dr�pta.te; .E! mă va scoate l_a lumi- h plac_e mdurarea ! •Exod.i&.11 . . „,Exod.3'. 
nă••, ŞI VOl prtVJ drep,i����_;_uLPs.3i.G. 

���-1���3��-20. tCap.4.i;5.3,7,8. �r�.103.9.Isa.57. 

JO, Cînd va vedea vrăjmaşa mea lu- ! 9. �l va. avea iarăş n:ti�ă de noi, va 
crul acesta, va fi acoperită de ruşine•, c�Ica. m p1c10.are neleg1u1rile noastre, 
ea, care-mi zicea : „Unde „ este Dom- şi vei arunca m fundul mării toate pă-
nul, Domnezeul tău ?" Ochii mei ţ îşi catele l'?r. . . . 
rnr vedea dorinţa împlinită faţă de ea. ?O. Ye.1 da• cu_ credmc1oş1e lui Iacov, 
Atunci ea va fi călcată în picioare ca ş1 vei ţmea cu indurare faţă de Avra-

;.���-�!JJ��oef2� 1�l;ţ��- =-��:3:;;�.:.�: �: �W�1�
e
d:i

0���j�;;ă:,�rinţilor noştri în 

Zab.10.&. *Luc.1.72, 73. *'�P8.l05.9,HI. 

N A U M  SA U NAH U M  

(Numeri 10. 35 .  Ps. 68 .  Isaia 10. 5 ,  etc.; 33 .  1-5; 29 .  5 ,  8 .  Ţefania 2 .  13.) 

) I. Proorocie despre• Ninive. Cartea 
proorociei lui Naum, din Elcoş. *îef.2.13. 

2: �omn�I este un Dumnezeu gelos • şi razbunator •• ;  Domnul Se răzbună şi este plin de minie ; Domnul Se răz-

bună pe protivnicii Lui, şi ţine minie 
pe vrăjmaşii Lui. *Exod.20.:.;�1.u. Deuu. 
24. Ios.24.19. >:<�=Deut.32.35. Ps.9-1.1. Isn.59.18. 

3. Domnul este îndelung răbdător ", 
dar de o mare •• tărie ; şi nu lasă ne
pedepsit pe cel rău. Domnul umblă t 
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în furtună şi în vîrt_ej, şi norii sînt 

��!!.�� 1f ����;�:II��a}.�.1·,.._\, Iov 9�:.x;:��i�;: 

··�: ·�;· ��:;���· �-area şi o usucă_, face 
să sece toate rîurile; Basan1;11 •• şi <;:ar
melul tînjesc, şi floarea L1banulm se 
\'esteje?��:100. 9. Isa .60 .2. Mnt.s.26. ''"'"Isa.33.�. 

5. Se clatină • munţii înaintea Lu� 
şi dealurile• • se topesc; se cutre�ur� 

Eămţntu_I. ţ Jnaintea Lui, lumea ŞI toţi 

"'��-u���·r'�!J��c.s.o. Ps.97.5. l'tlJe.t.4. ţ2Pet .. 
a.�o� 

6 _ Cine poate sta _ înaint�a ur�1e_1 . 
Lui? Şi cine poate. ţinea. piept mll!_l�� 
Lui aprinse? Urgia Lm .se. v�rs� 
ca focul, şi se prăbuşesc stmc1le mam
tea Lui. "''l\lnl.3.2. „ ....... Apoc.16.t. 

7. Domnul este bun•, El �st� un loc 
de scăpare în ziua necazulm; ş1 cunoa
şte• • pe cei ce se încred în El. 
o:otCroD.16.34. Ps.100.6. Jer.33.11. Plto.9.25. ,,...,,Fs.1 . 
0.2Tim.2.19. 8. Dar• cu nişte valuri ce se ".a�să pe: 
ste mal va nimici cetatea Nm1ve, ş1 
va urmări pe vrăjmaşii Lui pînă în în
tunerec. •Dan.9.26;u.10, 22, '°· 

9. Ce planuri • faceţi voi_ împotriva 
Domnului? El le•• zădărniceşte ! Ne
norocirea nu va veni de două ori. 

,., Ps . 2 .1. ''"''lSam.3.12. 1 O. Căci vor fi ca nişte mănunchiuri 
de spini• încîlciţi, şi tocmai c�nd . "?r 
fi beţi •• de vinul lor, vor f1 m1stu1ţ1 ţ 
de foc, ca o mirişte de tot uscată. 

''2Snm.23.6,7. (:•:•cap.3.11. ţ:Mol.4.1. 
11. Din tine, Ninive, a ieşit cel ce ur

zea• rele împotriva Domnului, celce 
făcea planuri răutăcioase. •2Reg.19.22,2.<1. 

12. Aşa vorbeşte Domnul: „Oricît 
de mulţi şi puternici vor fi, toţi vor 
fi seceraţi• şi vor pieri••. Chiar dacă 
te-am întristat, lerusalime, nu te voi 
mai întrista . . .  

''2Reg.19.35,37. (l.,..Jsn.B.8.Dao.11.10. 
13. Ci îi voi sfărîma • jugul acum de 

pe tine, şi-ţi voi rupe legăturile .. . " 

(oJer.2.20;30.8. 
14. Iată ce a poruncit însă Domnul 

împotriva ta, Asur: „Nu vei mai avea 
urmaşi cari să-ţi poarte numele ; voi 
ridica din casa dumnezeului tău chi
purile cioplite sau turnate ; îţi voi pre
găti• mormîntul, căci te-ai aflat prea 
uşor." •2Reg.10.a1. 
15. lată• pe munţi picioarele solului 

care vesteşte pacea ! Prăznuieşte-ţi sărbătorile, ludo, împlineşte-ţi juruinţele ! 

C��i cel i:_ău •• nu V� !11ai trec . m11locul tau, estet nimicit cu de Prin şire.. . esăvîr. 
„„Iea.r.2.7. Rom.10.15, '(<�"Yen!.11, 12. tVell.it 2 1. Nimicitorul • porneşte î va ta, Ninive ; păzeşte „ ceif0ţri. 

Ia seama la drum ! Intăreşte-ţi lu1a ! sele ! Adună-ţi toată puterea 1 coap. 
: „„ Ier. 60. 23. ,„,� Ier. oi.11,12."Ca' · 

2. Căci• Domnul aşează iară P-S.u. 
lui lacov şi o face iarăş ca slav� �lava <linioară a lui Israel, pentru că � 0• jăf�_it „ j�fuitorii şi le-au stricat 1b�u turn de vie . . . · 

"" Isa. �0.12. l�r. 2�." 29. (•""Pe.SO. t2. Oseata l 3. Scuturile v1te11lor săi • sînt r ·: războinicii sînt îmbrăcaţi cu purpu011• fulgeră cară le de focul oţelului în z�a; sor?ci!ă pregătirii de luptă, şi sulit�l: se mv1rtesc. •isa.63.2, 4. Duruiesc carăle pe !!liţe, se năp�: s!es� une_le pe�te . .  altele m pieţe; par. ca smt nişte fadu la vedere, şi alear. gă ca fulgerele . .. 5. El?. îmI?ăra_tul_ l\!!nivei, cheamă pe oame�u lui cei v1te11, dar ei se poticnesc rn mersul lor; aleargă spre zi. duri, şi se gătesc de apărare . . . 6. Porţile dela rîuri sînt deschise şi palatul se prăbuşeşte ! . . . ' 
7. S'a isprăvit cu ea : este desgo. lită, este luată; slujnicele ei se vaită ca nişte • turturele, şi se bat în piept. 

""lsa.38.U;O!l.U, 
8. Ninive era odinioară ca un iaz plin de apă .. . Dar iată-i că fug ! .. . „Sta. ţi! Staţi ! Opriţi-vă ! .. . Dar nici unul nu se întoarce . . .  " 9. Jăfuiţi argintul! Jăfuiţi aurul! A· 

colo sînt comori nesfîrşite, tot felul de bogăţii de lucruri scumpe ! 1 O. Este jăfuită, pustiită, şi stoarsă de tot! Inima• îi e mîhnită, îi tremură genunchii••, toate coapsele ţ sufăr, şi 
toate feţele au ţţ îngălbenit. 

('IJsa.13. 7, 8. o:u) DnD.5.6. ţler.30.6. ţţJoel.2.8. 
11. Unde este acum culcuşul • acela 

de lei, păşunea aceea pentru puii de 
lei, pe unde umbla leul, leoaica şi 
puiul de leu, fără să-i turbure nimeni? 

(tJov4.10,11.Ezec.J9.2-7. 
1 2. Leul sfîşia cît îi trebuia pentru 

puii săi, zugruma pentru leoaicele sa; 
le; îşi umplea vizuinile de pradă, ş1 
culcuşurile cu ce răpise. . . 13. „lată • că am necaz pe t1��· zi; 
ce Domnul oştirilor; în fun:i 1ţ1 v�1 
preface carăle de război, sabia va m1· 
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"i tăi de lei, îţi voi nimici 

stui pedi�tară, _ş}. 
nu se va mai auzi 

prada lilor tăi . •Ezec.2!J.3;38.3;Bll. 

glasul s�,,zneg.ts.11,10;1•.•,23. 
901 rile •• uliţelor; au aruncat sorţul ţ as1;1pra fruntaşilor ei, şi toţi mai marii ei au fost aruncaţi în lanţuri •P 

1.CIP·9,6. • .... ... . de cetatea varsatoare de 31. Va• lină de minciună, pi ină de s_î�ge, i
pcare nu încetează să se desi\n1c1e� şire ! . . . "'Ezec. 22: 9: 3; 24 .. 6. 9. lln�.2.12. 

dea Iar Pţ. pocnetul b1cmlu1, uruitul • 
2. Auz•/ păitul cailor, ş i durduitul 
roţilor, ro •1er.<7.s. 
carălor ! ncă năvalnici călăreţii, scîn-3. S_e ab'la fulgeră suliţa . : . O multeiaza da riÎniţi ! . . .  Gr�m�z� de t!u\iine e te 1 Morţi fara numar ! puritef�ii �e· Î�piedecă de cei mor-

ji·!·. ·: ricina multelor curvii ale curt Dl" P de farmec, fermecătoare iscu-1ei, p ma e vindea neamurile prin cur-
:ii\le

', ela�i popoare!� •• ��.i� 12���0�t-�;.i��; ei. - t" • am necaz pe tine, zice 
S. „la! 

a 
oŞtirilor îţi voi ridica poaDo��u 

este cap, c�. să-ţi ya�ăţ neamutile tiiciunea, şi 1mparaţ11le, ruşinea. !��.W.la. -Qi:<Jsn.4.7•2.a. Jer.13.2'.i!, 26. Ezec.26.97, 
lict.U. ţHo.b.2.16. 

.... .
• . 

·V 
. asvîrli cu murdaru peste tme, 

1:·votlnjosi•, şi te v�iM��-;�0�;.�;;�;:: 
1 Toţi cei ce te. vor ve�e� • vor fu�i 
de. tine, şi vor z1�� : „_N m1�e este n!-. r I Cine o va plinge . Unde sa-
�,���t· mîngîieto�i ?  • A�oc.1s.10: <•• Ier.16.6. 

18 Eşti• tu mai buna de . c1 t N?-1\m�n ",cetatea care şed.ea intre .nun, 
inconjurată de ape •. av1.nd ca �d de 
apărare„,�!!s���- ��1!����1,2�:���00.u-10. 
9. Etiopia şi Egipte.ni.i f.�ră nun1:ăr 
erau tăria ei, Put ş1 L1b1en11 erau ai u-
toarele ei. . . • 
10. Şi totuş a tre�u1t să _Plec� ŞI ea ·� surghiun s'a dus m robie ; ş1 pruncu 
ei' au fost zdrobiţi în toate colţu-

o. IBo.. rn._1�. Osca l3.10 .. (\:P11n. 2. rn. tloels.s. Ob:d1.��: 11. �1 tu t_e vei 1mbăta, te vei ascun?e; ŞI .tu vei căuta un loc de adăpost •mpotnva vrăjmaşului! 1 _2._Toate cetăţuile t�l1�,��·�:7�;;��"s·��: chim • . cu cele. dintîi roade ;  cînd îi scutur� smoch�nele cad în gura ·cui vrea sa le mănince. , ... A1ioc. 6. is. 13. lată, poporul • tău este ca femeile în mijl!='cul tău; porţile ţării t�!e se de��h1d. înaintea vrăjmaşilor tai; focul 1ţ1 mistuie zăvoarele •• 1 ''ler.00.97;61.SO. ('!�.._Pa. U7.l3. Ier.61.20, 14. Scoate-ţi apă pentru împresurare ! Drege-ţi întăriturile•! Calcă pămîntul, frămîntă lutul, şi găteşte cuptorul de cărămidă! • Cap.2. 1. 15. Acolo te va mînca focul, te va nimici sabia cu desăvîrşire, te va mistui ca nişte• lăcuste, căci te-ai înmulţit ca forfăcarul, te-ai îngrămădit ca lăcustele ! • Ioelt.•. 
1 6. Negustorii tăi sînt mai mulţi de cit stelele cerului, s'au îngrămădit ca puii de lăcustă cari îşi întind aripile şi sboară. 17. Voivozii tăi• sînt ca lăcustele, mai marii tăi ca o ceată de lăcuste, cari tăbărăsc în dumbrăvi pe răcoarea zilei : cînd răsare soarele, sboară, şi nu se mai cunoaşte locul unde erau. 

''Apoc.9.7. 
18. ln timp ce păstorii• tăi dorm, împărate„ al Asi�iei, şi vitejii tăi se odihnesc, poporul tău este risipitţ pe mun

ţi, şi nimeni nu-l mai strînge. ''Exod.1&.10. 
P.s.76.6. o:<�·ler.00.18. Ezec.31.81 ele. ţlRcg.2'2.17. 19. Rana ta nu se alină _prin nimic, 
rana • ta este fără leac! Toţi ceice •• 
vor auzi de tine vor bate din palme! 
căci cine este acela, pe care să nu-l f1 
atins răutatea ta? 

.,..Mlc.1.
9
. <i��Pltn.2.15. Ţe(, 2.16. IBa.1'.S. el.a, 

HABACUC 
SAU AVACUM 

(Mica 4.10; 7. 7-10. Luca 18. 7.) 

1 t. Proorocia descoperită proorocu
lui Habacuc. 
2 Pînă cînd voi striga către 'Tine, Doamne, fără• s'asculţi? Pînă cînd mă 1oi tîngui Ţie, fără să dai ajutor? 

•Pl!n.9.8. 

3. Pentru ce mă laşi să văd nelegiu�
rea, şi Te uiţi la nedreptate�. Asu_Pn
rea şi sîlnicia se fac supt ochii .mei, se 
nasc certuri, şi se stîrni:_şt"e g1lceavă .. 

4. Deaceea legea este fa!a. putere� Ş� dreptatea nu se vede, cac1 cel rau 
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biruieşte pe cel neprihănit, de aceea se 1 7. Pentru aceasta îşi va 1• 
fac judecăţi ne���p2�ei.;;;:ou, etc. ,.,.12.1. fr��a ��e:.lii �

i va înjunghfa0t�r� �i: 
5. Aruncaţi-vă ochii• printre n.e�m!l-

ri, şi priviţi, uimiţi-vă, Ş� îngroziţi-va! 2 1. M'am dus la locul Căci în zilele v<;>astre voi fac: o, lucra- jă, şi stam pe turn c me� de stra. re, pe care n'aţ1 crede-o daca v ar po- şi să văd•• ce are să-m'a sa Veghez • 
vesti-o cineva!. . 

''I9•·29· '":;•pt. rn.<1. nul, şi ce-mi va răs und� �Pun� Dorn. 
6. Iată, voi nd1ca pe Haldei , popo� mea P,. ''• 01 

a Phngerea turb.at şi �uţe, car: străă
b%�n�ntJ�df�� 2 .

. 
Domnul mi-a ră�p��;· '\""P"'"•· �i�' ed�a�lr�u c:î;t a'l�Iui. p „?crie• pro?ro.ci.a, şi sapă-o 'peş tab! zis: ţ •:•Deut.28.<9, oo. ler.5.16. sa se poata c1h uşor! ''lsa.e ,e,ca 

7. El este groza_v. şi înfricoşat i n�- 3. Căci este_� p�oorocie, a cărei·:'·'· mai din el însuş Îl iese dreptul ş1 ma- m� .este �otanta , se apropie de {1· 
rirea lui. I plm1re, ŞI n'!. va m1nţ1; dacă . rn. 

8. Caii lui sînt mai iuţi decît leopar- veşttC, �şteapta:o, căci va veni şi zabo. 
zii, mai sprinteni decît lupii de seară•, împhm negre.?1t „. se ra 
şi călăreţii lui înaintează în galop de _ . ;0•'.!.lo�14:n.21,a;. '"Evr.10, 
departe, sboară •• ca vulturul care se 4. Ia!a� 1 � a 1�g_1mfat sufletul, �� repede asupra prăzii. esţe _ f�r� pnh�'!a m el ; dar cel n 'ler.o.6.Ţef.3.3. ""ier.4.13. pnhamt va trai pnn credinţa lu' e. 
9. Tot poporul acesta vine numai ca "'_Io•n 3. 36. Rom· 1. '" Gnl.3.11. Evr.';0 

să jăfuiască; privirile lui lacome cau- 5. C� Ş! �el. beaţ �i .semeţ, cel mînd·� 
tă înainte, şi strînge prinşi de război nu s.ta hmşht ;, c1 �ŞI lărgeşte gura ca ca nisipul. locuinţa morţilor , este nesătios 

1 o:. lşi bate _io� de împăraţi, şi voi- �oartea _aşa _ că pe toa.te neamurile vr�� \'OZll �în� <? m�1ca _p�ntr� e], nde d_e sa le strmga la el, ŞI toa_te popoarele toate mtar1tur1le, cac1 gramadeşte pa- le trage la el. '-·Prov.21.20,,.,_16 
mint, şi le ia. 6. Nu va fi el de bajoucura tuturo · 11. Apoi aprinderea i se îndoieşte, acestora, de rîs şi de • pomină? Se .r 
întrece măsura şi se face vinovat, căci zice: „Vai de cel ce adună ce nu es�a puterea• lui o ia ca dumnezeu al lui! al lui! Pînă cînd se va împovăra c� 

�·Dao.5.4. datorii? i:rM· 
.12. Doamne, nu eşti i_:u • din v�cini- 7. Nu

. 
se vor ridica deodată �c�:;: c

.
1e, Dum'!�zeul meu, Sfm�l '!"e.u · Nu te-au împrumutat? Nu se vor trezi \Om mun . Doamne� T .u. a1 r.1d1caţ pe asupritorii tăi şi vei · pop_o�ul acest�. �a sa-Ţ1 _imphneşti JU: lor? ' aiunge prada 

decaţ1le Tale , Tu, Stmca mea, l-ai 8 f" d -• · ·-f ·t 1 ridicat ca să dai prin el pedepsele to�tă ':�m�a iţa
ai �a :::.re!:,� �e nea�uri, J,�!1� 1!3. 1,�.�t�S::7�3E�e;�0J:19· **2R•g·19·25• din pricini văfsă�ii sîngelu� .�a �:�u:'. 

13. Ochii Tăi sînt aşa de curaţi• că nil�r � din �ricina _sî!.ni�ii1or făc.ute în nu pot să vadă răul, şi nu poţi să pri- tara 1mpoţnv� ceta_tu ş1 1mpotnva tu
,·eşti nelegiuirea! Cum•• ai putea pri- turor locu1tonlor e1 ." "·lea.33.1. ''''Ven.i:. 
vi Tu pe cei mişei, şi să taci, cînd 9. \'.ai. de cel ce strîn.ge cîştiguri • 
cel rău mănîncă pe cel mai neprihănit neleg1u1te pentru casa lui, ca să-şi aşe
decît el? -'Ps.5.5. ''"Ier.12.1. ze apoi cuibul•• într'un loc înalt, şi 
14 . Vei face Tu omului ca peşti- să scape din mina nenorocirii! 

lor mării, ca tîrîtoarei, care n'are stă- ''ler.?!.13. ''"''ler.49.16.0bad.t 
pîn? 1 O. Ruşinea casei tale ţi-ai croit, ni-
•. 15. El î! scoate� pe toJi cu.undiţa, mici�d o m_ulţilJ!e �e p�po.are, şi îm-

·11 trage m mreaia sa, u stnnge în potnva ta msuţ1 a1 pacatu1t. 
năvodul său. Deaceea se bucură şi se 11. Căci piatra din mijlocul zidului 
\'eseleşte. 0Ier.16.16. Amos<.2. strigă, şi lemnul care leagă grinda îi 
16. De aceea aduce jertfe• mrejei răspunde. 

sale, aduce tămîie năvodult1i său; căci 1 2. Vai de cel ce zideşte o cetate cu 
l<;>r le datoreşţe partea lui cea grasă sînge ', care întemeiază o cetate cu ŞI bucatele lui .!b�����1�� I�a.10. rn; 37. 24, 25. 

nelegiui�,�Jr. 22.13. Ezec. 24.9. )!ic. 3.10. Sab.3. '· 
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ă cînd Domnul oştirilor a ho-, 5. lnaintea L . • . 

903 tJ. lat 'ul acesta, popoarele se oste-' lima •• calc" u1 merge ctuma, şi mo-tărît ,1ucr tru foc, şi neamurile. se tru- i a pe urmei� lui. pese /e�aba. . . ·'Ier. r.u,s. , 6. Se o pre t . � Nuh. u. ''"'' Ps.1s s. 
desc Căci pămîntul va �1 plin de cum?- I cu ochiul . ş 

rl�t rnasoară pămîntul t. 4. slavei • D�mnulu1," ca fundul ma- muri să t;e�ure �te, ş1 .ţ!ce _pe neaşt1nta ele can-1 acopar. ··' Isn.11.!J. \ ci •• se f" • " • mu�ţu ce1 vecinirii de/f de cel . ce dă al?�oapclui său 1 pleacă . s E'[1ma,b1�alun1: :el.e vechi se !5· a vai de tm.e care 11 t�rn1• bă�: \ ' um a P� _cara�1 . vecinice . sa bea, moasă ş1-l ameţeşti, ca sa-1 7 V"d . · �ni..1.,, '·''""c.4".20;. tură spU ·unea• •! "Osen 7.5. ''"''F•c.9.22. I r' !!. �ortunle Etiopiei, pline de vezi ţ�h��i săt_ura de _ruşine în loc de .1 fa�aa�'adi
1
a:e

l �utremură colibele din 16>. bea• ş1 t�, ş1 d�s.v�leşte-te ! 8. S'a mî 
.U Ul. 

• sla1a • eni şi ţie nndul sa 1e1 paharul ' lrnpotriv 
n!at ·(are Dom.nul pe nuri? 

Jt1 va v ta Domnului, şi va veni ru- ] sau î a nun or "s�. apnnde mînia Ta, d.in dreapte slava ta. "Ier.2' .. 26, 21; 51.57. 1 Ta drnpo.tr!va" maru se va��ă urgia ş1n;a t::i sîlniciile făcute împo.triva Te'.ai :uu1
.î
�ncale)ar p

d
e c3;u .Tă!, ş i 

I · lui vor cădea asupra ta ,  ş1 pu- ,,. n �aru au e b1ru1nţa? 
uba.nu f elor te vor îngrozi pentru 9 A 

·� .s.q.26,27· Ps.68.•; IM.3. Vers.!j, ;�inleea ia;îngelui • oamenilor: şi sîl- m�le :î��l 
s,!au. este ?esvel!t ; blesterar�f! făcute în ţară, împotriva cetăţii I (Opire) �g�ile ;uv1_nţulu! T.ău . . . -oK!1 potriva tuturor locuitorilor ei . I să dai d

.
rumul .

u • e�1pici p�m�ntul ca ş11m ':'vers.s. 10 L nun or. *Ps.1B.1:.i, 1s;100..a1. 
La ce ar putea folosi• un chip \ mu�ţii 

� vede�ea Ta, s� c�tremură • 18· · care-l ciopleşte lucrătorul? · d' ' .s� i;iapi;stesc rtun de apă; ciopht, pe
putea folosi un chip turnat I a )ncll �şi ndic

.
a glasul, şi îşi înalţă La e

c�. ��vaţă pe oameni minciuni, pen'. �;.:;_�\� ;8n1�u; ".:: �E�od.19.!6,16.Judc.5.4,5. car lucrătorul care l-a făcut să-şi ' · ' ·• · �' "0 •14·22· Ios.a.1•·. tru 5� d a în el e cînd el fău- 1 �- Soarele şi luna se opresc m lo-puna mere. e_re
t 'd l" P ţ'ţ? „. 1 cumţa lor, de lumina săO'eţilor„ Tale 

reşte numai mş e 1 0 1 :r'u 1 � _ .„1'"·'�·0·' cari pornesc, de străl'Ucirea suliţei 1�'6.2. M[er.IO.B,14. Z•h:10·"· ŢPS.l1".>: lCor.L.2. ! Tale care luceşte. 
19. Vai de cel.ce �1ce lemnului: „Scoa-' '''Ios.10.12,rn. "*Ios.1o.u. Ps.ls.u; 77. n, 18. 
lă-te", şi unei p1et!e muţe: 0u,!re�e- 12. Tu cutreieri pămîntul în urgia ite-te" ! Poa!e ea sa .d"ea 10vaţat1:1ra? Ta, zdrobeşti neamurile în mînia Ta •. lată că este 1mpodob1ta cu aur ŞI ar- "ler.51.33. Amos 1.a. M1c.ua. gini, dar în ea "nu este un du,h • care lJ I:ş� c� să . izbăveşti pe poporul 
s'o însufleţeas0c�„ • ·P•.135·17· Tau, sa 1zbaveşti pe unsul Tău; sfărî-20. Domnul msă este m Templur. mi • acoperişul casei celui rău 0 nimi
Lui. cel sfî�t. Tot păm��tul să tacă �· c�şti din temelii pînă în vîrf'. _ (0-inamtea Lm ! •Ps.u.• . . „. Ţef. 1 . 7 . Zab.2·-3· pire .) - «Ios.10.24; 11.s,12. Ps.68.21. 

31. Rugăciunea proorocului Habacuc. (De cîntat în felul cîntecelor • 
de jale.) '''Ps.7,iitlu. 

2. Cînd am auzit, Doamne, ce ai ve
stit, m'am îngrozit. lnsufleţeşte - Ţi• 
lucrarea în cursul anilor, Doamne ! fă
Te cunoscut în trecerea anilor ! Dar, 
în minia Ta, adu-Ţi aminte de îndură
rile Tale! •Ps.85.6. 

, 3. Dumnezeu vine din Teman, şi Cel Slint• vine din muntele Paran ... -(O�ire.) - Măreţia Lui acopere ce
rurile, şi slava Lui umple pămîntul. 

'-' Deut. 33. 2. Jude. 5. 4. Ps. 68. 7. 

�.Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mina Lui pornesc raze, şi 
acolo este ascunsă tăria Lui. 

14. Străpungi cu săgeţile Tale capul căp�teniilor lui, cari se năpustesc peste mme ca furtuna, să mă pună pe fugă, scoţînd strigăte de bucurie, ca şi cum ar fi şi mîncat pe cel nenorocit în culcuş. 15. Cu caii Tăi mergi • pe mare, pe 
spuma apelor mari. � •Ps. 77. 10. Vers.o. 

1 6. Cînd am auzit . . . lucrul acesta, 
mi s'a cutremurat trupul •; la vestea 
aceasta, mi se înfioară buzele, îmi in
tră putrezirea în oase, şi-mi tremură 
genunchii. Căci aş putea oare aştepta 
în tăcere ziua necazului, ziua cînd asu
pritorul va merge împotriva poporu
lui? *Ps.110.120.ler.23.9. 

1 7. Căci chiar dacă smochinul nu va 
înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul 
măslinului va lipsi, şi cîmpiile nu vor 
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da hrană oile vor pieri din_ staule, 
şi nu vor 'mai fi boi _în grajd�.r�, 

t 8. eu • tot mă v01 bucura m Do!11-
nul mă voi bucura în Dumnezeul mm
tui;ii me)e ! "'lov 13.15. "'"'Ii-e..41.16� 6�.1�. 

1 9. Domnul Dumnezeu este tana 

mea; El îmi face picioarele cerbilor••, şi mă face să mer ca ale 
ălţimile meleţ. - Către mai m�r Pe !n· tăreţilor. De cîntat cu instrume

elet 
cin. 

coarde. ne cu 
i:cps.27.1. ""'"'2So.m.22.3-&. Pe.18.33. tDeut.3'2.ni3l.�. 

ŢEFANIA 

SAU SOFONIE 
(Luca 19. 41-44. Deuteronom 30. 1-10. Habacuc 3. 18.) 

Ameninfdri 1 O. In ziua aceea, zice Domnul 
1mpotriva fui luda şi Ierusalimului. vor auzi strigăte de jale la poarta' se 

ştilor •, urlete în cealaltă mahala a 
pe. 11. Cuvîntul Domnului, �are � f<;>st tăţii, şi un mare prăpăd pe dealuri.ce. spus lui Ţefania, fiul lut. Cu�1, fiu� 

lui Ohedalia, fiul lui �mar�a, f�ul lu� 1_1.. Văiţaţi-yă locuitori din"•2M�-���· Ezechia, pe vremea lut Iosta, fiul lut C:a.ct toţi c�•- cc:_ fa� negoţ sini nimi: Amon, împăratul lui luda. c1ţ1._ ţoţ1 cei 1�c:ir�ţ1 cu argint sini ni. 2 Voi nimici totul de pe faţa pămîn- m1C1ţ1 cu desav1rş1re. •iac.s.1. tuiilf, zice C!o�'!ul." „ . . _ 1 2. I� vremea �ceea, ';'Oi scormoni 3. Voi • mm1c1 oamenn ş1 vitele, pa- Ierusal!mul cu ţ_elma�e, ş1 voi pedepsi 
sării� cerului şi peştii mării, pietrele pe toţi oamenii cari se bizuiesc pe 
de poticnire ••, şi pe cei răi împreună drojdiile •  lor, şi zic •• în inima lor: 
cu ele ; voi nimici cu desăvîrşire pe „Domnul nu va face nici bine nici 
oameni de pe faţa pămîntului, zice rău !" •rer.<8.n. A.moe6.1. ••Pe.ou 
Domnul." 1 3. Averile lor vor fi de jaf, şi casei� •'Oeea<.s. "''Ezec.7.l9;14•3,4,7.Mat.l3.41 lor vor fi pustiite; vor zidi case şi 
4. !mi voi întinde mina împotriva lui nu • le vor locui, vor sădi vii, şi nu vor Jud;, şi împotriva tuturor locuitorilor bea vin „ din ele." 

Ierusalimului; voi nimici cu desăvîr- <•Deut.28.30, 39. Amoso.11. ••Mlc.6.1!, 
şire din locul acesta rămăşiţele lui • 14. Ziua cea mare a Domnului este 
Baal, numele slujitorilor săi•• şi preo- aproape•, este aproape şi vine în gra
ţii împreună cu ei, •2Reg.23.4,6. ••oeeal0.5. ba mare! Da, este aproape ziua cea 5. pe ceice se închină • pe acoperişuri amarnică a Domnului, şi viteazul ţipă 
înaintea oştirii cerurilor, pe cei ce se cu amar. •1oe1z.1,u. 
închină•• jurînd ţ pe Domnul, dar ca- 1 5. Ziua • aceea este o zi de minie, o 
ri jură şi pe împăratul lor Malcam ţţ, zi de necaz şi de groază, o zi de pu
•2Beg.28.12.1er.19.13. ••1Reg.18.21. 2Reg. 11.:13,u. stiire şi nimicire, o zi de întunerec 
tI1a.<B.1.ooea<.15.ţţioe.23.7.1Reg.ll.33. şi negură, 0 zi de nori şi de întune· .6. pe cei ce • s'au abătut dela Dom- cime, nul, şi pe cei ce nu caută„ pe Dom- •rea.22.&. Ier.so.1.roe12.2,11.Amoe5.1e.ven.IS. 
nul, nici nu întreabă de El." 16. o zi în care va răsuna trîmbiţa' 

•Iea.t.4. rer.2.1s,11; 15.6. „oeea 7.7. şi strigătele de război împotriva celă· 
7. „ Tăcere • înaintea Domnului Dum- ţilor întărite şi turnurilor înalte. •'Ier:•.19. 

nezeu ! Căci•• ziua Domnului este a- 1 7. Atunci voi pune pe oamem _Ia proape, căci Domnul Î a pregătit jert- strîmtoare, şi vor bîjbăi ca nişte orbi ', 
fa, Şi-a sfinţit oaspe ii.oH•b.2.20.zah.2.rn. pentru că au păcătuit împotriva Dom· 
••Isa.13.6. trea.su. Ier.46.10. Ezec.39.17. Apoc.19.17. nutui ; de aceea le voi vărsa sîngele" 
8. ln ziua jertfei Domnului voi pe- ca praful, şi carnea ca gunoiulţ ! •neut.28. 

depsi pe voivozii• şi fiii împăratului, 211.rso.69.10. „Pe.79.3. tPe.83.10.rer.o.22;16.<. 
şi pe toţi cei ce poartă haine 1 8. Nici argintul •, nici aurul_ lor n

.
u 

străine. •Ier.39. 6. vor putea să-i izbăvească, în zma. m�· 
9. ln ziua aceea, voi pedepsi şi pe niei Domnului ; ci toată ţara va fi_m1• 

toţi cei ce sar peste prag, pe cei ce stuită •• de focul geloziei Lui, căci v� 
umplu de silnicie şi de înşelăciune ca- nimici deodată pe toţi ţ locmtoru 
sa stăpînului lor. ţării. •Prov.u.4. Ezec.7. 19. ••' cap.3.e. tVen-�� 
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Ameninţări 

tmpotriva popoare/or străine. 
veniţi-vă •  în fire şi cerceta-2 :-�vii neam fără ruşine, •roe12.1s. 

2 p
i 
înă nu se împlineşte hotăr!re_a _ 

· Jeava • trece vremea - pma nu c� P este voi minia aprinsă •• a Dom-1·11et pînă nu vine peste voi ziua mînu .u bomnului ! 111el21 18 rs.1.4. Jsa.17 .13. Osea13. 3. >:·�·2Reg.23,26. '�' Că�taţi • p"e Dm!11!ul, t_oţ_i _cei sme
.1:., din ţara, cari rmphnrţ1 porunnl� Lui !  Căutaţi dreptatea, căutati :�ere�i� !. Poate căţ .�eţi fi cruţaţi în 

ziua minier Domnului. ''Pa.10:,.•. Amo•5.6. 
7a.9. ţloel2.U..Amos5.15.Jonn3.9. 

'';' Căci Gaza •  va fi părăsită, Asca
Jo��i va _fi pu.stii�, popo�ul din As
dod va fi 1zgomţ ZIUa nam.1.aza:• "m.are, 
şi Ecronul va f1 smuls dm radacmi. 
�r�.'�.'t�:8�zec. 25. 1s. Amos i.6,7,a. zah.9.o, 6• 

s. Vai de locuitorii de pe malurile 
mării• vai de neamul Cheretiţilor ! 
Aşa a' vorbit Do'!1!1ul !mpotriva ta, 
Canaane ••, ţara f1hstenrlor : „Te voi 
nimici şi nu vei mai avea locuitori ! 

<>Ezec.25.16. Y>:•Ios.13.3. 

6. Malurile mării vor ajunge izla
zuri de păşunat, locuinţe pentru pă
stori, şi tîrle • de oi. •Jao.11.2. Vers.u. 

7. Malurile acestea vor fi pentru ră
măşiţele• casei lui luda ; acolo vor paşte; se vor odihni seara în casele 
Asc.alonului ; căci Domnul, Dumnezeul lor, nu-i va uita••, şi va aduce înapoiţ pe prinşii lor de război." ,, Ioo.11.11. 
.urc.4.7j6.7,8. Hag.1.12; 2.2. Vers.9. a:•a:•Exod.4.31. 
L11c.I.68. ţPe.126.l.Jer.29.14. Cap.3.20. 

8. „Am auzit • ocările Moabului şi batjocurile•• copiilor lui Amon, cînd 
defăimau pe poporul Meu, şi se ridi
cau ţ cu trufie împotriva hotarelor lor. 

tJer.48.27.Ezec.26.8 . .:.o:•Ezec.26.S,6. ţler.'9.l. 
9. De aceea, pe viaţa Mea, zice Dom
nul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, că 
Moabul • va fi ca Sodoma, şi copiii lui Amo�·: �a . Gomora: u n  loc acoperit ţ 
c� marac!n.1, o groapă de sare, un pu
stiu v_ecmrc; rămăşiţa ţţ poporului Meu �1 va Jăfui, rămăşiţa neamului Meu Îl va stăpîni. •100.16. Ier.'8. Ezec.26.9. 
Am.oa 2. I. .;c.;c Amos 1. 13. t Fac. 10. 25. Deut. 29. 23. lsa.13.19;94.Ia. Ier.49.18;60.40. ttVers.7. 
10. Luc�ul �cesta li se va întîmpla pentr� m_mdna • lor, pentru că au bat-1ocont ş1 au fost semeţi cu poporul ��mnului oştirilor. •Iso.16.6. Ier.'8.29. 

· Domnul va fi grozav împotriva 

lor, căci va nimici . 
905 

pămîntului . şi f 
pe toţi dumnezeii 

înaintea Lui' în a�
ecar� .se va închina •  

vele •• neamurl10:.!u1, i n  toate ostroa-

12 Ch, 
>1\lnl.1.11. loan4.2l. '-"�Fac 10 5 

fi sirăpu��i � ���i;.�io�ienilor •, ·v�tÎ 
('Jao..JS.1;20.4. ler 46 

ea. 
1.3. "El lşi va î

.
ntl�;;ec��·�; ''0'.'·17•13• 

m1azanoapte, va nimici Asiria 
�1 spre 

preface Ninive într'o pustiet;tt �a tr'un pămînt fără apă ca pustia ' m 
i:<Jsa.��·12. Ezec.9t.3. Nab.J.1;2.I0;

,
3.15,18. 

t 
1 4· ln mriţocul cetăţii se vor culca . 

n�
rme �e "'.1t.e •• de tot felul; pelica-1 t ş1 :irmul vor rămînea noa tea p

t
e coperişurile stîlpilor ei. La feres re

f
s: vor auzi ţipetele lor, pustiirea 

��u 
1
v�
n 
ff

r:!c;
a�
��i căptuşala tt de ce-

�·vers.6 . .;.,:'Isa.13.21, 22. tJs11.34.ll, 14.. ttier.22.u.. 
l 5. !ată .dar. cetatea aceea veselă, care s!at�a . phn� de încredere, şi •• zicea 11! rmma e1: „Eu şi niciuna afară de n:ime.!': Vai! Cum s'a prefăcut în pustiu ş1 m culcuş de fiare! Toţi cei ce tr�c �� lingă ea fluieră ţ şi arată ţţ cu mma . <•Isa.47.8. MApoc.18.7. tlov 27 23 

Pltn.2.15. Ezec.27.86. ttNah.3.19. 
· · · 

Pedeapsa Ierusalimului. Fil.găduinfe. 
3 1. „Va� de _cetatea îndărătnică şi sp�rcata, var de cetatea plină de asuprire ! 

.2. Ea n'ascultă • de nici un glas, nu•• tme seama de mustrare, nu se încrede 
în Domnul, nu se apropie de Dum
nezeul său. •Ier.22.21. ••rer.&.3 . 3. Căpeteniile •  ei în mijlocul ei sînt 
nişte lei cari răcnesc; judecătorii ei 
sînt nişte lupi de seară" cari nu mai 
lasă nici un os pînă dimineaţa. 

OEzec.2'l.27. l\llc.3.9,10, 11. (l(l:Bab.1.8. 
4. Proorocii ei sînt uşuratici • şi înşe

lători ; preoţii ei pîngăresc lucrurile 
sfinte, calcă•• Legea. 

.;c1er.23.U.32.Pltn.2.14.0sea9.7. MEzec.22.26. 

5. Domnul • este fără prihană în mij
locul•• ei. El nu face nici o nelegiuire; 
în fiecare dimineaţă El !şi scoate la 
lumină judecăţile, fără să înceteze 
vreodată ; dar cine este nelegiuit ţ nu 
ştie de ruşine ! 
(l:Deut.32.4. . ..,,.:<Vers.11),17.Mic.S.ll.ţler.S.3;6.15;8.12. 

6. Am nimicit neamuri, le-am dărîmat 
turnurile, le-am pustiit uliţele şi nu 
mai trece nimeni pe ele ! Cetăţile lor 
sînt pustiite, nu mai au nici un om în 
ele, şi nimeni un mai locuieşte în ele ! 



906 Ţ E f A N I A 3. H A G A  I I .  

7. Ziceam • :  „Dacă a i  voi măcar să 
te temi de Mine, şi _să ţii _sea_ma de .mu
strare ! Nu ţi-ar f1 mm1c1ta locuinţa, 
şi n'ar veni peste tine toate ped�psele 
cu cari te-am ameninţat . " Dar e1 s'au 
grăbit să-şi „ strice 

!�!t�_6
_
f�pi;}.�:12. 

8. „De aceea aştep_taţi • . numai� zic� 
Domnul, pînă în z11;1a crnd �3. vo! 
scula la pradă : căci am hoţarit" �a 
string •• neamurile, s� adun 1mpara
ţiile, ca să-Mi vă�s.u_rg1a peste"eţe, toa: 
tă aprinderea m1me1 Mele ; cac1 toa_ta 
ţara va fi mistuită ţ de focul geloz1e1 
Mele." 

:ti.Ps.2i.14;37.34 . .Pro,·.20.22. �":'Joel3.2. ţCap. I . 1�. 

9. „Atunci voi da popoarelor buze cu
rate*, ca toţi să cheme Numele Dom
nului, ca să-l slujească într'un gînd . 

�· Isa.19.1�. 

1 O. Dincolo • de riurile Etiopiei, Imi  
vor aduce daruri de mîncare închină
torii Mei, obştea Mea cea risipită. 
;"tPs . 68 . 31 .  Isa.IB.l, ij 60. 4 , etc. �al . 1 . 1 1 .  Fapt.8 . 2i. 

11. In ziua aceea, nu vei mai avea ne
voie să roşeşti de toate far:itele tale 
prin cari ai păcătuit împotriva Mea ; 
căci atunci voi scoate din mijlocul tău 
pe cei trufaşi *, şi nu te vei ·mai în
gimfa pe muntele _Me� cel. sfint ! 

;'Jer . • .  4. l\llc.3.11. )fut.J. 9 .  

12. Voi lăsa în mijlocul tău un po
por • smerit şi mic, care se va încrede 
în Numele Domnului. 
""lsa.14.32. Zab.11.11. l\fat . 5 . 3 .  I Cor . 1 . 27, 28. lac.2.5. 

1 3. Rămăşiţele •  lui Israel nu ••  vor 
mai săvîrşi nelegiuire, nu vor mai spu
ne minciuni ţ, şi nici în gura lor nu 
se va mai găsi o limbă înşelătoare. Ci 
vor paşte ţţ, şi se vor odihni, şi n i
meni nu-i va tulbura. *Mic.4.7. cap . 2 . 1 .  

"*lsa. 60. 21 .  ţlsa. 63. 8.  Apoc. H. 5. tt Ezec. 3 4 .  28 .  
):!ic.4.4;7.14. 

14. Strigă • de bucurie fii . I� i ! St_rigă _de veselie� 1;raef: 1 S1onu. 
ra-te ş1 �?Ita de vesel ie din to. �u_cu. ma ta, fuca I erusalimului 1 ata 1n1. 

= 'lsa .  I:!. u ;:„i . � . Zah 2 15. Domnul a abătut dela tin · · 10"·•. 
sele tale, a îndepărtat pe v�_pedep. 
tău ; Domnul, lmpăratul • iut\lllaşuj este în •• mijlocul tău ; nu treb �rael, te mai temi de n icio nenorocire 1 UJe să 
;� Jonn t . 49. ':":' Ezf'c . 4R.35. \"c>r� .. \ r;·. Apoc.;_' 15_')1 3, 

1 �- ln �!ua aceea, se va zice , 'ic;�: sahmu]�I .  „N_�• te !eme de nimic 1 s· oane, sa nu-ţ1 slabească mînile ·, 1
· 

f!'a .:-ti.:J, 4. ':":' En. 12. 1') 
1 7. Domnul Dumnezeul tău est :· mijlocul tău *, ca un viteaz ca�e p

e 1n 

ajuta ! se va �ucur_a •• de tine cu �::: bucurie, v� tacea rn dragostea Lui . 
n.u v� ma� _putea de veselie pe�tr

şi 
tine. ···Vers . l.;. ······ Dcut. 30.9. Isn.62.5; 65.!9. Ier.:!'.> U 

1 8. „Voi strînge pe cei întristati , "·"· 

ri _sî_nt _d
_
ep�rte _de ad_ una rea sfîntă', �� cei 1eş1ţ1 d!n sinul tau, asupra cărora acum a pasa ocara. '"Plln.2 6 

• 1 9. I�tă, în vremea aceea, voi Juc;� �m�oţriva tut!-lror �supritorilor tăi ; voi 1zbav� pe cei şc� 1op1 ': _şi .V?.i strînge pe c�1. c� .au fost �zg?mţ1, ş1 11 voi face o pricma de lauda ş1 de slavă în toate ţările unde sînt de ocară acum. 
i;:Ezec. 34.J6.:Mic.,t6, 7, 

20. ln vremea aceea, vă voi aduce • 
înapoi ; în vremea aceea, vă voi strîn· 
ge ; căci vă voi face o pricină de slavă 
şi de laudă între toate popoarele pă
mî.nt�!ui, cii;id vo! a�uce înapoi pe 
prmşu voştri de razbo1 supt ochii vo
ştri, zice Domnul." ""lsa. 1 1 . 12; 2;.12; :�.s. 
Ezec.28.25; 3-1.13; 37 . 21 . Amostl. H. 

H A G A  I 

SAU A O HEU 
(Matei 6. 33. M a l e a h i  3. 10.) 1 1. In anul • al doilea al împăratului vremea pentru zidirea din nou a Casei 

Dariu, în ziua întîi a lunii a şasea, Domnului ! "  
Cuvîntul Domnului a vorbit prin proo- 3. De aceea Cuvîntul Domnului le-a rocul Hagai către Zorobabel **, fiul lui vorbit prin proorocul Hagai • astfel : Şealtiel, dregătorul lui luda, şi către ''Ezrn ;.1. 
Iosua ţ, fiul lui Ioţadac ţţ, marele 
preot, astfel : • Ezra 4• 24; s. 1 .  Zab . 1 . 1 .  

4. „Dar • pentru voi a venit oare 1Te
''• 1 Cron. 3. 11, rn. Ezra 3• 2. Mat . 1. 12. Luc. 3. 27. mea să locuiţi în case căptuşite cu 
tEzra3.2; 0.2. tt i eroo.6. 15. tavan, cînd Casa aceasta este dărîrna-

2. „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor : tă ?" «2sam.1. 2. Ps. 132. � '"· 
„Poporul acesta zice : „N'a venit încă 5. Aşa vorbeşte acum Domnul oştiri-
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Uitaţi-vă • cu băgare de scamă 2. Vorb . 907 

1or'.1' voastre ! ·:• rHn . a  . . 10. Vers . ; .  Şeal'Îiel eşte _ lu1 Zorobabel, fiul lui la c5�1�ănaţi • mult, ş� st�îngeţi_ puţin, sua, fiu'! �?1at
ţ
orul lui luda, lui Io�· a i i tot nu. _va saturat1, beţi, rămă iţei 1 0 ada_c, i:narele preot, şi Jllinc:t�u \ă potohţ1 setea, vă îmbră- 3. „bne p

oporu_Iu1� ş1 spune-le : 
l' to i tot nu vă este cald ; şi cine ceice au v · mai ramas intre voi din 
c�\1; Î"  0 simbrie, o pune într' o pun- ei dintîi? ŞY��;��-e�

e�sta în slava CIJ gpartă ! " De11t. 28. J8 . 0scu 1 . 10. )lic . 6 . !1 , l; .  cum este nu P •• 
eţ1 acum ? Aşa ga ; t6 . •• ,z.11.s.10. . . ochii ' . ? are ea . ca o mm1ca în <'.!'·"}. a vorbeşte Domnul oşhnlor : voştri ". . '·Ezr- ' . 12. «•zub. •.  w. 

Uita(�-ră cu băgare de seamă la căile D
4· Acum ţ_u tare :. Zorobabel ! zice 

•: stre ! . I om nul. Fu tare ş1 tu, Iosua, fiul lui , �a Suiti-vă pe munte, aduceţi lemne . t 
oţadac, marel_e preot ! Fii tare şi tu 

0• 'diţi Casa ! Eu Mă voi bucura d� 1 1 ot popor�! _din (ară, zice Domnul ş[ f z�I acesta, şi voi fi proslăvit, zice I ulraţi !_ <;:aci Eu sînt cu voi, zice Dbm
uc�nu l " nu oşhr!lo.r. ·:· zeh.S.!>. D9o Vă

. 
aşteptaţi • I� mult, şi iată că 5· Eu ramin • _credincios . legămîntului 

ţi, �vut puţin ;  l-aţi adus acasă, dar r-� â�re d-�m facut CU VOI, cînd aţi ief l-am suflat ••. Pentruce? zice Dom- ' 1 . .  1 in 
1 

gipt, ŞI Duhul Meu•• este în u
l oştirilor. Din pricina Casei Mele, I mlJ ocu vostru ; nu vă temeţi ! ��re stă dărîmată, pe cînd _ fiecare din I . . '· Exod . 2ll.<5, ·t6. ''"'' Neern . 9 . 20. Isn . 63 . l t . 

voi aleargă pentru c�sa  1�1. . . . 1 6· . Cact ��a vo�b_eşte Domnul oştiri
·:C•�- - - 16. ·· ·-,lup .2. 11 . ?r · _„In_ca puţina vreme, şi voi clăi O. De ace�

.
a cerunl� nu v au dat tma mc� odată •• cerurile şi pămîntul 

roua, şi pămmtul nu ş1-a .��� roadei.� . marea ş1 uscatul ; ' 
>.- Le v . 2

.
6 . 19 .  Deut.-ti.-3. 1 Heg. 8.�. • ':'Vers.21. En.l'l.ZG. :;'�' loel 3. tfl. l i . Am c�emat sec�ta peste ţara, _7. �01 clătina toate neamurile ; como

peste munţi, peste gnu, peste must, nle tuturor neamurilor vor ve · · peste u�td.elemn, peste tot _ce . poate voi umplea de slavă Casa ac���t!'. aduce pamintul, pes;; oamem ŞI .P�Ste zice Domnul oştirilor." •' Fec .49. 10. Mal.a.i.  vite, ş1 peste tot lucrul _ _ m1mlor 8. Al Meu este argintul · 1 M roastre." ''' 1 �g· 1 7; 1 . z Re�. s. 1 . ,„,. ?ar· 2· 1 7 · este"aurul, zice Domnul oŞtiţ
1
il�r." 

eu 
12. �orob�bel , fiul lut Şealtiel, Io: 9. „Slava acestei Case din urmă va 

sua,_fm} 1.�·u. Ioţadac, ma.rele preot, ŞI fi mai m are • decît a celei dintîi, zice toata ramaş1ţa I?oporulut, au �scultaţ Domnul oştirilo r ; şi în locul acesta 
glasul Domnului, Du!11nezeu�ut ţ?r, Ş! voi da •• pacea, zice Domnul oştiri
cuvmtele proorocului Ha�a1, . fundca lor." ·:·1onn 1 .J.t. ''"'' Ps.s:..s,9. Luc . 2 . J.t .  E!es . 2 . 14 •  
Domnul, Dumnezeul lor, tl tnmesese. 
Şi poporul s'a temut de Domnul. 

'·'Ei.ra 6 . 2 .  
13. Hagai, trimesul Domnului, a zis 
poporului, după porunca Domnului : 
„Eu sînt • cu voi, zice Domnul . " �'l\Iat.28.20. Rom.S.31. 
14. Domnul• a trezit duhul lui Zoro

babel, fiul lui Şealtiel, dregătorul •• 
lui luda, şi duhul lui Iosua, fiul lui 
loţadac, marele  preot, şi duhul între
gei rămăşiţe a poporului. Aşa că ei au 
venitţ, şi s'au pus pe lucru în Casa 
Domnului oştirilor, Dumnezeul lor, 
02Croa.36.2'2. Ezra. I . 1 .  �":•cap . 2. 21 .  ţEzra 5.2, 8. 

15. în ziua a douăzeci şi patra a lunii a şasea, în anul a l  doilea a l  împăratu
lui Dariu. 

Sla1·a celui de al doilea Templu. 2 1. ln a douăzeci şi una zi a lunii 
b. a Ş�ptea, Cuvîntul Domnului a vor-11 Prtn proorocul H agai, astfel : 

Binecuvîntarea făgăduită. 
1 O. ln a douăzeci şi patra zi a lunii a 

noua, în anul al doilea al lui Dariu, 
cuvîntul Domnului a vorbit prin proo
rocul Hagai, astfel : 1 1 .  „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor :  
„Pune preoţilor următoarea întrebare• 
asu pra Legii : ·:·Ley . 10.10,11 . Deut.33.10. Mol. 2.7. 
1 2. „Dacă poartă cineva în poala hai

nei sale carne sfinţită, şi atinge cu 
haina lui pîne, bucate ferte, vin, unt
delemn, sau o mîncare oarecare, lucru
rile acestea vor fi sfinţite ?" Preoţii 
au răspuns : „Nu !" 1 3. Şi Hagai a zis : „Dacă se atinge 
cineva, spurcat prin ating,erea de un 
trup mort", de toate aceste luc.�uri, 
vor fi ele spurcate oare ?" Preoţu au 
răspuns : „Vor fi spurcate." ''Num.19.lt . 

1 4. Atunci Hagai, luînd iarăş cuvîn
tul, a zis : „Tot aşa • este şi pciporul 
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acesta, tot aşa este ş i  neamul ace�ta 
înaintea Mea, zice Domnul, a� smt 
toate lucrările mînilor lor : ce-Mi aduc 
ei acolo ca jertfă, este spurcat ! _ 

„, Tlt. t.Io. 

1 5. Uitaţi-vă dar, cu băgare de sea
mă •, la celece s'au întîmplat pî�ă î� 
ziua de azi, pînă să se f1 pus . piatra 
pe piatră la Templul Domnului . 

.,..Co.p . t . 6. 

1 6. Atunci, cînd veneau la. o grăma
dă • de douăzeci de măsuri, nu erau 
în ea decît zece ; cînd venea� la teasc 
să scoată cincizeci de măsuri, nu erau 
în el decît douăzeci ! • cnp. t . 6, 9. Zah.8.IO. 

1 7. V'am lovit • cu rugină în grîu şi 
cu tăciune, şi cu grindină; am !ovit 
tot lucrul mînilor •• voastre. Ş1 cu 
to�te a�estea ţ, tot11 nu v'aţi întors la 
Mine, zice Domnul. •Deut.23.22. 1 Reg.8. 
37. Amos ,,9. Cap. 1.9. „-..:• cap.1.11. t Cer.6.3. Amos-4, 

6, 8,9,10, ll .  

1 8. Uitaţi-vă cu băgare de seamă, 
la cel� ce s'au petrecut pînă în ziua de 
azi, pînă în a douăzeci şi patra zi a lu
nii a noua, din ziu a •  cînd a fost înte
meiat Templul Domnului, uitaţi-vă cu 
băgare de seamă la ele. •zah.8.9. 

1 9. Mai • era sămînţă în grînare ? 

Nici via, nici smochinul n· · şi nici măslinul, n'au ma'i a�ci ro�iuI Dar din ziua aceasta, Imi voi� nunic'. 
cuvîntarea Mea. .���n�� 

Nimicirea 
vrăjmaşilor şi lnălfarea lui z0 b 
20. Cuvîntul Domnului a ;0 �bet. 

doua oară lui Hagai, în a dou�rbiţ a patra zi a lunii, astfel : azec1 şi 
21 .  „Vorbeşte lu i Zorobabel d torul . lui luda, şi spune : v�· ,;eg�. tina cerurile şi pămîntul ; " 1 cla. 

* Cap. 1 . H. "'.;' Vera . 6, ?  . .E 
22. voi .răsturna scaunul de d�· 12·� 

al_ î_i:nr.ărăţiilor, vc;ii nimici putere�î�e paraţnlor neamurilor, voi răsturn , : carăle �e _ră�boi ş!. pe ceice se su� îşi ele ; _ca�1 ş1 c!llareţu lor vo: fi •• trînti� 
bÎaP!1Ţ�fi'. 

ş1 unul va p't:n ucis de sâ'. 
"" Dan.2. « .  Mat.24. 7. "'"'i\lic. 5 . 10. Ze.b 4 6. 23. ln ziua aceea, zice Domn�I· �9·t r_ilor, pe tine, Zorobabele, fiul Iul Ş:a J: tJel, :obul .Meu, ;--- zice Domnul, _ te voi l�� .t1 te voi păstra• ca pe 0 pe. 

��t1
e �ş�rrllor.�

u te-am ales, zice Dom. 
�· Cint.8. 6. ler. 22.24. >:• .... Iaa.42.I; .a.io. 

Z A H A R I A  
(I Samuel 12. 22. H aga! 2. 5-9. R o m ani 11. 11, 26-29.) 

Indemn la pocăinţă. 6. Tot.uş cuv�ntele • Mel�_ şi poruncile 1 t . In luna a opta, în • anul al doilea pe can le dadusem slui1torilor Mei 
al lui Dariu, Cuvîntul Domnului a proorocii, ca să le vestească, n'au atins 

vorbit proorocului Zaharia ••, fiul lui ele pe părinţii voştr i ? Ş i  atunci ei s'au 
Berechia, fiul lui Ido, astfel : întors, şi au zis : „Domnul oştirilor 

•Ezra4.24. Hag. i.t. ••Ezra6. 1 . Mat. 23. 35. ne-a făcut cum„ hotărîse să ne facă 
2. „Domnul S'a miniat foarte tare pe după căile şi faptele noastre !" ' 

părinţii voştri. •lsa.65.1. *''Pl!u.1.1e;2.11 

3. Spune-le dar : Aşa vorbeşte Dom- Vedenii. 
nul oştirilor : „lntoarceti-vă • la Mine, 7. ln a două zeci şi patra zi a lunii a 
zice Domnul oştirilor : şi Mă voi în- unsprezecea, care este luna Şebat, în 
toarce şi Eu la voi, zice Domnul oşti- anul al doilea al lui Dariu, Cuvîntul rilor." Domnului a vorbit proorocului Zaha
•1er.25.6;35.10. 1111c. 7.19. Mal.B. 7.Luc. 15.20. Iac.u. ria, fiul lu i  Berechia, fiul lui Ido, 4. Nu fiţi ca părinţii voştri, cărora le astfel : 
vorbeau • proorocii de mai înainte, zi- 8. M 'am uitat noaptea, şi iată că un cînd : „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor : om • era călare pe un cal roş, şi „ lntoarceţi-vă •• dela căile voastre cele stătea între mirti într'un umbrar; în rele, dela faptele voastre cele rele !" urma lu i erau nişte cai roşi ••, murgi Dar n'au ascultat şi n'au luat aminte şi albi. • ros.5. 13; Apoc.6.<. •• Cap.u-:: 
la Mine, zice Domnul." o2erou.36. 1s, 16. 9. Am întrebat : „Ce înseamnă call 
••Ioa.81.6. Ier. s.12;18.11. Ezec.18.so. osea t4. t .  aceştia, domnul meu ?" Şi îng�rul care �· „Unde sînt acum părintii voştri? vorbea cu mine mi-a zis : „Iti voi ară-Ş1 puteau proorocii să trăiască ve- te ce înseamnă caii aceştia ! . . dnic ? 1 O. Omul care stătea între mirt• a 
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·ntul şi a zis ; „Aceştia • sî nt : 2. 

'
L-�m. 

într . �o9 Juat cuvicari i-a trimes Domnul să cu- Şi el mi-a zi:�atM �·�nde !e d�c1 ?" aceia pe ămîntul ! "  • Evr. 1 . H. Ierusalimul ca· s
" � uc �a. mas?r • 

treierş
c· r ei au vorbit lngerului Dom- lungime ar� " ă vad ce laţ1me ŞI ce 

1 1„ !care stătea între .mirţi, şi au 3. Şi înge�ul care v"Apoc. 11 . 1 ;21.1� 10 . 
n.uJ.ui, Am cutreierat p�mmtul, �i i.at.ă a înaintat, şi u� alt în orb�_a �u . m_1ne, 
z1S · " ămîntul este m pace ş1 hm- inte. ger 1 a leşit ma-c� 1?.t p • P•: 10"20· 21 · 4. El i-a z.is : „Aleargă de vorbe şll�� Atun�i I ng;e�ul Domnul!11 a lu�t tţnărului acestuia, şi spune-i : Ieru 

ş«: 1 • tul ş1 a zis . „Do.am ne aţ oşti- hm ul• va fi o cetate deschi' • s:i crŢ pină cînd nu _v�I ave.a milă de pri�ina mulţimii oamenilor şi s�lte1�n 
n �u�alim şi .d� c�taţ1Ie 1 �1  luda, p� cari vor fi în mijlocul lui ; r 
Ieri Te-ai mimat m aceşti şapte zeci . .*

Ier.31.27. Dzec. ss.io, u. ca ani „ ?" • Ps. 102.13. Apoc.a.10. •• rcr.20.11, 5. Eu. Insum1 - zice Domnul _ voi 
1
e
D„.9.2. cap.7.6. _ f 1 un zid• de foc de jur împrejurul lui 

"i 3. Domnul a raspu_ns .�u vo�be bu- şi voi fi slava •• lui în mijlocul lui ,,: 
e ', cu vorbe de �mg11ere, .1ngeru- ''leo.26.1. Cap.9.8. „r„.w. 19 . .Apoc.21,23, lui care vorbea cu mine. 10'· 2?· 10· 6. „Fugiţi •, fugiţi din ţara dela mia-
14. Şi îngerul, �are . vo�?ea cu mine, �ă noapte! zice Domnul. Căci v'am 
ini·a zis : „Stnga! J1 z1 . 1,Aşa . vor- 1mprăştiat "• în cele patru vînturi ale b te Domnul oştmlor ; „Smt phn de cerurilor zice Domnul " 
0e�are gelozie • pentru Ierusalim şi Ier. 1 . 14; oo.�. 51.6, 45. *" Deut. �. 64�i'z".·.�,-7�J1�·11• 

entru Sion, . • Io•12· 18; �•P·
.
9• 2· 7. Scapă •, Sioane, tu care locuieşti P1 5. şi sînt phn de. o !11are mm!e . 1m� la fiica Babilonului! •.Apoc.18.4. otriva neamuriţor m�i1!1fate ; caci Ma �- Căci aşa vorbeşte Domnul oşti�îniasem numai P':1tm • dar •ele au nlor :  „_După _slavă �·a trimes El la ajutat spre nenorocire. 1••· 41· 6· neamunle can v'au Jăfuit ; căci celce 

16. Deaceea aş_:i vorbeşte _Domnul : se atinge • de voi se atinge de lumina Mă întorc • cu mdur�re.a . c�t�e !er�- ochilor Lui. •Deut.32.10. Ps.11.8. 2Tea . 1 . 6• 
;alim ;  Casa Mea va !1 z1d1ta 1araş .m 9. lată *, !mi ridic mîna împotriva el, şi funia•• de m�suraţ se va m- lor, - zice Domnul - şi ele vor fi 
tinde asupra lerusahmulm. prada celorce le erau supuşi, ca să 

• Isa. 12. 1:0<.8. Cap . 2„10.8: 3• •• C•P ·2 · 1 ·2· ştiţi•• că Domnul oştirilor m'a trimes. 
17. Strigă dm nou, ŞI z1 : „Aşa vor- ''lea.11.1;;19.16. ••cap.<.9. 

beşte Domnul oştirilor ;  „Cetăţile Me- 1 O. Strigă de veselie• şi bucură-te, 
le vor avea iarăş belşug de bunătăţi, fiica Sionului ! Căci iată, Eu vin, şi•• 
Domnul va mîngîa iarăş Sionul *, va voi locui în mijlocul tău, zice Dom-
alege iarăş :�.��[.���!V;1!�h':. Cap.2.12; 3. 2. ���'.::. 27. c.:1��â�i��;!:�4,;·6��:�\;'.* Lev .26.12

. 

18. Am ridicat ochii şi m'am uitat, şi 1 1 . „Multe neamuri • se vor alipi de 
iată că erau patru coarne ! Domnul, în ziua aceea 0*, şi vor fi po-
19. Am întrebat îngerul, care vorbea porul ţ Meu. Eu voi locui în mijlocul 

cu mine: „Ce înseamnă  coarnele ace- tău, şi vei şti ţţ că Domnul oştirilor 
stea?" Şi el mi-a zis : „Acestea • sînt m'a trimes la tine. • raa.2.2,9; 49. 22; so.a.etc. 
coarnele, cari au risipit pe Iuda, pe Cap.8 .22,23. ••cap .3. 10. tExod.12.49. ttEzec.33. 
Israel şi Ierusalimul." •Ezra4. 1,4,7;6.3. 33. Vero.9. 20. Domnul mi-a arătat patru fierari. 1 2. Domnul va lua• în stăpînire pe 
21.  Eu am întrebat : „Ce vor să facă luda, ca partea .Lui de moşt�ni!e în 
aceştia?" Şi el a zis ; „Aceştia vrn să pămîntul sfînt, ş1 va alege „ 1.araş le
sperie coarnele cari au risipit pe Iuda, rusalimul. ·:·Deut.32.9• *'Cap.t.i7• 

de n'a mai putut ridica nimeni ca- 1 3. Orice făptură să ta�ă • înaint�a 
pul ; ferarii aceştia au venit să sperie, Domnului, căci El S'a ş1 sculat dm 
şi să taie coarnele neamurilor cari au locaşul L.uj::.2��. i!:.�!/. ''''Pe.68.6. Iea.67.6. ridicat cornul • împotriva ţării lui 
luda, ca să-i risipească locuit����?�. ,, 6. 3 1. El (îngerul) mi-a. ară!at �e. ma

rele preot Ios�a •, stmd �n e1c1oare 2 1. Am ridicat ochii şi m'am uitat, înaintea l ngerulu1 Domnul_m, ş1 pe S�
. ş! iată că era u n  om• care ţinea tana •• stînd la dreapta lui, ca sa-I p1-
1nm1năo funie de măsurat. •Ezec.40.3. rască. •Hag. 1 . 1 .  ••Pe .109. 6 . .Apoc. 12.10. 
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2 Domnul a zis Satanei : „Do�nul este un sfeşnic • cu totul de 

să · te mustre •, Satano ! Domnul .sa t� deasupra lui un vas cu untdei:
ur, şi 

ustre El care a ales •• Jerusahmu.1 . pe el şapte •• candele, cu şapt 
rnn şi ;!;u est� el, Iosua, un tăciune scos dm pentru candelele cari sînt în e Jel'j 

foc ?" ·:•Judoo. "''Cop . I . 17. Hom . s.a:i.  sfeşnicului. V1rfu1  

A;'.0'���· �!��,��-�:=d:��brăc�t cu. �aine 3'.'EŞ;dj;;;·;� Acloc�;�t:-��;';;��i:; �Poc '" 
murdare, şi totuş. stătea m �.1

1
c __ .1.

06a, _
r6e_ 

la dreapta vasului ,  şi altul la ;t�nu1 ,. _, lui. '' \'e1�. 11, 12 . .\ p  1nga înaintea lngerulm. • · 4. Şi, luînd iarăş cuv înt ul, am zi·s'; - u  .  . _ 4. Iar lncrerul, luînd cuv.mtu!, a Z!S 1ng "' L Desbra rului, car: vorbea cu mine : „Ce însea 
e. celor ce erau înaintea Ul : " I ,,; nă lucrurile acestea, domnul meu '· "rn. caţi-1 de hainele murdare <!_e ee . e

d
. 

Apoi a zis lui Iosua :. '!lata c_a m_ e- ?· Ingerul, care -�·orbt;a cu mine, rni-a părtez dela tine nelegrnirea, ş1 te 1m- raspu�s?;, „Nu ştu c� mseamnă aceste brac • cu hain�r'�-�H
s
t�

r�:c
t�;

a� �;ocrn.s. ����2 . Eu am zis :  „Nu, dornnul 

S. Eu am zis : „Să i se pună pe �ae .6. Aţunci .el a l uat din nou cuvîntuJ 0 mitră • curată !" Şi i-au .pus ? m1t�a ş1 m1-a .zis : „Acesta este cuvîntui 
curată pe cap, şi l-au 1mbracat 1� Domnului către Zorobabel, şi sună haine, în timp ce lngerul Domnului a�tţel : . „Lucrul :cest.a . nu .se va face 
stătea acolo. •' Exod.2!1.6. ?"P ·6· 11 · n ici prm futere , n1c1 prin tărie c· 6. Jngerul Domnului a făcut Im Iosua P.rin puhu Meu, - zice Domnul �şti'. 
următoarea mărturisire : nlor · - • oseat.7 
7. „Aşa vorbeşte Do.mnul oşti.rilor 3 7. Cine eşti tu, m unte mare • înain: Dacă vei umbla pe căile Mele ş1 daca tea lui  Zorobabel ? Te vei preface în. 

�ei păzi • poruncile Mele, vei judeca tr'un loc şes. El va pune piatra cca şi Casa Mea •• şi_ vei pri.ve�hea �s1:1pr� mai însemnată •• în v1rful Templului curţilor Mele,_ ş1 .te v.o� lasa sa 1nt�1 în mijlocul strigătelor ţ de : „Indu'. 
împreună cu ce1ce smt a1c1ţ. " Lev.S .3i>. rare, îndurare cu ea !" 
1 Heg . 2 _ 9_ Ezec. ·U.16. ';".„Deut.17.9. l\Ial. 2. 7. ţCap.4. �·Icr. 51.25 . .Mnt. 21 . 21 . ':<.;• Ps. J JR. 22. ţ Ezraa.u,13, 
„ . •  o 8. Cuvîntul Domnului mi-a vorbit ast-S . . Ascultă dar, Iosua, . mare preot, fel :  
tu şi tovarăşii tăi de sluJ�ă, �an s.tau 9. „Mînile lui  Zorobabcl au înteînaintea ta - căci aceştia smt n işte meiat • Casa aceasta, şi tot mînile lui oameni cari vor sluji ca semne •. - o vor şi isprăvi •• ; şi veţi ţ şti că lată, voi aduce pe Robul Meu ••, O- Domnul ţţ oştirilor m 'a trimes Ia voi. ��;a�l�3t. ;;P�:��\1�s� �.1.8't2i'�2<.�:' :��j 4��!; �: ;����:.·i.Os. "'' Ezra6. !5. t Cap. 2. 9, li;  6. 15. tt lsa.<S. 

5 ; 3 . Uă. Cap.6.12. Luc. 1 .  ;s. 1 O. Căci cine dispreţu ieşte ziua înce-9. Căci iată că numai spre piatra puturilor slabe • ?  Aceşti şapte vor priaceasta • pe care am pus-o înaintea vi cu bucurie cumpăna în mîna lui Zolui Iosua, sînt î�drer;itati şapte ochi ·� ; robabel. Aceşti şapte sînt ochii•• Domiată, Eu lnsum1 voi sapa ce t_r�bu1e nului, cari cutreieră tot pămîntul." săpat pe ea, zice Domnul oştirilor ; ''' Hng. 2 . 3. *"2 Cron . 16.9. Prov. 10.3. Cap.3.9. şi într'o singură zi ţ, voi înlătura ne- 1 1 .  Eu am l uat cuvîntul, şi i-am zis : legiuirea ţării acesteia. •Ps. 11s. 2"2: '•�- 2!'.16. / .. Ce însemnează aceşti doi măslini, la 
••cop . 1 . 10. Apoc.5 .6. t ier. 31 .34 ;50.20. Mic „ . is, rn. dreapta sfeşnicului  şi la  stînga lui?" Cnp.i3. 1 . . • . D 1 1 2. Am luat a doua oară cuvîntul, şi 1 �- . In ziua �ceea. • - . zic� . omn�- i-am zis : , Ce înseamnă cele două raoştml�r� .-

; ':'a vef1 pofti .un,1,1 pe altu muri • de 'măslin, cari sînt lîngă cele supt �iţa ŞI -�upt s"!?chi�. două ţevi de aur, prin cari curge ule-' C•p.2. 11. ' ·  l ll<g. 4 . ""'. Jso.36. 1 Mlc. 4 . 4. 6. 
iuf auriu din e) ?" •Vera.3. 
· 1 3. El mi-a răspuns : „Nu ştii ce în

seamnă ?" Eu am zis : „Nu, domnul 
meu." Şi el a zis : . 

4 1 .. Ingerul •,  care vorbea cu mine, 
s'a întors şi m'a trezit ca pe u n •• 

om, pe care-l trezeşti din somnul lui. 
""" Cap.2.3.  ;��· Dao .8. 18. 

2. El m'a întrebat : „Ce vezi ?" Eu 
am răspuns : „M'am uitat şi iată că 

1 4. „Aceştia sînt cei doi unşi •, car! 
stau ••  înaintea Domnului ţ întregului 
pămînt." * Apoc. 11.<. ••Cap.3. 7. Luc. t .U. 
tioe.3.11,13. Cnp.6.5. 
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Arn ridicat di� nou ochii, şi m'am 1 -5· Ingerul mi-a răspuns : Aceştia . 5 1.. şi iată ca era un su! • de s1nţ �ele patru vînturi al " . 1 111ta:�re sbura. '·'.J�';'.c· " · !'- �ar� ies din locul în car� ���r;�u

o;� cart�1 rn'a între�at : „Ce vezi . Eu '..
n 
. 
.a1ntea _Domnului întregului ămînt." 2. ă uns : ,,Vad un sul de carte 1 s . 10 1. .t . Evr. i . 1, 1.i . M 1 1t,,g. 2"J. rn. nl\u� to c·, , -1 il11 fnd� are. 0 lungime de do

,�
1ăzcci <le 11 ·  Lu". 1: .'" · 

. . • 
· · · · 1 · • 

sbu.r i o lăţime. de zece coţ1. 6. vca:1 ce_,1 negri, 1nhămaţ i la unul <lin coli, r el mi-a ZIS : „Acesta este �le�t�- C�ra, S au !nd�ept�t s p�c ţara dela mia-3. � care este pes_te toată ţar:i , cac1, z�-noa_ pt� , ş_1 �e1 albi au mers după rnul, curn este sc�ts pe ci! 0�1ce . hoţ, e1 ; cei �alţaţ1 s au îndreptat spre ţara dura . . 
e jură stnmb va fi mm1c1t cu de m 1aza-z1 . '' leu. u. şi o_ri�m. 
e de aici. " Mau. o. 7. Cei roşi au ieşit şi ei şi au cerut desarrl��met - z�ce Domnul o.şti.r i- să meargă �ă cutreiere pămîntul. l n-

4. - ca să int�e m c.asa hoţu!UJ ŞI a ger.ul v( c-_a ZIS : „Duceţi-vă de cutreieior, . ce jură stnmb • m N um�le
, Me1_1, ra_t1 pammtul !" Şi au cutreierat • păctlU� ămînă în casa aceea, şi s o  m1- mintul . ''Fnc. rn.17.Cnp.uo. ca 53,!' împreună cu lemnele şi pie- �- E� m'a ch�mat, şi mi-a zis : „ lată stu1e . " . ca cei ce se 1ndreaptă spre ţara de 1rele �&<-w. 12. Cnp. S. 17. �1n1 . 3 . o. ' · Lc_v . i� . 15. m!ază-

.
nc;iapte fac să se mai potolească 

S. lngerul, �are . v�rbe� .c� mine, a n11ma m \ara dela mia
.
ză-noapt�." 

înaintat, şt !111-a zis . „R1��1ca ochu, ş1 • •.• Jutlc.s.J. Ecl . !o . . 1. 
iveşte ce iese de acolo. 9. Cuvmtul Domnului mi-a vorbit P6. Eu .am răsp��s : „Ce est�, a,c_ea- astfel : V • • • • sta ?" Ş1 el a ZIS · „lese ef�. . ŞI a 1 0. v„Sa. p�1meşh daruri dela prinşii 

adăugat : „Aceasta este nelegiuirea lor d_c razb.01 din �ab1lon : Heldai, Tob ia, 
în toată ţara. . . ş1 leda1a, - ş1 anume să te duci tu 1 Şi iată că se nd1ca �m talant de însuţi în ziua aceea în casa lui !osia I�mb şi în mijlocul efet, şedea o fe- fiul lui Ţefania, unde s'au dus ei cînd �eie. ' . . au venit din Babilon. 
S. El a zis : „Acea�ta . e�te n�leg1u1- 1 1: S� iei dela ei a�gint _şi aur, �i să 
ea '" Şi i-a dat brmc1 in efa, ş1 a faci dm el o cununa •, ş1 ·s'o pm pe :ru�cat bucata de plumb peste gura capul lui Iosua, fiul lui lo\adac, ma
r '  rele preot. •Exod.28. 36;20.6. Lev. S.9. Cnp.3.6. 

etAm ridicat ochii ş iv m 'am _uitat, �i 1 2. Şi s�-i. spui : !.'A�a vorbeşte 
iată că s'au arătat doua femei. ln an- Domnul oştmlor : „lata ca un om •, al 
pile lor sufla vîntul :  ele aveau aripi cărui nume este Odrasla", va odrăsli 
ca ale cocostîrcului. Au ridicat ' efa din locul lui, şi va zidi Templul Dom
între pămînt Şi cer. nutui. "Luc. 1 . 78. lonn l . 46. "''Cap.3.s. 10. Atunci am întrebat pe îngerul, 1.3. Da, El va zidi • !.��piu! 9omn�care vorbea cu mine : „Unde duc ele lui, va purţa pod�aţia_ 1mparateasca? 

r ?" va şedea şt va stapin1 pe scaunul Lu t e l � :  El mi-a răspuns : „Se duc să-i " de . domnie, �a fi. preot ţ pe. �cau�ul 
zidească 0 casă în ţara •• Şinear, ca Lui de �o!'1me, �1 o .desay/,rş1ta unire 
· f at0 acolo şi să rămînă pe va domni intre ei amindot. -'Cap.u. l�culeeL�'

ez a 
''ler. 20 . 5 , 28  . • ,,,Fac . 10 . 10. ��:::1�.

��·:::.·�.
!:20,21,22. Evu. n. ''• isu . 2"2. 2« 

6 1. Am ridicat din nou ochii şi m'am 
uitat, şi iată că patru cară ieşeau 

dintre doi munţi ; şi munţii erau de 
aramă. 
2. La carul dintîi erau nişte cai 
roşi ', la al doilea car cai •• negri, 

• Cap.1.8. Apoc.6.4. (l�•Apoc.6.2. 3. la al treilea car cai albi •, şi la al 
patrulea car cai bălţaţi şi roşi. •Apoc. 6. 6. 
4. Am luat cuvîntul, şi am zis • îngerului, care vorbea cu mine : „Ce în

seamnă aceştia, domnul meu ?" • Cap.6.10. 

1 4. Cununa va fi pentru Helem, To
bia şi Iedaia, şi pentru _Hen� .fiul lui Ţefania ca o aducere aminte m Tem
plul D�mnului. ., Exod . 12 .  H. Mnrc. ;•· 9: 
1 5. Ceice sînt departe • vor ve!11 ş� 

vor lucra la Templul Domnulu.1 ;_ ş1 
veţi 

·
şti •• astfel . că Domnul oştmlor 

m'a trimes la voi. Lucrul acesta se va 
întîmpla, dacă veţi a�culta g,1,a

sul 
Domnului, Dumnezeulm vostru. 

.;•Isn.67.19;60.10. Ffes.2. 13.19. •:i,:. cap.2.9;4.9. 
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Posturi şi binecuvîntări. 7 1 .  Jn anul al patrulea al împăr�tu
lui Dariu, Cuvîntul Domnului a 

vorbit lui Zaharia, în ziua a _patra a 
Junii a noua, care este luna Ch1sleu. 
2. Cei din Betel trimeseseră pe Şar�: 

ţer şi pe Reghem-Mele� cu oamenn 
săi să se roage Domnulm, 

3_
' 
şi să între�e. • pe i:ireoţii din Cas.� 

Domnului oştmlor ş1 pe proo_roc1 · 

„Trebuie să plîng şi în luna !! •• cm��a 
şi să mă înfrînez, cum am facut ahţ1a 
ani ?'' .:•neut. 17.D, 10, 11; 33.10. Mal.2. 7 . .;,,„Ier.c.2' 

124�·�::�·ci Cuvîntul Domnului oştiri
lor mi·a vorbit astfel : 
5. „Spune Ia toţ popo_rul ţ�rii ş_i pr�o

ţilor : „Cînd aţi postit • ŞI .;it� plms 
în Juna a cincea ş1 a şaptea , m ace
şti ţ şaptezeci de ani, oa re pentru Mi
ne ţţ aţi postit voi ? "lsa.oa.5. *''Ier.41.1. 
Cap.8.19. ţ Cap.1.12. ţţRom.14. 6. 

6. Şi cînd mîncaţi şi beţi, nu sînteţi 
voi ceice mîncaţi 'Şi beţi ? 
7. Nu cunoaşteţi cuvintele, pe cari 

Ie-a vestit Domnul prin proorocii de 
mai înainte, cînd Ierusalimul era încă 
locuit şi liniştit împreună cu cetăţile 
lui de primi;irejur, şi cînd şi partea de 
miază-zi • ş1 c1mpia erau locuite ?" 

„„ Ier . 17. 26. 

8. Cuvîntul Domnului a vorbit lui Za
haria astfel : 

9. „Aşa a vorbit Domnul oştirilor : 
„faceţi • cu adevărat dreptate, şi pur
taţi-vă cu bunătate ş i îndurare unul 
faţă de altul . 

"laa.08.6, 7. Ier. 7.23. M!c.6.8. Cap.S.16. Mat.23.23. 
1 O. Nu asupriţi pe văduvă şi pe or

fan •, nici pe străin şi pe sărac, şi n i
ciunul să nu gîndească rău în inima •• 
lui împotriva fratelui său." •Exod.22.21, 

22. Deut.24.17.Isa . 1 . 17 .  ler.5.28. <•«Ps.36.4. Mlc.2.1. 
Cap .8.17.  

1 1 .  Dar ei n'au vrut să ia aminte, 
ci au întors spatele•, şi şi-au astupat 
urechile•• ca să n'audă. 

o.'1Neem.9 .2!J.  Ier.7.24.. Oseo. 4 . 16 . .,..,„ Fapt . 7 . 57. 

1 2. Şi-au făcut inima • ca diamantul 
de tare, ca să n'asculte •• Legea, n ici 
cuvintele pe cari I i le spunea Domnul 
oştirilor, prin Duhul Său, prin proo
rocii de mai înainte. Din pricina acea
sta Domnul oştirilor S'a aprins de o 
mare mînie ţ. *Ezec.11.19j36.26. *-=' Neem:9. 
29, 30. ţ 2 Cron . 96 . 16. Daa . 9.11. 

1 3. Cînd chema El, ei n'au vrut s'as
culte: „De aceea nici Eu n'am vrut 

�
�jc�

�:
i
;
h
���� au chemat ei, zice Dorn. 

>:t Prov. � - �-1-28. ;aa. 1 .  �5. I�r. 11. U; 14_ 12. M 
1 4. „C1 1-am 1mpraşhat• print Ic.a.,, 

neamurile pe cari •• nu Ie cu re toate 
ţ�ra .t a �ost pus.tiită în urma "!Jteau ; ca nimeni nu mru venea şi nu �. aşa 
ca din ea ; şi dintr'o tară pl'f!!ai Ple. 
cum era, au făcut o pustie !" .acută fţ �-g!·n�;�: 36. 19. Cap. 2 . 6. -=·�· Deut. 28.33. t 1t.:���-.�'. 8 1. Cuvîntul Domnului oşf .1 vorbit astfel : lrl or a 
2. „Aşa vorbeşte Domnul 0 I' .1 „_Am � !"are rîvn� • pentru �i�1 0r: smt stapm1t de o nvnă plină de "i �1 

pentru el." "Nah.r.2. ca��n:e 
3. Aşa vorbeşte Domnul: Mă • · · '!arăş_ . în Sion •, şi _vreau să"locul���r� m m11Iocul Ierusalimului. Ierusalimul s� ,�

a �hema : „Cetatea cea credincio} sa, ş1 munt�le ţţ Dom'!.ului oştirilor se va chema . „Muntele ţ cel sfînt " :fii::�i��- "'"' Cap . 2 . 10. ţ lsa. I . 21, 26. ttisa.2_2;a. 
4. _Aşa vorbeşte Domnul oştirilor · „la ra�, �o� �ed.ea pe . uliţele Ierusali: mulu1 batn.ni ŞI !eme1, î� vîrstă •, fie. 

�;�el�� l�;a����� ck1�iie.din pricina 
"'" lSam.2.31. lsa . 65 . 20, 22. PUn.2.20, etc.; 6. U-U ?· Uliţele �etăţii vo� fi pline de băieţi ş1 fete, cari se vor 1 uca pe uliţe." 

6. �şa vorbeşte Domnul oştirilor : „Da�a luc�1;1I �ce�t!I �a părea de mirat. rn, ochn ramaş1ţe1 poporului acestma rn zilele acelea, va fi de mirat• oare şi în ochii Mei ? zice Domnul OŞtiriJor." ""Fac . 1 8 . 1 4 .  Luc. I . 37 ;  18.27. Rom.4.21.. 
1. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „ I ată, Eu izbăvesc •  pe poporul Meu 

d in ţara dela răsărit şi din ţarn dela 
asfinţitul soarelui. 

"' lsa . 1 1 . 11 . 12; 4 3 . 6 ,  6. Ezec.27.21. Amoa9.1-&,Ui. 8. I i  voi aduce înapoi, şi vor locui 
în m ijlocul I erusalimului ; ei vor fi 
poporul Meu •, şi Eu voi fi Dumnezeul 
lor cu adevăr şi dreptate••. 

O:•Jer.S0.22; 31 . 1, 33. Cap .13.9. ict•Je.r.4.3. 
9. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: 

„ lntăriţi-vă mînile •, ceice auziţi astăzi 
aceste cuvinte din gura proorocilor", 
cari au vorbit în ziua ţ cînd s'a pus temelia Casei Domnului oştirilor, cmd 
s'a început să s e  zidească Templul !  

>;• Hag.2.4. Vers.18 . .;.*Ezra 6 . l12. ţ Hag.2.18. 1 O. Căci înainte de aceste zile, nu 
era răsplată • n ic i  pentru lucrul omu: 
lui n ici pentru vite. Cei ce intrau ş1 
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,, n'aveau nici ei pace, din pri- D 1 91 3 

ieşea�răjmaşul��· .şi Eu . desbinam pe şi��[�, oştirilor ! Vrem să mergem cina oamenii unu  1mpotnva altora. 22. Şi multe • 0 ° 1e�. 2. a. M1c . •. 1, 2. 
toll •Hag.i. 6, 0. 10; 2. rn. "" 2 cron.10.6.  muri vor veni aftrr1oa!e ş1 multe nea-

Acum nu v�i mai .face rămăşiţei nul oştirilor la Ierus:f cauţe pe Dom-
1 1 .  rului acestuia ca m trecut, zice ge

23
Do
A
mnului." 1�;.ş�s;,.�e·, aoro.23a-. P0P0nul oştirilor. şa v b t D0f Ci sămănăturile • vor merge bi- „In 

·
�ilel.e ac�le:,

ş 
z�c�����i ?�.irilt

or : 1 'v'lţa îşi va da _rodul, pămîntul „ te l imbile neamurilor vor in oa-
��· va da roadei�, ŞI ceruri le ţ îşi vor U? �udeu de _poala hainei,

a��la 
v� 1ş. ete roua ; ş1 toate aceste lucruri zice . „yre!:" sa mergem cu voi . căci l�1�0i da în s_tăpînirea rămăşiţei po- am auzit ca Dumnezeu „ este cu �oi 1" 

orului acestuia. .;.osea 2.21122. Joel 2.22. *Iea. 3.6;  4.1. (•>:<icor.u.�. �eg.2.19· iCt>:• Ps. 67 . 6. ţ H�g . 1 . 10. 

1 3 După cum aţi f?st un blestem •  
• tr� neamuri, casa_ IUi _ Iuct.a şi_ ca�a lui 
J�rael, tot a�tfel v:. voi m 1�tU1, ş1 yeţ� 
fi 0 �!ne:uvm.ta_re 1,; Nu va temeţi, c1 
întănj1-va ţ mmile . • rer. •2.1e. «•Fac.12.2. 

aut. ,.11,12. Iea.19.24,20. Ţef.S.20. Hng.2.19. ţVers.9. 

1 4 Căci aşa vorbeşte Domnul oştiri
lor :. „După �um : � că�t'.lt ?.ă vă fa;c 
rău cînd Ma m1.n�au P<l;nnţu voştri, 
zice Domnul oştirilor, ş1 nu M'am •• 
căit de I ucrul acesta, 

e<Ier.31.28. „·u:•2Cron.36.16. Cap.t.8. 

15 . tot aşa acum Mă întorc în a.ceste 
zile şi hotăr�sc _să fac bine _ Ierusal_i
mului şi casei Im �ud�. Nu ".a te.meţ1 ! 
1 6. lată ce trebllle sa faceţi : fiecare 
să spună aproapelui său adevărul• ; 
judecatj în porţile �o.�stre după ade
văr şi m vederea pacn ; 

cocap.7.9. Vers.19. Efee.4.25. 

1 7. niciunul să nu  gîndească" în ini
ma lui rău împotriva aproapelui său, 
şi nici să nu iubiţi„ jurăm în tul strîmb ! 
Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc, 
zice Domnul." 

,,..Prov.S.29. Ca.p . 7 . 10. (ti:< Cap . 5. 3, 4. 

1 8. Cuvîntul Domnului oştirilor mi-a 
vorbit astfel : 
1 9. „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor : 
„Postul • din luna a patra, postul•• 
din luna a cincea, postul din luna a 
şaptea ţ şi postul din luna tt a zecea 
se vor preface pentru casa lui luda în 
zile de veselie •ţ şi de bucurie, în săr
bători de voioşie. Dar iubiţi adevă
rul ţ• şi pacea !" *Ier.&2.6, 7. •*ler.62.12, rn. 
Cap.7.S,6. ţ2Reg.26.26. Ier. 41 . J , 2. tt Ier. 62. '· 
'iEsl.9.17. lea.85.10. t*Vera.16. 

20. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor : 
,,V?r mai veni iarăş popoare şi locui
tori dintr'un mare n umăr de cetăţi. 
21. Locuitorii unei cetăţi vor merge 

la cealaltă, şi vor zice : „Haidem să 
ne rugăm • Domnului şi să căutăm pe 
>I 

Neamurile biruite. Ierusalimul izbitvit . 9 1 · Ia.tă proorocia•, Cuvîntul Dom-nul�• despre ţara Hadrac ; şi va încep� din. Damasc••· Căci Domnul are ochml t indreptat asupra oamenilor şi peste toate seminţiile lui Israel ""'Ier.23.33 . .;•>:<Amos 1.3. t 2 Cron.20.12. Ps� U5.16. 2· El se opreşte şi peste Hamat• C<l;re._se �ă�g ineşte cu Damascul, pest� Tir ŞI S1don ţ, cu toată înţelepciunea lor ţţ ! �· Ier. 49.23. ""qea..23. Ezec 26·27·28 Amos 1 .  9. t 1 Reg.17. 9. Ezec. 28. 21. 'ob�d ' 2Q
. 

ttEzec.28. 3 , elc. · · 

3. Tirul şi-a zidit o întăritură · a îngrămădit• argint ca pulberea, 'şi aur ca noroiul de pe uliţe. 
„� rov Zl.16. Ezec.28:.c, o. 

4. }_ată că pom�ul • va pune mîna pe e!, u. va napus_h puterea•• în mare, ş1 el insuş va f1 ars cu foc. 
i:tlse..23.1 . .;.„�Ezec.26.17. ?· Ascalonul • va vedea lucrul acesta, 

ŞI se va teme ; Gaza de asemenea, şi o va apuca un puternic cutremur ;  E
cranul deasemenea, căci nădejdea lui 
va fi dată de ruşine ; va pieri împăra
tul din Gaza, şi Ascalonul nu va mai 
fi locuit. •!er.47.1, 6. Ţef. 2.<.  

6. Străinul se va aşeza în Asdod ', şi 
voi frînge mîndria filistenilor. 

""'Amosl.8. 

7. li voi scoate sîngele din gură, şi 
urîciunile idoleşti dintre dinţi, ca să 
fie şi el o rămăşiţă pentru Dumnezeul 
nostru, şi să fie ca o căpetenie din 
luda, şi Ecranul ca lebusiţii. 8. Voi tăbărî• în jurul Casei Mele, ca 
s'o apăr împotriva unei oştirii, împo
triva celor ce se duc şi vin, şi „ nu 
va mai trece asupritorul peste ei, că.ci 
acum Mă uit ţ cu ochii Mei. *Ps.:u.1. 
Cap.2.6. -:•„� Isa.60.18. Ezec.28.24. tExod.3.7. 

9. Saltă• de veselie, fiica Sionului 
Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului 
lată•• că Im păra tul tău vine Ia tine 
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El este neprihănit şi biruitor, smerit I �- Mţ1nia J\1ea � ·a aprins îrnpot . 

şi călare pe un măgar, pe un mînz, pe p�stori or, ŞI  voi _ pedep_si • pe ţ�1va 
mînzul unei măgăriţe. "1••·•2. 1 1 .  cup.2.10. Cac1 Domnul c;iştmlor _lş1 cerceteazP�; i\lnt.21.6• roa.n 12_ 15• ,:„, Ier. 23. a; so. 9. Luc. rn. �- turma, cas� llll Iuda, � 1 ... o ţ va face a 
"'"" i . 49. • • pe calul Sau de slaY.a 1n lupt· ca 

1 0. Voi nimici • carăle de. răz�o1 din . 
-' E

�
•c· :" · " ·  '· · ·Luc.t. 68 .  t�tai 1 

Efraim, şi caii din leru�al!"! • ŞI arcu- 4._ D1i:i 0el ".a 1eş1 Piatra din capu) · · 'rile de război vor fi mm1c1ţe. El '::a gh 1u lu.1 ,_ din el va 1�ş1 „. ţăruşul �n
vesti neamurilor pacea „, ş� VI!- sta- el ya 1eş1 a_rcul d_e razbo1 ; din el . 1n 
pîni dela 0 mare ţ Ia cealalta, �1 dela 1eş1 toate capeten 1 1le laolaltă. lor 
rÎU pînă la marginile pămÎ��UIUI.? ':'Nu�n.2-L li. �  Sum. 1�. 3.Q.. lsa. HI. 13. ,:,-:, Isa . �.?. �"J 
„�ose� i . 1; 2.1s. Mtc. &. 10. Jlil.g. 2. 2'2. „.�. Efes. -- 1 4 • 17• 5. E 1  vor f1 ca mşte vitej i ca ri c  I

.
· 

tl's.n.s. . . d' în picioare noroiul de pe uliţe . · a ca• 1 1 . Jnsă, cit pentr� t�ne, Swan\ In tă, se vor lupta, pentrucă Do.;/" lup. 
pricina legămrntulu1 tau . P��;t1t1.�!. �u fi cu ei ; iar călăret i i vor fi ac�ul va s!n��·i d·i�i ;rciaat: î�ec!r�1�ş�1 est:1

apă� de ruşi.ne; - . . . *P��2.!i ra� "' P 
ns• ,2. 7.  51 . u· 61.i . 6. Voi intari casa IUJ luda şi . . a

r�· lntoarceţi-vă la cetăţui�, p�inşi !zbăvi_ ca�a. lui_ losi!J îi . �oi ' adu�eo! 
de *

. 
război plini de nădejde ! O spun inapo_i, caci . .  J\.'.11-est� 

. m 1�a de ei, şi 
i astăzi că îţi voi întoarce îndoit „ ! vor. f1 ca �1 . cmd n,modata nu i·aş fi ş ' *Is•.,9.9. -"'Jsa . 61.7. lepadat ; cac� _Eu .sint Domnul, Durn. 13 c· · I · ' dez pe luda ca arc nezeul lor, ş1-1 voi asculta ţ. 

şi i�u 
a�� �f:�i�r 

ca săgea!ă şi �oi '' l•r._:i. 1.s. Ezec·
:

"'· 21 . >:• os
_
enu. +

�
··

:·1'
.
9. 

scula pe copiii tăi, Sioane, 1mpotnva 7. Efra1m va f1 ca un v1t�az ; mima .  
copi ilor tăi, Orecio ! Te  voi face c a  l o r  s� va bucura c a  d e  ".tn ;  fiii lor 
sabia unui viteaz ! vo� v_e�ea lucrul acesta ş1 se vor ve. 

1 4. Dar Domnul Se va arăta deasu- seh, 1n1ma lor se va bucura în Dom. 
pra lor, şi săgeata Lui • va porni ca. nul. . . • . . ·· Ps .• 1.0<. 1;. Cnp.0.1;. 
fulgerul ; Domnul Dumnez�u v.a. s�1!� . 8. Le _voi flu�era �1-1 v.�1. adu�a, căci 
din trîmbiţă, şi va înainta 1n v11eha 1-am ras�umparat, ş1 �e . vor mmulţi 
dela miază-zi . ''Ps . ts.u; ;; . 11 ;  IH.6. "''lsn . 2t . t .  cum se inmulţeau odmmară. 

1 5. Domnul oştirilor îi va ocroti, şi ,. ,,„ r„ zr.. ' '"'lsn.<9.19. E«c.36.J<. 
vor mînca, şi vor zdrobi pietrel_e de 9. li voi risipi • printre popoare şi praştie, vor bea, vor face gălăgie ca îşi vor aduce aminte •• de Mine în \ări 
ameţiţi de vin ; vor fi plini ca un pa- depărtate ; vor trăi împreună cu copiii har de jertfă, ca şi colţurile• altaru- lor, şi se vor întoarce. 
lui. �" Lev. 4. 18, 2&. Deut. 12. 27. :: Osea 2. 23. ""':: Deut.30. I .  
1 6. Domnul, Dumnezeul lor, î i va scă- 1 O. li voi • aduce înapoi din ţara E-p� în_ ziua a�ee�, �a pe. turma. popor�: giptului, şi-i voi aduna din Asiria ; ii 

llll Sau ; căci e1 smt pietrele cununn voi aduce în ţara Oalaadului şi în Li· împărăteşti, cari vor străluci•• în ţara ban, ş i  nu le va ajunge •• locul. Sa ! "" lsa.62.3. :\Jnl . 3 . 17. O::*Isa.11.12. ::'fsa. 11. 1 1 , IG. Osen l l . 11.  �";"Jsa.4:.1.20. 17. O !  Cît* sînt de înfloritori ! Cît 11 . Israel • va trece prin strîmtorile s�nt �e frumoşi ! Orîul •• va veseli pe mării, va lovi valurile mării şi toate tmen, ş1 mustul pe fete. adîncimile rîului Nil se vor usca · mîn· ''Ps . 31 . l9· ""10•1 3· 18· Amos 9.u. dria Asiriei„ va fi frîntă, şi t�iagul 1 
O 

I . Cereţi dela Domnul • ploaie „, 
ploaie de primăvară ţ ! Domnul 

scoate fulgerile, şi vă trimete o ploaie 
îmbelşugată, pentru toată verdeaţa de 
pe cîmp. 

a."tler.H.2'2. *�Deut. ll.14. tlov 29 .  23. Joel 2.23. 

2. Căci terafimii • vorbesc nimicu
ri ••, ghicitorii proorocesc minciuni, vi
surile mint şi mîngîie cu deşertăciuni. Deaceea, ei rătăcesc ca o turmă, sînt 
nenorociţi, pentrucă n'au păstor. 

·� rer.10.s. Ha.b.2. lS. „�,:i. Iov 13. 14. 

de cîrmuire ţ al Egiptului va pieri. 
O:'Isn . 1 1 . 15,lG. �":'lsn. U.25. ţEzec.30.13. 

1 2. li voi întări în Domnul, şi rnr 
umbla în • Numele Lui, zice Dom· 
nul ! :•)lir.u. 

1 1 1 .  Deschide-ţi porţile•, Libanule, 
ca să-ţi mănînce focul cedrii ! 

'-" Cap.10. JO. 

2. Vaită-te, chiparosule, căci cedrul 
a căzut, şi cei falnici sînt nim!ci! ! ! 
Văitaţi-vă, stejari din Basan, căci pa-
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ea nepătrunsă a fost' dată cari pier ; nu se . , 

9 1 5  
durea c :• 1, •. "2. rn. cele mai ti \ a  duce sa caute pc jos !păstorii sc.ot .sţrigăte de j�le, pen- rănite nu v�eÎ�' n� . va vindeca pe cele 
J. - r s'a nim1c1t fala ; pun de lei ci va �în 

ct• griji de cele sănătoase . 
truca 1 căci desişul I ordanului este i nu le 

ca m .carnea celor mai grase' 
n1uge�c, 

ş 
1 7 V . �a

d 
ma1. lăsa decît copitele ! , ni"'ji't. vorbeşte Domnul, Dumnezeul îşi  păr��eşte
e bi��t�r�i� de

d� imic,_ care � . . şa
Paşte oile *  de t�i::t ! •:• v.m . 7 . b�aţul lui şi  pe o�hi�l l�i

a
ce

slabd1a p� m.eu
C
. a!�i cei ce le �ull!para le taie şi Sa 1 se us b ţ rept '-, se simt vin0\:at1. Şi .cel . ce le vinde · • uce ra ul de tot şi s" · : 

n.u „. Binecuvmtat sa fie Domnul, stmga och iu l . drept ! ' a 1 se 

t�C� �ă"îmbogăţesc !" . . Si păstorii lor 
Ie1·. :!.u. Ezec. :1-1 . 2 . 1001110. 12, rn. 

caCle cruţă. qer:2.3; 60.7. -:��'I!eut.2':'1.rn. o�
.
en12.�: 

n� Căci nu mai am mila d� )oc.u1tom 
_ · . . _ zice Domnul : „C1 1 ata, dau jaru, meni pe unii în mînile altora şi 
pe opn ile î:npăratului lor ; ei vor pustii ţ�:a'.1 

ş i n'o voi izbăvi din mînile 
l�r. Atunci M'am apucat să P.as� .  V oile 
d · tăiat în adevăr cele mai ticaloas:" din' turmă. Am. luat două to,\eg-e : 

unul l-am numit „ Indurare, iar pe celalt l-am numit „Legămînt." Şi  �� păscut oii� .. <•Vers. 4. ·:·:Ţ�l.H: 12 .  Mut. 12 . s: 
8 Am nim1c1t cu desav1rş1re pe ce1 tr�i păstori într'o: lună.: s!-lflet!-11 Meu 

nu-i mai răbd_a, ŞI se sc1rb1se ş} suf�e
tul lor de fy\me. 

" . 
···Oseao. 7. 

Q. Şi am zis : „�u va f!:J�I p9t paşte.! 
Cea care are sa m oara , sa moara, 
cca care are să piară să piară, şi cele 
ce mai rămîn, să se mănînce unele pe 
a
\
l��e�i-am luat toiagul , , l�·�:::�::.:

·
�l 

l-am rupt, ca să rup legămîntul Meu, pe care-l încheiasem cu toate popoa
rele. 
1 1 . Şi cînd s'a rupt în ziua aceea, 

nenorocitele • acelea de  oi, cari au 
luat seama la  M ine, au  cunoscut ast
fel că acesta era Cuvîntul Domnului. 

=:' îef.3.12. Vers . 7 .  

1 2. Eu le-am zis : „ Dacă găsiţi  cu 
cale, daţi-Mi plata ; dacă nu, nu  Mi-o 
daţi !" Şi Mi-au cîntărit, ca plată °, trei 

11�. �ar
a����u l  M�:�·���·:15;X�;�it2� 

olarului preţul acesta scump, cu care 
M'au preţuit !" Şi  am luat cei trei zeci 
de arginţi, ş i  i-am aruncat în casa 
Domnului, pentru o lar. « Mnt .27.9, 10. 

lt Apoi Mi-am rupt al doilea toiag 
„Legămînt," ca să  rup frăţia dintre 
luda şi Israel. 1 5. Domnul mi-a zis : „Ia • şi unel-
tele unui păstor nebun ! <•Ezec. 34.2-4. 

1 6. Căci iată că voi ridica în ţară 
un păstor, căruia nu-i va păsa de oile 

J2 
�
· Proorocia, Cuvîntul Domnului espre !srael. Aşa vorbeşte Domnul! car� � mtms • cerurile şi a întemeiat .Pa.m1ntul, ş i  a întocmit •• duhul omului din el · „, . .  

'�':' Num. rn._:-12. Ecp0l . i .  �ti��i��;:1;'. ��� ��t:\�\��;-&�. IJ. �· „lata,. �oi preface Ierusalimul într un potir de . ameţ�re pentru toate popoarele de pnmpreiur, şi chiar pentr1;1 luda, la împresurarea lerusalimuu1. . ':' hm . :11 . 11,22, :?:i. 3 .
. 

ln zma aceea•, voi face din Ieru-salim o piatr.ă g�ea •• pentru toate pop.oa�e�e. T?\1 . cei ce o vor ridica, vor f1 v�tamaţ1, ş1 toate neamurile pămîn
.��lu1 se vor strînge împotriva lui. �·' ers.4,6, 8,9, lli Cnp. 13, l ;  H. 4 , 6,H,!l, ta. �·�'l\.lo.t.21 .·U. 4 . . In ziua aceea, zice Domnul, voi lovi • cu ameţ�ală pe toţi caii, şi cu turbare pe cei ce vor călări pe ei ; da.r voi avea ochii deschişi asupra, casei · lui luda, şi voi orbi toţi caii popoarelor. (• P�. i11. ri .  Ezl·t· . : L'I .  "· 

5. Căpeteniile lui luda vor zice în 
inima lor : „Locuitorii Ierusalimului 
sînt tăria noastră, prin Domnul oşti
rilor, Dumnezeul lor. 

6 . . . 
1 n zi1;1a aceea, voi face pe căpc

tenule Im luda ca • o vatră de foc 
supt lemn, ca o făclie aprinsă supt 
snopi ; vor mistui în dreapta şi în stîn
ga pe toate popoarele de jur împre
jur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăş 
la  locul lui cel vechi. "Obad,1<.  

7. Domnul va mîntui mai întîi cor
turile I ui I uda, pentru ca slava casei 
lui David şi fala locuitorilor Ierusa
l imului să nu se înalţe peste luda. 
8. In ziua aceea, Domnul va ocroti 

pe locuitorii Ierusalimului, aşa că cel 
mai slab • dintre ei va fi în ziua aceea 
ca David ; şi casa lui David va fi ca 
Dumnezeu, ca lngerul Domnului îna
intea lor. '' IoeD. rn. 

9. In ziua aceea, voi căuta să nimi
cesc• toate neamurile cari vor veni 
împotriva Ierusalimului. " Hag. 2.?�. v.„.:1.  
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1 O. Atunci voi turn'.1 p�ste casa: lui 
O

.
avid şi peste Jocmtorn �erusahm�

Jui un duh de îndurare ş1 de .rlfi?;a
ciu'ne, şi îşi vor întoarce •• vpr1vml1 
5 re Mine, pe care. L-au. strapuns . . I 
v�r plînge cumţ plmge cineva pe s1!1-
gurul lui fiu, şi-L vor plîn.ge.;fLID�rm�, 
cum plînge cineva pe un mtn nascu . 

:�e:��:::: �i!.!.z;:_-��1�;;.ol�.2. 28 
.
. "'� locui 19.34,37

� 
1 1 .  ln ziua aceea, va f1. Jale mare. 

în Ierusalim, ca jalea dm J:iadadn
mon •• în valea Meghidonulu1. 

'' Fapt.2.'?/1. M2Reg.�.39. 2.Cron.9.5.24. 
1 2. Ţara se va jăli, . fie�are ţamilie 

deosebit * :  familia casei lui �avid d�'?
sebit, şi femeile ei deos�b1t ; fam1�ia 
casei lui Natan •• deosebit, ŞI femeile 
ei deosebit ; 

'" Mnt.24.30. Apoc.1. 7 . .,..,� 2saru.6 .H. Luc.3.Sl. 

13 familia casei lui Levi deosebit, şi 
fem�ile ei deosebit ; familia lui Şimei 
deosebit, şi femeile ei d_e?.se�it ; 

14 toate celelalte familn, fiecare fa. 
mili� deosebit, şi femeile ei deosebit. 

13 1 .  ln ziua aceea•, se va deschide"" 
casei lui David şi locuitorilor Ie

rusalimului un izvor, pentru păcat şi 
necurăţie. 

.;.cap.12.S . .,...,..Evr.9.14. lPet. 1.19. Apoc.1 .D. 

2. ln ziua aceea - zice Domnul oşti
rilor - voi stîrpi • din ţară numele 
idolilor, ca nimeni să nu-şi mai aducă 
aminte de ei ; voi scoate de asemenea 
din ţară pe proorocii •• mincinoşi şi 
duhul necurat. •Exod.23.13. Joe .23. 7. Pe.16.4. 
Ezec.30.13. Osea2.17. Mic. 5.12, 13 . .,...;i.2Pet.2.1. 

3. Şi dacă va mai prooroci cineva, 
atunci, tatăl său şi mama sa, înşişi 
părinţii lui, îi vor zice : „Tu nu vei 
trăi, căci ai spus minciuni în Numele 
Domnului" ; şi tatăl său şi mama sa, 
cei cari l-au născut, îl vor străpunge •, 
cînd va prooroci. •Deut.13.6,B;1s.20. 
4. ln ziua aceea, proorocii se vor 

ruşina• fiecare de vedeniile lor, cînd 
vor prooroci, şi nu se vor mai îm
brăca într'o manta de păr „ ca să min
tă pe oameni. 

•Mlc.3.6, 7. ••2Reg. 1 .B. IBa.20.2. Mat.3. 4. 5. Ci fiecare • din ei va zice : „Eu nu 
sînt prooroc, ci sînt plugar, căci am 
fost cumpărat din tinereţa mea !" 

""Amos7.14. 

6. Şi dacă-l va întreba cineva : „De unde vin aceste răni pe cari le  ai la 
min i ?" el va răspunde : „ln casa celor ce mă iubeau le-am primit." 

7. „Scoală-te, sabie, asupra p' 1 
lui • Meu, şi asupra omului caas 0.ru. 
este•• tovarăş ! zice Domnul oş?. uni Loveşte ţ pe păstor, şi se vor 1r!lor, oile ! Şi lmi voi întoarce mîna risipi cei ţţ mici. • ""· •0. 11 . Ez spre 
;;� Iff�1�t.3i�.11�.11oi.1�.u��1f2·.:c�· t Mat. 2G.s1. ��:�: 

8 .. I� toată .tar.a, . z�ce Domnul, dou" tre1m1 vor f1 mm1c1te, vor pieri . a 
cealaltă* treime va rămînea. "Roi� ia! 

9. Dar treimea aceasta din ur�-1.,_ 
voi pune în foc•, şi o voi curăti a 0 
se curăţeşte argintul, o voi lămuc�� 
cum se lămureşte aurul. Ei vor �h ma ţ �umeţe Meu, şi îi voi ascult:: Eu v,�: tt. zi.ce : „A�esta este poporu[ Meu . Ş1 e1 vo�"

z1ce : „Domnul este Dumnezeul meu . 
" lsn . <s.10. ••i Pet 

i:�:�.�i�5io�
1
o!!� ;�� !:°�: s.r.Ps. 1«.16. ier·.���: 

14 1 .  !aţă, vine ziua • I?o.mnului, cînd praz1le tale vor f1 1mpărţite în mijlocul tău. " lsa. 13.9. Ioe12. a1 .hpt.2.�. 
2. Atu�ci ".o� strîng_e • toate neamurile la razbo1 1mpotr1va Ierusalimului Cetatea va fi luată, cai;ele •• vor fi jăfuite, şi femeile batjocorite ; jumătate din cetate va merge în robie dar rămăşiţa poporului nu va fi nm;icită cu desăvîrşire din cetate. 

o:•roel3.2 . .,..,,,., lee..u. 1&. 

3. Ci Domnul Se va arăta, şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S'a 
luptat în ziua bătăliei. 

4. Picioarele Lui vor sta în ziua aceea 
pe muntele • Măslinilor, care este în 
faţa Ierusalimului, spre răsărit ; mun
tele Măslinilor se va despica la mijloc, 
spre răsărit şi spre apus, şi se va face 
o vale foarte•• mare : jumătate din 
munte se va trage înapoi spre m iază 
noapte, iar jumătate spre miazăzi. 

OEzec.11.23 . .;.(liloel!l.12,14. 

5. Veţi fugi ·atunci în valea munţilor 
Mei, căci valea dintre munţi se va în
tinde pînă la Aţei ; şi veţi fugi cum 
aţi fugit de cutremurul • de pămînt de 
pe vremea lui Ozia, împăratul lui lu· 
da. Şi atunci va ven i •• Domnul, Dum
nezeul meu, şi toţi sfinţii ţ împreună 
CU El ! •Amoe l.l .  ••Mat.16.27;24.30,31;25.31. 
Judol4. ţJoel S.11. 

6. ln ziua aceea, nu va mai fi lumină; 
stelele strălucitoare se vor ascunde. 

7. Va fi o zi deosebită•, cunoscută•• 
de Domnul, nu va fi nici zi, nici noap· 
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dar spre seară t se va arăta lu- murilor de ri . 917. 

te,; .,..p00•22.6. ••Mat. 24. 3G. tlsn.30.20;60• 19, tul şi haine f, �preiur, aurul, argin-
1111�:.:C.21.2!1· . • .1 5. Aceeaş •

o�� ei 
multe . .'' E�e"3?: 10, 11. 

,,i. 1 ziua aceea, vor 1zvon ape vii • hrii, cămilele J'ă 
e v�. loy1 ş1 cau, ca-

�· I�rusalim, şi vor curge jumătate cari vor fi îd tab 
galu, şi 1

toate vilele dtn marea de răsărit, jui:iiăţate spre 1 6. Toţi ceice v��1 �a.ce �a .• •vere. �2. 
spre de apus ; aşa va f1 ş1 vara şi toate neamurile ve 't 

ai. ram1n.ea din !"a��� •Ezec. •1: 1 �1oe1 �. 1s. ,1.poc.22. 1. r�alim1;1lui, se vor 
n
s
i
ul• 1J::Ptnva Ieiar Şi Domnul va fi 1mparat• peste sa se mchine înaintea 1 1:care � 9i pămîntul. ln ziua aceea, Domnul Domnul oştirilor şi să ;�arat.ului, 

t,0 fi singurul Domn ••, şi Numele Lui ;.�rbătoarea•• cort�rilor .• 1, • . ��
z�urnscă 

\3 fi singurul Nume. Lev.23.34, 43. Neern.B.H. Oseat2.9. Io�n'1\G6.23, va '' Dnn . 2  . .w. ,1.po�. 11. 1s. ""Efes . 4 . G, a· 1 7  .. pacă unele din familiile ă�în-
l O Toată ţara va aiunge_ ca şesul • t�lui n� vor voi să se suie la lerusa-
cianului, dela Gheba p�nă la Ri- hm .ca sa se închine înaintea lmpăralor n la miazăzi de Ierusal im ; iar Ie- tllm! Domnul oştirilor nu va cădea 

��aiimul va fi înălţ.at, şi va rămînea P oaie pe_;;te el�.. . 
' • 19 •• 60•12. 

l-niştit la •• locul lui, dela poarta lUIÎ 1 �· Da:_a fam1ha Egiptului nu se va 1eniamin pînă la l.oc1;1I po�ţii dintîi, sm, .dac� . �u va veni, nu va cădea Bînă la poarta unghiu�Il_?r, ş1 dela t1;1r- ploaie n ici . peste ea ;  va fi lovită cu 
Pul lui ţ Hananeel pma la teascurile aceeaş �rg1e �u care va lovi Domnul 
rm ăratului. ne�mu!1l� c�n nu se vor sui să prăz.,,f io.•. ••Cop.12.6. ţNeem.3 . 1 ;  12 .3!J, Ier. 31 .90. n�iasca Sarbatoar�a Corturilor.•Deut.11.10. 
l i .  Ei vor locui î� el, şi nu va mai i 

9· Aceasta va fi pedeapsa. Egipt�lui, 
fi niciun blestem • m el ; Ierusalimul ş pedeap�a !utur"or n�am!mlor can nu 
va fi liniştit •:. . " ler. 31. <0. •• ier. 23.6. ��rr�;il��'. 

sa praznu1asca sărbătoarea 
1 2. Dar iata urgia cu care va. lovi .20. In ziua aceea, va sta scris înă Domnul pe toate popo�rele, .cari vor şi pe zuri::-ălăii cailor . Sf ţ' . J lupta �mpotriva !eru�ah�1;1lu1 . . �e va nului !" Şr oalele din ·c�samD1omn��l 
putrezi carne� sti�� .mca" m. pmoare1 vor fi ca potirele de jertf" • · t 
Je vor putre�1 ?chu !n gau!ile lor, şi altarului. a ���'.�.�: 
le va pu�rezi hmba m gura. . 21 .  Orice oală din Ierusalim şi din 
13. ln z!ua"ace"ea, !?.

o'!1nul.va tnmete 11;1da va fi închinată Domnului oştio mare !nv!!maşa.l a .m ei ; . u!lul v.a rilo� ; toţi ceice vor aduce jertfe vor 
apuca .�una altuia, ŞI vor ridica mi- veni şi se vor sluji de ele ca să-şi 
na unn asupra a ltora. " l S•m. 14.16,20. fiarbă carnea ; şi nu vor mai fi• ca� 
"Judc.1.22. 2cron .20.23. E�ec. 38�21· . !1aaniţi 1 în Casa•• Domnului oştirilor, 1 4. luda. va lupta �1 -�l m Ierusalim, m ziua aceea. •Is•.95.e.loels.17.,1.poc.21,27. şi vor strmge • bogaţnle tuturor nea- 22.16. ""Eles.2. 19, 20,21,22. • 

M A L E A H I  
(M i c a  6. 2. I saia  40. 10. Rom ani  10. 21.) 

1 1 . Proorocia, Cuvîntul Domnului că- rîmăturile !" aşa vorbeşte Domnul 
tre Israel, prin Maleahi : oştirilor : „Să zidească ei, căci Eu voi 
2. „V'am • iubit, zice Domnul ! Şi voi surpa, şi se vor numi : „Ţara răutăţii", 

ziceţi : „Cu ce ne-ai iubit ?" Nu este şi „Poporul pe care S'a mîniat Dom
Esau frate cu Iacov ? zice Domnul ; to- nul pentru totdeauna !" 
tuş am iubit pe Iacov ••, 5. Veţi vedea cu ochii voştri lucrul a-

•IJeut. 7.8; 10.16. ••Rom.9.13. cesta, şi veţi zice : „Mare• este Domnul 
3. şi am urît pe Esau, i-am prefăcut dincolo de hotarele lui Israel !" •Ps.95.21. 

munţii: într'o pustietate, şi moşteni- 6. ':!n fiu c!n�teşte • pe tat�I s�u, şi o rea lui am dat-o şacalilor din pustie. sluga pe stapmul său. Daca smt Ta-
•1er.40.1e. Ezec.as.e, <, 1, 0, u, 16. 0bad.10, etc. tă••, unde este cinstea care Mi se cu-

4. Iar dacă ar zice Edamul : Sîn- vine? Dacă sînt Stăpîn, unde este tea
lem nimiciţi, dar vom ridica iarăŞ' dă- I 1. sau: negustori . 
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ma de Mine ? zice Domnul oştirilor 
către voi, preoţilor, cari nesocotiţi Nu
mele Meu, şi cari ziceţi ţ :  „Cu ce am 
nesocotit noi Numele Tău ?" 

2 1 .  „Acum, către voi se Înd poru nea aceasta, preoţilor 1 reaptă 
2 . . Dacă •. n_u veţi a�culta, da�ă .. veţi pune 1mma ca sa dat i slavă Nu 1 a  

lui Meu, zice Domnul o\;tirilor U!JJe. 
runca în voi blestemul, şi voi ' b�01 a. n:ia binecuvîntările voastre ; da 1e�te. 
ş1 blestemat, pentrucă n'ai·eti 'p e .am 
mă porunca Mea. "l,ev . w. 1< , eu;. Deu� . .in�. 

'" E:tod.20. 12. ':'�' Luc. 6. 46. ;· Cap. 2. H, 17; 3. 7,8, 13. 

7. - Prin faptul că aduc�i pe alta
rul M�� bucate • necurate !" �i dacă 
ziceţi : „Cu ce Te-am spurcat?" -
Prin faptul că aţi zis : „Masa Dom

�ului este de „ dispreţuit !" �, Deul. 15. 21. ,��· Ezec. 41. 22 .  Vers. 12. 

8. Cînd aduceţi • c1 jertfă o vită '!_ar
bă nu este rău lucrul acesta ? Cmd 
ad�ceţi una şchioapă sau beteagă, nu 
este rău lucrul acesta oare ? I a adu-o 
dregătorului tău ! Te va primi el bine 
pentru ea, va ţinea el seama•• de ea ? 
zice Domnul oştirilor. 

·:<J.,e\· . 2'2 . 2"2 . Deut.1:,. 2i. Vers.U. „·„:.1ov42.S. 

9. Şi acum, vă rog, rugaţi-vă lui Dum
nezeu să aibă milă de noi ! Vă va prim i 
El cu bunăvoinţă, cînd mînile voastre 
fac • astfel de lucruri ? zice Domnul 
oştirilor. '' 0••• 13. o.  

1 O. „Cine din voi va închide porţile, 
ca să n'aprindeţi • degeaba focul pe 
altarul Meu ? N'am nici o plăcere de 
voi, zice Domnul oştirilor, şi darurile 
de mîncare •• din mina voastră nu-Mi 
sînt plăcute ! 

" I C'or.9. tc:I. •:":· J�a.l. 1 1 .  JPr. 6.20. Amos5.21. 

1 1 . Căci dela răsăritul• soarelui pî
nă la asfinţit, Numele Meu este mare„ 
între neamuri, şi pretutindeni ţ se 
arde tămîieţt în cinstea Numelui Meu 
şi se aduc daruri de mîncare curate ; 
căci mare •ţ este Numele Meu între 
neamuri, zice Domnul oştirilor. 
i:-pa.113.3. Isa.59.19. *.i:<Jsa.60.3, 5. ţ lonn . 4 . 21 . 23 .  
1 Tim.2.8. ţţApoc . 8 . 3. o:'ţba.66.19, 20 .  

1 2. „Dar voi îl pîngăriţi, prin fap
tul că ziceţi : „Masa Domnului • este 
spurcată, şi ce aduce ea este o mîncare 
de dispreţuit !" " Vers. 7 .  

1 3. Voi ziceţi : „Ce mai osteneală !" 
şi o dispreţuiţi, zice Domnul oştirilor ; 
şi aduceţi ce este furat, şchiop sau 
beteag : „Iată darurile de mîncare pe 
cari le aduceţi ! Pot Eu • să le primesc 
din mînile voastre ? zice Domnul. 

':' Lev. 22. 20, etc. 

3. lată, vă voi .nimici sămînţa .>i·'.� voi arunca. bal�ga i_n . faţ_ă, balega ş�i; a 
)or pe c�n le 1ertf1ţ1, ş1 veţi fi luaţt; 1mpreuna cu ele. ·:· 1 u,. 11 

4. Veţi şti atunci că Eu v'am d�t ��� runca aceast_a, vpe�tr;ic_'.I • legămîntul �c
e
e
u D�m��J1oşstTril�;:1_1ma m picioare, 

5. Legămîntul • Meu cu el era un I gămînt vde viaţă V �! de �ace. I l-a� 
dat ca sa se _teama de Mine ; şi el s'a temut de Mrne, a tremurat de Nume) Meu. ..:' Num.21. 12. Ezec. H-l. 2EJ; 3i. 26.0:'�' Deut.3.'J.e.; ?· Leg1ea • "a�ev�ru_lui era în gura lui ş1 nu s. a gas1t mm1c nel_egiuit pe bu'. zele llll ; a umblat cu Mine în pace i în nep:ihănire, şi pe mulţi •• i-a abă�t dela raU. " Deut.33. !0.  ·:·q•r.23.22. Iac. ;.:i:i, 

7. Căci buzele • preotului trebuie să păzească ştiinţa, şi din gura lui se aşteaptă învăţătură, pentru că el •• este 
un sol al Domnului oştirilor. 
���\?��i��2. ��,u(;�i\\��;24.8. Ezra. 7 . 10. Ier.18.8, 

8. Dar voi v'aţi abătut din cale aţi 
făcut din Lege un prilej de cădere 
pentn:1 mul_ti • ! şi aţi călcat „ legămîn
tul . lui Levi, zice Domnul oştirilor. 

>:•tSam . 2 . 17.  Ier.18.15. •:";'Neem.13.29. 
9. De aceea şi Eu vă voi face• să fiţi 

di�preţuiţi şi înjosiţi înaintea întregu
lui popor, pentrucă n'aţi păzit căile 
Mele, ci căutati la faţa oamenilor, cînd 
tîlmăciţi Legea. " I Sam. 2.:11. 

lmpotriva 
căsătoriilor cu femei străine. 

1 O. N'avem toţi • un singur Tată ? Nu 
ne-a făcut •• un singur Dumnezeu ? 
Pentruce dar sîntem aşa de necredin· 
cioşi unul faţă de altul, pîngărind ast
fel legămîntul părinţilor noştri ? 

>:'J Cor. S.6. Efes. 4. . 6. =:"� lov.31.15. 
14. „Nu ! blestemat • să fie înşelă

torul, care are în turma lui o vită de 
p_ar:fe bărbătească, şi totuş juruieşte ş1 Jertfeşte Domnului o vită betea,,.ă ! Căci Eu sînt •• un Impărat mare rice Domnul oştirilor, şi Numele Me� este înfricoşat printre neamuri. 

* Vers. 8 . ..-.�, Ps. 4i. 2. 1 Tim. 6. 15. 

1 1 . Iuda s'a arătat necredincios, şi 
în luda şi la Ierusalim s'a săvîrşit o 
uriciune ; fiindcă Iuda a spurcat ce 
este înch inat Domnului, ce iubeşl� 
Domnul, şi s'a u nit • cu fiica unui 
dumnezeu străin. •:• Ezra . 9 . 1 ;  IQ.2. Neem.13.\13. 
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1 2 oomnul va nimici pc omul care a va lămu . 91 9  

. � t  lucrul aces!a, pe �el. � e  veghea- argintul n
. cum se lămureşte aurul i f�c şi răspunde, 1! va nm�1�1 din cor- ruri neprfhl�� aduce •• Domnului d!. za 'le [ui Iacov, ş1 va nimu::1 pe cel ce m e. 

t��ce un dar • de mîncar_e _Domnului 4. At . "'Isa. 1:20. Zah. 13.9. •• 1 Pet.2. o. 

�ştirilor. . ·'liee"'. · '" ·28,2'.l. limulul�
c� 1i

aiul �Ul luda Şi al lerusa
J J. Iată ac�m . ce mai faceţi : �co- zil ele cele vechJ

acut �omn!!lui, ca în 
erili cu !acram1 altaru! �omnulu1, cu nioară. 1• ca 1n an11 de odi,. 
PJînsete ş1 gemete, aşa rn_c1t EI n u. mai 5. Mă voi a r . . <•coo . 1.11. 

faută la darui:1Ie. de. �rnca_re, ş� nu decată, şi Mlv�r
1a �e. v�1 p_entru ju

mai poate pnm1 nim ic <lin mmile îm�otriva descîntff�r�losra marturisesc 
voastre. varilor împotri 1 . şi preacur-
1 4. Şi dacă întrebaţi : „Pentruce ?" . . .  împotriva celo�ac�

e or ce JUră strîm.b' , 
Pentrucă Domnul a fost martor între briaşului cari opresc plata s1m
tine şi neYasta .din ti�er�ţ a  ta • ,  căreia pe orfan: nedre

as
t�f;

esc pe "'._�duv� şi 
cum nu-i eşti cred1nc1os, măcar că se tem de Mine 

P . s0 pe stram, ş1 nu 
�ste tovarăşa şi nevasta •• cu care ai 

' zice �?Inul oştirilor. 
încheiat legămînt ! <•:rov 5 . 1s. ""' Pro v . 2 . 11. 6. ,„Căci Eu sînt Dom��Ib·�·�· �·�· 5 .4·!2.; 

15 Nu ne-a dat Unul smgur Dumne- schimb ; de aceea •• voi ' „ 
�a . 

zeu
.
suflarea de viaţă şi r;ie-a păstr_at-_o ?  lac�_

v, n'aţi fost nin{iciţi.' 
copi l ai lu i 

Şi ce cere ac�I I..!_ nul smg-ur ? Samm- · ��m . 2:1 . 19.  Rom.11.20. 1oc.1.17. 0,, 1,110 .3 22 lă" dumneze1aSC_'.l ! �ua,t1. seama dar /- .Dm _vremea părinţilor vo tri . �ol în mintea . vo.astra, ŞI n�c1u.nul . să nu v aţi ab�tu! �ela poruncile �ele i fi� necredm�10s ne�e�!e1 _dm tinereţa nu l�-aţ1 _paz1ţ. _ Intoarceţi-vă •• la 'Mt 
lui ! < Mat.19.4,o. ···farn. 9 . 2 . l Cor.7.14. ne, ŞI Ma voi mtoarce şi Eu 1 . 
t 6. „�ăci E� • u răsc despărţirea în zic� �omnul oştirilo�. Dar voi �n���'. 

căsătorie, - zice Domnul, Dumnezeul baţi t · „In ce trebuie să ne întoar-
lui Israel, _-. �i pe c�I ce îşi acopere cern ?" '�F�pt. 7.5t. •0Zah.t.3. t C•o.1.o. 

haina cu siln1C1e, - zice �omnul oşti- 8. Se cade sa_ 1pşele 1:1n o.m pe Dum
rilor. - De aceea, luaţi seama în �ezeu, cum Ma mşelaţ1 voi ?" Dar voi 
mintea voastră, şi nu fiţ i necredin- mt�e�at,1 : „<;:u ce Te-am înşelat?" Cu 
doşi !" ·:·neut. 24 . t .  Mot. 5 . 32; 19. 8•  zecm1ehle ş1 darurile de • mîncare. 

Răsplata dumnezeiască. 9 .. Sî_nteţi ţ>Iestemaţi, cîtă
'
·��e��· �0;i�: 

17. Voi • obosiţi pe Domnul prin cu- taţi ?a Mă mşelaţi, tot poporul în în
vintele voastre, şi mai întrebaţi :  „Cu tregime ! 
ce L-am obosit ?" - „Prin faptul că 1 O. Aduceţ i • însă la casa vistieriei •• 
ziceţi : „Oricine face rău este bun îna- toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa 
intea Domnului, şi de el are plăcere !" Mea ; puneţi-Mă astfel la încercare 
Sau: „Unde este Dumnezeul drep- zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea da: 
lăţii?" • Jsa.43.24. Amos. 2 . 13 . Cap . 3 . 13, 14, 15, că nu vă voi deschide zăgazurile ţ ce-

rurilor, şi dacă nu voi turna ţţ peste 
3 1. lată, voi • trimete pe solul Meu ; 

el va pregăti •• calea înaintea Mea. 
Şi deodată va intra în Templul Său 
D_o"!nul P.e care-l căutaţi : Solul ţ Ie
gammtulm, pe care-l doriţi ; iată că 
•me ţţ, - zice Domnul oştirilor. -
0llat.11.10. Me.rc . t . 2. Luc. 1 .  76j 7.27. •:•:(' fsa.40.3. 
!l!i.63.9, ţţHag. 2.7.  2. ,9ne va putea să sufere însă ziua 
·��1rn • Lui ? Cine •• va rămînea în p1c1oare cînd Se v a  arăta El ? Căci fi t v� f� ca focul topitorului, şi ca 
eş1a nalb1toru I ui 
�Cap.-t. 1 .  :(<:('Apoc. 6. ;7,  ţ Isa.4.4.  Mat . 3 . 10, 111 1 2. 3 . . El va şedea •, va topi şi va curăţi argintul ; va curăţi pe fiii lui Levi, îi 

voi belşug de b inecuvînta re. • Prov. 3 .  9• 10. 
*« l Cron .26. 20. 2 Cron.31.ll. Neem . 10.as; 13.13. ţFuc. 
7 . ll. 2Reg . 7 . 2. ţţ 2 Cron.31.10. 

1 1 . Şi voi mustra pentru voi pe cel 
ce mănîncă •, (lăcusta) şi nu vă va 
nimici roadele pămîntului, şi viţa nu 
va fi neroditoare în cîmpiile voastre, 
zice Domnul oştirilor. ·:· Amosu. 
1 2. „Toate neamurile vă vor ferici 

atunci, căci veţi fi o ţară • plăcută, 
zice Domnul oştirilor. :• uan.s.o. 

1 3. „Cuvintele • voastre sînt aspre 
împotriva Mea, zice Domnul. Şi mai 
întrebaţi •• : „Ce-am spus noi împo
triva Ta ?" 
:<•Cap.2.17 . .:"� Iov21. l.f, 15;22.17. Ps.i3.13. Ţef. J . 12. 
1 4. „Aţi zis : „Degeaba slujim lui 



920 M A L E A H  I 3, 4. 

Dumnezeu ; şi ce am cîştigat dacă a'!! 
păzit poruncile Lui, şi am umblat tri
şti înaintea Domnului oştirilor? 

1 5. Acum • fericim pe cei trufaşi ; 
da, celor răi le merge bine ; da, ei 
ispitesc pe Dumnezeu •", şi scapă !" -

,� Ps.73.12. Cap . 2 . 17.  ��\� Ps.95.9. 

1 6. Atunci şi cei ce se ·tem • de Dom
nul au vorbit adesea unul cu altul ; 
Domnul a luat aminte •• la lucrul ace
sta, şi a ascultat ; şi o carte ţ de adu
cere aminte a fost scrisă înaintea Lui, 
pentru cei ce se tem de Domnul, şi 
cinstesc Numele Lui. • Ps . 66. 16. Cap.4.2. 
.... \� Evr.3.13. tP�.06.8. Jsa. 65 . 6  . .Apoc. 20. 12. 

· 

1 7. „Ei vor • fi ai Mei, zice Dom
nul .oştirilor, !mi vor fi o comoară•• 
deosebită, în ziua pe care o pregătesc 
Eu. Voi avea ţ milă de ei, cum are 
milă un om de fiul său, care-i slujeşte. 
C':Exod.19.6. Deut. 7.6.  Ps.135.4-. Tit. 2.14. lPi;:t.2.9. 
Ct*Isa.62.3. ţ.PB. 103.13. 1 8. Şi veţi vedea • din nou atunci 
deosebirea dintre cel neprihănit şi cel 
rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumne
zeu şi cel ce nu-I slujeşte." •Ps.68.11. 

4 1. „Căci iată, vine ziua ", care va 
arde ca un cuptor ! Toţi cei tru

faşi •• şi toţi cei răi, vor fi ca miri
ştea ţ ; ziua care vine îi va arde, zice 

Domnul ·Oştirilor, şi nu le v nici rădăcină nici ramură. 
a
.
lăsa tt 

Cap.3. 2. Pet. 3. 7. ••Cap.3.18. ţ Obad. ls.ţţ1:12.31, 
2. Dar pentru voi, cari vă , °'2·9, de_ �u!"�I� M�u, va răsări Soa���eţi ' pr_ih�mm . , 1ş1 ţă!11ă.duirea va fi 

ne. 
a�IP!_Ie _Lui ; '.'eţ1 1eş1 ţ, şi veţj săr�Upt Viţeii dm grajd. •Cap.3.l6. ••Luc 1 71I ta ���

-
-:

0
�=�- 1.19. Apoc. 2. 28. ţ 2Sam,zi.�. ��

-
�=: 

?· . Şi _veţi căl�a în picioare pe cei '" cac1 e1 vor f1 ca cenuşa su t ra1, 
picioarelor voastre, în ziua 

te talpa l
or

:regătesc Eu, zice Domnul oş��: 
4 • • A�uceţi-vă aminte de Legea 1 . Moise .� ro�ul �e�, că!uia i-am dat r ��r��t is;���Wh t ş1 porunci, pen� 

*Exod.20.3.etc . .,...;. Deut.4. IO. tEa.t74 19 �- !aţă, _vă �?i trimete pe ·prooro�j lhe , mamte de a veni ziua Dom lui, ziua aceea mare şi înfricoşată.nu. 
.... Mat. 11.14;17.11.Marc.9.11. Luc.1.t?. o,1ii:al0el2.310 
6. El '.'� Î!lt!='�rce ini�a părinţilo� spr�. �opu, ş1 mima copulor spre părintii lor, ca nu cumva, Ia. venirea Mea să ovesc • ţara cu blestem •• ! ' 

* Zab.1'.12. ooz..h.J.i, 
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E V A N G H E L I A  D U PĂ M A T E I  

Cartea neamului lu'. 0lsus. Hristos .
. 

I ! 3. Zor�babel a năs.cut pe Abiud ; A-1 1 . Cartea nea!'"ulu1 . lu� Isus !in- btu� a nascut pe Ehachim ;  Eliachim 
stos, fiul •• lut David, fiul ţ Im A- a nascut pe Azor ;  

Haam. • Luc. 3 .23.  ,,,. „, . m. 11 .  ,„_ 11 . t . 
1 4� Azor a nă�cut pe Sadoc ; Sadoc 

:;;:.i.�. �:���i.'i;· d.01�n b�;2
3_ 1��P'· 2

. :., ; 13. zi. E:n��c�t pe Achim ; Achim a născui pe 
2. Avraam • a născut pe Isaac ; Isaac•• 1 5. El �ud a născut pe Eleazar ; Elea

a născut pe lacov ; lacov ţ a născut pe zar a nascut pe Matan ; Matan a năs-luda şi fraţii lui ; cut pe Iaco\' ; 
• Fac. 21 . 2, s. •• Fnc.'.!:', . :1t; _ t Fac . 2':1 .:G.  1 6„ I�co� a născut pe Iosif, bărbatul 3. Iuda " a născut pe Fares şi Zara, Manei, dm care S'a născut Isus care din Tamar ; Fares •• a născut pe Es- Se cheamă Hristos. ' 

rom ; Esrom a născut pe Aram ; .1 7. Deci, dela Avraam pînă la David, 
•Fac.38. 27 , etc .  •• Rut.4. 18,ek. t Cron . 2. 5, 9, ete. smt patrusprezece neamuri de toate · 4. Aram a născut pe Aminadab ; A- dela David pînă la strămutarea în Ba'. 

minadab a născut pe Naason ; Naason bilon sînt patrusprezece neamuri ; şi 
a născut pe Salmon ; del:i străr:!lutarea în Babilon pînă la 
5. Salmon a născut pe Boaz, din Ra- Hristos, smt patrusprezece neamuri. 

hab ; Boaz a născut pe Obed, din Rut ; 
Obed a născut pe Iese ; Naşterea lui Isus Hristos. 
6. Iese • a născut pe împăratul David . 1 8. Iar naşterea • lui Isus Hristos a 
Impăratul David •• a născut pe So- fost aşa : 

lomon, din văduva lui Urie ; Maria, mama Lui, era logodită cu 
• 1 sam . 16 . 1 ;  17 . 12 . •• 2 sam. 12.24, Iosif ; şi înainte ca să locuiască ei îm-7. Solomon • a născut pe Roboam ; preună, ea s'a aflat însărcinată dela 

Roboam a născut pe Abia ; Abia a Duhul Sfînt„. ''' Luc.1.21. ''''Lnc. t . a:;. 
născut pe Asa ; <• 1 cron . 3.3 ,lO,eLc. 1 9. Iosif, bărbatul ei, era un om n;!-
8. Asa a născut pe Iosafat ; losafat a prihănit, şi nu voia s'o facă de ruşine• 

născut pe Ioram ; loram a născut pe înaintea lumii ; de aceea şi-a pus de 
Ozia ; gînd s'o lase pe ascuns. •Deut. 2u. 

9. Ozia a născut pe loatam ; loatam a 20. Dar pe cînd se �îndea el la aceste 
născut pe Ahaz ; Ahaz a născut pe lucruri, i s'a arătat m vis un înger al 
Ezechia ; Domnului, şi i-a zis : „Iosife, fiul lui 

10. Ezechia • a născut pe Manase ; David, nu te teme să iei la tine pe 
�anase a născut pe Amon ; Amon a Maria, nevastă-ta, căci ce s'a zămislit • 
nascut pe Iosia ; 0 2 Reg. 20. 21 . l Cron . !3. în ea, este dela Duhul Sfînt. •L11c . 1 . 35  . 

. 1. 1 .  I.osia • a născut pe lehonia şi fra- 21 . Ea va naşte " un Fiu, şi-i vei pune 
t I numele Isus, pentru că El •• va mmtui b\ u1, pe vremea strămutării •• în Ba- pe poporul Lui de păcatele sale." ?;Ion. • 1 Cron . 3. 15, 16. *'' 2 Reg. 24. 14, 15, 16; <•Luc . 1 .31 .  <•<•Fapt.4.12;5.31; 13.2.'l,38. oo:1ii;.!�� · :18.10, 20. 1er. 21. 20; 39 . a ;  52. 11, 15, 28, 29, 22. Toate aceste lucruri s'au întîm-
1 2„ După strămutarea în Babilon, Ie- plat ca să se împlinească ce vestise 
homa • a născut pe Salatiel . Salatiel Domnul prin proorocul, care zice : a născut pe Zorobabel •• . ' 23. „lată *, fecioara va fi însărcina-
'1Croo.a.11, 19 ''*Ezra 3. 2; 5. 2. Neem.12. 1 .  Hag.1.1 .  tă, va naşte un fiu, 
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1 2  I V f t • t" . . ele Emanuil", care, I . n u r!_11a, . au -os mş unţaţi d ş1-1 vor pune n�m nezeu este cu Dumnezeu m vis • sa nu mai dea e 
tîli:n,�cit

, înseamna : „Dum ,, 188. 7 . a. Irod, şi s'au întors în ţara lor pi:�� n��- Cînd s'a trezit �osif din somn, � alt dru�. . • • cap. t.2Q, 
rcut cum îi poruncise mgerul V Dom Fuga in Egipt. Oman.rea pruncito 
n�lui ; şi a luat la el pe n�v�s��-�� a 1 3. După ce au plecat magii, un în

'· 

25. Dar n'� cuno.scut-�>, pma numele al Domnului se arată în vis lui lo�1r născut un fiu •. Şi �IE��!. 1�.�� Luc.2. 7, 21 .  şi-i zice : 1,Scoa!ă:te, ia_ Pru�cul şi �� Isus. mama .L�1,. ţug1 . m Egipt, şi rărnîi a . . . ,_ / !im _ Irod. colo pma 1ţ1 voi spune eu ; căci Irod Magu .,, erusa · . are să caute Pruncul, ca să-L omoare " 2 1 După ce S'a născut • ţsus 1� Be!· 1 4. Iosif s'a sculat, a luat Pruncu) · · !�emul din Iudea, în z1lel�t 
tm,Pr pe mama lui, noaptea, şi a plecat îş� ratului Irod, iată că au ve�1 mş e Egipt. 

magi din Răsărit•• la Ierusalim, 4 00 1 5. Acolo a rămas pînă la moartea • Luc.2.4,6, 1.  wFac.lo.so; 25· 6· 1 Reg. · , • lui Irod, ca să se împlinească ce fu„ 
2. şi au într�bat : !!Unde 01 erd Ilpa; sese v�stit de Domnul prin proorocul ratul de cunnd nascut a • uR�1 ,0\ care zice : „Am chemat pe Fiul Meu Fiindcă I-am văzu! ste_a�a •• m. "

asan ' din • Egipt." •osea u.1. şi am venit să ne mchmam Lui. 1 6. Atunci Irod, cînd a văzut că fu„ OL�c. 2; 11. :•'Nuoi.2u7. I••·50·3· sese înşelat d_e magi, s'a mîniat foarte 3. Cînd a auzit 1mparatul _Irod acest tare, şi a tnmes să omoare pe toţi lucru, s'a turburat '!1ult i ŞI _tot llru- pruncii de parte bărbătească, dela doi salimul s'a turburat !mpreu�a cu. e · . ani în jos, cari erau în Betleem şi în 
4. A adunat pe toţi preoţ1.1: cei dai toate împreju rimile lui, potrivit cu vrede seamă şi pe •• cărturaru n?ro u- mea pe care o aflase întocmai dela lui, şi a căutat să �fle ţ dela e1 ·unde magi. 
trebuia să Se nasca Hnstosul. 1 7. Atunci s'a împlinit ce fusese ve-•2eron.oo.u. ·:•2cron.ill;�3-

_
tMal.�;7· stit prin proorocul Ieremia •, care zice : 5. „In Betleemul dm Iudea , 1-�u ra�- • ier.31,15• 

puns ei, „căci iată ce a fost sens prm 1 8. „Un ţipăt s'a auzit în Rama, proor�cul :  . plîngere, şi bocet mult : 
6. „Ş1 t1:', �eţleeme ", ţara lui I1:1da, . Rahela îşi jălea copiii, nu e�ti _nm d� cum .. cea '!1a1 ne_

m- şi nu voia să fie mmgîiată, pentrucă semnata dmtre capetenule lui Iu�a , nu mai erau." căci din tine va ieşi o Căpetenie, 11 t care va fi Păstorul •• poporului Meu . • oar ea 
d' E . 

Israel." •Mlc.6. 2. Ioan 7 .42. ••Apoc.2.21. lut Irod. lntoarcerea in g1pt. 
7. Atunci Irod a chemat în ascuns pe 1 9. După ce a murit Irod, un înger 
mao-i, şi a aflat întocmai dela ei vre- al Domnului se arată în vis lui Iosif, 
me� în care se arătase steaua. în Egipt, . 8. Apoi i-a trimes la Betleem, şi le-a 20. şi-i zice : „Scoală-te, 1a Pruncu! 
zis : „ Duceţi-vă de cerceţaţ} cu dea: şi pe ma�a Lui, �i di!· te �n ţara_ 1�1 
măruntul despre Prunc : ş1 cmd li veţi Israel, căci au munt ce1ce cautau sa 1a 
găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să viaţa Pruncului." . vin şi eu să mă închin Lui." 21. Iosif s'a sculat, a luat Pruncul Ş! 
9. După ce au ascultat pe împăratul, pe mama Lui, şi a venit în ţara lui 
magii au plecat. Şi iată că steaua, pe Israel. • care o văzuseră în Răsărit, mergea 22. Dar cînd a auzit că în Iude� 1f!!· 
înaintea lor, pînă ce a venit şi s'a oprit părăţeşte Arhelau, în locul tatălui sa? deasupra locului unde era Pruncul. Irod, s'a temut să se ducă a�olo i ŞI, 
1 O. Cînd au văzut ei steaua, n'au mai fiind înştiinţat de Dumnezeu m VIS, a putut de bucurie. plecat în părţil e • Oalileii. 
1 1 . Au intrat în casă, au văzut Prun- •Cap.3. 13; L�•-3·�· 
cui cu Maria, mama Lui, s'au aruncat 23. A venit acolo, şi a locu�t mţ_r 0 
cu faţa la pămînt, şi I s' au închinat ; cetate, numită • N azaret,_ ca sa . se Im· 
apoi şi-au deschis vistieriile, şi I-au plinească ce fusese vestit •• pri� pro-adus • daruri : aur, tămîi�P�'.7��'.r���-6• oroci : că E� 1!!,i_i45�����!.�:.z1�!.���: 
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propoviJduirea lui Ioan Botezătorul. 1' Botezul lui Isus . .925 
I. Jn vremea . aceea a_ ve�it. Ioan • 1 3. Atunci . a . Hnsto�. 

3 Botezătorul, ş1 propovadu1a m•• pu- lea •• Ia Iorda r�•t Isus din Gali-
. Iudeii. I tezat de el "�arc

a oan, ca să fie bo-
st1�>1on:. 1. 4. t5. Luc.3. 2, 3. Ioon 1 .  28. '"'' !os. 11 . 10. 1 4. Dar ' 1oa� �!· 9· Luc. 3.21. ""C•p.2.22. 
2 
'
El zicea : „Pocăiţi-vă, căci Impă- „Eu" zicea el 

au ta să-I _ oprească. 
ăiia cerurilor • este aproape." botez�! de Tin� Ş'tŢ tr�b1umţ� să fiu 

r • Don . 2 . 44. Cop. 4. 17; 10. 7 .  1 5. Drept răspuns �sv�� r m1�e ?'" 3_ Ioan . ace�ta este acela �re .fu- să:�ă acum, căci �ş 
-a
d 
zis :_ „�a-

sese vestit pnn proorocul Isaia, c1nd plinim tot ce trebuie � s\c� ;, sa •m: 
zice : • 

. . Ioan L-a lăsat. 
mp m it. Atunci 

,,I�tă glasul celui ce strigă în 1_6. _De îndată ce a fost botezat " 1 
pustie : a 1eş1t afară din apă ş· . r ' sus 
Pre�ătiţi „ calea Domnului, cerurile s'au desch· · . 1 m _c ipa aceea 
�etez1ţi-I cărările." hui .. lui Dumnez 

is, ş1 a va�ut pe D!1-
,1„.40.a. Marc.La. Luc. 3 . 4 . Ioa� L2J. ''"'' Luc.L;a. chip de porumbel

e� eog:orindu-Se In 
4. Ioan : purt� �· o ham.ă �e păr de '' Marc. I. to. "° Jso. 11.  2, 42

ş 
L L��-��� p0�:�e 32 �· 

că!llilă, ş1 la m11loc era 1�cms cu u_n 1 7. Ş! din ceruri • s'a auzit un · 1
· · 

bnu de . cu�ea. �I se. �ranea cu la- care zicea : „Acesta •• este Fiul �as, 
custe ţ ş1 miere salbat1ca ţţ. <•Marc.1.6. prea iubit, în care 1 · • 

1• eu 
"2Beg. 1.e. Zah. 13. 4. ţLev.11.22. ttl Sam . H . 25,26. rea." "loan12 

28 "'' m1 gasesc p ace-
5. Locuitorii •  din Ierusalim, din toată 11. s. Marc. L 11. Lu�. /:S.

2· �1��� ·t: · c�Pi 1Î· 18• 

Judea �i din toate împrejurimile lor-
2Pet. t . 17. · · 0 • 13• 

danulu1, au început să iasă la el ; CJMarc. 1 . 5. Luc.3. 7 .  

6 . şi, mărturisindu-şi păcatele, erau 
boteza li •  de e l în rîul Iordan. (tFnpt.19.4, 18. 
7. Dar cînd a văzut pe mulţi din Fa

risei şi din Saduchei că vin să pri
mească botezul lui, le-a zis : „Pui de 
aăpîrci •, cine v'a învăţat să fugiţi de 
minia „ viitoare ? •cap.12.34; 23 . 33. 
Luc.3.7,8,9. *�Rom.5.9. lTes . 1 . 10. 
8. Faceţi dar roade vrednice de po
căinţa voastră. 

9. Şi să nu credeţi că puteţi zice în 
voi înşivă : „Avem ca tată • pe Avra
am !" Căci vă spun că Dumnezeu din 
pietrele acestea poate să ridice fii lui 
Avraam. 

•Ioan 8.33, 39. Fapt. 13.26. Rom. ,.l, 11, 16. 
10. lată că securea a şi fost înfiptă 

la rădăcina pomilor : deci, orice pom•, 
care nu face roadă bună, va fi tăiat şi 
aruncat în foc. •Cap. 7 . 19. Luc.13.7, 9. Ioan 16. 6. 

1 1 .  Cit despre mine, eu vă • botez 
cu apă , spre pocăinţă ; dar Celce vine 
d�pă f!!ine, este mai puternic decît 
mine, ŞI eu nu sînt vrednic să-I duc în
călţămintele. El •• vă va boteza cu Du
hul Sfînt şi CU foc. •Marc t s Luc 3 16 ��::�i:p�Î!�;�\�!;.�:::: 19.4. *•is�.4.4iM.3: .1 2. A�eţa • lşi are lopata în mină, lşi ia cura\1 cu desăvîrşire aria şi Işi va strînge griul în grînar · da� pleava 
0 . va arde •• într' un foc 'care nu se stinge." •Mal. a. s .  • •  111a1. 4.1.  eap. 1s. so. 

Ispitirea lui Isus Hristos. 4 1 .  Atu_nci !su� • a fost dus de Du
d' 

hui •• m pustie, ca să fie ispitit de iavolul. •Marc.t. t2,etc. Luc.4.1,etc. ••tReg.18. 12. Ezec.3.1';8.3;11.1, 24.;40.2j43.6. Fapt.8.39. 
2. Acol? a posti.t patruzeci de zile şi patruze_c1. de nopţi ; la urmă a flămînzit. 3. l�p_rtitorul_ s'a .apr?piat _de El, şi l-a zis . „Daca eşti Fiul Jur Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pini." 
4 .. Drept răspuns, Isus i-a zis : „Este sens : „Om1!1 nu trăieşte numai • cu pî
ne, c1 cu orice cuvînt care iese din gu
ra lui Dumnezeu." • neut.e.a. 

5. Atunci diavolul L-a dus în sfînta 
ceţate •, L-a pus pe straşina Templu
lu1, 
•NeeID:. 11. 1, 1�. lsa.48.2;52.t. Cap.27.63. Apoc. 11.2. 6. ş1 l-a zis : „Dacă eşti Fiul lui Dum
nezeu, aruncă-Te jos ; căci este scris : 
„EI va porunci îngerilor Săi* să ve

gheze asupra Ta ; 
şi ei Te vor lua pe mini, 
ca nu cumva să Te loveşti cu picio-

rul de vreo piatră." •Ps.91.11, 12. 
7. „De asemenea este scris", a zis Ii
sus : „Să nu ispiteşti • pe Domnul, 
Dumnezeul tău." • Deut. 6. 16. 
8. Diavolul L-a dus apoi pe un munte 
foarte înalt, 1-a arătat toate împără
ţiile lumii şi strălucirea lor, şi l-a zis : 
9. „Toate aceste lucruri Ţi le voi da 
Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pă
mînt şi Te vei închina mie." 
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J O. „Pleacă, Satano", i-a răspuns I
sus. „Căci este scris : „porr:in.uh�1, Dum: 
nezeului tău • să te mchm1 ş1 numai 
Lui să-l slujeşti." 

;� Deut. 6. 13; 10. 20. Jos. 2-t.14. 1 Snm.'; .3 .  

1 1 . Atunci diavolul L-a lăsat. Şi . deo: 
dată au venit la Isus nişte îngeri •, ş1 
au început să-l slujească. •' E>T. J . H . 

măduind ţ orice boală şi 0 · tinţă care era în norod . . ,. c" 
rice nepu. 

39. �uc. -1. 1
,
5, 4-t .  ��;�Cap. 2-1 . 1·1. )lar��J.

9i4�t�:Xc.1 .211 
24. I s a dus vestea în toată s· '.'·L:i,. aduceau . la El pe toţi ceice s Ina ; şi 
deJ�l.unte b�ale şi chinuri : ufere_au 
drac1ţ1, pe cei lunatici şi pe 

pe_ ce� 1n. 
nogi ; şi El îi vindeca. cei slabă. 

25. După El au mers • m 1 lsns la Capernaam. roade din Galilea, din Deca 
u te no. 

1 2. Cînd a auzit • Isus că Ioan fusese Ierusalim, din lu dea si de dfolei din 
închis, a ����\ .î�. �u�l�l��� . u,31. Joan u. Iordan. 

' �-��.�-�� 
1 3. A părăsit Nazaretul� şi _a venit �e C 
a locuit în Capernaum, lmga mare, m ll l'Întarea de pe munte. - Fericirile 
ţinutul lui Zabulon şi Neftali, 5 1. ,Cind a văzut Isus noroade( 5, · 

14. ca să se împlinească ce fusese ve- . SU !t • P� . mur:ite 1; şi dupăce a �ezu a 
stit prin proorocul Isaia, care zice : JOS, ucemcu Lm s au apropiat d� Ei'. 

1 5. „Ţara • lui Zabulon şi ţara lui 2 A . • _ < )Jruc ' 13 

Neftali, . • ; po1 a m
_
ceput sa vorbească şi să-i 

înspre mare dincolo de Iordan 1 1m eţe astfel . 
Galilea Nea�urilor, "ls�.9.1,2. 3

Î 
feri

t
ce
j
• de_ c�

ţ
i . săraci în duh, căci 

1 6. Norodul • acesta, care zăcea în I' .-�. or �s e _ mi:iara ia cerurilor !  
întunerec �·Luc. 6.20. Ps.ot . 1 1 .  Prov . JG. 19;�. '.!3. Is:i.5i_J5·6fi.'l 

a văzut' o mare lumină ; .4. f erj�e � 1de ceice plîng, căci ei '1.0� şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi .!1 mmş:11aţ1 . • 
În umbra morţii - lsa .fil . -,.:i. Luc . ti. - I . Jonn lfi.20. 2 ('or. 1 . 7 . AJl(Jc.')1 

a răsărit lumina." "'lsa . 42 .7 . Luc.2.32. [ 5. fer_ice� d_e cei blînzi, căci ei„ ;.�·� 
17. De atunci • încolo, Isus a început moştem . pammtul. ! ·� P•:"'-�L ''.''' Rom. <. rn. 

să propovăduiască, şi să zică : „Pocăi- I 6. !ence . d_e _cei fl_af!JinZ! ŞI însetaţi 
ţi-vă ••, căci lmpărăţia cerurilor este . du pa. nepnhamre, cac1 • e1 vor fi să
aproape." '')larc. 1 .H , 15. "''Cap.3.2;10. ; .  I turaţi ! . . . . • Jsa. 55 . 1 ; 65.13, 

_ . . I 7. ferice de cei milosti\'i, căci • ei vor Isus cheama patru ucentct. avea parte de mi lă ! ,,. P,„n . i. Cap 6 u 
1 8. Pe cînd trecea pe lingă marea Oa- Marc. 11 .25. 2Tim. t . 1G. Evr. 6. 10. 1ac.2.13. · · · 

lileii, I.sus • a văzu.t doi fraţi :  pe Si- .s� f�rice • de cei cu inima curată, că-
mon, zis •• Petru, ş1 pe fratele său An- c1 e1 vor vedea pe Dumnezeu ! 
drei, cari aruncau o mreajă în mare ; •' Pe . l5. 2 :2

.
4. 4 . Evr. 12.u. '"'' 1 Cor.rn.12. 1 1oana.�i. 

căci erau pescari. 9. f.ence de_ c�.i î�p�ciuitori, .căci ei 
··�larc. 1 . 16-18. Luc.5.2. *"loan l . 42. vor f1 chemaţi fn a1 IUJ Dumnezeu ! 

.19. El le-a zis : „Veniţi • după Mine, 1 O. ferice • de cei prigoniţi din prici-
şi vă voi face pescari de oameni." n.a nepri�ăniri i, căci a lor este Impără· 

>:tLoc.5.10,11. ţ1a Cerunor � ::' 2Cor. -t.17. 2 Tim.2.12. 1Pet.3.H. 
20. lndată •, ei au lăsat mrejile, şi au .1 1 .  ferice • va fi de voi cînd, din pri· 
mers după El. •'Marc . 10.28. Luc.1s.28. cma Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor 
.21. Deacolo • a mers mai departe, prigoni, şi vor spune tot felul de lu
ş! a vă�ut pe alţi doi fraţi : pe Iacov, cruri rele „ şi neadevărate împotrira 
f1�I lu! Zebedei, şi pe Ioan, ·fratele voastră ! *Luc. 6. 12. ''''' !Pet.4.U. 
lui, cari erau într'o corabie cu tatăl lor 1 2. Bucuraţi-vă • şi veseliţi-vă, pen· 
Zebedei, şi îşi cîrpeau mrejile. El i-a trucă răsplata voastră este mare în cechemat: ''Marc . i . rn, 20. Luc.5. 10. ruri ; căci tot aşa ... au prigonit pe 

22. Ş_i îndat�, ei au lăsat corabia şi proorocii, cari au fost înainte de voi. 
pe tatai lor, ŞI au mers după El. · :,�2·��:��.�:��Z;,�}��-g�::i:i"'�:i'.3;: �-�;:: ::�: 

Isus învată !Tes.2 . 15. 
pe popor şi tămăduieŞte pe bolnavi. Ucenicii sînt sarea pămîntului şi lumi· ��· l�us străbătea toată Galilea, în· / na lumii. ��ţm� pe norod . în sinagogi, propo- 1 3 . Voi sînteti sarea pămîntului. Dar 
' adumd Evanghelia„ lmpărăţiei, şi tă- dacă sarea • îŞi pierde gustul, prin ce 
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a căpăta i.arăş puter_ea de .a �ăra ? .  tarului, � i  du-te întî i  de împacă-te cu 

1ş1 �ci nu m ai_ este_ buna _la mm�c de: fratele t�u ;  apoi vino de adu-ţi darul. �tu
5ă fie )epadata �fara, ŞI cakata ···Iov42.s. cap.18. 19. 1 Tim.2 . 8 . 1 Pet. R . ; .  cil . ioare de oameni. 25 . Caută • de te împacă de rab cu în pic . '' Ma�c . o. :.o. r".'� · 1' . 3 1, r.. pîrîşul tău, cită •• vreme eşti c� el pe 

4 Voi • sînteţ1 lumina lum11. O ce- drum.; ca. nu cumva pîrîşul să te dea 1 · aşezată pe _un fii.unie, nu .roat� pe m ma jud�cătorului, judecătorul să t�te. înă ascun�a. --.rrov;·L lB.  F'.1P·2· "'· te dea pe m ina temnicerului, şi să fii sa ram 
i oamenii  n 'apr�d h.�ma ca · aruncat în temniţă. ,1 5. Jnă supt obroc, CI o pun m sfe.ş- 1 ''' Prm·.25.•. Luc.12.58, iill . ''"''l's . 32 . 6 . 1,0.:,5.6. s .0 P i luminează tuturor celor dm : 26. Adevărat îţi spun că nu vei ieşi n1c,. ş '' ;-'arc. 4 . 21_. Luc.�. 16; 11. 3.1. deacolo pînă nu vei plăti cc din urc�� · Tot aşa să lum1'!eze ş i lun:i!na_voa- , mă bănuţ ." 

; ·naintea oamenilor, ca e1 sa va- 1 
dt;3f�ptele v513stre bune, şi să sl�veas- : Despre preacurvie şi despărţire. 
ă '' pe Tatai vostru� .. care _ este . m c�- : 27. Aţi auzit că s'a zis celor din ve-�uri. "lPet.2.12. „ ·.·Ioan 1o. s. 1 cor.l4 .25. I chime : „Să • nu preacurveşti." 

/mp/inirea Legii �i �roorocilo�. _ ?B. Dar Eu vă spu�
· ���d��;

1;·i
n:�·:·�� 

l7 .  Să •  nu credeţi ca .�� vemt 5.a u!tă • la o femeie, ca s'o poftească, a 
stric Leg�a �au_ �roo�ocu • am vemt ŞI  preacurvit cu ea în inima lui. 
nu să stnc, CI Sa ll� plin esc_. , 0 ··· Iov Hl . 1 .  Prov . 6. 25. Fac.34 . 2 . 2 Snm . !1 . 2. 

• ·· R�m· 3· 31 • 10· 4 � G.•1 . 3„< . 29. Dacă • deci ochiul tău cel drept 
1 8. Căci adevarat va s.pu�, �ita vre- te face să cazi în păcat, scoate-I .. şi me • nu va. tr�ce cerul Ş' pa� intul, n� leapăd�-! �el3: ti�e ;  căci. este spre fo\'a trece o .10t� sau o f_nntur.a.de. slova !osul tau sa p1ara unul din mădularele 

din Lege, 1�amte ca sa se f1 �:�i��fsl;t !ale, şi s� nu-ţi fie aruncat tot trupul 
toate lucrunle. . . , . · · · m gheena. •>Cap. lB .B,9. Marc. 9. 43-47. ""Cap.10, 
1 9. Aşa că, 0�1 . Cl�e va sinea un:i 12. Rom.B.13. lCor.9.27. Col.3 .5. 

din cele mai m 1c1 dm. aceste po!unc1, 30. Dacă mina ta cea dreaptă te face 
şi va învăţa .Pe �a�em aş�, y� f1 che- să c�zi în pă.cat, taie-o şi leapădă-o de
ma! cel mai . '!11c 10 lmp.ar.aţ1� ce�u- la tine ; căci este spre folosul tău să 
rilor ; dar oncme le va paz1, ŞI va m: piară unul din mădularele tale, şi să 
l'ă\a pe alţii. să le. �ă�ească, .va f1 nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. chemat mare m lmparaţ1a cerunlor. 3 1 .  S'a zis iarăş : „Oricine' îşi va lăsa � Iac. 2· 1°· nevasta să-i dea o carte de despărţire." 

20. Căci vă spun că, dacă neprihăni- *Deut.'24.11. Ier . 3. 1 .  Cap. 19 . 3, etc. Marc.10.2, ele. 
rea voastră .nu v� întrec� • . neprihăn�- 32. Dar Eu vă spun că ori şi cine• îşi rea cărturanlor ş� '!- Fan�e1lor, SU. n.1- va lăsa nevasta., afară numai de priciun chip nu veţi mtra m Imparaţ1a cină de curvie, îi dă prilej să preacur
cerurilor. ••Rom.9•31; 10· 3· vească ; şi cine va lua de nevastă pe 

Despre ucidere. cea 1��!!�19�� L�:���:� R���:.��[�!���10, 11. 

M A T E I 5. 

21 . Aţi auzit că s'a zis celor din ve- Despre jurămînt. chime: „Să • nu ucizi ; oricine „ va u-
cide, va cădea supt pedeapsa judecă- 33. Aţi mai auzit iarăş că • s'a zis ce
ţii." *Exod.20.13. DeuUi.17. '''* lloan3.I5. lor din vechime : „Să nu •• juri strîmb ; 

22. Dar Eu vă spun că ori şi cine se ci să ţ împlineşti faţă de Domnul jură· 
minie pe fratele său, va cădea supt pe- mintele tale." ''Cap.23.16. ''*Exod. 20. ; . 
deapsa judecăţii ; şi oricine va zice Lev. rn. 12. Num. 30 .• 2. Deut. 5.  11� tDcut:23.23 .. • fratelui său : „Prostule !" va • cădea 34; Dar Eu. ':'a spun : Sa nu J�raţ1 
supt pedeapsa Soborului ; iar ori- nicidecum ; nm pe �er, pent� ca este 
cine-i va zice : Nebunule" va cădea scaunul •• de domme al Im Dumne
supt pedeapsa f�cului  ghee�ei. "lac.2.20. ' zeu ; '' Cap.2a.16, 1;>, 22. Iac.5 . 12. '"':••.66. 1 . 

23. Aşa că, dacă • îţi aduci darul la  I 35. nici  p� .pămînt, pe.n.tru . . ca este 
altar, şi acolo îţi aduci aminte că fra- aşter�utul p1c1oa,;elor Lm , mc! pe Ie
lele tău are ceva împotriva ta, I ru�ahm,. pentruca este ceta��:s .4B�;��.�� 

''' Cup.8.4,23.19. 1 )m Imparaţ. . . . • • . 24. lasă-ţ i •  darul acolo înaintea al- 36. Să nu JUrl mc1 pe capul tau, caci nu 
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ţi face un singur păr alb sau ne- , tru c� să fie sl_ăvi_ti de oameni, Ad ��u. . _ . rat va spun, ca ş1-au luat răsplataevă-
37. felul • vostru de vorbire sa fie : . • . . 

• Rorn.",2 
Da, da ; nu, nu" ; ce trece _peste ace- �- C1. tu, CIDd faci milostenie, 

să · 8· 
"t cuvinte vine dela cel rau. şhe shnga ta �e face. d reapta, nu s e • •cou.6. roe.6. 12. 4. pentruca m1lostema ta să f' • 

·1 tă în ascuns ; şi Tatăl tău care � diac�. Suferirea rilului şi iubirea vriljmnşi or. ascuns, îţi va răsplăti •. ' • Lue e •n 
38. Aţi auzit că s'a zis : „<;>chi • pen- 5. Cînd vă rugaţi, să nu fiţi ca �·-14.u. 

tru ochi, şi ���oti2P.���. 2�.1���:�t. 19.21 . !:1icii,_ �ărora .le  rlace s� se roage �ţar-
39. Dar Eu vă spun : S� • nu. vă î_mp�; ID p1c1oare ID S1Dagog1 şi la colţu •nld 

triviţi celui ce vă face rau. C1, �ncu1 uliţe.lor, pe�truca -să fie văzuţi de �ae 
te loveşte peste obrazul drept, 1Dtoar- ���

l
la��evarat va spun, că şi-au luai 

;:�. �;. f7� 1��1:�� •. 6��0�·;?�.����5�·1
L
;.�·.0/:: 6. Ci tu, cînd te rogi, intră • în oct" 

1 30 ta ta, încuie-ţi uşa, şi roagă-te Tatăj1: 
·�cto:i;i��Î"v�ea să se judece cu tine, tău, care este în ascuns ;  şi Tatăl 1• ui 
şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. . care vede în ascuns, îţ i va răsplăti. 

au, 
41.  Dacă te sileşte • cin�va să mer�1 •2P..,g. c.JJ. 

cu el 0 milă de Joc, '!'�..1;.��.'ii'. !���
5
��: Tatill nostru. - Iertarea greşelilor 

42. Celui ce-ţi cere, dă-i ; şi nu • în- .7: • Cind v� rugaţi, să nu bolbor; 
toarce spatele celui ce vrea să se im- sit�. �celea şi vor�e, ca_ păgînii, căra. 

r:i h se pare ca, �aca spun o mul. prumute dela tine. •Deut. 15·S.10· Luc.6.30'35" ţ1me de vorbe, vor f1 ascultaţi. 43. A ţi auzit că s'a zis : „Să • iubeşti • Ec1 . 5. 2. •• t Reg. IS.26, :li. pe aproapele tău, şi să •• urăşti pe 8. Să nu vă asemănaţi cu ei ; căci Ta. vrăjmaşul tă�i'.:v.lO. lB. ••Deut.23.6. Pa.41.10. tăi vostru ştie de ce aveţi trebuinţă 
44. Dar Eu vă spun : Iubiţi • pe vrăj- mai înainte ca să-l cereţi voi. ' 

maşii voştri, binecuvîntati pe cei ce vă 9. lată dar cum trebuie să vă ru
blastămă, faceţi bine celorce vă urăsc, gaţi : 
şi rugaţi-vă pentru ceice vă asupresc „  „Tatăl • nostru care eşti în ceruri ' 
şi vă prigonesc, •Luc.6.27, 35. Rom. 12. 14, 20. Sfinţească-se Numele Tău ; •Luc. n.2,e1c: 
••Luc.23.34. Fapt. 7 . 60. lCor.4.12, 13. 1Pe1.2.23; 3.9. 1 O. vie împărăţia Ta ; facă-se • voia 

45. ca să fiţi fii ai Tatălui vostru ca- Ta, precum •• în cer şi pe pămint. 
re este în ceruri ; căci El face să răsa- •Cap. 26. 99, 42. Fapt. 21. H. ''" Ps. 100.20, 21. 
ră • soarele Său peste cei răi şi peste 1 1 . Pînea noastră • cea de toate zile. 
cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi !el dă-ne-o nouă astăzi ; • Iov23.12. Prov.20.� 
şi peste cei nedrepţi. •Iov25.3. 1 2. şi ne • iartă nouă greşelile noa-
46. Dacă iubiţi • numai pe cei ce vă stre, precum şi noi iertăm greşiţilor 

iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi ? Nu noştri 2 ;  •cap.1a. 21 . •  �. 
fac aşa şi vameşii ? • Luc. 6.32, 1 3. şi • nu ne duce în ispită, ci iz-
4 7. Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste băveşte-ne „ de cel rău. Căci t a Ta 

numai pe fraţii voştri, ce lucru neobi- este împărăţia şi puterea şi slava în 
cinuit faceţi ? Oare păgînii nu fac la veci. Amin ! •Cap.26.41. Luc.22.40,46. 1c.r.IO. fel ? 13. 2Pet.2.9. Apoc. 3. 10. •'' ioanl7.15. tl Cron.29.11. 
48. Voi fiţi • dar desăvîrşiţi, după 1 4. Dacă • iertaţi oamenilor greşelile 

cum •• şi Tatăl vostru cel ceresc este lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ier· 
desăvîrşit. • Fac. 11. t. Lev.11.4'; 10:2. Lue. 6. 36. ta greşelile voastre. 
Col.1.28;4.12. Iac. 1.4. lPet.1.lb, 16. ••Efee.6.1. •Marc . 11 .26, 26. Eles. 4.32. Col.3.13. 

Despre milostenie şi rugăciune. 6 1. Luaţi seama să nu vă îndepliniţi 
neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei ; altmin

teri, nu veţi avea răsplată dela Tatăl vostru care este în ceruri. 
2. Tu, dar, cînd faci • milostenie nu suna cu trîmbiţa înaintea ta, cwn' fac făţarnicii, în sinagogi şi în uliţe, pen-

1 5. Dar dacă nu • iertaţi oamenilor 
greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă 
va ierta greşelile voastre. 

•Cap.18.36. Jac.2.13. 
Despre post. 

1 6. Cînd postiţi •, să nu vă luaţi o 
înfăţişare posomorită, ca făţarnicii, ra· 

i ��e�Lrui..:i!a� datorUle noastre, cum � noi 
am IJl1at pe ale datornicilor no�trl. 
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929 �ă cum eres� �rinii de pe cîmp :  ei nici nu torc, n ici nu Ies . . • . sluţesc feţele, ca să" se a rate oa-11 1ş�l că postesc. Adcvarat vă spun, �enl-�� luat răsplata. . " l�u�os . r,. 

ca ş c· tu cînd posteşti, unge-(1 ca-1 7 . . 
1 \ă-ţi faţa, " Rut.:1.3. Den . 10.3.  

pul, şi 5�= te arăţi că posteşti nu oa-1 s„1c� ci Tatălui tău, care este în me�1n� ;' şi T�tăl vt�u, care vede în as��s, îţi va rasplat1. 
d iărotele comori. - Neputinţa de 

A :/�ji ta doi s!�pîni: - Grijile şi 0 lngr11orăr1le. 

1 9 Nu vă strîn�eJi •" com��i p� pă. i unde le manrnca molule ş1 rumm '  şi unde le sapă şi le fură hoţii ; gina, 9 prov. 23.4. 1 Tlm . 6. 17. Evr . 13.6. Io.c.i,. 1, ele. 

2o. ci • strîng�ţi-vă co�ori î� cer, .un-
de nu te m�n rncă mol 1 1!e ş� .rugina, 
şi unde hotu nu le sapa, mc1 nu le 
!��:.'19.21. Lnc. 12.33,34; 18. 22. 1 Tlm . 6. 19. l Pet. 1 . 4. 

21 Pentrucă unde este comoara voastră·, acolo va fi şi i�im� voastră .. 
22. Ochiul este lum�n� trupului. Da

că ochiul tău este . sanatos, tot trupul 
tău va fi plin de lu�rnă ;" ''Luc.! t .34,36. 
23 dar dacă ochml tau este rau, tot 
trupul tău va fi plin de întunerec. Aşa că, dacă luT?ina care este în. tine 
este întunerec, cit de mare trebuie să 
fie întunerecul acesta ! 24. Nimeni • nu poate sluji la doi 
stăpîni. Căci sau va urî pe unul şi va 
iubi pe celalt ; sau va ţinea la unul, 
şi va n�socoti pe ceţalt : Nu •• puteţi 
sluji lui Dumnezeu ş1 lui Mamona. 
•Luc.16.13 . .;n:iGal.1.JO. 1 Tlm.6.17. lo.c.4.4. l looo2.t6. 

25. Deaceea vă spun : Nu • vă îngrijoraţi de viaţa voastră, işîndindu-vă ce veli mînca, sau ce veţi bea ; nici de 
trupul vostru, gîndindu-vă cu ce vă 
ve\i îmbrăca . Oare nu este viaţa mai 
mult decît hrana, şi trupul mai mult 
deci! îmbrăcămintea ? 

O.Pe.50.22. Luc. 12.2'2, 23. Ftlp . .t.8. 1 Pet.6.7. 26. Uitaţi-vă • la păsările cerului : ele nici nu samănă, nici nu seceră, şi nici 
nu string nimic în grînare ; şi totuş 
Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. 
Oare nu sînteţi voi cu mult mai de preţ decît ele ? 

.;. iov 38.41. Pe.147.9. Luc. 12. 24,etc . . 27. Şi apoi, cine dintre voi, chiar 1ngrijorîndu-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lu i ? 
�8" Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbră�mmte? Uitaţi-vă cu băgare de sea-

29· t?tuş v� spun că ' nici chiar Solo��n�a 1�nt�i3��ns���a lui, nu s'a îmbră-
30. A�a că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba ?e pe cîmp, care astăzi este, dar mine va f i aruncată în cuptor, .nu vă va îmbrăca El cu �l�� 

7
ma1 mult pe voi, puţin credincio-

3 1 . Nu vă îngrijoraţi dar, zicînd : „Ce vom minca ?" Sau : „Ce vom bea ?" Sau : „�u ce ne vom îmbrăca ?" 32„ f1 1ndcă toate aceste lucruri Neamurile . le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. 33. Căutaţ i •  mai întîi lmpărăţia lui Dumnezeu şi
. 
n�prihănirea Lui ,  şi toate 

!ceste lucruri v1 se vor da pe deasupra. 1 Rcg.3.13. Ps.37 .25. Mo.rc.10.30. Luc.rl.31. I Tlm.4.B. 34. Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mine ; căci !iua de mine se va îngrijora de ea rnsaş. Ajunge zilei necazul ei. 

Despre judecit.file aspre. - B1rna şi 
paiul. - Lucrurile sf inie. 7 1. �u • judecaţi, ca să nu fiti judecaţi. <iLuc.6.97. Rom.2.1; 14.8, 4, 10, 13. 

lCor.4.3, 6. Iac.4. 11, 12. 

2. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi 
fi judecaţi ; şi • cu ce măsură măsuraţi, Vi Se Va măsura. <•Morc.4.24. Lu<.6.38. 

3. De • ce vezi tu paiul din ochiul 
fratelui tău, şi nu te uiţi cu băgare de 
seamă la bîrna din ochiul tău ?  

>:•Luc.6.41,42. 

4. Sa1J, cum poţi zice fratelui tău : 
„Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău", 
şi, cînd colo, tu ai o bîrnă într'al 
tău ? „ .  
5 .  Făţarnicule, scoate întîi bîrna din 
ochiul tău, şi atunci vei vedea deslu
şit să scoţi paiul din ochiul fratelui 
tău. 

6. Să nu • daţi cînilor lucrurile sfinte, 
şi să nu aruncaţi mărgăritarele voa: 
stre înaintea porcilor, ca nu cumva sa 
le calce în picioare, şi să se întoarcă 
să vă rupă. • Prov.9. 7,8;23.9. F•pt. 13. 46, 46. 

Stăruinţa în rugi!.ciune . 

7. Cereţi •, şi yi �e �a da ; căutat.i şi 
veţi găsi ; bateţi, ş1 v1 se va deschide. 
•Cnp.21.22. Muc.11.2'. Luc. tt.8,lOj l3. 1 .  loan1'.ISj 

16. 7; 16. 23124, Jao. 1.616. 1 loe.nS.22; &. 14, JO. 

8. Căci ori • şi cine cere, capătă ; cine 



930 M A T E I 7, 8. 

caută, găseşte ; şi celui ce bate, i se dnci în Numele Tău ? Şi n' 
deschide. •Prov.8. 11.  Jer.29.12, 1�. noi multe minuni în Numele T� făcut 
9. Cine • este omul acela diJ!tre v�11 •' N um.24. 4.  loan u . au ?" 

care, dacă-i cere fiul său o pme, sa-1 _23. �tunci • ,le  voi spune ����t'· 13.1. 
dea 0 piatră ? •' Luc. 1 1�

1'., 12,13. c10data nu v am cunoscut · d : „N,. 

1 0. Sau, dacă-i cere un peşte, sa-1 dea v� •V
• dela � ine, voi toţi �arf)�rlaţi: 

un şarpe ? faradelege. • Cap. 25.12. Luc 13 . crati 
1 1  Deci dacă voi cari " sînteţi răi, ?•'" P• ·5· 5 ;5·8· C•p.:io. 4 1 . • · 25.27· 2Tiin.i. 
tiţi

. 
să d�ţi daruri 'bune copiilor vo- -4. De �ceea, pe orişicine • aude ş

t . •t . lt Tatăl vostru, care ce�te cuv�nte ale Mele, şi le f �-
ş n, �u CI m�i mu . voi asemana cu un · ace, 11 
este m ceruri, va da lucruri bune ce- . .d .t i;>rn V cu Judecat" 
lor ce I le cer ! • Fac.6. &; s. 21 . care ş1-a z1 I casa_ pe stmca. • Luc.s. <1 .• �· 
1 2. Tot ce • voiţi să vă facă vouă oa- I 25· A dat. plo�ia, �u venit şivoae( · 

menii, faceţi-le şi voi la fel ; �ăci în au suflat vmturile ş� au bătut în ca� 
aceasta •• este cuprinsă Legea ş1 Proo- :cee_'.I, dar 

t 
ea ]·u s. a. prăbuşit pen 

rocii. •Luo. 6.31.  ••Lev.19.18. Cap. 22.40. Bom.13. r�6
ca 

i3
v�a e_mi; ia. zidită pe stî�că. · 

s--10. GaJ.5 u. 1 nm. 1. 5. . 
• nsa on ŞI cme aude aceste vmte ale Mele, şi nu le face va f CU· 

Poarta cea strlmlă. �ă�at cu un o�. nechibzuit, car� ���� 
1 3. Intraţi • pe poarta cea strîmtă. z1d1t casa pe ms.ip. 

. 

Căci largă este poarta, lată este calea 27· A dat .Ploaia, a.u ve�1t şivoaiele 
care duce la pierzare şi mulţi sînt au suflat vmtun le ŞI au izbit în c ' 

ceice intră pe ea. ' • Luc.13.24. �ceea : ea s'a ,prăbuşit, şi prăbuşi��: 
1 4. Dar strimtă este poarta, îngustă 1-

2
a
8

fost mvare. • . 

este calea care duce la viaţă, şi puţini . · Dupa ce a sfirş1t Isus cuvîntă
sînt ceice O află. n�e acest�a, vn?roadeJe .  au rămas Ui· mite • de mvaţatura Lui ; 

Proorocii mincinoşi. 
1 5. Păziţi-vă • de prooroci mincinoşi. 

Ei •• vin la voi îmbrăcaţi în haine de 
o� dar pe dinlăuntru sînt nişte lupit 
răpitori. •Deut.13.3. Ier. 23.16. Cap.2.1.4,&, 11,2.1. 
Marc. 13. 22. Rom . 16. 17, 18. Efes. 6. 6. Col. 2. 8. 2 Pet. 2. 
1-3. l loan4. l. ""* Mic.3. 5. 2Tim.3.6. tFnpt. 20. �,30. 

1 6. li veţi cunoaşte după • roadele 
lor. Culeg „ oamenii struguri din spi
ni, sau smochine din mărăcini ?  

"' VeIB.20. Cap.12.33 . .:."' Luc.6.@.44. 

1 7. Tot aşa, orice • p<>m bun face 
roade bune, dar pomul rău face roade 
rele. •Ier.11.19. Cap.12.33. 

1 8. Pomul bun nu p<>ate face roade 
rele, nici pomul rău nu poate face roa
de bune. 

1 9. Orice • pom, care nu face roade 
bune, este tăiat ş i  aruncat în foc. 

ie-cap.3.10. Luc.3.9. loan 10.2,6. 

20. Aşa că după roadele lor îi veţi 
cunoaşte. 

Casa zidită pe stîncă. 
21 .  Nu �rişic�ne-M! zice : „Doamne•, qoamn� ! va mtra m lmpărăţia cerurilor, c1 celce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. 0 0..,.8. 2.  Cap . 25 . 1 1, 12 

Luc.6.46; 13.25. Fapt. 19.lS. Bom.2.13. lac. I. 22. · 
22. Mulţi Imi vor zice în ziua aceea : „�o�mne, Doamne ! N'am • proorocit noi m Numele Tău ? N'am scos noi 

"''Cnp. 13. :N .  Marc. t.22;6.2. Luc.ui 29. căci • El îi învăţa ca unul car� ave.� putere, nu cum îi învăţau cărfu. raru lor. •1oan1.16. 
Vindecarea unui lepros. 8 1 .  Cînd S'a coborît Isus de pe mun

te, multe noroade au mers după El 
2. Şi• un lepros s'a apropiat de El i 

s'a închinat, şi l-a zis : „Doamne d;că 
vrei, poţi să mă curăţeşti." -'Man:.: .4-0,etc. 

3. Isus a întins mina, S'a atins de el 
şi a zis : „ Da, vreau, fii curăţit !" [n'. 
dată a fost curăţită lepra lui. 

4. Apoi Isus i-a zis : „Vezi • să nu 
spui la nimeni ; ci du-te de te arată 
preotului, şi adu darul, pe care l·a 
rînduit•• Moise, ca mărturie pentru 
ei." 

•Cmp.9.SO. lllarc. 6 . 43. '"" Lev.14.3, 4,  10.  Luc.Ul. 
Vindecarea robului unui sulaş. 

5. Pe cînd • intra Isus în Capernaum, 
s'a apropiat de El un sutaş, care-l 
ruga •Luc.1. 1 . etc. 
6. şi-I zicea : „Doamne, robul meu 

zace în casă slăbănog, ş i  se chinuieşte 
cumplit." " 
7. Isus i-a zis : „Am să vin şi să-l ta-

măduiesc." , 
8. „ Doamne", a răspuns sutaşul, „�u 

sînt vrednic să intri supt acoperemm-
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u . ci zi •• numai un cuvînt, şi 1-a zis : „Doamne, da' -mi· •• voi'e sa" 

93� tul me e' u va fi tămăduit. du · • m� robul m •' Luc. 10. rn , etc. „ P s. 101.20. 
c mai intii să îngrop pe tatăl meu .� 

Căci şi eu sînt .o� s�pt st�pînire ; 22 v· " Luc.9.ouo. "'' IReg. 19.�. 9. upt mine ostaşi, ş1 �1c unu.ia :  „Du- I · " �no �upă M.ine", i-a răspuns 
a�.� i se duce ;  altuia : „Vino !" şi ���hi'.:�1 lasa morţii să-şi îngroape 
�l�e ; 

şşi. robului meu : „fă cutare lu- Potolirea furtunii. 111 ş1-I face. 23 I c��· Cînd a auzit Isus aceste vorbe, · . . �us ?'a suit într'o corabie şi , 'mirat, şi a" 
zis ce!or ce ve�ea� .d_!l- ucenici� 0Lu1 au mers după El. ' 

S ! El . Adevarat va spun ca mc1 1n 24· Şi " de?dată s'a stîrnit pe mare p5arael · n';am găsit o credinţă aşa de 0 . furtuna aht de straşnică, în cit coral� b1a era acoperită de valuri. Şi El dorDli3{.
e.Dar �ă spun că vor ve_ni mulţi• mea. 

. 
„ • Marc . 4 . 37,etc. Luc.8.23, eoo. 

dela răsărit ş1 dela apus, �· vor s!a 25· Ucenicu s'au ap�opiat de El, şi 
la masă cu Avr�am, Isaac ş1 lacov 1n L-au deşteptat, stngind : Doamne 
I01părăţia ceri'.m��� F:p�·1�1!

3
i/'1�· �4�; 

s�6=ăEie
ie:! �l:�i�J'

; ce vă �ste frică
' 

u.10·1:.t.;�.1�·res.��6. · · · · ; · ; · · puţ!n creUincioşi}or ?'.' Ap�i S'a seu� �; Iar • fiii lmpărăţiei vor •• fi arun- lat , a certat vintunle ş1 marea şi caii.în întune�ec�l de �fa_ră, �?de va fi s'a făcut o linişte mare. ' 
plînsul şi scnşmrea dmţ 1!or. •cnp.21.43. •Ps.65.7;89.9;107. 29. 

„ c.p. rn. o12, oo; 22. 13 ; :u. 01 ; 20. 00. Luc. 13. 2S .  27. Oamenii aceia se mirau şi zi-
1y,1.2. 11. Juda. 13. ceau : „Ce fel de om este acesta de-L 1 3. Apoi a :is sut�şului : ,:,D1;1-te, şi ascultă pînă şi vînturile şi mare� ?u 
facă-li-se dupa. cre�mţ!'- ta. Ş1 robul 
lui s'a tămăduit chiar m ceasul acela. 

Vindecarea soacrei 
lui Petru şi mai. multor bolnavi. 

1 4. Isus S'a dus apoi • în casa lui 
Petru, şi a văzut. P«:. soacr� •• �cestuia 
zăcînd în pat, prinsa de fngun. 

"Marc. 1.29-31. Luc. 4.38.39. *>:i t Cor.9.6.  

J S. S'a atins de mîna ei, şi au lăsat-o 
frigurile ; apoi ea s'a sculat, şi  a în
ceput să-I slujească. 
1 6. Seara", au adus la Isus pe m ulţi  

îndrăciţi. El, prin cuvîntul Lui ,  a scos 
din ei duhurile necurate, şi  a tămăduit pe toţi bolnavii, "M•rc. 1 .32, etc. Luc.4. 40, 41. 

17. ca să se împlinească ce fusese 
vestit prin proorocul Isaia, care zice : 
„El ' a luat asupra Lui neputinţele 
noastre şi a purtat boalele noastre." 

� !sa. 53.4. lPet. 2. 24. 

Cum sd urmăm pe Isus. 
18. Isus a văzut multe noroade îm

prejurul Său, şi a poruncit să treacă de cealaltă parte. 
19. Atunci • s'a apropiat de El un cărturar, şi I-a zis : „Invăţătorule, 

vreau să Te urmez ori unde vei merge." 
.;tLuc.9.57.68. 

�o„ !sus i-a răspuns : „Vulpile au �zu1n!, şi păsările cerului au cuiburi ; 
ar fiul omului n'are unde-Şi odihni capul." 21 . Un •  altul, care era dintre ucenici, 

Doi îndrăciţi sînt tămdd11i(i. 
28. Cînd • a ajuns Isus de partea cealaltă, în ţinutul Gadarenilor L-au în

tîmpi�at doi îndrăciţi, cari i�şeau din 
�orm1.nte. Erau aşa de cumpliţi, că mmem nu putea trece pe drumul acela. 

'-" Marc. 6 . 1 , etc. Luc. 8 . 26, etc. 

29. Şi iată că au început să strige : 
„Ce legătură este între noi şi Tine, 
!suse, fiul lui Dumnezeu ? Ai venit 
aici să ne chinuieşti înainte de vreme?" 
30. Departe de ei era o turmă mare 

de porci, cari păşteau. 
31 . Dracii rugau pe Isus şi ziceau : 

„Dacă ne scoţi afară din ei, dă-ne 
voie să ne ducem în turma aceea de 
porci." · 

32. „Duceţi-vă", le-a zis El. Ei au 
ieşit, şi au intrat în porci. Şi deodată 
toată turma s'a repezit de pe rîpă în 
mare, şi a pierit în ape. 
33. Porcarii au fu�it, şi s'au dus în 

cetate de au povestit tot ce se petre
cuse şi cele întîmplate cu îndrăciţii. 
34. Şi iată că toată cetatea a ieşit în 

întimpinarea lui Isus ; şi, cum L-au vă
zut, L-au • rugat să plece din ţinutul 
)or. �DeuL.6.21i. lReg.17.18. Lnc.6.8.�'opt. 16.39 . 

Vindecarea unui sldbănog. 9 t. Isus S'a suit într'o corabie, a 
trecut marea, ş i •  a venit în cetatea 

S •' Cap.4.13. �: Şi" iată că I-au adus un slăbănog, 
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care zăcea într'un pat. Isus le-a yazut 
credinfa, şi a zis slăbăno�1:1lu! : '?ln
drăzneşte, fiule ! Păcatele 1ţ1 smt ier
tate !" * l\lnrc . 2.S.  Luc.6. IS. r:t('l

.
Cap.S. i_o. 

3. Şi iată că, unii din cărturari a�,.215 
în ei înşişi : „Omul acesta huleşte_. 
4. Isus, care le cunoşte� • gî�dunle •• a 
zis : „Pentru ce aveţi gmdun rele m 
inimile voastre? • P•. 139.2. Cap.12.25. Marc.12· 
16

5
L"c��, a

�
� 9����1 .:;;ai lesne ? A z�ce : 

„I�rtate îţi �înt p�ca,�ele", sau a zice : 

ei ? Vor veni zile, cînd mirele luat dela ei, Şi atunci ** Vor po ra fi * lonn3.29. 9(' Fnpt. 13.2, 3; 1 4 _ 23_ 1� · 

1 6. Nimeni nu pune un petec d '· 7•5• stav nou la o haină veche . e 
e P0-

şi-ar lua umplutura din hai�l ş�truf:ă 
tura ar fi mai rea. • 1 rup. 
1 7. Nici nu pun oamenii vin no . burdufuri vechi ; altfel, burdufu ·\" p_lesnesc, _vi�ul se "'.ar�ă, şi burd:/ e 
nle se prapadesc ; c1 vinul nou îl uîn burdufuri noi, şi se păstreazrn mîndouă.'' a. 

Scoală-te ş1 umbla ? . "
6. Dar, ca să ştiţi că. Fiul �mulu1 are lnvierea fiicei 
putere pe pămî�t să 1e_rt� pacate!e, -:- lui lair şi vindecarea unei femei. Scoală-te" a zis El slabanogului, „n- 1 8. Pe cînd • le spunea Isus acest dică-ţi pat�I, şi du-te acasă. '_' , vo��e, . iată c�. a ve�it .unul din frun� 7. Slăbănogul s'a sculat, ŞI s a dus t�ş11 s1��gog11, I s � mch!nat, şi l-a acasă zis : „Fnca mea admeaon a murit . 8. Cînd au văzut nor«;>adele _ 11:1crul dar vino de pune-Ţi mînile peste ea' acesta, s'au spăimîntat, ŞI au. slav1t pe şi va învia. '' * Morc.5. 22,eic. Luc.s.4� ,,:' 
Dumnezeu, care a dat oamenilor o ast- el

l �m· lsr��nS�ac�c��=�ic�\ LuP1 . . lecat după fel de putere. p 20. :;; i• iată o femeie, care de doispre. Chemarea lui Matei. zece ani avea o scurgere de sînge a 
9. De acolo, Isus a mers • m�i de- ve�it _pe �înapoi, şi s

'
a atins de po;la parte, şi a văzut pe un. �m, n_um1t �a- hamei Lut. '' M•rc. &.20. Luc.e.4.1. 

tei şezînd la vamă. Ş1 1-a zis : „Vmo 2 1 .  Căci îşi zicea ea : „Numai să mă 
după Mine". Omul acela s'a sculat, şi pot atinge de haina Lui, şi mă voi tă-
a mers după El. • Marc. 2. u. L"".;5· :7· mădui." 
1 o. Pe • cînd şedea Isus la masa, m 2 2. Isus S'a întors, a văzut-o, şi i-a 
casă iată că au venit o mulţime de zis : „Indrăzneşte, fiică ! Credinţa• ta 
vam�şi şi păcătoşi, şi au şezut la masă te-a tămăduit." Şi s'a tămăduit femeii 
cu El şi cu ucenicii Lui. chiar în ceasul acela. 

O.Marc.2. t51etc. Lac.6.29.etc. *Luc. 7. 50; 8. 48;17.19;Ul.G. 
1 1 . Fariseii au văzut lucrul acesta, şi 23. Cînd • a ajuns Isus în casa frun
au zis ucenicilor Lui : „Pentruce .. mă: taşului sinagog-ii ••, şi cînd a văzut pe nîncă lnvăţă ·o�ul vostru cu vameşu •  ŞI ceice cîntau dm fluier, şi gloata 00. 
cu păcătoşii *0 ?" J cind, • Morc.o.38. Luc.s.01. ••2cruo.r..20. * ?•p.11. rn._Lac. �. 00; 15.2. ":" Glll.· 2· 16· 24. le-a zis : „Daţi-vă la o parte ' ; 1 .2. Isus �-a auzit, _şi le-a zis : „N� căci fetiţa n'a murit, ci doarme !" Ei ce� sănăto�1 au trebumţă de doftor, c1 îşi băteau joc de El. •Fapt.20.10. cei bolnavi. . 25. Dar, dupăce a fost scoasă gloata 
1 3. Duceţi-vă de învăţaţi ce înseam- afară Isus a intrat înlăuntru, a luat pe n.ă :  „Milă • yoi�sc, iar nu jert�� !" Că- fetită de mină, şi fetiţa s'a sculat. _ c1 _n'am .v�ni.t _sa .c1!em la poc_a1�ţă .P,� 26. Şi s'a dus vestea despre aceasta cei nepnhamţ1, c1 pe cei pacatoş1. minune în tot ţinutul acela. 

o.oeea.6.6. Mic. 6 . &-8. Ca.p.12. 7.  -0.01 Tim . 1 . 15. 

lntrebarea 
ucenicilor lui Ioan despre post. 
1 4. Atunci ucenicii lui Ioan au venit 
la Isus, şi l-au zis : „De • ce noi şi 
Fariseii postim des, iar ucenicii Tăi 
nu postesc de loc ?" 

•Mnrc. 2. 18, etc. Lnc.&.33, etc.18.U. 
1 5. Isus le-a răspuns : „Se pot jăli 
nuntaşii • cită vreme este mirele cu 

Vindecarea a doi orbi. 
27. Cînd a plecat de acolo, s'au _lu�t 
după Isus doi orbi, cari strigau ş1 z1· 
ceau : „Ai milă de noi, Fiul • lui Da· 
vid !" 

o Cap.15.22j20.30.91. Merc.10.4.7,48. Loc.J8.:l,!J. 

28. După ce a intrat în ca.să, orbii 
au venit la El. Şi Isus le-a zis: „Cre
de,ţi că pot face lucrul ac�sta ?" „Da, 

Doamne", I-au răspuns e1. 
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Atunci S'a atins de ochii lor, şi 4. Simon • Cananitu . 
933 

2�· . facă-vi-se după credinţa voa- rioteanul •• 1 l, _ş1 luda Isca-a Z}�;, " . . . 
• �� care a vindut pe Isus. 

stra · Şi li s'au de�ch1� ochu .. Isus le-a 5. Aceştia sî�t6° ��;•pt. '.· 13· •• toao 13· 26. 

p���nc�� c�ă t�� �:le
a
�l���i.�: 

Ie-a 
z
is : l���Mu:ii;i�sr����·a����

p
;e
e
zl�:�· da� 

''Vedelt ' • Cop.8. 4; 12. 16; 1 7 . 9 . Luc. 6. 14. s- • · 
· � n� mergeţi pe calea păcrinilor Dar • ei, cum au ieşi! afară, au ş� sa . nu !ntraţi în vreo cetate a"' Sama: ?I .. dit vestea despre El tn tot ţinu- ntem��r •_; •cap.4.15. ""2lleg. n.24. toanu.20. �jP��e(a. " Marc. 7 · fl6. �- ;l _sa mergeţi mai de grabă la Oile pierdute ale casei lui Israel 

Vindecarea unui mut lndrăcit. 
;�.':,".�\24� 1����;;.·2�. 

••1sa. 63. 6. Ier. w . •  : 17•  
Pe • cînd plecau orbii aceştia, 7 

. 
3
1�· că au adus la Isus un mut îndrăcit. · . �i • pe _d�u.m, propovăduiţi, şi zi-1a a • cap. 12 . 22 .  Luc. 1 1 . 1•. ceţi · „lmparaţ1a •• cerurilor este a-
33 După ce a ţest .scos dracul di� proap� !" • Luc.9.2• ••cnp.3.2; u1. Luc.10.9. 

I 
�utul a vorbit. Ş1 noroadele, m1- 8· �tnde�aţi . pe bolnavi, înviaţi pe e • Niciodată nu s'a văzut mo�ţi, cu��ţiţ1 pe leproşi, scoateţi a-rate, zice�u =,;;ael I" f�r� dracu. fără • plată aţi primit aşa ceva m . . .  · . . fara plată să daţi. • F•pt. 8. 18. 20'. 34 Dar fansen ziceau : „Cu aJuto- ?· . Să nu • luaţi nici aur nici argint 1 "domnului dracilor scoate El • dra- mei aramă•• în brîele vo�stre 

, � !'' * Cap. 12. 24. Mure. 3. 22. Luc. 11. 15. '°'1 Sam.9.7. Mlll'C.8.8. Luc.9.3; 10. 4; 22. 35. o.
'
•Marc.8.8. 

Lui /sas li este milă de gloate. 

35. Isus st�ăbătea • toate ce!ăţil� şi alele învăţrnd •• pe norod m sma-
5 ooi 'propovăduind Evanghelia Impă
�ă�e'i, şi vindecînd o�ice_ fel de boa�ă 
şi orice fel de neputmţa, care era m 
norod. •Marc.6.6. Luc. 13.22. ••t:np.4.23. 

36 Cînd • a văzut glo<1tele, I s'a fă
cui · milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite, ca •• nişte oi cari n'au 
păslor. • Marc . 6 . 34. ••Num.2i. 17 . 1 Reg. 
t!.li. Ezec.34.li. Ze.h.10. 2. 

37. Atunci a zis ucenicilor Săi : ,,Mare 
e;te secerişul •, dar puţini sini lucră
torii ! • Luc. 10. 2. Ioan •· 35. 38. Rugaţi dar • pe Domnul secerişu
lui să scoată lucrători la secerişul 
lui." *2Tes.3.t. 

Trimeterea celor doisprezece apostoli. 

10 I. Apoi Isus a chemat • pe cei 
doisprezece ucenici ai Săi, şi le-a 

dat putere să scoată afară duhurile 
necurate, şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă. 

ic< Marc.3. 13. 14; 6 . 1 .  Luc. 6. l3j �. t. 

2. lată numele celor doisprezece 
apostoli : 

C�I dintîi, Simon, zis • Petru, şi 
Andrei, fratele lui ; lacov, fiul lui Ze
bedei, şi Ioan, fratele lui ; •Jo•n u2. 3: Filip şi Bartolomeu ; Toma şi Ma-
ltei, _val!1eş�I ; Iacov, fiul lui Alfeu, şi 

1 en, zis ş1 Tadeu ; 

1 O. nici traistă pentru drum nici d�uă haine, nici încălţăminte ' nici toiag, căci • vrednic este lucrăto�ul de hrana lui . • Luc.10. 7. lCor.9. 7, etc. 1 Ttm.6. lB. 
1 1 . In • c·rice cetate sau sat veţi intra, să cercetaţi cine este acolo vrednic şi să rămîneţi la el pînă veţi pleca. 

•Luc.10.8. 1 2. La intrarea voastră în casă, uraţi-i de bine ; 
1 3. şi • dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea ; dar •• dacă nu este vrednică, pacea 

voastră să se întoarcă la voi. 
O.Luc.10.5. O.-o.Ps.30. 13. 

1 4. Dacă • nu vă va primi cineva, nici 
nu va asculta cuvintele voastre, să ie
şiţi din casa sau din cetatea aceea, şi 
să scuturaţi•• praful de pe picioarele 
voastre." •�!orc. 8.11. Luc.9.6; 10.10, 11. 
**Neem.5 .13. Fapt. 13.51; 18.8. 

1 5. Adevărat vă spun că, în ziua ju
decăţii, va fi mai • uşor pentru ţinu
tul Sodomei şi Gomorei, decît pentru 
cetatea aceea. • C•p. 11. 22, 24. 

Primi.rea apostolilor de lume. 
1 6. Iată •, Eu vă trimet ca pe nişte 

oi în mijlocul lupilor. f iţi dar •• înţe
lepţi ca şerpii, şi fără răutate ţ ca po
rumbeii. • Luc. 10.S. oo Bom.18. 19. Eles. 6. u;. 
ţ ! Cor.14.20. Fllp.2.16. 

17 Păziţi-vă de oameni ; căci vă• 
vor· da în judecata soboarelor, şi vă „ 
vor bate în sinagogile lor. 
o Cap.24.9. Mnrc.13.9. Luc.12. llj 21. 12. •-o.Fapt.6.4D. 
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1 8. Din pricina Mea, veţi • fi duşi ' 32. Deaceea ', pe orişici îna!ntea dre�atori_I?� şi înajntea. În:!pă- m�rtur!s! ţnainte� oamenil:e fl:\ă va 

raţ1lor, ca sa slui1ţ1 ca martune ma- martuns1 ŞI •• Eu maintea T ;� 1� Voi 

intea lor şi înaintea Neamurilor. care este în ceruri ; a alui Meu 
�� Fapt. 12. li 2'. IOi 2.?. 7, 23. 2 Tim. 4. 18. "'Luc. 12. 8. Hom. IO. 91 IO �� � 

1 9. Dar •, cînd vă vor da în mina 3_3. �ar � de oricine se va 
·1 ' �P0c.a.6. 

lor să nu vă îngrijoraţi gîndindu-vă Mme mamtea oamenilor M • ep�d a  de 
cur:i sau ce veţi spune i căci c� vi;_ti da ş� Eu în�intea TatiÎiui M�1 lepă. 
avea de spus, vă •• va f1 dat chiar m este m_ ceru:•· •Mlll"c.S

:
!l8. Luc.9• 26_ 2

�
m
c;re 

ceasul acela ; «MRJ"C.13. 11-13. Luc. 12.11; 34. Sa nu credeţi că am ve .1 · ·12• 
21.14, 16. ''•Exod.• . 12. Ier . I .  1. duc pacea pe pămînt · n'am 

ni . s'a. 
20. fiindc� • nu voi veţi v�r�i, ci _Du- aduc pac�a, ci sab_ia. 

' 
"Luc. ii:�9n:t să 

hui Tatălui vostru va vorbi m voi. 3�. Că!=I a_m vemt . . să despart ' 1-�. "2Snm.23.2. Fapt. 4.s; 6.10. 2 Tnn.4 .17. de tatai sau, pe f11că de m .Pe fiu 
21.  ".:rate!e • _va da I.a mo:irte f:l.� pe nor� de soacră-sa. am;�:· şi 

frate-sau, ş1 tatai pe copilul IUJ ; cop111 36. Ş1 omul va avea de vr" · 
·1:1· 

se vor scula împotriva părinţilor lor, chiar pe cei din casa lu i. aimaş1' 
şi-i vor omorÎ.''Mic. 7. 6. Vers.35.36. Luc.21. 16. •Pa. 41 . 9; 65. 13. Mle. 7 . 6 I 
22. Veţi • fi urîţi de toţi, din pricina 37. Cine • iubeşte pe tată o�i oan '3·18• 

N_umelu_i �eu ; d�r ·: ci�e va răbda pî- mă, !J!ai mult _decît pe Mine r ma. 
na la sf1rş1t, va f1 mmtu1t. vredm_c de -��ne ; şi cine i�be �e

este 
•Luc.21.11. ••Dan.12.12, 13. Cop.24.19. Marc. 13.13. fiu on pe f11ca mai mult de •t ş P.e 
23. Cînd • vă vor prigoni într'o ce- ne, nu este vrednic de Min/1. Lpe Mi

tate, să fugiţi într'alta. Adevărat vă 38. Cine • nu-şi ia crucea ·lui 
uc._"·26• 

spun că nu veţi isprăvi de străbătut vine după Mine, nu este vrectnf1 nu cetăţii� lui Israel pmă „ va veni Fiul Mine. . •�a�. 1
.6.24. Mw�c.8.34. Luc.9.23;

c
"�e 

omulUJ. •Cap .2. 13; 4.12; 12.16. Fapt.8.1 ; 9.25; �9. Cme . 1�1 v� pastra viaţa, 0 va a. 6. '"'Cnp.16.28. pierde ; Ş_I cme 1ş1 va pierde viaţ 24. Ucenicul nu • este mai pe sus de pentru Mme,_ .. o va c�ştiga. a, 
învăţătorul său, nici robul mai pe sus · ·Cnp.16.2a. Luc. 17.Ba. Ioan 12.ili. de domnul său. • Luc. 6.40. lo•o 13.16; 15.30. Primirea ucenicilor. 25. Ajunge ucenicului să fie ca în-
văţătorul lui, şi robului să fie ca dom- 4�. Cine • vă primeşte pe voi Mă 
nul lui. Dacă pe• Stăpînul casei L-au primeşte pe Mine ; şi cine Mă' pr� 
numit Beelzebul, cu cit mai mult vor meşte pe Mine, primeşte pe Cel ce 
numi aşa, pe cei din casa lu i? M'a trimes pe Mine . 

.,.. Cap.12.24. Marc.3.22. Luc.11.15. Ioan8.� 62. •Cap. 18.5. Luc.9. 48; J0.16. Joan 12.44; 13.20. Gal.4.u. 
26. Aşa că să nu vă temeţi de ei. 41 .  Cine • _primeşte un prooroc, în 

Căci • nu este nimic ascuns care nu numele u!1u1 prooroc, va primi răs· va fi descoperit, şi nimic tăinuit care plata unui prooroc ; şi cine primeşte 
nu va fi cunoscut. •Marc. 4.22. Luc.8.17;12.2,3. pe un om neprihănit, în numele unui 
�7. Ce �ă spun Eu la întunerec, voi om neprihănit, va primi răsplata unui 

s31 spuneţi la lumină ; şi ce auziţi şop- om neprihănit. • J Reg.11. 10; 1s.4. 2Reg. u. 
tmdu-se Ia ureche, să propovăduiţi de 42. Şi • oricine va da de băut numai 
pe acoperişul caselor. un pahar de apă rece unuia din aceşti 
28. Nu • vă temeţi de cei ce ucid micuţi, în numele unui ucenic, ade· 

trupul, dar cari nu pot ucide sufle- vărat vă spun că nu-şi va pierde ră· 
tul ; ci temeţi-vă mai degrabă de Celce splata." • Cap. 18.&, 6;20. 40. Marc. 9 . 4 1 .  Evr. 6.10. 
poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă. • Isa.8.12, 13. Luc. 12. 4 . 1 Pet.3.14. 
29. Nu se vînd oare două vrăbii Ia un ban ? Totuş, nici una din ele nu  cade pe pămînt fără voia Tatălui vostru. 
30. Cit." despre voi, pînă şi perii din cap, toţi vă sînt număraţi. 

• lSam. 14.45. 2Sam.14.11. Luc.21.18. Fapt.27.34. 
31 .. Deci să nu .vă temeţi ; voi sînteţi mai de preţ dec1t multe vrăbii. 

1 1 1 .  Dupăce a isprăvit de dat învă· 
ţături la cei doisprezece ucenici 

ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să 
înveţe pe oameni, şi să propovăduiască 
în cetăţile lor. 

Trimeşii lui Ioan Botezătorul. 
2. Ioan • a auzit din •• temniţă despre 

lucrările lui Hri_;:,��:7.18, 
190 et<>. „cap.lu 
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3.}1
s�i : „Tu eşti �cela • care are tingult."

am cmtat de jale, şi nu v'aţi n1cll . , sau să aşteptam pe altul ?" 1 8  c- . . să vin�fac.49•1p. Num.2•. 11 . Dan . 9.24. Joan6.l( nici
. 
bi�� a . ve_n1t. Ioan, nici mincînd 

Drept răspuns, Is1;1s le-a ;'.is : „Du- 1 9  A 
ş_i ei . zic :  „Are drac !" ' 

4 .. ă âe spuneţi lui Ioan ce auziţi bind . ve�it . Fiul omului mincînd şi cel�: vedeţi : cios ' tb:�t 
zic : „l3:tă un om mincăş� Orbii • îşi capătă vederea, şchiopi i  vame� ilor ş .
or

i 
de_ ".',tn, _un prieten •  al · I " leproşii sînt curăţiţi, surzii lnţele . 1 a pacatoJilor !" Totuş •• 

umJ a�orţii înviază, şi săracilor •• li lucrărh�IU
n_e,� a fost mdreptăţită di� au ' ropovăduieşte . Evang_heli� . * Iso. 29• 
ei. • eap.0. 10. „Luc. 7.!15. se .P4-6· 42. 7. Joao 2. 23, 3. 2, 6. 3G, IO. 25, 38; 14. 11. M t ��:22.ii;. 150. 61. 1 . Lnc. •. 18. Iac. 2. 6. us rarea cetdfilor nepocllite. 

6 ferice de. ac_ela pent_ru _car,� Eu nu 2�. _At1:1nci • Isus a început să mustre 
: fi . un prilej de poticnire. cetaţtle 1.n car.i fuseseră făcute cele mai vo1 s 1� 16. cap. rn.67; 24. 10; 26. 31 .  IWm . 9. 32, 33. multe �m !,'lmunile Lu� pentrucă nu ::·. 1:23; 2.H. Gal.6.11. 1 Pet. 2.8. Se pocats�ra, •Luc.10. 13, etc. 

/ d / 
21 .  „V�i de t!ne, Horazine !" a zis Mărturia lui sus espre oan. El. _ „Vai . de tme, Bctsaido !" Căci 

1 Pe cînd • se duceau ei, Isus a în- d3:ca a_r fi fost făcute în Tir şi Sido� · ut să vorbească noroadelor des{>re minunile cari au fost făcute în voi [��n : „Ce aţi ie�it s_ă vedeJi în pustie ? de '!Iuit s'ar fi pocăit, cu • sac şi ce: 
0 trestie•• clătinata de vmt ? nuşa. ,, 1000 3. 7, 8. •Luc.7 . 24. ''*Efes.4.14. 22� pe ac�ea. vă spun că, în ziua ju
B Dacă nu, atunci ce aţi ieşit să ve- d_eca_t11, va f1 mai uşor pentru Tir deti ? Un om îmbrăcat în haine moi ? ş 1  S1don decît pentru voi. 

:::!i�
ă 
î���era'ttt�r�ă haine moi sînt în 

23_ Şi tu, Ca ernaur:�·P��i 16fi
v�·;fi: 

9 Atunci ce aţi ieşit să vedeţi ? Un t�t � oare pin� fa cer? Vei fi pogorît 
pr�oroc? Da, vă spun, ş i • mai mult pma la Locuinţa morţilor · căci dacă 
decît un prooroc ; ar fi fost făcute în Sodom� minunile 

•Cap.14.6; 21.26. Luc . 1 . 76; 7.26. cari au fost făcute în tine, ea ar fi ră: 
1 0. căci el este acela despre care s'a mas în picioare pînă în .�:�.�.�:. :i�!���-. 
scrir;tă", trimet înaintea feţei Tale pe 24- De aceea, vă spun, că în ziua 
so\'ul Meu, care Iţ i va pregăti calea judecăţii, va fi mai uşor pentru• ţi-
înaintea Ta." nutui Sodomei decît pentru tine." 

l(c}lal. 3. 1 .  Marc. 1 . 2. Luc.1. 76; 7.27. '� Cap.10. Iti. 

1 1 .  Adevărat vă spun că, dintre cei Lucrurile descoperite pruncilor. născuţi din femei, nu s'a sculat nici Jugul lui Hristos. 
unul mai mare decît Ioan Botezătorul. 

�l��ş�5ct�I �!i �/�r!n J�ftă��!ia ceru-

12. Din • zilele lui Ioan Botezătorul 
pînă acum, lmpărăţia cerurilor se ia 
cu năvală, ş i  ceice dau năvală, pun mina pe ea. ,, Luc. 1s. 16. 
13. Căci pînă la Ioan au proorocit to\i' proorocii ş i  Legea. •Mal.4.6. 
14. Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el 
este Ilie •, care trebuia să vină. 

* Mal.4.6. Cap.17. 12. LuC.1. 17. 

d��;c�'.�;:. ��c�s����.�!.2�; 1�.�1��: a�! l:�� 
16. Cu • cine voi asemăna neam ul acest.a �e oameni ?  Seamănă cu nişte copliaş1, cari şed în pieţe, şi strigă la 
tovarăşii lor : * Luo. 1. a1. 
17. „V'am cîntat din fluier, şi n'aţi 

25. ln • vremea aceea, Isus a luat cu
vîntul şi a zis : „Te laud, Tată, Doam
ne al cerului şi al pămîntului, pen
trucă ai •• ascuns aceste lucruri de cei 
înţelepţi şi pricepuţi, şi t le-ai des
coperit pruncilor. •Luc.10.21. „Pa.8.2. 
1Cor.1 . 19, 27j 2.8. 2Cor.S.14. ţCap.16.17. 
26. Da, Tată, Te laud, pentrucă aşa 

ai găsit Tu cu cale !" 
27. Toate• lucrurile Mi-au fost date 

în min i de Tatăl Meu ; ş i*' nimeni 
nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de 
Tatăl · tot astfel nimeni nu cunoaşte 
depli� pe Tatăl, �fară_ d_e Fiul, şi ace
la căruia vrea fiul sa 1-L descopere. 
""Cap.28.18. Luc.10.22. Iono 3.35; 13.3i 17.2. ICor.16. 
27. i:u:<IollD 1 . 18; 6.46; 10.16. 
28. Veniţi Ia Mine, to\i. cei tr_udiJi 

şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihna. 
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29. Luaţi jugul Me.u asupr!i voast!ă, o� �ecît o oa!e ? . De aceea . ş i • învăţaţi dela Mm�„ cac1 �u smţ gadu1t a face bme m z i le le d �te 1n. 
blind şi smerit•• cu m ima ; ş1 ţ veţi 1 3. Atunci a zis omului acel . abat.« 
"ăsi odihnă pentru sufletele voastre. t\nde-ţi m î�a t El a întins-o 

Ul� : „.In. 
:;-10•11 "'· '"· Fllip.2.;,.  J l'e<.2.21. 1 1oa11 2.6. "*Zub.9.9. s a  făcut . sa.f"!atoasă . ca şi ceaiar }n1na 
FJllp 2.1. s. tler.6 16. . 1_4. 

_
Fariseu : au ieşi t afară I�. ,  

30. Căci • jugul Meu este bun, ŞI 1 sfatu 1t cum sa omoare pe ls ' şi s an 
sarcina Mea este uşoară ." • l loun 6. 3. i • Cap.27 . ] .  M arc .  3. 6. Luc. 6 .  l i .  loau 5. 1ş�1�:39· u . 

. I Isus Robul Domnului ' ·03• Spicele şi ziua Sabntulru. 1 5 . D a r  Isus, ca unul care· I' 
12 1 .  

ln vremea acee�, l�us 1tre�ea • c�u.1. acesta, a• plecat de acof01a lu. 
prin lanurile ?e gnu, mir '! Z! d� pa �I �u mers 

_
m ul te noroad·e 

Du. 
Sabat. Ucenicii Lui, can erau flam.mz 1� a tămadu1t pe toţi bolnavi i, · EI 
au început să smulgă spice de gnu ŞI ''Cnp. 10.23. )Jurc. 3. ;. <·•c 
să le mănînce. •' Deut. 23. 25. Mare. 2. 23. Luo. 6. 1 . 1 6. _şi le-a po�uncit • cu totdi�:-��·3· 
2. Farisei i, cînd au văzut .J �.cru! . ace- sul sa nt�-L f.aca �unoscut ;  •cup.9,�· 
sta, I-au zis : „Uite că ucenirn :rai !ac I_ 7. c� sa se im plinească ce fusese ve' ce nu este îngăduit să facă m zma st1t prin proorocul Isaia, care zice . · 
Sabatului." , . 1 8. ,,lată • . R�bul Meu, pe care L-�rn 
3. Dar Isus le-a răspu

_
ns :  ,pare n aj1 ales, Prea 1�b.1tul_ Meu, in_•• care su. citit ce • a .făc1:1t David,_ cmd a _ fla- fletul Meu 1ş1 gaseşte pl ac�rea. Voi mînzit, el ş1 ce1ce erau 1mpreuna cu pune D1;1hul 

_
Meu peste El, ş1 va vesti el ? .

'' 1 snm . 21 . 6. Neamurilor JUdecata. 4. Cum a intrat în Casa Im Dumne- • 1,a. <2. 1 . •• cap.3.17;17
•6_ zeu, şi a mîncat pînile." pentru _pune: 1 9. El n_u Se ya _lua !a ceartă, nici 

rea înaintea Domnului, pe cari nu-1 nu va striga: Ş1 nimeni nu-I va auzi 
era îngăduit să le mănînce nici lui, glasul pe ul iţe: 
n ici celor ce erau cu el, ci •• numai ��- N u va _frmge o .t�estie ruptă, ş i  
preoţilor ? • Exod .20. so. Lev.24.5. ••Exod.29. "!c•_ nu va stm�e !-1" _ fit_1l care fumegă, 
:12, 33. Lev.B. 31 ; 24 .o .  pma v!l face sa 

_
b 1ru1e Judecata. 

5. Sau n 'aţi citit în Lege " că, în zi- 2 1 .  Şi ��,amunle vor nădăjdui în Nu. 
lele de Sabat, preoţii calcă Sabatul mele Lui. 
în Templu, şi totuş sînt nev inovaţ i ? lndrăcitul mut şi orb. - Păcatul • Nom.28.9. Io•n. 7 . 22. împotriva Duhului Sfînt. 6. Dar Eu vă spun că aici este Unul• 22. Atunci• I-au adus un îndrăcit orb mai mare decît Temp

,!;1��on. s. ie. Mal .s . t. 
şi mut ; şi Isus l-a tămăduit, aşa că 

7. Dacă aţi fi ştiut ce însemnează : mutul vorbea ,�b.�.����ilarc.3. it. Luc.u.ti. „M ilă • voiesc, iar nu jertfe," n'aţi fi 23. Toate noroadele, mirate, ziceau: osîndit pe nişte nevinovaţi. „Nu cumva este acesta Fiul lui Da· • Osea6.6. Mic.6. 6-8. Cap.9.13. vid ?" 
8. Căci Fiul omului este Domn şi al 24. Cînd • au auzit Fariseii lucrul Sabatului." acesta, au zis : , ,Omul acesta nu scoate 

Isus - Robul Domnului. 
9. Isus • a plecat de acolo, şi a in-
trat în sinago"ă • Mnn:.3. 1 .  Luc. 6.6. 

1 O. Şi iată �ă
. 
în sinagogă era un 

om care avea o mină uscată. E i , ca 
să poată învinui pe Isus, L-au între
bat : „Este îngăduit • a vindeca în zi
lele de Sabat ?" •Luc.1s. 1•; 14.3. Ioan&. 16. 
1 1 . El le-a răspuns : „Cine este omul 
acela dintre voi care, dacă are o oaie, 
şi-i • cade într' o groapă, în ziua Sa
batulu� să n'o apuce şi s'o scoată afa
ră ? •Exod.2S.4,6. Deut.22.4. 
1 2. Cu cit mai de preţ este deci un 

dracii decît cu Beelzebul, domnul dra
cilor !" •Cnp. 9. 34. Marc.3.22. Luc.11.16. 

25. Isus, care le cunoştea • gîndurile, 
le-a zis : „Orice împărăţie desbinată 
împotriva ei însăş, este pustiită ; şi 
orice cetate sau casă, desb inată îm
potriva ei însăş, nu poate dăinui. 

• Cnp.9.4.  lonn2 .25. Apoc.2.2:1. 

26. Dacă Satana scoate afară pe Sa· 
tana, este desbinat ; deci, cum poate 
dăinui împărăţia lui ? .. 
27. Şi dacă Eu scot afară drac1.1 cu 
ajutorul lui Beelzebul, fiii "'.o�tn c__u 
cine-i scot ? De aceea ei vor f1 JUdeca
torii voştri. 
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r dacă Eu scot afa ră. dracii cu 2s. fj i Dumnezeu, atunci lmp;\raDu�u i Dumnezeu a ven i.t_ pe�te 

_vo i. ţ1a lu �" Dun.2 . .w; 7 . 14. Luc. L . 3..'l; 1 1 .20; 1 . . 20, 21 . 
• cum poate c ineva să intre 29. Saueiu i tare, şi să-i jă fu iască goîn ca�a . c 
dacă n'a legat mai întii pe cel spodarI�rnai atunci îi va j ăfui casa. 

tare ? N 
�" lsn.4�1. '.!-L Luc. 1 1 . 21-2.'\. 

· e nu este cu M ine, este îm-3o .. 
Cin Mea şi cine n u  strînge cu po_tnva

risi eŞte. 
Mme, e a�eea vă spun : Orice • păcat 31 . .Oe hulă vor fi iertate o�me�i lor ; şi 0�!chula împotriva Dnhulu 1  Sfmt nu dar fi iertată. ·>�lnrc.B. 28. Lnc.12. 10. l�'f �-�' etc.; 10_ 213. 29. t Ioan &

.
" !6� >:•;.'< Fn11t..7 . Dl. 

. E · Oricine va v<;>rb1 1rnpo tnva _F_iu-3.2· ului va fi iertat „ ;  dar oncme lui �:bi î�potriya Duhului Sfînt, �L� �! fi ier.ta! nici m veacul acesta, mc1 
În ce! C�����-��i 13, 66. I oa o . 7 . 12, 02. �„„ 1 Tim . 1 . 13. 

33. Ori faceţi romul bun_ şi _rodul • 
. bun ori faceţi pomul rau ŞI rodu l /�: rău ; căci pomul se cunoaşte după rodul lui. • *

.
C•p. 7 . 1 7 . Lu

_
c. 6.43, 4'. 

34. Pui • de năp1rc11 cum aţ� pute3: 
. să spuneţi 1 ucru�1 bu�e, cm� 

. 
v�! v.0\eţi răi ? Căci •• dm prisosul 1mm11 ��rbeşte gura. ,, Cap. 3. 7; 23. 33: '"' Luc. 6. �· 

35_ Omul bun SC?3:te. !ucr!-1ri bune dm 
vistieria bună a !mm11 l_m ; _dar _omul 
rău scoate lucruri rele dm visteria rea 
a inimii lui . 

. _ . .  36. Vă spun că, în ziua 1udeca_ţ11, oa
menii vor da socoteală de orice. cu
vin! nefolositor, pe care-l vor f1 ro-s�ţ. Căci din cuvintel.e tale vei fi s_co� 
fără vină, şi din cuvmtele tale vei f1 
osîndit." 

Minunea cu proorocul Iona. 
38. Atunci • unii din cărturari şi �in 

farisei au luat cuvîntul, ŞI l-au zis : 
lnvăţătorule am vrea să vedem un 

�emn dela Ti�e !" «Cap.16.1. Marc.s.11. 
Luc.11. 16, 29. Ioan 2 .  18. 1Cor. 1 .22.  
39. Drept răspuns, El Ie-a zis : „Un 

neam viclean ş1 preacurvar • cere u.n semn ; dar nu i se va da alt semn, dec1t 
semnul proorocului Iona. 

•!aa.&7.3. Cap.16 . f. Murc. 8.38. Ioan 4.(8. 

40. Căci•, după cum Iona a stat ţrei 
zile şi trei nopţi în pîntecele ch1tu
lu� tot aşa ş1 fiul omului va �ta 
trei zile şi trei nopţi în inima pămm
tului. •Iona 1.17. 

937 4 1 · !lărbaţii • din N inive se vor scul.a al�t�_ri ?e neamul acesta, în ziua �\
•d:,��11• şi-} .„ vor osîndi, pentru căţ 1 . .P?ca_it �a propovăduirea lui ona ' şi .tata ca aici este Unul mai 

��[�6.�1��21\!�n
2\7. tl:n��\'.1 .32. „ler.3. U .  

42. lmpăr�teasa • dela Miazăzi se v a  �cula .'.'l.�tu r_1 de neamul acesta, în ziua Judecaţu, ş1-I va osîndi, pentru că ea a_ ven i� �cla marginile pămîntului, ca �a _au�a 1_nţelepciunea lui Solomon ;  şi 1ata ca a1c1 este Unul mai mare decît Solomon. '' l Reg. 10.1 . 2.cron .9. 1 .  Luc. 11 . 01. 
43. Duhul • necurat, cînd a ieşit dintr'un om, umblă •• prin locuri fără apă, căutînd odihnă, ş i  n'o găseşte. 

':'Luc. u . u. �„�� Iov . l .  7 . I Pet.b. 8. 44. Atunci zice : „Mă voi întoarce în c�sa !11ea, de unde am ieşit. Şi, cînd vme m ea, o găseşte goală, măturată ş i  împodobită. 
45. Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decît el : intră în casă, locuiesc acolo, ş i • starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decît cea dintîi. Tocmai aşa se va întîmpla şi cu acest neam viclean." 

<- Evr. 6 . 4 ; I0.26. 2 Pet.2. 20-2'l. 

Mama şi frafii lui Isus. 
46. Pe cînd vorbea încă Isus noroadelor, iată • că marna ş i  fraţii Lui stă

teau afară şi căutau să vorbească cu 
El. i:•Murc .3 . 31 . Luc.B. 19-21. 

47. Atunci cineva 1-a zis : „Iată, ma
ma Ta şi fraţii • Tăi stau afară, şi  
caută să vorbească cu T ine.

" •cap. rn.:c. 
Mnrc.G.S.  lonn2. t2; 7.3,â. Fapt.. 1 . 14. I Cor.!J.â.Ge.l. l.l!J. 

48. Dar Isus a răspuns celui ce-l adu
sese ştirea aceasta : „Cine este mama 
Mea, ş i  cari sînt fraţii Mei ?" 

49. Apoi Şi-a întins mina spre uce
n icii Săi, şi a zis : „lată mama Mea 
ş i  fraţii Mei ! . _ . 

50. Căci oricine • fa�e voia T�talm 
Meu care_ esţe în c���n, acela lm1 este 
frate, sora ş1 mama. 

*Ioanl0. 14. Gal.&. 6;6. 16. Col.3.11. Evr.2.11. 

Pilda sămănătorului. 13 1 .  In aceeaş �i, }su� a ieşit din 
casă, şi şedea hnga ma��iarc.u. 

2. O mulţime de no�oa�e s'�� • sţrîn� 
la El aşa că a trebuit sa Se su ie sa 

dă 'într'o corabie ; iar tot norodul �:ătea pe ţărm. • Luc.8.f. **Luc.6.3. 
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3. El le-a vorbit d�spre m�lte_ lu�ru- 1 1 9. Cînd �n �m. aude Cuvîntul . . 
ri în pilde, şi le-a zis : „lata, samană- tor la lmpar_ăt�e , ş1 nu-l înţefe �fl1·!· 
torul a ieşit să samene. . !1e ��I rău �· rapeşte ce a fost să�'. V1. 
4. Pe cînd sămăna el, o pa_rte dm 1 m �m�a _lui . Acesta este sămîn\aan�t 

sămînţă a căzut lîngă d rum, ş1 au ve- [ zuta 11.':'g� dru'!l . _ • "Cap}�· 
nit păsările şi au mîncat-o. . • 20. Sammţa cazu ta _m locuri stînco · 

· 
5. o altă parte a căzut pe locuri shn- �ste c_el c� aude �uvmtul, ş i-l prim:se, 

coase unde n'avea pămint mult : a r�- mdata cu bucu ne ; Şte 
sărit indată pentrucă n'a găsit un pa- '' 1'"'*' · 2 · Ezec. 33 . 31, 32. lonns 
mînt adînc ' 21 . dar n'are rădiicină în el c· :

"'
· 

6 Dar cî�d a răsărit soarele, s'a pă- pînă la o vreme ; şi, cum v in� u' ţine 
rn" şi 'pentrucă n'avea rădăcini, s'a caz sa� o prigonire din pricina" c.e
us�at. ' • . . vîntulu1, se • leapădă i_ndată de el. U· 
7. O altă • parte 3: căzu_t mtre spu11 : _ • 

• 
_ _ :·cap. 11 . G. 2t1ru. 1 . ,5• 

spinii au crescut, ş1 au mecat-o. 22. Sammta cazuta mtre•• spini t 
_ • _ : Luc. 8· 6· cel ce aude Cuvîntul ; dar î�

es .e �- O alta pa�te a căz�t m pammt bun, jorările veacu lui acestuia şi înş 1P1· 
ş1 a dat roa�a : !ln i;raunte a. daţ o su- nea bogăţiilor îneacă acest Cuv�n�ctu: 
tă •, altul şa1zec1, ŞI altul tre1z�;��

-
26_ 12_ ajunge neroditor. • cap. rn.23. More. ,;.!'. 

9 Cine • are urechi de auzit, să au- Luc. I9•24· 1 T�m ·� · 9- 2T�n . <.�o� "''ler.<. 3. 

dă:" • cap. ll. Jo. Marc. •. 9. 23. Iar sammţa caz.uta m _pă�înt bun, 
1 O. Ucenicii s'au apropiat de El, şi este cel ce auLl_e_ Cuvm�11l Şt-1 '.':'\elege ; 

I-au zis : „De ce le vorbeşti în pilde ?" el aduc� ro�da · un gr�unţ�' da o sută, 
1 1 .  Isus le-a răspuns : „Pentrucă vouă" altul şa1zec1, altul tre1zec1. 

v'a fost dat să cunoaşteţi tainele Im- Pilda neghinei 
părăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost 24 1 1 • . t · dat. _ .

. 
sus e_-a pus 1..:ia m_ e o altă pil-• cap . 1 1 . 25; 16.11. Maro. 4.11. 1 e<>r.2.10. 1 1oao2.21. da, ŞI �e-_a ZIS :  „Imparăţ1a cerurilor se 

1 2. Căci • celui ce are, i se va da, şi a�ea_ma_na cu_ �n o� care. a sămănat 0 
va avea de prisos ; iar dela cel ce n 'a- sa�mţa buna ·� ţa rma lui. 
re, se va lua chiar şi ce are. 2=>: Da.!"! pe cmd _doffi!ea� oamenii, a 

•Cap.25.29. /don;.4.25. Luc.8.18; 19.26. yemt vr�1ma�ul Im, a samanat neghină 
1 3. De aceea Ie vorbesc în pilde, pen- mtre g,:1u, ş 1 a _p�ecat. . 

trucă ei, măcar că văd, nu văd, şi mă- 26. _Cmd au ras�nţ f1reţe de griu şi 
car că aud, nu aud, n ici nu înţeleg. au . facut rod, a 1eş1t la iveală şi ne-
1 4. Şi cu privire la ei se împlineşte g�ma. „ _ • 

. . 
proorocia lui Isaia, care zice : . 27. �ob11 stapmul u1 ca�e1 au venit, şi 

„Veţi • auzi cu urechile voastre, şi 1-�u _zis : •}?oamn_e, n'a1 sămănat să
nu veţi înţelege ; veţi privi cu ochii mmţa bu�a- ��. ţar ma ta ? De unde are 
voştr� şi nu veţi vedea . • 1,.s.9.Ezec. 12.2. dar neghma . 
Marc. •· 12. Loc. 8. 10. Ioan 12. 40. Fapt. 28. 26, 21. 28. E:I le-a răspuns : „Un vrăjmaş 
Rom.11.8. 2cor. a . 1 4 . lb. a făcut lucrul acesta." Ş i  robii i-au 
1 5. Căci inima acestui popor s'a îm- zis : „Vrei dar să mergem s'o smul· 

pietrit ; au ajuns • tari de urechi, şi-au gem ?" 
mc��s �chii, _ca nu cu�va să vadă cu 29. „Nu", le-a zis el, „ca nu cumva, 
och�1, _sa au�a cu.urech1�e, să înţeleagă �mulgînd neghina, să smulgeţi şigrîul' 
cu mima, sa se mtoarca la Dumezeu, 1mpreună cu ea. •cap.a.12. 
şi să-i vindec." • Evr.0.11. 30. Lăsaţi-le să crească amîndouă im· 
! 6. D_ar ferice • . de ochii voştri că preună pînă la seceriş ; şi, la vremea 

vad ; ŞI de urechile voastre că aud ! secerişului, voi spune secerătorilor: 
•Cap.16.17. Luc.J0. 23, 24. 1oao20. 29. „Smulgeţi întîi neghina, şi legaţi-o în 

1 �- �devărat. vă sp!ln c�, mulţi• proo- sno�i, ca s'o a rdem, iar griul strînge
roc1_ ş1 oam�m nepnhă01ţi au dorit să ţi-I m grînarul meu." 
vada lucrurile pe_ cari le vedeţi voi, şi nu _le-au vă�1;1t ; �1 s� audă lucrurile pe can le auz1ţ1 v01, ş1 nu le-au auzit. 

• Evr. 1 1 . 13. 1 Pet. 1 . 10, 11. 
1 8. Ascultaţi • dar ce însemnează pil-da sămănătorului. *Marc.4. 14. Luc. s.u. 

Pilda grăuntelui de muştar şi 
aluatului. 

3 1 .  Isus le-a pus înainte o altă. pildă, 
şi le-a zis : „Impărăţia • cerurilor se 
aseamănă cu un grăunte de muştar, 
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care l-a luat un om şi l-a sămănat 

fne ţarina :a�iic. 4• 1 .  Marc. <. 30 , ctc. Luc.13. !B, 10. 
' 1"·2·�u�tele acesta, în adevăr, este 32. 0� mică dintre toate seminţele ; cea mai ă ce a crescut, este mai mare dar, dup 

zavaturile şi se face un copac, 
deCÎ�:3�ăsările _cerul�f, vin şi îşi fac 
aşa · în ramurile Im. cuiburi -a spus • 0 altă pildă, şi anume : 33. �eăţia cerurilor se aseamănă cu „lmP1��t pe care I-� luatu .o vfemeie_şi un a 

î� trei măsuri de fama de griu, I·� pu�a dospit toată plămădeala." p1na S " Luc. 13.20, etc. 

34 (sus a spus �oroad�lor toate ace-
; lucruri m pilde ; ŞI nu le  vorbea d� loc fără p�ldă, . " • Marc. 4.33, 31. 

35_ ca să se 1mplmeasca ce. fu�ese v.e; fi prin proorocu_!, care zice . „V?1 
��rbi în pilde, voi •• sp1;1_n,� lucrun a
scunse dela facerea hunu. 
•Ps.7S.2· '°''°'Rom .16.25,26. ICor . 2 .  7.  Efea.3.9. Col.1.26, 

Tî/cuirea pildei neghinei. 

36. Atunci Isus � dat _?rumul . n_<;>roa: delor, şi a intrat m ca�a. Uce�1rn L_u1 
s'au apropiat de El, ş1 1-:au z1� : „T1!
cuieşte-ne pilda cu neghma dm ţan
nă." 
37. El le-a răspuns : _ „Cel ce s_amănă 

;ămînţa bună, este Fiul omului. 
38. Ţarina •, este lumea ; sămînţa bu

nă sînt fiii lmpărăţiei ; neghina, sînt fiii" Celui rău. *Cap.24.14;28.19. Marc.16. 

1�2'l. Luc. 24. 47. Rom. 10.18. Col . l . 6. C-CtFac.3.10, 

(oanB.«. Fapt.13.10. l lonn 3.8.  

39. Vrăjmaşul, �are a sămănat-<;>, �ste 
Diavolul ; secenşul •, este sf1rş1tul 
veacului ;  secerătorii, sînt îngerii. 

* loel S.13. Apoc.14.16. 

40. Deci, cum se smulge neghina şi 
se arde în foc, aşa va fi  ş i  la sfîrşitul 
veacului. 
41 . Fiul omului va trimete pe îngerii 

Săi, şi • ei vor smulge din lmpărăţia 
Lui toate lucrurile, cari sînt pricină de 
păcătuire şi pe ceice săvîrşesc fărăde
legea, "Cap.18.7.  2Pet.2.12. 

42. şi-i • vor arunca în cuptorul aprins ; acolo •• va f i  plînsul ş i  scrîş
nirea dinţilor. 

•cap.S. 12. Apoc.19.20;20.10. ••Cap.8.12. Vers . 50. 4�. Atunci • cei neprihăniţi vor stră
luci ca soarele în Impărăţia Tatălui 
lor. Cine „ are urechi de auzit, să 
audă. *Dnn.12.3. lCor.16. 42, 43, 68. ••Vera.9. 

939 
Pilda comorii ascunse şi a 

mărgăritarului. 
4_4." Im părăţia cerurilor se mai asea�a�a Ou o

l 
comoară ascunsă într' o ţar�na. mu c�re ? găseşte, o ascunde . Ş 1, de bucur.ia e1, se duce şi vinde ; 

tot ce are, ŞI cum pără •• ţarina aceea 
.... .... 

ll).1:11P·3·7• 8· *.,.. he..r:.r..i . Apoc. s.1a: 4"5." lmparaţ1a cerurfior se mai aseam"a�a cu nu negustor care caută mărgantare frumoase. 46. Şi, cînd găseşte un • mărgăritar de m�re preţ,
"se duce de vinde tot ce are, ş1-l cumpară. • Prov. 2.4; 3. 14,lb;8.10, 19. 

Pilda năvodului. 
4?-" lmpărăţia cerurilor se mai aseamana cu un năvod aruncat în mare care prinde • tot felul de peşti. ' 

"-� Cap.22. LO. 48. Dupăce s'a umplut, pescarii îl scot la mal_, şed jos, aleg 1n vase ce este bun, ş1 aruncă afară ce este rău. 49. Tot aşa va fi şi la sfîrşitul veaculu�. �'!ge_rii Y_?r ieşi, vor despărţi • pe cei rai dm m1ilocul celor buni, 
<- cap. 25.irl. 

5�. şi-i • vor arunca în cuptorul a
prms ; acolo va fi plînsul şi scrîşni
rea dinţilor." • v.,..42. 
5 1 .  „Aţi înţeles voi toate aceste lu

cruri ?" i-a întrebat Isus. -„Da, Doam
ne", I-au răspuns ei. 
52. Şi El le-a zis ; „De aceea orice 

cărturar, care a învăţat ce trebuie de
spre lmpărăţia cerurilor, se aseamă
nă cu un �ospodar, care scoate din 
vistieria lui lucruri noi • şi lucruri 
vechi." •cint.7. 13. 

Isus la Nazaret. - Necredinţa locui
torilor. 

53. După ce a isprăvit Isus pildele a
cestea, a plecat de acolo. 

54. A •  venit în patria Sa, şi a început 
să înveţe pe oameni în sinagogă ; aşa 
că cei ce-L auzeau, se mirau şi ziceau : 
„De unde are El înţelepciunea şi mi
nunile acestea ? 

• Cap. 2. 23. Marc. 6. 1.  Luc. 4. 16, 23. 

55 Oare • nu este El fiul tîmplaru
lui ? Nu este Maria mama Lui ? Şi Iai; 
cov••, Iosif, Simon şi luda, nu smt e1 
fraţii ţ Lui ? •laa.<9. 7.  Marc.6.S. Luc.8.23 

Ioan 6.42. iC<o;.Marc.16.40. ţCap.12.4.6. 

56. Şi surorile Lui nu sînt toate prin
tre noi ? Atunci de unde are El toate 
lucrurile acestea ?" 
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51. Şi găseau astfel în El o pricină 
ded'

a
�ti

l
c
s
n��j;:a zis : „Nicăier! nu „.es!e 

preţuit un prooroc mai puţm dec1t m 
patria şi în casa Lui." 

o. Cap. II.  6.  Mnrc. 6. 3, 4. „„�-. Luc. 4.24. Ioan(, 44 .  

58. Şi n'a • făcut multe m!nu'"!i în 
locul acela ,din pricina necredmţe1 lor. 

,„ Marc . 6. fl. 6. 

Moartea lui Ioan BoteziJ!orul. 14 t In vremea aceea, cîrmuitorul 
irod*, a auzit vorbindu-se despre 

Isus ; . 
* Mnr�._s. H . Luc . 9 . 7 .  

2. şi a zis slujitor1lor sa1.: '?Acesţa 
este Ioan Botezătorul ! A mv1at dm 
morţi, şi deaceea se fac minuni prin 
el ." • 
3. Căci • Irod prinsese pe lo�n, 11 }�

gase şi-l pusese în temniţă, �m _pnc�
na Irodiadei, nevasta fratelui sau Fi
lip · '' Morc . 6 . 17.  Luc.3. 19, 20. 
4. 'pentrucă Ioan îi zicea : „Nu-ţi • este 

îngăduit s'o ai de nevastă." 
o.Lev.t8.16i20.21. 

5. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se 
temea de norod, pentrucă • norodul 
privea pe Ioan ca pe un prooroc. 

„„ Cap. 21. 26. Luc. 20. 6. 

6. Dar, cînd se prăznuia ziua naşte
rii lui Irod, fata lrodiadei a j ucat îna
intea oaspeţilor, şi a plăcut lui Irod. 
7. Deaceea i-a făgăduit cu jurămînt 

că îi va da orice va cere. 
8. lndemnată de mamă-sa, ea  a zis : 

„Dă-mi aici, într'o farfurie, capul lui 
Ioan Botezătorul !" 
9. Impăratul s'a întristat ; dar din 

pricina jurămintelor sale, şi de ochii 
celor ce şedeau Ia masă împreună cu 
e l ,  a poruncit să i - l  dea. 

t O. Şi a trimes să taie capul lui Ioan 
în temniţă. 
t t. Capul a fost adus într'o farfurie, 

şi dat fetei, care l-a dus Ia mamă-sa. 
t 2. Ucenicii lui Ioan au venit de i-au 

luat trupul, l-au îngropat, şi s'au dus 
de au dat de ştire lui Isus. 

lnmulţirea pinilor. 
t 3. Isus, cînd a auzit • vestea aceasta, 

a plecat de acolo într'o corabie, ca r.ă 
Se d_ucă singur la o l'arte, într'un loc 
pustiu. Noroadele, crnd au auzit lucrul acesta, au ieşit din cetăţi şi s'au luat după El pe jcs. 

•:•cap. 10.23i 12.10. Marc. 6 . 32 .  Luc.9.10. Ioao 6.t,  2. 

1 4. Cînd a ieşit din corabie, Isus a 

văzut o �Ioa�ă mare, I •  s'a făc . de ea, ş1 a vindecat pe cei boln�t �ilă ... • ' ... �·Cnp.9,36. :\fo�\ t 5. Crnd s a rnserat uceni · · ·li. apropiat de El: şi !-au 'zis : „L�� rau cesta este pustiu, ş1 vremea iată u o a. 
trecut ; dă drumul noroadelor �a a ducă prin sate să-şi cumpere de

sa .se care." 
' 

.,.. �larc.� .3.;j, Luc.9. 12. 10:!�· t 6. „N au nevoie sa plece", le-a ·, spuns Isus ; _,,daţi-le _voi să mănînc;�; t 7. Dar e1 I-au zis : N'avem : . decît c_inci Jiîni ş_i doi g�şti ." a1c1 

tl_ i�·e .?.1 El e-a zis : „A uceţi-i aici la � 9. A roi a_ poruncit noroadelor să şa. da pe iarba, a luat cele cinci p ini · 
cei doi _peşti, • Şi-a . ridica! ochii spi; cer, a binecuvintat , a fr1nt pîn ile · 
le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împăşi 
ţit noroadelor. •cap.1;_�· 
20. Toţi au mîncat şi s'au săturat . şl s'au ridicat douăsprezece coşuri pl'ine cu rămăşiţele de fărămituri. 
�� . Ceic� mî�caseră� erau ca Ia cinci mu .�e barbaţ1, afara de femei şi de copu. 

Umblarea pe mare. 
22. lndată după aceea, Isus a silit p� ucen!c!i �ăi să in_tre în corabie, şi sa treaca rnamtea Lui de partea cealal. tă, pînă va da drumul noroadelor. 
23. După • ce a dat drumul noroade

lor, S'a suit pe munte să Se roage, sin
gur Ia o parte. Se înoptase„, şi El era 
singur acolo. '' Mnrc.G.-16. <Oloan6.16. 

24. In timpul acesta, corabia era în· 
vălu ită de valuri în mijlocul mării ; că· 
ci vîntul era împotrivă. 

25. Cînd se îngîna ziua cu noapteat, 
Isus a venit la ei, umblînd • pe mare. 

�� JO\' 9. 8, 

26. Cînd L-au văzut ucenicii umblînd 
pe mare, s'au spăimîntat, şi au zis : 
„Este o năl ucă !" Şi de frică au ţipat. 

27. Isus le-a zis îndată : „Indrăzniţi, 
Eu sînt ; nu vă temeţi !" 
28. „Doamne", I-a răspuns P�tru, 

„dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vm la 
Tine pe ape." 

29. „Vino !" i-a zis Isus. Petru s'� 
coborît din corabie, ş i  a început sa 
umble pe ape ca să meargă la Isus. 

30. Dar, cînd a văzut că vîntul er� 
tare, s'a temut ; şi fiindcă începea sa  
se afunde, a strigat : „Doamne, sca· 
pă-mă l" 

1. Greceşte: In a patra strej�. 
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1 dată Isus a întins mina, l-a a- 1 1 .  Nu • ce i " , • 

941 31 . t "şi i-; zis : „P.ut in credinciosule, om ; ci ce iese ��a m �ura spurcă pe puca �ce te-ai îndoit ?" pe om." in gura, aceea spurcă p;��rŞi după ce au intrat în corabie, a 
1

•;··�t10. 11,: Rom . u:1�: 17•20· 1 T1m . u. T;t. l . l&. 
stat ��!�!· erau în corabie, au venit de şi 1:au 

u�c� uşe�.ici� Lui s'au apropiat, 3J. , închinat înaintea lui Isus, şi I-au pricină �1: · p' �! 1 �a \. ariseii au găsit s'.a� Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui cari Ie-au au;U t�.nire m cuvintele, pe 
Zl�m�ezeu !" <•Pe.2.7. Cap.16.16: 26.a.1. M nrc . 1 . 1. .1 3.

0 D!ept răspuns, EI le-a zis . 0_ e, j. '1.  roen l . 49; 6.00; l�. 27. F'n1•t. B. 37 . RoUl. 1.2.  ��ce rasad, pe care nu 1-a sădit T�'tă! 34 După • ce au recut marea, au ve-
d

�e� "cel ceresc, va fi smuls din răit î� tinutul .�h�nezaretului. • M orc; •- 53. ac1na." . . , ''lonn 1&.2. 1 cor.s.12, e1c. n35 Oamenu din locul acela, cari cu- 1 �. �aspt1-1 : smt • nişte călăuze oar-teau pe Isus, a� t �im.es s� dea de he , ş1 cmd un orb călăuzeşte pe un nti�e în toate împreJ.�. mm1le, ŞI au adus alt orb, v�r cădea amîndoi în groapă." r El pe toti bolnavu. . loa. 9. 16. Mnl .2 .H . Cnp.23.16. Luc. 6 .:!9.  336 Bolnavii îl rugau să le dea voie 1 5. Petru • a lu_at cuvîntul, şi I-a zis : �ai să se atingă de poala hainei Lui . „Desluşeşte-ne pilda aceasta." " Mnr.·.7. 17 Şi toţi cîţi • s'au atins, s'au vindecat. 1 6. I�us a.zis : „Şi • voi tot fără price-•Cap . 9. 20. Marc. 3. 10. Luc. 6. 19.  Fapt. 19. 12, pere smteţ1? •cap. l6.9. Mure. 7.lS 1 7. Nu înţelegeţi că orice • intră în gură merge în pîntece, şi apoi este aruncat afară în hazna? • 1 cor.6.13. 
. 1.8. "D�r, ce • iese din gură, vine din mima, ŞI aceea spurcă pe om. • 1nc. 9.6.  

fariseii şi datina bătrlnitor. 

1 5 1 . Atunci n işte Farisei şi nişte 
cărturi dii:i Ierusalim au • venit la 

Isus, şi l-au zis : " . .  . * Mn�c . 7 . t .  
2 .  „Pentru •. ce calea . uceni�u Tă� d�
tina „ bătrîn ilor ? Căci nu-ş1 spala m1-
nile cînd mă"nîncă." ''Marc. 7 .&: '"'' Col. 2. 8. 3. Drept raspu.ns, El le-a �1s : „Dar 
voi de ce călcaţi porunca IUi Dumne
zeu în folosul datinei voastre ? 
4 Căci Dumnezeu a zis : „Cinsteşte • 

. pe
. 
tatăl tău şi pe mama ta ;" şi : „Ci

ne•• va grăi de rău pe tatăl &ău sau 
pe mama s':J să fie pedepsit negreşit 
CU moartea. * E•od . 20 . 12. Lev. 19.3. Deut.&. 

16. Prov. 23. 22. Efes. 6. 2. :i;:o:< Exod. 21.17. Lev. 20. 9. 
Deut.27. 16. Prov. 20. 20;30. 17. 
5. Dar • voi ziceţi : „Cine va zice 

tatălui său sau mamei sale : „Ori cu ce te-aş putea ajuta, l-am închinat lui 
Dumnezeu," * Mnrc. 7 . 11, 12. 

6. nu mai este ţinut să cinstească pe 
tatăl său sau pe mama sa. Şi aţi des
fiinţat astfel cuvîntul lui Dumnezeu 
în folosul datinei voastre. 7. Făţărnicilor •, bine a proorocit 
Isaia despre voi, cînd a zis : ''Marc. 7 . 6 .  

8. „Norodul acesta • se apropie de 
Mine cu gura şi mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de 
Mine. * !oa. 2!!. 13.  Ezec.33.31 . 

9. De geaba Mă cinstesc ei, învăţînd • ca învăţături nişte porunci omeneşti." 
* loa. 211. 13. Col. 2 18. 22. Tit. l. H. 

lucrurile cari spurcă pe om. 
1 0. Isus a chemat • mulţimea la Sine, 

şi a zis : „Ascultaţi, ş i  înţelegeţi : O:•Marc.7.H. 

1 9. S:ăci.• din inimă ies gîndurile re-1�, uc1d.er1le, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. • Foc.6.&;  8.21. Prov.6. 14. ler.17.9. Marc. 7.21. 
20. lată lucrurile cari spurcă pe om ; dar a mînca cu mînile nespălate nu spurcă pe om." 

femeea Cananeancil. 
21 .  Isus •, după ce a plecat de acolo, 

S'a dus în părţile Tirului şi ale' Si
donului. " Murc.1.:u. 
22. Şi iată că o femeie cananeancă, a 

venit din ţinuturile acelea, şi a început 
să strige către EI : „Ai milă de mine, 
Doamne, Fiul lui David ! Fiică-mea 
este muncită rău de un drac." 
23. El nu i-a răspuns nici un cuvînt. 

Şi ucenicii Lui s'au apropiat şi L-ai! 
ru&"at stăruitor : „Dă-i drumul, căci 
strigă după noi." . 24. Drept răspun�, El � zis : „Eu • 
nu sin! .tri�es dec11t1 la oile pierdute 
ale casei IUi Israel. 

.,.. Cap.IO. 5, 6. Fllpt.3.2D,26i 13.46. Rom . 16.8. 
25. Dar ea a veniţ ş� I �·� închinat, 

zicînd : „Doamne, a1uta-m_1 ! . 
26. Drept r.ăspuns, El 1-� zis : .„N,u 

este bine să iei pînea copulor, ş1 s o  
arunci la căţei • !" "�np. 7·5·  F'llp.s.2: 
27. „Da, Doamne", � zis ea, „�ar ş1 

căţeii mănîncă fărăm1turile cari cad 
de la masa stăpînil_or l�r." . 
28. Atunci Isus i-a zis : „O, femeie, 
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mare este credinţa Ta ; facă-ţi-_se c1:1m să fie furtună, căci cerul este 
voieşti." Şi fiica ei s'a tămăduit chia r  somorît. fl Făţarnicilor, fata ce r,o�·po. 
în ceasul acela." ţi s'o deosebiţi, ş i semnele v/u ui _şti. 

nu le puteţi deosebi ? emurilor 
A doua înmulţire a pinilor. 4. Un neam • viclean şi prea 

29. Isus • a plecat din locurile acelea, cere un semn ; nu i se va da altcurvar 
şi a venit lingă •• marea Galileii. S'a decît �e!llnu! prot;irocului Iona " sernn 
suit pe munte, şi a şezut jos acolo. Apoi 1-.a . �asat ş1 a p lecat. ·�•P 12 

•' Mnrc. 1.a1. ••Cap. 4.18. 5. l!ce_mcu trecuseră • de cealait·· ·59. 30. Atunci • au venit la El multe no- te, ŞI mtaseră .s� ia pin_i. • M.,.���1�· 
roade, avind cu ele şchiopi, _orbi, muţi, ?·. Is_us le-a zis . „Luaţi seama • i , · 
ciungi, şi mulţi alţi bol�av1 .• l-_'.1U pus z1ţ1-va de aluatul Fariseilor şi 

ş
i ga

la picioarele Lui, şi El 1-a taf!ladu�t ;  ducheilor. f i • 
a a. 

"isn. 35 . r., 6.Cap.11. 0.Loc . • .  22. 7. Ucenicii se gindeau în ei şi 
��c· 12 · 1 ·  

31. aşa c� noro.�dele se mi�au, -�ind „Ne zice aşa pentru că n'am luat P��n; au văzut ca muţu vo_rbesc, �wi:ign s� 8. l�us, car� cunoşt�a lucrul acesta insănătoşează, şchopil umbla ş1 orbi� l«:_-a �1s :_„_Pu_tin cr�d rnc1oşilor, pentruc ' văd ; şi slăveau pe Dumnezeul lui va g1nd1J1 ca !1'aţ1 luat_ pini_ ? e 
Israel. I 9. Tot nu 1nţelegeţ1 ? Ş1 nici nu • 
32. Isus • a chemat pe ucenicii Săi, şi mai aduceţi aminte de cele cinci /� 

le-a zis : .„�i-«:_ste. milă �e _ gloata a- pentr� c�i �i�ci mii de oameni, şi c;� 
c�as_ta ; cac1. 1ata �a de trei zi!� aşteap- / coşuri �t.1 0rid1cat ? " Cap. 1�. 11 .  loao.s.9. 
ta lingă Mine, ş1 n'au ce � rn.ca .. Nu 1 _D. NICI .?e cele şa1�te prni pentru 
vreau să le dau drumul flam1nz1, ca cei p_at_ru mu de oameni, şi cite coşniţe nu cumva să leşine de foame pe drum." aţi nd1cat ? •cap. 15.31. 

• Man:.8. 1 .  1 1 . Cum nu înţelegeţi că nu v'  
33. Ucenicii • I-au zis : „De unde să spus de pini ? Ci v'am spus să vă a� 

luăm în pustia aceasta atîtea pini ca ziţi . de aluatul Fariseilor şi al Sa�u-
să săturăm atita gloată ?f i • 2  Heg.4.43. cheilo r?" 
34. „Cite pini aveţi ?" i - a  întrebat 1 2. Atunci au înţeles ei că  nu Ie zi

l�u.s. „Ş�pte'.'• l-au răspuns ei, „şi pu- sese. să y: păzească . de_ aluatul pinii, ci 
ţ1n1 peştişori. fi de rnvaţatura .fariseilor şi a Sadu-
35. Atunci Isus a poruncit norodului cheilor. 

să şadă pe pămint. 
36. A luat • cele şapte pini şi peşti

şorii, şi, dupăce a mulţămit„ lui Dum
nezeu, a frînt, şi a dat ucenicilor, iar 
ucenicii au împărţit norodului. 

""Cap.14.19. •o I Sam.9.13. Luc.22.19. 

37. Au mîncat toţi şi s'au săturat ; şi 
s'au ridicat şapte coşniţe pl ine cu ră
măşiţele de fărămituri. 
38. Cei ce mîncaseră erau patru mii 

de bărbaţi, afară de femei şi de copii. 
39. l n  urmă • Isus a dat drumul no

roadelor, S'a suit in corabie, şi a tre
cut în ţinutul Magdalei. •Marc.8. 10. 

Aluatul Fariseilor. 

16 1 .  f�riseii • şi Saducheii s'au a
propiat de Isus, şi, ca să-l ispi

tească, I-au cerut să le arate un semn 
din cer. 
•Ca.p. 12. 38. Marc.8. ll. Luc. ll. 16; 12. M-66. 1 Cor.l.22. 

2. Drept răspuns, Isus le-a zis : „Cînd 
se înserează, voi ziceţi : „Are să fie vreme. fr�m.oasă, căci cerul este roş ." 3. Ş1 d1mrneaţa, ziceţk „Astăzi are 

/sas în ţinutul Cezareii lui Filip. 
1 3. Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip, şi a întrebat pe ucenicii 

Săi : „Cine • zic oamenii că sînt Eu 
fiul Omului ?f i '' Marr.s.2;.  Luc.9.18: 
1 4. Ei • au răspuns : „Unii zic că eşti 

Ioan Boteză torul ; alţii : Ilie ; alţii : Ie
remia, sau unu l  din prooroci." 

"' Cap. 1 4 . 2. Luc.9.7-9. 
1 5. „ Dar voi", Ie-a zis El, „cine zi

ceţi că sînt ?"  
1 6. Simon Petru, drept răspuns, 1-a 

zis : „Tu • eşti Hristosul, fiul Dum· 
nezeul ui celui viu !"  « cap. H . 33. Marc.s.20. 
L11l· . 9.20. Jo11n 6 . 69; 11 . 27.  Fapt.8.37; 9 . 20. Evr. t . 2, 5. 
1 Joun 4. 15;6. 6. 

1 7. Isus a luat din nou cuvîntul, şi 
i-a zis : „ferice de tine, Simone, fiul 
lu i  Iona ; fiindcă • nu carnea şi sîngele 
ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl •• 
Meu care este în ceruri. 

'" Efes. 2. 8. ::.>:i 1 Cor . 2. 10.Gal.1. l6. 

1 8. Şi Eu îţi spun : tu• eşti Petru 1, 
şi pe„ această piatră2 voi zidi Biserica 

1. Grecevte: Petroa. 2. Greceşte: pelrB. 
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Mea. vşor birui. • Ioan t. 42 . •• Efes. 2. 20. Apoc. 
c z_m are a la fafd. nu o 38_ 11 . re.9. 13; to1.1s. i.a. as. 10. 17 1. Dupa •  şase zile I 1 Jl. lditi•; voi da c�eile Impă�ă\!ei ce- ,  f cu ţ:I .P� Petru, I�co�u�i

a
loua

t 
19: r şi orice vei lega pe pamint, va 1 ratele _Iu 1 , ŞI 1 -a dus la 0 parte e an, r�nlo i în ceruri, şi orice vei  <leslco-a I munte inalt. ''' MW"c.u .2_ L�c 9 � fi le1�înt, va fi deslegat în ceruri." 1 1  2 . . El S'a �chimbat la fa\ă îna i�ie� pe P ·:·

_
c"P· rn. 1�. �oan20.2.1: h���e�:t� �Ul a _strălucit ca soa�ele, şi 

Atunci • a poruncit ucemc1Ior Săi 3 . . s_a� f�rut albe ca lumma. 
JO· spună n imănui că El este Hri- 11 . · Ş:- 'ctt�ca h s:a arătat Moise ş i sa nu1 ·:· c"p . 17 .9 . Mnrc .8 . 30. Luc.0.21. le 'p In e vorba cu El. stosu · . . . 

· . etru a luat cuvîn�ul, şi a zis lui vesteşte patimile ŞL moartea Sa. �sus · „D�amne, este bine să fim aici . /sus 
De atunci încolo, _Isus a început u��ă �r�i, a� să fac aici trei c?lihi ;  

sil�pună • ucenicilor _Săi c:_ă f:'.I . trebuie una be�t�� J;�:: una pentru Moise şi 
_ meargă la lerusal�m_, sa p�tlmească 5. Pe cînd . · b 1 - _ . _ _ . sa 

I! din partea bătnmlor, din partea acoperit un 
vor

1 
ea _e inca, 1ata ca 1-� mu ' lor celor mai de seamă şi din ş· d' ,nor 1;1mmos cu umbra lui. preo\1 .1 - - f I in nor s a auzit un glas care zicea · artea cărturari or ; ca are sa ie o- Acesta •• este F' I M • . b' 

. 
P orît şi că a treia zi are să învieze. i'n ţ care lmi g_iu e1� prea M 1t, m ro. 11. Marc.8.31; 9.31; 10.33. Luc.9. 22; 18.31 .  de tt El - l

a
t
sesc„ p acerea ea : �capi „„>:< sa ascu aţi ! „„2Pet . l . t?. 

242�.
· Petru L-a luat d� _oparte, _şi a 18.���in:i>�'.�'�.'2!'. · Luc. 3.22. t l••. 42. t .  ttDeut. 

început să-L mustre, zicrnd : „S� Te 6. Cînd • au auzit, ucenicii au căzut 
ferească Dumnezeu ,  Doamne ! Sa nu cu feţele la pămînt şi s'au înspăimînŢi se întîmple aş

.
a c:va !" . . . tat foarte tare. ' 

• 2 ret. 1 . 1s. 
23. Dar Isus . S a rntors, ŞI a• zis I�! 7. I?ar _ Isus S'a apropiat, S'a • atins 
Petru : 11lnapo1a Me:i, _Satano : tu . de e1, ş1 le-a zis : „Sculaţi-vă, nu vă 
eşti 0 piatră de. pohcmre p�ntru_ M1r- temeţ i !" •Dan.S.18; 9.21;10. 10, 1e. 
ne ! Căci gîndurtle tale nu sint gindu- 8. Ei au ridicat ochi� şi n'au văzut 
rile lu i Dumnezeu, ci gînduri de ale pe nimeni, decît pe Isus singur. 
oamenilor." ''2 sam. i9. 22· "'''Rom.s.7 · 9. Pe cînd se coborau din munte, 1-
24. Atunci • Isus a zis ucenicilor Săi: sus • le-a dat porunca următoare : „Să 
Dacă voieşte cineva să vină după Mi- nu spuneţi nimărui de vedenia aceasta, 
�e, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, pînă va învia Fiul _omului din morţi." 
1�0�:.:�.���a���1�.22. 1\�;.�3'.�:�1:���: :2.34; 1 O. Ucenicii l-au "���

1
����:1b:�::;�·;: 

25. Pentrucă orici�e • va vrea .s�-şi �ăţoa_i:e : „O�re •_ d� :e �ic?,
:ărturarii 

scape viaţa, o va pierde ; dar oncme ca rntn trebuie, sa vma lhe . 
îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va : Mal.u. C•P· 11 · 14 · Marc.9:11· 

cîştiga. •:• Luc. 17. 33. Ioan 12. 25. 1 1 . Drept raspuns, ţsus _ l�-3:_ _zis.: . . . " - . Este adevărat ca trebuie sa vina mtn 26._ Ş1 ce ar folo�1 �nu1 oi;i sa cişhge 't'lie, şi să aşeze • din nou toate lu· toata lumea, daca ş1-ar p1e�de su.fle- crurile. •'Mau.6. Luc . 1 . 16, 11. Fapt.a.21. tul ? Sau, ce * ar "da un  om m schimb 1 2. Dar • vă spun că Ilie a şi venit, şi pentru s�fl�tul
.
sau ? . : P'

:
49

�
7
:
8· 

ei nu l-au cunoscut, ci au •• fărut cu .e l  
27. Căci Fiul omulm a r e  sa yina �n c e  a u  vrut. Tot aşa are să sufere ş 1  ţ 

slava Tatălui Său, cu •• îngerii Săi i Fiul omului din partea lor. " şi ţ atunci va răsplăti fiecăruia după •cap.11. 14. Marc.!l .12. 13. •"' cop.15.>1, 10. tCaµ .16.21 . 
faptele lui. �cap.26.64. Mnrc. B . 38. Luc.9.26. 1 3. Ucenicii au înţeles atunci • că le �0:;_- i2'.0r.�:�: �:5i2�·,���;i7�\t,u:;

. 
::: -:i1�:.�2.1�: vorbise despre Ioan Botezăto�,��p . ll . 1< . 

!Cor . a . a. 2Cor.5.IO. l Pet. 1. 17 . Apoc.2 .23:22. 12. 
28. Adevărat vă spWI că • unii din cei ee stau aici nu vor gusta moartea pînă 

�u vor vedea pe f iul  omului venind in lmpărăţia Sa." ''' Marc.9 . l . Luc. 9.27. 

Vindecarea unui lunatic. 
1 4. Cînd • au ajuns la norod, � _ve�it 

un om care a căzut în genunchi mam· 
tea lui 'tsus, şi l-a zis : . ° Marc.9. 1'.. Luc.9.37. 

1 5. „Doamne, ai milă de fiul meu, 
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căci este lunatic, şi pătimeşte rău : d� I Cel mai mare ln lmpărăfia C . 
multe ori cade în foc, şi de multe ori I ) 8 t . ln clipa acee • �rurilor. 
cade în apă. . . .  " . . , . apropiat de Isus, �i' L���lcii s'au 
1 6. L-am adus la ucenicu Tai, ş1 n au „Cine este mai m are în Im •1n_tr.ebat : 

putut să-l vindece." rurilor ?" '' �lurc. �. 33  parat1a ce. 
t 7. „O, neam necredincios �i pm::nit 2. I_;;us a . . chemat la El u� c�·9t6;22·24. 

la rău !" a răspuns Isus. „P�na c1�d pus 1n  m11locul  lor, P laş, f.a 
voi fi cu voi ? Prnă cînd vă voi sufen ? 3. şi le-a zis : „Adevărat vă 
Aduceţi-l aici la Mine." . . d_acă • n"u vă .\·et i întoarce la D���n că, 
t 8. Isus a certat dracul, care a 1eş!t Ş� i:iu va v�ţ1 face ca nişte co i i �zeu 

afară din el. Şi băiatul s'a tămăduit n_1c1 un �h1p nu veţi intra î/1�şiă �u 
chiar în ceasul acela. ţ1a cerunlor. '" Ps . m . 2 . cap.19. 14 M P ra. 
1 9. Atunci ucenicii au veni1 la Isus, Luc. 18.16. 1 Cor. u. 20. 1 Pet. 2 . 2. · • arc. 10. 11. 

şi I-au zis, deoparte : „Noi de ce n'am 4. Deace.ea, oricin_e • se va smeri 
putut să-l scoatem ?" aces! �op1laş, v:i f1 cel mai mare î! 

20. „Din pricina puţinei voastre ere- lmpa�aţi� �er�nlor. • cap. 20. 21;23. 11• 
dinte", le-a zis Isus. „Adevărat vă 5. Ş1 �C?ncrne va primi un copila c 
sp�n că, dacă • aţi avea. cr�dinţă cît u� acest� 1n N umele Meu, Mă prim�şt: 
graunte de muştar, aţi zice munte Im pe Mrne. "' Cap.10.42. Luc.9. <a 
acestuia : „Mută-te de aici colo", şi 6. Dar • pentru oricine va face să p" · 
s'ar. �uta ; nimic nu v'ar fi cu ne- c�tuiasc� pe _unul di� aceşti m icuţi, c:: 
putinţa. n cred 1n Mme, ar f1 mai de folos s" 

•cap.21.21.Marc.11.23. Luc.17. 6. 1 Cor.12.u; 13.2. se atîrne de gît o piatră mare de a 1 

21 . Dar acest soi de draci nu iese a- ră, şi să fie înecat în adîncul mărIToa-
fară decît cu rugăciune ş.i cu post." . . ''' M":c-.9. 42. Luc.11.1, 2• 

7. Vai <!_e )u1!1e, d 11;i_ pmma prilejuril�r de p�c�tu1r� ! _Fu_n.dcă nu se poate sa nu . �1na pnle1un de . păcătuire ; 
da� vai de omul acela pnn care vine pnlejul  de păcătuire ! 

Isus vesteşte moartea şi lnvierea Sa. 
22. Pe • cînd stăteau în Galilea, Isus 

le-a zis : „Fiul omului trebuie să fie 
dat în mînile oamenilor. • cap.16.21 :20. 17. 
Marc. S . 31 ; 9 . 30, 31 ;  10.33. Luc.9. 22,44; 18.31;24 . 6, 7.  
23. Ei li vor omorî, dar a treia zi va 

învia." Ucenicii s'au întristat foarte 
mult. 

Isus plăteşte darea pentru. Templu. 
2.4. Cîr�d au ajuns • în Capernaum, 

ce1ce stnngeau darea pentru Templu 1 
au venit la Petru, ş.i i-au zis : „lnvăţă
torul vostru nu plăteşte darea ?" 

* Marc. 9 . 33. 

25. „Ba da", a zis Petru. Şi cînd a 
!ntraţ în casă, Isu� i-� luat înainte, ş i  
1 :�  z�s :. „Ce _ crezi, S1mone ? Impăra
ţn pammtulu1 dela cine iau dări sau 
biruri ? Dela fiii lor sau dela străini ?" 
?6. Pet�u 1-_a răspuns : „Dela străini." 

Ş1 Isus 1-a zis : „Aşa dar fiii sînt scu
tiţi. 
27: Dar, ca să nu-i facem să păcătui

asca, du-ti: la mare, aruncă undiţa, ş.i 
trage afara peştele care va veni întîi · 
deschide-i gura, şi vei găsi în ea o ru: bi� 2 p� care ia-o şi dă-le-o lor, pentru Mme ş1 pentru tine." 

1. Greceşte: Cele don« drahme. 
2. Greceşte: Un staUr. 

«Luc. 17 . 1. 1 Cor.11.19.  �""Cup.26.2t 

8. Acum, dacă • mîna ta sau piciorul 
tău !e vface să caz! în păcat, taie-le şi 
leapada-le dela trne. Este mai bine 
p_entru tine să intri în viaţă şchiop sau 
ciung, decît să ai două mini sau două 
picioare, şi să  fii aruncat în focul ve
cinic. " Cap.o.29,30. Murc.9.43,15. 

9. Şi dacă ochiul tău te face să cazi 
în păcat, scoate-I şi leapădă-I dela tine. 
Este m ai bine pentru tine să intri în 
viaţă numai cu un ochi, declt să ai a
mîndoi ochii, şi să fii aruncat în focul 
gheenei. 

Pilda cu oaia rătăcită. 
1 0. Feriţi-vă să nu defăimaţi nici mă

car pe unul din aceşti micuţi ; căci vă 
spun că îngerii • lor în ceruri văd " 
pururea faţa Tatălui Meu care este în 
ceruri. 
* P• . 34 . 7. Zab . 13.7. Evr. 1 . 14.  "" Est. 1 . H . Luc. 1. 19. 

1 1 .  Fiindcă • Fiul omului a venit să 
mîntuiască ce era pierdut. 

* Luc. 9.06; 19. 10. Ioan 3.17; 12.i1. 
1 2. C e •  credeţi ?  Dacă un om are o 

sută de oi, şi se rătăceşte una din ele, 
nu lasă el pe cele nouăzeci şi nouă pe 
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unţi, şi se duce să caute pe cea rătă- pe nevasta lui „ .  

945 
rn " ? 

• Luc. 10. 4. avea, şi să se , 
ppl�tcop1�1 lui, şi tot ce c\tt Şi •, dacă) se întî�plă s'o �ăseas- a easca datoria. 

, adevărat va sp!1n, ca are mat multă 26. Robul s'a ar 
• 2 Reg.� . 1 . N„m.6. 8, 

��curie de ea, dec1t"d; �ele0nouăzeci şi închinat, şi a zis�nc:g la pamînt, i s'a 
nouă, cari nu se rata�1

1�:;,��;. 17. Luc. 17. 3. găduieşte-mă şi-ţl " .oa�n.e, mai în-
27. Stăpînu!' b V?t p a�1 tot." 

1 4 Tot aşa, nu  este voia Tatălui vo- !-se mila de el� i�u� aceluia, făcî�du-
str� celui di� ce_ru ri. să piară unul mă- iertat datoria. at drumul, şi i-a 
car din aceşti m1cuţ1. 28. Robul acela • d . . 

Iertarea greşelilor. întîl nit pe unul di� ��� a, 1�.ş1i
t .afară, a 

15. Dacă fratel.e tău a pă�ătuit împo- bă, ca;e-i era dator ;r:�;� � de! s}uj
- - pus mina pe I · 1 • a e c1. A 

triva ta, du-te y m ustra-! mţre !in.e şi cînd :  PI" e ' ş1,- stri�;:-ea_ de gît, zi-
el singur. Daca te asculta, at • c1şhgat " ateşte-m1 ce-m1 eşh dator " 
e fratele tău. '' lnc. 5. 20. 1 Pet. a . 1 .  �9· 1:0varăşul lui s'a aruncat la · ă pt 6. Dar, dacă nu ţe. a�cultă, mai ia !Titnt, tiv ru.g�, şi. zicea : „Mai îngă� : 

cu tine unul sau .doi m.�1, pentruca o- teşte-ma, ş1-ţ1 vot plătL" u 
rice vorbă • să fte sprtJ 1n ită pe măr- 3o. Da� el n'a vrut, ci s'a dus i 1-
turia a doi sau trei m artori. :ru.ncat tn temniţă, pînă va plătf da

a 
•Deut.17. 6; 19.15. Joao S. 17.  2Cor.19.1. Evr.10.28. 

Orta. -
1 7. Dacă nu vrea. să asculte de ei • 3� · Cînd au văzut tovarăşii lui cele 
spune-I Bisericii ;  şi, d acă nu vrea să t�tu�iplate, s'au întristat foarte mult 
asculte nici de Biserică, să fie pentru f 1 au 1us de au spus stăpînului Io; 
tine ca un păgîn • şi ca un vameş. oa e ce e petrecute. 

•Rom.16.l7. 1 Cor. 6.9. 2Tes . 3 . 6, 14. 2 loao10. 32· Atunci stăpînul a chemat Ia el 
1 8. Adevărat vă spun, că orice • veti p� robul ac�sta, şi i-a zis : „Rob 

lega pe pămînt, va fi legat în cer ; Şi �.t.clea� ! Eu. ţi-am iertat toată datoria 
orice veţi deslega pe pămînt, va fi des- undea m'at rugat. ' 

legat în cer. '' Cap. 16 . 19. Ioao20.23. 1 Cor. 6. 4. 33· Oare nu se cădea să ai şi tu milă 
1 9. Vă • mai spun i arăş, că, dacă doi de t?varăşul tău, cum am avut eu milă 

dintre voi se învoiesc pe pămînt să de tine ?" 
ceară un lucru oarecare, le va fi •• dat 34· Şi stăp.înu.l s'a miniat şi l-a dat 
de Tatăl Meu care este în ceruri. fo

e
t �tnJat�

���llltorilor, pînă va plăti 

20. Căci acolo :���0·:;�;*��7:
3
�:;:��j 35. Tot aşa • vă va face şi Tatăl Meu 

adunaţi în 1 N urnele Meu, sînt şi Eu �el ce�esc, dacă fiecare din voi nu 
î n  mijlocul lor." tartă dtn toată inima pe fratele său." 

""Prov.21.13. Cap. 6.12. Murc.11.26. hu: . 2 . 13. 

Pilda robului nemilostiv . . 21 . Atu.nci Petru s ' a  apropiat de El, Despărţirea bărbatului de nevastd. 

11 l-a zis : „Doamne de cite ori să 19 1. După • ce a sfîrşit Isus cuvîn
�ert p� fratele Meu cînd va păcătui tările acestea, a plecat din Oa:ilea 
1mpotnva mea ? Pînă • l a  şapte ori ?" şi a venit în ţinutul Iudeii, dincol� 

''' Luc. 17.4. de Iordan. • Murc. 10.1. Iou1110. 40. 

22. Isus i-a zis : „Eu nu-ţi zic pînă 2. După • El au mers multe gloate ; 
la . Ş�pte ori, ci • pînă la şaptezeci de şi acolo a vindeca.! pe cei bolnavi. 
OrtCt!e Şapte. �Cap. 6. 14 . Marc . 11 .2.'i. Col.3

.
13
. 

''Cap. 12. 15. 23. Deaceea, Impărăţia cerurilor se 3. fariseii au venit la El, ş� ca să-l 
a�eamănă cu un împărat, care a vrut ispitească, l-au zis : „Oare este îngă
sa se socotească cu robii săi duit unui bărbat să-şi lase nevasta pen
. 24. A început să facă so�oteala, ş i  tru orice pricină ?" 1·�� adus pe unul, care î i  datora zece 4. Drept răspuns, El le-a zis : „Oare 
mu de galbeni 2. n'aţi citit că • Ziditorul, dela început 
35· Fii�dcă el n'avea cu ce plăti, stă- i-a făcut parte bărbătească şi parte 

pinul IUi a poruncit să-l • vîndă pe el, femeiască, •' Fac. 1 . 21;  & . 2 .  Mu1.2. 15. 

I. Groceşi.. : Peotru Numele Meu. 
' 5.  şi a zis : „De aceea • v'a lăsa omul 

2· Groceşie: Te.Jaoţ1. ! pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va 
60 
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lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor •• fi 
un singur trup ?" 
'' Fnc. 2.2'.Marc.10.6-9. Etes.6.91. .... ,, tCor.6.16; 7 . 2 .  

6. Aşa că nu mai sînt doi, ci un sin
gur trup. Deci, ce a împreunat Dum
nezeu, omul să nu despartă." 

7. „Pentru • ce dar", l-au zis ei, „a 
poruncit Moise ca bărbatul să dea ne
vestei o carte de despărţire, şi s'o 
lase ?" • IJeut. 24. 1. Cap.6.31. 

8. Isus le-a răspuns : „Din pricina 
împietririi inimilor voastre a îngăduit 
Moise să vă lăsaţi nevestele ; dar dela 
început n'a fost aşa. _ . . • . 
9. Eu • însă vă spun ca oricine 1ş1 

Iasă nevasta, afară de pricină de cur
vie, şi ia pe alta de nevastă, preacur
veşte ; şi cine ia de nevastă pe cea lă
sată de bărbat, preacurveşte." 

•Cap.6.32. Marc. 10.11.  Luc.16.18. I Cor. 7.10,11.  

1 O. Ucenicii Lui l-au zis : „Dacă• ast
fel stă lucrul cu bărbatul şi nevasta 
lui, nu este de folos să se însoare." 

"'.Prov.21.19. 
1 1 . El le-a răspuns : „Nu • toţi pot 

primi cuvîntul acesta, ci numai aceia 
cărora le este dat. •' t cor. 7 . 2, 7,9,17. 

1 2. fiindcă sînt fameni, cari s'au năs
cut aşa din pîntecele maicii lor ; sînt 
fameni, cari au fost făcuţi fameni • de 
oameni ; şi sînt fameni, cari singuri 
s'au făcut fameni pentru lmpărăţia ce
rurilor. Cine poate să primească lucrul 
acesta, să-l primească." •1 Cor.7. S2,34;e.i;,10. 

I sus şi copilaşii. 1 3. Atunci • l-au adus nişte copilaşi, 
ca .să-Şi pună mînile peste ei, şi să Se 
roage pentru ei. Dar ucenicii îi cer
tau. � Marc. 10. 1s. Luc. 18. lo. 

1 4. Şi Isus le-a zis : „Lăsaţi copi
laşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi, 
căci _ l�părătia cerurilor este a •  celor 
ca e1. ocap.18.s. 

1 5. După ce Şi-a pus mînile peste ei, 
a plecat de acolo. 

v.e�ti ; s� n1:1 furi ; să nu faci 0 • r1s1re mmcmoasă ; • Exod. 20. 13 D martu. 
1 9. să cinsteşti • pe tatăl t

'ă '"1:5· 17. mama ta" ; şi : „Să •• iubeşti 
u ŞI Pe 

pele tău ca pe tine însuţi " 
pe aproa. 

•� Lev. 19.
„
18 .... Cap.22.39. Ro�. 13.9. Go.i. 6.:;���15.,, 20. Tmarul 1-a zis : „Toate . · 2·6• 

porunci l�-am p_ăzit �u _grijă dina�este 
reţa mea ,_ ce-�1 i:na.i . . I 1 pseşte ?" lile. 
�1 .  „Daca vrei sa fu desăvîrşit" . zis Isus, „du-te • de vinde ce ai ct'· 1-a 

săraci, şi vei avea o comoară î' a la 
Apoi vino, şi urmează-Mă." • 

n cer !  
Luc. 12. 39� 16. e • .Fnpt. 2 .• -15; .a� 3-', 35.11 Tim. 6_ 1�8r9�·20. 22. Cmd a auzit tmărul vorba sta, a plecat foarte întristat · pentcea: 
avea multe avuţii. ' ruca �3. ls�s a zis �cenicilor Săi : „Acte. varat va spun ca greu • va intra bogat în lmpărăţia cerurilor. un 

• Cap. 13.22. MA.rC.10. 2-&.. I Cor. 1 . 26.  tTim 8 
24. Vă mai spun iarăş că est� ·�10: 

uşor �ă tr�ac� ? cămilă prin ureche� a�LI:lu1, �ec1t sa mtre un bogat în împăraţia IUi Dumnezeu." 
25. Uce_!1icii, cî.nd. �u auzit lucrul acesta, au ramas u 1m1ţ1 de tot, şi au zis · „Cine poate atunci să fie mîntuiP" · 
.26. Isus S'a u!tat ţintă la ei, şi le-a zis : „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar l a • Dumnezeu toate lu

crurile sînt cu putinţă." 
�Fac.18.14. lov42.2. Ier.32.li. Znh.8.6. Luc.1.37;18.27. 

111oştenirea vieţii vecinice. 

27. Atunci • Petru a luat cuvîntul 
şi 1-a zis : „ lată că noi •• am lăsat tot

' 
şi T��am u rmat ; ce răsplată von: 
avea ? "'" l\IRI'c. IO. 28. Luc. 18. 28. "�""Dcut.33.9, 
Cnp.4.20. Luc . 5 . 1 1 .  
28. Isus l e-a răspuns : „Adevărat vă 

spun că, atunci cînd va sta fiul omului 
pe scaunul de domnie al măririi Sale, 
la  înoirea tuturor lucrurilor, voi, cari 
M'aţi urmat, veţi • şedea �i voi pe 
douăsprezece scaune de domnie, şi 
veţi judeca pe cele douăsprezece se-

Tlnărul bogat. mi
o
nJ!� .�.�t .

l�c.��;=,�. I Cor. 6.2, 3. Apoc.2.211. 
1 6. Atunci • s'a apropiat de Isus un 29. Şi ori • şi cine a lăsat case, sau 

om, şi 1-a zis : „ lnvăţătorule ••, ce bi- fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, ne să fac, .';.:.�o.�� L�c�!�/�.��!�
.
�'. sau nevastă, sau feciori, sau holde, 

1 7  El · . • • pentru Numele Meu, va primi însutit, 
• • • 1-� ră�pu�s · „Dece ma m�e- şi va moşteni viaţa vecinică. bi . „Ce brne ? Bmele este Unul srn- Mlll'c. to.29, !ll. Luc.1s,29. :ll. 

g�r. Dar dacă . vrei să intri în viaţă, 30. Dar • mulţ i  din cei dintîi vor fi 
pazeşte poruncile." cei din urmă şi mulţi  din cei din urmă 
1 8. '.,Car! �" 1-a zi� �I. Şi Isus i-a răs- / vor fi cei dÎntîi. puns · „Sa DU UCIZI : sa nu preacur- •cap. 20. 16;21.SI, 82. Marc. to. :n. Luc.13.!I>. 
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pilda lucrătorilor viei. 

O t. fiindc_ă Impărăţia cerurilor se 
2 aseamăna. c1;1 un _go�p�dar, care 
. it dis de d1mmeaţa, sa-ş1 tocmeasa IF crători la vie. c� S'a înv�iţ cu I.ucrătorii .cu cite un · e zi ş1 1-a tnmes la vie. 

lf A ieşit pela cea�ul a! treilea, ş i  a văzui pe alţ ii . st!nd . m P_la�ă fă.ră lucru. 
4• „Ducet1-v� �· v�1 m via m�a", 

1 .a zis el, „ş1 va voi da ce va f1 cu 
d�eptul. ". Ş! s�au dus. 
5 A ieşit 1araş pe la ceasul al şase
le� şi al nouălea, şi a făcut la fel. 
6. Cînd a ieş!t pela c.�asl!l al unspre
zecelea, .a găsit pe alt•! sţu�d în piaţă, 
şi le-a zis :  „De ce staţi a 1c1 toată ziua 
fără lucru ?" _ 7 Ei i-au raspuns : „Pentru că nu ne'.a tocmit nimeni.." „Duceţi-vă şi voi 
în via mea", le-a zis el, „şi veţ i primi ce va fi cu d!eptul.". . . . s. Seara, stapmul �1e1 a z i s  ispravni
cului său : „Cheama pe lucrători şi 
dă-le p�at_a, începî�d .?ela cei de

' pe 
urmă, pma la cei dmt11. 
9. Cei din ceasul al unsprezecelea au 
venit, şi au luat fiecare cite un leu. 
10. Cînd au venit cei dintîi, socoteau 

că vor primi mai mult ; dar au primit 
şi ei tot cite un leu de fiecare. 
1 1 . Dupăce au primit banii, cîrteau 
împotriva gospodarului, 
12. şi ziceau : „Aceştia de pe urmă o'au lucrat decît un ceas, şi la plată 

i·ai făcut deopotrivă cu noi, cari am 
suferit greul ş i  zăduful zilei." 
13. Drept răspuns, el a zis unuia din
tre ei : „Prietene, ţie nu-ţ i fac n icio nedreptate ; nu te-ai tocmit cu mine cu 
un leu ? 14. Ia-ţi ce ţi se cuvine, şi pleacă. Eu vreau să plătesc şi acestuia din 
urmă ca şi ţie. 1 

15. Nu pot • să fac ce vreau cu ce-i 
al meu ? Ori •• este ochiul tău rău 
fiindcă eu sînt bun ?" 

' 

•Rom.9.2. ••Deut. 16.9. Prov. 23.6. Cap . 6.23. 16. Tot aşa •, cei din u rmă  vor fi te! dintîi, ş i cei dintîi vor fi cei din u rma i. �e�trucă*• mulţi sînt chemaţi, dar 
puţim smt aleşi." • Cap. 19. so .  •• cap. 22. !4. 

Isus vesteşte moartea şi lnvierea Sa. 1'1 7. Pe cînd • Se suia Isus la lerusa
J
�· pe drum, a luat deoparte pe cei 
oisprezece ucenici, şi le-a zis : •Marc.10.112. Luo.18.31. Ioanl2.12. 

.1 8. „lată • că n . 947 
ş1 Fiul omului e su!m la Ierusalim preoţilor celor �a. � dat în mînil� turarilor. Ei li ai • e �eamă şi căr-vor os1nd1 la moarte 
.1 9. şi-l • vor da Î • . • Cap. ta'. �1• 

r�lo�, ca _să-l batjoc�e
m1n!le _Neamu

?• s.a-l rastigneasc" . d 
asca, sa,-L bată 

mv1a." •cnp.2?,2 
a • ar a treia zi va 

loCLD18.28, etc. Fapt. a. 13.Mnrc. 16. 1, 1a. etc. Luo.2S. 1. 

Cererea fiilor lui Zebedei 20. Atunci • ma r·i · 

dei s'a apropiat �a 
1
11 or:• lui Zebe

fiii ei, ·Şi I , • e �us •mpreună cu 
facă o cerere 

s a ·��hmat, vrînd să-l 
21 ;  EI a înt;ebat-o · 

arc.10.ss. :·�;P· •.at. 
r�nccşte", l-a zis e� „Ce vrei ? „_P?
ţ1a Ta, aceşti doi fii' ;f

c
�e:

n
s�

mpa
i:
a
; unul la dreapta şi altul la stîn�i1:." 

�2: Drept răspuns Isus a ;is•.p
.
19
.
28
. ��i� ce cereţi. Puteţi voi să beţi

. 
p��� . . pe care am să-l beau Eu . 

-f�ţ1 �o teza ţi cu botezul •• cu c�r�
1 
a� s� f�u botezat Eu ?" „Putem" l-au 

:01:n 1���6• ,...: �:�: 1�::.' 42. Marc. 14. 36. Lu�. 22. 42, 

�3. �i El Ie-a răspuns : „Este adevar�t . că veţi bea paharul Meu şi v_:ţ1 y1 botezaţi cu botezul cu care' am sa fiu b?tezat _ Eu : dar a şedea la dr�apt� ş!}a stmg� Mea, nu atîmă de M ine s .o dau, c1 este păstrată pentru aceia pentru cari a fost pregătită de Tatăl Meu." •Fopt. 12.2. Rom.e.11 2Cor.l. 7. Apoc . 1 . 9. „,„,„Cap.25.34. · ?4. Cei .zec�, cîn� • au auzit, s'au mimat pe cei doi fraţi. •Morc.10.u. Luc.2l.u,26. �5. !su� i-a .. chemat, şi le-a zis : „Ştiţi 
ca domnitoru Neamurilor domnesc pe
ste ele, şi mai marii lor le poruncesc 
cu stăpînire. 
26. Intre • voi să nu fie aşa. Ci ori

care•• va vrea să fie mare între voi 
să fie slujitorul vostru ; ' 

* I  Pet . b. 9  . ...,..., Cap.23. 11. Mn.rc.9.35;10.43. 

27. şi • oricare va vrea să fie cel din
tîi între voi, să vă fie rob. • Cap.1u. 

28. Pentru • că nici fiul •• omului 
n'a venit să I se slujească, ci ţ El să 
slujească şi să-Şi ţţ dea viaţa ca răs
cumpărare pentru•ţ mulţi." • loen 13.4. 

•.,.. Filip. 2 .  7. ţLuc.22.2i. Ioo.013. 1-'. ttisa.fi.�.1(\ 11. 
Dnn. 9. 24, 26. Ioan 11. 61, 02. 1 Tim. 2. 6. Tit. 2. U,, 
IPel.1.19. •ţCap

.26.28. Rom.6.11>, 19. Evr.9.28. 

Doi orbi vindecaţi la /erihon. 
29. Cînd • au ieşit din lerihon, o 

mare gloată a mers după Isus. 
�„ Marc.I0.46. Luo.18.96. 
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30. Şi doi • orbi şedeau lî�gă d;um. 
Ei au auzit că trece Isus, ş1 . au mce
put să stricre : „Ai milă de not, Doam
ne fiul Iul David !." • ca�·9·27: 
3
'
1 .  Gloata îi certa să tacă. D�r et mat 

tare strigau : „Ai milă de not, Doam-
ne fiul lui David !" . 

3
'
2. Isus S'a oprit, i-a chemat, şt le-a 

zis : „Ce vreţi să vă fac ?" . • . 
33 Doamne" I-au zis e1, „sa m se 
des�h'idă ochii !;, . 

34. Lui Isus I s'a făcu.t .milă. de e!? 

1 1 .  „Este Isus, Proorocul • din N retul Gal ileii", răspundeau ' noro daza. •Cap. 2.23. Luc . 7 . 16.  lo::>.D 6. J4 · ? 
a _ele, 

1 2. Isus a intrat• în Templul l�i·
;j
9· 17• nezeu. A dat afară pe toţ i cei c u!". deau şi cumpărau în Templu a re_ vin. nat mesele schimbătorilor •• de b���r: scaunele celor ce vindeau porumb �1 

o Mn�c.11 . 1 1 .  L�c. 19 . .CO. lou.n 2. l6, °'"'Deut. i�.�' 1 3. ş1 le-a zis : „Es�e scris : „Casa ;  Mea .s.e v� ch�m_a o ca�a de rugăciune " w,
i�
ri. �

Ol aţt facut dm ea o peşteră de S'a atins de ochii lor şt mdata orbu 
şi-au căpătat vederea, 'şi au Jt!ers după 1 4 

�1.'a/XJ. ?. �� I•r:1• 11h�larc: 11 · 17. Luc.19"6· 
El. . El În 

+
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Intrarea lui Isus ln l�rusaltm. � 5. Da.� p�eoţii cei _mai de seamă şi 

21 t . 
Cîn� • s'a� apropiat de Ief'!'- carţurarn� cmd _au vazut_ . min�n_ile pe sal im şt au aj uns la Betfaghe, I!"' 

I 
cari le f�ce.a,. şt pe copu s!ngind în 

spre muntele •• Măslinilor, Isus a tn- Templu ş1 ztcmd : „Osana, fiul lui Da-mes doi ucenici, vid !" s'au umplut de minie. 
•

_
Marc. 1 1 . 1 .  Lu�. rn� �- •• Zah. H- 1�· 1 6. Şi l-au z�s : „Auzi ce zic aceşti a ?" 

2. şi Ie-a zis : „�uceţ1-va_ m_ s_aţul dt,:: „_D_a," . t�-a r�spun� Isus. „Oare n'aţj naintea voastră : m e_l veţi �a�1 md.ata c�tlt mc1odata c!-lvmtele acestea : „Tu 
o măgăriţă legată, şt un magaruş im- a1 scos laude dm • gura pruncilor şi 
preună cu ea ; deslegaţi-i şi aduceţi-i din gura celor ce sug ?" • Pe. s.2. 
la Mine. _ 1 7. Şi, lăsîndu-i, a ieşit afară din ce-
3. Dacă vă va zice cineva ceva, sa t.ate, şi S'a îndreptat spre Betania• spuneţi că Domnul are trebuinţă de şi a mas acolo. • Me.rc.11. u. 1oao 11. 1e'. 
ei. Şi îndată îi va trimete." 

4. Dar toate aceste lucruri s'au în
tîmplat ca să se împlinească. ce fusese vestit prin proorocul, care zice : 
5. „Spuneţi • fiicei �ionulL!_i :  „!ată, 
Impăratul tău vine la tme, blmd şt că
lare pe un măgar, pe un măgăruş, 
mînzul unei măgăriţe." 

• !sa. 62. 11. Zab.9. 9. Ioan 12.16. 
6. Ucenicii • s'au dus, şi au făcut cum 
Ie poruncise Isus. •111arc.1u. 
7. Au adus măgăriţa şi măgăruşul, 
şi-au • pus hainele peste ei, şi El a şe
zut deasupra. • 2 Reg.9.1s. 
8. Cei mai mulţi din norod îşi aşter
neau hainele pe drum ; alţii • tăiau ra
muri din copaci, şi le presărau pe 
drum. • Lev. 23. 40. Io•n 12. 13. 

9. Noroadele cari mergeau înaintea 
lui Isus şi cele ce veneau în unnă, 
strigau : „Osana • fiul lui David ! Bi
necuvîntat •• este Cel ce vine în Nu
mele Domnului ! Osana în cerurile 
prea înalte !" •Pe. 118.20. ••Po.118.28. Cap.23.39. 

Gonirea vinzătorilor din Templu. 
1 O. Cînd • a intrat în Ierusalim, toată 
cetatea s'a pus în mişcare, şi fiecare 
zicea : "Cine este acesta ?" 

• Me.rc. 11. 15. Luc.19.45. Inan2.13.16. 

Blestem.a.rea smochinului. 
1 8. Dimineaţa •, pe cînd Se întorcea în cetate, I-a fost foame. ·:• Marc.11.12. 
I 9. A văzu t • un smochin lingă drum, 
şi S'a apropiat de el ; dar n'a găsit de
cît frunze, şi i-a zis : „Deacum încolo 
în veac să nu mai dea rod din tine !" 
Şi pe dată smoch inul s'a uscat. 

�" Marc.11.13. 
20. Ucenicii, cînd • au văzut acest lu
cru, s'au mirat, şi au zis : „Cum de s'a 
ui;cat smochinul acesta într'o cl ipă ?" 

*}lo.rc.11.20. 
21 . Drept răspuns, Isus le-a zis: „A· 
devărat vă spun că, dacă • veţi ave� 
credinţă şi nu „ vă veţi îndoi,_ veţ� 
face nu numJi ce s'a făcut smochmulw 
acestuia ; ci ţ chiar dacă aţi zice. f!1Un: 
telui acestuia : „Ridică-te de a1c1, ş1 
aruncă-te în mare," &e va face. 

• Cap. 17 . 20. Luc. 1 7 . 6 .  •• fac. 1 . 6. ţ I Cor.13.2. 
2 2. Tot • ce veţi cere cu credinţă, 
prin rugăciune, veţi primi. 
'"Cap. 7.  7.  Marc. 11.24. Luc.ll.9. !ac.6.16. Ioan 3.22; &.15. 

Puterea lui Isus. - Pilda celor doi fii. 

23. Isus • S'a dus în Templu ; şi, pe 
cînd învăţa norodul, au ve�it ]a-�� 
preoţii cei mai de seamă ş1 batrmn 



. _ . •• 
M A T  E I 21 , 22. 

orodulu1, şt I:au zts : „el! ce putere 36; A m. ai trimes lţ" . . 949 faci Tu lucrurile ac��.tea, şt cine Ţi-a dec1t cei dintîi . !1 t. r��l� mat mulţi 
dat puterea aceasta . la fel. ' Şt vieru t-au prim1't f )J!\l"C· l t . 2i . Luc. 20. 1 . »..-.Exod . 2. 14. Fnpt. 4. 7 ; 7. 2i . 24. Drept. răspu_ns, Isus le-a. zis : ,,Va" 37- La urmă a t · 

E - t b său, zicînd . Vo nmes. la ci pe fiul 
voi pune şt u o m re are ; �t dacă-Mi fiul meu !"

. " r pnmt cu cinste pe 
Veţi răspunde la ea, vă vot spune şi 38 D t f t I · ar vierii - d " 
Eu cu ce pu ere ac aces e ucruri au zis între e( cin �� vazut pe fiul 2;. Botezul lui Ioan de unde venea ?  v�n_iţi „ să-l mn"o�,î

�ta . i:ioştenitorul ;  
Din cer, _ sau ci.el� <;>ameni ?" Dar ei p1n1re pe moşten irea V ��. punem stă
vorbeau mtre �1 şi z17;au : „Dacă vom i . 2. ,„Ps. 2.2. cnp. 26. s· 21 i lu1 . • r •. 2 . B . F.vr. 

ră.Spunde : „Dm cer,_ ne va spune :  3
9

. Ş i •  au us · : · onn11 . 53. Fu"u.27 . 

Atunci de ce nu l-aţi crezut ?" _afară din vie
p
ş1· l�auinaompoer�1 I, l-au scos "26. Şi dacă vom răspunde : „Dela oa- ;;o t 

meni," . ne temem de norod, pentru- �·�1��2.�3".'0• 1"'6·010• Luc.22.M, e1c. 
-Ionn i�:;J,��: 

că• tot• socotesc pe Ioan drept proo- 40. Acum cînd v . t" _ 

roc." « Cap. 14.&.  �lnrc.G.20. L11c. 20. e. ce va face 'el vier·Î veni Î apmul viei, 21. Atunci au răspuns lu i Isus : Nu 4 1 . Ei l-au răs 
1 or ,:i�e ora ? . „ 

ştim !" Şi El, l"a rî�dul Lui, le-a ·�is : aceia ticălos îi v 
pu�s d

. �fe . hcăţoşu 
N . · Eu nu va vot spune c va d It · .a pier e • şi t via o 1c1 u ce pu- r

'
I 

a1 a or v1en, cari-i vor da ro<lu-t'ere fac aceste lucruri. 1 e a vremea lor " 
28. Ce credeţi ?  Un om avea doi fe- Evr . 2 . 3. tFnpt.13.46; 10.1

°
; 18':����'.�:�,1���·1�':�· 

ciori ; şi s'a dus la cel dintîi, şi i-a zis : 42. " l�us l�-a zis : „N'aţi • citit �· :. 
„fiule, du-te astăzi de lucrează în via odata ·� Scnpt�ri că : „Piatra, pe ca�� 
mea !" 

au �epadat-o zidarii, a ajuns să fie 
29. „Nu vreau," i-a răspuns el. ln P!-isa m capul unghiului ; Domnul a 

urmă, i-a părut  rău, şi s 'a dus. facl!� acest. lucru, şi este minunat în 
30. S'a �us. şi la celălalt, şi i-a spus ochu noştri ?" ''P 

tot aşa. Şt ftul acesta a răspuns : „Mă Luc. 20. 11. Fa11t.�. 11 .  Er'.:.'.'::i: :":�i�2'.�".�1"'0·12· 10· 

duc, doamne !" Şi nu s'a dus. 4.3. Deaceea, vă spun că • Impărăţia 
3 1 .  Care din amîndoi a făcut voia ta- lui C?umn�zeu �a fi luată dela voi, şi 

t�lui. său ?" „C�I d intîi,'� au răspuns va ft data unui neam, care va aduce e�. Şi lsus,_le-� zts : „Adevarat• yă spun roadele cuvenite. •cnp. s. 12. 
ca vameşu şt curvele merg maintea 44. C��e ya • căci.ea peste piatra acea-
voastră în lmpărăţia lu i  Dumnezeu. sta, va ft zdrobit de ea ; iar pe ace-

'' Luc. 7 .29, liO. la pe,�te care va cădea ea, îl va spul-
32. fiindcă Ioan • a venit la voi um- bera. •tsn.8. 14, 10. Znh.12.s. Luc.20.18. blînd în calea neprihăniri i, şi nu l-aţi Rom.9.33. ! Pel.2.8. M Jsn .ec1. 12. Dan.2.44. 

crezut. Dar •• vameşii ş i  curvele l-au 45. _l?up� ce . au auzit pildele Lui, 
crezut : şi, măcar că aţi văzut lucrul preotu cet mat de seamă şi fariseii 
acesta, nu v'aţi căit în urmă ca să-l au înţeles că Isus vorbeşte despre ei 
credeţi. *Cap. 3. 1, etc. *•Luc.a. 12, 13. 46. şi căutau să-L prindă ; dar se te: 

Pilda vierilor. 
33. Ascultaţi o al tă pildă. Era un om, un gospodar, care • a sădit o vie. A 

împretmuit-o �u u� g:ard, a săpat un 
teasc m ea, ş t  a z 1d1t un  turn. Apoi 
a d�t-o unor vieri, ş i  a plecat "* în altă lara. * Ps.80.9. Ctut.8. l l .  I•a.6.L ler.2.21. arc.12. t. Luc. 20. 9. *>:•Cuµ. 2:1 . 14, 10. 
34. Cînd a venit vremea roadelor � trimes pe robii săi la vieri , ca • să 

Ia partea lui de rod. *Cint.s. 11, 12. .35. Vierii • au pus mina pe robii lui, 
şi pe_ u�ul l-au bătut, pe altul l-au 
�:"ont, •ar pe altul l-au ucis cu pietre. 
Fa;::'1\�·12i.�2'.�&.ţ:r":i::�-3�ap. 6. 12; 23.34, ';fi. 

meau de noroade, pentrucă ele • îl so
coteau drept prooroc. 

«Vcrs.11. Luc.7.16.  Ioan 7 . 40. 

Pilda nunfii fiului de lmpărat. 

22 1 .  Isus a• luat cuvîntul, şi le-a 
vorbit iarăş în pilde. Şi a zis : 

„ ... Luc . 14. 16. Apoc. tn. i .9. 
2. „Impărăţia cerurilor se aseamănă 

cu un împărat, care a făcut nuntă fiu
lui său. 
3. A trimes pe robii săi să cheme 

pe cei poftiţi la nuntă ; dar ei n'au 
vrut să vină. 4. A trimes iarăş alţi robi, şi le-a 
zis : „Spuneţi celor poft.iţi : . !'�at� c_ă 
am gătit ospăţul meu ; 1unc11 ş1 v1-
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tele mele cele îngrăş�t.e au fost !ă},ate ; 
toate sini gata, ven1ţ1 la nunt�.

Prov.e. 
5. Dar ei, fără să le pese de poft_ire� 

lui, au plecat : u�ul I.a holda lui, ŞI 
altul la negustona IUi. . . 
6. Ceilalţi au pus mina pe ro�1, ş1-au 

bătut joc de e� şi i-au omont. • .  
7. Cînd a auzit împăratl!l �·� mimat_ ; 

a trimes oştile • sale, a mm1c1t pe uci-
gaşii aceia, şi le-a ars .c;�-��:.;. Luc. l

D
. 
27

. 

8 Atunci a zis robilor săi : „Nunta 
este �ata ; dar cei poftiţi n'au fost 
vrednici • de ea. • C•p.10. u, 13.Fnpt.13.<6. 

9. Duceţi-vă dar la răspîn!iile dru: 
murilor şi chemaţi la nunta pe toţi 
aceia p� cari-i veţi găsi." 
1 O. Robii ·au ieşit la răspîntii, a u �  

strîns p e  toţi p e  cari i-au _găsit, ş 1  
buni şi răi, şi odaia osp�ţulu1 d e  nun
tă s'a umplut de oaspeţi. •Cap . 13. SR, 47 .  

1 1 . lmpăratul a intrat să-şi vadă oas-

f:J�� ��aa î�ăb:�c��of � h�fn�de
0��n��� 

"l!Ccr.b. s. Efes. 4. 24. Col. S.10, 12. Apoc.3.4; 16.15; 19.8. 

1 2. „Prietene," i-a zis el, „cum ai 
intrat aici fără să ai haină de nuntă ?" 
Omul acela a amuţit. 
1 3. Atunci împăratul a zis slujitorilor 

săi : „Legaţi-i mînile şi picioarele, şi 
luaţi-I şi aruncaţi-l în • întunerecul de 
afară ; acolo va fi plînsul şi scrîşnirea 
dinţilor. • Cap. 8. 12. 
1 4. Căci • mulţi sînt chemaţi, dar pu-

ţini sînt aleşi." <•cap.20.16. 

Birul. 
1 5. Atunci • Fariseii s'au dus şi s'au 

sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba. 
.,.. Marc.12. 13. Luc. 20. 20. 

1 6. Au trimes la El pe ucenicii lor 
împreună cu lrodianii, cari l-au zis : 
„lnvăţătorule, ştim că eşti adevărat, şi 
că înveţi pe oameni calea lui Dumne
zeu în adevăr, fără să-Ţi pese de nime
ni, pentrucă nu cauţi la faţa oamenilor. 
1 7. Spune-ne dar, ce crezi ? Se cade 

să plătim bir Cezarului sau nu ?" 
1 8. Isus, care le cunoştea vicleşugu I, 

a răspuns : „Pentruce Mă ispitiţi, fă
ţarnicilor? 
1 9. Arătaţi-Mi banul birului." Şi ei 

l-au adus un ban 1. 
20. El i-a întrebat : „Chipul acesta şi 

slovele scrise pe el, ale cui sînt ?" 
21 . „Ale Cezarului," l-au răspuns ei. 

Atunci El le-a zis : „Daţi • dar Ceza-
I. Greceşte: dinar. 

rului ce este al Cez�rului, şi lui D nezeu ce este al IUi Dumnezeu '" urn. 
• • . 

<• cnp . ti . 25. R�rn .1.3  7 22. M1raţ1 de cuvmtele aceste · : L-au lăsat, şi au plecat." a, e1 

Despre înviere. 
23. In aceeaş • zi, au venit la I Saducheii, cari •• zic că nu este învi 

sus 
Ei I-au pus următoarea întrebar/re. 

-.:• More. 12. 1 8 .  Luc. 20. 2 7 .  (1�\ 1' apt·� �4. „Invăţă_torule, 09ise, • a. zis : „D:� ca moare cineva fara sa aibă co i" fraiei� �u.i �ă. ia pe nevasta fratft�l său, ŞI sa-1 nd1ce urmaş." • DeuL. 2.>. ;. 
�5 .• . E�al!. dar la '!oi şapt_e fraţi. Cei dmti,i s a msu�_at, ş� a murit ; şi, fiind-�!v�s

a
1�eÎu��pu, a lasat fratelui său pe 

26. Tot aşa şi al doilea, şi al treilea, pînă la al şaptelea. 

f;��i�� urmă, după ei toţi, a murit şi 
28. La înviere, nevasta căru ia din cei 

şapte va fi ea ? Fiindcă toţi au avut-o 
de nevastă . 

29. Drept răspuns, Isus le-a zis : Vă 
rătăciţi ! Pentru că nu cunoaşteţi • ·�ici 
Scripturile, nici puterea lui Dumne
zeu. (•Joun:m. o. 

30. Căci la înviere, nici nu se vor în
sura, nici nu se vor mărita, ci vor fi• 
ca îngerii lui Dumnezeu în cer. 

.,.. t roan!U. 

3 1 .  Cit priveşte învierea morţilor, oa
re n'ati citit ce vi s'a spus de Dumne
zeu, cînd zice : 32. „Eu • sînt Dumnezeul lui Avra
am, Dumnezeul lui Isaac, şi Dumne
zeul lui lacov ?" Dumnezeu nu este un 
Dumnezeu al celor morţi ci al celor 
VÎÎ ." '" Exotl . 3 . 6, 16. Marc.12.26. Luc.20.37. 
Fapl. 7 . 32. Evl' . 1 1 . 16 .  33. Noroadele, cari ascultau, au • ră
mas uimite de învăţătura lui Isus. 

*Cap.7.28. 
Porunca cea mai mare. 

34. Cînd • au auzit Fariseii că Isus 
a astupat gura Saducheilor, s'au strîns 
la un loc. • Marc. 12.28. 35. Şi unul din ei, un învăţător .al Legii •, ca să-l ispitească, 1-a pus m_
trebarea următoare : • Luc.10. i.;. 

36. „ Invăţătorule, care este cea mai 
mare poruncă din Lege ?" . 

37. Isus i-a răspuns : „Să • iubeş,h _p.e 
Domnul, Dumnezeul tău, cu toata 101-
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tot sufletul tău, şi cu tot cuge- că •• Unul sin u V 
951 111a, cu " • neut. 6 . o; 10. 12;  30.6. Luc. 10. 2; . stru : Hristos, 

g .r es.te l�v�ţatoru( vo-tol tă Aceasta este cea dintîi, şi cea mai . , ,  Iac. s .  i}�0;�-� t�t,1 s_1nteţi fraţi. 38. " aruncă. 9. Ş1 „Tată" să 
. I e�· �· "· '"·'Mul . 1 . 6. J!lare far a doua, asemenea ei, este : pe pămînt ; entr�uv num1ţ1 pe nimeni 

3�._ iubeşti pe aproapele tău ca pe Tatăl vostr/ Acel 
ca Unul singur este ,,_Sa însuti." '' I.ev. 19. IB. Cap. 19. 19. Morc. 12•31 . 1 0. Să nu 

�V a care este în ceruri. t�'.e10.21 . Rom. 13.9. Ga1 .&. 1�. fac. 2. s. . ci Unul singu� ���1ţD„D�Îc1
ăli" ;  că-

i. 40 In aceste •  do�a porunc.1. ,�e cu- Hristosul . asca u vostru : 
. ·de toată Legea ŞI Proorocu. 1 1 . Cel • m · . prin o cap. 1 . 12.  1 Tim. 1 . &. sluj itorul vo::r::'are dintre ._voi să fie 

Al cui fiu este Hristosul? r·l �- <;>ric!n.e • s� va înălţa, '�;1'{f:�:� 
41 . Pe •  cîn� e�au strînşi la un loc ţ 

1\· şi oricine se va smeri, va fi înăl, 
f iseii, Isus 1-a 1ntr�bat :  rn� 1�. rac. 4..:.1nef.2r,�:: Pro\". J&. �; 29.2a. Lu(·_1_1 . n; ar 1,•Mnrc . 12. 35. Luc.20. 41. 
J2. Ce credeţ, 1

i voi des�re Hr�st,o,s ?  Al Nelegiu'.rile Cărturarilor şi Fariseilor. · t ? Al lut D d I 1 3. Vai • de · V t · · 
cui fiu rs. e .  „ aV1 , -au fv ţ . .  1 p v01, car uran şi Farisei 

ns e1 a a�mct · �n!r�că voi închideţi oa-r�sju
şi [su0s le-a zis : „Cum atunci Da- me11:ilor ţ""!paraţ1a cerurilor : nici voi vid,. 
fiind în�uflaţ de Duhul, li nume- n� . •ntraţi 111: e.'.1, ş_i nici pe cei ce vor 

te Domn cmd zice : sa mtre,_ nu-1 lasa(l să intre. '' Luc. 1 1 . 02. 
ş 44. „Do�mul • a z is Do!11�ului_ Meu : ! 4· ".a.1 de voi, cărturari şi Farise,i 
şezi ta dreapta Mea, prna voi pune faţarm_;i ! Pentrucă • voi rnîncaţi ca-pe vrăjmaşii Tăi sup� r_icioarele Tale ? se le . . vaduv�lor, vîll: timp ce, de ochii 

•rs.no. 1. Fap1.2.34. 1 Cor. 10.20. Evr. 1. 12; 10. 12, 12. l�mu, faceţi r_ugac1uni lungi ; de aceea 
45. Deci, dacă David li numeşte 1 eţi lua o mai mare osîndă. 
Domn, cum . este El fiul lui ?'� ''Marc.i2.40. Luc.20.41. 2nm.S.6. Tll.1 . u. 
46. Nimeni • nu I-a putut raspunde !5· \'.a_i de voi, cărturari şi Farisei 

un cuvînt. Ş� din ziua aceea, n'a " faţar�iciJ ':entrucă voi înconjuraţi ma
îndrăznit n imeni să-I m ai pună între- r�a şi pami�tu!, ca. să faceţi un tova
bări. •Luc. 14. 6. ';"' Marc. 12.34. Luc.20.40. raş de credinţa ; ŞI, după ce a a/·uns; t<;>varăş de credinţă, faceţi din e un 
/sus mustră pe Cărturari şi Farisei. fiu al gheenei, de două ori mai rău decît sînteţi voi înşivă. 23 1. Atunci Isus, pe cînd cuvînta _1 6: Vai de voi, povăţuitori • orbi cagloatelor şi ucenicilor Săi, n ziceţ i :  „Dacă jură cineva•• pe Tem-
2. a zis : „Cărturarii • şi fariseii piu, nu este nimic ; dar dacă jură pe 

şed pe scaunul lui Moise. ai:rut Te1!'plului, este legat de jură-
•Neem. 8. 4,8.Ma1.2. 7 . Murc. 12. 38. Luc.20.45. mmtul Im." •Cop.lu.14. Vers.2-1. "''C•p. o. i>l,lU. 

3. Deci toate lucrurile, pe cari vă 1 7. Nebuni şi orbi ! Care este mai 
spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi- mare : aurul sau • Templul, care sfin
le ; dar după faptele lor să nu faceţi. ţeşte aurul ? •Exod.30.29. Căci ei • zic, dar nu fac. "Rom. 2. 19, e1c. 1 8. „Dacă jură cineva pe altar, nu 
4. Ei • leagă sarcini g rele şi cu ane- este nimic", „dar dacă jură pe darul 
voie de purtat, şi le pun pe umerii oa- de pe altar, este legat de jurămîntu� 
menilor, dar ei nici cu degetu l nu vor lui." să Ie mişte. • Luc. 11 . 46. Fapt. 10. 10. Gal. 6. !3. 1 9. Nebuni şi orbi ! Care este mai 
5. Toate faptele lor le fac • pentru mare : darul, sau altarul •, care sfin
ca să fie văzuţi de oameni . Astfel, îşi ţeşte darul ? ''Exo<l.29.37. 
fac filacterii le late, îşi •• fac poalele 20. Deci, cine jură pe altar, jură pe 
veştmintelor cu ciucuri lungi ; • cap. 6. el şi pe tot ce este deasupra lui ; 
� � �  16. '''Num. to.38. Deut. 6.8; 22. 12. Prov. 3. 3. 21 .  cine jură pe Temp!11, jură pe el 
6. umblă • după locurile d intîi la os� şi pe Ceke • locuieşte în el ; 
pete, şi după scaunele dintîi în sina- • IReg.8. 13. 2croo.6.2. Ps.26. B; 1:12.u. 

gogi ; •Mnrc. 12.38, 39. Luc. 1 1 . 43; 20.48. 3loan.9. 22. şi cine jură re �er, jură pe SCaU
y. �e place să Ie facă oamenii plecă- nul de domnie • a lut Dumnezeu ş1 pe 
crum prin . ţ . " I . V R bi ' Ceke şade pe el. '"'Pe. 11.4. Co�. 53:'. F"P'"'.·'9: 
Rabi !" 

p1e e, ŞI sa e z1ca : " a . 
23. Vai de voi, cărtu�an �· F�r!set 

8. Voi • să nu vă numiţi Rabi ! fiind- , făţarnici ! Pentrucă • voi daţi zec1u1ală 
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din izmă, din mărar şi din . c�imen, 36. Adevărat vă spun că to t 
şi lăsaţi nefăcute •• cele mat mse!11· stea vor veni peste nea�ul ace:t� ace. 
nate lucruri din Lege : dreptatea, .mila 
şi credincioşi a ;  pe acestea trcbma s� Pedeapsa lerusalim11lui. 
le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi 37. Ierusalime •, lerusal ime c 
nefă:ute. " Lnc . 11 . 42. "'' 1 Sum.10.22. osen 6. B. mori pe prooroci şi •• ucizi �u 

ar.e o. 
r.110.e.s. cnp.9. rn; 12. 7. pe cei trimeşi la tine ! De cite 0P�etre 

24. Povăţuitori orbi, cari strecuraţi vrut să t string pe copiii tăi euri �� 
ţintarul şi înghiţiţi cămila ! s�rînge1găina puii supt ţţ aripi, şln

)

!
'. 

25. Vai de voi cărturari şi farisei 
1
t
1
1
' 1�-·
ru
tt
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.
o. t7
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1 
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1.s 
.

. S4. ••' 2 Cron. zc. 21 .  tD•ui.:11. 
fătarnici ! Pentr� că • VC!i �urăţiţi pa�- • 

tea de afară a paharului şt a �l t�ulw? 38. Iată că vi se lasă casa pustie .  
dar înlăuntru sînt pline de rap1re Ş t  3

_
9. că�i vă .spun c ă  d_eacum încol� n de necumpătare. •' MRrc. ; . 4 . Luc. l l . S9 . Ma veţi mat . vede� pmă cînd veli zi� 26. fariseu orb ! Curălă întîi partea ce : ,,Bmecuvm tat este Celce vine . 

din lăuntru a paharului şi a blidului, I Numele Domnului !" •' Pa . 1 1s. 26. Cop.2.1'.� 
pentruca şi partea de afară să fie cu
rată. 
27. Vai de voi, cărturari şi Farisei 
fătarnici ! Pen trucă • voi sînteţi ca 
mormintele văruite, cari, pe dinafară 
se arată frumoase, iar pe dinlăuntru 
sînt pline de oasele morţilor şi de o
rice fel de necurăţenie. 

"' Luc. t t . 44 . Fa.pt . 29 . 3. 

28. Tot aşa şi voi, pe dinafară vă 
arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe 
dinlăuntru sînteti plini de fă\ărnicie şi 
de fărădelege. 
29. Vai • de voi, cărturari şi Farisei 
făţarnici ! Pentrucă voi zidiţi morm in
tele proorocilor, împodobiţi gropile 
celor neprihăniţi, " Luc. 1 1 . 47.  

30. ş i ziceţi : Dacă am fi trăit noi 
în zilele părinţilor noştri, nu ne-am 
fi unit cu ei la vărsarea sîngelui proo
rocilor. 
3 1 .  Prin aceasta mărturisiţi despre 
voi înşiYă că sînteţi • fiii celor ce au 
omorî! pe prooroci. •' Fupl.7.nt,"2. tTes.2.1;. 

32. Voi • dar umpleţi măsura părin-
ţilor voştri ! ,, Fnc. 10. lti .  1 T•·• · 2. 1s. 

33. Şerpi, pui • de năpîrci ! Cum veţi 
scăpa de pedeapsa gheenei ? 

"' Cnp.3. 7: 12.s.t. 

34. De aceea •, iată, vă trimet proo
roci, înţelepţi şi cărturari. Pe •• unii 
<ţ�n -�i îi �eţi om?rî ş_i răstigni, pe ţ al
ţ1.1 . 11 '".eţ1 �ate . '"· smagogile voastre, ŞI-I veţi prigoni dm cetate în cetate ; 
;�::::: i�: �::�c�;�ei1•.�-„�;5_„�"' f'upt. o 

. .o; 1 .&J , ou i 22. 19. 

• 35. ca • s.ă vină asupra voastră tot 
s1!1g�le nevinovat, care a fost vărsat pe 
pamtnt, dela •• sîngele neprihănitului 
�bel i;iînă la �îngele ţ lui Zaharia, 
fiul lut Barach1a, pe care l-aţi omorît 
între Templu şi altar. 
•Apoc.18.24. ••Fac.4.8. llous.12. ţ2Cron.2'.20,21. 

Dărîmarea Ierusalimului. 24 1: La ieşirea •  din Templu, pe cmd mergea Isus, ucenicii Lui s:au apropiat �e El ca să-l arate clădi· rile Templului. •' Murc. 13. t .  Luc.21.6• 
2. Dar Isus le-a zis : „Vedeţi voi toati:_ ace:te lu�ru.r i ? A?�vă_rat vă spun 

�:ă,n�arev�;a:::i11r�
: <l

1
�:
î1
�
�
w_�

. pe pia· 
„„ 1 Reg.9. 7 . for. 26. 18. Mic. 3. 12. Luc. 19 . .f.I, 

3. El a şezut jos pe muntele Măslini· 
lor. Şi ucenicii • Lui au venit la El la 
o part"._, ş_i I-au zis : „Spune-ne ••, cînd se \"Or mtimpla aceste lucruri ? Şi care 
va fi semnul veni rii Tale şi al sfîrşitu. 
lui veacului ace; tuia ?" 

"'" l\lnrc. 13.S. '"'" l Tes.6.1.  

4. Drept răspuns, Isus le-a zis : „Bă
gaţi de seamă • să nu vă înşele cineva. 

* I-;fe�.0.6 .  Col.2.Et, IR. 2Tes.2.3.  I fottn4.1.  

5 .  Fiindcă • vor veni mulţi în Numele 
Meu, şi vor zice : „Eu sînt Hristosul !" 
Şi •• vor înşela pe mulţ i. 

.... Ier. 1-1. 14; :itl. �l. 25. Vera. 2.1, loim O. 43. '"'l.'I Yers. U. 
6. Veţi auzi de războaie şi veşti de 
războaie : vedeţi să nu vă spăimîntaţi, 
căci toate aceste lucruri trebuie să se 
întîmple. Dar sfîrşitul tot nu va fi 
atunci. 
7. Un • neam se va scula împotriva 
altui neam, şi o împărăţie împotrirn 
altei împărăţii ; şi, pe alocurea, vor fi 
cutremure de pămînt, foamete şi 
.ciumi. "" 2 Cron .  15.6. 1�:1.. 19. 2. Hng. 2.2'.!. Zu.h.14.13 . 

8. Dar toate aceste lucruri nu vor fi 
decît începutul durerilor. 
9. Atunci • vă vor da să fiţi chinuiţi, 
şi vă vor omorî ; şi veţi fi urîţi de toa
te neamurile pentru Numele Meu. 
.,.. Cap. 10. 17. Man:. 13. e. Luc. 21. 12. Ioan 15. 20; 16. J. 
Fapt. 4.2, S; 7.69; 12.1, etc. lPel. 4.16. Apoc.2.10, 13. 
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JO. Atu�.ci mult � . vo� • cădea, s� \'Or î� Pi!stie", să nu ă d . 
953 

·nde unu pe alţ1 1, ŞI se vor un un ii ta-L in odăiţe ase 
v 

.�
ceţi acolo !  „la-�� aJtii. .... Cnp"t.di i�Îr)�, ::? Tlm . 1 . 10; uo, 1s. ��- Căci •, cum i

unse , sa nu credeţi. t 1. Se _vor �;� a mu ţ1 • pro_oroc i min- s�nţ şi se vede 
e
î
�e

a_ fl
ulgerul dela ră. oşi ş1 vor mşela pe m u l ţ i. •cnp.7. 15. f1 ş1 venirea Fiu�u· a ap_us, aşa va ;��t.:?O�:!I- 2Pet. 2 . i .

. 
„� .... 1 Ti�. -t . 1 .  Yl'�. &. 2.1. 28. Oriunde • va f11

. o�ulu1. .... Luc. 17.2-1. 

J 
2. Şi, din pncma i nm u.l tir i i  fărăde- vor aduna vulturii s!11�vul i, acolo se l�g!i, dragostea celor mai mulţi se va 29. lncJată • du ă · ' 39. :io. Luc. 17.!17. 

aci „soare �e se •• v� în�cuele zile de necaz_, r1 3.' Dar • �ine .va răbda pînă la sfîr- va ma i da lumin . neca, luna nu-şi 
·t va fi mmtu1t. dea din cer . a �1, stelele vor căş1 ' • Cnp . 10. 22. Murt. 13. 13. Evr. 3. 6, H. A roc. 2. 10. clătinate." ,'. ŞI �utenle ceruri lor vor fi 

!!� ta
;���!��u

a
i��

a��a t���Pt�t��i �?.'.·1��;��:;_
1
�o�·!�:��i'.:;r�·s�';.1��.;:;.-:�.-�����2�: 

va ;ă slujească d� mărtur_ie tuturo; 30. Atunci • se · 
ăt 

• 

�eamurilor. Atunci va vem sfîrşitul . F iului omului t��:; .. a in �er.�emnul 
• csp. 4. 23; 9. "6. ••Rom. 10.1s. col . 1 . 6, 23. mîntului se vo'r bo . . sem1nţ11le pă-Fiu l omului ven ind1• ŞI t v�r vedea pe 

pustiirea /eruf::/i�::/:fuf
.
i venirea Fiu- p.,utere şi cu 0 mare �la��ru ce�ului cu 

1 5. De aceea •, cînd veţi vedea urî
ciunea pust i irii", despre care a '�or
bit proorocul �an iei ·.·. „aşezată în lo
cul sfint" - cme t citeşte să înţelea
gă ! _ .,,.. Mnrc.13.14. Luc. 21. 20. (<>,'ID110 . 9 . 27; 12.11. 

+Dan . 0 . 2.\  26. 1 6. atunci, cei ce vor fi în I udea, să 
fu gă la munţi ; 

';t· �jl!, tCap. l�.27. Marc. 13.�. Arot�."i.7. 19. �l���ti�u���I;��. P;i �n
ogr

e
:
i
�u�� �� 

. n ce e patru vinturi dela o margine a cerurilor pină la ce�laltă 
.,.. Ce.p. 13. 4 1 .  l Cor. 15.62. l Tee. 4 . 16·. �2. f?.ela �mochin învăţaţi pilda • lui . 

�.1
ţ
nd 1 1 . �ragezeşte şi înfrunzeşte mlă: 

1 
a, şhţ1 că •• vara este aproape. 

17. cine va fi pe acoperişul casei 
să nu se pogoare să-şi ia lucrurile di� 

"' Luc. 21 .2), (n,�Joc.5.9. 
33. Tot aşa, şi voi, cînd veţi vedea toate �ceste lucruri, să ştiţi că Fiul 

se omului es�e apr9ape, este chiar la uşi. 34. Adevarat va �pun că, nu • va trece neamu l acesta pină se vor întimpla toate aceste lucruri. 

casă ; 
1 8. şi cine va fi la cîmp, să nu 
întoarcă să-şi i a haina. 1 9. Vai • de feme il e, cari vor fi în
sărcinate şi de cele ce vor da ţî ţă în 
zilele acelea ! '' Luc. 23.29. 20. Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu 
fie iarna, nici într'o zi de Sabat. 
21 . Pentrucă • atunci va fi un necaz 
aşa de mare, cum n'a fost niciodată 
dela începutul lumi i pînă acum, şi ni
ci nu va mai fi. • linu. 9. 26; 12. 1 .  Joel 2. 2. 

22. Şi dacă zilele acelea n'ar fi fost 
scurtate, nimeni n'ar scăpa ; dar •, din p_ricina celor aleşi, zilele acelea vor 
fi scurtate. • Isa. 65.S, 9. Znb . 14. 2, 3. 
23. Atunci • dacă vă va spune cine-

va : „ lată, Hristosul este aici sau a-
colo", să nu-l credeţi. ' 

* Marc. 19. 21 . Luc.17. 23i 21.8. .24. �ă�i se • vor scula H ristoşi min
cmoş1 ŞI prooroci mincinoşi ; vor face 
s�ll}ne mari şi minuni, pînă acolo încît s� inşele, dacă •• va fi cu putinţă chiar 
ŞI pe cei aleşi. • Deut. u . 1 .  vero. i;, 11.

'
2Tes.2. 

ir:,�
.
��.'19.19.''*lona 6.37; 10.28, 29. Hom.8.2&-30. 

25. lată,_ că v'am spus mai dinainte . 26. Deci, Wică vă vor zice : „ Iată-L 

*Co.p.16,28; 2.'i.M. l\lnrc.13.30. Luc.21.32. 35„ Cerul • şi pămîntul vor trece, dar 
cuvintele Mele nu vor trece. • r,. 102.26. �:�.a:::i.ler

. 31.36, 36. Cap.5.18. Marc.l:i.31. Luc.21.23. 

Indemn la veghiere. 
36. Despre • ziua aceea şi despre cea

sul acela, nu ştie n imeni : nici înG'e
rii din ceruri, nici Fiul, ci numa�•• Tatăl. •Marc. 13.S2. Fapt. 1.7.  ! Tes. 6.2. 2Pct.3.IO. 
"'"' Zuh. J.1. 7. 37. Cum s'a întîmplat în zilele lui 
Noe, aidoma se va întîmpla şi la veni
rea Fiului omu.lui. 38. ln adevăr, cum • era în zilele di
nainte de potop, cînd mîncau şi beau, 
se însurau şi se măritau, pină în ziua 
cînd a intrat Noe în corabie, 

.,..Fo.c.6.3�&; 7 . Ei. Luc.17.26. tPet.3.20. 

39. şi n'au ştiut nimic, pînă cind a 
venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot 
aşa va fi şi la venirea Fiului omului. 

40. Atunci •, din doi bărbaţi cari vor 
1. Sau: hoit, mortăclWle. 
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fi la cîmp, unul va fi luat şi altul va 
fi lăsat. • Luc. 17._:" •;tc. 

4 1 .  Din două femei cari vor macm� Ia moară, una va fi luată şi alta va f1 
lăsată. . . 
42. Ve�heaţi ·dar •, pentru că nu ştiţi 
în ce z1 va veni Domnul vostru. 

""'Cap.20.13. Murc. 13.33, etc. Luc.21.�. 

43. Să ştiţi • că, dacă ar şti stăpînu! 
casei la ce strajă din noapte va veni 
hotul, ar veghea şi n'ar lăsa să-i spar-
gă casa. . 

>:•Lut.12.39. tTes.6.2. 2Pet.3.10. Apoc. 3 . 3; lti. 15. 

44. Deaceea • şi voi fiţi gata ; căci 
Fiul omului v; veni în ceasul în care 
nu vă gîndiţi. •Cup.26.13. l Teo.6.6.  

45 Care este deci • robul credincios 
şi î�ţelept pe care l-a pus stăpînul 
său peste �eata slugilor sale, ca să le 
dea hrana la vremea hotărîtă ? 

"'Luc. 12.42. Fnpt.20.28. t Cor . 4 . 2. Evr.3.6. 

46. ferice • de robul acela, pe care 
stăpînul său, la venirea lui, î.1 va găsi făcrnd aşa ! " Apoc. JS. 15. 

47. Adevărat vă spun că • îl va pune 
peste toate averile sale. 

�'Cop.20.21, ZS. Lue.22.29. 

48. Dar dacă este un rob rău, care 
zice în inima lui : „Stăpînul meu ză
boveşte să vină !" 
49. Dacă va începe să bată pe tova
răşii lui de sfojbă, şi să mănînce şi 
să bea cu beţivii, 
50. stăpînul robului aceluia va veni 
în ziua în care el nu se aşteaptă, ş i în 
ceasul pe care nu-l ştie, 

5 1 .  îl va tăia în două, şi soarta lui 
va fi soarta făţarnicilor ; acolo • va fi 
plînsul Şi scrîşnirea dinţilor. 

�'Cu.p.8.12i 26 . 30. 

Pilda celor zece fecioare, 

7. Atunci toate fecioarele acele 
sculat şi şi-au • pregătit candeleÎe�'au 
8. Cele nechibzuite au zis :�;�· ":as· 
ţelepte : „Daţi-ne din untdelemnul •n. 
stru, căci ni se sting candelele " vo. 

9. Cele înţelepte le-au . răs pun; : , N . 
c� !lu cugiva. sa n_u l!e a1ungă nici �0u : mei voua ; c1 mai bme duceţi-vă la u� ce vînd untdelemn şi cumpăraţi-vă „cei 

1 O. Pe cînd se duceau ele să cum
. 

untdelemn, a venit m irele : cele ifeere 
rau gata, au intrat cu el în odaia J• nuntă, şi _ s'a • încuiat uşa. • Luc. 1u; 
1 1 . Mai pe urmă, au venit şi cel lalte fecioare, .şi au zis : „Doamne �Doamne, deschide-ne !" • cap. 1.21_23

' 

1 2. Dar el, drept răspuns, Ie-a zis
: 

„Adevărat vă spun, că nu • vă cu: fiOSC !" ""' Pe. 6. 6. Hab.l. t3. Ioan9.31. 

1 3. Veghiaţi dar •, căci nu ştiţi ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului'. 
* Cap. 24 . 421 44. Marc. 13.33, 35.Luc.21. 86. ICor.16. Ia. 
! Teo. 6. 6. l Pet. 6. 8. Apoc.16.16. 

Pilda talanţilor. 
1 4. Atunci • lmpărăţia cerurnor se va 
asemăna cu '"' un om, care, cînd era 
să l?.lec:. înţr'o al!ă ţar�, a chemat pe 
robu sa1, Şl le-a rncredrnţat avuţia sa. 

* Luc. 19. 12. *t.•Ce.p.21.33. 
1 5. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia 
doi, şi altuia unul : fiecăruia • după pu
terea lui ; şi a plecat. 

"" Rom . 12. 6. ICor.12. 7111,29. Efes.4.11, 

1 6. Iodată, cel ce primise cei cinci 
talanţi, s'a dus, i-a pus în ne�oţ, şi a 
cîştigat cu ei alţi cinci talanţi. 

1 7. Tot aşa, cel ce primise cei doi 
talanţi, a cîştigat şi el alţi doi cu ei. 

1 8. Cel ce nu primise decît un talant, 
s'a dus de a făcut o groapă în părnînt 25 I . Atunci lmpărăţia cerurilor se şi a ascuns acolo banii stăpînului său. 

va asemăna cu zece fecioare, cari 1 9. După multă vreme, stăpînul ro
şi-au luat candelele, şi au ieşit în în- bilor acelora s'.a întors şi le-a cerut 
tîmpinarea mirelui •. socoteala. 

• Eleo.6.29,90. Apoc.19.7;2t. 2, 9. 20. Cel ce primise cei cinci talant� 
2. Cinci • din ele erau nechibzuite, şi a venit, a adus alţi cinci talanţi, şi a 
cinci înţelepte. • Cap.13.41;22. 10. zis : „Doamne, mi-ai încredinţat cinci 
3. Cele nechibzuite, cînd şi-au luat talanţi ; iată că am cîştigat cu ei alţi 
candelele, n 'au luat cu ele untdelemn ;  cinci talanţi." 
4. dar cele înţelepte, împreună cu 21. Stăpînul său i-a zis : „Bine, rob 
candelele, au luat cu ele şi untdelemn bun şi credincios ; ai fost credincios 
în va��· în puţine lucruri, te voi pune peste • 

5. Fun_dcă mirele _zăbovea, au • aţipit multe lucruri ; intră în bucuria •• stă-
toate, ŞI au adormit. * l Tes. 5. 6. pinului tău." *Cap.24. 47. ven1.34.46.Loc.12.«; 
6. La miezul nopţii, s'a • auzit o stri- ?i. 29,90. "*2Tlm . 2 . 12. Evr. 12.2. 1 Pet. 1 . a. 

gare : „lată mirele, ieşiţi-i în întîm- j 22. Cel ce primise cei doi talanţi, a 
pinare !" " Cap.24. 31. 1 Teo.4. 16. venit şi el, şi a zis : „Doamne, mi-ai 
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dintat doi talanţi ; iată că am cî- 36. am fost ol • . , . • 955 înr:1 cu ei alt! d?i ta.tanti .''. am fost boln g ·' ş� M a.t1 imbrăcat . şt g Stăpîn.ul .sau 1-� zis : „Bu:ie �. rob deţi ; am fos�vin

ş�. a\1 ve�1t să Mă ve: 23· i credmc10s ; a1 fost crcd1nc1os în nit pe la Mine " • 1temmţă, şi aţi ve
bUÎ·�e lucruri, te voi pun� peste multe 37 At · -. •c·2·10.•6. "" 2 Tim 1 16 
pu :uri ;  intră în bucuria stăpînului spu�de �nCO cei nepr�hăniţi li vor

. �ă: l�c '" ,. Vers. 21. noi flă�l�d 
oa'!Jne? cmd Te-am văzut ti4· Cel ce n.u f ri!Il ise . decît un ta- ci ? Sau fiindu�Ţ!���� �a

ît .să mănîn-
i a venit ş1 e , ŞI a zis : „Doamne ai băut ? • ŞI 1am dat de lan Ştiut că eşti om aspru, care seceri 38. cind Te-am văzut noi t " '  . r unele n'ai sămănat, şi strîngi de Te-am primit ? Sau gol . T

s ram,. ş1 
u�de n'ai vînturat : • 

. , brăcat ?  • ŞI e-am 1m-2S. mi-a fost teama, Y ni_ a'!1 du� de î 
39. Cî�d T�-am văzut noi bolnav sau li-am ascuns !al��tul m pammt ; iată- n
40
tem

D
n1ţă, ş1 "am venit pe la Tine ?" I . ce este al tau · rept raspu I 0 126. Stăpînul său i_-a _răspuns :  ,,Rob zice·· Ad " �s, mparatul le va 

A - teor1: •" . ev�rat va şpun că, oridecîviclean şi lenveş ! I şt�ut ca s�cer de d' aţ� facut aceste lucruri unuia unde n'am samanat, ş1 că strmg de �n . acM
eşti f?arte �eînsemnaţi fraţi ai 

unde n'am vînturat ; 
,.
e�

:ov /e m1 le-aţi făcut." 
27. prin u.�mare se c�de� ca tu să-mi · 4 · 3� ;19.11. Cup. 10.<2. Marc.9.41. Evr.6.lo. 

fi dat ba�u l<f: zara_f1, ş1,_ la vef!_irea 4 � -. Apoi v� �ice celor dela stînua mea, eu m1-aş f: luat 1 napo1 cu dobmdă Lu i : „D�ceţ1-va • dela Mine, blestece este al meu · maţilor, 1� •: f�cul cel vecinic, care a 
28. Luaţi-i dar t�lantul, şi daţi-l celui f�fţ p:egatit diavolului ţ şi îngerilor ce are zece talanţi. 

42. t·2 Pet.��4�i�ct�:� · 7. 23. Luc.1s.21.  ••cap.rn. <-0, 
29. Pentrucă • celui ce are, i se va da, 

şi va avea de prisos ; dar dela cel ce 4.2· Căc� am" f.ost flămînd, şi nu Mi
n'are, se va lua şi ce a re !  aţi d�t s_a mamnc ; Mi-a fost sete, şi 

•Cap. 13.12. Morc.4. 25. Luc . 8 . 18; 19.28. Ioan l5.2. nu M1-aţ1 dat să beau j 
30. Jar pe robul acela netrebnic, a- �3. am fost străin, şi nu M'aţi pri
runcaţi-1 în • întunerecul de afară : a- mit i am fost gol, şi nu M'aţi îmbră
colo va fi plînsul şi scrîşnirea din- cat ; am fost bolnav şi în temniţă şi 
ţilor. '' Cap.s.12;24.61. 

n'aţi venit pela Mine." ' 
Judecata viitoare. 31 . „Cînd • va veni Fiul omului în 

slava Sa, cu toţi sfinţi i îngeri, va şe
dea pe scaunul de domnie al slavei 
Sale. ,, Zob.14. 5. Cop. 16. 27; 19. 28. More. 8. 98. 
Fapt. I. 11. 1 Tes. 4. 16. 2 Tes. l . 7 .  Iuda 14. Apoc. 1. 7. 
32. Toate neamurile vor • fi adunate 
înaintea Lui. El •• îi va despărţi pe uni i 
de alţii cum desparte păstorul oi le de 
Capre j • Rom. 14. 10. 2 Cor. 6. 10. Apoc. 20 . 12 .  
"Ezec.20.98;34.17,20. Cap.13.49. 33. şi va pune oile la dreapta, iar ca
prele la stînga Lui. 34. Atunci Impăratul va zice celor 
dela dreapta Lui : „Veniţi binecuvînt�ţ�i Tatălui Meu de moşteniţi •  lmpă
raţ1a, care•• v'a fost pregătită dela 
întemeierea lumii. "Rom. 8. 11. 1 Pet. 1 . 4, 9; 1.9. Apoc.21.7. ""Cap.20.23. Me.rc.10.40. lCor.2.9. 
Evr.U.16. . 

35. Căci • am fost flămînd, şi Mi-aţi 
d�t de mîncat ; M i-a fost sete, şi Mi
aţ1 dat de băut ; am fost străin ••, şi 
M'aţi primit · 'lsa.r.s.1. Ezec. 1�. 7 .  Iac.1.27. ••Evr.19.2. Sioan6. 

44. Atunci. li vor răspunde şi ei : „Doamne, cmd Te-am văzut noi flămînd sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?" ' 
45. Şi El, drept răspuns, le va zice : 

„Adevărat vă spun că, oridecîteori • 
n'aţi făcut aceste lucruri unuia din
tr'aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai 
Mei, Mie nu Mt le-aţi făcut." 

"'Prov.14. 31;17.5. Ze.b.2.8. Fo.pt.9.6. 
46. Şi aceştia vor •  merge în pedeap

sa vecinică, iar cei neprihăniţi vor 
merge în viaţa vecinică." 

*Dau .12. 2. Ioan 5. 29. Rom. 2. 7, etc. 

Sfătuirea împotriva lui Isus. 

26 1 .  Dupăce a isprăvit Isus toate 
cuvîntările acestea, a zis ucenici

lor Săi : 
2. „Ştiţi • că după do�ă zi!� vor fi 

Paştele ; şi fiul omulw va ft dat ca 
să fie răstignit !" 

*MRrc.14. 1 .  Luc.22.1. Ioo.o 13. 1 .  
3. Atunci • preoţii cei mai de �eamă, 

cărturarii şi bătrînii norodului s'au 



956 M A T E I  26. 
strîns în curtea marelui preot care se 
numea Caiafa ; 

til! Ps.2.2. Ioan 11.47. Fapt. 4 . 25.  ett:. 

4. şi s'au sfătuit împreună, cum să 
prindă pe Isus cu vicleşug, şi să-l o
moare. 
5. Dar ziceau : „Nu în timpul prazni
cului, ca să nu se facă turburare în 
norod." 

Mirul turnat pe capul lui Isus. 
6. Cînd • era Isus în Betania ••, în ca
sa lui Simon leprosul, 

.:i-Marc. 14.3. Iono 11.  l , 2i 12.3. icr.•Ca.p.21.17. 
7. s'a apropiat de El o femeie cu un 
vas de alabastru cu mir foarte scump ; 
şi, pe cînd sta El la masă, ea a turnat 
mirul pe capul Lui. 
8. Ucenicilor • le-a fost necaz, cînd au 
văzut lucrul acesta, şi au zis : „Ce rost 
are risipa aceasta ? " Ioan 12.t. 
9. Mirul acesta s'ar fi putut vinde 
foarte scump, şi banii să se dea săra
cilor." 
I O. Cînd a auzit Isus, le-a zis : „De ce 
faceţi supărare femeii ? Ea a făcut un 
lucru frumos faţă de Mine. 
1 1 . Pentrucă • pe săraci îi aveţi tot
deaunea cu voi, dar pe •• Mine nu Mă 
aveţi totdeauna. "Deut. 10. 1 1 .  Ioan 12.s. 
•(lcu.11. JA.20;28.:.'0. Ioan 13.33i 1".JD; 16.0,28; 11. u .  
1 2. Dacă a turnat acest mir pe tru
pul Meu, ea a făcut lucrul acesta în 
vederea pregătirii Mele pentru îngro
pare. 
1 3. Adevărat vă spun că ori unde 
va fi propovăduită Evanghelia acea
sta, în toată lumea, se va spune şi ce 
a făcut femeia aceasta, spre pomeni
rea ei." 

\linzarea lui I sus. 
1 4. Atunci • unul din cei doisprezece 
numit luda •• lscariote'1nul, s'a dus I� 
preoţii cei mai de seamă, 

,,.. Mo.rc. 14. JO. Luc.22.3. Joo.n 13.2,!IO. �cap.10. 4. 
_1 5. şi _ le-a .zis : .„�e • vreţi să-mi daţi, ş1-L voi da m m1mle voastre ?" Ei i-au 
cîntărit treizeci de arginţi. 

* Za h . 1 1 . 12. Cap.27.S. 
1 6. Din clipa aceea, luda căuta un 

���ie ��erit, ca să dea pe Isus în 
Descoperirea vînziUorului. 

1.7. ln • zi�a_ .dintîi a praznicului Azi
n;i1l_or, ucenicu �u _ vei:iit la Isus, şi l-au z�s .  _„Unde vrei sa-Ţ1 pregătim să mă
mnc1 Paştele ?" 

• Exod. 12. G, 18. More. u.12. Lnc. 22. 7. 

1 8. El le-a răspuns : „Duceţi-v" • c�tate la cu.tare om, şi spuneţi-i . 
a 1n 

vaţătorul zi.ce : „Vremea Mea e�t" ln. proape ; voi face Paştele cu e . a-Mei în casa ta." ucenicii 
1 9. Ucenicii au făcut cum Ie cise Isus, şi au pregătit Paştelrorun. 
2.0. S_eara •, Isus a şezut la masă cei doisprezece ucenici ai Săi. cu 

„ '°' Mnrc.„14. 17-21. Luc .22 . 14 . Ioo.n 13. 21 
2 1 . Pe cmd mmcau, El a zis . A · 

vărat vă spun că unul din voi· M 0 de
vinde." 

a va 
22. Ei s'au întristat foarte mult . 
au început să:I zică unul după altur „Nu cumva smt eu, Doamne ?" · 

23. Drept răspuns, El le-a zis : c 1 • 
ce _a înt�ns cu M!ne mina în blid, 

·�c:la Ma va vmde. Pa. 41. 9. Luc.22. 21 . Joau 13. 1&. 
24. Negreşit, Fiul omului Se duc du.�� cum • este scris �espre El. Da� vai �e omul a�ela p�m care este vîndut Fiul omulm ! Mai bine ar fi fost pe�tru el să nu se fi născut !" •Ps. 22. f!<n. 03. r>�n . 9 .  26. M�c.9. 12. Lnc. 24. 2:.,26,46. I<'apl. l7 . 

2.3;26.22,23. l Cor. fo. 3. C-9 (oan 17. 12. 

_25. Iu�a, vînzătorul, a luat cuvîntul, ş� 1-a z1s1� „Nu" c�mv� sînt eu, lnvăţat
t
c;i�.�le ? „Da , 1-a raspuns Isus, „tu 

eş I .  
Cina cea de taină. 

26. Pe cînd • mîncau ei, Isus a •• luat 
o .pîne ; �i, după ce a binecuvîntat, a 
frmt-o, ş1 a dat-o ucenicilor zicînd : 
,.Luati, mîncaţi ; acesta ţ est� trupul 
Meu." 
"'" Mnrc. 14.22. Luc.22.19. •• t Cor.11 .23-25. t t Cor.10.16. 
27. Apoi a luat un pahar, şi, după 
ce a mulţămit lui Dumnezeu, li l-a dat 
zicînd : „Beţi • toţi din el ; •Marc. 14.zi'. 
28. căci acesta • este sîngele Meu, 
sîngele legămîntului celui •• nou, care 
se varsă pentru ţ mulţi, spre iertarea 
păcatelor. • Exod.24.s. Lev. 11 . u .  ••1er.3t.3t. 

tC•r.20.2". Rom . 3. 15. E\T. 9.22. 
29. Vă spu n •  că, de acum încolo nu 
voi mai bea din acest rod al viţei, pî
nă •• în ziua cînd îl voi bea cu voi nou 
în lmpărăţia Tatălui Meu." 

•Marc.14.20. Luc.22. 18. ••Fapt.J0.41. 

Isus lnştiinfează pe ucenicii Săi. 
30. După ce • au cîntat cîntarea, au 
ieşit în muntele Măslin ilor. • Morc. 14.26. 

3 1 . Atunci Isus le-a zis : „ln noaptea 
aceasta, toţi • veţi •• găsi în Mine. o 
pricină de poticnire ; căci este sens : 
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loi baţe.t . P��torul, şi oile turmei şi _S'a rugat a trei " . 
• 

957 
„\ fi risipite. aşi cuvinte. a oara, zrcmd acele-vor,11.rc.H·27. 1oan 10. 32. �"-C•p:ll .6. t.Z•b. 13 .7. 45. Apoi a . 

Dar după ce vor mvra, vor • mer- zis . Do 
"
ţ · �enrt la ucenici şi Ie-a 32: iniea voastră în Galilea." lată ·�ă rmi 1 . e acum şi od1h�it i-vă 1 

ge 1na •can. 28. 1. 10, 1a. Morc.1•.:ia; 16. 7. să fie d:t �en1t. c�asul ca Fiul omui�i 
33 Petru a h�at cu�î�t_ul, �i I-a zis : 46. Scul an-�rn�e . păcătoşilor. 

·. r dacă toţ r ar gas! �n Tme o pri- iată că va„ . a1?e� să mer"em . /�'de poticnire, eu n ic1odatâ nu voi se apropie vrnzatorul." " ' ci�� în Tine o p�i�ină d�, �otic�ire." Prinderea lui Isus. ga4 Adevărat 1ţ1 spun , 1-a zis Isus 47. Pe cînd • vorbe El • " . 3:i� chiar în noaptea aceasta, îna'. vine luda unul din
a 

. inc�, iată că \�:e c; să cînte . coc<;i��I, te vei lepăda cu o glo�tă mare, cu 
c
s
e�b�

oi�preze�e, 
d Mine de trer ori. mege, tnmeşi de preoţi' � cu . c10-e •:.rarc

:
••. 30. Luc . 22. 3' '

.
Jo•a . 1s.sa. seamă şi de bătrînii nor�d�j�i�.31 de 

35. Petru u l-a raspun� : „Chiar dacă · �1arc.1'. '3. Luc. 22 . '7. Joen 18. 3. Fept I 16 

ar treb� i sa mor. cu„T1�e, t�t nu i;n� 48. _Ymzătorul le dăduse semn�! · a� 
voi lepada de Tme. Şr totr ucenicu rsta . �·P: care-ţ voi săruta eu, ace-
au spus acelaş lucru. �este , sa puneţi mina pe el !" 

Ohetsimani. su�· şliniata, _ l�dit� �propiat de I-
36. Atunc� • Isus � venit C!-1 ei �ntr'.un rul� !" Ş i\��5.· �ăru��tciune, !�;.��.��9� loc îngr�� 1t, numit G_het�l!Tla�l,u ŞI � I ?O. ulsus .i-a zis : „Prietene „ ce ai ve-

zis ucenicilor : „ Şedeţi a1c1 pma Ma n it sa faci, fă !" Atunci oamenii . 
voi duce colo să Mă rog." s'.au apropiat, au pus mînile pe j���a •Marc. 14.32-35. Luc . 22 . 39. Ioan l8. l. Ş I L-au prins. op . ' 
37. A luat �u El pe_ P�tru _şi pe • cei 5.1 .  

.Şi u�ul • din ceice erau'·��9·���: 
doi fii ai lur f'.e�ede1, �1 a mc"eput să a mhns mma,, a scos sabia, a lovit pe 
Se întristeze ş1 sa se m1hneasca foarte robul marelui preot, şi i-a tăiat u
tare. * Cap. 4. 21. rechea. • roan 18. 10. 
38. Isus le-a zis atunci : „Sufletul Meu 52. Atunci Isus i-a zis : „Puneţi sabia 

este cu�rin� d.e . o �ntristare � .de moar- 1 Ia locu_I ei ; că�i *, toţi cei ce scot sabia, 
te · rămineţ1 aret, ŞI vegheaţi 1mpreună de sabie vor pieri. •Fnc.9.6. Apoc. rn. 10. 

cu
' Mine." • 1nan12.21. 53. Crezi că n'aş putea să rog pe Ta-39. Apoi a mers puţin mai înainte, tăi Meu, care M i-ar pune îndată Ia în

a căzut cu faţa la pămî11t, şi S' a  ru- d�mî_nă mai • mult de douăsprezece le
gat', zicînd : „Tată ••, dacă este cu grum de îngeri ? •21te • .  6. l; . oaa . 1. 10. 

putinţă, depărtează ţ dela M ine paha- _54. Dar cum se vor împlini Scriptu
rul acesta ! Totuş nu ţţ cum voiesc nle, cari zic că • aşa trebuie să se în
Eu, ci cum voieşti Tu." • Mnrc. 14.116 . Luc. 22. timp le ?" •r.a.1'>3.7, ete. Vera.2'. Luc.2'. 2.5, '4,46. 

c.Evr.6.7. ••Ionn12.21. ţ Cap.20.22. ttioono.:<O; 55. In clipa aceea, Isus a zis gloate-
l.ill . Filip.2. 8. lor : „Aţi ieşit ca după un tîlhar, cu să-40. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit bii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. dormind, şi a zis lui Petru : „Ce, un In toate zilele şedeam în mijlocul vo-
ceas n'aţi putut să vegheaţi împreună stru, şi învăţam norodul în Templu, şi 
cu Mine ! n'aţi pus mina pe Mine. 41. Vegheaţi • şi rugaţi-vă, ca să nu 56. Dar toate aceste lucruri s'au în
cădeţi în ispită ; duhul , în adevăr, este tîmplat ca să se împlinească cele scri
plin de rîvnă, dar carnea este nepu- se • prin prooroci." 
tincioasă." Atunci•• toţi ucenicii L-au părăsit şi 

'' Mnrc.13.33; 14.38. Luc.22. 40, 46. Efes. 6. 18. au fugit. • Plln.4. 20. Vers.M . •  ,, Ioan 18. 16. 

42. S'a depărtat a doua oară, şi S'a 
r�gat, zicînd : „Tată, dacă nu se poate sa se îndepărteze de M ine paharul a
cesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta !" 
�3: S'a întors iarăş la ucenici, şi i-a �as1t dormind ; pentrucă li se îngreuiaseră ochii de somn. 44. I-a lăsat din nou, S'a depărtat, 

I sus înaintea Sirzedriului. 

57. Ceice • au prins pe Isus, L-au dus 
la marele preot Caiafa, unde erau a
dunaţi cărturarii şi b�trînii. *blarc. 14.&a. Luc. 2'2 . D-1. .  Ionn tS.12, 19, 24. 

58. Petru L-a urmat de dep�rte? pînă 
la curtea marelui preot ; ap01 a mtrat 
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înlăuntru, şi .a �ezut jos cu aprozii, 
ca să vadă sf1rş1tul. • • • . . 

59. Preoţii cei mai de seama, �atrn�u 
şi tot Sobo!ul că'-!tau ".re-o martu..r�e 
mincinoasă impotnva Ju1 Isus, ca sa L 
poată omorî. 

60. Dar n'au găsit niciuna,_ m�ca� că 
s'au înfăţişat multi • martori mmcmo
şi La urmă au venit doi ••, 
.ii Ps. 27. 12; 35. 11. Marc. H. 16. Fapt. 6. lS . .,.."' �eut. 19.16. 

61 . şi au spus : „Acesta . a zis :  „Eu 
pot • să stric Ţe�pl_ul Im. D.um

,�
ezeu 

şi să-l zidesc Jaraş m.��:.12/�.eioan2.1e. 
62. Marele pr�ot s'a sc�at • î� P�

cioare, şi l-a zis : „Nu r�sp?nz1 n�
mic ? Ce mărturisesc aceştia 1mpotr1-
va Ta ?" >:•Marc H. 60. 

63. Isus • tăcea. Şi marele p_reot a 
luat cuvîntul, şi I-a zis : „Te „ J_ur, P� 
Dumnezeul cel viu, să ne spUI daca 
eşti Hristosul, fiul lui Dumnezeu." 
• IsB.63. 7. Cap.27.12, 14. „Lev.6.1. tSam.14.24,26. 

64. „Da", i-a răspuns !sus,
. 

„sînt ! 
„Ba mai mult, vă spun. ca de �cum 
încolo veţi vedea pe fiul omului şe
zînd •• la dreapta puterii lui Dumne
zeu, şi venind pe norii cerului." 
<'Dan. 7. 13. Co.p. 16.27;24 .30;25.31. Luc. 21.27. loan t .  

61 .  Rom. 14 .10. 1 Tes.4 .16. Apoc.1. 7. ,„.,.,Pe . 110. 1 . 
Fapt. 7.55. 

65. Atunci • marele preot şi-a rul?t 
hainele, ş i  a zis : „� huli! ! S:e nevoi� 
mai avem de martori ? lata ca acum aţi 
auzit hula Lui. •2Reg.1e.37; 19. 1 .  

66. C e  credeţi?" Ei a u  răspuns : „Este 
vinovat " să fie pedepsit cu moartea." 

·� Lev. 24. 16 Ioan 19. 7. 
67. Atunci • L-au scuipat în faţă, L-au 

bătut cu pumnii, şi L-au•• pălmuit, 
"' lea .50. 6; 03.3. Cap.27 .30 . .,...,.. Luc.22.63. loan19.3. 

68. zicînd : „Hristoase, prooroceşte
ne • - cine Te-a lovit?" 

..., Marc. 14.65. Luc.22.6'. 

Tăgăduirea lui Petru. 
69. Petru • însă şedea afară în curte. 

O slujnică a venit la el, şi i-a zis : „Şi 
tu erai cu Isus Galileanul !" 

„„ l\larc.1'.66. Luc.22.65. Ioan 18.16.17.26. 
70. Dar el s'a lepădat înaintea tutu

ror, ş i  i-a zis : „Nu ştiu ce vrei să 
zici." 

73. Peste puţin, cei ce stăteau s'a1;1 apropiat, şi . au zis lui Petru ?colo, 
mai încape îndoială că şi tu eşf

. 
„Nu 

din oamenii aceia, căci şi vorb �nu( 
dă de gol.' '. • •Lu:22 �e 74. Atunci el a •  rnceput să se bi ·�· me şi să ce jure, zicînd : „Nu cu 

asta. 
pe omul acesta !" In clipa ace 

nosc 
cîntat cocoşul. • ll!orc e1� a 75. Şi Petru. şi-a adus aminte de. v�1;: ba� pe C_'.1re. 1-0 spusese Isus : „lnain. te c� sa cmte _coc?��[, .te vei lepăda de Mme de trei ori. Ş1 a ieşit af , şi a plîns cu amar. ara 

>:oVQl'B.34. Marc. 14.30. Luc.22.81, 62. loe.n is.aa. 

Isus este dus la Pilat. 27 I_._ Cî�d s'3: făcut ziuă, t�ţi • preoţ11 �el m3:1 de sean:iă ş1 bătrînii norodului au ţinut sfat 1mpotriva lui Isus, ca să-l omoare. 
.,,..Pe.2 .2. Marc.16.1. Luc.22.66;23.1. Ioan18.2:8. 2. După ce L-au legat, L-au dus şi L-au dat în mina dregătorului•  Pilat din Pont. * Cop.20. 19. Fapt. a.13. 
Căinţa şi moartea lui luda. 

3. Atunci • luda, vînzătorul, cînd a vă
zut că Isus a fost osîndit la moarte 
s'a căit, a dus înapoi cei treizeci de ar'. 
ginţi, i-a dat preoţilor celor mai de 
seamă şi bătrînilor, •cap.26. 1� 1.1. 

4. şi a zis : „Am păcătuit, căci am 
vîndut sînge nevinovat." „Ce ne pasă 
nouă ?" i-au răspuns ei. „Treaba ta." 
5. Iuda a aruncat arginţii în Templu, 

şi s'a • dus de s'a spînzurat. 
<' 2 So.m.17.23. Fapt. 1.18, 

6. Preoţii cei mai de seamă au strîns 
arginţii, şi au zis : „ N u  este îngăduit 
să-i punem în vistieria Templului, 
fiindcă sînt preţ de sînge. " 

7. Şi dupăce s'au sfătuit, au cumpă
rat cu banii aceia „Ţarina olarului," 
ca loc pentru îngroparea străinilor. 

8. lată de ce ţarina • aceea a fost 
numită pînă în ziua de azi : „ Ţarina 
sîngelui." •Fapt.1.w. 

9. Atunci s'a împlinit ce fusese ve
stit prin proorocul Ieremia, care zice: 
„Au • luat cei treizeci de arginti, pr�
ţul celui preţuit, pe care l-au preţuit 
unii din fiii lui  Israel · • Zah.11.12, rn. 

1 O. şi i-au dat pe Ţa;ina olarului, du
pă cum îmi poruncise Domnul." 

Isus înaintea tai Pilat. 

71 .  Cînd a ieşit în pridvor, l-a văzut 
o altă slujnică, şi a zis celor de acolo : 
„Şi acesta era cu Isus din Nazaret." 72. El s'a lepădat iarăş, cu u n  jură
mînt, şi a zis : „Nu cunosc pe omul 
acesta !" 

1 1 . Isus S'a înfăţişat înaintea dre
gătorului. Dregătorul L-a • întrebat : 
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ti Tu � lmpăratul Iudeilor ?" b�tă �u nuiele • L- • . . 959 
„fş „ • •  i-a raspuns Isus, sînt " - a dat , 1 „D�� 15'. 2. Luc. 23. s. Ioan is. sa .  ·�"' Io�n 18. 37_ �� sa fie răstig�it m mm1 e lor, 
� )l""'-6 13· 

ee. 53. o. Marc.15. 15. L�c 23 
i r1111· Dar n'a. răspuns nim�c • la învi- 27. Ostaşii • dre :t 

. 1e,u,_20. 1oan 19 .1 . 16. 
I ?·.1e preoţilor celor mai de seamă Isus în pretoriu g� orului au dus pe 

n.u��trînilor. '.'Cup . 20.63. Joan 19.0 _ rul Lui toată ce�t:10��ş����at în ju-
şi 3aAtunci Pilat 1-a zis :  „N'auzi • de • M„ 6 
I . T • . ui . ?" 28. L-au desbrăcat d c.1 : 10. 1oao19.�. 

cite
.
lucruri e mvm 

.��;.�162. 1oaot9.10. şi L-au• îmbrăcat cu h �a�nele Lui, 
1 4 Isus nu i-a _răspuns la niciun cu-

0 aina stacojie. 

Vînt: aşa că se mira foarte mult dregă- 29. Au • împletit 0 cunună 
��uc.�- 1�· 

pe care l-au pus-o . sp1m, 
torul. - • . . o trestie în m· d

pe cap, ş1 l-au pus 
Jntiirirea hotariru de moarte. h ina reaptă Apoi înge nune eau înaintea Lui îşl b-t . -

1 5. La • fiecare �ra�ni_c al Paştelor, de El, şi ziceau . Pi ' _ . a eau JOC 

dregătorul .avea 0�1ce1 sa sloboa�ă n�- ratul I_udeilor !" · " e��;�-��;. i!�R�� rodului un mt�Ti��!�0\�iu�a;e��-���:�.�: 30. Ş1 scuipau • asupr L · . 1 trestia şi-l băteau în cap� u1, ş1 uau 
l6 Pc atunci aveau un întemniţat ve-stii: numit Baraba. . E

3
l
l .

LDupăce şi�au băt�t:·s�f�·1cj��-�� ] 7. Cînd erau adunaţi _la _un _loc, Pilat L , :au �esbracat de haina stacoj ie le-a zis : „Pe care vo1ţ1 sa v1-I slobo- -au 1mbracat cu hainele Lui şi• L-a� zesc ?  Pe Baraba sau pe Isus, care se dus să-l răstignească. ' •1oa.os.7• numeşte Hristos?" 
1 8. Căci ştia că d�n pizmă dăduseră Răstignirea. 

pe Isus în mînile h11. 32. Pe • cînd ieşeau afară din cetate 1 9. Pe cînd �ta Pilat . P� sc��n la ju- , a� „ î_ntîlnit ee un om din Cirene nu'. 
decată, nevasta-sa a trimis sa-1 spună : , mit Simon, ş1 l-au silit să ducă cru
„Să n'ai �i�ic � face cu n�prihănit�l 1 cea lui Isus. •Num.16.35. r neg.21. 13. Fapt.7• acesta · cac1 azi am suferit mult m os. Evr.rn. 12. ••Marc.16. 21. Luc.23.26• 

vis did pricina lui." 33. Cînd • au ajuns la un Joc numit 
20. Pre?ţii • cei mai de seamă şi bă- qo_l_�,ata, care înseamnă :  „Locul căpă-

trinii au mduplecat noroadele să ceară ţmu , <•Ma.rc.16.22. Luc.23.33. Ioao 19. 11. 
pe Baraba, iar pe Isus să-l omoare. 34 . . 1-au • dat s� bea vin amestecat 

•Marc. 16.11. Luc.23. 18. loan 18.40. Fapt. 3. 1(. CU fiere j dar, Clnd 1-a gustat n'a 
21. Dregătorul a luat cuvîntul, şi le-a vrut să bea. •Ps. 69 . 21. vers . .a. zis :  „Pe care din amîndoi voiţi să vi-l 35. Dupăce • L-au răstignit, l-au îm

slobozesc?" „Pe Baraba", au răspuns părţit hainele între ei, trăgînd la sorţi, 
ei. pentru ca să se împlinească ce fusese 
22. Pilat le-a zis : „Dar ce să fac cu vestit prin proorocul, care zice : „Şi-au 

Isus, care se numeşte Hristos ?" „Să împărţit„ hainele Mele între ei, şi 
fie răstignit", i-au răspuns cu toţii. pentru cămaşa Mea au tras la sorţi." 
23. Dregătorul a zis : Dar ce rău '' Mruc. 10.u. Luc.23.M. loao l9.U. ••Pa.22. 1s. 

a făcut?" Ei au început" să strige şi 36. Apoi • au şezut jos, şi-l păzeau. 
mai tare : „Să fie răstignit !" •vers.M. 
24. Cînd a văzut Pilat că n'ajunge la 37. Ş i • I-au scris deasupra capului 
nimic, ci că se face mai multă zarvă, a vina : „Acesta este Isus, lmpăratul lu
luat ' apă, şi-a spălat mînile înaintea deilor." • Marc.15 .26. Luc.23.38. 1000.19.19. 

norodului, şi a zis : „Eu sînt nevino- 38. Impreună • cu El, au fost răstig
vat de sîngele neprihănitului acestuia. niţi doi tîlhari : unul la dreapta şi ce-
Treaba voastră ! "  •Deut.21.6. lalt l a  stînga Lui. 
25. Şi tot norodul a răspuns : „Sin- •rsa.63.12. Maro. 15.21.Luc.23.� 33. Ioao 19.18. 

gele• Lui, să fie asupra noastră şi a- .Batjocurile trecătorilor. 

!:�.�/1�g!!��-�9.��;!,r:�·.::. IReg.2.32. Fopt.5.28. 39. Trecătorii • îşi băteau joc de El, 
dădeau din cap, 

Batjocurile ostaşilor. ''Ps.22. 1;100.20. Marc.15.29. Loc.23.35. 
26. Aţunci Pilat Ic-a slobozit pe  Ba- 40. şi zice�u : '\Tu •, car� strici. T�m

raba ;  iar pe Isus, dupăce a pus să-l piui, şi-l zideşti la loc m trei zile, 
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mîntuieşte-Te pe Tine însuţi ! Dacă :• 
eşti Tu fiul lui Dumnezeu, pogoara
Te de pe cruce !" 

„„ Cup. 26 .  61. Ioan 2. 19. "'"' Cap. 26. 63 .  

41 .  Preoţii cei  mai  de �e��� • . îm preu
nă cu cărturarii şi bătrmu, 1ş1 bateau 
şi ei joc de El, şi zicea� : . . 
42. Pe alţii i-a mîntu1t iar pe Sme 

nu s�'
foate mîntui ! Dacă este El lm

păratu lui Israel, să Se po�oare
1 
acum 

de pe cruce, şi vom crede m El . • 

43. S'a • încrezut în Dum
_
nez�u : sa-I 

scape acum Dumnezeu, .daca-� iubeşte. 
Căci a zis : „Eu sînt fiul )Ul Dumne
zeu !" . „�p�·:2·9• 

44 Tîlharii cari erau răstigmţ1 1m
pre�nă cu El, l i  aruncau aceleaşi • cu
vinte de batjocură. •Marc.10.:12. Luc.23. 39. 

lntunerecul. 
45 Dela • ceasul al şaselea pînă la 

cea�ul  al nouălea s'a făcut întunerec 
peste toată t��:·,os.8.9. Marc. 16.33. Loc.23. «. 

46. Şi pe la ceasul al nouăl.e.'!: lsu.s 
a• stri(J"at cu glas tare : „Eh , Eh, 
Lama s

"'
abactani ?" adică : „Dumnezeul 

Meu, Dumnezeul Meu, �entru ce M'ai 
părăsit ?" « Evr. 6. 7. •• P o . 22 . t .  

47. Unii din ceice stăteau acolo, cînd 
au auzit aceste vorbe, au zis : „Strigă 
pe I l ie !" 
48. Şi  îndată, unul din ei  a alergat de 

a luat un burete, l-a umplut • cu oţet, 
l-a pus într'o trestie, şi l-a dat să bea. 

.,.. Ps. 09. 21. l\lnrc. 10. 36. Luc. 23. 36. Ioan 19. 29. 

49. Dar ceilalţi ziceau : „Lasă, să ve
dem dacă va veni Ilie să-l mîntuiască." 

5 0. Isus • a striCJ"at iarăş cu glas tare, 
şi  Şi-a dat duhul •M11Jc.16.S7. Luc.23.46. 

Perdeaua 
dinlt!untrul Templului se rupe. 

5 1 .  Şi îndată perdeaua dinlăuntrul • 
Templului s'a rupt în două, de sus 
pînă jos, pămîntul s'a cutremurat, stîn
cile s'au despicat, 

O Exod. 2fi . ::l l .  2Cron.9. 14. Morc. 15.38. Luc.23.40. 

52. mormintele s'au deschis şi multe 
trupuri ale sfinţilor cari muriseră, au 
înviat. 

53. Ei au ieşit din morminte, după 
învierea lui, au intrat în sfînta cetate, 
şi s'au arătat multora. 

54. Sutaşul •, ş i  ceice păzeau pe Isus 
împreună cu el, cînd au văzut cutre
murul de pămînt şi  cele întîmplate, s'au 
înfricoşat foarte tare, şi  au zis : „Cu 

adevărat, acesta a fost fiul lui D nezeu !" "' Vers . . 96 .  Mu.rc. 10.39, luc.��"' 55. Acolo erau şt multe femei : priveau de departe ; ele • urmase'răcan 
Isus din Galilea, ca să-l slujească. pe 

>.\ Luc.i:i. 2 a 
.56. lntr� • ele era . Maria Magda: 

lma, Mana, mama lui  lacov şi a l · lase, şi mama fiilor lui  lebedei. 
ui 

('l\Iarc. 10. 40 lnmormîntarea lui Isus. 
· 

57. �pre • .seară, a ven.it un om bo. 
gat c;Im Ann:iatea, .numit Iosif, care 
era ş1 el ucenic al lu i  Isus. 

"'.Marc. 15.42. Luc.23.60, Joant9.38 
58. �I s'a du� la Pilat, şi _a cerut tru: 

pul lui Isus. Pilat a poruncit să i-l dea 59. Iosif a luat tru pul, 1-a înfăşurat 
într'o pînză curată de in, 

60. şi 1-a • pus într'un mormînt nou 
al lui  însuş, pe care-l săpase în stîncă. 
Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa 
mormîntului, şi a plecat. '' ''"· "'·o.  

61. Maria Magdalina şi cealaltă Ma
rie erau acolo, şi şedeau în faţa mor
mîntului. 

Pecetluirea mormîntului. 
62. A doua zi care vine după ziua 

Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi 
fariseii, s'au dus împreună la Pilat, 

63. şi i-au zis : „Doamne, ne-am adus 
aminte că înşelătorul acela, pe cînd era 
încă în viaţă, a zis : „După • trei zile 
voi învia." „ Cap. t6. 21 ; 11. 23; 20. rn; 26. 61. 
1\Jnrc. 8. 3 1 ;  10. 34. I�uc. 9. 22; 18. 33j 24. 6, 7. Ioan '.?. 19 . 

64. Dă poruncă dar ca mormîntul să 
fie păzit bine pînă a treia zi, ca nu 
cumva să vină ucenicii Lui noaptea 
să-l fure trupul, şi să spună norodu
lui : „A înviat din morţi !"  Atunci în
şelăciunea aceasta din urmă ar fi mai 
rea decît cea dintîi." 

65. Pilat le-a zis : „Aveţi o strajă ; 
duceţi-vă de păziţi cum puteţi." 

66. Ei au plecat, şi au întărit • mor
mîntul, pecetluind piatra şi punînd 
strajă." "Dno.G.17. 

lnvierea lui Isus. 

28 1 .  La sfîrşitul zilei Sabatului•, 
cînd începea să se lumineze �n 

spre ziua dintîi a săptămînii, Mari.a 
Magdalina şi •• cealaltă Marie au venit 
să vadă mormîntul. 

.:.Narc . 16. 1 .  Luc.24. t .  Ioao20.1. *o:<Cap. 'J:l.66. 
2. Şi  iatăcă s'a făcut un mare cu

tremu r  de oămînt ; căci un înger •  �I 
Domnului s;a pogorît din cer, a venit 
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ăvălit piatra dela uşa mormîn
şi a. pri a şezut pe ea. 
tulUl, Ş • Mo.rc.16.6. Luc.24.4. Ioon20.12. 

Infă(işarea • lui . era �ca fulgerul, 
�·. brăcămintea Im alba ca zăpada. 

şi 1m • Dan. 10. 6. 

Străjerii au t!emurat �e frica lui, 
�· ămas ca nişte morţi. 

şi auD�r îngerul a lu�t cuvin.tul, ş i 5. .  femeilor : „�u va temeţi ;  căci 
ati�is că yoi. căutaţi ·pe Isus, care a 
ş 1 răshgmt. f6s Nu este aici ; a înv.iat, după cum • 
. · e Veniţi de vedeţi locul unde ză-11seh mnul ; • Cap . 12 . 40; 16. 21; 17.23;20. !9. �a i duce!i-vă !ep�de <;Ie spun.eţi uce
. ·i�or Lui că a mv1!1t c;Imtre cei morţi. f'i, că El merge • m�mtea voastră m JaÎilea ;  acolo II veţi �edea. lată că \''am spus lucrul aces�aCap .26. 32 . Mnl'c.16. 7.  

/sus :Se arată femeilor. 

B Ele au plecat repede de la mor
i�! cu frică şi cu mare bucurie, şi 

:u ;lergat să dea de veste ucenicilor 
L�i.Dar iată că le-a întimpinat Isus •, 
şi 0le·a zis : „Bucu�aţi�vă �". Ele s'a� 
apropiat să-I cuprmda plCloarele, ş1 
I s'au închinat. «Marc.16. 9. Ioan20 . u .  

10. Atunci Isus le-a zis : „Nu vă te
meţi · duceţi-vă de spuneţi fraţilor • 
Mei �ă meargă în Galilea : acolo Mă 
vor vedea." « Joan 20. 17. Rom . B. 29 .  Evr . 2 . 11 .  

Ademenirea. străjerilor. 

11. Pe cînd se duceau ele, au intrat 
în cetate unii din străjeri, şi au dat de 

M A RC U  1 .  
veste preoţilor celor . d 

961 
spre toate cele întîm���te e seamă de-1 2. Aceştia s'au d •· 
bătrînii, au ţinut �f 

ut"at •mpreună cu lor mulţi bani a • au dat ostaşi-
� �: şi !�-au ;is : „Spuneţi . meu Lui au venit aşa .  „Uce-

dorme�m noi, şi L-:af�::t. "pe cînd 
1 4. Ş1 dacă va ajun 1 urechile dreO"ătoruI�t îlcrul acesta la noi, şi vă vo;;. scăpa de gr.iJ�� potoli 
1 5. �sta�ii �u luat banii, şi au făcut eul •-au invaţat. Şi s'a răspîndit zvo�� a:f��t.a prmtre ludei pînă în ziua 

Arătarea lui Isus zn Oalilea. 
• 1 60. �ei u!1sprezece ucenici s'au dus 11:1 ahlea, m muntele unde • le poruncise Isus. "Cap. 20. 32. vere. 7 1 7• Cî.i:id L-ai! văzut ei, I s'au închinat

. 
dar unu s'au mdoit. ' 

1 8  .
. Is1;1s S'a �propiat de ei, a vorbit cu e1, Ş I  le-a zis : „Toată puterea Mi-a !ost dată • în cer şi pe pămînt. 

Dan. 7.  13, 14. Cnp. 11. 27; 16. 28. Luc. 1.  32; to. 22. loan 3.36;5.22;13.3;17.2. Fnpt.2.96. Rom 14 9 t Cor 15.27. Efes . l . 101 21. Ji'illp . 2 . 9,10. Evr. I.2;
.
2.8. ÎPet. 3: 22. Apoc. 17.14. 

1 9. Duceţi-vă • şi faceţi ucenici•• din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al fiului şi al Sfîntului Duh. •Marc.16. 16. ••!sa. &2.10. Luc.21.47. Fapl.2, 
SB,39. Rom.10.18. Col . t . 23. 

20. Şi învăţaţi-i • să păzească tot ce v'am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin. • Fapt.2. 42. 

EVA N G H E L I A  D U PĂ M A R C U  
Propovăduirea lui Ioan Botezătorul. 1 1. lnceputul Evangheliei lui Isus 
Hristos, fiul • lui Dumnezeu. 

• Marc. U.33. Luc. t . 35 .  Ioanl.34. 

2. Dupăcum este scris în proorocul 
Isaia : „lată •, trimct înaintea Ta pe so
lul Meu, care Iţi va pregăti calea . . .  

•Mal.S.l. Mat. 11.10. Luc.7.27. 

3. Glasul • celui ce strigă în pustie : „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările," •Iaa.40.3. Mat.3.3. Luc.3.4. Ioaot.15,23. 

4. a venit Ioan • care boteza în pustie, _propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. 
•Mat.a. t. Luc. s.s. Ioan 3.2B. 

5. Tot • ţinutul Iudeii şi toţi locui
torii Ierusalimului au început să iasă 
la el ; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau 
botezaţi de el în rîul Iordan. •Mat.9.6. 

6. Ioan era îmbrăcat • cu o haină de 
păr de c�mi)ă, şi împrejurul mijlo
cului era mcms cu un brm de curea. 
El se hrănea cu lăcuste •• şi miere săl
batică. • Mat. 3. 4. •'•' Lev . 1 1 . 22 .  

7. Ioan propovăduia, şi zic�a : „Duf!ă 
mine vine • Cel ce este mai putern�c 
decît mine, căruia eu nu sînt vr�d�1c 
să mă plec să-l desleg curelei� mca�
ţămintelor. •Mat. s.11. 1oan1.21. hpt.13.25. 
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8 .  Eu •, da, v'am botezat c u  apă :. da

,� 
El vă va boteza cu •• Duhul Sfrnt. 
'"Fnpt. l.6; U. 16; 19. 4. „·„:.1sa. 4.4. 3. loel 2.28. Jt�apt. 2. 4i 
l0.4.S;ll.15, 16. ICor.12.13. 

Botezul şi ispitirea lui Isus. 
9. ln • vremea aceea, a venit Isus din 

Nazaretul Oalileii, şi a fost botezat de 
Ioan în Iordan. •Mot.3.13. Luc.3. �t.  

1 o. Şi îndată, cînd i.eşca • ls�s dn� 
apă el a văzut cerunle deschise, ŞI 

Duhul pogorîndu-Se peste El ca un 
porumbel. . •' Mat .

. 
3.16. lonn t . 32. 

l 1 . Şi din cerun s'.a a.uzi! un glas, 
care zicea : „Tu • eşh Fiul �e� prea 
iubit, în Tine !mi găsesc toata placerea 
Mea." o:'Ps. 2. 1: l'tfnt. 3. 17. Cap. 9: 7 · 

1 2. Jndată • Duhul a mrnat pe Isus m 
pustie, ''. Mnt.-1 .

. 
1. Lu� .• 4. t .  

1 3 unde a stat patruzeci de zile, fund 
ispitit de Satana. �colo .stă

.
tea î�preupă 

cu fiarele sălbatice ş1-l slui eau m
gerii. *M•t. 4 . u .  

lnceputul propovăduirii lui Isus. 
1 4. După • ce a fost închis Ioan, Isus 

a venit în Oalilea, şi propovăduia •• 
Evanghelia lui Dumnezeu. 

O:< Mat . 4. 12. *(<Mat. · . 23. 

1 5. El zicea : „S'a • împlinit vremea, 
şi Jmpărăfia lui Dumnezeu este aproa
pe ••. Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evan
ghelie." 

„'1 Dan.9.25. GRl . 4 . 4. Efes . 1 . 10. •:0:• Mat.3.2; 4 . 1 7 .  

Chemarea celor dintîi ucenici. 
1 6. Pe • cînd trecea Isus pe lîngă 

marea Oalileii, a văzut pe Simon şi 
pe Andrei, fratele lui  Simon, aruncînd 
o mreajă în mare, căci erau pescari. 

*Mot.4. 18. Luc.5.4.  

1 7. Isus le-a zis : „Veniţi după Mine, 
şi vă voi face pescari de oameni." 

1 8. Iodată, ei şi-au lăsat • mrejile, şi 
au mers după El. '' Mat. 19. 21. Luc. s. 11. 

1 9. A• mers puţin mai departe, şi a 
văzut pe lacov, fiul lui Zebedei, şi pe 
Ioan, fratele lui, cari, şi ei, erau într'o 
corabie, şi îşi dregeau mrejile. • Mat.4.21. 

20. lndată i-a chemat ; şi ei au lăsat 
pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei 
ce lucrau pe plată, şi au mers după 
El. 

Isus 
vindecă pe un îndrăcit în Capernaum. 

21 . S'au • dus la Capernaum. Şi  în 
ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în 
sinagogă, şi a început să înveţe pe 
norod. • Mat. 4.13. Luc. 4. 31. 

22. Oamenii • erau u imiţi de în • 
tura Lui ; căci îi învăţa ca unul 

Vă\a. 
are .. putere, nu cum îi învă\au că�%: 
raru. . •Mat.7.28 

23. ln • smagoga lor era un om c · 
av�a �n duh necurat. El a început

a�� 
stnge . 

• 
. ''Luc.4.33. 

24. „Ce avem noi a face cu Tin 
!suse din N azaret ? Ai venit să ne ie

'' 
zi ? Te ştiu cine eşti : Eşti Sfîntuf l�l 
Dumnezeu ! "  *M•t. e.29 

25. Isus l-a • certat, şi i-a zis : Taci
. 

şi ieşi afară din omul acesta !"
" ' 

(•Vers.3.1, 
26. Şi duhul necurat a ieşit din el scuturîndu-1 • cu putere, şi sco\înd u� 

strigăt mare. '' C..p.9.2Q. 
27. Ţo\i au răm.�s înmă�.muriţi, aşa 

că se rntrebau u n u  pe alţu : „Ce este aceasta ? O învăţătură nouă ! El porun
ceşte ca un stăpîn chiar şi duhurilor 
necurate, şi ele li ascultă !"  

28.  Şi îndată I s'a dus  vestea în  toate 
împrejurimile Oalileii. 

Tămăduirea soacrei lui Petru. 
29. Dupăce • a ieşit din sinagogă, a 

intrat împreună cu lacov şi Ioan, în 
casa lui Simon şi a l ui Andrei . 

<·�Iat . 8 . 14. Luc.4.:iq. 

30. Soacra lu i  Simon zăcea în pat, 
prinsă de friguri : şi îndată au vorbit 
lu i  Isus despre ea.  

31 . El a venit, a apucat-o de mină, 
a ridicat-o în sus, ş i  au lăsat-o frigu
rile. Apoi ea  a început să le slujească. 

Tămăduirea altor bolnavi. 
32. Seara •, după asfinţitul s.?ar.el.ui, 

au adus la El pe toţi bolnavu ş1 m
drăciţii. «Mat.8.16. Luc�Uo. 

33. Şi toată cetatea era adunata la 
u��„ El a vindecat pe mulţi cari păti
meau de felurite boale ; de asemenea, 
a scos mulţ i  draci, şi nu • lăsa pe draci 
să vorbească, pentrucă-L cunoştea

_
u. 

.;: Cap . 3. 12. Luc. 4 . 41.  Fapt. 16.li,18. 

35. A • doua zi d imineaţa, pe
, 

cînd era 
încă întunerec de tot, Isus S a sculat, 
a ieşit şi S'a dus într'un Ioc pustiu. 
Şi Se �uga acolo. . •' Luc. 4·12· 

36. Simon şi  ceilalţi can erau cu El 
s'au dus să-L caute ; . T ţi 3 7. şi �î�d . L-au găsit, l-au zis : „ o 
Te cauta. . , • 

38. El Ie-a răs puns : „�a1d�m s�
le mergem în altă parte, prin tirgun 
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. t le vecine, ca să propovăduiesc şi şi le-a zis . p 963 şi sa � căci pentru •• aceasta am ieşit." gînduri "1n' ·1'n' 1·m
en
1·1tru ce aveţi astfel de acoJO , �� Luc. 4 . 43 .  :<•O:• Jsa. m . 1 .  lonntG.28; 17 .4. e VO ţ " 9. <:;e • este mai lesn:� re � .,,�,·�· D. 4. 

39 Şi s'a dus. sa pr�povă�uiască • gulu1 :  „Păcatele "ţ
· .· a �1ce slabano. "nagogi, prm toata Gahlea ; şi a zice : Scoală 

1 1 �1�t iertate", ori :�oi5:a dracii. '' )foU. 23. Luc. 4 . «. umblă ?"" -te, ridică-ţi patul, şi 
. l 1 O. Dar, ca să ştiţ i " f' 

'''�lat. 9 . 5. 

Tămăduirea unm epros. putere pe pămînt să
c� 

t
iui �mului are ·t I El un lepr ' 1 1  Ţ' · ier e pacatele 

40 A • veni a . • . os, care s a  b" . „ 1e. 1ţ1 poruncesc" a zis El , I" aru�cat în i;enunch1 1�amte_a Lu i„ II anogulu1 _ secai" t • 'd s a
şi-I zicea : „Daca vrei, poţi să tul, şi du�te a��să " a- e, n ică-ţi pa-

ruţiurăţeşti." ·'' Mat.s. 2. L11c.5. 12. J 2. Şi . îndată, slăbănogul s'a sculat m:I . Lui )sus ,I s'a. făcut m ilă. �e el ! a t�ţ� ��tc:�/atul, �i a .ieşit afară î� întins mîna, S .� ahn"s .d�"el, ŞI i-a zis : miţi . I " , aşa ca toţi au rămas uiDa, voiesc, fu c�raţ1t . . ' . ŞI � �vea� pe Dumnezeu, şi zi„42. Jndată l-a lasat lepra, ş1 s'a cu- ceau · „N1c1odata n'am văzut aşa ceva !" r�\�t. Isus i-a poruncit cu tot d inadin- Chemarea lui Levi. 
ul 

·
i-a spus să plece numai  decît, 1 31 . . Isus • a ieşit iarăş la mare. Toată 5�J. şi i-a. zis ; „Vezi să nu seui ni- mu ţ 1n:iea venea la El ;  şi El învăţa mănui nimic ; c1 du-te d-:_ t� arata prea- pe toţi� ''M•t.9.9.  tului, şi adu. pentru �raţ.1rea ta ce � a 1 4: C1.nd • t�ecea pe acolo, a văzut pe cit Moise ca m artu ne pentru e1 " Lev!, fn�I Im �lfeu, şezînd la vamă. porun ' 

"'î-ev . 14 . 3, 4. 10. Luc . r„ ;4_ �t 1-a zis : ",Vmo după Mine !" Levi 
45. Dar • omul acela, după ce a ple- s a sculat, ş1 a mers după El. 

ca� a început să vestească şi să spună, " M ot . 9 . 9 .  Luc. r„21. în gura mare I�c�ul acesta, aJa. că !_sus /sus stă la masă cu vameşii şi păcănu mai putea sa mtre pe faţa m nicio 
cetate ; ci stătea afară, în locuri pu- toşii. 
stii, şi •• veneau la El .d in toate părţile. 1 5 . Pe • cînd şedea Isus Ia masă în 

···Luc . 5. 15. ''"'' Cap . 2.13. casa lui Levi, mulţi vameşi şi păcătoşi au şezut şi ei la masă cu El şi cu uce
nicii �ui_; căci" erau mulţi cari mergeau de ob1ce1 dupa El. ·"Mnt.n.10. 

Vindecarea slăbănogului. 2 I. După cîteva zile, Isus S'a în
tors • în Capernaum . S'a auzit că 

este în casă, ''' Mat. 9. 1 .  Luc . o. 1s. 2. şi s'au adunat îndată aşa de mulţi că nu putea să-i mai încapă locul di
naintea uşii. El le vestea Cuvîn tul . 
3. Au venit Ia el n işte oameni, cari l-au adus un slăbănog, purtat de pa

tru inşi. 
4. fiindcă nu puteau să ajungă pînă 

la El, din pricina norodului, au desfăcut acoperişul casei unde era Isus, 
ii, după ce l-au spart, au pogorît pe 
acolo patul în care zăcea slăbănogul . ?· Cînd le-a văzut Isus credinţa, a Z!s �lăbănogului :  „Fiule, păcatele îţi 
smt iertate !" 
16._ Unii din cărturari, cari erau de a\a, se gîndeau în inimile lor : 7. „Cum vorbeşte omul acesta astfel ? Hu!eşte ! Cine" poate să ierte păcatele decit numai Dumnezeu ?" 

O:• fov.14.4.  Jsn..43.25. hBÎ lsdată, Isus a cunoscut •, p rin du
u ău, că ei gîndeau astfel în ei, 

1 6. Cărturarii şi Fariseii, cînd L-au 
văzut mîncînd cu vameşii şi cu păcă
toşii, au zis ucenicilor Lui : „De ce 
mănîncă El şi bea cu vameşii şi cu 
păcătoşii ?" 1 7. Isus, cînd a auzit acest lucru, le-a 
zis : „Nu • cei sănătoşi au trebuinţă de 
doftor, ci cei bolnavi. Eu am venit să 
chem la pocăinţă nu pe cei neprihă
niţi, ci pe cei păcătoşi." 

1:•.Mat.9. 12,13; 18.11. Luc. 6 . 31, 32; 19 . 10. lTim . 1 . 15. 

Despre post. 
1 8. Ucenicii • lui Ioan şi Fariseii obi

cinuiau să postească. Ei au _v�_nit .şi au 
zis lui Isus : „Pentruce uce�1c11 Im IC!a!! 
şi ai Fariseilor postesc, Iar ucen_1cJ.1 
Tăi nu postesc?" ''' Mat . n . u. Luc . " · 33· 

1 9. Isus le-a răspuns : „Oare .pot po
sti nuntaşii cită vreme e�te m1rel_e cu 
ei ? Cită vreme au pe mire cu e1, nu 
pot posti. . . . 

20. Vor veni zile, cînd va h !�at r_n1-
rele dela ei, şi atunci vor posti m zma 
aceea. 
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2 1 . Nimeni nu coase un petec de po
stav nou la o haină veche ; altfel, p�
tecul de postav nou rupe o parte dm 
cel vechi, şi mai rea ruptur.ă se fac_e. 

22. Şi nimeni nu pune vm nou m 
burdufuri vech i ; altfel, vinul cel nou 
sparge burdufurile, şi vinul se . va_rsă, 
iar burdufurile se prăpădesc ; c1 vrnul 
nou este pus în burdufuri noi." 

Spicele de griu şi Sabatul. 
23. S'a întîmplat că într'o zi de Sa

bat, Isus trecea • prin lanurile de gr}u. 
Ucenicii Lui, pe cînd. mergeau! au m-
ceput să sm�!�!t�;2,;�i��. 6�; �,��t.23.25. 

24. Fariseii I-au zis : „Vezi, de ce fac 
ei ce nu este îngăduit să facă în ziua 
Sabatului ?" 

25. Isus Ie-a răspuns : „Oare n'aţi ci
tit niciodată ce • a făcut David, cînd 
a fost în nevoie, şi cînd a flămînzit el 
şi cei ce erau împreună cu el ? 

* ! Sam.21.6. 

26. Cum a intrat în Casa lui Dumne
zeu, în zilele marelui preot Abiatar, 
şi a mîncat pîn!le pentn_1 punerea ÎI_!a
intea Domnulm, pe can • nu este m
găduit să le n;iănînce ?ecît. preoţii ? 
!;ii cum a dat dm ele chiar ş1 celor ce 
erau CU e) ? '' Exod.29.32, 33. Lev. 24.9. 

27. Apoi Ie-a zis : „Sabatul a fost 
făcut pentru om, iar nu omul pentru 
Sabat ; 

28. aşa că Fiul omului este Domn • 
chiar şi al Sabatului." *Mat.12.e. 

Omul cu mîna uscată. 3 1. Isus a •  intrat din nou în sina
gogă. Acolo se afla un om cu mîna 

uscată. • Mat.12. 9. Luc.6.6. 
2. Ei pîndeau pe Isus să vadă dacă-l 

va vindeca în ziua Sabatului, ca să-L 
poată învinui. 

3. Şi Isus a zis omului, care avea 
mina uscată : „Scoală-te, şi stai la mij
loc !" 

4. Apoi le-a zis : „Este îngăduit în 
ziua Sabatului să faci bine sau să faci 
rău ? Să scapi viaţa cuiva sau s'o pier
zi ?" Dar ei tăceau. 

5. Atunci, rotindu-Şi privirile cu mî
�i� !?.este ei, _şi mîhniţ de împietrirea 
1mm11 lor, a ZIS omulm : „ lntinde-ţi mi
na !" El a întins-o, şi min a  i s'a făcut 
sănătoasă. 

6. Fariseii • au ieşit afară, şi s'au 
sfătuit îndată cu Irodianii •• cum să-L piardă. •Mat.12.14. „Mat.22. 16. 

Isus vindecă pe bolnavi 
7. Isus S'a dus cu ucenicii Săi. I re. După _El _a mer� o mare m a ':"a· de oameni dm Gahleia · şi • 0 ult1rne 

mulţime de oameni din 'Iudea, mare 
8 d. I 1 · d' • Luc.e 17 . m erusa 1m, 1n Idumea d d: · 

colo de Iordan, şi dimpreju;ul \. 10· 
lui şi Sidonului, cînd a auzit t tU· făcea, a venit la El. 0 ce 

9. Isus a poruncit ucenicilor să-I ţ" , la îndemînă o corăbioară ca să nu 1pa îmbulzit de ei. ' Ie 
1 O. Căci. El . vindeca pe mulţi şi d aceea . toţi cei ce av�au boli, se în� ghesu1au spre El ca sa se atingă de El 1 1 .  Duhurile • necurate, cînd II v · d.eau, . cădeau la 0p1m�nt .înaintea Lut: 

��::�'.�au : „Tu eşh Fiul lui Durn. 
•Cap. 1 . 23, 24. Luc.4.41. ''"Mat.14.33. Cap.1.1. 1 2 .
. 
Dar El I� • poruncea îndată cu totdmadmsul sa nu-L facă cunoscut. 

• Mat. 12. 16. Cap. I. 25, 3!. 
Alegerea celor doisprezece apostoli. 

1 3 . In urmă •, Isus S'a suit pe munte · a chemat la El pe cine a vrut, şi el au venit la El. * Mat.10.1. Luc.6. 12; 9.1. 
1 4. A rînduit dintre ei doisprezece 

ca să-i aibă cu Sine, şi să-i trimeată'. 
să propovăduiască. 

1 5. Le-a dat ş i  putere să vindece boa
lele şi să scoată dracii. 

1 6. lată cei doisprezece, pe cari i-a 
rînduit : Simon, căruia i-a • pus nume· 
le Petru ; •:•roau l.42. 

1 7. lacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, 
fratele lui Iacov, cărora le-a pus 
numele Boanerghes, care, tîlmăcit, în· 
seamnă : „Fiii tunetului ;" 

1 8. Andrei ; Filip ; Bartolomeu ; Ma· 
tei ; Toma ; lacov, fiul lui Alfeu ; Ta· 
deu ; Simon Cananitul, 

1 9. şi luda lscarioteanul, care L-a şi 
vîndut. 

Păcatul împotriva Duhului Sfînt. 
20. Au venit în casă, şi s'a adunat 

din nou norodul, aşa că • nu puteau 
n ici măcar să prînzească. • cap.s.ai. 

2 1 .  Rudele lui Isus, cînd au auzit c�le 
ce se petreceau, au  venit s_ă p�nă. m1�a 
pe El. Căci • ziceau : „Ş1-a 1eş1t din 
minţi." �!oa• 1.&;

.
10.20; 

22. Ş i  cărturarii, cari se pogo�1s�r.a 
din Ierusalim, ziceau : „Este • stapin1t 
de Beelzebul ; scoate dracii cu aJulo· 
���t��sT;��!!'.jL�:.:i�����:� 7.20; 8.48, 62; !O.�· 
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23 Isus • i-a chemat la El, şi le-a 5. O altă t 
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. . în pilde : „Cum poate Satana să stîncos undfar, e a căzut pe un loc Zl\tă afară pe �a!a.na ? ''' Mat.12. 25. răsărit ' îndată 
n avea mult pămînt · a s�� - Dacă '! _1mpar�ţ1e "e�t� desbinată pămînt adînc'; 
pentrucă n'a dat de 

.
un 

impotri�� e1. msaş, 1mparaţ1a aceea nu 6. dar, cînd a • • . 
poate damu1. " 

t l it i şi, pentruc���nt soa�el�, . s'a pă-25. Şi d�c� o_ casa es e desbinată îm- uscat. avea radacmă, s'a 
potriva e1 msaş, casa aceea nu poate 7: 9 altă parte a c" • . 
dăinui. • spmu au crescut a�ut intre spini ; 26. Tot astfel, ��ca Satana se răscoa- dat roadă. • au 1necat-o, şi n'a 
lă împotriva )_u1 .ms_uş1 �ste .d�sbinat, 8. o altă parte a • t . 

· 

i nu poate damm, c1 s a  1sprav1t cu el. a dat •  roadă ca 
cazu 1� �ămînt bun : ş27. Nimeni •  nu r:ioa_t� �� i�tre în ca- ştea ; şi a ad�s . :e se .1nal_ta şi cresa unui om ta;e ş1 S,'.1-1 J afurnscă gos- zeci, şi alta 0 �ut��,tr�,1�ec11 alta şai-

odăria, d e c  1 t daca a legat mai în- 9 A . . a. 011D 16. 6. C-OLl.6. hi pe omul acela tare i numai atunci au�it, ��1 a�d�1-�/ cine are urechi de 
îi va jăfui casa. •Iea. 49.21 .  Mot. 12. 211. 1 0. Cînd • a fost 

. . 28. Adevărat • vă spun că toate păca- în jurul Lui 
î S1_?gur, �e1ce erau 

tele şi toat�. h1;1le le, pe . cari le vor zece, L-au în�b
r
a
e
t
un

d
a
es
cupre

ce1p·1
d
ld
o
e
is
.
pre

rosti oamen111 h se vor ierta ; 
•' Mat.12. 31. Luc. 12. IO. Hoan f>.16. l l 

• Mat.13, 10. Luc s 9 etc 29. dar oricine va hul i îm potriva Du- • · „Vouă," le-a zis El v'a f�st 'd · 
hului Sfînt, nu va căpăta iertare în sa cunoaşteţi taina lmpăahei lui Du 

a
� veac : ci este vinovat de WI păcat ve-

neze� i dar pentru ceice• sînt afară d% 
cinic." 

�U
ff!!

ţ
�rul

t 
v.ostr�, toate lucrurile sînt 

30. Aceasta, pentrucă ei ziceau : „Are 10 a işa e m pilde ; 
un duh necurat." 

* l Cor.5.i2. C-Ol.4.6. 1Tes.4.12. 1T1m.s.7. 
1 �· pei:tru.ca :. „măcar că privesc, să 

Mama şi fraţii lui Isus. pnveas_ca ş1 _sa _nu vadă, şi măcar că 
31. Atunci • au venit mama şi fraţii aud, sa au?a ş! să nu înţeleagă, ca 

Lui, şi, stînd afară, au trimes să-l n!-1 c_um.va s� se mtoarcă la Dumnezeu, cheme. "Mat.12.46. Luc. B. 19. Şl sa h se ierte păcatele." •Isa.6.9. 
32. Mulţimea şedea în jurui Lui Mat.13. l4. Luc.s.10. lo•n 12.40. FnpL.28.26. Rom.11.s. 

cînd I-au spus : „ lată că mama Ta ş; � 3. El le-a mai zis : ·„Nu înţelegeţi 
fraţii Tăi sînt afară ş i  Te caută." p_1lda aceasta ? Cum veţi înţelege atun-
33. El a răspuns : „Cine este mama c1 toate celelalte pilde ?" Mea, şi fraţii Mei ?" 1 4. Sămănătorul • samănă Cuvîntul. 
34. �poi, arunc�ndu-Ş_i privirile pe- •Mat. rn.19. 

ste11cei ce. şedeau 1mpreJ urul Lu i : „Ia- 1 5. Cei înfăţişaţi prin sămîn\a căzu
tMă'ei· ! a zis El, „mama Mea şi fraţii tă lingă drum, sînt aceia în cari este 

sămănat Cuvîntul ; dar dupăce l-au 
35. Căci oricine face voia lui Dum- �î:Ij1 ���ăn��tÎ�a

e/
ndată, şi ia Cu!�z�i." acela Imi este frate, soră şi 1 6. Tot aşa, cei înfăţişaţi prin să

mînţa căzută în locurile stîncoase, sînt 
Pilda sămănătorului. aceia cari, cînd aud Cuvîntul, îl pri-

4 1 . Isus a început iarăş • să înveţe mese îndată cu bucurie ; 
pe norod lingă mare. fiindcă se 1 7. dar n'au rădăcină în ei, ci ţin 

adunase foarte mult norod la El S'a pînă la o vreme ; şi cum vine un ne
suit şi a şezut într' o corabie, pe �are ; caz sau o prigonire din pricina Cu-
1ar tot norodul stătea pe ţărm Jîngă vîntului, se leapădă îndată de el. mare. «Mat . 13. 1. Luc.e. 4. 1 8. Alţii sînt cei înfăţişaţi prin să-
2. A��i a _început să-i înveţe multe mînţa căzută în!re spini ; aceştia sînt 

lucruri m p ilde ; ş i •, în învăţătura pe cei ce aud Cuvmtul ; 
c�re le-o dădea, Ie s punea : •'Cap.12.:ie. 1 9. dar năvălesc în ei grijile lumii, 
}· Ascultaţi ! lată, sămănătorul a ieşit înşelăciunea• bogăţiilor şi poftele al

sa samene. tor lucruri cari îneacă Cuvîntul, şi-l 
�- Pe cînd sămăna, o parte din să- fac astfel 1ner?Cl�tor.. . • � Tlm:6·9· �-măs1nJii. a �ăzut lingă drum : au venit 20. Alţii apoi smt mfăţ1şaţ1 prm s�

p anle ş1 au mîncat-o. rnînţa căzută în pămînt bun. Aceştia 
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sînt cei ce aud Cuvîntul, îl pri�esc� ş! Potolirea furtunii. 
fac roadă : unul treizeci, altul şaizeci ŞI 35. ln • aceeaş zi, seara, Isus le. . 
altul o sută." „Să trecem în partea cealaltă." 

a zis : 

.., 
"' :\1ut. �. 1� 23. Luc. s.'>i Lumina. . 36. Dupace au dat d rumul norod 1 ·:· 2 1 .  El • le-a mai zi!. : „Oare lum.rn"a ucenicii L,-au luat  în corabia în �aui, 

este adusă ca să fie pusă s�pt ba�1ţ�, se afl�, ş 1  aşa. cum era. Impreună 
re 

sau supt pat ? Nu este adusa ca sa fie I El mai erau ş1 alte corăbii . cu 
pusă în sfeşnic ? •' M�t.r. :  1&. Luc. 9. rn; 11 . 33. , }7. S'a stîrnit o mar.e f!-Jrtună d 

22. Căci • nu este n 111!1c .as�uns! .  ca �e I vrnt, 5are . ar.�rnca valurile in corabie
e 

nu va fi descoperit, ş1 nimic tarnu1t, aşa ca .mai ca se umple_:i. corabia. ' 
care nu va ieşi la lumină. 38. Ş1 El dormea la c1rmă pe un C •'Mnt.10:26. Luc. 12: 2. P.ătîi. Uc�n!cii L-au deşţeptat, şi I-� 
23. Dacă • are cineva urechi de a

.
uz1t, z!s : „Invaţatorule, nu-Ţ1 pasă că pie. 

să audă." <•Mat. 11 . 10. ' ers. u .  rim ?" 
24. El le-a mai zis : „Luaţi seama la 39. El S'a sculat, a certat vîntul 

. 

ce auziţi. �u • ce i:iăs_ură veţi mă.sura1 a zis mării : . „�aci � fără gu,ră !" Vî�'. 
vi se va masura : ş1  v1 se va da ş1 mai tul a stat, ŞI s a facut o l inişte mare 
mult. •'Mut. 1. 2. Luc.6.38. 40. Apoi le-a zis : „ Pentruce sînte i 

25. Căci • celui ce are, i se va �a ; aşa de fricoşi ? Tot n'aveţi credinţă ?1. 
dar dela celce n'are, se va lua ŞI ce 4 1 .  I-a apucat o m a re frică, şi ziceau 
are." •'Mut. rn.12; 20.zu. Luc. 9.l8; 19· 26· unii către alţii : „Cine este acesta de 

Pilda cu sămînţa. 
26. El a mai zis : „Cu • Impărăţia 

lui Dumnezeu este ca atunci cînd arun
că un om sămînţa în pămînt ; •Mnt.1s.2-1. 

27. fie că doarme noaptea, fie că stă 
treaz ziua : sămînţa încolţeşte ş i  cre
şte fără să ştie el cum. 
28. Pămîntul rodeşte singur : întîi u n  

f i r  verde, apoi spic, d u p ă  aceea griu 
deplin în spic ; 

29. şi cînd este coaptă roada, pune " 
îndată secerea în ea, pentrucă a ve
nit secerişul." •'Apoc. u. i:„ 

Pilda grăuntelui de muştar. , 
30. El a mai zis : „Cu • ce vom ase

măna Impărăţia lui Dumnezeu, sau 
prin ce pildă o vom înfăţişa ?  

„„ .l\Jot. liJ. 31. Luc. 13. 18 . . Fapt. 2. 41; 4. 4; 0. 1-i; 19. 20. 
3 1 .  Se aseamănă cu un grăunte de 

muştar, care, cînd este sămănat în pă
mînt, este cea mai mică dintre toate 
seminţele de pe pămînt ; 

32. dar, după ce a fost sămănat, cre
şte şi  se face mai mare decît toate zar
zavaturile, şi face ramuri mari, aşa că 
păsările cerului îşi pot face cuiburi la 
umbra lui." 

33. Isus • le vestea Cuvîntul prin 
multe pilde de felul acesta, după cum 
erau e1 în stare să-l priceapă. 

"" Mnt.19. S,&. Ioan 16.12. 

34. Nu le vorbea de loc fără pildă · 
dar, cînd era singur la o parte, lă: 
murea ucenicilor Săi toate lucrurile. 

l i  ascultă chia r ş i  vîntul şi marea ?" 

Vindecarea unui îndrăcit. 5 1 .  Au• ajuns pe celălalt ţărm al mă
rii, în ţinutul O ada renilor. 

>:• Mat.S.28. Luc.S.2U. 
2. Cînd a ieşit Isus din corabie L-a 

întimpinat îndată un om care ieşe� din 
morminte, stăpînit de un duh necu
rat. 
3. Omul acesta îşi  avea locuinţa în 

morminte, şi nimeni nu mai putea să-l 
ţină legat, n ici chiar cu un lanţ. 
4. Căci de multe ori fusese legat cu 

picioarele în obezi şi cu cătuşe la mî· 
ni, dar rupsese cătuşele şi  sfărîmase 
obezile, şi nimeni nu-l putea domoli. 

5. Totdeauna, zi şi noapte, stătea în 
morminte şi pe munţi, ţipînd şi tăin· 
du-se cu pietre. 
6. Cînd a văzut pe 15.us de departe, 

a alergat, I s'a închinat, 
7. şi a strigat cu glas tare : „Ce am 

eu a face cu Tine, !suse, fiul Dumne
zeului Celui Prea I nalt ? Te jur în 
Numele lui  Dumnezeu, să nu mă chi
nuieşti ! "  

8. Căci Isus î i  zicea : „ Duh necura� 
ieşi afară din omul acesta !" 
9. „Care-ţi este n umele ?" 1-a _într�; 

bat Isus. „ Numele meu este „Leg1un�,
, 

a răspuns el, „pent:·ucă sîntem m�lţ1-'. 1 O. Şi li ruga stăruitor să nu-1 tn· 
meată afară din ţinutul acela. , 

1 1 . Acolo, lîngă munte, era o turma 
mare de porci, cari păşteau. 



M A R C U 5. 
2 Şi dracii L-au . !ugaţ, şi a.u zis : a venit pe d' . 967 

}rimele·��. în porcu aceia, ca să in- s'a atins de �a_Po1 pr�n mulţime şi 
trărJI '11�u:1.1e-a . da ţ vo�e. Şi _duhuri le 

28. Căci îşi zk�: L�1. " ' 
13. te au ieşit ş1 au intrat 1n porci . te� do.ar să mă ati�

a · d'Dac� aş pu
cura d ' ma vo� _tămădui." g e haina Lui, n� 
t r

ma s'a repezit e pe ripă în rna- �9. Ş1 indată, a secat 
. 

şi
. 
uerau aproape două m i i, şi s 'au e1. Şi a simţit în tot ;zvorul sîngelui re . t în mare. tămăduit de boala" . rupul ei că s'a îne�a Porcarii au. fug.ii, şi au dat. de 30 I 1 • t I · sus a cunoscut • d t" . · în cetate ş1 p rin sa e e vecine. tere • ieşise din EI . 

1.n .a a c� o pu-��!enii au ieşit să vadă ce s ' a  întîm, spre mulţime . 
.
' ŞI! 1ntorc1ndu-Se 

t hainele Mele ;.,� 
zis · „Cine s'a atins de 

Pl5:Au venit. Ia _Isus, şi iată I?e cel ce 3l . Ucenicii
. 
I-au z' . " L1'.c. 6.rn; s. <6. 

fusese îndrăci� ş1. avus_ese l�g!unea de ţ imea Te îmbulze te 1
s ·. „V�z1 . c� muţ

draci, şe�în� JOS 11!1.br:icat ş1 intreg Ia ne s'a atins de M�n� ?�� 
mai z1c1 : „Ct-

minte i ş1 s aL!, spa1�inta t. . • 32 EI 't d 
1 6. Cei ce vazusera cele mtimplate, d� se ui a e jur împrejur să 

le·au povestiţ tot ce �� petrecuse cu 
v�3 

a ţe cea c�re .făcuse lucrul acesta. 
cel îndrăcit. ŞI cu _porcu . - " : 

t
�meea, mfncoşată şi !remurind 

1 7. Atunci au � in�eput sa roage pe �aci � ia ce se petrecuse în ea a venit 
Isus să plece din ţinutul lor. I

e s a aruncat la picioarele' Lui şi 
,,, �Iat .R . R-1. Fapt. 16 .39. ·a spus tot adevărul. ' 

1 8. Pe cînd Se �uia ,  �I în corabie, t 
3\ Dar !sus _i·a zis : „Fiică, credinţa• 

omul • care fusese indrac1t li ruga să-l � ;-a . �intuit i du-te în pace şi fii 
lase să rămînă cu El. « Luc. 8. 38. tamadu1ta de boala ta." , 

d t · · · "'�lnt . 9 . 2'!.  C'l\p.10.52. Fnpl. 14..9, 

19 Isus nu i-a a voie, c1 l·a zis : ?5. �e cînd vorbea El încă•, iată că D�-te acasă la ai tăi, şi povesteşte-Ie vm .�1şte .o�meni dela fruntaşul sinat�t ce ţi-a făcut Domnul, şi cum a gogu, car1-1 spun : „Fiica ta a murit . 
avut milă de tine." pentruce mai superi pe Invăţătorul ?': 
20. El a plecat, şi a început să ve- ''Luc.s. ,9, 

stească . prin. Deca�ole tot ce-i făcuse 36. Dar Isus, fără să ţină seamă de 
Isus. Ş1 toţi se minunau. I cuvint�!e acestea, a zis fruntaşului si
lnrierea fiicei lui /air şi vindecarea nagogi� : ,„N�i t� te�e, .cr�de. numai,!" 

· f · b l d d · · 37. Ş1 n a  mgadu1t mmanu1 să-l m-unei eme: 0 nave e oispre�ec� ani. soţească, afară de Petru, lacov şi Ioan, 
21. Dupa • ce a trecut Isus taraş de fratele lui Iacov. 

cealaltă parte, cu corabia, s'a adunat 38. Au ajuns la casa fruntaşului si
mult norod în jurul Lui. El stătea lin- nagogii. Acolo Isus a văzut o zarvă, şi 
gă mare. . . '' Mu�. D . l . Luc. 8 . 4?: pe un ii cari plîngeau şi se tînguiau 22. Atunci• a venit unul dm fruntaşu mult. 
iinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, 39. A intrat înlăuntru, şi le-a zis : 
lruntaşul s'a aruncat la picioarele Lui, „Pentruce faceţi atîta zarvă, şi pentru-

'' Mat. 9. !8. Luc. 8 . 41 . ce plîngeţi ? Copila n'a murit, ci 
23. şi I-a făcut următoarea rugăm in- doarme •." •1oon u. 11. 

te stăruitoare : „Fetiţa mea trage să 40. Ei îşi băteau joc de El. Atunci •, 
m.oară ; rogu-Te, vino de-Ţi pune mî- după ce i-a scos af�ră. pe toţi, a lua.t 
nile peote ea, ca să se facă sănătoasă cu El pe tatăl cop1le1, pe mama e1, 
şi să trăiască." şi pe cei ce-l însoţi�eră, şi a intrat 
2l Isus a plecat împreună cu el. Şi acolo unde zăcea copil�. .

'' '.""t. 9:40· 

după El mergea mult norod şi-L îm- 4 1 .  A apucat-o de m!nă� �1 i:a zis : 
buizea. Talita cumi" care, t1lmac1t, msem-
25. Şi era o femeie care de doispre- �ează : „Fetit�, scoală-te, îţi �ic !'.' 

zece ani avea • o scu'rgere de sînge. 42. Indată fetita .s'a sculat, �1 a mce-
'' Lev.10.25. Mat.9.:!0. pul să umble ; ca.ci era de. �

01sprezece 2�. Ea suferise mult dela mulţi dof- ani. Ei au rămas mcrememţ 1 . , . 
ton ; cheltuise tot ce avea şi nu sim- 43. Isus le-a • poruncit cu !�ne s.ă nu 
l�e nici o uşurare ; ba încă î i era mai ştie nimeni lucrul .ac�sta i ŞI a zis să r�u. . 

. dea de mîn�are . 
f,e�,:ţ�1�

. Cap. s. 12. Luc . & . u. 1· A auzit vorbmdu-se despre Isus, -'Mat. s . 4 , 9· '°· 1-· ' · 
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Isus la Nazaret. - Necredinţa locui- 13. Scoteau mulţi draci şi • tarilor. c1;1 untdelemn pe mulţi 'bolna
u�ge�� 6 1. Isus a •  plecat de acolo, şi S'a 

dus în patria Lui. Ucenicii Lui au 
mers după El . •llfot.rn.&1. Luc . 4 . 16. 

2. Cînd a venit ziua Sabatului, a în
ceput să înveţe pe norod în sinagogă. 
Multi, cînd II auzeau, se mirau şi zi
ceau : „De • unde are El aceste lu
cruri? Ce fel de înţelepciune este a
ceasta, care I-a fost dată? Şi cum se fac 
astfel de minuni prin mînile Lui? 

vindecau. .��c.;��;'. 
Moartea lui Ioan Botezătorut 1 4. Im păra tul Irod a auzit • vo

. 
b" 

�u-se despr� Isu�, al cărui NuO:- 1n
JUnsese vestit ; ş1 a zis : Ioan Be a
zătorul a înviat din morţi,''şi de a ote. lucrează aceste puteri prin el." ceea 

.,.. Ioan6.42. 

3. Nu este acesta tîmplarul, feciorul 
Mariei, fratele • lui Iacov, al lui lose, 
al lui luda şi a lui Simon? Şi nu sînt 
surorile Lui aici între noi?" Şi gă
seau•• o pricină de paticnire în El. 

*Mat.12 . .ffi. Gal. 1 . 19. "'CIMat. 11.6.  

4. Dar Isus le-a zis : „Un prooroc 
nu • este dispreţuit decît în patria Lui, 
între rudele Lui şi în casa Lui ."  

"" Mat. 13.57.Ioan4..44. 

5. N'a • putut să facă nici o minune 
acolo, c i  doar Şi-a pus mînile peste cî
ţiva bolnavi, şi i-a vindecat. 

*Fac.19.22;32.26. Mat.13.58. Cap. 9.23. 

6. Şi se • mira de necredinţa lor. 
"' lsa.69.16. 

Trimeterea celor doisprezece. 
. !su� stcăbătea • sate!� de primprejur 

ŞI mvaţa pe norod. Mat. 9.35. Luc. 13.22. 

7. Atunci• a chemat la Sine pe cei 
doisprezece, şi a început să-i trimeată 
doi cite doi, dindu-le putere asupra 
duhurilor necurate. 

.,.. Ma.t.10.1. Cap.S.13,14. Luc.9.1. 

8. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei 
pe drum decît un toiag ; să n'aibă nici 
pîne, nici traistă, ·nici bani de aramă 
la brîu ; 
9. să • se încalfe cu sandale, şi să nu 

se îmbrace cu două haine . • Fapt.12.8. 1 O. Apoi • le-a zis : „ln orice casă 
veţi intra, să rămîneţi acolo pînă vefi 
pleca din locul acela. 

(!.Mat.10. 11. Luc.9.4; 10. 7,8. 1 1 . Şi •, dacă în vreun loc nu vă vor 
primi, şi nu vă vor asculta, să plecaţi 
de acolo, ş i  să scuturaţi•• îndată pra
ful . de supt pi�ioarele voastre, ca măr!un� p�ntru "e� .. Ade".ărat vă spun că, 
1� z1!1a JUdecaţ11, Vfi f! mai uşor pentru 
pammtul Sodomei ş1 Gomorei decît 
pentru cetatea aceea." 

•Mat.10.14. Luc.10.10. '"°Fapt. 13.lil; 18.8. 

1 2. Ucenicii au plecat, şi au propovă
duit pocăinţa. 

„„ Mot. u.1 .  Luc 9 7 
.! 5 . . Alţii • ziceau : „Este I lie." Iar. �1: ţ1� ziceau : '?�,ste un prooroc ca unul dm proor�CI . • • Mut.16. 14. Cap. a.28. 1 6. Da: I rod, cmd a auzit lucrul acesta, zicea : „Ioan acela căruia i-a tăiat capul, a înviat din �orti." m 

"'" l\lot. 14. 2. Luc. 3.19 
1 7. Căci Irod însuş trimesese să prin: dă pe Ioan, şi-l legase în temnitiî din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentrucă o luase de nevastă. 
1 8. Şi Ioan zicea lui Irod : Nu-li "  

este îngăduit s ă  ţ i i  pe nevasta 'iratelui 
tău ! "  "' Lev. 1S.l6;20.2i . 

1 9. lrodiada avea necaz pe Ioan şi 
voia s�-! omoare. Dar nu putea, ' 
20. cac1 Irod se temea • de Ioan, fiindcă îl ştia om neprihănit şi sfînt ; îl o

crotea, şi, cînd îl auzea, de multe ori 
sta în cumpănă, neştiind ce să facă · şi-l asculta cu plăcere. •M•t.14.5;21.26'. 

2 1 .  Totuş • a venit o zi cu bun pri
lej , cînd Irod îşi prăznuia ziua " na
şterii, şi a dat un ospăţ boierilor săi 
mai marilor oastei ş1 fruntaşilor Oa'. 
l i  leii. • Mut. 14.6. •• Fac.I0.20. 

22. fata lrodiadei a intrat la ospăţ, 
a jucat, şi a plăcut lui Irod şi oaspe
ţilor lui .  Impăratul a zis fetei : „Ce
re-mi orice vrei, şi-ţi voi da." 
23. Apoi a adăugat cu jurămînt : „O· 

ri • ce-mi vei cere , îţi voi da, fie şi 
jumătate din împărăţia mea." 

.,.. Est.5.3,6;7.2. 

24. fata a ieşit afară, şi a zis mamei 
sale : „Ce să cer? Şi mamă-sa i-a ră· 
spuns : „Capul lui Ioan Botezătorul ."  

25. Ea s'a grăbit s ă  vină îndată la 
lmpărat, şi i-a făcut următoarea ce· 
rere : „Vreau să-mi dai îndată, într'o 
farfurie, capul lui Ioan Botezătorul." 
26. lmpăratul • s'a întristat foarte 

mult ; dar, din pricina jurămintelor sa· 
le şi din pricina oaspeţilor, n'a vrut 
să zică nu. • Mat.14.9. 

. 27. A trimes. îndată un ostaş de pază, 
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nea de a aduce capul lui Ioan cu po;�orul. Ostaşul de pază s'a dus şi Bot�za ca ul lui Ioan în temniţă, a tă1î'.a a�us pe o farfu�ie, 1-a dat fe-28 . . fata I-a dat mamei sale. tei, ş•Ucenicii lui Ioan, cînd au auzit 29·1 lucru au venit de i-au ridicat 

����ul, şi i-au pus într'un mormînt. 
tnmulţirea pinilor. 

0 Apostolii •  s'au adunat la Isus, şi 3 � spus tot ce fă�useră şi tot ce în-1,-_at seră pe oam_em. . . _
* I.uc. ?. 10. 'jt Isus • Ie-a zis ; „Vemţ1 singun la · rte într'un Ioc pustiu, şi odihniţi

�,Pa uţi'n." Căci erau:• _mu,I ţ i cari veia � şi se duceau, ş1 e1 n aveau vrene: nici să mămînce. '' lllnt. 14 . 13. •::· Cnp . 9. 20: 
m32. Au • plecat dar cu .corabia, ca sa 
se ducă într'un loc pustrn, l a

,_�.r.��-
t
1�: 

33 Oamenii i-au văzut plecînd, şi 
i-au· cunoscut ; �u alerg_at _re. jos din 
toate cetăţile, ŞI au vemt in�intea lor 
·n locul în care se duceau e1. 1 34_ Cînd • a ieşit di_n co,rab�e, Isus. � 
l'ăzut mult norod ; ş1 I s a. facut. mii� 
de ei, pentrucă er�u c.� f!•şte 01 c�r! n'aveau păstor ; ş1 . a inceput sa-1 
înveţe multe lucrun. 

>:=Mnt. 9.36;14. 14. (t•:. Luc.9.11. 
35. Fiindcă • ziu.a era pe s!îrşite, _u
cenicii s'au apropiat de El, ş1 I-au zis : 
Locul acesta este pustiu şi ziua este 
pe sfîrşite. " lll•t.14.16. Luc.9.12. 
36. Dă-le drumul s� se d_ucă în c�tu: 

nele şi satele de pnmpreiur, ca sa-ş1 
cumpere pîne, fiindcă n 'au ce mînca." 
37. Daţi-le voi să m ănînce", le-a răspun�' Isus. Dar ei l-au zis : „Oare • 

să ne ducem să cumpărăm pini de două sute de lei, şi să l e  dăm să rnă
nînce ?" • Num. 1 1 . 19, 22. 2Reg.4.43. 

38. Şi El i-a întrebat : „Cite pini a
veţi? Duceţi-vă de vedeţi." S'au dus de au văzut cite pîni au, şi au răspuns : 
„Cinci •, şi doi peşti." 

•llat.14.17. Luc.9.13. Ioan 6.9. lllat.16.94. Cap.a.�. 
39. Atunci le-a poruncit să-i aşeze pe 
toţi, cete-cete, pe iarba verde. 
40. Şi au şezut jos în cete de cite o sulă şi de cite cincizeci. 
41. El a luat cele cinci pini şi cei �oi peşti. Şi-a ridicat ochii spre cer, ş1 _a rostit binecuvîntarea•. Apoi a frînt p1-�ile şi Ie-a dat ucenicilor, ca �i �ă Ii; 1mpartă norodului. Asemenea ş1 cei doi 
Peşti, i-a împărţit la toţi. 

.;o i sam.9.13. Mat.26.26. 

42 A • 969 
43· .u mincat toţi şi s'au săturat · 

ri p·li�� �� f���ca\ d�uăspr�zeci; c�şu-mai ră�ăsese di�
1 
p��ti�e p1ne ş1 cu ce 44. Cei ce mîncaseră • ·1 . . mii de bărbaţi. P1m e, erau cmc1 

Isus umblă pe mare. 5�?· !n�ată •, . Isus a silit pe ucenicii • a1. sa •ntr� ln corabie, şi să treacă •namt_ea Lui de cealaltă parte, spre Betsaida. ln timpul acesta, El avea să dea drumul norodului. 
46. Dupăce Şi-a luat

'������·��·';;�;: norod, S'a dus în munte, ca să 1Se roage. 
�!· Cînd • s'a înserat, corabia era în �•Jlocul mării, iar Isus era singur pe ţarm. "-Mo.t.U.23. Ioe.n6.18, t7. 48 . •  A .văzut �e. uc�nici că se necăjesc cu v1shrea, cac1 vmtul le era împotrivă. Şi într'� patra �trajă din noapte, a mers la e1, umbhnd pe mare şi voia • să treacă pe lingă ei. • Luc.�u;. 
49. Cînd L-au văzut ei umblînd pe mare, Ii s'a părut că este o nălucă, şi au ţipat ; 
50. pentrucă toţi L-au văzut, şi s'au spăimîntat. Isus a vorbit îndată cu ei, şi Ie-a zis : „lndrăzniţi, Eu sînt, nu vă temeţi !" 
5 1 .  Apoi S 'a suit Ia ei în corabie, ş i  a stat .vîntul. Ei au rămas uimiţi ş i  

înmărmuriţi, 
5 2. căci nu • înţeleseseră minunea cu 

pînile, fiindcă Ie era inima•• împie
trită. "Cap.8. 17118. <uC•Ce.p.8,6; 16.H. 

VindeciJri la Ghenezarel. 
53. După • ce au trecut ma_rea_, au ve

nit în ţinutul Ohenezaretulu1, ş1 au tras 
la mal. • Mu<.11.3'. 

54. Cînd au ieşit din corabie, oame-
nii au cunoscut îndată pe lsu�, . 

55. au alergat prin toate 1mpreiu
rimile, şi au început s� adu�ă pe bol
navi în paturi, pretutindeni pe unde 
se auzea că era El. • • 

56 Oriunde intra El, m sate, m ce: 
tăţi

. 
sau în cătune, puneau pe bolna�1 

e pieţe şi-l rugau să le dea �01� 
�oar • s:i. se atingă de _poalele hamei 
Lui. Şi toţi c_îţi se atingeau de El, 
erau tămăd�iU;1. u. 2!. Cap.&.27, 211• Fapt. 11, 12. 
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Fariseii şi datina bătrînilor. 7 I fariseii şi cîţiva cărturari, ve

niti din Ierusalim, s'au • a��.���5.I; 
I�us.Ei au văzut pe unii din uceni_cij 
Lu

.
i prînzînd cu mînile necurate, ad1ca 

n��Pi!�!:�iC-însă, şi toţi Iudeii n� mă
nîncă fără să-şi spele cu ma!e ba�ar.e 
de seamă mînile, după datina batn-
nilor. . . ţ" " 4. Şi cînd se întorc dm pia" a, nu ll}a-
nîncă decît dupăce s'au s�aldat. Smt 
multe alte obiceiuri pe can au apucat 
ei să Ie ţină, precum : spăl�r�a pa�a
relor, a ulcioarelor, a caldanlor ŞI a 
paturilor. - . .  • 
5. Şi • fariseii şi cărturar.n L-au .u�: 

trebat : „Pentruce �u. se ţ1� u�emcu 
Tăi de datina bătnmlor, c1 prmzesc 
cu mînile nespălate ?" "' M�t:15·2· 

6. Isus Ie-a răspuns : „Făţarn1.c1lor, 
bine a proorocit Isaia despre voi, du
pă cum este scris : „Norodul_ * .  acest� 
Mă cinsteşte cu buzele, dar mima !Ul 
este departe de Mine. "' 1'0·�·rn. :1•t·1�·8·  

7. Degeaba Mă cinstesc e1, dmd m
văţături cari nu sînt decît nişte porun-
ci omeneşti." . 8. Voi lăsaţi porunca lui Dum�ezeu, 
şi ţineţi datina aşe�ată de oa'!lem, pre
cum : spălarea ulcioarelor ş1 a p�ha
relor, şi faceţi multe alte Iucrun de 
acestea." 

9. El le-a mai zis : „Aţi desfiinţat 
frumos porunca lui Dumnezeu, ca să 
ţineţi datina voastră. 

I O. Căci Moise a zis : „Să cinsteşti • 
pe tatăl tău şi pe mama ta ;" şi : 
„Cine •• va grăi de rău pe tatăl său 
sau pe mama sa, să fie pedepsit cu 
moartea." • E>od. 20.12. Deut.5.16. Mat.15. 4. 
>:•(•E.xod.21.17. Lev.20.9.  Prov. 20 . 20. 

1 1 .  Voi, dimpotrivă, ziceţi : „Dacă un 
om va spune tatălui său sau mamei 
sale : „Ori cu ce te-aş putea ajuta, 
este „Corhan °", adică dat lui Dumne
zeu, face bine ; "Mat.15.5;23.lB. 

1 2. şi nu-l mai lăsaţi să facă nimic 
pentru tatăl sau pentru mama sa. 

1 3. Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvîntul lui 
Dumnezeu, prin datina voastră. Şi fa
ceţi multe alte lucruri de felul acesta !"  

1 5. Afară din om nu este nimic ca intrînd în el, să-l poată spurca . le, 
ce iese din om, aceea-I spurcă. ' ar � 6. D��� • are cineva urechi de auzit, sa auda. "'Mal.H i· 1 7. Dupăce • a intrat în casă, pe cî�d era departe de no�od, ucenicii Lui L-au întrebat despre pilda aceasta. '''llat.15.10 

1 8. El le-a zis : „Şi voi sînteţi a · 

de nepricepuţi ? Nu înţelegeţi că �i� 
mic din ce intră în om de afară, nu-l poate spurca ? 

1 9. Fiindcă nu intră în inima lui ci în pîntece, şi apoi este dat afară' în hazna ?" A zis astfel, făcînd toate bucatele curate. 
20. El le-a mai zis : „Ce iese din om aceea spurcă pe om. ' 
21 . Căci • dinlăuntru, din inima oa

menilor, ies gîndurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, 
::=Fa.c. G.ă; S . 21. Mat.15.19. 

22. furtişagurile, lăcomiile, vicleşu
gurile, înşelăciunil e, f.aptele de. ruşine, 
ochiul rău, hula, trufia, nebunia. 

23. Toat� aceste" lucruri �.ele ies din
lăuntru, ş1 spurca pe om. 

Femeia Cananeancă. 
24. Isus • a plecat de acolo, şi S'a 

dus în ţinutul Tirului şi al Sidonului. 
A intrat într'o casă, dorind să nu ştie 
nimeni că este acolo ; dar n'a putut 
să rămînă ascuns. "Mat.15.21. 

25. Căci îndată, o femeie, a cărei fe
tiţă era stăpînită de un duh necura� 
a auzit vorbindu-se despre El, şi a 
venit de s'a aruncat la picioarele Lui. 

26. Femeia aceasta era o grecoaică, 
de obîrşie Siro-feniciană. Ea îl ruga 
să scoată pe dracul din fiica ei. 

27. Isus i-a zis : „Lasă să se sature 
mai întîi copii i ; căci nu este bine să iei 
pînea copiilor, şi s'o arunci la căţei." 

28. Da Doamne", l-a răspuns ea ; 
„dar 'Şi c1ăţeii de supt masă mănîncă 
din fărămiturile copiilor." 
29. Atunci Isus i-a zis : „Pentru vo.rba aceasta, du-te ; a ieşit dracul drn 

fiică-tă." . 
30. Şi cînd a i�t�at femeja _în cas� e1! a găsit pe copila culcata m pat , ŞI 

ieşise dracul din ea. 
Vindecarea unui surd-mut. Ce spurcă pe om. 31. Isus • a părăsit ţinutul Tirului, 

1 4. ln urmă •, a chemat din nou no- şi a venit iarăş prin Sidon la marea 
roadele la Sine, şi le-a zis : „Ascul- Galileii, trecînd prin ţinutul ���:i��.I�: 
taţi-Mă toţi şi înţelegeţi. *M•t.15.10. 
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l-au • ad_us un surd, ca�e yorbe� 32. ie şi L-au rugat sa-Ş1 puna 
cu. fi�ev:este el. ''')lut. 9 . 3'�. Luc.1t. 14. m10 1 l-a luat 1,a o part_e �i� norod, 33. E degetele m urechi, ş1 1-a atins 
i·a pus u scuipatul • Lui. 
1iJ11ba C ''' Cap .8 .23.  Ioan9.6. 

A oi, Şi-a ridic�t • ochii spre cer, 34. P
nat ••, şi a zis : Efata", adică : 

a sus�ide-te !" ,,Desc �·Cap. a. 41 .  Ionn 1 1 . 41 ;  17. J. N•Ionn 11 . 33, 38. 

5 )odată •, i s'au �eschis !Jrechile, 
. 
3, · deslegat limba, ş1 a vorbit foarte 
d:sf uşit. • '.'° · "'�· 5, "· Mat . 11. ": 
36. Isus le-a • po!unc1t sa nu spun� irnănui ; dar cu cit le po.runcea mai �ulţ cu atît li vesteau mai m�.lLp.5. 43• 
37, Ei erau uimiţi peste măsură d.e 

mult, şi zicea!J : „Toat.e )e face 
_de m�nune ; chi�r y1 pe surzi_ •:, face sa auda, 

şi pe muţi sa vorbeasca. 

A doua înmulţire a pinilor. 
8 1 . Jn zilele acelea, fiindcă • �e �trîn

sese din nou mult  norod, ş1 n avea 
ce rnînca, Isus a chemat pe ucenicii 
Săi şi le-a zis : ,,, Mat. 15. 32. 

2 ' 
Mi-e milă de norodul acesta ; căci iată"că de trei zile stau lingă Mine, şi 

n'au ce mînca. 
3. Dacă le voi da drumul acasă flă

mînzi, au să leşine de foame pe drum, 
fiindcă unii din ei au  venit de  de
parte." 
4. Ucenicii l-au răspuns : „Cum ar 
putea cineva să sature cu pîne pe oamenii aceştia, aici într'un loc pustiu ?" 
5. „Cîte pini  aveţi ? "  i-a întrebat • 

Isus. „Şapte", I-au răspuns ei. 
''' Mat. 15. 34 . Cap. 6. 38. 

6. Atunci a poruncit norodului să 
şadă pe pămînt ; a luat cele şapte pini ; 
şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, le-a frînt şi le-a dat ucenicilor Săi ca să le împartă ; şi ei le-au împărţit 
norodului. 
7. Mai aveau şi cîţiva peştişori : şi 

Isus, după ce i-a binecuvîntat •, a po
runcit să-i împartă şi pe aceia. 

•:•Mat. 14.19. Cap . G. 41.  

8._ Au mîncat şi s'au săturat ; şi au 
nd1cat şapte coşniţe, pline cu rămă
şitele de fărămituri. 
9. Erau aproape patru m ii de  inşi. ln urmă Isus Ie-a dat drumul. 

97] Aluatul Fariseilor. 1 O. Isus a intrat î d - • • cu ucenicii Săi i 
n ata . •!1 corabie 

Dalmanutei. 
' ş a venit •n părţile 

, 
1 1 .  Fariseii au venit d od 2' :101. �5. a:i. 

inceput 0 ceartă de 
� ata , ş1 au 

ca să-L pună la în 
vor e cu Isus ; şi, 

un semn din cer .,.
�reare, l-au cerut 

1 2 I 
. 

. at.12 . '8; 16. 1 . loan s. oo. s- . .sus � suspinat adînc în duhul 
a�

u,
t 

ş1 a zis : „Pentru ce cere neamul es  a u�  semn ? Adevărat vă s u -neamului acestuia nu i se va drd
n

l
ca 

un semn." e oe 
1 3· Apoi i-� lăsat, şi a intrat iară în c��abU, ca. �� _tre�că de cealaltă p}rte. . • · cemcu uitaseră să ia pini . cu e1 in corabie n'aveau decît o pîne'. 
1 5: Isus I� dădea în grijă -, ;7;�1·�:: cea · „Luaţi se:im.a, să vă păziţi bine de al

1
�,atul Fanse1lor şi de aluatul lui Irod . "M•t. JG. 6. Luc.12.n. 

l 6. !Jceni.�ii se gîndeau şi ziceau între e1 : „Fundcă n'avem pini •." 
1 7. !sus a înţeles lucrul a���;�:6·;i le-� z�s :  „ Pentruce vă gîndiţi că n'a

yeţ1 p1m ? Tot • nu pricepeţi şi tot nu 1nţelegeţ1? Aveţi inima împietrită ? 
"" Cap.6.52, 

1 8. :\ v�ţi ochi, . ş! nu vedeţi ? Aveţi 
urechi, ş1 nu auz1ţ1? Şi nu vă aduceţi 
aminte deloc? 

1 9. Cînd • am frînt cele cinci pini la 
cei cinci mii de bărbaţi, cîte coşuri 
pline cu fărămituri aţi ridicat?" 
„Douăsprezece", l-au răspuns ei. 

.,... l\Iat. 1'.20, Ce.p.6.43. Luc.9.17. Ioan6.13. 

20. „Şi cînd • am frînt cele şapte pini 
la cei patru mii de bărbaţi, cite coş
niţe pl ine cu fărămituri aţi ridicat?" 
„Şapte", l-au răspuns ei. 

�·Mnt.10.37. Vera.B. 

21 .  Şi El le-a zis : „Tot nu • înţe-
legeţi?" •Cap. 6. li2. Vers.17. 

Vindecarea unui orb la Betsaida. 
22. Au venit la Betsaida ; au adus . la 

Isus un orb, ş i  L-au rugat să Se atin
gă de el. • . 
23. Isus a luat pe orb de . "!mă, ş1 

1-a scos afară din sat ; apoi _ i:a pus 
scuipat • pe ochi, Şi-a pus �1mle P?�; 
ste el, şi [-a întrebat : „VeZI .���.�.·:ti. 
24. El s'a uitat, şi a !is : „Văd n�şte 

oameni umblînd, dar m1 se par ca mşte 
copaci." 
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25. Isus i-a pus din nou mînile pe 
ochi ; i-a spus să se uite ţintă ; şi cînd 
s'a uitat, a fost tămăduit, şi a văzut 
toate lucrurile desluşit. 
26. Atunci Isus l-a trimes acasă, şi 

i-a zis : „Să nu intri în sat, şi nici • să 
nu spui cuiva în sat." •M•t.a.4.cap.6.'-'I. 

Mărturisirea lui Petru. 
27. Isus • a plecat cu ucenicii Săi în 

satele Cezarei! lui Filip. Pe drum le-a 
pus următoarea întrebare : „Cine zic 
oamenii că sînt Eu ?"•

M•t. 16. 13. Luc.9.1s. 

28. Ei I-au răspuns : „Ioan • Bote
zătorul ; alţii : Ilie ; alţii : Unul din 
prooroci." •Mot. H . 2. 

29. „Dar voi", i-a întrebat El, „cine 
ziceţi că sînt Eu ?" „Tu • eşti Hristo
sul !" l-a răspuns Petru. 

""' M:at.16.16; 6.69j ll.27. 

30. Isus • le-a poruncit cu tărie să nu 
spună nimănui lucrul acesta despre El. 

"'Mat.16.20. 

Isus vesteşte patimile şi moartea Sa. 
31 .  Atunci a •  început să-i înveţe că 

Fiul omului trebuie să pătimească 
mult, să fie tăgăduit de bătrîni, de 
preoţii cei mai de seamă şi de cărtu
rari, să fie omorît, şi după trei zile să 
învieze. "" Mat. 16.21; 11 . 22. Luc. 9.22. 

32. Le spunea lucrurile acestea pe 
faţă. Petru însă L-a luat de o parte, 
şi a început să-L mustre. 
33. Dar Isus S'a întors şi S'a uitat 

!a u�enicii Săi, . a mustrat pe Petru, şi 
1-a zis : „I  napoia Mea, Satano ! Fiind
că tu nu te gîndeşti la lucrurile lui 
Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor." 
34. Apoi a chemat la El norodul îm

preună cu ucenicii Săi, şi le-a zis : „Da
că voieşte cineva • să vină după Mine, 
să se lepede de sine însuş, să-şi ia cru
cea, şi să Mă urmeze. 

°'Mat. IO. 38;16.24. Lnc. 9. 23;1'.27. 

�5. Căci ori�ine • va vrea să-şi scape 
v�aţa, o . va p1_erde _; _dar oricine îşi va 
P!erde viaţa din pricina Mea şi din pri
cina Evangheliei, o va mîntui. • Ioan 12. 25. 
36. Şi ce foloseşte unui om să cîştige 

toată lumea, dacă îşi pierde sufletul ? 
37. Sau ce va da un om în schimb 

pentru sufletul său ? 
38. Pentru că • de oricine se „ va ru

şina de Mine şi de cuvintele Mele 
în acest neam preacurvar şi păcătos S� 
va ruşina şi fiul omului cînd va �eni  
în slava Tatălui Său împ�eună cu sfin
ţii îngeri." oMat.10.aa. Lnc.9.26; 12.9 
cii*Bom.l.16. 2Tim.1.8; 2.12. 

· 

9 1. El le-a mai zis : Ad �pun, că sînt u_nii  _din''cei�v:;at • _vă 
:an " n!-1 . v�; m�m pmă nu vor au aici, 1mparaţ1a Im Dumnezeu . Vedea 
putere." venind cu 
"'"' Mat. 16.25. Luc. 9„27. '°'"' Mat. u. 30;:?0.at. Luc,22 

Schimbarea la faţă. · U!. 
2. După • şase zile, Isus a lua pe P�tru, pe lacov şi pe Ioan 

t c� ţi 
?us singuri de o parte pe un ' ŞI l·a 
�nalt. Acolo S'a schimbat la fatT�nte 
intea lo_r. . •Mat.17 . 1 .  Luc 1na-
3. Hainele Lur s'au făcut s ·9·2>. toare şi foarte albe • de 0 al�ră!uci. 

care nici un nălbitor 
'
de pe pămî�\a �e 

poate_ da_. 1 " • •Dan. 7 . 9. Mat.� 0 :4· !he h s a  aratat 1mpreună cu M . . a. 
ŞI sta de vorbă cu Isus. oise, 

5. Petru a luat cuvîntul şi a · . l�u.s :  ,�lnvăţătorul�, este 
'
bine sf�1!ui 

a1!=1 ; sa facem trei colibi : una p :in i:��·, una pentru Moise, şi una p��t�� 
6. �ă"ci .�u ştia ce să zică, atît de m spaima 11 apucase. are 
7. A vei:iit !Jn . nor şi i-a acope.rit Cii umbra. lui ; ş1 din nor s'a auzit un las �ar� zicea : „Acesta este Fiul Meu ire ' rnb1t : de El să ascultaţi !" a 

. 8. lf!da,tă, uc�nii:_ii s'au u!tat împre-

��r,
ls

ş�s 
n
sfn�::;_a�u

v�f.11t pe mmeni decît 
9. Pe • cînd se pogorau de pe munte ls�s Ie-a poruncit să nu spună nimă'. 

nu1 ce. a� văzut,_ pînă va învia Fiul 
omului dintre cei morţi. •M•l.17.9. 

1 O. Ei au păstrat în ei lucrul acesta 
şi �e întrebau între ei ce să însemn� 
învierea a�e�_a dintre cei morţi, 

1 1 .  Ucemcn l-au pus următoarea în
trebare : „Pentruce zic cărturarii că •  
trebuie să  vină întîi Ilie ?" 

""' Mnt.4.5. Mat. 17.10. 

1 2. El Ie-a răspuns : „Ilie va veni 
întîi ; şi va aşeza din nou toate lucru· 
rile ; tot aşa după cum • este scris de

spre Fiul omului că trebuie să păli· 
mească mult  şi să •• fie defăimat. •P!.22. 
6. Isa . 53 . 2 , etc. Dan.9.26. (l::i>Luc.23.11. Fillp.2.i. 

1 3. Dar Eu vă spun că Ilie • a şi ve
nit, şi ei i-au făcut ce au vrut, după 
cum este scris despre el." 

*Mn.t. 1 1 . 14;17.12. Lnc.l.17. 

Vindecarea unui îndrăcit. 
1 4. Cînd • au ajuns la ucenici, au vă

zut mult norod împrejurul lor şi pe 
cărturari întrebîndu-se cu ei . 

1,'; Ma.t.11.u..Lnc.9.37. 
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De îndată cc: a văzut norodul pe 

J 5. 'a mirat, ş1 a alergat la El să I5U5• ·�chine. ' i5t. •El . i-a Î!l���bat : „Despre ce vă 
t bat• cu e1 . 

în re Şi un om din ·norod I-a . răspuns• : 1:�.ăţătorule, a"! �d�s la Tine pe fiul meu, care este stap1mt.ti;.1��.�.u�uc��: 
18 oriunde îl apucă, îl trînteşte la 
ă�înt. Co�iluI . fa.ce .sp�m� la gură, 
Pcrîşneşte dm drnţ1 , .ş! .  ra�rne ţapăn. �·am r�ga! de ucen�;u Tai să scoată 

hui ş1 n au putut. 
df 9 • • :o nea"! necrc:di�cios !" .le-a zis 
US Pînă crnd VOI fi cu VOI ? Pînă 

�nd
. �i voi suferi ? Adu.ceţi-I la M ine." 

?0 L-au adus la El. Ş1, cum a văzut • 
�pÎlul pe I�us, duh_ul  l-a sc�tu�at cu 
utere ;  copil�! . a cazut !a pamrnt, şi �e svîrcolea facrnd spuma la gură. 

..,.Cap. t.26, Luc.9 .42. 
21. Isus a într�bat .l?e .tatăl lu i : „Cită vreme �s,t,e de �rnd 1 1  v ine aşa ?" „Din 

copilăr1e , a raspuns el. 
22. Şi de multe ori duhul I-a arun
cat cÎ�d în foc, cînd în apă, ca să-l 
omoare. Dar dacă poţi face ceva, fie-Ţi 
milă de noi şi ajută-ne." 
23. Isus a răspuns : „Tu zici : „Da

că •  poţi !" . . .  Toate lucrurile sînt cu 
putinţ� ����7� ;,e c�����: ·�oe. 17. 6. Ioan 11. 40. 

24. lndată tatăl copilului a strigat 
cu lacrămi : „Cred, Doamne ! Ajută ne
credinţei mele !" 
25. Cînd a văzut Isus că norodul vi-

ne în fuga mare spre El, a mustrat 
duhul necurat, şi  i-a zis : „Duh mut şi 
surd, îţi poruncesc să ieşi afară din 
copilul acesta, şi  să nu mai intri în el." 26. Şi duhul a ieşit, ţipînd şi scutu-
rîndu-1 cu mare putere. Cop ilul a ră
mas ca mort, aşa că mulţi ziceau : „A 
murit !" 27. Dar Isus l-a apucat de mină, şi l·a ridicat. Şi el s'a sculat în picioare. 
28. Cînd • a intrat Isus în casă, u-

cenicii Lui L-au întrebat deoparte :  
„Noi de ce n'am putut s ă  scoatem duhul acesta ? *Mat.11.19. 

29. „Acest soi de draci", le-a zis El, 
„ou poate ieşi decît prin rugăciune şi post" /sas vesteşte moartea şi învierea Sa. 
3�. Au plecat de acolo, şi au trecut prm Galilea. Isus nu voia să ştie ni

meni că trece. 

?1. Căci •  înv· 973 zicea : !,Fiul om�Î .Pe u�enicii Săi, i oam�nilor ; ei l i  u1 va f i  ?at. î n  mîn ire dupa ce-l vor 0�� ?mori: ş1 _a treia zi rt, va ln\'la. ,, 32. Dar ucenicii ::Yat. 11.22. Luc.• . „ tele acestea, şi se �u •n\elegeau cuvin: . emeau să-l întrebe. 

33 Ci�e este cel mai mare? 
C . Apoi • au venit I C •nd era în casă Isus

a . a�ernaum. 
„Despre ce vorbe ' ţ' l-a 1ntrebat :  drum ?" �, �.���11 cu altul pe 34. Dar ei tăceau 

. . . L_uc.9.46:2:!.o•. 
se certaseră între e'i 

pent�uc� p� drum 
cel mai mare :  ' ca s a  Şhe cine este 35. �lunci Isus a şezut 'os �e cei . doisprezece, şi le! • . a. chemat 
Hea cineva • să fie c 1 d

� Z!� · „Dacă 
să fie cel mai de e •_ntu, trebuie 
sluj itorul tuturor [.� urma din toţi şi 
36. Şi a luat • •M•t: 20·26. 2'.. Cop.io.<a. 

zat în mijlocul j�/0���· 1 ŞI \·a aş�
braţe, şi �e:a zis : . 

' 
• >1.:. 18��. c�p�!o. :�. 37 . . „On�me. primeşte pe unul din ac�şh cop1laş1„ în �urnele Meu, Mă primeşte pe 1Ylme ; ş1 oricine• Mă priM�şte P� Mine, nu Mă primeşte pe M�ne,„ c1 pe Cel ce M'a trimes pe me. "'Mat. 10.40. Luc. 9. "'8. 

Pricinile de păcătuire. 3S. !0an • I-a zis : „lnvăţătorule, noi am vazut pe un om sco(înd draci în Numele Tău_; şi. l-am oprit, pentrucă nu venea du pa noi." •:sum. 11.:?S. Luc.9. <9. 3? . . i'Nu-1 opr.iţi", . a răspuns Isus, „cac1 nu este mmem, care să facă minuni în Numele Meu, şi să Mă poată grăi de rău îndată după aceea. • 1eor.12.3. 
40. Cine • nu . este împotriva noastră, 

este pentru noi. •:Ya1. 12.ll!. 
4 1 .  Ş i •  oricine vă va da de băut un 

pahar cu apă, în Numele Meu, pentru
că sînteţi ucenici ai lui Hristos, ade
vărat vă spun că nu-şi va pierde ră
splata. • Me1.10. '2. 
42. Dar•, dacă va face cineva să pă

cătuiască pe unul din aceşti micuţi, 
cari cred în Mine, ar fi mai bine pen
tru el să i se lege de git o piatră mare 
de moară şi să fie aruncat în mare. 

o�at.18.6. Luc. 17.1. 43. Dacă • mina ta te face să cazi în 
păcat, taie-o ; �ste .m�i bint; pe_nt�u tin� să intri ciung m viaţa, dec1t sa a1 doua 
min i, şi să mergi în gheenă, în focul 
care nu se stinge, • n.uu3.5- �.t.;.?.>; is.s. 
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44. unde • vi_ermele lor nu m,��:.�
.
�i

. focul nu se stinge. " . 
45. Dacă piciorul tău t� f�ce sa cazi 

în păcat, taie-I ; este mai . bine peptr� 
tine să intri în viaţă �ch�?P• decit �a 
ai două picioare, ş1 sa fli ar'!ncat rn 
gheenă, în focul care nu se stinge, . 
46. unde viermele lor nu moare, şi 

focul nu se stinge. " . 
47. Şi dacă ochiul tău te �ac� sa cazi 

în păcat, scoat�-} ; este" ll!a.1 bm_e pen: 
tru tine să intri in lmp_araţi� lu! I?um. 
nezeu numai cu un ochi, dec1t sa a1 d�1 
ochi şi să fii aruncat în focul ghe�ne1, 
48. unde viermele lor nu moare ŞI fo-

c��-n�:�t:���gfiecare om v� fi"săr�t cu foc, şi orice • jertfă "i!'" -�1 13�;;,:;.�3-�� 
s�� · 

Sarea este bună • ; dar" dacă sa
rea îşi pierde puterea de a sara, cu c� 
îi veţi da în:poi .P�te�e.'.1 a�ea"sta � - �a aveţi„ sare rn voi inş1va, ş1 sa tra1ţ1ţ 
în pace unii cu alţii.'"·Mat. &. 13. Luc .u .s.1. 
„„„�Efee . 4 . 29. Col.4.6. ţRom.12.18; 14.19. 2Cor.13. U .  
Evr. 12.14. 

Desfacerea căsătoriei. 

1 O 
1 . Isus a plecat • d� ac_olo, şi a 
venit în ţinutul Iudeu, dincolo de 

Iordan. Gloatele s'au adunat din nou la 
El ; şi, după obiceiul Său, a început 
iarăŞ Să-i Înveţe. «)Jat. 19. 1 .  Ioanl0. 40;11. 7. 

2. Au • venit la El Fariseii ; şi, ca 
să-L ispitească, L-au întrebat dacă este 
îngăduit unui bărbat să-şi [�se ne
vasta. „Mat. 13.3. 

3. Drept răspuns, El le-a zis : „Ce 
v'a poruncit Moise?" 

4. Moise „,, au zis ei, „a dat voie ca 
bărb'atul să scrie o carte de despărţire, 
şi s'o lase." •Deut.u. 1. Mat. 5 .31 ; 19 .7 .  5. Isus le-a zis : „Din pricina împie
tririi inimii voastre v'a scris Moise 
porunca aceasta. 

6. Dar dela începutul lumii, „Dum
nezeu i-a • făcut parte bărbătească şi 
parte femeiască. ,, Fac. I. 27; 5. 2. 

7. De aceea • va lăsa omul pe tatăl 
său şi pe mama sa, şi se va lipi de ne
vastă-sa. <•Fac. 2.U. lCor.5.16. Eies.5.31. 

8. Şi cei doi vor fi un trup." Aşa că 
nu mai sînt doi, ci sînt un trup. 

9. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, 
omul să nu despartă." 
1 O. ln casă, ucenicii L-au întrebat ia

răş asupra celor de mai sus. 
1 1 . El le-a zis : „Oricine • îşi lasă ne-

vasta, şi ia pe alta de nevastă Pre veşte faţă de ea ; ' acur-
„„ :r.rnt. 5. 32; 19 . 9. Luc.16.18. Rom . 7. 3. !Cor 7 
1 2. şi dacă o nevastă îşi lasă Îiă10ii''· tul, şi ia pe altul de bărbat, prea� a. veşte." Ur-

Copilaşii. 

1 3. I-au • adus nişte copilaşi ca ă Se atingă de ei. Dar ucenicii �u c 8 tat pe ceice îi aduceau. er-
·>J.Iat. rn. 1a. Luc. ia . ! 4. <;î�d a . văzut �s�s a:est

. luc��: S a  . . m1"maţ, "ş1 le-a . zis . 1,Las�\l copi. laşu sa vina la Mine, ş1 nu-1 opriţi . căci Impărăţia lui Dumnezeu este ' 
celor • ca e i. " I Cor. u.20. l�et.2.: 1 5. Adevărat vă spun că, oricine •  nu va primi lmpărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu nici un chip nu va intra în ea !" :i:, )lat. ts.3• 

1 6. Apoi i-a luat în braţe, şi i-a binecuvîntat, punîndu-Şi mînile peste ei. 

Tînărul bogat. 

1 7. Tocmai • cînd era gata să porneas. că la drum, a alergat la El un om care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat : „Bunule lnvăţător, c� să fac ca să moştenesc viaţa vecinică?" ::'Mat.19.16. Luc.18.18, 
1 8. „Pentruce Mă numeşti bun ?" i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun deci! 

Unul �ingur : Dumnezeu. 
1 9. Cunoşti poruncile : „Să • nu prea

curveşti ; să nu ucizi ; să nu furi ; să nu 
faci o mărturisire mincinoasă ; să nu 
înşeli ; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe 
mama fa." :::'Exod.20. Rom. 13.9, 

20. El I-a răspuns : „Invăţătorule, toa
te aceste lucruri le-am păzit cu grijă 
din tinereţea mea." 
2 1 .  Isus S'a uitat ţintă la el, l-a iu

bit, şi i-a zis : „ Iţi lipseşte un lucru ; 
du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, 
şi vei avea o comoară ' în cer. Apoi 
vino, ia-ţi crucea, ş i urmează-Mă." 

>:11\fat. 6.19,20;19.21. Luc.12.33;16.9. 

22. Mîhnit de aceste cuvinte, omul 
acesta a plecat întristat de tot ; căci a· 
vea multe avuţii. 

23. Isus S'a uitat • împrejurul L�i, şi a zis ucenicilor Săi : „Cit de anevoie 
vor intra în Impărăţia lui Dumnezeu 
ceice au avuţii !" •>Mat. �9-�3 .

. 
Luc.ls.u. 

24 Ucenicii au rămas mm1ţ1 de cu
vint

.
ele Lui. Isus a luat din nou cuvîn

tul, şi le-a zis : „Fii lor, cît de. anevo�e este pentru ceice • se încred m boga-
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·ntre în lm părăţia lui Dumne- 37 D 975 

I ii, s� I • Jov.31.24. Ps.52. 7; 62. IO. l Tim. 6. 17 . • " ă-ne," l-au zis . V 1 t " t " unul la dreapt T . e1, „sa şedem zeu · Mai lesne es e sa reaca o cămilă Ta, cînd vei fi Î ba )• a�tul la stînga 25. echea unui ac, decît să intre 38. Isus le-a r�s racat in slava Ta." prin urbogat în Impărăţia lui Dumne- cereţi. Puteţi voi s
p
ăunb

s :ţ
_ „Nu ştiţi ce un om care am să-l beau e I pa�arn�, pe zeu !'�cenicii au răma� . şi mai  uimiţi, tezaţi cu botezul Eu, sau sa f1ţ1 bo-26. zis unii către alţu : „Cin e  poate botezat Eu ?" cu care am să fiu şi au . sa" fie mîntuit ?" 39 p tune• 't t ţ . t" I . . . " utem," au zis e· ş· l a 27 [sus S'a Ul a m a a e1, ŞI Ie-a răspu

l
ns : ,,Este adevărat \ă lpah

s
a
u
r
s
ul
le-a 

. : Lucrul acesta este cu neputinţă care- voi bea Eu, îl veţi bea . pe 111. 'meni dar nu la Dumnezeu ; pen- botezul cu care voi fi b t , ş1 cu la 0� toat� lucrurile sînt cu putinţă l a • fi botezaţi ; o ezat Eu, 1·eţi ���nezeu." •' ler.32.17.  Mot.rn. 2s. Luc. t . 37. 40. dar _cinstea de a şedea la drea ta Moştenirea vieţii vecinice. ��u la  sh�ga Mea, nu atîrnă de M�ne o dau, c1 . ca este numai pentru aceia 28 Petru • a început . să-l zică : „lată pentru c_an a fost pregătită." 
că �Oi am lăsat totul, �!�����-�-���!t�'. 4 1 .  Cei z�ce, cînd au auzit • lucrul 

A 
a
co
ce
v
st�, au inceput să se mînie pe la-29 Isus a răspuns : „ devărat vă spun ş1 pe Ioan. "hl•t 20 „, că �u eote l! imeni, care. să fi lăs_'.1t ca- 4
Ş2_. .I�us" i-a _che'!l�t. Ia El, şi Je.; zi� ; 

i
ă sau fraţi, sau vsuron, sa1:1. tata, sau "· hţ1 ca _cei pnv1ţ1 drept cîrmuitori :imă sau nevasta, sau copu, sau hol- a1 �eamu�1lor, domnesc peste ele şi de, �ntru Mine �i pent�u Evan(i;helie, �a1 mar11 lor le poruncesc cu stăpî-
30 şi să • nu pnmeasca acum, m vea- mre. "Lu<·.?,.25• 

cul
.
ace>ta, de o �ută de o ri m_�i i;nult : 4_3. Dar • între "._Oi _să nu fie aşa. Ci 

case, fraţi, suron, '!1am�, . co_p1 1 y hol- oricare va vrea sa fie mare între voi de, împreun� cu  pn�o.n �1 ; iar m vea- să fie slujitorul vostru ; ' 

eul viitor, viaţa vecinica. •Mot.20.2s, 28. Cop. o.35. Luc.9 . ..,,. 
<•2cro11.9.25.9.  Luc.1s.ao. , 44. şi oric�re _va vrea să fie cel dintîi 

31 Mulţi • din cei d intîi vor fi cei mtre voi, sa fie robul tuturor. 
de pe urmă, şi mulţ i  d i n  cei de pe ur- 45 . Căci Fiul • omului n'a venit să I mă vor fi cei d in tîi." se slujească, ci E l  să slujească şi să

<•Mat.rn.00;20.1s. Luc.13.30. Şi •• . �;a viaţa răscumpărare 'pentru 
mulţi · �� locm 13.14..Filip.2.7. •)�•Mat.20.�. /sus vesteşte moartea şi învierea Sa. 

32. Ei • erau pe d rum şi se suiau la 
Ierusalim ; şi Isus mergea îna intea lor. 
Ucenicii erau turburaţi, şi merg-eau în
groziţi după El. Isus a luat ••  1arăş la 
El pe cei doisprezece, şi  a început să 
Ie vorbească despre lucrurile cari a
veau să I se întîrnple. " Mat.20.11. Luc.10. 
31. <"�·Cap.8.31; 9. 31. Luc. 9.  22; 18. 31. 

33. „lată", a zis El, „ne suim la  Ie
rusalim, şi Fiul omului va fi dat în 
mînile preoţilor celor mai de seamă şi 
cărturarilor. Ei li vor osîndi la moar
te, şi-L vor da în rnînile Neamurilor, 
34. cari îşi vor bate joc de El, I I  vor 

bate cu nuiele, II vor scuipa şi-L vor 
omorî ; dar, după trei zile, va învia." 

Cererea fiilor lui Zebedei. 
35. Fiii lui Zebedei, Iacov şi  Ioan, au 

venit• la Isus, şi  I-au zis : „Invăţăto
rule, am vrea să ne faci ce-Ţi vom 
cere." «Mat.20.20. 

36. El le-a zis : „Ce voiţi să vă fac?" 

lTim.2.6. Tit.2.U. 

Orbul Barlimeu. 
46. Au • ajuns l a  lerihon. Şi pe cînd 

ieşea Isus din lerihon cu ucenicii Săi 
şi cu o mare mulţime de oameni, fiul 
lui Timeu, Bartimeu, un cerşetor orb, 
şedea jos lingă drum, şi cerea de milă . 

�' l\lo.t. 20.29. Luc.Jtl.:l). 

4 7. El a auzit că trece Isus din Naza
ret, şi a început să strige : „ I suse, Fiul 
lui David, a i  milă de mine !" 

48. Mulţi îl certau să tacă ; dar el 
şi mai tare striga : „fiul lui David, 
a i  milă de m ine !" 
49. Isus S'a oprit, şi a zis : „Chema

ţi-l !" Au chemat p� orb,0 ş! i-au zis : 
„!��

,
răzneşte, scoala-te, cac1 te chea-

m
5
a
0. Orbul şi-a aruncat haina i a să-

rit, şi a venit la Isus; . . . 

51 .  Isus a luat cuv intui, ş_1 1-a z1� : 
„Ce vrei să-ţi f�c ?" �,Rabum," };a ra
spuns orbul, „sa capat vederea. 
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52. Şi Isus i-a zis : „Du-te, cred�n· 

ţa • ta te-a mîntuil.'.' Indată orbul ş1·a 
dplltat veder·ea, ş1 a mers pe drum 
dupll Isus. •Mnt.o.:r.i. 

Intrarea în Jcrusalim. 11 1 .  Cînd s'au apropiat • de lerusa: 
lim, şi au fost lîngă Betţa,ghe ŞI 

Betania, mspre munte!� Măsh�i!�r, 1_
sus a trimcs pe doi dm ucemai Săi, 

�' Mnt . 21. 1 .  Lua.1ll.2U. Jonn12.14. 

2. şi le-a zis : ,,Duceţi-vă în . �atul 
dinaintea voastră : îndată ce veţi intra 
în el, vefi găsi un �năgăn�ş. legat, pe 
care n'a încălecat mcă mct un om ; 
d��1Îf.

,
a
c
�-

l
vt v�dl��!�:ai���eva :  „Pcn-

truce faceţi lucrul acesta ?" s.11 răspun
deţi : „Domnul arc trebuinţ.ă ?� el. 
Şi îndată îl va trimete înapoi a1c1." 

4. Ucenicii s'au dus, au găsit măgă
ruşul legat afară lingă o ură, la coti-t
��

a
u�ft'�i�1��i �� !i��ea�e

��Jl��· Ie-au 
zis : „Ce faceţi ? De ce deslcgaţi mă
găruşul acesta ?" 
6. Ei au răspuns cum le poruncise 

�sus. Şi i-au lăsat să plece. 
7. Au adus măgăruşul la Isus, şi-au 

aruncat hainele pe ci, şi Isus a încăle
cat pe el. 8. Mulţi • oameni îşi aşterneau haine
le pe drum, iar alţii presărau ramuri, 
pe cari le tăiaseră depe cîmp. • Mnt.21. e. 

9. Cei ce mergeau înainte şi cei ce 
yeneau după Isus, strigau :  „Osana • ! 
Hinecuvintat este cel ce vine în Nu
mele Domnului ! •ro. 118.:ao. 

1 0. Binecuvîntată este lmpărăţia care 
vine, lmpărăţia părintelui nostru Da
vid ! Osana • în cerurile prea înalte !" 

'' Ps.H9.l.  1 1 .  Isus • a intrat în Ierusalim, şi S'a 
dus în Templu. Dupăce S'a uitat la 
toate lucrurile de jur împre/'ur, fiind
că era pe înserate, a plecat a Betania. 
cu cei doisprezece. • lll•t.21.12. 

Smochinul blestemat. 
1 2. A •  doua zi, după ce au ieşit din 

Betania, Isus a flămînzit. •' Mat. 21.18. 1 3. A zărit • de departe un smochin, 
care avea frunze, şi a venit să vadă 
poate va găsi ceva în el. S'a apropiat 
de smochin, dar n'a găsit decît frun
ze, căci nu era încă vremea smochi
nelor. ·· �1.1. 21 . 10.  

1 ·t �tune� a luat cuvîntul, şi a zis smochmulu1 : „ln veac să nu mai mă-

�!;i�� �,i��r
i
a���e

d��r
t��� '" Şi uceni. 

1 5. Au • ajuns în lcrnsalirn . . a intrat în Ţcmpl
.
u. A incl'put �ăşt ls11s afară pc cei ce vindeau şi cunipă��oa)ă Templu; a r?istu rnat mesele s 1 :t1 1n 

torilor de bani� şi scaunele celo� 111ll�ă. deau P<?rllmhe 1. �'Mnt.:!1. �2. Lu�rn.46. 1��11�:lh· 16. Ş1 nu lăsa pe nuneni să ·· I<. 
vreun vas prin Templu. P0arte 
1 �· Şi-i înv�ta şi zicea : „Oare nu e scris : „Casa Mea se va chema sie 

de rug���unt: pentru ţoate nea�u�ila�� I?ar v.o,� aţ1 făcut dm ca 0 peşteră\! t1lhari. .. . . '" lsn .M. 7. '�"lt>r. 7. 1� 1 8. Preotu cei mai de scaniă · · 
turarii, cînd au • auzit cuvintel�1 căr. stea, căutau cum s:i-L omoare . căc�ce. temeau de El, pentrucă tot •• 'nor 1 se era uimit de învăţiitura Lui cdul 
46, 40. Luo. 19.47. '""" Mnt. :' .  :!8. C'OJ), J ,�. Luc�:1�·21. 

ş�a\g��d�t��
e
c��\e�

e insera, Isus ·ie. 
Puterea crrdinfei. 

20. �imineaţ� \ cînd treceau pe lin ă smo_cl!'I!• ucemc11 l-au văzut uscat d1n 
rădac1111. . . • 111nt. 2i.ia. 

2 1 .  Petru ş1-a adus aminte de cel petrecute„ şi _a zis li!i Isus : „lnvăţă� 

�J��:::n�;,t�,�a u�����
l,11nul, pe care l-ai 

22. Isus a luat cuvîntul, şi le-a zis · „Aveţi credinţă în Dumnezeu ! · 

.23. �devărat • vă �pun că, dacă i•a zice cineva muntelm acestuia : „Ridică-te şi �run��-t� !n ma�e", şi dacă nu se v� md01 m mima 1111, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. "" Mnl. t7.20; 21.2l. Luo.17.(t 
24. De aceea vă spun că, orice • lucru 

veţi cere, cînd vă rugaţi, să credeţi că 
l-aţi şi primit, şi-l veţi avea. 
<" l\fot. 7 . 7 .  Luc. 11.D.  Ionn J.&. 13; 1ft. 7; 16.2·1. lao.t.�,e. 

25. Şi, cînd staţi în picioare de vă 
rugaţi, să iertaţi • orice aveţi împotri· va cuiva, pentruca şi Tatăl vostru ca
re este în ceruri, să vă ierte greşelile 
voastre. •Mnt.o. u. eo1.s. 1s. 
26. Dar dacă• nu iertaţi, nici Tatăl 

vostru care este în ceruri nu vă va 
ierta greşelile voastre. •111et.1e.111. 

Puterea lui Isus. 
27. S'au dus din nou în Ierusalim. 

Şi •, pe cînd Se plimba Isus prin Tem· 
piu, au venit la El preoţii cei mai de 
seamă, cărturarii şi bătrînii, 

•.Mat.21.29. Luc.�.1. 
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I l-au zis : „Cu cc putere faci 12. Ei • căutau să L . 

97 7 28. ş te lucrur i? Şi cine Ţi-a dat pu- temeau de noroct 
'1; . primlă, dar se TU ac��easta ca să Ic fa�i ?" f;!?!riva lor spuse�e ricepuseră că îmterea Isus Ic-a răspuns . _.„Am să vă Şi L-au lăsat, ş'.i aii 
ls
l
us pilda aceasta. 29. i Eu 0 întrebare ; r;isp_undcţi-Mi p ccat l,un ş . apoi vă voi spune ŞI Eu cu cc "Mnt. "1 . '"· '°· Cnp . 1 1 . '": ioon7."' oo, "· 

a ea, şif;c aceste lucru ri, n· l 
p1itereBotczul lui Ioan venea din cer 1 . , iru Cezari/fui. 30 · ? R" d ţ" M. . 3· Apoi au trimes I I .

d la oameni aspun c I- ' !" dm Farisei şi di I 
a . s�1s pe unii ori E-

însll vorbeau astfel intre ci : prindă cu vorba 
n ���iani, ca să-l 31 . � 1r�spundem : „Din cer", va zi- 1 -1 . Ace tia au' · . ."t·"·"· L11c '"·'"· •. �acÎ:>nr de ce nu l-a ţ i  cremt ?" văţătorul� ' ştim 

v��1t� ş1 . l-au zis : „ln-�2." �i d,�căse vtocmmca
r
u
ăs

dpcunid1o
c
r:od"Dccă

l
c
a
1. 

nu-Ţi pasă de . pui adevărul, şi 
la faţa �amenil�iun�n.' ;  c�ci nu cauţi oa��n;���teau că Ioan a fost în' ade- calea lui Dumne;�uş� mv

d
eţi pe oameni 

1oţ1 n prooroc. • Mn1. a.b; H . b. cnp.0.20. să plătim bir Cezaru1l
n
ti1"

a
sa
e
i
v
i
ă
i1
r
u. ?
Se cade \'�r \tunci au răsp�ms l u� !sus : „Nu 15 s 

1�3· „ Şi Isus Ic-a zis : „N 1c1 Eu n'am 1 ' ă plătim sau să nu plăt im.?" ls ş un. t r fa t I 
e-a c�noscut făţărnicia , şi le-a r�� să v� .�pun cu ce pu e e , c aces e u- �!ms . „Pentruce M1i ispiti ţ i ? Aduceţ i-cruri. 1 un ban 1 ca să-l văd." 

Pilda vierilor. l 6. l-au adus un ban ; şi Isus i-a în-12 I Isus a • înce�ut pc urmă să le !rebat : „Chipul acesta şi slovele scri
v�rbească în pilde. le . ,r

e el, ale cui sînt ?" „Ale Cezaru
Un om a sădit o vie. A împrej- ui ' l-au răspuns ei. 

lliu"1·t-o cu u_n . gard, a săpat .un .teas_c C
I 7· Atu�ci lsns Ic-a zis : „Daţi dar 

d t t h czarulu 1 ce este al Cezarului, şi lui în ea şi a ZI 1 un urn ; apoi a mc i- D_umncz�n ce este al lui Dumnezeu " riat-d unor vieri şi a P!����2���- i��-�.o. Ş1 se mirau foarte mult de El. · 
2. La vremea roa?elor, a _trii:nes la Despre îm•iere. 
\'ieri un rob, ca să ia dela ei dm roa- • I �- Saducheii ', cari " zic că nu este dele viei. • mv e "t I 3. Vierii au p�s m1�a pe. el, 1-at� �ă- ur�Jt�ar�� î::��ba�e �sus şi I-an pus 
tul, şi 1-aU tnmeS mapOl CU mtn1le -'Mnt . C".!.2!1. J,uc. 2\\.27. °"l'ni•l.2!1.a. 
g�.alAe. tr"1mes iarăş .la ei un a_lt rob. ·, ei 1 9· „lnvăţătorule, iată ce ne-a scris 
, Moise ' :  „Dacă moare fratele cuiva l-au rănit la cap, ŞI l-au hatiocont. şi-i r3mîne nevasta fără să aibă copii: 5. A mai trimes un altul , pe care l-au f�a�ele său să ia pe nevasta lui, şi să 

omorî! ; apoi a trimcs mulţi alţii, din- ridice urmaş fratelui său. •11"'11 .�.�
tre cari, pe unii i-au bătut, iar pe alţii 20. Erau dar şapte fraţi. Cel dintîi s'a 
i-au omorît. însurat, şi a murit fără să lase urmaş. 
6. Mai avea un singur fiu prea iub it ; 21 . Al doilea a Inat de nevastă pe vă
la urmă, l-a trimes şi pe el la ei. „Vor duvă, şi a murit fără să lase urmaş. primi cu cinste pe fiul meul ! " zicea el. Tot aşa şi al treilea . 
7. Dar vieri i  aceia au zis între ei : 22. Şi nici unul din cei şapte n'a Usat 
„lată moştenitorul ;  veniţi să-l omorîm, urmaş. După ei toţi, a murit şi femeia. 
şi moştenirea va fi a noastră." 23. La înviere, nevasta căruia dintre 
8. Şi au pus mina pe el, l-au omorî!, ei va fi ea ? Căci toţi şapte au avut-o 

şi i-au aruncat trupul afară din vie. de nevastă." 
9 .  Acum, ce va face stăpînul viei ? 24. Drept răspuns, Isus Ic-a zis : 

Va veni, va nimici pe vierii aceia, şi Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină 
via o va da altora. �ă nu pricepeţi nici Scripturile, nici 
10, Oare n'aţi citit locul acesta din puterea lui Dumnezeu?. . . 
Scriptură : „Piatra • pe care au lepă- 25. Căci după ce vor m�·� dm mor
dat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în ca- ţi, nici n� se vor !nsu�a, III�� �11 se vo_r 
pul unghiului ; •' P1. 11s.22. mărita, c1 vor • f1 ca mg;��.,1.�r .. ��r��'.�·. 
1 1, Domnul a făcut acest lucru, şi I ------:c;-:::-----este minunat în ochii noştri ?" 1.  <Jroccşle : dlnnr. 

62 
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26. ln ce priveşte învierea morţilor, 
oare n'aţi citit în cartea lui Moise, în 
locul unde se vorbeşte despre „Rug", 
ce i-a spus Dumnezeu, cînd a zis : 
„Eu • sînt Dumnezeul lui Avraam, 
Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui 
Iacov ?" "'" Exod. 3. 6. 

27. Dumnezeu nu este un Dumnezeu 
al celor morţi, ci al celor vii. Tare vă 
mai rătăciţi !" ·  

Cea mai mare poruncă. 
28. Unul • din cărturari, care-i au

zise vorbind, fiindcă ştia că Isus ră
spunsese bine Saducheilor, a venit la 
El, şi L-a întrebat : „Care este cea din
tîi dintre toate poruncile ?" •' Mat. 22. s;. 

29. Isus i-a răspuns : „Cea dintîi este 
aceasta : „Ascultă • lsraele ! Domnul, 
Dumnezeul nostru, este un Domn ;" 

�·Deut . 6 . 4. Luc.10.27. 

30. şi : „Să iubeşti pe Domnul, 
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu 
tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, şi 
cu toată puterea ta" ; iată porunca 
dintîi. 

31 .  Iar a doua este următoarea : „Să • 
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi." Nu este altă poruncă mai mare 
decît acestea." 
"' Lev.19. lS . .Mnt.2'2.39. Rom.13.9. G11l.5.14. Iac. 2.8.  

32. Cărturarul 1-a zis : „Bine, Invă
ţătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu 
este unul, că • nu este altul afară de 
El, "" Deut . 4 . �. Iso.45.6, Hi 46. 9 .  

33. şi că a-L iubi cu toată inima, cu 
tot cugetul, cu tot sufletul, şi cu toată 
puterea, şi a iubi pe aproapele ca pe 
sine, este • mai mult decît toate arde
rile de tot şi decît toate jertfele." 

'" lSo.m.15.22. Osea 6 . 6. Mlc . 6.6, 7, 8.  

34. Isus a văzut că a răspuns cu pri
cepere, şi i-a zis : „Tu nu eşti de
parte de lmpărăţia lui Dumnezeu." 
Şi • nimeni nu îndrăznea să-I mai pună 
întrebări. •' Mnt. 22. 46. 

Al cui fiu este Hristosul? 
35. Pe cînd • învăţa pe norod în Tem

plu, Isus a zis : „Cum zic cărturarii 
că Hristosul este fiul lui David ? 

*Mo.t.22.41. Luc.20.41. 

36. lnsuş David, fiind insuflat de • 
Duhul Sfînt, a zis : 

„Domnul a zis •• Domnului meu : 
„Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune 
pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale." 

* 2 Sam. 23. 2. •h" Ps. 110. 1. 

3 7. Deci chiar David li numeşte 

Domn ; atunci cum este El fi 1 Şi gloata cea mare li asculta
u lui?« 

cere. cu Piă. 
Mustrarea Cărturarilor 

38. ln înv�ţătura, pe care le-� dă Isus le • zicea : „Păziţ i-vă •• d dea, 
tu�ari, căr?ra. le place să um�I Că_r. 
h�me �un&"1, ş� să le facă ţ lume 

e tn 
cacmm prin pieţe. a Ple. 

"" Cnp. 4 . � .  ""'" l\fnt.:3.t, etc ...... Luc.20.46. tLuc. 11 . 43 • 39 . . Ei U!flbl_a dupa scaunele d' .: m smagog1, ş1 după locurile dint!.0111 ospeţe ; 11 la 
40. casele văduvelor Ie mănînc· • . 

fac rugăciuni lungi de ochii tu�„· şi 
mai ,mare osîndă va veni peste ei_1.1; O 

Văduva săracă. 
1=-Mat.23.u. 

4 1 . Isus � ş�dea j<;>s în faţa vistieriei Templului, ş1 Se mta cum arunca rodul bani în •• vistierie. Mulţi c"0: erau bogaţi, aruncau mult. ' an 

. • �·Luc. 21.1.  .,..0:.2 Reg.12.9, 
42. A venit ŞI o văduvă săracă şi 

aruncat doi bănuţi, cari fac un 'gol � 
�� 

o ��- �tunci IS!-JS a chemat pe ucenicii Sat, ş1 le-a zis : „Adevărat vă spun că aceasta • văduvă săracă a dat ma· �ul_t �ecît toţi cei ce au aruncat î� 
v1stiene ; <• 2('or.s.12. 4�. căci toţi ceilalţi au aruncat din 
prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei a 
aruncat tot ce avea, tot • ce-i mai �ă
măsese ca să trăiască." 

'"Deut.24.6. lloen 3.17. 

Dărîmarea 
Ierusalimului şi venirea Fiului omului. 13 1 . Cînd a ieşit • Isus din Templu, 

unul din ucenicii Lui i-a zis : „In-�mwule, uită-Te ce 
Pi1��-r2:}i

L;c
e21z�: 

2. Isus i-a răspuns : „ Vezi tu aceste 
zidiri mari ? Nu • va rămînea aici pia
tră pe piatră, care să nu fie dărîmată." 

.C.Luc. 19.44. 
3. Apoi a şezut pe muntele Măslinilor 

în faţa Templului. Şi Petru, lacov, 
Ioan şi Andrei, L-au întrebat deoparte: 
4. „Spune-ne • cînd se vor întîmpla 

aceste lucruri, şi care va fi semnul 
cînd se vor împlini toate aceste lu
cruri ?" •' Mnt. U.3. Luc.21 .7 . 

5. Isus a început atunci să le spună_: 
„Băgaţi de seam ă • să nu vă înşele ci· 
neva. ''Ier.29. 8. Efes.6.6.  ITes.2.a. 
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fiindcă vor veni mulţi în Numele r d 1 • 97 6. i ,vor zice : „Eu -sîn t  Hristo- 1 D

e a inceputul lumii 9 
Mf�:, �i vor înşela pe m ulţi . m

u�fezeu, pînă azi 'şfe care � .făcut.0 s� 'cînd veţi i!-uzi _ despr� ră__z.boaie ş i ai 1 vreo�ată. ' cum n1c1 nu va 
·r de războaie, sa nu va spa 1mîntaţ i 20 ş· Dun.9.26; 12. 1 . 10,l „ „ v�Ş.1lucrurile acestea trebuie să se în'. zilei 1 d1acă n'ar fi scurt·t·· �·t. 21 . 21. c?CI le Dar încă nu va fi sfîrşitul le 

e ace ea, nimeni n'ar a " omnul 11:Pu� neai:n s� va_ s�u�a }mpotriva' al- 2� s%1rt�t d�n pricina celo�c:fea .; dar 
: eam ş1 o 1mparaţ1e 1mpotriva al- 1 ." ,  aca va va zic cinev şi. 

IU! fmpă;ă!ii ; pe alocurea vor f i cu- �c
a�a,,�ri�tosul este aici" s:U �1rc_i • : 

:��rnure de fămînt, .foame!� _şi turbu- 0 0 ' sa nu-I credeţi. · "  ata-L, 
rări. Aceste lucruri vor fi mceputul 22. Căci ''M.i.21. 2>. Luc. u . '.!:•;21 . ,. 

durerilo�. • . • . �·Mut. Zl.8. cino i . se vor _scula Hristoşi mi -
Q. Luaţi seam.a la voi mş1va" Au să face 

ş
se�n 

pr?or?c1 i:nmcinoşi. Ei v�r ră dea pe �m� s�bo�r�Ior . Judecă- că ar fi c
e ş1 m.m�n1, .ca să înşele, da

toreşti, ş1 veţi f1 ba.tut,1 m �1�agogi ;  23 P
" 

. � ��lin.ta, ş1 pe cei aleşi. 
din prici.na M�a . veţi f1 d!:'ş1 �nai�tea toate d��

1l!·Va ; iată că vi le-am spus 
dregătorilor ŞI 1�.a�ntea !mpa.raţ1lor, 24 

a!nt�. 
. •21.„ . : u ; . 

pentruca să le sluj1ţ1 de marturie. zul 
· Dar, in zilele acelea, după neca-

• • . ''Mat. 10: 11, 1s; 21.9. Apoc.2. 10. na 
ac

_
e�ta, soa�ele se va întuneca Iu-l O. Mai • mt�1 tr_e�me ca Evanghelia �.�!�}� mai d� lumina ei, ' 

să fie propovadu1ta tuturor neamuri- 25 stel 
·1 · îer. i . 1�· )lu1.z.._,„, "'· Luc.21 . „„ 

lor • Mut . 2�. u . terii e. e .vor. cade a din cer şi pu
t Î. Cînd • v� vor c!,uc;_e să„vă �ea în nat/ can smt m ceruri vor fi clăti-

mînile lor, sa. !lu va mgnJOr�ţ1 mai 26. Atun . • . 
dinainte cu privire la celece veţi vorbi lu i v . 

d
ci se v.a vedea Fiul omu. 

ci să vorbiţi orice vi se �a da să vor'. cu sl 
en!n 

. 
pe non cu mare putere şi biţi în ceasul acela ; căci nu voi veţi 62 Fnp�v

,
a

;, ''�;"· 7· 13: 1 1. Mnt.16.21; ouo. cop .  11 . 
vorbi, ci „ Duhul Sfînt. 27 At·u� . es.uo: 3Tos. 1 . ;, 10; A1•oe'.�· ' ·  

•Mat . to.10. Luc. 12. 11; 2i . u. <«•Fapt. 2 . 4; 4.8, si. şi �a ad 
CI va tni:nete I?e mgern Să i, 

1 2. Fratele va • da la moarte pe fra- t 
• 

t 
u�a pe cei aleşi dm cele pa· 

te-său, şi tatăl pe copilul lui ; copiii ��/)� ':;.1• d.ela margt�a pămîntului 
se vor scula împotriva părinţilor lor, 28 L ţ

a�g�ne:
ţ
�eru "u1. 

şi-i vor omorî. - · . ua 1 . mv.a a tura dela smochin 
"�lic. 7.  6. Ma1.10. 21; 24.10. Luc. 21.16. �rm P1!da }u!· Crnd mlădiţ� l.u i se face 

13. Veţi • fi urîţi de toţi pentru Nu- rageda şi rnfrunzeşte, şh\1 că \'ara 
mele Meu ; dar cine „ va răbda pînă este aproape. • "M•t.2.•.:<l. Luut.c'll, •h'. 

la sfîrşit, va fi mîntuit. "Mat.24.9. Luc. 21. 
29- To.t aş�, . crnd veţi_ ved�a aceste 

i;. "Dan.12.12. Mnt . 10.22; 24.13. Apoc.2.1o. lucrur� 1mphmndu-se, sa şh\1 că Fiul 
Indemn la veghere. 

1 4. Cînd • veţi vedea „uriciunea pustiirii" stînd •• acolo unde nu se cade 
să fie, - cine citeşte să înţeleagă -
atunci cei ţ ce vor fi în I ude a, să 
fugă la munţi. 

�-.: Mat.24..16 . .:•>:• Dan.9.27. ţLuc.21.21. 
15. Cine va fi pe acoperişul casei, 

să nu se pogoare, şi să nu intre în casă, ca să-şi ia ceva din ea. 
• 16. Şi cine va fi la cîmp, să nu se 
mtoarcă înapoi ca să-şi ia haina. 
17. Vai • de femeile cari vor fi în· 
sărcinate, şi de cele ce vor da ţîţă în zilele acelea ! « Luc. 21. 23; 23. 29. 

18. Rugaţi-vă ca lucrurile acesta să 
nu se întîmple iarna. 
19. Pentrucă • în zilele acelea va fi un necaz aşa de mare, cum n 'a fost 

omului este aproape, este chiar la uşi. 
30. Adevărat vă spun, că nu va trece 

neamul acesta pînă nu se vor împlini 
toate ·aceste lucruri. 

3 1 . Cerul şi pămîntul vor trece, dar 
cuvintele• Mele nu vor trece. • 1'"·'°·'· 

32. Cit despre ziua aceea, sau cea
sul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii 
din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. 

33. Luaţi seama •, vegheaţi şi ruga
ţi-vă ; căci nu ştiţi cînd va veni vremea 
aceea. ��:Mo.t. U . .f2; 25. 13. Luc. 12. 40; 21 . 3-1 .  Hnm. 1.1. 

11. lTes.5.6. 

34 . . se • va întîmpla ca şi cu un om 
plecat într'altă ţară, care îşi la�ă 
casa, dă robilor săi p�tere„ a�ată fie
căruia care este datoria IUi, ş1 porun-
ceşte portarului să veghe��·.i.zui;; z.;. u. 

35. Vegheaţi • dar, pentrucă nu ştiţi 
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cînd va veni stăpînul casei : sau seara, 
sau Ia miezul nopţii, sau la cîntarea 
cocoşilor, sau dimineaţa. "M•t.24.�·''· 

36. Temeţi-vă ca nu cumva, yemnd 
fără veste, să vă găsească dormmd. 
37. Ce vă zic vouă, zic tuturor : Ve

gheaţi !" 
Sfatul împotriva lui Isus. 14 1 .  După două • zile era praznict!I 

Paşte lor şi al . A�imilor .. . P�eoţu 
cei mai de seamă ş1 cartu.raru cautau 
cum să prindă pe Isus cu vicleşug, 
şi să-L omoare. 

,� l\Int.26.2. Lue . 2'2 . l .  Ioan 11.56i 13.1. 

2. Căci ziceau : „Nu în timpul praz
nicului, ca nu cumva să se facă turbu
rare în norod." 

Mirul turnat pe capul lui Isus. 
3. Pe • cînd şedea Isus la masă, în 

Betania, în casa lui Simon leprosul, 
a ·venit o femeie, care avea un vas de 
alabastru cu mir de nard curat, foarte 
scump : şi, dupăce- a spart vasul, a 
turnat mirul pe capul lui Isus. 

r:= Mat. 26. 6. Ioan 12. 1. 3. Luc. 7. 37. 

4 . . Unora dintre ei le-a fost necaz, şi 
ziceau : „Ce rost are risipa aceasta de 
mir ? 
5. Mirul . acesta s'ar fi putut vinde 

cu mai mult de trei sute de lei 1, şi  să 
se dea săracilor." Şi le era foarte ne
caz pe femeia aceea. 

6. Dar Isus le-a zis : „Lăsaţi-o în 
pace ; de ce-i faceţi supărare? E a  a 
făcut un lucru frumos faţă de Mine ; 
7. căci pe • săraci îi aveţi totdeauna 

cu voi, şi le puteţi face bine oricînd 
voiţi : dar pe Mine nu Mă aveţi tot
deauna. • Deut. 1&. 11. 8. Ea a făcut ce a putut ; Mi-a uns 
trupul mai dinainte, pentru îngro
pare. 9. Adevărat vă spun că, oriunde va 
fi propovăduită Evanghelia aceasta, în 
toată lumea, se va istorisi şi ce a fă
cut femeia aceasta, spre pomenirea 
ei." 
1 O. luda • lscarioteanul, unul din cei 

doisprezece, s'a dus la preoţii cei mai 
de seamă, ca să le vîndă pe Isus. 

.io.Mat.26.14. Lue.22.3, 4. 

1 1 . Cînd au auzit ei lucrul acesta,, s'au bucurat, şi i-au făgăduit bani. Ş i  
luda căuta un prilej nimerit, ca să-l 
dea în mînile lor. 

1. Greceşte: d.lnari. 

Prăznuirea Poştelor. 1 2. ln • ziua dintîi a praznicul . milor, cînd jertfeau Paştele ui �li
lui Isus I-au. zis. : _ '' Ma1.26. 17u�:�1cjj 

„U_n�e vo1e�h �a- n� ducem �22.': pregatim ca �a manmc1 Paştele ?��·T1 !�· �I a tr�mes pe doi din uc· . . . 
Sai. ş1 le-� z�s :_ „!?u��ţi-vă în cet:1c11 
acolo aveţi sa mtilmţ1 un orn d .te ;  
u n  ulcior c u  apă : mergeţi  du �cinct 

1 4. Unde va intra el spuneţi 
p�- el. 

nu lui casei : „ Invăţăto!ur zice . L api. 
es!e . odaia pentru oaspe_ţi1_ în · c�rend� m a_

nmc. Paşte�e �u ucenicu Mei ?" sa 1 :>. Ş1 are sa va arate o odaie rn de sus, aşternută gata : acolo să pr a�e 
tiţi pentru noi." ega. 

1 6. Ucenicii au plecat, au ajuns • 
cetate, şi au găsit aşa cum le spus 

in 
El ; şi au pregătit Paştele. ese 
1 7. Seara•, Isus a venit cu cei doi-sprezece. "Mnt. 26.20 e1 1 8. Pe cînd. şedeau Ia masă şi �î;: 

cau, Isus a ZIS : „Adevărat vă spun -unul din voi, care mănîncă cu Minca 
Mă va vinde." e, 
1 9. Ei au început să se întristeze şi �f �� :�c:

„
unul după altul : „Nu cur:iva 

20. „Este unul din cei doisprezece " 
le-a răspuns El ; „şi anume, cel ce î�
tinge mina cu Mine în blid. 2 1 ._ fiul omului •, negreşit, Se duce 
<lupa cum este scris despre El. Dar 
vai de omul acela, prin care este vîn
dut fiul omului ! Mai bine ar fi fost 
pentru el, să  nu  se fi născut." 

"" Mnt.26.24. Luc.22.Z?. 

Cina cea de taină. 
22. Pe cînd • mîncau, Isus a luat o 

pîne ; şi, după ce a binecuvîntat, a 
fr!nt-o,_ şi le-a dat, zicînd : „Luaţi, 
mrncaţ1, acesta este trupul Meu." 

.... Mat.26.26. Luc.22.19. H.:or.11.23, 23. Apoi a luat un pahar, şi, dupăce 
a mulţămit lui Dumnezeu, l i  I-a dat, 
şi a u  băut toţi din el. 24. Şi Ie-a zis : „Acesta este sîngele 
Meu, sîngele legămîntului celui nou, 
care se varsă pentru mulţi. 

25. Adevărat vă spun că, de acum 
încolo, nu voi mai  bea din rodul viţei, 
pînă în ziua cînd îl voi bea nou în 
lmpărăţia lui Dumnezeu." 

lnştiinfarea lui Petru. 
26. Dupăce • au cîntat cîntărţle. de 

laudă, au ieşit în muntele Măshmlor . 
.,..Mat.26. :ll. 
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1 us • le-a zis : „ln noaptea acea- că F. ' 2\oti vefi avea un p r�lej de potic- cătoş

1.ll omului este dat • • . 981 
st.a . entrucă .esţe sens : .  „y?1 ba- 42 1 or. . • 1n m\?1le pă-
ot��·p�storul, ş1 0117 vor f1 ns 1p ite ." iată

. �culaf1·va • ; haide • Ioan 13. 1. 
te 

• 
' M

.n�20. �1. «·Z�h. 13.7. ca se apropie vînzTio
s
r�I�;rgem ; 

Dar după ce voi rnv 1a, VOI mer- •Mat 26 
• 

2�· aint�a vo�stră.în Galil�a." " Cnp.16.7. Prinderea 
1 · · "· Ioan18·1.>. 

ge in Petru • i...a zis : „Chiar dacă toţi 43. Şi • îndat" �I Isus. 2\ea un prilej de poticn ire, eu nu că, a venit lud:: pe c;nd. vorbea El în
ari

a
avea." zece, şi împreu�ă ��u ?•n cei doisprevo orat.�.ss,84 .• Luc . 22 . a i .  Ioan13. 37 , "8. ţime d� oameni cu săbi" a.ven it. o mul-

30_ Şi lsu_s . 1-a . zis ; „Adevărat îţi tnm�ş1 de preoţii cei 
1 şi .cu c1omege, 

un că astaz1, ch!ar rn noaptea acea- de cartu rari şi de bătrl�1 de seamă, sp înainte ca să cmte �ocoşul de două • •)iat.26•47• i'.::; .,.,  ,. sta, te vei lepăda de Mme d e  trei or i " 44. V1nzătorul le dădu ···· o. Ionn t•.s. onj Dar Petru l-a z is cu şi mai m�l- s!a : „�e care-l voi săru
s
t
e semnul ace

tf tărie : „Chia� dacă ar tre�u i s.ă mor s�-} Pr!ndeţi şi să-l duceţl' s�
ce:a es!e,: . reună cu Tine, tot nu ma voi lepă- � Cmd a ven it lud s' P �az�. 

:pde Tine." Şi toţi ceilalţi au spus : ra:.� ş
d� Isus, şi l-a iis .

a a
l�
r���it ITI· 

acelaş lucru. 
I �-6 A

l L-� sărutat mult. " va a oru. 
· tunc1 oame · · · Ohet�m_an__i. n� pe Isus, _şi L-:� �����-au pus mî-

32. S'au • �us apo_1 mt_r'un. loc în- 7· Unul .dm cei ce stăteau lin ă 
arădit, n�m 1t O_�ets1mam . . Ş1. !sus a a SCOS s.af;Ha, � lovit pe robul m�re�l ;is ucenicilor Sa1 :  „Şedeţi a1c1 pînă p�eot, şi �a ta1at urechea. 
Măvoi ruga." •Mat.26.36. Luc.22. 39. 1oan1s.i .  A

S: !su� a luat cuvîntul, şi le-a zis · 
33. A luat cu El pe Petru, pe Iacov "· ţi I�şit ca după un tîlhar cu săbiÎ 

şi pe Ioan, şi a început să Se spăi - ŞI cu ciomege, ca să Mă prindeţi. 
minte şi să Se mîhnească foarte tare. 49 . •Mnt.26.55. Luc.22.52. 

34. El le-a zis : „Sufletul Meu este î : In toate z1lele am fost Ia voi şi 
ct1prins de o întristare • de moarte ; Myat.am pe oameni în Templu, şi ' nu rămîneji aici, şi vegheaţi !" • Ioan12.21. s' 

aţi_ ��msi Dar t�te aceste lucruri 
35. Apoi a me� puţin . mai înainte, s:C� ��ril� 'at ca sa • se împlinească 
S'a"aruncat la l?all! mţ ŞI Se_ ruga ca, p 

�·Ps.22.6.Iea.03. 7,etc.Luc.22.87"2, daca este cu putinţa, sa treaca de la El 50 Atunci• t ţ• · · · L ; " �
ceasul ace.la. . • . - . - şi a

·
u fugit. 

o 1 ucemcr1•P•��
u
a�;;;.s�'. 36. El z1;.ea . „Av:i • a<;11cl!_ . Tata, - 51 . După El mer�ea un tînăr care Ţie. 

toate • lucr_
unle Iţi �mt cu pu- n'.avea pe trup decit 0 învelito�re de tmţa ; 

1
departeaza de_ la Mme pah�rul pinză de in. Au pus mina pe el ; acesta . . Tohl;ş t .. faca;,

se nu ce voiesc 5 2. dar el şi-a lăsat învelitoarea, şi 
Eu, c1 ce v01eşti Tu. a fugit în pielea goală. •Rom.B.16. Ge.1.4.6.  <·•Evr.6. 7.  ţloan 5.30;6.38. 

37. Şi a venit la ucenici, pe cari i-a, 
găsit dormind. Şi a zis lui Petru : „Si
mone, tu dorm i ?  Un ceas n'ai fost 
ia stare să veghezi ?  
38. Vegheaţi ş i  rugaţi-vă, ca s ă  n u  
cădeţi în ispită ; duhul • este plin de 
rîvoă, dar trupul este neputincios." 

*Rom. 7.23. Ge.1.6.17. 

39. S'a dus iarăş, şi S'a rugat, zicînd 
aceleaşi cuvinte. �o. A�i S'a întors din .nou �i i-a gă· 
sit dormmd ; pentrucă h se mgreu1a· s�ră ochii de somn. Ei nu ştiau ce să-I raspundă. 1 41. I� sfîrşit, a venit a treia oară, şi e-� �1s : „Dormiţi de acum, şi odih
mţ1-va ! Destul ! A • venit ceasul ! Iată 

I sus osîndit de Sinedriu. 
53. Pe • Isus L-au dus la marele 

preot, unde s'au adunat toţi preoţii 
cei mai de seamă, bătrînii şi cărturarii. 

"'Mat.26.&; . Luc.:!l.5-1. Joan lS.13. 
54. Petru L-a urmat de departe pînă 

în curtea marelui preot ; a şezut jos 
împreună cu aprozii, şi se încălzea la 
para focului. 

55. Preoţii• cei mai de seamă şi tot 
soborul căutau vreo mărturie împo· 
tr iva lui Isus, ca să-l omoare ; dar nu 
găseau nici una. • M•t. 20. "'-

56. Pentrucă multi făceau mărtur i· 
siri mincinoase împotriva Lui, dar 
mărturisirile lor nu se patriveau. 

57. Unii s'au sculat ş1 au făcut o 
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mărturisire mincinoasă împotriva Lui, 
ş��u ��� L-am auzit zicînd : „Eu • ".o� 
stri�;· 

Templ�I ac�st�, făc�t �e mm• 
omeneşti, şi m trei zile voi r!d!ca un 
altul care nu va fi făcut de mim ome-

t-' 11 '-"Cnp.15.  29. Iono 2.19. 
"5t.

1·
Nici chiar în privinţa aceasta nu 

se potrivea mărturisirea lor. 
1 t 60. Atunci• marele rreot �·�. scu_ a 

în picioare în mijlocu ad.unaru, a ·�
trebat pe Isus, şi l-a �·s : „Nu r�: 
spun�i '!imic: _Ce .Ţf�t,u

nsesc,,�,��2�
n
6�'. 

a���tih��.P�ă���: şi �u ;ăspund�a �i-
mic. Marele•• preot L-a m_trebat 1ar�ş, 
şi I-a zis : „Eşti Tu, Hnstosul, fiul 
Celui binecuvîntat ?" 

>:•fan . 53 . 7 .  1:<:':<1\fat. 26. 63 .  

62 Da sînt " i-a răspuns Isus. „ Şi* 
veti

. 
�ed�a p�: i::: iul «i;>mului şe��nd la 

dreapta putem ş1 venmd pe nom ceru
lui.'' „„ .Mat. 24.:10;26. 6-t . Luc.22. 6?· 

63. Atunci marele pre«i;>t şi-a. rupt hai
nele, şi a zis : „Ce nevoie mat avem de 
m

6
a;_

t0l\f auzit hula. Ce vi se pa_re ?" 
Toţi L-au osindit să fie pedepsit cu 
m

6��rş�a�nii au început să-l scuipe? .să-� 
acopere faţa, să-l bată cu pumnu, Ş! 
să-l zică : „Prooroceşte !" Iar aprozii 
L-au primit în palme. 

Tăgăduirea lui Petru. 
66. Pe • cînd stătea Petru jos în cur

te, a venit una din slujnicile marelui 
preot. •:•:Mo.t. 26.58,69. Luc.22.55� Ion� 1s:16. 

67. Cînd a văzut pe Petru mcalzm
du-se s'a uitat ţintă la el, şi i-a zis : 

Şi t� erai cu Isus din Nazaret !" "68. El s'a lepădat, şi a zis : „Nu ştiu, 
nici n u  înţeleg ce vrei să zici." Apoi 
a ieşit în pridvor. Şi  a cîntat coco-
ş�k Cînd • I-a văzut slujnica, a înce
put iarăş să spună celor ce stăteau a
colo : „Acesta este unul dintre oame
nii aceia." o:a Mat. 26 .  71. Luc. 2'2 . 58. Ioan 18. 25. 

70. Şi el s'a lepădat din nou. După • 
putină vreme, ceice stăteau acolo, au 
zis iarăş lui Petru : „Nu mai încape în
doială că eşti unul din oamenii acei a ; 
căci•• eşti Galilean, şi graiul tău sea
mănă cu al lor." 

"" Mat. 26. 73. Luc.22. 59. Ioan 18. 26 . .:•::. Fapt. 2. 7. 

71 . Atunci el a început să se blesteme 
ş i  să se jure : „Nu cunosc pe omul ace
sta, despre care vorbiţi !" 

72. lndată • a cîntat cocoşul 0 oară. Şi Petru şi-a adus aminte d dou4 ba, pe care i-o spusese Isus :  1 �  Vor. 
ca să cînte cocoşul de două 0;1 tainte lepăda de Mine de trei ori ." Şi ' i

e �e1 
du-se la acest lucru, a început să �ll��-"�•u1.26g;�: 

Isus înaintea lui Pilat. 15 1. Dim ineaţa •, preoţii cei mai seamă au făcut mdată sfat cu b�e trînii, cărturarii şi tot Soborul Dapăce au legat pe Isus, L-au dus şi L- U· 
dat

.,.,
în �înile lu} PBat. ·:·.1» . 2. 2. )fot.2:� Luc. --· 66, -3. 1. Ioan lr;. 28. 1' apt . 3. rn; -t .  26. · �- Pilat • L:a î�!�ebat : „�şti Tu Irn. paratul Iudeilor . „Da, smt", i-a ră. spuns Isus. '''�Iat.21.11 

ia
3
� ��e�t�t�eL�:�r1.

e seamă li învinu� 
4. Pilat • L-a întrebat din nou : Nu răspunzi n imic ? Uite de cite lu��uri Te învinuiesc e i !" '''�ruu;.13, 
5. Isus • n 'a mai  dat n ici un răspuns lucru care a m irat pe Pilat. ' 

:' ha. 53.7 . IonnI9.9, 

Hotărîre.a de moarte întărită. 
6. La • fiecare praznic al Paştelor 

Pilat le slobozea un întemniţat, pe ca'. re ... ] cereau e i. •:•Mo.t.21.15. Luc.23.17. Iouuis.39. 

7. In temniţă era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarăşii lui, din 
pricina unui omor, pe care-l săvirşi . 
seră într'o răscoală. 

8. Norodul s 'a suit, ş i  a început să 
ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei 
să le dea totdeauna. 9. Pila! Ie-a răspuns : „Voiţi să vă 
slobozesc pe lmpăratul Iudeilor?" 1 O. Căci pricepuse că preoţii cei mai 
de seamă din pizmă li dăduseră în mi
na lui. 

1 1 .  Dar preoţii • cei mai de seamă au 
aţîţat norodul să ceară lui Pilat să le 
slobozească mai bine pe Baraba. 

1:' .Mat.27.20. Fe.pt.3.U. 1 2. Pilat a luat din nou cuvîntul, şi 
le-a zis : „Dar ce voiţi să fac cu ;\ce�� 
pe care-l num iţi lmp�ratul lude1�or_. 1 3. Ei au strigat dtn nou : „ Rashg-
neşte-L !" . 1 4. „Dar ce rău a făcut�" Ie

.
-a z1� 

Pilat. J nsă ei au început sa strige ŞI 
mai tare : „Răstigneşte-l !" 

1 5  Pilat • a vrut să facă pe placul 
nor�dului, şi Ie-� slobozit ee Bara_b�� iar pe Isus, dupace .a p� .sa+ bată 
nu iele, L-a dat să f1;�{.���·-��11�anJJJ. l,16• 



M A R C U 1 5. 
Ostaşii • au. adus pe I sus în curte, ·ţ · • 9 t 6." ·in palat, ş1 au adunat to. ată cea-

n i 1 1mpreună 83 d1ca băteau joc de El. El'<·Mdeasemenea îşi a ostaşilor. " • ' . ·�)lnt.21. 21 . •t.21 ..... Luc.211. 39  t a  L-au îmbracat mtr o ham a de pur- M · 

t 7� au împletit o cunună de spini, şi oartea lui Isus  rura, _0 pe ca p . 
• 33. La ceasul • al 

· 

-au 'A's 
oi au început să-l ureze ş i intunerec Peste toat" ştselea, s'a făcut 

1 8· ·el Plecăciune, Im păr atul ' lu- sul al .n_?uălea. a .��:� .Pînă la cea
sa.,

z� , ,; " 3{· Ş1 tn ceasul al nou"! · " ·i"" L"' · "'·'" de19°ş[-L loveau în cap c� o trestie, li ga cu glas tare : EI 
3

· �a, sus a stri-
1 h I • sabactani" care, tilm�1 . ' �101, lama 

scui
.
pau, îngenunc eau ş1 se mchi- „Dumnezeul Meu D acil, inseamnă :  

nau b "t t tf I pentruce M'ai pără�it ?•��nezeul Meu, 
20

· oupăce şi-au a u as e joc de 35. Unii din cei c 
. 

" 
•· >l . I . Mut. 21.46. 

El L-au desbrăcat �e hai�a de purpu- L-a'l auzit . : state�u acolo, cînd 
ă' L-au îmbrăc"at . m ha 1�e le Lui, şi Ilie !" • ziceau . „ lata, cheamă pe 
[.�u dus să-l rasbgneasca. ?6

t
. Şi unul din e i  a aler at • d Răstignirea. P u un burete cu ţ t f e a  um-

trestie, şi f-a •• dat 
0" Îi' -a . �us într'o 

21 . Au • silit să ducă c�ucea lui Isus sa ţi să vedem dac:a ea, z1�1n� : „Lă-
e un trecăto!, care. se .mtorcea dela pogoare de pe cruce�� veni lhe să-l 

P.mp num it Simon din C1rena, tatăl lui �lex;ndru şi al lui Ruf. '' Mnl.27.32. Luc.23.26. 37. Dar • 
•:·�Inl.27 .JR. Ionn rn.20.

_
•·:•ps.Go.21. 

22 Şi • au adus pe Isus la l ocul nu- şi Şi-a dat ��huÎ. scos un strigăt tare, 
ntit 'oolgota, care, tîlmăcit, însemnea- "M•t.27.50. Luc.2'.<G. '°"" '""'"· ză : „Locul căp!i,!f.�:i:. Luc.23.33. Ionn rn.11. ,38. Per�eaua •,dinlăuntrul Templului 
23. l-au • dat să bea vin amestecat cu 

s a rupt m do.ua de sus pînă jos. 
I I ] " Mnt. 27.00. Ioun rn.30. Luc. z : u t .  

smirnă dar E nu -a uat. •:•Mnt. 21. 34, .39. Sutaşul, care sta în faţa lui Isus 
24. Dupăce L-au răstignit, l-au • îm- cmd a văzut • că Şi-a dat astfel duhul' părţii hainele !nţre �i, trăgînd la sorţi, a .zis : .„cu adevărat, omul acesta er� ca să ştie ce sa ta fiecare. Fml Im Dumnezeu !" "�t.1.21.55. Luc.21l.'6. " Pe .22. 1s. Luc.23.34. Ioan rn. 23. 4�. Acolo • erau ş i  nişte femei cari 
25. Cînd L-au răstignit, era • ceasul pnv�au de „ departe. Printre ele' erau al treilea. "Mat.27.<5. Luc. 23. 34 . Ionn2. rn. Mana Ma�dal!na, Maria, mama lui la-
26. Deasupra Lui era scrisă • vina cov cel mic ş1 a lui lose, şi Salome, 

Lui: „lmpăratul Iudeilor." <•Mat.27.55. Luc.23.<0. ""P'·"'·"· 
•:•Mnt .27 . 37 . Ionnt9.19. 41 . cari, pe cînd era El în Galilca, 

27. Impreună • cu El au răstignit doi mergeau • după . El �i-1 slujeau ; şi !îlhari, unul la dreapta şi a ltul la stîn- multe alte femei, can se suiseră îmga Lui . ·:· Mnt.27. 38. preună cu El în Ierusalim. '' Luc.s. 2.3. 

28. Astfel s'a împlinit Scriptura, care zice : „A • fost pus în numărul ce
lor fărădelege." <•rea. 63.12. Luc. 22.37· 

Batjocurile trecătorilor. 
29. Trecătorii • îşi băteau joc de El , 

dădeau din cap, şi ziceau : „Uă ! Tu••, 
care strici Templul, şi-l zideşti la loc în trei zile, • Pe.22.1. '"'' Cnp.14.58. Ionn2. 19. 

30. mîntuieşte-Te pe Tine însuţi, şi 
pogoară-Te de pe cruce !" 
3 1 .  Tot astfel ş i  preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii îşi bă

teau joc de El între ei, şi ziceau : „Pe alţii i-a mîntuit, ş i pe Sine însuş nu 
Se poate mîntui ! 
�2. Hristosul, Impăratul lui Israel, s� Se pogoare acum de pe cruce, ca 

sa vedem şi să credem !" Cei • răstig-

lngroparea lui Isus. 

42. Cînd • s'a înserat - fiindcă era 
ziua Pregătirii, adică, ziua dinaintea 
Sabatului. - �')fot. 2i. 5i. Luc.23.50. IoanUl. 3.'3. 

43. a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el 
aştepta • Impărăţia lui Dumnezeu. El 
a îndrăznit să se ducă Ia Pila! ca să 
ceară trupul lu i  Isus. '' Luc.2.2J, 3'. 

44. Pila! s'a mirat că murise aşa de 
curînd ; a chemat. pe sutaş, ş i  1-a în
trebat dacă a munt de mult. 

45. După ce s'a încre�inţ�t de . la su
taş că a murit, a dăruit Im Iosif tru-
P�k Şi • Iosif a cumpărat o pînză sub
ţire de in, a dat i?s � Isus d� pe. cru
ce, L-a înfăşurat m pmza de m, ş1 L-a 
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pus într'u� �?rmînţ săyat în stîncă. 
Apoi a pravaht o piatra la uşa mor
mmtului. >:'l\Jat. 27.59,60. Luc. 23.03. Ioan 19.40. 

4 7. Maria Magdalina şi Maria, mama 
lui Jose, se uitau unde-l puneau. 

lnvierea lui Isus. 

16 
1 .  După ce a trecut •  ziua �abatu
lui, Maria Magdalina, h1;ma, m�

ma lui Iacov, şi Salome, auu �umpa_:
rat miresme, ca să se duca sa unga 
trupul lui Isus. 

\"Mat. 28.1. Luc. 24.1. Ionn20. 1. Cl:OLuc.2.S.66. 

2. In • ziua dintîi a săptămînii, s'au 
dus Ia mormînt dis de dimineaţă, pe 
cînd răsărea soarele. <•Luc.2'. 1 .  Ionn20. 1 .  

3.  Femeile ziceau una către alta : 
„Cine. ne v� prăvăli piatra de la uşa 
mormrntulu1 ?" 

4. Şi cînd şi-au ridicat ochii, au vă
zut că piatra. care era foarte mare, 
fusese prăvălită. 

5. Au • întrat în mormînt, au văzut 
pe un tinerel şezînd la dreapta, îm
brăcat într'un veşmînt alb, şi s'au 
SpăimÎnfat. *Luc.24.3. lonn20. li. J2. 

6. El • Ie-a zis : „Nu vă spaimîntaţi ! 
Căutaţi pe Isus din Nazaret, care a 
fost răstignit : a învi'0.t, nu este aici ; 
iată locul unde îl puseseră. •Mat. 28. &. 6, 1. 

7. Dar duceţi-vă de spuneţi ucenicilor 
Lui, şi lui Petru, că merge înaintea voa
stră în Galilea : acolo I I veţi vedea, 
cum • v'a spus." •Mat.26 . 32. Cnp.14.28. 

8. Ele au ieşit afară din mormînt, 
şi au luat-o la fugă, pentrucă erau cu
prinse de cutremur ş i  de spaimă. Şi • 
n'au spus nimănui nimic, căci se te
meau. <·Mat. 28.8. Luc.24.9. 

Arătările lui Isus după înviere. 
9. (Isus, dupăce a înviat, în diminea

ţa zilei dintîi a săptămînii, S'a • arătat 
mai întîi Mariei Magdalinei, din - ca
re SCOSese şapte draci. *Ioan 20.14. ••Luc. 8.2. 

1 0. Ea • s'a dus şi a dat de . Io� ce fus.eser_ă împreună cu ştire c�. 
phngeau ŞI se trngu1au. *Luc. 24 . 10 71, cari 

1 1 . Cînd au auzit ei • că este �t··�·1B. a fost văzut de ea, n'au crezut-� şi că 
1 2. După aceea, S'a arătat

"�•�-24.u. chip, la • doi dintre ei, pe dr�i�ntr'.alt 
se duceau la ţară. " L ' cinct 1 3. Aceştia s'au dus de au s "'·24·"· crul acesta celorlalţi, dar nici 

�us_ Ju. 
i-au crezut. e1 nu 

1 4. In sfîrşit •, S'a arătat celo spre zece, cînd şedeau Ia masă . r . �nmw;�r�t r.entru necredinţa şi î�p��i"-a rea rn1m11 lor, pentru că nu crezi n. pe cei ce-l văzuseră înviat. iseră 
>:•Luc.24.36. Ionn20. 19. l Cor. ts.s 

Trimiterea celor unsprezece. · 
1 5. Apoi • le-a zis : „Duceţi-vă • 

toată lumea, ş i •• propovăduiţi Eva
in 

ghelia la orice făptură. 0• 

1 6. Cine • �:·���d1�· 1;t";�·1�·a""b����za. 
va fi. mî�tuţt ; dar •• cine nu va cred:• va f1 osrndtt. *I��n 3.18,RG. !•Pl. 2. 38;tG.:io...s:/ Rom.10.9. IPet.3.21. ·.·�·Ioan 12 . 48. · 

1 _7. lată semne!� �ari vor însoţi pe cei ce vor c_rede : m ��mele Meu vor scoate draci ; vor vorbi rn •• limbi noi . 
����6�. :g:i_7 Î �::.ti:: Jci,' �-. 7; 16. 18; 19. 12. ** Fapt . 2.4� 

1 8. vor lua în mînă şerpi • ; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma .  îşi •• vor pune mînile peste bolnavi şl bolnavii se vor însănătoşa." "Luc. i;.19, 
Fapt. 28. 5 . .;,�,Fapt. 6.15, 16; 9. 17; 28.8. Iac.5. 14, 15. 
1 9. Domnul Isus, după • ce a vorbit 

cu ei, S'a •• înălţat Ia cer, şi a ţ şezut Ia dreapta lu i  Dumnezeu. 
o:<Fapt .1 .2 ,3. t.•*Luc.U.51. ţPs.llO.l. Fe.pt.7.66. 

20. Iar ei au plecat şi au propovăduit 
pretutindeni. Domnul lucra împreună 
cu ei, şi • întărea Cuvîntul prin sem· 
nele, cari-I însoţeau. Amin.) 

(fFapt.6.12i 14..3. lCor.2.(,5. Evr.2.4, 

EVA N G H E L I A  D U PĂ L U C A  
Cui•înt înainte. început, şi au ajuns slujitori ai Cuvin· 1 1 . Fiindcă mulţi s'au apucat să al- tului, •'Evr.2.a. 1Pet.6.1. 2Pet.1.1G. 1Ioan1.1. 

cătuiască o istorisire amănunţită de- ••Marc.1. 1. Ioant5. 27. 
spre lucrurile cari s'au petrecut prin- 3. am găsit • şi eu cu cale, prea 
tre noi, alesule •• Teofile, după ce am făcut 
2. după •cum • ni le-au încredinţat cercetări cu deamăruntul asup�a tu· 

ceice Ie-au văzut cu ochi i  lor dela •• I turor acestor lucruri dela obîrş1a lor, 
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� ţi le scriu în . 

şir ţ unele după al- teas�ă Do . 985 lele, 
J 

;Fopt. 16.10, 2„ 28. t Cor. 1. <o. ••Fapt. 11.4, gătit pent:::n1gu1 un norod bine pre-tF•P\� ; să p"oţi . cunoaşte �stfel te- 1 8  . �M•l . <.6. Mat 
4„ icia învătatur.1lor, pe can Ie-ai pri- ce · �aha na a zis în · 1;· 1�· Mare.0. 12. 
�f:°prin viu g rai. • 1oan 20.31, eu �Î�/��t

o�şte _lucrul ����t��: F))in : 
int t" - a nn, ŞI nevastă . llndca 

urea naşterii lui Ioan Botezătorul. 1 � aD1n vîrstă." ·mea este îna-
ves I . I d - V • rept răspu - •Fac.11.11 

5 In • zilele u1 ro 1 .1mparatul lu- „Eu sînt Gav . 1 ,  ns, 1ngerul i-a zi : 
deli, era .un p�eot, numit Zah.aria, d in.•• lui Dumnezeu

r� a' 
care sta1:1 înaint:� eata Iu.1 Abia. l';levasta lui �ra din vor�esc, şi să:ţi md 
fost tnmes să-ţi r tele lu• Aaron, ŞI se chema Ehsaveta. buna. <Dnn. 8. 16· 9 

a uc această Veste e 
..-. Mat.2:t. •0 1 Cron.24.�0, �9· ��e:o · !2.4, 17. 20. Iată că vei � f�L-23. Ml\t .. 18. 10. Evr. 1 . u. 

6 Amîndo1 erau nepnhamţ1 main- tea vorbi pin" - . mut, ş1 nu vei pu
. Jui Dumn�zeu, �i păzeau fără pată tîmpla a'ceste

a J" ziu� cînd se vor în-:��te po�unc1le ŞI toate rînduielile cr�z!-'t cuv intele %�!;1
• c P�

ntrucă �'ai 
[)omnulu1. • Fapt. 1 . 1 ;  17. t .  lReg.•.•. plini la vremea lor "' a�1 se vor im-
211<g.20.•. Iov . 1 . t . Fal'.t; 23. 1; 2-1 . 1s. 1:1ip. a :s. .2 1 . Norodul însă � t 

Ezec.3.26; 2u1. 

1. N'avea� copu, i:entr!-'ca Ehsaveta ş1 se mira de zăbovi: 
ep1ta. �e Zaharia, 

era stearpa ; ŞI ammdo1 erau înain- 22. Cînd a ieşit af e"a Ul in Templu. 
ta!i în vîrstă. vorbească . şi au 

;ira, nu putea să Ic 
8 Dar pe cînd slujea Zaharia îna- o vedeni� în Te 

in,eles că avusese 
intea Jui' Du'?n�zeu, la r�n.dul 7et�i lui, semne într'una, şi ��ă�asE�u�

e făcea 
9 după ob1ce1ul preot1e1, a 1eş1t Ia • 23. După ce i s'au im I' . · 

. 

50;ţi să i�tre să tămîieze •• în Templul de slujbă, Zaharia s'a diis1��a��.
ele • 

Domnului. • 1 Cron.24. J9. 2 Croa. 8.Hi 31.2. ... • 2Reg.1i . 5. icron 0 u, 
„Exod.30. 1, 8. 1Sam.2.�. 1

-
�ro�� 23.13. z :ron. 20.11.  24. �este :1tva timp, Elisavcta n·e�a: 

10. In • ceasul tamueru, toata mulţi- sta lui, a ramas însărcinată şi ' , t' 
mea norodului se ruga afară. n!-'t ascunsă de tot cinci lu�i C� .,:-

>:'Lev. rn. 11. Apoc. 8. 3.4.. zicea ea, · „ aci , 
1 1 . Atu�ci un îi:iger . al Do"mnul_ui s':i ?5. „iată ce mi�!l făcut Domnul, cînd 
arătat lui Zahana, ş1 a statut m p1- Şi-a aruncat ochu spre mine ca să-mi .  
cioare la dreapta altarului • pentru tă- ia ocara dintre oameni." ' 
mîiere. ':'Ji:xod. 30 . 1 .  �·Fnc.30.23. Isa. 4.1;5.l, t, 4.. 
1 2. Zaharia s'a • spăimîntat, cînd l-a Vestirea naşterii lui Isus Hr1'stos. văzut ;  şi l-a apucat frica. «Judc.s.22; 

u.l!l.Dan . 10.8.Vers . 29 . Cap.2. 9. Fapl.10. 4.Apoc.1.11. 26. I� luna a şasea, îngerul Oavril a 
1 3. Dar îngerul i-a zis : „Nu te teme f�st tr111:1es de Dumnezeu într'o cetate 
Zahario ; fiindcă rugăciunea ta a fost dm Oahlea, numită Nazaret 
ascultată. Nevastă-ta Elisaveta îţi va 27. la o fecioară logodită • �u un băr
naşte un fiu, căruia îi vei • pune nu- bat, numit Iosif, din casa lui David. 
mele Ioan. • vers.80,63. Numele fecioarei era Maria. 
14. El va fi pentru tine o pricină de "Mnt.1. 1s. Cnp.u, s. 

bucurie şi veselie, şi mulţi • se vor 28. Ingerul a intrat la ea, şi a zis : 
bucura de naşterea lui. <•vers.58. „Plecăciune ', tie, căreia ţi s'a făcut 
1 5. Căci va fi mare înaintea Domnu- ���

e
vî���jă ��IT��! ;�t�:tfe��/!�

e, bi-

lui. Nu • va bea nici vin, n ici băutură •Dan.9.za;io. 19. "''Judc.6.1„ 

ameţitoare, şi se va umplea de Duhul 29. Turburată • foarte mult de cuvin· 
Slînt încă•• din pîntecele maicii sale. tele acestea, Maria se întreba singură 
•Num.6.3. Judc. 13. 4· Cap. 7 · 33. ,,„,, Ier. L a .  Gal. I.  l&. ce putea să însemneze urarea aceasta. 
1 6. El • va întoarce pe mulţi din fiii •v.,,. 12. 

lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. 30. Ingerul i-a zis: „Nu te teme, Ma-
•Mal . 4. 6, G. rie ; căci ai căpătat îndurare înaintea 

17. Va • merge înaintea lui Dumne- lui Dumnezeu. zeu, în duhul şi puterea lui I lie, ca să 31. Şi• iată că vei r.ămîn"ea .în�?rci: 
întoarcă inimile părinţilor Ia copii, şi nată, şi vei naşte un fiu, caru1a 11 vei 

pe cei neascultători la umblarea în în- pune•• numele Isus 
\elepciunea celor neprihăniţi, ca să gă- •I••· 7 .

'
14. Mnt.1. 21. „eap.2. 21· 
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32. E l  va  f i  mare, şi • v:i  f i  chemat 
Fiul Celui Prea !nalt ; ş1 •• Domn1;1l 
Dumnezeu îi va da scaunul de domnie 
al tatălui Său David. •' M•rc. &. 1. •'•' 2 S•m . 7 .  

11 1 12. P.e. 132. 11. Isn . 9. 6 , i ; l6 . 5 .  Ier.23. D. Apoc .• s. 7. 

·33. Va • împărăţi pest� casa. lui Ia
cov în veci, şi lmpărăţia Lui nu va 
avea sfîrşit." -'Dnn. 2. 4-1; 7.14, 27. Obod.21. 

M.lc.4.7.  loan 12. 34. En.1.8. 

,34, Maria a zis îngerului : „Cum se 
va face lucrul acesta, fiindcă eu nu 
ş
�� 

d
j�!:�:ri,-a răspuns : „Duhul 

Sfî�t • s� va pogori peste tine, şi p�
terea Celui Prea !nalt te va umb�1. 
De aceea Sfîntul care Se va naşte din 
tine, va fi chemat fiul •• lui Dumne
zeu. "' Mot. 1 . 20. „„,„ Mnt . 14 . a:J ; 26. 63, 64 .  
Marc. 1 . ] .  Ioan l.34;:!0.31. Fapt.S.3i. Rom.1. -i. 

36 lată că Elisaveta, rudenia ta, a 
ză�islit, şi ea, un fiu la bătrîncţe ; 
şi ea, căreia i se zicea stearpă, este a
cum în a şasea lună. 
37. Căci • niciun cuvînt dela Dum

nezeu nu este I ipsit de putere. 
.,.. Fac. 18. 14. Ier.32.17. Zah.8.6. Mat.19.26. Marc.10. 

27 .  Cap.18.2i. Rom.4..21.  

38. Maria a zis : „lată, roaba Dom
nului ; facă-mi-se după cuvintele ta
le !" Şi îngerul a plecat dela ea. 

Cîntarea Mariei. 
39. Maria s'a sculat chiar în • zilele 

acelea, şi a plecat în grabă spre munţi, 
într'o cetate a lui luda. '' Ios.21.9, 10, 11. 

40. A intrat în casa lui Zaharia, şi a 
urat de bine Elisavetei. 

41. Cum a auzit Elisaveta urarea 
Mariei i-a săltat pruncul în pîntece, 
şi Elis;veta s'a umplut de Duhul Sfînt. 

42. Ea a strigat cu glas tare : „Bi
necuvîntată • eşti tu între femei, şi bi
necuvîntat este rodul pîntecelui tău. 

,„ Judc.5. 24. Vere. 28. 

43. Cum mi-a fost dat mie să vină la 
mine maica Domnului meu ? 

44. fiindcă iată, cum mi-a ajuns la 
urechi glasul urării tale, mi-a săltat 
pruncul în pîntece de bucurie. 

45. ferice de aceea ·care a crezut ; 
pentrucă lucrurile, cari i-au fost spuse 
din partea Domnului, se vor împlini." 

46. Şi Maria a zis : „Sufletul meu 
măreşte • pe Domnul, 

'' l Sam . 2. 1 .  Pt1.34.213;35.9. Ha.b.3.18. 

47. şi mi se bucură duhul în Dumne
zeu, Mîntuitorul meu, 

48. pentrucă a privit • spre starea 
smerită a roabei Sale. Căci iată că dea-

�re� J��fc\�ă. toate neamurile îrni •• vor 
,„ 1 Sam. I . 1 1 . Ps . 13S . 6. ""'' Mal 3 1 

49. pentrucă Cel A tot P�t�:· ?•P. tt.„, 
cut lucruri mari pentru min

ni� a fă. mele Lui este sfînt ••, e · Nu. 
'" Ps. il . 19; 126." 3. �•„\ p 

50. şi îndurarea • Lui se Întind'· 
111·

.
" 

neam în neam peste cei ce se tern � din 
>:: Fnc. 17. 7 .  Exocl. 20. 6. Ps. to:i �7EI. 

5 1 .  El a arătat putere • cu braţul.L 
· 1

.
8• 

a risipit •• gîndurile, pe cari le . 
ui ; 

cei mîndri în inima lor. '' P 
98 a\ eau 

IBR. 40.10; 61.9;  s2.10. ':'�" Ps.R.3. IO. t PrLo. 5.
1; us. lb. 

5 2. A răsturnat • pe ce� puternici d pe se.au nel� .lor de domnie, şi a înăl e pe Cel smeriţi. " I  Snm. 2. G,eto. Io'" 5. lt. Ps 1 \at 
5 3. Pe • cei flămînzi i-a săturat '�'· bună!ăţ i, şi pe cei boga_ţi i-a scos afar� CU m1mle goale. ''I Cam . 2. 5. Ps.31 IO 5 4. A �e�it _în ajutorul .robului ;ă� Israel, cac1 Ş1-a adus aminte • de în. durarea Sa, - •:• rs.fl.'.3. Ier.31 . 3  20 
55. cum • făgăduise părinţilor noşt;i· - faţă de Avraam şi sămînţa lui î� veac." ,-. Fuc.17.19. Ps.132.11.  Rom.11.28. Gal.a.ts 
56. Maria a rămas împreună cu Eli: saveta cam trei luni. Apoi s'a întors acasă. 

Naşterea lui Ioan Botezătorul. 
57. Elisavetei i s'a împlinit vremea să nască ; şi a născut un fiu. 
58. Vecinii şi rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare faţă de ea, şi se • bucurau împreună cu ea. 

'" Yere.u. 

59. ln • ziua a opta, au venit să taie 
pruncul împrejur, ş i  voiau să-i pună 
numele Zaharia, după numele tatălui 
SăU. '" Fo.c.17. 12. Lev.l:?. 3. 

60. Dar mama lui a luat cuvîntul, şi a zis : „Nu •. Ci are să se cheme Ioan." 
'' Yen.13. 

6 1 .  Ei i-au zis : „Nimeni din rube
deniile tale nu poartă numele acesta." 

62. Şi au început să facă semne ta
tălui său, ca să ştie cum ar vrea să·i 
pună numele. 

63. Zaharia a cerut o tăbliţă de scris, 
şi a scris, zicînd : „Numele lui este 
Ioan •." Şi toţi s'au minunat. '' Ven!.13. 

64. ln clipa aceea •, i .s'a deschis g.ur�, 
i s'a deslegat limba, ş1 el vorbea ş1 b1· 
necuvînta pe Dumnezeu. '''.ers. 20: 

65. Pe toţi vecinii i-a apucat fnca, .�' 
în tot ţinutul acela muntos • al luden, 
se vorbea despre toate aceste 10u;!!'.�: 
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6 roti ceice _Ie _auzeau, Ie păstrau . 6 : 'ma )or, ş1 z iceau : „Oare ce va Naşterea l . 987 

în in�nc�I acesta ?" Şi mina •• Dom- 2 1. In vremea :�e:sus '!r'.slos. fi P� era într'adevăr cu e I. t de la Cezar A ii a 1eş1t o poruncă 
����;_ 19, &1 . ••Fnc.!!9. 2, Ps.so. 11 ;8!1. 21. Fopt. u . 21 .  oată lumea. ugust să se înscrie 

Cîntarea lui Zaharia. 
2· vlnscrierea acea t • , d
Qat� . �e cînd era s Jregs val făc!1t întîia 

67 Zaharia, tatăl lui, �·a • _umplut de u1nnius. a or in Siria 
Duhul Sfînt, a proorocit, ş1 a ,,,��s.1:2. •.s. 

3. 1:oti se duceau " • • F.,,„ , _ „ ,  
care m cetatea lui sa se inscrie, fie-68 Binecuvîntat• este Domnul, Dum- 4. Iosif s'a suit ·i 1 . ��\ lui Israel , pentrucă •• a cerce- cetat�a Nazaret, �a esă din Ga\�le�, <lin ne: 

şi a răscumpărat pe p_oporul Său. d1 ea, m cetatea .  lui Dav�de <luca . ·� lu. ta 
llfi i.<s. P•· <1.13; 72. 18; 106.48. •"E>od. 3.16; < . s1. e.em, - pentrucă •· ' n.um1ta Bet-

�111:9. C•P· 7. 16. . . • din .�em. injia lu i Dav'1d
e
,
r� dm casa şi 

69 Şi • ne-a ridicat o . mmtuire pu- „ 1 5 _ 

ter�ică • în casa robului Său„� P�a1�1.
"d17

,
_ 

5. să 
11�1�· 1����·

r
1t;11: · 4:!. �'-'Ma�. t . 1u. raii. i . �� . 

logodn ica • I · impreuna cu Maria 
70 cum • vestise prin gura sfinţilor ui, .care era însărcinată' 
Săi . prooroci, cari au fost din ve- 6. Pe cînd erau ei ''M•t· ;· "�"·P· � ·"1: 
chim.ieer.;23:-; 6·,30.10. Dan.9.24. Fapt.3.21 . Rom. 1 .2. Vremea cînd treb . aco)o, s a •mphmt .., 7. Şi a.  

" uia s� nască Maria. 
11. mîntuire de vrăjmaşii n�şt ri şi născut L-a

nÎ�n:t fe. fiul ei cel întîi 
din mîna tuturor celor ce ne urase !  culcat ' într' o . şÎ m scutece, şi L-a 
72. Astfel • .I.şi arat� Eţ în�urarea fa- de poposire .n�se�� r:cntpreunca1�ru

îne1 . . casa r de părinţll noştri, �I lş 1 aduce a-
�inte de legămîntul Lui cel sfînt, ' "•1. 1 . �1. 
"1''·�·•2. P�-�·3: .100.�,9;.106.45. E_z:c.16.6?. Vers.r>1. Pdstorii din Betlerm. 
73. potr!Vlt ·.iura"!mtulu1 prm care 8. In ,ţinutul acela erau · . 

Se jurase părmtelu1 nostru Avraam, cari stăteau a far" 
• • n işte . păs ton, 

•Fac. 12 . 3; 17. 4;22 . 16, 17. Evr.6.13,17. de strajă t
a 1_" c1m_p, ŞI făceau 

n că, dupăce ne va izbăvi din mina I 1or. noap ea imprejurul turmei 
rrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să-l 9. Şi iată că un în I D . 
slujim "  _făr� f�ică, "R0".'·:· 1:· 22· �·'·9· '.4· s'a î�făţişat înaintea f0e:, ş� sla\�;1���:'. 
75. tră_m� _mam.tea Lui m . sfmţ�n i� n1ulu1. a �trălucit împrejurul lor. Ei . 
şi nepnhamre, m toate zilele v1eţ11 s au mfncoşat foarte tare. ""•P. 1. "· 
noastre. �ler. 32 . 39 , !0. E!es. 4 . 2<. 2 Tes.2.rn. 10 .. D�r _îngerul le-a zis : „Nu vă tcHim. l.9._TI� 2. 1 •. 1 Pet. 1 . Ia. 2Pet. � . •· . meţ 1_: cac1 vă aduc o veste bună, care 
76. Ş1 tu, prl!ncule, vei fi vc�;mat va f1 o mare bucurie pentru . tot 110· 
prooro; aţ Celui Prea lr1:alt. C

"
aci v�1 r_odul : • Fnc. 12.�. M•l.2'1.IO.Maro.1.1�. 

merge mamtea Domnulu1, ca sa prega- \ers.31.32. cnp.2u;. co1. 1.2:1. 

teşii căile Lui, 1 1 . astăzi • în cetatea lui David, vi 
•iea.40.3. Mal.3. t; 4 . 5. Mnt.11.10. Vers. 11. s'a născut un Mîntuitor„, care ţ este 

77. şi ,să dai poporului Său cuno- Hristos, Domnul. • isa.P.r.. "'M•u.21.  
şlinţa mîntuirii, care stă în • iertarea tMat. 1. 1•; 16. 16. Cap. I . 43. Fnpt.2 . 30; "'''"" Flhp.2. 1 1 . 

păcatelor lui ; - ''Marc.1 . 4. Cap.3.3. 1 2. lată semnul, după care-l veţi cu-
78. datorită marei îndurări a Dum- noaşte : veţi găsi un prunc înfăşat în 
nezeului nostru, în urma căreia ne-a scutece şi culcat într'o iesle." 
cercetat Soarele care răsare din înăl- 1 3. Şi •  deodată, împreună cu îngerul 
ţime, s'a unit o mulţime de oaste cerească, 
i9. ca .să • lumineze pe ceice zac în lăudînd pe Dumnezeu, şi zicînd : 

!ntunerecuţ �Î În umbra morţii, ..,Ş
Î. �� ,

ne ��:ci.�: ���:;:i;: Ps. 1°'1· :.'O, :!I; l4S.2. Dan. T. lll. 

mdrepte p1c10arele pe calea pacu . 1 4 Slavă • lui Dumnezeu în locurile 
oisa. 9. 2; <2�7; 49.9. Mat. 4 .. rn. F�pt.:6. 1s. pre� 'inalte, şi pace „ pe pămînt între 

• 80. Iar �ru�;ul c�eştea ş i_ se mţ�re.a oamenii plăcuţ i ţ Lui." '"'•p. "" "'· m" �uh. _ Ş1 a " �t�ţ m . l?cu_n pusti � p1- Eres. l . 6; 3. 10, 21. Apoc.&.13. ••'lsa.01. rn. cnp . 1 . ': . 

na ID ziua arataru Im mamtea lui Is- Rom.6. 1 .  Efes .2.u .co1. 1 .20. ţloana.1•. r.1 .... 2. „ „  

rae). '-"Cap.2 .40. •:<�= l\IRt.3. 1; 11.7. 2Tes.2. 18. l loan 4.9,10. 
1. Gl>«Şte: un corn de rn!ntuire. 1 5. După ce au plecat îngerii de la 
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ei, ca să se întoacă în cer, păstorii au 
zis unii către alţii : „Haidem să mer
gem pînă la Betleem, şi  să vedem ce 
ni s'a spus şi ce ne-a făcut cunoscut 
Domnul. 

1 6. S'au dus în grabă, şi au găsit pe 
Maria, pe Iosif, şi pruncul culcat în 
iesle. t î. După te L-au văzut, au istorisit 
ce li .se spusese despre Prunc. 

1 8. Toţi ceice i-au auzit, s'au mirat 
de cele ·ce le spuneau păstorii. 

1 9. Maria • păstra toate cuvintele a
celea, şi se gmdea la ele în inima ei. 

""Fac.97.11. Cap. 1.66. Vers.61. 

20. Şi păstorii s'au întors, slăvind 
şi lăudînd pe Dumnezeu, pentru toate 
cele ce auziseră şi văzuseră, şi cari 
erau întocmai cum li se spusese. 

Isus adus în Temp!ll. 

2 1 .  Cînd • a venit ziua a opta, în care 
trebuia tăiat împrejur Pruncul, I-au 
pus numele ISUS ••, nume, care fu
sese spus de înger înainte ca să fi fost 
El zămislit în pîntece. •Fac. 17. 12. 
Lev. 12. 3. Cnp. 1. 59. �'...,Mat. 1. 21, 20. Cap.1 .31 . 

22. Şi, cînd s'au împlinit zilele • pen
tru curăţirea lor, după Legea lui Moi
se, Iosif şi Maria au adus Pruncul la 
Ierusalim, ca să-L înfăţişeze înaintea, 
Domnului, - •Lev.12.2-4, 6. 

23. după cum este scris în Legea Dom
nului : „Orice • întîi născut de partea 
bărbătească va fi închinat Domnului", 

OEnd.13.2; 22.29; 34.19. Num.9.13; 8.17; 18.16. 
24. şi  ca să aducă jertfă : o păreche 

de turturele sau doi pui de porumbei, 
după cum • este poruncit în Legea 
Domnului. •Lev.12.2,s,B. 

Cîntarea lui Simeon. 
25. Şi iată că în Ierusalim era un 

om numit Simeon. Omul acesta ducea 
o viaţă sfîntă, şi era cu frica lui Dum
nezeu. El aştepta • mîngîierea lui Is
rael, şi Duhul Sfînt era peste el. 

.... rse.. 40.1. Marc. 16. 43. Vers. 38. 
26. Duhul Sfînt îl înştiinţase că nu 

va muri înainte ca să vadă • pe Hristo
sul Domnului. · •Ps.89.48. Evr. u.o.  

27. El a venit în Templu, mînat de • 
Duhul. Şi, cînd au adus părinţii în
lăuntru pe Pruncul Isus, ca să împli
nească cu privire la El ce poruncea 
Legea, *Mat.4. 1. 

28� Simeon L-a luat în braţe, a bine
cuvmtat pe Dumnezeu, şi  a zis : 

29. „Acum •, slobozeşte în pace pe 

ro"bul Tău, Stăpîne, după cuv· Tau. * Fnc.<6 90 intui 
30. Căci au văzut • ochii �ei F�j' 1 .�. 

rea Ta, . c.rsa.u2.10. cantu1. 
3 1 .  pe care a1 pregătit-o să f • M.6. tea tuturor popoarelor Ie, lnain. 
�2. l1;1mina • care să [�mineze n Tlle, ŞI slava poporului Tău 1 eamu. 

\'Ofea.9.2; 42.�;49.�;60.1,2,S. Mat.4.16. Fapt.:[4��1.11 
33 . . Tatai �1 mama Lui se mirau ci28'211• cruT1le _ caTI s� spuneau despre Ei lu. 
34 . . 

�1meon 1-a binecuvîntat, i · . MaT1e1, ma'!'a �ui : „lată, Cobii�! 
zis 

c�sţa este T1ndu1t spre prăbuşirea , a: nd1carea 
.!"ultora în !sr�el, şi să l un semn , care va stirm împotr· . ie �s�.�2 I��r������-:�t.��;;�� ·!'!; F!;�12!:�:sa. :���: 

35. Chi�r • sufl�tul tău va fi străpuns d_e o sabie, �a. s11: 
,�

e descopere gîndu. nle mult_or m1m1. " l'B. 42.10. 1oan 19 25 
36. Mai er.a acolo şi . o proorociiă

. 
Ana, fata lui  Fanuel, dm seminţia I ? 
�şer� _Ea era foarte înaintată în vîrst�1 
t�c

t
i�a:�: � bărbatul ei şapte ani după 

�7. Rămasă . v�duvă, şi fiind în vîr
sta de �

optzeci ŞI patru �e �ni, Ana nu 
se <;Ieparţa de Templu, ş1 z1 • şi noapte 
sl!1J.ea _lui Dumnezeu cu post şi cu ru
gacmm. '"Fapt.26.7. lTim.6.6

• • 38. A ve"
nit şi ea în acelaş ceas, şi a 

mceput �a laude pe Dumnezeu, şi să 
vorbeasca despre Isus tuturor celor 
ce aşteptau • mîntuirea Ierusalimului. 

VMarc.16."3. Vers.26. Cap.24.21. 

lntoarcerea la Nazaret. 
39. După ce au împlinit tot ce porun· 

cea Legea Domnului, Iosif şi Maria 
s'au întors în Galilea, în cetatea lor 
Nazaret. 
40. Iar • .  Pruncul creştea şi se întă

rea ; era plin de înţelepciune, şi harul 
lui Dumnezeu era peste El. 

•Cap.I.SO. Vera.r.:l. 

Isus în 
Templu la vîrsta de doispreceze ani . 
41 .  Părinţii lui Isus se duceau la le· 

rusalim în • fiecare an, la praznicul Pa· 
ştelor. •Exod.23.10,17; :w.23. Deut.16.1.16. 

42. Cînd a fost El de doisprezece ani, 
s'au suit la Ierusalim, după obiceiul 
praznicului. 43. Apoi, dupăce au trecut zilele praz· 
nicului, pe cînd. se întorceau acasă, �ă· 
iatul Isus a rămas în Ierusalim. Pănn· 
ţii Lui n'au băgat de seamă lucrul a· 
cesta. 
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4 Au crezut. că este cu tovarăşii lor 

4 • ălătorie, ş1 au. mers cale de 0 zi dt t-a�. căutat printre rudele şi cu'. 
ş ascuţii lor. " . . 

' 
n 
JS. Dar _nu �-au gas1t, ş1 s au întors 

Ia Ierusalim s�-� caute. . • 
J6 După trei z1l�! L-au găsit rn Tem
i · şezînd în m 11 locul învăţătorilor 
�s��Itînd�-i ş! punîndu-le !n�rebări. ' 
47. Toţi car.1-L auzeau! ra"mineau ui-
mi\i :�.�-�. l����g-���.P�:. 22� �� �o�����.iJ: 
L��". Cînd L-au ".ă.zut _părinţii Lui, au 
·mas înmărmuriţi ; ŞI mama Lui l-a ::s : „fiule, p:nt�u ce" Te:,ai . P.urtat a
a cu noi ? lata ca tatai Tau ş1 eu Te
ş !li căutat cu îngrijorare." a 49. El le-a zis : „Dec� M'aţi căutat ? 
Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în •  ca
sa Tatălui Meu ?" •Ioan 2.1G. 

50. Dar ei • n'au înţeles spusele Lui. 
"'Cap.9.45; 18.34. 

5 1, Apoi S'a pogo�ît împreună cu ei, 
a venit la Nazaret, ŞI le era supus. Ma
mă-Sa păstra • toate cuvintele acestea 
în inima ei. •Dnn.7.28. Vers .19. 

52. Şi Isus creştea • în înţelepciune, in statură, şi era tot mai plăcut înain
tea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. 

rit t Snm.2.26. Vere.4(). 

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul. 3 1. ln anul al cincisprezecelea al 
domniei lui Tiberiu Cezar, - pe 

cind Pilat din Pont era dregător în lu
dea, Irod, cîrmuitor al Oalileii, Filip, 
fratele lui, cîrmuitor al lturiei ş i  al 
Trahonitei, Lisania, cîrmuitor al Abi
lenei, 
2. şi în • zilele marilor preoţi Ana şi 

Caiafa, - Cuvîntul lui Dumnezeu a 
vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia în 
pustie. •Ioan 11.49, 61; 18.13. Fapt. 4. 6. 

3. Şi • Ioan a venit prin tot ţinutul 
din împrejurimile Iordanului, ş i pro
povăduia botezul pocăinţei, pentru •• 
iertarea păcatelor, 

.\•Mat. 9. 1. Marc.1.4. <•"'Cap. I .  77. 

4. după cum este scris în cartea cu
vintelor proorocului Isaia : „ lată gla
s�!.' .  celui ce strigă în pustie : „Pre
g�t�j1 calea Domnului, neteziţi-I cărarile. • lsa. 40. 3. Mat. 9. 9. Marc. 1. 3. Ioan 1. 23. 
5. Orice vale va fi astupată, orice 

munte şi orice deal va fi prefăcut în 
loc neţed ; căile strîmbe vor fi îndrep
tate, ŞI drumurile zgronţuroase vor fi netezite. 

6. Şi orice • f" 989 tuirea lui Dumn3lz���. va vedea mîn-
7. Ioan zicea d;rP•.98.2. lsa.62. to. Cap.2. 10. 

�:a� �ă f.ie boteza��râade
l
lor, cari ve�P!rc1, cine v'a î • e e : „Pui ' de minia viitoare ? nvaţat să fugi ţ i de 8 . • .  F aceji dar rod . '' Ma1. s. 7• p_oca10ja voastră . un vrednice de ziceţi în Voi înşi�ă �1 Au Vă apucaţi să c� tat.ă !" Căci vă 

.
s
„ ve"!. pe Avraam di� pietrele acestea pun ca ?u.mnezeu lui Avraam. poate sa ridice fii 

9. Securea a şi f • . 
cina pomilor : decl�

t m�1ptă la rădă
nu face road • b v' orice pom care 
runcat în foc �. una, este tăiat şi a-
l O. Noroad�le îl î . "�•t.1 . 19. 

„Atunci • ce trebuie n��ef:!�ţ.�iceau : 
1 1 . Drept răspuns 1 1 . •Fapt.2.37. 

ne ' are două h i 
• !!- • e zicea : „Ci

n' are nici una . a �e •. sa im partă cu cine 
�ă facă la fel./, 

şi cine are de mîncare, �� . 1�4\2Cor. 8; U· I11c.2.1� 16. lloa.n3 17· 4 20 
bot�zaţ�, şJ't�� �\ �işte �a!_11eşi 0 să ii� 
ce trebuie să facem ţ;,„�n���:,t�-��� 1

n
�
i 

� 3: El l_e-a răspuns : „Să nu ' c�r
.
eţ i n1m1� m�1 mu!t peste ce v'a fost poruncit �a luaţi." * Cap. 19_8, 

.1 4. Nişte ostaşi îl întrebau şi ei şi ziceau : „Dar noi ce trebuie să 'fa· cen:i ?'.' �l le-a r�spuns : „Să nu stoarc�ţ! ,nu�ic d�la � i�eni prin ameninţări, nm sa .nu mv_mu1ţi pe nimeni pe nedrept, ci să va mulţămiţi cu lefurile voastre.'' '' Exod.23.1.uv.rn.u. 
.1 5. �iindcă norodul era în aşteptare 

ŞI .t?\l se gîndeau în inimile lor � 
privire la Ioan, dacă nu cumva este el 
Hristosul, 
16. Ioa.n, drept răspuns, a zis tuturor : „Cit despre mine, eu ' vă botez 

cu apă ; dar vine Acela care este mai 
puternic decît mine, şi căruia eu nu 
sînt vrednic să-I desleg cureaua încăl
ţămintelor. El vă va boteza cu Duhul 
Sfînt şi cu foc. •M•u. 11 . 

1 7. Acela are lopata în mină ; Işi va 
curăţi aria cu desăvîrşire, şi ' Işi va 
strînge griul în grînar, iar pleava o 
va arde într'un foc care nu se stinge." 

"' Mlc . .a. 12. 
lnchiderea lui Ioan. 

1 8. Astfel propovăduia Ioan norodu· 
lu i Evanghelia, şi-i dădea încă multe 
alte îndemnuri. 
19. Dar• cîrmuitorul Irod, care era 
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mustrat de Ioan pentru lrodiada, ne
vasta fratelui său Filip, şi pentru toa
te relele pe cari le făcuse, 

o."Mnt. U . 3. l\forc . 6 . 17 . 

20. a mai adăugat la toate celelalte 
rele şi pe acela că a închis pe Ioan 
în temniţă. 

Botezul lui Isus. 
2 1 .  După ce a fost botezat 'ţot no.ro

dul a fost botezat şi Isus • ; ŞI pe cmd 
Se �uga, s'a deschis c�,r�,!i. s. rn. Ioan i . 32_ 

22. şi Duhul Sfînt S'a pogorît peste 
El în chip trupesc, ca un porumbe�. 
Şi din cer s'a �uzit un glas, . ca�e �·
cea : „ Tu eşti Frnl Meu prea rnb1t : m 
Tine lmi găsesc toată plăcerea Mea !"  

Cartea neamului lui Isus Hristos. 

23. Isus avea aproape • treizeci de 
ani, cîntl a început să îm:ete pe r:ioro<;I ; 
şi era, cum se credea, fiul •• Im Iosif, 
fiul lui Eli, 

„, Num. 4.  � 35, 39, 43, -17. '-'"' l\la.t. 13. f.5. loRn 6. 42. 

24. fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul 
lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, 
25. fiul lui Matatia, fiul lui Amos, 

fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui 
Nagai, 

26. fiul lui Maat, fiul lui Matatia, 
fiul lui Semei, fiul lui loseh, fiul lui 
I oda, 
27. fiul lui loanan, fiul lui Resa, fiul 

lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui 
Neri, 
28. fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul 

lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, 
29. fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul 

lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, 
30. fiul lui Simeon, fiul lui luda, fiul 

lui Iosif, fiul lui lonam,fiul lui Eliachim, 
31. fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul 

lui Matata, fiul lui Natan •, fiul lui •• 
David, „„ Znb.12.12.  ""�' 2 Sam . 5. U . 1 Cron . 3 . 6. 

32. fiul • lui lese, fiul lui Iobed, fiul 
lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui 
Naason, '' Rut 4.18,etc. t C'ron.2.10, etc. 

33. fiul lui Aminadab, fiul lui Ad
min, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul 
lui Fares, fiul lui luda, 
34. fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul 

lui  Avraam, fiul • lui Tara, fiul lui 
Nahor, •Fnr. 1 1 . 2-1, 26. 

35. fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul 
lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui  Sala, 
36. fiul • lui Cainam, fiul lui Arfaxad, 

fiul •• lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui  
Lameh, (' Far. 11.12. „.„,'-Fnr.6.6. etc.; 11. 10, etc. 

_3
7. fi�I lui Maţusala, fiul lui fiul Im lared, frnl lui Malei r:.noh, 

lui Cainan, ee • fiul 
38. fiul lui Enos, fiul lui Set f 1 Adam, fiul • lui Dumnezeu. '� F,:�5-��'. 

Ispitirea lui Isus Hristos. 4 }. Isus •, plin de Duhul Sfînt , 
mtors dela Iordan, şi a fost d S a 

de Duhul în pustie, us•• 
"" Mat. 4 . 1 . Mnrc. 1 . 12. „„,:· c11p. 2_ 27 V 

2. unde a fost ispitit de diavol�( �'.'· 1'. 
d� pa!ruz�ci de zile. N'a mîncat 

un_p 
mic • m zilele acelea ; şi, după ce ni. trecut acele zile, a flămînzit. au 

. • �"" Exod. 34 . 28. 1 Reg.i9_8 3_. Diavolul I-a zis : „Dacă eşti FiuÎ Im Dumnezeu, porunceşte pietrei a steia să se facă pîne." ce. 
4. Isus i-a ră�r;>uns : „_Este scris• : „O. m1;1I nu v_:i trai nuf!!a• cu . pîne, ci cu orice cuv1�� care iese dm gura lui Dumnezeu. •Deut.s.3 
5. Diavolul L-a suit pe un munte î: nalt, 1-a arătat într'o clipă toate îm-părăţiile pămîntului, ' 
6; Ji . 1-a z_is : „ Ţie Iţi voi da toată stapmirea ŞI slava acestor împărăţii . 

căci mie îmi este dată •, şi o dau ori'. cu i voiesc. "" lonn t2. 31; u . oo. Apoc 13 2 „ 
7. Dacă dar, Te vei închina în�i�t�� 

mea, toată va fi a Ta." 
8. Drept răspuns, Isus i-a zis : !

napoia Mea, Satano ! Este scris • :  'să 
te închini Domnului, Dumnezeului fou 
şi numai Lui să-I slujeşti." ' 

�� nr-ut. 6.HI; 10.20. 
9. Diavolul •  L-a dus apoi în Ierusa· 

Jim, L-a aşezat pe straşina acoperişu
lui Templului, şi 1-a zis : „Fiindcă eşti 
Fiul lui  Dumnezeu, aruncă-Te jos de 
aici ; ""l\laU.5. 

1 O. căci este scris • :  „El va porunci 
îngerilor Lui să Te păzească ;" •Ps.91.11. 

1 1 .  şi : „Ei Te vor lua pe mini, ca nu 
cumva să Te loveşti cu piciorul de 
vreo piatră." 
1 2. Isus i-a răspuns : „S'a • spus : „Să 

nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul 
tău." "" Deut.6.16. 

1 3. După ce L-a ispitit în toate felu
rile, diavolul a plecat dela El, pînă • 
(a O vreme. '' lonnl4.00. Eu.4.15. 

I sus în Oalilea. 

1 4. Isus •, plin de •• puterea Duhu· 
lui, S'a întors în Oalilea ţ, ş_i I s'a. dus 
vestea în tot ţinutul depnmpreiur. 

� l\fot . 4 . 12. Ionn .f..43. "">:<Vers.l. ţFept.10.37. 
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El învăţa pe oameni în sinago.)1�· (or, şi era s lăvit de toţi. 

• /sus prop�văduieşte �a Nazaret. 
6 A venit in Na�aret . ' 1;1nde fusese 1 �cut ; ş i ••, . dup� ob1c�1ul . Său, în ere Sabatului, a intrat m s 1nagogă 

z�uasculat să citească, . 
· 

S a ll'l?dat. Z. 29;13.&4- Mu.rc. 6. 1. '-'*Fupt.13.U;l?.2. 
17 şi I s'a dat c�rtea proorocului 

Isai�. Cînd a desc�1s-o, a dat peste 
1 unde era sens : l�ct, „Duhul • �om nulu� este peste Mi
pentrucă M a uns sa vestesc săra

�i��r Evangheli_a ; �·� trimes să tă-
'duiesc pe cei cu inima zdrobită să m:opovăduie�c rob�lo! de război sl�bo

�irea, şi orbilor capa!are� vederii ; să 
dau dru�ul celor apasaţ1, . '''lsa.s1. 1. 

l 9. şi S3: �estesc anul de indurare al 
Domn ulm. 2o. ln ur��? a înc�is �artea, a dat-o înapoi _îngrtJttorulu!, ş_1 a şe�ut jos. 
Toji ce1ce _se �fiau in smagoga, aveau 
rivirile piron ite spre El. p21 . Atunci a î.n�eput _să le spună :  „Astăzi s'au împhmt. cuvin.tele 3:Cestea din 
Scriptură, pe cari le-aj1 auzit." 22. Şi toţi �l vorbe�u de bine, se • 
mirau de cuvintele phne de har, cari ieşiau din gura Lui, şi ziceau : „Oare •• 
nu este acesta feciorul lui Iosi f ?" 
�Ps . .fă.2. Mnt. rn. 5-1. Marc. 6. 2. Cap.2. 47. ':'qoan6.'.42. 

23. Isus le-a zis : „Fără îndoială, !mi veţi spune zi�ala .acee� : „D?ftor�, vin
decă-te pe tine i nsuţ1" ; ş1 Im1 veţi 
zice: „Fă şi aici, în patria • Ta, tot ce 
am auzit că ai făcut în Capernaum„." 

'-'Mat.4.13;11.23. O:<O:• Mat.13.54. Marc.6. t. 24. „Dar", a adăugat El „adevărat vă spun că, niciun prooroc • nu este 
primit bine în patria lui. 

�·.Mat. 13.57. Marc.6.4. Ioan4.44. 25. Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, cînd a fost încuiat ce
rul să nu dea ploaie trei ani şi şase 
luni, şi cînd a venit o foamete mare 
peste toată ţara, erau mu lte • văduve în Israel ; « 1 Reg. 17.9; 1s. 1. rac.6.11. 26. şi totuş I lie n 'a fost trimes la niciuna din ele, afară de o văduvă din 
Sarepta Sidonului. 
27. Şi • mulţi leproşi erau în Israel, pe v�e�ea proorocului Elisei ; ş i to
tuş niciunul din ei n'a fost curăţit, alarăde Naaman, Sirianul ." •2Reg. s.u. 

�8. Toţi cei din sinagogă, cînd au auzi! .aceste lucruri, s'au umplut de 
m101e. 

29. Şi s'au 991 
din cetate, şi l���a� L-a� �c?s afară ceana muntelui us p1na m s rîntatea lor ca � Le care era ziditf pastie. ' sa- arunce jos în p��: 
I 
30. �ar Isus a trec t • . or, ş1 a plecat de u 1 Prin mijlocu( aco o. (';IoanB .59; 10. 00. 

. • Vindecarea 

31 
�711: :ndrăcit în Capernaum. 

late
. 
di: G�Jlf�:ît !n Capernaum ceoameni în ziua Sa�!tu����o învă\a pe 

32. Ei erau ui . . ·�1at. •. 1s. M•rc.1.21 . 
pentru că • vorb 

miţi de mvăjătura Lui ea cu putere. ' 
33. ln • sina o • •Mat. 7.28,29. Tlt. 2.1;, 
avea un duh �e

g
d 
se afla un om, care 

a strigat cu glas t�
ac . necurat, şi care 

34. „Ah ! Ce a 
re .. ''Morc. 1 .23, 

!suse din Nazar:�� 
�?1 a f_ace_ cu Tine, pădeşti ? T • . · . 1 venit sa ne pră

lui Du�ne:eu.�h
u cme eşti : Sfîntul „ 

35 I �·Ve�. u . :::\� Ps. \6.tO. Do.n.9. 24. Cap. t . l'J3. 
. . . . sus 1-a certat, şi i-a zis . Ta . ş1 leşi af�ră din o!?ul acesta !"

. Şi d�a1: cu ' �upace . 1-� trmtit jos, în mijlocul a
f
d�narn, a teşit afară din el fără --· aca vreun rău. ' sa I 
_36 .. Toţi a� . fost cuprinşi de spaimă ş� ziceau unu către alţii : „Ce înseam'. n� ţucr�l acesta ? El porunceşte cu stă-�i�\ree i�1s c�f�r�tf,�e duhurilor necurate, 
37: Ş.i ţ s'a dus vestea tn toate împreiunm1le. 

Vindecarea soacrei lui Simon. 
3�. Dupăce • a ieşit din sinagogă a . intrat m casa lui Simon. Soacra lui 

Simon era prinsă de friguri mari, şi 
L-au rugat pentru ea. ·�fot.s.u. Marc. 1 . 2!1. 

39. El S'a plecat spre ea, a certat 
frigurile, şi au lăsat-o frigurile. Ea s'a 
sculat îndată, şi a început să le slu
jească. 

Vindecarea mai multor bolnai•i. 

40. La • asfinţitul soarelui, toţi cei 
ce aveau bolnavi atinşi de felurite boa
le, îi aduceau la El. El lşi punea mî
nile peste fiecare din ei, şi-i vindeca. 

i:.!ttat. B.16. �la.re. 1 .:t:?. 

41 . Din • mulţi ieşeau şi draci, cari 
strigau şi ziceau : „Tu eşti Hristosul, 
fiul lui Dumnezeu." Dar El „ îi mu
stra, şi nu-i lăsa să vorbească, pentru
că ştiau că El este Hristosul." 

(l:Marc.1.3-1; 3.1 1 .  N MBJ"'C.1 .25,3-1. Veni.:\�,:t"i. 
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42. Cînd • s'a crăpat de ziuă, Is_us 
a ieşit şi S'a dus într'un loc pusti,!-!· Noroadele au început să-L caute m 
toate părţile, şi au ajuns pînă la El_: 
voiau să-Loprească să nu plec�J.�!�1-�: 
43 Dar El le-a zis : „Trebuie să ve

stes� Evanghelia lm�ărăţ!ei l_1;1i Dum
nezeu şi în alte cetăţi ; fundca pentru 
aceasta am fost trimes." . 
44. Şi • propovăduia în sinagog1le 

Oalileii. • Marc. 1.3!1. 

Pescuirea mi11unată. 5 1. Pe cînd • Se afla lingă lacul Ohe
nezaret şi II îmbulzea norodul ca 

să audă Cuvîntul lui Dumnezeu, 
,� )lnt. 4.18. Marc. 1 . 16. 

2. Isus a văzut două corăbii la mar
ginea lacului ; p_escarii ieşiseră din ele 
să-şi spele mreJile. . " 
3. S'a suit într'una dm aceste cora

bii care era a lui Simon : şi 1-a ruga! 
s•d depărteze puţin de la ţărm. Ap?I 
a şezut jos, şi învăţa pe noroade dm 
c�ra���

d a încetat să vorbească, a zis 
Iul Simon : „Depărtează-o • la a�în7; şi aruncaţi-vă mrejite pentru pe!�.,'!�r2�:s. 
5. Drept răspuns, Simon l-a zis : „ 1!1-

văţătorule, toată noaptea ne-am trudit, 
şi n'am prins nimic ; dar, la cuvîntul 
Tău, voi arunca mrejile !" . 
6. Dupăce le-au aruncat, au prms o 

aşa de mare mulţime de peşti că în
cepeau să li se rupă mrejile. 7. Au făcut semn tovarăşilor lor, cari 
erau în cealaltă corabie, să vină să le 
ajute. Aceia au venit şi au umplut 
amîndouă corăbiile, aşa că au început 
să se a funde corăbiile. 
8. Cînd a văzut Simon Petru lucrul 

acesta, s'a aruncat la genunchii lui 
Isus, şi l-a zis : „Doamne, pleacă • dela 
mine, căci sînt un om păcătos." 

•2Sam. 6.9. 1 Reg. 17.18. 

9. Fiindcă îl apucase spaima, pe el 
şi pe toţi ceice erau cu el, din pricina 
pescuirii, pe care o făcuseră. 
1 O. Tot aşa şi pe 'lacov şi pe Ioan, 

fiii lui lebedei, tovarăşii lui Simon. 
Atunci Isus a zis lui Simon : „Nu te 
teme ; de acum • încolo vei fi pescar 
de Oameni." • �lar. 4 . 19. Merc.1.17. 

1 1 . Ei au scos corăbiile la mal, au 
lăsat • totul, şi au mers după El. 

•Met.J4.20;19.Z7. Ma.re.1.18. Cap.18.28. 

Vindecarea unui lepros. 
1 2. Isus • era într'una din cetT 

ia"tă că un om plin de lepră, cu
a \ŞI 

vazut, s'a aruncat cu fata la p� . ·a 
L-a. ruga_t, Ji l:a zis : „Doamne

arnint, 
vrei, poţi sa ma curăţeşti." dacă 

�'Mut.8. 2. Marc 1 3  .
. 
�sus .a _ întins m!na, S'.� atin�1.� el, ş1 1-a zis . „Da, voiesc, fu curăţ·i 1 lndată, 1-a lăsat lepra. 1 ·" 

! 4." Af;>oi • . i-a poru�cit să nu s u mm�nu1. „C1 d_u-t�"· 1-a zis El, „Se �! arata pre�!ulu1,. ş1 adu p�ntru curăţi. ��:ietap��tru ae{:,ndu1t Moise, ca tnăr. 
.O:• Mat. 8.4.  '"i:< Lev.14.. 4.,I0.21 

1 5. Se răspî!ldea tot .�ai �uit vest:� despr� El, _ ş1 oai:!lenu se strîngeau 
�Yn5::::;t�i b�aÎ:1-; (���uite şi să fie 

�" Mnt.4.25. )lurc.3.7.  Ioe.n G. 2  _1 6. Iar • El se ducea în locuri pustii
. 

ŞI Se ruga. · �lat. 14. 23. Merr.s.1<i'. 

Vindecarea unui slăbănog. 1 7. lntr'u�a din z_i le! l��s învăţa pe noroade. Nişte Fanse1 ş1 mvăţători ai Legii, cari veniseră din toate satele Oalileii şi Iu_deii şi din Ierusalim, stăteau acolo ; iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece. 
1 8. Şi • iată că nişte oameni purtau într'un pat pe un slăbănog, şi căutau să-l ducă înlăuntru, ca să-l pună îna· intea Lui. •Mat.9.2. Marc.2.s. 
1 9. Fiindcă n'aveau pe unde să-l ducă înlăuntru, din pricina norodului 

s'au suit pe acoperişul casei, şi l-a� 
coborît cu patul printre cărămizi, în 
mijlocul adunării, înaintea lui ls11s. 
20. Cînd le-a văzut credinţa, Isus a 

zis : „Omule, păcatele îţi sînt iertate !" 
21. Cărturarii şi Fariseii au • început 

să cîrtească, şi să zică în ei înşişi: 
„Cine •• este acesta, de rosteşte hule ? 
Cine poate să ierte păcatele deci! sin
gur Dumnezeu ?" 

a:•:l\fat . 9 . 3. Marc. 2.6,7 . .,..* Ps.32.6. Isa.-43.25. 

22. Isus, care le-a cunoscut gîndu
rile, a luat cuvîntul şi le-a zis : „Pen
truce cîrtiţi în inimile voastre? 
23. Ce este mai lesne : a zice: „Pă

catele îţi sînt iertate", sau a zice: 
„Scoală-te, şi umblă ?" . 

24. Dar, ca să ştiţi că Fiul omului 
are putere pe pămînt să ierte p�cate
le : - „Ţie îţi poruncesc", a z�s El 
slăbănogului, „scoală-te, ridică-j1 pa
tul, şi du-te acasă." 



L U C A 5, 6. Şi numaidecît„ s!ăbănogul s'a seu- I S . 993 25.. fata lor, a ridicat patul pe care · Ptcefe de griu şi Sab 1 1 
I�t, '" şi s'a dus acasă, slăv ind pe 6 1: Intr'o • zi de S b , a .u 

: 
zacea zeu. ca. 1.�us trecea . a at, s � inhmplat 
oum�oţi au răm�s . uimiţi" şi slăveau pc�n 1c11 Lui smul����anun(e de gr!u. 
26oumnezeu ; plm1 de frică, ziceau . e recau cu mînile şi 1:p1:e de gnu, P� i am văzut lucruri nemaipomenite.'; 2 U „ d' ' •M.:"i�n,c'!.iu. 

„„z . nu mtre Farisei I . : "'•·•·""· 
Chemarea lui Levi. ţruce. faceţi ce • nu es�

-a
� 

zi� : „.Pen-

1 După • aceea Isus a ieşit afară } ; văzut pe " un .v�meş! ?um�t Levi: 
l • d la vama. Ş1 1-a zis . „Vmo duş�z1Mine !"  (•Mut.9 .9 . Me.rc.2. 13,14. P�8. vameşul a lăsat totul, s'a sculat, 
i a me� dup� El� " ş 
29. Levi I-a . facut �n ospaţ mare la 
1 ·n casă ; ş1 o mulţime de vameşi şi de �Iţi oaspeţi şedeau •• la masă cu ei. 

i:iMo.t. 9 . 10. l\Jarc.2. tO . .;n:.Cap.16.1, 

3o. farise!i . şi căr�urarii cîrteau . şi 
ziceau uce.n�c1lor Lu! : „Pentru�� f!Jln
cati şi �.et1 1mpreuna cu vameşu ş1 cu 
păcătoşu ? 
31 . (sus a Juaţ cuvîntul . şi " le-a zis : 
Nu cei sănătoşi . au trebuinţa de doft�r ci cei bolnavi. 32. N'am • venit să chem la pocăinţă 

pe cei neprihăniţi ci pe cei păcătoşi." 
�„ Mat. 9. 13. 1 Tim.1.16. 

/ntrebarea despre post. 

33. Ei I-au zis : „Ucenicii • lui Ioan, ca şi ai f arisei�or, P?Ste.;;.c dc;s,. şi Ja� 
rugăciuni, pe cmd a1 Tai manmca ş1 
beau." *MaL 9. 14. Marc.2.18. 

34. El le-a răspuns : „Oare puteţi fa
ce pe nuntaşi să postească în timpul cînd mirele este cu ei ? 
35. Vor veni zile cînd va fi luat mi

rele dela ei ; atunci vor posti în acele 
zile." 

aceţi m ziua Sabatul . '�' ingadu1t să 
.3. Isus le-a răs un �I . • Exo<1. "'· w. 

ht ce • a făcut O
p .d

s . !,Oare n'aţi ci-
el, şi cei ce erau Î�p�e

c
��� �fl��inzit, 

4 C . \\ l 811m.21 u 
ze� a

u'i:i a i�tr_at în Casa lui Dumn�� 
int�a Do�t

n�/�/lea pe�tru ��nerea îna
dat şi celor ce 'era�1��a!1 in ,ele, şi a 
nu era îngăduit " 1 � ':!1acar că • 
preoţii ?" sa e manmce decît 

5. Şi le. zic�a :  „Fiul omu;u�'"''· •· 
Domn chiar ŞI al Sabatului." 

este 

Omul cu mina uscată. ?· ln ' altă zi ct.e S�bat, s'a intim lat ca Isus a mtrat m smagogă, şi în�ă\a p� norod. Acolo era un om, care avea mma dreaptă uscată. 
"'l\Iot.12.9. Marc.3.1, Ca.p. IS.l.f;l4.S. Ioan9_ 16_ 

7. Cărturarii şi Fariseii pîndeau pe Isus, să �adă dacă-l va vindeca în ziua �����J.�:· ca să aibă de ce să-l învi-
8. D�r El le ştia gîndurile ; şi a zis omului, care avea mina uscată : Scoală-te, şi stăi în mijloc." El s'a �cutat şi a stătut în picioare. ' 
9. Şi Isus le-a zis : „Vă întreb : Este îngăduit în ziua Sabatului a face bine ori a face rău ? A scăpa o viaţă sau a 

o pierde ?" 
I O. Atunci, Şi-a rotit privirile peste 

toţi, şi a zis omului : „ lntinde-ji mî· 
na !" El a înt ins-o, şi mina i s'a făcut 
sănătoasă ca şi cealaltă. 

1 1 .  Ei turbau de minie, şi s'au sfătuit 
ce ar putea să facă lui Isus. 

36. Le-a spus • şi  o pildă : „Nimeni 
nu rupe dintr'o haină nouă un petec, 
ca să-l pună la o haină veche ; alt
mintrelea, rupe şi  haina cea nouă, şi 

::��f1�t������h!. ��!.!.�� ��M�c.f�,��� Alegerea celor doisprezece. 

37. Şi nimeni nu pune vin nou în bur- 1 2. ln • zilele acelea, Isus S'a dus în 
dufuri vechi ; altmintrelea, vinul cel munte să Se roage, şi a petrecut toalA 

nou sparge burdufurile, se varsă, şi noaptea în rugăciune către D���.e�,e�;. 
burdufurile se prăpădesc ; 1 3. Cînd s'a făcut ziuă, a chemat pe 
38. ci vinul nou trebuie pus în burdu- ucenicii Săi, şi • a ales dintre ei doi· furi noi, şi amîndouă se păstrează. sprezece, pe cari i-a numit apostoli, 
3�. Şi nimeni, după ce a băut vin ve- şi anume : • M••:10· 1 :  

ch1, nu voieşte vin nou,  căci zice : „E- 1 4. Pe Simon, pe • care 1 -a  . num1t ş 1  
sie mai bun cel  vechi." . Petru ; pe Andrei, fratele IUi ; pe la-
1.1 



L U C A  O. 
L'OV ; pc lon n ; pe t'i l lp ; pe Bartolo· 
llll•ll ' " h11m 1 . i&:J. 

1 5. ' pl' Maici ; pe _ _ Toma ;  re. laL',OV, 
fiul lui Al rcu ; pc S1111011, 11 11n1 1t Z1lu-
t
•: 111;. lL' luda, fiul • lui larov ; şi pc 

lud11 \sL:ariolc111111I, care s'11 fileul v111· 
Liltc.>r. ,, 1u1lu. 1.  

l'r/11rlt11 1•i111/rr1lri. 
I i. S'a \10i.:orî! împn•unli cu ci, şi 

S'a oprit 1 1 t r'u11 podiş u11de se n fl:111 
m u l i i  1 1n•11iri dt• ai Lui .. şi •. o man• 

mul t imr dl' ll:llllL' l l i ,  L':l rr .  vcnr�L'l':l d m  

to:1t:' hrdl'll, d i n  IC'nrsah�I! , ŞI dl'. p1· 
ling:) n"1 l'l':1 Tiru lu.1 şi a S 1do.nuh1 1, Cil 
sll-1. :1srnltc şi  sll fie vlmh.•t·11 t 1  dl' l:lCl�
ll• lt lllr. '' l\lllt . 4.�. Mll1i.•.ll, 1 .  

I tl. Cl• i rh inult i  tk duhuri llCl'Urntc, 
<'rllU vindl'L'a t i. . 

I Q. Ş1 tot norodul d1utn • sli se ntmg-!I 
dl· El,  p<'nlrucft din  E l  k�ca •• o pu
ll'l"l' r11n•-i l"indl'Cll pt• to\l. ' 

'' l\lu1. U . tlt\. ""'' Nan•.1\.00. t'np.M.4d. 

t't'fit'irifr. 
:.!O. Atund Isus Şi-:1 ridicat ochi i  spn• 

tll't'nicii Săi, şi a zis : 
„ frricc • dl' voi, r:1rl sin lt•t i slirad. 

rwntrul'll l rnpilr:'l t in lui Dnmnl'll'll l'Sk 
a. vo:n�tr� ! '' N111 . l\„1: 1 1 . 1\. llw . :J. I\ .  

:.! I .  ft•rit·c • tk voi, t'ari sintl't i  f lA·  
111in1i llL'lllll, Jll'ntrndi \'Oi \'l'ti  fi Să· 
turnţi l . . t'cricc •• de voi rnn plin�·t· t 1  acu m ,  
pcntrucll voi  VL'tl ridc I 

,, lt1n.  :\.\. 1 : t\.'\. 1�1. MnL. n .a .  ''''ltA.dl.R. �1:\1. r..„. 
:.!:.!. fcr in• • de voi, dud oaml'nii v� 

vor uri, vil •• vor izi.:oni dintre ci,  vil 
vor ocllri, şi vor lcpild:t nnml'lc \'O· 
strn 1·11 n'\'11 rilu, dm pridn11 fiului 
omului I 

(li �M&. r.. 1 1 ,  l l"t, �. l\'I; li. I.fi; •• I.fi. '''°' hlAU lt\. :I. 
23. ll11rnrn t i-vil • în ziua 11cel':t, şi sill

tat i  tk nsl'l k ; pcntrudl riîspl:1ta von· 
strll t•sk marc in cer ; clici tot nş11 •• fll
ce1111 p!lrintii  lor rn proorocii. 
'' Nnt , ft. l:J. Fn11l. � . o& l .  l'ol . 1 . :U. l1t.l'. l . :J  ,,„ ,....,,&. :' .M.  

:!-I. Dur •, val de voi, bogaţ i lor „ ,  
prnlrudl voi v 'aţi  ţ primit nici min
gîcrra I " A 1111„ a. 1 . 1ar. �. 1 • •  „ ,  .• ,„,�.:u. 
ţ M"l.f\ .M .1\, 11. \'a.1,.lt\.:!.\, 

:.!�. Vni • de voi, cnri sintrţl slttui 
acum I Penlrucli voi veţi flilminzi I 

Vni •• de voi, cari rldeţi ucum, pcn· 
truci voi veţi plinl{C şi vil veţi  tin
gui I •' IN1. lll\. 1�. ""l'nw . u . 1s. 

:.!b. Vai • de voi, dnd toţi oamenii 
vil vor grli de bine I fiindcll tot aşa 

f�t:l'n ll pllrinţll lor c11 proorocii cmoşl I '' Io1m 1r,. tu, 1 101��!��� /11/Jlr1•n 1•rt1jmaşilor. 
'J.7. Dar • Eu vll sp11 1 1  _vo11l1 c . 

asc11 l t a t i :  l 11h i t i  pc v răj inaŞii 
an Mă 

farc t i  bine celor l'C vil urttsc voştri, 
,. l, ;..;1111. ::n: • · l"l·m·.„::ri. ::1 .  _M n l . r•. u. \\•ni.:i.!1• Ron,,n . 28. b11 1c1·111•111t11t 1 pc cei cc vft „�. stihnii, rngati-vi\ • p<.·ntru cei c 

bla. 
pnilrth. r!lu ru voi. '' l'n11 . �1.1i.a. "'"''� se 

:.!Q. lhril " k hak cinl'Va /ll'&tc 0 · 1 ·110. 
�·o .• . inh�n 1"l'l'· i ş i. pc n·��a tă: Dac�nt 1 ( 1  1a L'lllcva h a i n a  rn "la nu-l . 
sA- ţ i  ia şi ritrna şa. '' Mni..r •. :�1. ""' H'o��n 
. 

:.lll. O�inli  • î ţ i  l'l'l'l', d.il · i ; şi ccluic/: 1n ru sila nlc talL', nu 1 h• c1·rc îuap µ '' ll1•ut. 1 1' .  i,:\ ltl. P1'\1v. ::1. :lt\, M"�.r-. ��· � I . Ce • . voit i . sll �11 f11t:ll voull oan;e: n 1 1, fnn· t 1·ll' ş1 voi la tl'I. "hh11. 1 . 11 J:.!. Darii • iubiţ i  pL' cei cc vă iube · · �L' rllsplată . vi �� cuv ine ? Şi păci\to�ii lllhl'SL' (ll' Cl'l l'l�·l lllht'Sl' (ll' L' i. " M>1l.•.Şlt1 33.  Dadl fan·t i h inl' cl'lor cc vă h :  bine, C C  rilsp latil V i  se l'lll'ÎllC ?  si pildltoşii fac aşa. ' 
3 4 .  Şi • darii d a ( i_ cu împrnmnt acelor.a <lcla . ca ri 11;1.1�jd 11 i t i să luati înapoi, �.c rilsplatli. v 1 se cuvine ? Şi pi\. rlltoş11 dau c11 1 111 pnn11 11t pacătosilor rn siî ia înapoi  întormai .  •' M•'•.•.0: 35. Voi însă, iubi ţ i • pc v rlijmasii l'O· �t ri� f:tt·c\i bi1.1l' �i _da( i  •• �11 imp;1111111t, I lirii să 11!1dlijd11 1 \ 1  n·va in schimb. Si ril�platn vuaslrll va fi m arl', şi vetit fi  fi i i  Celui Prea l n a l t ; did El este 

bun şi cu n•i ncn11 1 1 t li 1 1 1 i tori şi cu cri rli.  '' "••..,. :.!:-. �,�, r ... . !1:.�;. \'1•111.:ll. tM1u.�. 4:1. 
3Cl. fii i •  dar m ilostivi, cum şi Tatăl 

\'ostrn este m ilosli\'. •M•t.&..i. 

Pa/11/ şi blrm1, pom11/ şi roada. , 
37. N u • jmkcaţi, şi  1111 \"Cti fi jude

caţi ; nu osimli( i ,  şi 1111 VL' l i  fi osin· 
diţi ; icrta ( i, şi vi  se va ierta. •' M•1. :.1 .  

38. Daţ i •, şi vi  se va da ; ba incA, 
vi !>C \'li turna în sin ••  o mlisurft buni, 
lmle�atll, clătinată, cnrc SL' vn vărsa 
pc deasupra. Clici cu t cc mllsurA veti 
măsura, cu aceea vi  se \' a  măsura." 
• l'nw. l\l, 17 . '''' l'll.':'\l. l:l. t MMl.:".:J. l\l:U"l.'. 4.:.!4. ht.l'JL1S. 

3Q, Le-a spus şi pilda urmUoare :  
,,Oare • 

!m
ale un orb sli dilauL�asc� 

pc un al orb ? Nu vor cadca :11111ntlo1 
ln groupll ? •' M••· •'· "· 

40. Ucen icul n u • este mal pe sus de 
in\'ll\lllorul l u i  ; dar oril'e 11cc1!ic de
sllvirşit \'A fi ca lnvlţiltorul 1111. 

Ohl. IO.:H. loanlS. 111;1&.lll. 



L U C A 6, 7. 
oe • ce yezi tu ra_iul din ochiul 4 1 . ln i ti\n, ş1 11 �1 te m.h cu băgare de f'.�·:�il la bîrna d1� od1 1.u � tău � '' M111. i . :i. s<·� Snu cum po\1 sli. z 1c1 fratelui tău : 

42· te lasli-mil sli-j 1 scot paiul d in 
,,fr�, Şi cind colo, tu nu  vezi bîrn ·i 
0�111

1 
ochlul tll.u ? �il.ta rn iculc, . scoa te'• 

d\ bîrna d111 od1 1ul 11\u, ş1 atunci 
1111• 'vedea desluşit sll scoţi paiul din 
vt!iinl fratelui !�li: " l'rov . 1a. 11 .  o�J Nu • este lllCIU� ro.m bun, care 
l incll roadă rea, ş1 n 1c1un po111 rău \re sil fad �oa�l\ bună. • M11t. 7 . 111, 11. 
'�t Clici or!ce pom se .cunoaşte du. 
I ronda 1�11: Nu se strmg smo�hine � ·11 sp ini, nici nu se culeg st rug-un din 

n1
'
lrlldni. ,. M11t. 1�.!l3. 

fi, 0111111." bun scoat� �n��uri . bune 
d' i vistieria bunii a •.111111 1 1  hn, iar 
01��ul riln sc?�tc „lllc�1�n _.r�le . d�� vi�
ticrin re� �- 1 11 111 1 1l l ll 1 , răci dm pri-
sosul i11111111 vorbeş��1.ff.•:�.�''· *'' M111.1�. s•. 

Casa zidilil pe sti11cif. 
46. De •  �e-Mi zic�ti : ,.Doamne, 

Doamne I" ş1 llll  facc\ 1  cc spun Eu ? 
\.� l\lnl. t. li. l\fol. j. :J t :  :.!:1. 1 1 .  Cl\p, 19. �t.. 

H. VII voi aril!:� Cil c ine .se aseamănă 
orice• om care. \' Inc la  Mml', allllc cu
vintele Melc, ş1  Ic face. " Mn1.1.�•. 

48. Se a�ca1111ln1\ Cil un 0111 care, cinci 
1 zidit o casă, a săpat atlinc înainte, 
şi a aşezat  temelia pc st ind . A venit 
0 l'llrsarc de a pe, ş i  s'a năpustit şi
l'oiul peste casa aceea, dar n'a putut 
s'o datine, pcntruc11 na 1idită pc 
stincll. 
4Q. Dar cine nude şi 1111 face, se asea

mănă cu 1111 om, care a lidit o casă pc 
pamint, fllră te1nclie. S i  s'a nii rustit 
şiroiul asupra ei, ca s\ prăbuş it în
dată, şi prilbuşirea acestei casc a fost 
mare.'' 

5. căci hib� 1 995 
ne-a zidit sin�;0 ne�:"nl nostru, şi el 6. lsns a plecata. 

. departe de c· i c.u e1 ; dar nu er rnes la El pe 1;
't�1• 

cind sutaşu l a Ir� „Doamne, nu T� �P�1eteni .sU spunl : trucă i_iu sînt vrednk o�t�n1 .atita, pen-Pcremintul meu. s mtn snpt aco-7. De aceea nici , v�ednic sll \'in eu în nu !111 am 
. socotit 

z 1 .o vorbă, şi robul 
s
mn
m1 a T1.ne. Ci, 

du1t. eu va h Ulmă-8. Clici şi eu care • t altuia, am s:ipt m
�in supt s_tăpînirea 

unuia : ' Du-te '"  i
1ne ostaşi. Şi zic 

„Vino !" ,şi vin� .  ş� r�bu
dn.ce ; altuia : 

cutare lucru !" si-l f )111 meu : „Fă �- Cînd a auz it lsn:�;�este " , 
���\\'t"at de sutaş, S'a întors ���· �o� , care mergea după El . · . 

g�:/�111�r��i�;�
i c�\ard 

în ls'r��l an���� 
I O. Cînd s'au' î���rs �c��re(. „ 

b�iff ::.i i sănătos pe robul c';re r;:��·; 

ln1·ierea /illl11i i•tfdurei din Nain. . I/ ; ln ziua urmlltoare, Isus Se ducea i_n r o  cetate numită Nain. lmprcnnli �.:�,i1f.1 mergeau ucenicii Lui şi norod 
.� :.! . •  Cînd S'a apropiat de poarta cdă\ 1 1, iată_ că duce�u la groapa pc 1111 mort, smgurul. fiu al maicii lui, care era Ylidmă ; ş1 cu ea erau o mul\ime de oameni din cetate. 
1 3. �omnul, dnd a Yllzul-o, I s'a făcut nulă de ��· şi i-a zi� : „N_u rHngc !" 1-1. Apoi S a  apropiat, ş1 !;'a atins 

de rad�. Cci�e o duceau, s'au oprit. 
El a zis : ,,Tinerelule, scoală-Ic•, îţi 
SpUtt !" '' l'D.11.$..1\4. foaut1.4.'t 1'"11.l'L�.«.l, Rl11U. 4. l1. 

_1 5 . • Mortul a şezut în capul oaselor, 
ş1 a 111ccput sll vorbească. Isus l-a dat Vir11fu/Jl'ra rob11/11i umu sulaş. inapoi maicii lui. 

7 I. Duplice a sfirşit de rostit toate I 6. Toţ i • au fost cuprinşi de fricii, 
aceste cuvîn!Ari ina inll'a norodu lui, sllll'cau pe D11111nczeu, şi ziceau : „l in 

me-L asculta, Isus a •  intrat în Ca- marc prooroc s'a •• ridicat intre noi ; 
pernaum. ''lllnL.8.�. şi Dumnezeu ţ a cercetat pe poporul 
2. Un sutnş avea un rob la care tinea Său." "l'•p. 1.11.l. „cap.:w.1u. 1oan •. 1u;e.i" 

foarte mult, şi care era bolnav pe u. 1 �. tcap.1.tlS. 
moarte. 1 7. Vestea aceasta despre Isus s'a 
3. Fiindcll auzise vorbindu-se despre răspîndit în toatll ludea şi prin toate 
l1us1 sutaşul a trimcs ln El pc nişte impr,.cjurim i\e. 
biinni ai Iudeilor, ca să-l roage să Triml'şii lui Ioan Bo1eziJtor11l. 
nnl sl \'indece pe robul lui. . „ .  . 
t Aceştia au ven i t  la Isus, L-au ru- t S. Ucemc1.i lui Ioan au dat de şhre 

g1t cu ţol dinndinsul, şi au zis :  „face invătli!oruhll lor despre toate aceste 
il·1 faci acest bine ; 1 lucruri. "1„1· 1 1 "  
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1 9. Ioan a chemat pe doi dintre u�e
nicii săi, şi i-a trimes la Isus să-L . 1�
trebe : „ Tu eşti Acela care ,�re să vma, 
sau să aşteptăm pe altul l . . 

. 
20. Aceştia, cînd s'au mfaţ1şat ma

intea lui Isus, I-au zis : . „lo�n Bo!e
zătorul ne-a trimes la Tme sa Te m_:
trebăm : „Tu eşti Acela car�, are sa 

33. I n  adevăr, a ven it Ioan • z�toru_I, _nic� mîncînd pîne, nic" Bb�te. vm, ş1 z1ceţ1 : „Are drac." 1 •nct 
""Met. :i-i. Mnrc . i . 6  C ?4. A_ v�nit . fiul �mului, mî�c��· 1

5_. bmd, ş1 z1ceţ1 : „ lata un om mîn • .  ş1 
şi băutor de vin, un prieten al va

cac1os lor şi al păcătoşilor." meş1. 
vină sau să aşteptăm pe altul ? . 
21 . Chiar în clipa aceea, Isus � vm_

decat pe mulţi de boale, de �muri, 
de duhuri rele, şi multor orbi le-a 
dăruit vederea. . 
22. Şi •, drept ră�pu�s, le-a zis : !'D�

ceti-vă de spuneţi IUi Ioan c.e a_ţ1 va
zut şi auzit : orbi i •• vă� • . şch10�� um
blă, leproşii sînt curăţ1ţ1, su�zu aud, 
morţii înviază, şi săracilor ţ h se pro-
povăduieşte ���n§.���-��l�a.35.5. tCap.<. lB. 
23. ferice de acela pentru care nu 

voi f i  un prilej de poticnire." 
Mărturia lui Isus despre Ioan. 

24. Dupăce • au plecat trimeşii lui 
Ioan, Isus a început să spu�ă. ni;iroa_:
delor despre Ioan : „Ce �ţ1 1�ş�t s� 
vedeţi în pustie ? O trestie clatinata 
de vînt? «Mat. 11. 1 .  

25. Atunci ce aţi ieşit să vedeţi ? Un 
om îmbrăcat în haine moi ? Iată că cei
ce poartă haine moi şi ceice trăiesc în 
desfătări, sînt în casele împăraţilor. 
26. Atunci ce aţi ieşit să vedeţi ? Un 

prooroc? Da, vă spun, şi mai mult 
decît un prooroc. 
27. El • este acela despre care este 

scris : „Iată, trimet pe solul Meu îna
intea feţei Tale, care Iţi va pregăti 
calea înaintea Ta." •Mal . 3 . t. 

28. Vă spun că dintre cei născuţi din 
femei, nu este n ici unul mai mare de
cît Ioan Botezătorul . Totuş, cel mai 
mic în Impărăţia lui Dumnezeu, este 
mai mare decît el. 
29. Ş i tot norodul care l-a auzit, şi 

chiar vameşii au dat dreptate lui Dum
nezeu, primind • botezul lui Ioan ; 

��� Mat.�. 5. Cap. 3. 12. 

30. dar fariseii şi învăţătorii Legii 
au zădărnicit planul • lui Dumnezeu 
pentru ei, neprimind botezul lui. 

*Fapt. 20.27. 

31. Cu • cine voi asemăna dar pe oa
menii din neamul acesta ? Şi cu cine 
seamănă e i ?  ,, Met. 11. 16. 

32. Seamănă cu nişte copii, cari stau 
în piaţă, ş i strigă unii către alţii : 
„V'am cîntat din fluier, ş i n'aţi jucat ; 
v'am cîntat de jale, şi n'aţi plîns." 

35. Totuş • Inţelepciunea a fost • sită dreaptă de toţi copiii ei." ga. 
*Mnt.11.19, Femeia păcătoasil. 

36. Un • fariseu a rugat pe Isu . mănînce la el. Isus a intrat în s sa 
fariseului, şi a şezut la masă. casa 

„� Mat.26. G . :Mnrc 14 3 Io 
37. Şi iată că o femeie păcăt�as��2• cetate a aflat că El era Ia masă în c n 

faris�ulu� : a _adus un vas de alabas�sa cu mir m 1ros1tor, ru 
3_8. şi sţăte.:i înapoi lî_ng� picioarele Im Isus ş� pl�n�ea. Apoi a mceput să-l stropeasca p1c1oarele cu Iacrămile e· şi să le şteargă cu părul capului ei . i• săruta mult, şi le ungea cu mir ' e 
39. Cînd a văzuţ lucr�I acesta,

" 
fariseul, care-l poftise, ş1-a zis : Omul a�esta.", dacă ar fi un_ prooroc,

"ar şti cme ş1 ce fel de �eme1e este cea care se atmge de el : ca este o păcătoasă." 
*Cap.15.2. 

40. Isus a l uat cuvîntul, şi i-a zis · „Simone, am să-ţi spun ceva." -„Spu: 
ne, Invăţătorule", I -a răspuns el. _ 

41. „Un cămătar avea doi datornici :  unul îi era dator cu cinci sute de lei iar celălalt cu cincizeci. ' 
42. fiindcă n 'aveau cu ce plăti i-a 

iertat pe amîndoi. Spune-Mi dar, �are din ei îl va iubi mai mul t ?" 
43. Simon I-a răspuns : „Socotesc că 

acela căruia i-a iertat mai mult." Isus 
i-a zis : „Drept ai judecat." 
44. Apoi S'a întors spre femeie, şi a 

zis lui Simon : „Vezi tu pe femeia aceas· 
ta ? Am intrat în casa ta, şi nu Mi· 
ai dat apă pentru spălat picioarele ; 
dar ea M i-a stropit picioarele cu la· 
crămile ei, şi Mi le-a şters cu părul 
capului ei . 
45. Tu nu M i-ai dat sărutare ; dar ea, 

de cînd am intrat, n 'a încetat să-Mi 
sărute picioarele. 
46. Capul nu Mi I-ai uns cu • untde

l emn ; dar ea Mi-a uns picioarele cu 
m ir. ••rs.zi.�. 

47. De acee a • îţi spun : Păcat�le �� 
cari sînt multe, sînt iertate ; căci a 1u· 
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. (!. Dar cui i se iartă puţin, iu- lîngă drum s· . 997 bit rnu 

uţin " * tTim .1 .14. diavolul şi 'ia.1�u�Î1ct
e
l
au? ;  .a\loi vine bcşte Apoi � zis femeii : „Iertate • îţi ca. �u cumva să cre

n
adu_, d�n �n1ma lor, 48. 'catele !" ·:·�1nt. 9 . 2. Marc. 2.o. tu 1\ 1. a, ŞI sa fie mîn-sî_nt PCeice şede�u cu ţ:l la _masă, au 1 3. Cei închipu·i · • _ 49. t să zică mtre e1 : „Cme • este pe stîncă, sînt ac�i� m sa�înţa căzută ���l� de iartă chiar şi ,,.��,��t�l�1�;;_ 2_ 1 , v!n�ul_, îl primesc cu ���·u c�

n� aud �u
, Dar Isus a zis femeii : „Credin- r�dacină, ci cred pînă la �e ' dar n .au 
'�· a te-a mîntuit_; �u-te în pace." cmd vine ispita cad vreme, iar ta t ,• Mat. o. 22. Marc. o.34, 10.02. Cnp.s . ... ; 1e.•2 . •  1 4 . . Sămîn\a, c�re a ·căzut între . . inc�1pu1eşte pe aceia cari d - spm1, 

/sus propovăduI_eşte Evanghelia. auz_1t �u�întul, îşi văd ct'e ��:mce �u 
Curînd . dupa ace�a, . Isus �mbla 1�.sa s_a fie înăbuşit de ri " ile b ş ;1 8 11:0 cetate 10 cetate ŞI dtn Sat 10 sat ui(e Ş! plăcerile vieţii ac�st�ia ' şi On!J�: • < 10 ovăduia şi vestea Evanghelia �c ro? �are să ajungă la co�cere. 

l�p
p;rftiei lui Du�nezeu. Cei doispre- 5. S_ammţa, care a căzut pe pămînt 
e erau cu El ' 

bun,_ smt :ice_1a _cari, după ce au auzit zec i mai erau şi nişte • femei, cari Cu�int�l, 11 Im mtr'o inimă bună ş i cu-
1;;e�eră tămă�uit� _?e duhui:i rel� 2! rata, ş1_ fac . roadă în răbdare. 
de boa.le : Mana, zisa M�gdalma, dm 1.6._ N 1:nem •, dupăce a aprins 0 lu
care ieşiseră şap�,i;.1�.r2�.c� &6. *''M·rc. 16. 0. 

mma, n o  acopere cu un vas nici n'o " n • p�ne supt pat, c! o pune înt�'un sfeş-3 Ioana nevasta lui Cuza, ispravnicul m�, pentruca ce1ce miră, să vadă lu
lul Irod, Susana, şi multe altele, cari-L mma. " Mnt. 5. i;. Mnrc. 4. 21. cnp. n. :<i. 

ajutau cu ce aveau. 1 7. Fiindcă.• nu este . nimic . aco{lerit, 
Pl.lda sămănătorului. 

care nu va f! descoperit, n1m1c tăinuit, care nu va fi cunoscut şi nu va veni la 
4 Cînd • s 'a strîns o gloată mare, şi lumină. *Mnt.10.26. C•p. 12.2. 
�enit la El norod din felurite cetăţi, 1 8. Luaţi seama dar la felul cum fsus a spus pilda ace�.s

,
t
1
�
1
:
_ 1 3

_ 2 _ Marc.
' . t . 

ascultaţi ; căci • celui ce are, i se i·a " .  • da ; dar celui ce n'are, i se va lua şi 
5 Sămănătorul a ieşit să-şi samene ce i se pare că are." 

să�Î�ţa. Pe cînd să!'1ă�a el, o parte '' Mnl. 13. 12; 25.29. Cap.19.:>J. 

din sămînţă a căzut hnga drum : a fost Mama şi fraţii lui /sus. călcată în pi�ioare, şi au mîncat-o pă- 1 9. Mama• şi fraţii lui Isus au venit sărite ceruim. _ • _ . la El ; dar nu puteau să-l vorbească, 6. O altă parte a cazut pe shnca ; ŞI, ! din pricina norodului. ·�i.1.10.•6. Mnrc.3.31 .  cum a răsărit, s'a uscat, pentrucă n'a- 1 20. Cineva 1-a spus : Mamă-Ta şi fra
vea umezeală. • . . . ţii Tăi stau afară, şi vor să Te vadă." 7. 0  altă parte a căzut 1n _m ij locul_ sp1- 21. Dar El, drept răspuns, a zis: 
nilor : spinii au crescut 1mpreuna cu „Mama Mea şi fraţii Mei sînt ceice 
ea şi au înecat-o. ascultă Cuvîntul lui Dumnezeu, şi-l 
8. O altă parte a căzut pe pămînt bun, împlinesc." 

şi a crescut, şi a făcut rod în�utit." Potolirea furtunii, 
După ce a spus aceste lu�run, ls�s 22. Intr'una • din zile, Isus S'a suit a_ strig.'.'� ,= „Cine are urechi de auzit, într' o corabie . împre�nă cu _ ucenicii 
sa au da. . . . . • • Lui. El le-a zis : „Haidem sa trecem 
9. Ucem�u • Lui L-au mtrebat ce mţe- dincolo de Iac." Şi au plecat. . Ies are pilda aceasta. ''Mnt.IB.10. Mru:c. 4.IO. •' MnL S.23. Mnn·. • · �'-

10. El le-a răspuns : „Vouă v'a fost 23. Pe cînd vîsleau ei, Isus a ador: dat să cunoaşteţi .tainele Impărăţiei lui mit. Pe lac s'a stîrnit un �şa virt�J 
Dumnezeu, dar celorlalţi li se vorbe- de vînt, că se umplea corabia cu apa ; şie în pilde, ca „măcar că • văd, s� nu şi erau în primejdie . vadă, şi măcar că aud, să nu mţe- 24. Au • venit la El, L-au �eJteptat, 
leagă." *Isa. 6.9. Morc.4. 12. şi au zis : „Invăţătorule, Invaţatoru!e, 
1 ! . !ată ce înţeles.are pil�a • aceasta : perim." Isu� 5'.a sc�lat, a c_ert,at i m� „Sammţa, este Cuvmtul Im Dumnezeu. tul şi valurile mfur_ia�e, can s au po 

* Mat. 13:_ 18. Mar�-'· '4; tolit : şi s'a făcut hmş,��-.t. S.2S. M•rc.s.1.  
1 2. Cei închipuiţi în sămmţa cazuta 
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25. Apoi a zis uceni�il?r Săi : ,_.U!!d� 

vă este credinţa ?" Plm1 de spaima y 
de mirare, ei au zis unii către alt.11 : Cine este acesta de porunceşte chiar Şi vînturilor şi apei şi-L ascultă?" 

Vindecarea unui 1ndrăcit. 
26 Au venit cu corabia în ţinutul 

Oh�rghesenilor, care este în dreptul 0;�'.le�ind a ieşit Isus la ţărm1 .L-.a întîmpinat Uf! om �in cetate, stapm1t 
de mai mulţi draci. I?e mu.Jtă vr�me 
nu se îmbrăca în hamă, ŞI nu-ş1 a
vea locuinţa într'o casă, ci în mor
minte. 

28. Cînd a văzut pe Isus, a scos un 
strigăt ascuţit, a căzut jos înaintea Lui, 
şi a zis cu glas tare.: „Ce am eu � 
face cu Tine lsuse, fiul Dumnezeului 
Celui Prea inal t? Te rog nu mă 'chi
nui." 
29. Căci Isus poruncise duhului ne

curat să iasă din omul acela, pe care 
pusese stăpînire de mult� ".r�me ; era 
păzit legat cu cătuşe la mm1 �1 c� obe� 

. zi la picioare, dar rup�a leg�ţunle, ş1 
era gonit de dracul prm pustii. 

30. Isus I-a întrebat : „Cum îţi este 
numele ?" „Legiune," a răspuns el ; 
pentrucă intraseră mulţ i draci în el. 
3 1 .  Ş i  dracii rugau stăruitor pe Isus 

>ă nu le poruncească să se ducă în • 
Adînc. -' Apoc. 20.3. 

3 2. Acolo pe munte, era o turmă ma
re de porci, cari păşteau. Şi dracii au 
rugat pe Isus să le dea voie să intre 
în ei. El le-a dat voie. 

33. Dracii au ieşit din omul acela, 
au intrat în porci, şi turma s'a repe
zit de pe ripă în lac, ş i s'a înecat. 

34. Porcarii, cînd au văzut ce se în
tîmplase, au fugit ş i au dat de veste în 
cetate şi prin sate. 
35. Oameni i au ieşit să vadă cele în

tîmplate. Au venit la Isus, şi au găsit 
pc omul din care ieşiseră dracii, şe
zînd la picioarele lui Isus, îmbrăcat, şi 
în toate minţile ; şi i-a apucat frica. 

36. Ceice văzuseră cele petrecute, le
au povestit cum fusese vindecat cel 
stăpînit de draci. 

3 7. Tot • norodul din ţinutul Gher
ghesenilor a •• rugat pe Isus să plece 
dela ei, pentrucă îi apucase o mare 
frică. 

Isus S'a suit într'o corabie, şi S'a 
întors. •Mat.a. 3.f. ••Fapt. 16.39. 

38. Omul • din care ieşiseră dracii, 

l i  ruga să-i dea voie să rămînă Dar Isus 1-a trimes acasă, şi i-a 2�� .EI. 
39. „Intoarce-te acasă şi ��1;rc.5.1e. 

tot ce ţi-a făcut Dumne�eu." El 
steşte 

cat, ş i a vestit prin toată cetat: Ple. ce-i făcuse Isus. a tot 
lnvierea fiicei lui lair. - Femeia 

scurgere de sînge. cu 
40. La întoarcere, Isus a fost p · . cu bucurie de mulţ ime, căci toţi llun it 

teptau. aş. 
4.1 . Ş i • iată că a venit un om, numit J�1r, care era fru.nţaş al smagogii. El !. a aruncat la p1c1oarele lui Isus . L-a rugat să vină pînă la el acasă : şi �· l\ltlt.9. 18. Marc\.2'l 
42 pentru�ă avea o s.ingură copilă d� vreo" doisprezece ani, car� trăcrea d� r::�:�:de�e drum, Isus era imbuÎzit 
43. Şi • e�a o femeie, care de doisprezece am avea o scurgere de sînge . ea îşi cheltuise toată averea cu dofto'. rii, fără s'o fi putut vindeca vreunul. 
44. Ea s'a apropiat pe din:;�tj9·�i 

s'a atins de poala hainei lu i Isus. ' ln
dată, scurgerea de sînge s' a oprit. 

45. Şi Isus a zis : „Cine s'a atins de 
1':\ine_?" fiindcă toţi tăgăduiau, Petru 
ş1 ce1ce erau cu El, au zis : „lnvătă
!orule, noroadele Ţe îm_presoară ş iTe 
1mbulzesc, ş1 mai mtreb1 : „Cine s'a a
tins de Mine ?" 

46. Dar Isus a răspuns : „S'a atins ci
n�va �e Mine, căci am simţit că a ieşit 
dm Mme o putere *." <•Mnrc.5.30. Cap. 6.19, 
47. femeia, cînd s'a văzut dată de 

�ol, a venit !remurind, s'a aruncat jos 
maintea Lu i, şi a spus în faţa întregUr 
lu i norod, din ce pricină se atinsese 
de El, şi cum fusese vindecată numai 
decît. 48. Isus i-a zis : „Indrăzneşte, fiică; 
credinţa ta te-a mîntuit, du-te în 
pace." 49. Pe • cînd vorbea El încă, vine 
unul din casa fruntaşului sinagogii, şi-i 
spune : „fi ica ta a murit, nu ma i supă
ra pe lnvăţătorul ." • '"�krc. ;.'5. 

50. Dar Isus, cînd a auzit lucrul ace
sta, a zis fruntaşului sinagogii : „Nu 
te teme ; crede numai, ş i  va fi tămă
duită." 

5 1 .  Cînd a ajuns Ia casa fruntaşului, 
n'a lăsat pe n ici unul să intre împreu
nă cu El, decît pe Petru, pe lacov, pe 
Ioan, pe tatăl şi mama fetei. 
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Ţoţi plîngea!:l şi o. boc�au. Atunci i-a luat . 999 52. a zis : ,,Nu �}rngeţ 1 ; fet�ţa n'a mu- lingă o C1J tS1ne, şi S'a dus la o . t Jsusci • d<?arme. . •„ 1o�n �1. 11.' 1s, ce ate, numită Betsaida 
par e, r�J. Ei. îş i bă teau J OC de El, cac1 ştiau 1 1 . Noroade! "M-;c.o.30. "'"M�t.u.i3. 

" unse. . cesta ş· e au Priceput luc l c�_;1 Dar El, dupăce 1_-av sc<;>s pe .toţi prim it bi au mers după El. lsu�u l �
' ·, a apucat-o de mina, ŞI a strigat i (ia lu" D ne, le vorbea despre I V 

e va afa��s tare : „fetiţo, scoală-te • !" aveau
' 

t �m�ezveu, şi vindeca pe'7�racu 
. ' •· • ·up. ; . �1. roua H . o1.1. 1 2. fi[�d�!�la _de vindecare. e1 ce 

5 Şi d uhul e1 s a intors in ea, iar ră ce· d . a ziua se pleca spre 5t · s'a sculat numvai?ecit. Isus a po- I-�u � . o1spvrezece s'au apropi tsea: fa a 
·t să-i dea să manince. să zis · ·P� drumul noroade( a ' şi 

ru��1 Părint!i ei au răma� u_imjţ i. _Isus• pri�e 
r 
d�ca �n �atei� şiv cătune1�' �! 

I : poruncit să nu spun a n imanu1 cele te df e1iur �a �a.�du1asca şi să-şi cau-
.e � late. • Mut. 8 . ·• ; n . 30 . :llurc. 5. 43. t • a e mmcaru ; pentrucă aic" • 
inhITTP em mtr'un loc pustiu." 1 sm-

Trimelerea celor doisprezece. l 3. Isus le-a 
·::;•: 14. 1;. ��nrc. 6 . 95 .. roanG. t, 6. 9 I. Isus • � _ch�m�ţ pe cei doispre- nin�e !" Dar ei a�"�aţ1-le �01 s� mă

zece ucemct at Sa 1 , le-a dat putere dec1t cinci pini i d .aspun.s · „N avem 
i stăpin ire peste toţi draci i , şi să vin- I mai dacă ne vo

ş
m �1 peşti ! �fa�ă nu

� boalele. <•Mnt. 10. 1 . )lnrc. :i.rn; 6.7. cumpărăm . d 
uce noi mş1ne să ��Apoi i-a •_trimes să prop?văvdu�as�ă I acesta.'.' 

menn e pentru tot norodul 
Jmpăr�ţ1a lut _Dumnez�u, ŞI sa lama- 1 4: Ş1 erau aproape cinci mii de b" 
duiasca pe cei bolnavi. baţi. Isus a zis ucen · . „ ar-

•Mat.10. 7,8. Mnrc.6. 12. Cap.10 . t ,D. neţi-i Să şadv . • 1c1lor Sa1_: „�u-
3.„Să nu luaţi n_i�ic  �u voi p� d ru_m," . cizeci ." 

a JOS ln cete de cite cm-
le·a • zis El. ; . „n ici. to�a�, mc! tr�1stă, 1 1 5. Aşa au şi făcut : i-au u t ţ " 
nici pine, nm bani, nici doua haine. să şadă jos. P s pe o l 

. 
• Mot.10.9. M•�·-�- B. Cap.1�. •: �-�· 1 ?· lsu� a _luat .c�Je cinci pîni şi cei 

4. 1n • once. c�să v�ţ1 rntra, �a ram1- d_ot peşt!, Ş1-a. ridicat o�hii spre cer, 
ne(i acolo, prna veţi .  p l eca  drn locul ŞI le-a bmecu�1�tat. Apoi le-a frînt şi 
cela. ·''Mut. 10.ti. Marc.s. 10. le-a d�t ucemc1lor să Je împartă �o-\ Şi ' _da�ă nu vă vor primi .oa�enii, rodului. • . . 

să ieşiţi din cetatea ace��· ŞI sa seu- _1 7. A_u . mmcat vtoţ1, ş1 s'au săturat ; 
turaţ i •• praful de pe p1c10arele voa- ŞI au nd1cat douasprezece coşuri pl ine 
sire, ca mărturie împotriva lor." cu fărămiturile rămase. 

>:• Mut. IO. 14. O:<t.: Fapt. 13.51. 

6. Ei• au plecat, şi au mers din sat 
în sat, Jropovăduind Evanghelia, şi 
săvîrşin pretutindeni tămăduiri. >:•Murc.6.12. 
Irod nu ştie ce si:l creadă despre Isus. 
7. Cîrmuitorul • I rod a auzit vorbin

du-se despre toate lucrurile săvîrşite 
de Isus, şi sta în cumpănă, neştiind 
ce să creadă. Căci unii ziceau că a în
viat Ioan din morţi ; •Mat. a. 1. Marc. 6. u. 
8. alţii ziceau că s'a arătat Il ie ; şi 
alţii ziceau că a înviat vreun prooroc 
din cei din vechime. 9 .  Dar Irod zicea : „Lui Ioan i-am 
tăiat capul ; cine este oare acesta, de
spre care aud astfel de lucruri ?" Şi• 
căuta să-L vadă. �Cap.23.e. 

lnmulfirea pinilor. 
_ J O. Apostolii, cînd • s'au întors, au 
JS!orisit lui Isus tot ce făcuseră. El " 

Mărturisirea lui Petru. 
_1 8. lntr'o • zi, pe cînd Se ruga Isus smgur deoparte, avînd cu El pe uceni
cii Lui, le-a pus întrebarea următoare : 
„Cine zic oamenii că sînt Eu ?" 

<•Mat. 16.13. Marc.8.27. 

1 9. Ei I-au răspuns : „Unii zic că 
eşti Ioan • Botezătorul ; alţii zic că eşti 
Ilie ; alţii zic că a înviat un prooroc 
din cei din vechime." ·�1n� lU. v.„. 7,s. 

20. „Dar voi", i-a întrebat El, , cine 
ziceţi că sînt?" „Hristosul lui Dum
nezeu !" I-a răspuns Petru•. 

<-Mnt.16.16.loao6.�. 

21. Isus• le-a poruncit cu tărie să 
nu spună n imănui lucrul acesta. 

11(Mat.16.20. 

22. Apoi a adăugat că fiul • omului 
trebuie să pătimească multe, să fie tă
găduit de bătrîni, de pre?ţi! cei m_ai 
de seamă şi de cărturan, sa fie omont, 

şi a treia zi să învieze. •Ma� is. 21; 17. Z?. 
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Cum să urmăm pe Isus. 

23. Apoi • a zi� "
tutur�r :  ,pacă

" 
vo

eşte cineva să vma dupa Mme, sa .se 
lepede de sine, să-şi ia crucea în fie
care zi, şi să Mă  urmeze. 

'' .Mat.J0. 38; 16.24. :Marc. S . 34 .  Cap. U . 27. 

24. fiindcă oricine va voi să-şi scape 
viaţa, o va pierde ; dar oricine �i v� 
pierde viaţa pentru Mine, o va m.m!u1. 

25. Şi • ce ar folosi un om să c1şhge 
toată lumea, dacă s'ar prăpădi sau s'ar 
pierde pe sine însuş �M•t . 16_ 26_ Me.rc.8.oo. 

26. Căci • de oricine se va ruşina de 
Mine şi de cuvintele Mele, se va ru
şina şi fiul omului de el, cînd va veni 
în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor 
îngeri. ,,..Mat.20. 33. :\lnrr. s. 3.'3. 2 

.... 
Tim . 2 . 1�: 27. Adevărat • vă spun, că smt unu 

din cei  ce stau aici, cari nu vor gusta 
moartea, pînă nu vor vedea lmpărăţia 
lui Dumnezeu. •Mat.16.28. Me.rc . 9. 1 .  

Schimbarea l a  faţă. 
28. Cam • la opt zile după cuvintele 

acestea, Isus a luat cu El pe Petru, pe 
Ioan şi pe lacov, şi S'a suit pe munte 
să Se roage. • Mat . 1 1 . 1 . Me.rc . 9 . 2 .  

29.  Pe cînd Se ruga, I s'a schimbat 
înfăţişarea feţei, şi îmbrăcămintea I 
s'a făcut albă strălucitoare. 

30. Şi iatăcă stăteau de vorbă cu El 
doi bărbaţi : erau Moise şi Ilie, 

31. cari se arătaseră în slavă, şi vor
beau despre sfîrşitul Lui, pe care avea 
să-l aibă în Ierusalim. 

32. Petru şi tovarăşii lui  erau • în
greuiaţi de somn ; dar, cînd s'au de
şteptat bine, au văzut slava lui Isus, 
şi pe cei doi bărbaţi cari stăteau îm
preună cu El. '' Dao . 8 . 18;10.9. 

33. I n  clipa cînd se despărţeau băr
baţii aceştia de Isus, Petru a zis lui 
Isus : „lnvăţătorule, este bine să fim 
aici ; să facem trei colibe : una pentru 
Tine, una pentru Moise şi una pentru 
Ilie." Nu ştia ce spune. 

34. Pe cînd vorbea el astfel, a venit 
un nor, şi i-a acoperit cu umbra lui ; 
ucenicii s'au spăimîntat, cînd i-au vă
zut intrînd în nor. 
· 35. Şi  din nor s'a auzit un glas, 
care zicea : „Acesta • este fiul Meu 
prea iubit : de El  să ascultaţi••." 

•Mat. 3. 17. •• Fapt. S. 22. 
36. Cînd s'a auzit glasul acela, Isus 

\ rămas sinliur. �cenicii • au tă.cut, ş! 
n .a� sp.us, m ztlele acelea, mmănu1 
nimic dm cele ce văzuseră. •Mat. 17 . 9. 

Vindecarea unui indrăcit. 37. A •  doua zi, cînd s'au po • 
pe munte, o gloată mare a înf.0nt_ de 
pe Isus. • Mat. 1;. 14. MarclTIPinat 

38. Şi un om din mij locul rn ·9· 1.� 1•. 
a strigat � „lnvăţătorule, rogu-��tun!i 
tă-Te cu mdurare la fiul meu r· ' u1. 
îl am numai pe el. • llndcă 

39. li apucă un duh, şi deodat· • neşte ; şi duhul îl scutură cu 
a rac. 

aşa că băiatul face spumă la g���ere! 
cu anevoie se duce duhul dela el a, şi pă ce l-a stropşit de tot. ' du-

40. Am rugat pe ucenicii n· . scoată, şi n'au putut. 1 sa-I 
4 1 .  „O neam necredincios şi po . 

la . ră.u", a .ră�puns Isus ;  „pînă �n� voi ft cu vot ş1 vă voi suferi ? Adu � .  pe fiul tău." a1c1 
4 2. Pe cînd venea băiatul dracul 1 

trîntit la pămînt, şi l-a scut
'
urat cu ·a 

t�re. Dar Isus
"
� cert.at duhul necurai,� ��l�e���

-
pe batat, ş1 l-a dat înapoi ta. 

r
:?

o
ti���i

z
!�

. 
rămas uimiţi de mărirea 

Isus vesteşte moartea şi învierea Sa. 
Pe cînd toţi se minunau de tot ce făcea Isus, El a zis ucenicilor Săi: �4. „Voi a�cultat! • bine ce vă spun : 

fiul. om�,ru1 va f1 dat în mînile oa
menilor ! •Mat. 11.22. 

45. Dar • ucenicii nu înţeleo-eau cuvin
tele �cestea, căci erau acoperite pen
tru e1, ca să nu le priceapă ; şi se te
meau să-L întrebe în privinţa aceasta. 

"" Marc.9. 3'l. Cap.2.50; 18.3f.. 
Cine este cel mai mare? 

46. Apoi • le-a venit în gînd să ştie 
cine dintre ei a r  fi cel mai mare. 

r:<Mat. tS. l. M'arc.9.3'. 
47. Isus le-a cunoscut gîndul inimii, 

a luat un copilaş, l-a pus lingă El, 
48. şi le-a zis : „Oricine • primeşte 

pe acest cop ilaş, în Numele Meu, pe 
Mine Mă primeşte ; şi oricine Mă pri· 
meşte pe M ine, primeşte pe Cel ce 
M'a trimes pe Mine. fiindcă•• cine 
este cel mai  mic între voi toţi, acela 
este mare." • Mat. 10. 40;18. 5. Marc.9.37. loen12. 
"4; 13. 20. >,'U,'l l\fat..23. Jl1 12. 

49. Ioa n • a luat cuvîntul, şi a zis: 
„ Invăţătorule, noi am văzut pe un om 
scoţînd draci în Numele tău ; şi l-am 
oprit, pentrucă nu merge după noi." 

::<Mnrc . 9 . 38. �um.U.82° 



. ·u . V 
L U C A 9, 1 0. 

50_ „Nu-.1 oprit1 , 1-a. raspu!Js Isus, · 2 . . 1 
„ndcă cine nu este im potriva vo I d  

· Ş1 le-a zis . M 
001 

"/1� este pentru voi." ··Mat. I2. ao.cap . u �- ar puţini sînt· l�c ��
e �ste secerişul • 

s ra, 
. . pe Domnul sec 

�a or.1 1 ! Rugaţi dar•; 
„Foc di� cer." crători la seceri��(��� 

să scoată lu-
S I .  Cin� s'a ap�op1at vremea în care 3 . • M•t. 9. <11,:ia. Ioa� . 4. 35  •• 

ea să fie luat m cer • , Isus Si-a în . · Duceţi-vă · iată . V • • 2Tee. u. 

d�eptat faţa hotărî! să meargă fa Ieru: nts!!I!ei în mijJ_ocul iu v�I tnm�t ca pe 
lim 

O )larc. 16.!9. Fapt. I 2 . • � nu luaţi cu vor 
?r_. Mat. IO. I6. 

sS2. ·A tr i_mes _înaint� nişte sol i, c�ri �� �ai�tă, nicţ încăltămi�
ci .Pu__ngă, �i

s'au du� ş1 au m!rat mtr�un sa! al Sa- dr��t1 pe nimeni •• de 'sl����u in-
mariteml�r, ca sa-I pregateasca un Joc • Mat.JO. o IO 

pe 

de găzduit. . . . 5. ln • O 
. ' . Mar�. 6. 8. ?•P.•.3. ••2Reg. <.29 

S3. Da� • e1 nu L:.au pnm!t, pentrucă întîi : „Pa{��
e/��a vet1 intra, să ziceti 

Isus Se mdrepta sa mearga spre Ieru- a le peste casa aceasta '" 
salim. . . . v • . "lo!lll'- 4, 9. 6. Şi dacă f 0 Mal 10. ;2. 

54. Ucemcn Sa1, Iacov ş 1 . Ioan, cînd pacea voastr�\ 
1 3:_CO!o un fiu al păcii, 

au văz�t !ucru l  ac�sta,v au zis : „Doam- minieri ea se 
a.ram1nea peste el ; alt

ne, vrei sa. p�r!-1nc1_m s_a se pogoare foc 7. Să . rămî�:ţ:
n!oarce la voi. 

din cer ş1 sa-1 m1stu1e, cum a făcut mîncaţi •• i V b !n ca�a aceea, şi să 
Ilie • ?" • 2 neg. 1. 10, 12. vrednic eit/Î 

eti ce Vt se va da ; căci 
?5· Isus. �'a întors. s_pre ei, i-a cert.at, Să nu umblaţi d��

r:.!�Irl t �e plata sa. 
şi le-a zis . „Nu ştiţ i de ce duh srn- •"Ieor IO 27 . M 

n casa. '' Mat.Io. u 

teţi . însufleţiţi ! 8 I
· · ." T at.lo. io. 1 cor. 9. 4, et<. I T1m.ua: 

56. Căci Fiul • omului a venit nu ca vă· v
� oric�r� cetate ��ţi intra şi unde 

să piardă sufletele oamenilor ci să vi se 
r primi _?af!1enu, să mîncaţi ce 

le mîntuiască." Şi au plecat 'într' alt 9 s/•
a �u:Je 10�1Jlte ; 

sat. ''loan . 3 . t7 ;  12.47. fi �col 
VI� �cjţ1 pe �olnavii cari vor 

Cum sil urmilm pe /s" ". Du 
o, ŞI s� e ziceţi : „lmpărăţia lui � . mnezeu s a •• apropiat de voi." 

57. Pe • cînd erau pe drum, un om 
i-a zi�: „Doa�,

ne, Te voi u rma oriun
de vei merge. ''Mat.s. 10. 
58. Isus i-a răspun s : „Vulpile au vi
zuini, şi păsările cerului au cuiburi · 
dar Fiul omului n'are unde-Şi odihni 
capul." 
59. Altuia • i-a zis : „Vino după Mine !" „Doamne", I-a răspuns el la
să-mă să mă duc întîi să îngrop pe"tatăl meu." " Mat.s.21. 

_6�. Dar Isus i-a . �is : „Lasă morţii săş1 mgroape morţu, ş 1  tu du-te de ves
teşte lmpărăţia lui Dumnezeu." 
61 . Un altul a zis : „Doamne, Te " voi 

urma, dar lasă-mă întîi să mă duc să
mi iau rămas bun dela ai mei." "I Rcg.19.20. �2. Isus i-a răspuns : .  „Oricine pune 
�ma p� plug, şi se uită înapoi, nu este 
n:���'.�:c pentru Impărăţia lui Dum-

;"' Cap.9.2. o:-:;"' Ma&.3.2; 4.17;10.7.  Yen.li. 
1 O. par în o�ic�re cetate veţi intra şi nu va_ vo.r primi, să vă duceţi pe �liţele e1, ş1 să ziceţi : 
1 1 .. �Scuturăm împotriva voastră, chiar ŞI

. 
prafu) �i� cetatea voastră, care s va hp�t �e p1c1oarele noastre ; totuş sa ştiţi ca lmpărăţia lui Dumnezeu 

s'a apropiat de voi." 
=:<Mat.10. 14. Cap.9.5. 1'"apt. 13.6t;Hl.6. 

1 2  . . Eu Y.ă spun că, în ziua judecăţii 
va f1 mai uşor pentru Sodoma deci! 
pentru cetatea aceea. ,, Mauo.1;. Marc.6.11. 
1 3. Vai • de tine, Horazine ! Vai de 

tine, Betsaido ! Căci •• dacă ar fi fost 
făcute în Tir şi Sidon lucrările pu
ternice cari au fost făcute în voi, de 
mult s'ar fi pocăit stînd în sac şi ce
nuşă. •Mat. 11.21.  •'*Ezec.:l.6. 

1 4. De aceea, în ziua judecăţii, va fi 
mai uşor pentru Tir şi Sidon decît 
pentru voi. 

r · 
1 5 . Şi • tu, Capernaume, vei fi înăl-

nmeterea celor şaptezeci de ucenici. ţat „ oare pînă la cer? Vei fi pogori! JQ 1 . !Jupă. aceea Domnul a mai rîn- 1 pînă ţ în Locuinţa morţilor. . 

. ?uit alţi şaptezeci de ucenici, şi 1 •Mat.11. 23. ''''Fac.li.•· Deut. 1. 25. lsa. 11.13. 1er.,1. 

l·a trimes • doi cite doi înaintea Lui în 53· tEzec.2G.20;32 · 18· . . 
toate cetăţile şi în toate Jocurile, ' pe 1 6. Cine • vă �sculţă pe V voi, pe Mine 
unde avea să treacă El.  " �rnt. 10. 1 . Marc. 6. 1.  : Mă ascultă ; ş1 •• cme va nesocoteşte 
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pe voi, .pe Mine Mă nesoc�teşte ; iar t 
cine Mă nesocoteşte p� Mine, ne�oc�; 
teşte pe Cel ce M'a tnmes pe Mine. 
„�Mat. 10. 40. l\farc.9. 87. Ioo.n 13. 20. „��·1 Tes. 4. 8, 
ţlonn5.23. 

/ntoarcerea celor şaptezeci. 
1 7. Cei şaptezeci s'au • întors pl!n i  

de bucurie, şi au zis : „�o�mne, chiar 
şi dracii 'ne sînt supuşi in Numele 
Tău." .:avers . 1. 1 8 Isus le-a zis : „Am • văzut pe Sa
tan� căzînd ca un fulger din cer." 

·�Ioan 12. 31; 16.11. Apoc.9. I ;  12. 8, 9. 

1 9. Iată că v'am • dat putere s� . căi: 
caţi peste şerpi şi pe.ste sco�pu1 �1 
peste toată puterea vră1maşulu1 : ŞI m-
m ic nu vă va putea văt.�:JI!;. 16. Fapt.28.6_ 

20. Totuş, să nu vă bucuraţi de . fap
tul că duhurile vă sînt supuse ; CI bu
cur.aţi-vă că. �urnele • voastre sînt scri
se in Ceruri. • Exod. 32.32. Pa.69.28. lao.4 .3. 
Dan.12.1 .Flllp.4..3. Evr.12.23. Apoc. 13.8;20.12; 21.27. 

21. Jn • ceasul acela, Isus S'a bucurat 
în Duhul Sfînt, şi a zis : „ Tată, Doam
ne al cerului şi al pămîntului ; Te laud 
pentrucă ai ascuns aceste lucruri de 
cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai des
coperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă 
aşa ai găsit cu cale Tu." *Mat.11.20. 
22. Toate • lucrurile Mi-au fost d�te 

în mîni de Tatăl Meu ; ş i •• n imen i nu 
ştie cine este fiul, afară de Tatăl, n ici 
cine este Tatăl, afară de fiul şi acela 
căruia vrea fiul să i-L descopere." 
o> l\lot. 28. 18. Iono 3. 35; 5. 27; 17. 2. "'" Ioan 1. 18; 6. 441 '46. 

23. Apoi S'a întors spre ucenici, şi 
le-a spus de o parte : „Ferice • de o
chii cari văd lucrurile, pe cari le ve
deţi voi ! 0Mat. 13.t6. 
24. Căci vă spun că • mulţi prooroci 

şi împăraţi au voit să vadă ce vedeţi 
voi, şi n'au văzut, să audă ce auziţi 
voi, ş i n'au auzit." • 1 Pe1.1. 10. 

Pilda Samo.riteanului. 
25. Un învăţător • al Legii s'a sculat 

să ispitească pe Isus şi l-a zis : „ln
vă(ătorule, ce să fac ca să moştenesc 
viaţa vecinică ? •Mat. 19. 16;:n!.36. 

26. Isus i-a zis : „Ce este scris în 
Lege ? Cum citeşti în ea ?" 
27. El a răspuns : „Să • iubeşti pe 

Domnul, Dumnezeul tău, cu toată ini
ma ta, cu tot sufletul tău, cu toată pu
terea ta şi cu tot cugetul tău ; şi •• pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi." 

0: Dent. 6. 6 . .:<>:• Le v  . 19. 18. 

2�. „Bin� ai . �ăspuns"1 i-a zis Isu . „fa aşa, ş1 vei avea viata vecin· �5 • (t Lev. IS. 6. Neem.O. '...:19 ,  E?.t-c: 20. I I ,  13,�l . llo���·'' 
29. Dar el, _care _vroia să • se Înc.J ·5· 

tăţească, a zis J�i Isus : „Şi cine ��l� aproapele meu . . "Cnp. 16. i ;  30. Isus a luat din nou cuvîntul : a zis : „Un om se cobora din Ier� şi 
l im _ la Ie_rihon. A că!'.ut între n işte �îÎ: han, cari l-au desbracat, l-au jăfuit d tot, l-au bătut zdravăn, au plecat � I-au lăsat aproape mort. ' şi 
3 1 .  Din întîmplare, se. cobora pe ace. laş drum un preot ; ş 1, cînd a văzut pe" o�ul acesta, a •  trecut înainte pe alatun. " Ps. sa.11 
32. Un Levit trecea şi el prin locui acela ; şi cînd l-a văzut, a trecut înainte pe alături. 
33. Dar un Samaritean *, care era în călătorie, a venit în locul unde era el şi cînd l-a văzut, i s'a făcut milă de el'. �' Ioan 4. 9. 

34. S'a apropiat de i-a legat rănile 
şi a turnat peste ele untdelemn şi vin � 
apoi l-a pus pe dobitocul lu i, 1-a du� 
la un han, şi a îngrijit de el. 

35. A doua zi, cînd a pornit la drum 
a scos doi lei, i-a dat hangiului, şi i-� 
zis : „Ai grijă de el, şi orice vei mai 
cheltui, îţi voi da înapoi la întoar
cere." 
36. Care dintr'aceşti trei ţ i se pare 

că a dat dovadă că este aproapele ce
lu i ce căzuse între tîlhari ?" 

37. „Celce şi-a făcut milă cu el", a 
răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de 
fă şi tu la fel", i-a zis Isus. 

Marta şi Maria. 
38. Pe cînd era pe drum, cu uceni

cii Săi, Isus a intrat într'un sat. Şi 
o femeie, numită Marta •, L-a primit 
În Casa e i. <•Joau 1 1 . 1; 12.2.3. 

39. Ea avea o soră numită Maria, 
care • s'a aşezat jos •• la picioarele 
Domnului, şi asculta cuvintele Lui. 

i:• 1 Cor, 7 .  32, etc. •:0:• Cap.3. 35. Fapt.2'2.3. 
40. Marta era· împărţită cu multă slu

j ire, a venit repede la El, şi l-a zis : 
„Doamne, n u-Ţi pasă că soru-mea "m'� 
lăsat să slujesc singură ? Zi-i dar sa-mi 
ajute." . 
4 1 .  Drept răspuns, Isus i-a zis : 
Marto Marto pentru multe lucruri 

t'e îngri1jorezi ş{ te frămînţi tu, . 
42. dar u n • singur lucru tre�u1eşte. 

Maria şi-a ales partea cea buna, care 
nu i se va lua. •P•· 27·'· 
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1 Intr'o zi, Isus Se_ ruga într'un 11 I�c anumit .. Cînd � .1.spră_vit rugă
. ea unul dm ucenicu Lui I-a zis : ci��a�ne, învaţă-ne să ne. r_�găm, cum 
" învăţat şi l<?an pe_ ucen1511 lui.". 
3 2_ El Ie-a zis : „Cmd va rugaţi, să 
ziŢ!��I • nostru ca re eJti în. ceruri ! 
Sfinţească-se _!'!urnei� Tau ; vie Impă
"ţia Ta ; faca-s� ".Oia Ta, precum în �:r, aşa şi pe pa!11mt. •M�t.6. 9. 
3 Pînea no�str� cea d� toate z1lele 

d; ne-o nouă m fiecare zt ; 4: şi ne iart� �ou� păcaţel� noastre, 
f" dcă şi not iertam ori cu 1 ne este 
J!�or ; şi nu ne �u�7 în ispită, ci izbă
veşte-ne de cel rau. 

Stăruinţa ln rugăciune. 
5. Apoi le-a mai_ zis : „I?acă unul dintre voi are un ��1et��· �1 se duc� Ia el 
la miezul nopţ11, . ş 1:1 _zice : „Pnetene, 
împrumută-mi �ret p 111_1 , 

6 căci a venit l a  mine de pe drum 
un

. 
prieten al meu, şi n'am ce-i pune 

înainte ;" 
7. şi dacă d_i.nl�untru l casei lui,_ prie

tenul acesta li raspunde : „Nu ma tur
bura ; acum 1;1şa . este încu iată, copiii 
mei sînt cu mine m pat, nu pot să mă 
scol să-ţi dau pini", � 8. vă spun : chiar • dacă nu s'ar scula 
să i le dea, pentrucă-i este prieten, 
totuş, măcar pentru stăruinţa lui su
părătoare, tot se va scula şi-i va da tot ce-i trebuie. •:• cap. 1s.1,etc. 

9. Deaceea ş i • Eu vă spun : Cereţi, 
şi vi se va da : căutaţi, şi veţi găsi ; bateţi şi vi se va deschide. ''lllut.7. 1; 21. 
22. Marc. 1 1 .  2-1. Ioao IO. 7. fac. I .  G. 1 Jonn3. :tl. 1 0. fiindcă oricine cere, capătă ; cine 
caută găseşte ; şi celui ce bate, i se 
deschide. 
1 1 . Cine este tatăl acela dintre voi, 

care, dacă-i • cere fiul său pîne, să-i 
dea o piatră ? Ori, dacă cere un peşte, 
să-i dea un şarpe în loc de peşte ? '"Mat.7.9. 
1 2. Sau, dacă cere un ou, să-i dea o 

scorpie ? 
1.3; Deci, dacă voi, !=ari sînteţi răi, 

şhţ1 să daţi daruri bune copiilor vo
ştri, cu cît mai mult Tatăl vostru cel 
din ceruri va da Duhul Sfînt celor ce I-L cer !" 

Vindecarea unui lndrăcit mut. 
1 4. Isus • a scos dintr'un bolnav un drac, care era m ut. Dupăce a ieşit 

dracul, mutul . . 1 003 
mirat. a grătt, ŞI noroadele s'aL 1_5. Dar unii zicea . :M•l.•.32;12.22. cu cu Beelzebul d

u
· „El scoate dra' omnul dracilor." 1 6. Alţii, ca să-l . . *M•:·•·"'; 12.2;. re au • un semn t1. 1sp1teasca, li ce-1 7. Isus • le-� •• 

in cer. *Mat.12.38;1a .1 .  
şi !e-.a zis : „Oric�u�osc�t- i;:îndurile, nata tmpotriva ei ;mpara\_1_e desbicasă desbinată în'i �t:i pusţntă ; şi 0 buşeşte peste alta. 

p va et, se pră-

• 1 8. Deci, d��- 1�.25. Marc.s.z.. <••Jonn:.2;. 
tmpotriva lui în atana este tlesbmat 
părăţia lui fiin��ş! c�mţ

ya ?ăinui im. 
dracii cu Beelzeb�I �tce t ca Eu scot 

b�f· Ţ! . .  dacă e� scot
. 
dracii cu Beelze-' 11.1 • v�şţn cu cine îi scot ? De a��ea et tnş1ş1 .vor fi judecătorii �oştri. 

t · 1 
Dr? da ca Eu scot dracii cu •  de-Î>e u u1 Dui;nnezeu, lmpărălia lui umnezeu a aiuns pînă la voi. 

21 .  ��nd :  omul cel tare şi b
·
i�:0�:��: jat IJI pazeşte casa, averile îi sînt a adapost. *Mat.12.2'!. Morc.a•i 

22. Dar: dacă _vine. peste el unul m-ai ţare d�ctt el şt-1 biruieşte, atunci îi ta cu sila_ t�ate armele în care se încredea, ŞI tmparte prăzile luate de Ja eJ. • J„.;s. 12. Col.2.15. 
23. Cine • nu este cu Mine este împotriva Mea ; şi cine nu adună cu Mine, risipeşte. •Mat. 12. :io. 

Duhul necurat ieşit din om. 
24. Duhul necurat, cînd • iese afară dintr'un om, umblă prin locuri fără 

apă, şi caută odihnă. fiindcă n'o gă
seşte, zice : „Mă voi întoarce în casa 
mea, de unde am ieşit." •Mal.12.<3. 

25. Şi cînd vine, o găseşte măturată 
şi împodobită. 

26. Atunci se duce de mai ia cu el 
alte şapte duhuri, mai rele decît el ; 
intră împreună în casă, se aşează în 
ea, şi starea de pe urmă • a omu�ui 
aceluia ajunge mai rea decît cea dtn· 
tîi. " .;•Ionu5.H. Evr.6.4.; 10.26. 2Pct.2.20. 

Ferice de ceice ascultii CuPîntul. 

27. Pe cînd spunea l�us �ceste vorbe, 
o femeie din norod şt-a nd1ca t g !asul 
şi a zis : „ferice • de pintecel� car� 
Te-a purtat, şi de ţiţele pe can l�-at 

t I"  „�Co.p. 1. :?8, 48. s��- · Ş i  El a răspuns : „Ferice • mai 
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de()'rabă de ceice ascultă Cuvîntul lui 40. Nebunilor, oare Acela ca 
D�mnezeu, şi-L păzesc !" cut partea de afară, n'a făcu;e � fă. 

•Mat. 1 . 2 1 . Cap . s. 21 . rac . 1. 20 . cea dinlăuntru ? ŞI Pe 
Minunea cu Iona. 

29. Pe cînd • noroadele se strîngeau 
cu grămada, El a început să �pună : 
, Neamul acesta este un neam viclean ; 
�I cere un semn ; dar nu i se va da 
alt semn decît semnul proorocului 
Iona. •Mat.12.SB,39. 

30. Căci după cum Iona • a fo�t �n 
semn pentru Niniviteni, tot aşa ş 1 f iul 
omului va fi un semn pentru neamul 
acesta. i,'< [onn I . l7j 2.10. 

3 1 .  lmpărăteasa • de la miazăzi se va 
scula, în ziua judecăţii, alături de băr
baţii acestui neam, şi-i va osîndi ; pen
trucă ea a venit dela capătul pămîn
tului ca să audă înţelepciunea lui So
lomon ; şi iată că aici este Unul mai 
mare decît Solomon. • 1 Reg. 10. i.  

32. Bărbaţii din N inive se vor scula, 
în ziua judecăţii, alături de neamul 
acesta, şi-l vor osîndi, pentrucă ei • 
s'au pocăit la propovăduirea lui Io
na ; şi iată că aici este Unul mai mare 
decît Iona. '' Iona 3. 6. 

Lumina. 
33. Nimeni • n'aprinde o lumină, ca 

s'o pună într'un loc ascuns sau supt 
baniţă ; ci o pune într'un sfeşnic, pen
tru ca cei ce intră, să vadă lumina. 

.,.. Mat.O. ID. Marc. 4. 21 .  Cap.8.16. 

34. Ochiul este lumina • trupului tău. 
Dacă ochiul tău este sănătos, tot tru
pul tău este plin de lumină ; dar da
că ochiul tău este rău, trupul tău este 
plin de întunerec. •Mat.s.22. 

35. Ia seama dar, ca lumina care este 
în tine, să nu fie întunerec. 

36. Aşa că, dacă tot trupul tău este 
plin de lumină, fără să aibă vreo parte 
întunecată, va fi în totul plin de lu
mină, întocmai ca atunci cînd te-ar lu
mina o lampă cu lumina ei mare." 
Mustrarea cdrturarilor şi Fariseilor. 

37. Pe cînd vorbea Isus, un fariseu 
L-a rugat să prînzească la el. El a in
trat şi a şezut la masă. 

38. fariseul • a văzut cu mirare că 
Isus nu Se spălase înainte de prînz. 

*Marc. 7.9. 
39. Dar • Domnul i-a zis : Voi fa

riseii, _cu!ăţiţi. part.ea de af��ă � pa
harului ŞI a bhdulu1, dar lăuntrul •• vo
stru este plin de jăfuire şi de răutate. 

r:. Mat. 23. 26. *"" Ttt. 1 .  16. 

4 1 .  Daţi • mai bine milosten· lucrurile dinlăuntru, şi atunci to
ie
t 
din 

vor fi curate. ''' isa . 08 . 7 . Dnn . 4. 27 cn
a e Vă 

42.� Dar. • va� de yo_i, fariseil�r �-;·3:l. truca voi daţi zecm1ală din izm� en. 
rută şi din toate zarzavaturile �· din 
uitării dreptatea şi dragostea de

şD daţi 
ne zeu : pe acestea trebuia să le f U�
şi pe celelalte să nu le lăsaţi nefă���!1; 

>:• Mo.t 23 • 
43. Vai • de voi, fariseilor !  Pe�t ·23· 

c� voi u.m�laţ! după scaunele dintîiT smagog1, ş1 va place să vă facă lu a 
plecăciuni prin pieţe ! mea 

r:< Mat . 23.G. Mnrc. 12. 38 
44. Vai • de voi, cărturari şi fari

·39: 
făţarn.ici ! Pent�ucă •• voi sînteţi s:� mo�mmtele!. can �u �si:_ v�d, _şi peste cari oamenii umbla fara sa ştie." 

(• �fot.23. 27. (•�· Pe. o.g 
45; Unul _din î�văţătorii Legii a luat c�vmtul, ş1 I-a zis =. „ lnvăţătorule, spu. ����' aceste lucruri ne ocărăşti şi pe 
46. „Vai şi de voi, învăţători ai Legii", a răspuns Isus. „Pentrucă • voi puneţi pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atin

geţi de ele. '' Mal.23.•. 

47. yai • de voi ! �entrucă voi zidiţi 
mormintele prooroc1lor, pe cari i-au 
ucis părinţii voştri. '' Mat.23.29. 

48. Prin aceasta mărturisiţi că încu
viinţaţi faptele părinţilor voştri ; căci 
ei au ucis pe prooroci, iar voi le zidiţi 
mormintele. 

49. De aceea Inţelepciunea lui Dum
nezeu a zis : „Le voi trimete • proo
roci şi apostoli ; pe unii din ei îi vor 
ucide, iar pe alţii îi vor prigoni, 

''Mnt.23 . 3'. 

50. ca să se ceară dela acest neam 
sîngele tuturor proorocilor, care a fost 
vărsat dela întemeierea lumii : 

5 1 .  dela • sîngele lui Abel pînă la sîn
gele •• lu i  Zaharia, ucis între altar şi 
Templu ; da, vă spun, se va cere dela 
neamul acesta ! • Fac. 4 . B. *'' 2 Cron.2<.20,21. 

5 2. Vai • de voi, învăţători ai Legii ! 
Pentrucă voi aţi pus mina pe cheia cu
noştinţei : nici voi n'aţi intrat, iar pe 
ceice voiau să intre, i-aţi împedecat 
să intre." <•Mnt.23.13. 

5 3. După ce a ieşit de acolo, cărtu
rarii şi fariseii au început să-L oună 
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- toare, ş1 sa-L faca sa vorbeascv . la stn;i multe lucruri ; a I Pilda bogatului v . . I 005 
d�t1-au întins �stf�I laţuri, ca • să I 1 3. Unul din :ar�1a l·a rodit Iarina. 
rindă vreo vorba V cJ.m �u�a Lui, pen- :, lnvăţătorule s 

ulţ1rne a zis lui Isus . lru care să-L poata 1nvinu1. * Murc. 12.rn. 1rnpartă cu minf�� fr�telui rneu să 
. . n! 4· .prnuie"" , i-a ���ntrea noastră." 

Despre făţărmcie, frica de îrn � � pus pe Mine P.Uns lvsus, „ci-

eni hula lmpotriva Duhului Sfînt 1 g
ar

Aţ
ito� peste voi ?" JUdecator sau 

oam • • • 
· . .  · V po1 le-a zis . . " Ioan 18. oo. 

12 I .  
Jn yremea aceea , c1�� se  strîn- z�ţ1:v3: de orice fel ci „yedeţr • şi pă

sesera n_c;iroadeli: . cu mule, aşa că c��1 viaţa cuiva nu 
e I:icorn1e de bani . 

călcau unu . re alţi� •. Isus a început ţ 1e1 lui." stă 1n belşugul avu'. 5� spună ucenicilor Sa1 : „Mai întîi de 1 6. Şi le-a spus " Id "1Tim.o.1, etc . 

:oate, păziţi-vă:• 
V de .aluatul farisei- rina unui orn bog �1 a _aceasta : „Ta-

ior care este faţa rmc1a. 1 7. Şi el se înd 
a r_od1s_e mu!t. 

, • Mnt: 16: 6.  �Inrc . R. 15. ••Mat.16. 12. „Ce voi face ?
g
fi i  

ea �n sine, Ş I  zicea : 
2 Nu • este nimic acoperit, care nu unde să-mi st�în 

ndca nu mai am Ioc 
va

· 
fi descopedt, nici ascuns, care nu 1 �- „lată", a zi� ;octunle.''. 

va fi cunoscut. "�at. rn. � . Marc. 4. 22 .• cnp.8.17. vor. strica grînarele
l, „�e V?I .fa.ce : îmi 

3 De aceea, orice aţi spus la intune- ma1 mari . acolo v 
•. şi voi z1d1 altele 

re� va fi auzit la lumină ; şi orice durile şi toate bun?; nrînge toate ro
ati 'grăit la urech�, în odăiţe, va fi ve- 1 9. şi voi zice s a a 1 e '!1ele ; 

stit de pe acopenşul caselor. flete ', ai multe b
ufl:t�I!-11 m_eu : „Su-

4. Vă • spun _vouă, prietenii •• Mei : tru mulţ i  ani . d�
nataţi stnnse pen-

Să nu yă temeţi de �e1 ce ucid �rupul, bea şi veseleşt�-fe ,
1
„ 
neşte-te, mănîncă, 

şi dupa aceea nu mai pot face nimic "Fct 11 9 

>lsa. 61. 7,8, 1�,19. �er.1. �. Mut. 10.:S. ''*ioanl&.14; 16. 20. Dar Dumn�z�u· l-
1Cor._m:!l2. loc. u. 

5. Am sa va arat de cine să vă te- nule ! Chiar în noa tea
a 
a��

s · „N�bu-
meţi: Temeţi-vă de �cela care1 după ce v� • cere î�apoi. sufletul ; şi��a 1��r�� 
a ucis, are puterea sa arunce m gheen- nle, pe cart le-a1 pregătit 1 . 
nă ; da, vă spun, de El să vă temeţi. fi ?" • a e cui vor 
6. Nu se vînd oare cinci vrăbii cu •Iov 20.22;21.8.Ps.&2.1.1ac.4.u. ''*P•.3!1.o. ler.i7.11• 

doi bani ? Totuş, niciuna din ele nu �1 . Tot �şa este şi cu cel ce îşi adu-
este uitată înaintea lui Dumnezeu. n� comon pentru el, şi • nu se îmbo-
7. Şi chiar perii din cap, ·toţi vă sînt gaţeşte cu privire la Dumnezeu." 

număraţi. Deci să nu vă temeţi : voi •>Mat.6.20. vm.33. 1Ttm.6.1s, 19• Inc.2.5. 
sînteţi mai de preţ decît multe vrăbii. lngrijorările. 
8. Eu • vă spun : pe orişicine Mă 

va mărturisi înaintea oamenilor îl va 22. Isus a V zis apoi ucenicilor săi : 
mărturisi şi fiul omului înainte� încre- „D� aceea .V� spun : . Nu • vă îngrijo
rilor lui Dumnezeu ; "' r�ţi, cu V pnvue . la viaţa voastră, gîn-

•Mat. 10. 92. Marc. 8. 38. 2 T1m.2.12. 1 1oan 2 . 23. dindu-va ce veţi mînca, nici cu privire 

. 9 .. dar cine s� va lepăda de Mine l a  trupul vostru, gîndindu-vă cu ce vă 
mamtea oamenilor, va ·fi lepădat şi veţi îmbrăca. *Mt1t.6.:!b. 

el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 23. Viaţa este mai mult de cit hrana 
!O. �i • ori�ic�i va vorbi împotriva şi trupul mai mult de cit îmbrăcămin'. 
f1ulu1 omulw, 1 se va ierta · dar ori- tea. 
cui _va hul_i împotriva Duh�lui Sfînt, 24. Uitaţi-vă cu băgare de seamă la 
nu 1 se va ierta. corbi : ei nu samănă, nici nu seceră, 

• Mat.12. St, 92. Marc. 3. 28. 1 1oan 5.16. n'au nici cămară, nici grînar : şi totuş 
1 1 . Cînd • vă vor duce înaintea sina- Dumnezeu • î i hrăneşte. Cu cit mai de 

�ogilor, înaintea dregătorilor, şi îna- preţ sînteţi voi decît păsările ! 
mtea stăi;iîni!ilor, să nu vă îngrijoraţi, •1ov 31! . u .  Po.w.9. 

�um "._eţ1 . r_aspunde. pentru apărarea 25. Ş i  apoi, cine d intre voi, chiar în-
1oastra, mc1 ce veţi vorbi ; grijorîndu-se, poate să adauge un cot 

•Mat. 10.19. Marc.13.11. cap. 2t. l4. la lungimea vieţii lui ? 1 2. �ăci Duhul Sfînt vă va învăţa 26. Deci, dacă nu puteţi !ace �i.ci c�I 
ch1a� !n ceasul  acela ce va trebui să mai mic lucru, pentruce va mai mgn-
vorb1ţ1." joraţi de celelalte ? 
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27. Uitaţi-vă cu băgare �� seamă �um 
cresc crinii : ei nu t<;>rc, nici nu 1_es . to
tuş vă spun că nici :;olo�on, m toa
tă slava lui, n'a fost 1mbracat ca unul 
d;�_eiDacă astfel îmbracă D;imne�eu 
iarba care astăzi este pe c1m p, ia_r 
mine ' va fi aruncată în cuptor, cu c�t 
mai mult vă va îmbrăca El pe voi, 
puţin credincioşilor ? 
29. Să nu căutaţi ce veţi m!nc� sau 

ce veţi bea, şi nu vă frămîntaţi mintea. 
30. Căci toate aceste lucruri Neam�1-

rile lumii le caută. Tatăl vostru ştie 
că aveţi trebuinţă _d� el_�· " " . . 
3 1 .  Căutaţi • mai mtu lmparaţ1a. lu! 

Dumnezeu, şi toate aceste lucruri VI 
se vor da pe deasupra. . " 

•M•1·6 · 33· 

32. Nu te teme, turmă mica ; pentru
că • Tatăl vostru vă dă cu plăcere lm
părăţia. • M••: 11• � 26" 
33. Vindeţi • ce aveţi şi daţi . milo� 

stenie. Faceţi-vă•• rost de pungi, car! 
nu se învechesc, o comoar.ă nesecat� 
în ceruri, unde nu s_e apropie hoţul, ŞI 
unde nu roade moha. •Mat.19. 2i. FapL 2. 45; 
4.94. . .;i:,"Mat.8.20. Cap . 1 6 . 9 .  l Tl m . 6 . 19. 

34. Căci unde este comoara voastră, 
acolo este şi inima voastră. 

Indemn la veghere. 
35. Mijlocul • să vă fie încins, şi fă

cliile•• aprinse. 
�· Efes. 6. H. 1Pet. 1 .  13. <•*Mat. 2.5. I, etc. 

36. Şi să fiţi ca nişte oameni, cari 
aşteaptă pe stăpînul lor să se întoar
că dela nuntă, ca să-i deschidă îndată, 
cînd va veni şi va bate la uşă. 
37. Ferice • de robii aceia, pe cari stă

pînul îi va găsi veghind la venirea. lu i ! Adevărat vă spun, că el se va mcmgc, 
îi va pune să şadă la masă, şi se va 
a���p;�e s:ă 1�i�!u{;a:c�.oua st�:%2�: 
noapte, fie că vine la a treia strajă, fe
rice de robii aceia, dacă-i va găsi ve
ghind ! 
39. Să • ştiţi bine că, dacă ar şti stăpî

nul casei la ce ceas va veni hoţul, ar 
veghea, şi n'ar lăsa să-i spargă casa. 1:• .Mal.2-1.43. ITes.5.2. 2Pet.3.10. Apoc. 3. 3; 16.15. 

o�O�l�i �a v��nfÎ� :���u,aît�, 
c�;�i

n�i�� 
gîndiţi." •Mat. 24. 44; 20.13. Marc.1.'1.33. Cap.21. 
34,36. I Tea . 6 . 6. 2J'et. 3.12. 

Ispravnicul credincios. 
41 . „Doamne", 1-a zis Petru, „pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toţi ?" 

4 2. Şi_ Domnu! a. zis : „Ciue , ispravnicul credincios şi înţelept este care-l va pune stăpînul său pest ' re gile sale, ca să le dea partea I� s u. hrană la vremea potrivi tă ?  r de 
. �·Mat. :!4 . :!.":i; 25.21. tcor.4 �3._ Fence de . robul . a�ela, pe ca�2• stapmul, la venirea lui, 11 va găsi f"e cînd aşa ! a· 

44. Adevărat • vă spun, că îl va p peste toată avuţia sa. •i.r„.�ne 
45. I?ar • �a�ă robul ac_ela zice în i·;;: ma Im : „Stapmul meu zaboveşte să · n_ă" ; dacă . va î�cep"e _să bată pe sluv'i ş1 �e slujnice, sa manmce, să bea şi �ă se 1mbete, "Mat.2-1. 18 46. stăpînul robului aceluia va veni i� ziua în. care el nu �e a�teaptă, şi în 

ceasul m care nu ştie, ş1 -l va tăia în bucăţi ; şi �oa_rt3: _lui va fi soarta celor necredmc1oş1 m lucrul încredin. ţat lor. 
4 7. Robul • acela, care a ştiut voia stăpînului său, şi nu s'a pregătit deloc, şi n'a lucrat d.up� voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. •Num.15. �. Deut. 25.2. Ioan 9 . 4 J ;  16.22. Fapt. 1 7 . 30. Io.c.4. 17. 
48. Dar •  cine n'a ştiut-o, şi a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s'a dat mult, i se va cere mult ; şi cui i s'a încredinţat mult, i se va cere mai mult. 

.;-: Lev . 5. 17. l Ti m . t . u. 

.Foc pe pămînt. 
49. Eu am venit să arunc un foc • pe pămînt. Şi ce vreau deci! să fie aprins 

chiar acum ! ''V.,, .51. 
50. Am un botez cu • care trebuie să 

fiu botezat, şi cit de mult doresc să 
se îndeplinească ! ''')lat. 20.:t.?. )Iarc.10.ss. 
5 1 . Credeţi • că am venit să aduc pl· 

ce pe pămînt ? Eu vă spun : nu ; ci " 
mai degrabă desbinare. 

>:cMat.10.34. Vers . 49 .  ,,..::<Mic. 7 . 6. Ioan 7 . 43; 9. 16;10.19. 

52. Căci •, de acum înainte, ?in cin: 
ci cari vor fi într'o casă, trei vor f1 
d�sbinaţi împotriva a doi, şi doi im· 
potriva a trei. »Moi.10

_.
s.;. 

53. Tatăl va fi desbinat împotriva 
fiului, şi fiul împotriva tatălui ; m�· 
ma împotriva fiicei, şi fiica imp?tn: 
va mamei ; soacra împotriva norei, ş1 
nora împotriva soacrei." 

Semnele vremurilor. 
5 4. El a mai zis noroadelor : „Cin?' 

vedeţi un nor ridicîndu-se la �pus, m· 
dată ziceţi : „Vine ploaia." Ş1 aşa se 
întîmplă. '' Mat.ltl.2· 
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iazăzl, z1ceţ1 · „Are sa fie zăduf " era 0 f 
Ja. m a se întîmpl'ă. . o_pt�prezece ani de eme1e stăpînită de 
Ş51 6

a. ş făt.arni_c�lor,, faţa pă_m_întului şi tinţa ; era gîrbov· un duh de nepu-
t ţ d b t decum să-şi • 

d a, ş1 nu putea nici-cerulu1 ş I I s o eose I I : vremea _1 2_ . Cin. d a v
1na-zur

et-pot
e spatele. a asta cum de n 'o deosebiţi ? 1 ac57_ Şi pentruce nu? Judecaţi şi voi şi 1-a _ zis : „Femeie su_s, a chemat-o, 

. uri ce este drept . neputinţa ta." ' eşti deslegată de 
5�f. Cînd • t: duci _cu pîrîşul tău î- 1 3· Ş1-a • întins m· ·1 
n•intea ju�ecatoru. Im, pe drum •• �au- dată s'a îndreptat ini h peste ea : în
� să scapi de el , ca nu cumva să te nezeu. ' ş1. �1_:�: ,r� Dum
t� ască înaintea j udecătorului, judecă- l 4. Dar fruntaşul sina 0 . . ."''' ' "· 
tir ul să te dea pe mina temnicerului Isus săvîrşise vindeca�e gu, mimJt �ă 
t�rtemnicerul să te arunce în temniţă'. ziua Sab<1:tului, a luat cuv�n:�1easta 1n 
şi •Prov. 25.S� �lat. 5.25 .. '"":• Ps:32.6. Isa.oo.s. no�odu_!u1 : „Sînt şase • zile in 'c

ş1 a zis 

5g Iţi spun ca nu vei 1eş1 de acolo buie sa lucreze omul . venif 3J1 tr�-
pîni nu vei plăti şi cel mai  de p� a�est� zile să vă vind;caţi ş/ nu

a
I. !n 

urmă bănuţ." z
1�;xort��a,t_u},��1�:.•12.10. M � ln 

1 5  f•ţ · · lll"C.S . •. CRp. 6. 7· 1'.3 
Oalileenii măcelăriţi de Pilat. nul ·; :'.o:r:

r
î�ic�/�r", i-a răspuns Dom: 13 1  ln vremea aceea au venit unii leagă fiecare . d� Sab�tulu1 nu-ş1 des

şi au istorisit lu i  Isus ce se intim'. garul dela iesle �l lvdi bo�I 
1
sau mă

plase unor Oalileeni, al căror sînge îl ' · uce e- adapă ? 
amestecase �ilat. ,�u jertf�le lor. 1 �-6� Dar _femeia aceasta, care :

c;:i�•. 5. 2. „Cre�eţ1 yo1 ' · le-a raspun� Isus, fnc� a Im Avraam, şi pe care Satan� „că aceş!1 Oaţilee�1 a!-1 fosţ ma� păcă- o ţin�a legată. de_ optsprezece ani, nu 
toşi deci! �o\t ce1lalţ 1 Oaltleem, pen- 1 trebuia oare �a fie deslegată de le ă-
trucă au paţ1t astfel ? . tura aceasta m ziua Sabatului?" g 
3. Eu vă _spu� : n� ; ct, dacă nu vă • •cap.19.9• 

pocăiţi, to\t yeţ1 pen la  fel.. . _1 7 .. �.e c1�d vorbea El astfel, toţi pro-
4. Sau acei optspr�zece. mş1, p_e�te hvmcn Lui au rămas ruşinaţi ; şi noro

cari a căzut turnul dm Siloam, ş1 1-a du[ se bucura de toate lucrurile minu
omorît, credeţi că au fost mai păcă- nate, pe cari le făcea El. 
toşi decît toţi ceilalţi oameni, cari lo
cuiau în Ierusalim ? 
5. Eu vă spun : nu ; ci, dacă nu vă 

pocăiţi, toţi veţi pieri la fel. 
Pilda smochinului neroditor. 

6. El a spus şi pilda aceasta : „Un • 
om avea un smochin sădit în via sa. 
A venit să caute rod în el, şi n'a găsit. 

;:•Iso..5. 2. Mat.21 .19. 
7. Atunci a zis vierului. „ lată că sînt 

trei ani, decînd vin ş i  caut rod în smo
chinul acesta, şi nu găsesc. Taie-I. La 
ce să mai cuprindă şi  pămîntul de
geaba?" 
8. „Doamne", i-a răspuns vierul, „mai 

lasă-l şi anul acesta ; am să-l sap de 
jur împrejur, şi  am să-i pun  gunoi la 
rădăcină. 9. Poate că deacum înainte va face 
roadă ; dacă nu, îl vei tăia." 

Vindecarea unei femei gîrbo1•e. 
10. Isus învăţa pe norod într'o si

nagogă în ziua Sabatului. 

Pilda 
grăuntelui de muştar şi a aluatului. 1 8. El • a mai zis : „Cu ce se aseamănă Ii:npărăţia lui Dumnezeu, şi cu ce o VOI asemăna?' • Mn1.1u1 . Mnrc.<. :.i. 

1 9. Se aseamănă cu un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om, şi l-a 
aruncat în grădina sa ; el a crescut, s'a 
făcut copac mare, şi păsările cerului 
şi-au făcut cuiburi în ramurile lui." 20. El a zis iarăş: „Cu ce voi ase
măna lmpără\ia lui Dumnezeu ? 

2 1 . Se aseamănă cu aluatul, pe care 
l-a luat o femeie şi l-a pus în trei mă
suri de făină, pînă s'a dospit toată." 

Uşa cea slrîmtă. 

22. Isus • umbla prin cetă\i şi prin 
sate, învăţînd pe norod, şi călătorind 
spre Ierusalim. •Mut.•.:r„ M•rc.6.6. 

23 Ci�eva l-a zis : „Doamne, oare 
puţlni sini ceic� sînt pe calea mintui
rii ?" El le-a raspuns : 

24. „Nevoiţi-vă • să intraţi pe uşa cea 
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strîmtă. Căci vă spun, că mulţi •• vor 
căuta să intre, şi nu vor putea. 

,„ l\olat. 7. 13. �·„� loan 7.34; 8.21; 13.33. Rom . 9 . 91. 

25. Odată • ce Stăpînul �ase! Se . v� 
scula şi va •• încuia uşa, ş1 v�1 veţi !1 
afară, şi veţi începe să bateţi la uşa, 
şi să ziceţi : „Doamne ţ, Doamne,_des
chide-ne !"  drel?t răspuns, _El ��. va 
zice : „Nu ţţ ştiu de unde smteţ1. 
„� Ps.32.6.  Jsl\, 55.6.  �·.,.,l\le.t.26.IO. ţCap.6. 46. ţţl\lat. 

7·;(,����nci veţi începe să .ziceţi : „Noi 
am mîncat şi am bă.u! 1� faţa Ta, 
şi în uliţele noastre a1 mvaţat pe no
rod." 

27 Şi • El va răspunde : „Vă spun că 
nu Ştiu de unde sîn_teţi ; 9ep��ta!i-yă** 
dela Mine, voi toţi lucratorn farade-
legi�::�:ut. 7 . 23; 25. 4J. Yers.26. *""Ps.6.8. Mat.26.41. 

28. Va • fi plînsul şi scrîşnirea din
ţilor, cînd •• veţi vedea pe �vraam, P.� 
Isaac şi pe Jacov, şi pe toţi . prooroci! 
în lmpărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi 
scoşi afară. .... Mat. e. 12; 13. 42; '.M. &1. „„„„ Mat. s. u. 

29. Vor veni dela răsărit şi dela apus, 
dela miazănoapte şi dela miază-zi, şi 
vor şedea la masă în Impărăţia lui 
Dumnezeu. 

30. Şi iată • că sînt unii din cei de 
pe urmă, cari vor fi cei dintîi! şi .sini unii din cei dintîi, cari vor f1 cei de 
pe urmă." 1:>-Mat.19. 30; 20.16. l\flll'c.10.31.  

Nelegiuirile şi pedeapsa Ierusalimului. 
31 .  ln aceeaş zi, au venit cîţiva fari

sei, şi I-au zis : „Pleacă, şi du-Te de 
aici, căci Irod vrea să Te omoare." 

32. „Duceţi-vă", le-a răspuns El, „şi 
spuneţi vulpii aceleia : „Iată că scot 
dracii, şi săvîrşesc vindecări astăzi şi 
mîne, iar a treia zi voi • isprăvi. 

*Evr.2.10. 

33. Dar trebuie să umblu astăzi, mîne 
şi poimîne, fiindcă nu se poate ca un  
prooroc s ă  piară afară d i n  Ierusalim. 

34. lerusalime •, Ierusalime, care o
mori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe 
cei trimeşi la tine ; de cîte ori am vrut 
să string pe fiii tăi, cum îşi strînge 
găina puii supt aripi, şi n'aţi vrut ! 

•Mat.23.37. 
35. lată că vi • se va lăsa casa pustie ; dar vă spun că nu Mă veţi mai vedea, pînă veţi zice : „Binecuvîntat •• este Celce vine în Numele Domnului !" 

.,., Lev. 26.91,32. Ps. 69 . 26. lsa. 1. 7. Dan.9.Z7. ldtc.9.12. •• P1. 118. 26. Mat. 21. 9. Maro. 11. 10. Cap. 19. 98. 
Joan 12. 13. 

Vindecarea
' 

un�i bolnav de dropicd. 14 1 . lntr o z1 de Sabat, Isus . trat în casa unuia din fru� 1�: fariseilor, ca să prînzească. fa ţaşi1 II pîndeau de aproape. nse11 
2. Şi înaintea Lui era un om bol de dropică. nav 
3 . . Isus a l�at. cuvî�tu_l, şi a zis învăţ° tonlor Legu ş1 fariseilor : „Oare •  e �îngăduit

" 
a vindeca în ziua Sabatulu� sau n!-1 ? . •Mat.12.10 

4. Ei tăceau. Atunci Isus a luat de m; nă pe omul acela, l-a vindecat, şi i.1· dat drumul. a 
5. Pe urmă, le-a zis : „Cine • dintr voi, dacă-i cade copilul sau boul î� :î��n�;

b
���

I
�r

?�
coate îndată afară, în 

,� Exod . 2.'l. 5. Deut. 22. 4. Cap. la. rn. 
6. Şi n'au putut să-I răspundă nimic la aceste vorbe. 

Despre smerl'nia la ospeţe. 
7. Apoi, cînd a văzut că cei poftiţi la masă alegeau locuri le dintîi, le-a spus o pildă. Şi le-a zis : 
8. „Cînd eşti poftit de cineva la nuntă, să nu te aşezi la masă în locul din

tîi ; ca nu cumva, printre cei poftiţi de el, să fie altul mai cu vază decit 
tine, 

9. ş i  cel ce te-a poftit şi pe tine şi 
pe el, să vină să-ţi zică : „Dă locul 
tău omului acestuia." Atunci, cu ru
şine, va trebui să iei locul de pe urmă. 

1 O. Ci •, cînd eşti poftit, du-te şi 
aşează-te în locul cel mai depe urmă; 
pentruca, atunci cînd va veni cel ce 
te-a poftit, să-ţi zică : „Prietene, mu· 
tă-te mai sus." Lucrul acesta îţi va 
face cinste înaintea tuturor celor ce 
vor fi la masă împreună cu tine. 

,� Prov. 25. 6. 7. 
1 1 . Căci • oricine se înalţă, va fi 

smerit ; şi cine se smereşte, va fi înăl· 
ţat. �· Iov. 22. 29. Ps. 18. 27. Prov. 29. 23. Mat. 2.U:I. 
Cap.18.14. foc. 4 . 6 .  lPet. 6 . 6  

Despre binefacere. 
1 2. A zis şi celui ce-L poftise : „Cin� 

dai un prînz sau o cină, să nu chemi 
pe prietenii tăi, n ici pe fraţii tăi, nici 
pe neamurile tale, nici pe vecinii _bo: 
gaţi, ca nu cumva să te cheme ş1 e1 
la rîndul lor pe tine, şi să iei astfel o 
răsplată pentru ce ai făcut. " 1 3. Ci, cînd dai o masă, ch�a�a pe 
săraci •, pe schilozi, pe şch1op1, pe 
orbi. «Neem.B.10, 12. 
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a-ş� facă socoteala eh . . 09 

ei n'aU ăsplăti la învierea celor nepri- 1 ada dacă are cu ce el,tu1ieh!or, ca să 
se �a. f, sa- sf1rşească ? 
hănill · . . . 29. Pentruca nu •Pro' . 2u:. 

Pilda celor poftiţi la cină. pu� temelia să cymva, dupăce i-a 
unul -din ceice şedeau la masă , ��d� �eice-1 'vor v��-ea P��t� sfîrşi, şi 

1 5El, cînd a _auzit aceste vorbe, I-a 1 3� � e!, . ' a mceapă să 
cu . ferice • de acela care va prinzi · �· sa zică : „Omul _ 
�1s, "ără(ia lui I;>umn_ezeu ! " "Apoc.rn.9. put sa zidească, şi n'a ��e�t� a �n�ein lmPŞi • [sus 1-a raspuns : „Un om 31 .  Sau care împărat P _ u 1sprav1." 1J�1 0 cină mare, ş i  a poftit pe mulţi. ��-bată. î� r�zboi cu u� �1\n? m�rge să a . . • . ''' Mat. 22. 2 .  

a
l mai •ntu să se sfătuias�pdraţ nu 

La ceasul cme1, a tnmes pe ro- pu _ea merge cu zece mii d aca v� 
1 7. " să spun ă  celor poftiţi : Ve- ! mai�tea celuire vine î .e 0an:ien1 

bu\ 5j�i iată că toate sînt gata." "  I douazeci de mii ? mpotnva lui cu 
nit • ·' Prov .9. 2, 5. , _ 3�. Altfel, pe cînd eclat - • 

18 Dar toţi, parcă �uses_eră vorbiţ� · •�ca departe, îi trimete 0 �
mfara! este 

: cepul să ae desvmovaţească. Cel ra pace. 0 •e sa cea-
du m i-a zis : „Am cumpărat un ogor 33. Tot aşa, oricine di t . 
. 1ntrebuie să mii duc să-l văd ; rogu-t� nu se leapădă de tot ce n 

re voi, care 
:� mă ierţi." . f1 ucenicul Meu. are, nu poate 

19. Un alţul a Z!S =. „�m cumpărat _ �4 . . Sarea este bună • ;  dar da 
cinci eăre.chl de bol Şl1 1  ma  duc Să-i În- ��I pierde_ gust�! ei de sare, pCr�nS��e� 
cerc : 1arta-mă, te rog. va da mapai gustul acesta ? 
2o. Un altul _ a zis : „Tocmai acum 35 . • " Mnu. rn.'Morc. 9. r.o. m'am însurat, ŞI de aceea nu pot veni." t · �tu_nci n� �a1 este bună nici pen-
21 . Cînd s'a întors robu!, a spus stă- a

ru pa�mt, "!CI eentru gunoi, ci este 
pinului său aceste lucruri. Atunci stă- �t

unc:ta af_ara. Cme are urechi de au
pînul casei s'a miniat! şi � zis ro�ului zi • sa auda." 
siu : „Du:!e �egrab !". pieţei� ş1 uli-
tele cetăţn, ş1 adu a1c1 pe cei săraci Pilda cu oaia rătă.cită. şi leul. 
C· 1·ungi, orbi şi şchiopi." ' 15 1 Toţ' „ · · . 1 �ameşn ş1 păcătoşii se a-22. La urmă, robul a zis : „Stăpîne, prop1au de Isus ca să-l asculte. 
s'a făcut cum ai poruncit, şi tot mai 
este Ioc." �· Şi Fariseii şi cărturarii cî��;�·�· 1;j 
23. Şi stăpînul a zis robului : „leşi z�cea� : ,pmu_I �cesta primeşte pe pă

\a drumuri şi la garduri, şi pe cei ce-i catoş1, ş1 • manincă cu ei." 
vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se <•Fapt. 11.s. Gat . 2 . 12. 
umple casa. 3. Dar El le-a spus pilda aceasta : 
24. Căci vă spun că n iciunul • din 4. „Care • om dintre voi, dacă are o 

cei poftiţi, nu va gusta d in cina mea." sută de 01, şi pierde pe una dm ele, 
• Mat. 21. 43; 22. s. Fapt. 13. 40. nu !asă pe. celelalte nouăzeci şi nouă 

C ă I.  . l l 
. / pe islaz, ŞI se duce după cea•• pier-um s le ucenicu Ul sus. I du tă, pînă cînd o găseşte ? 

25. lmpreună cu Isus mergeau multe I ''Mnus.12. ''' I Pet.2. 10,2'„ 

noroade. El S'a întors, şi le-a zis : 5. După ce a găsit-o, o pune cu bu-
26. „Dacă • vine cineva la Mine, şi •• curie pe umeri ; 

au urăşte pe tatăl său, pc mamă-sa, 6. şi, cînd se întoarce acasă, cheamă 
P�. nevastă-sa, pe copiii să i, pe fraţii pe prietenii şi vecinii săi, şi Ie zice : 
sa1, pe surorile sale, ba ţ chiar însăş „Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci nata sa, nu poate fi ucenicul Meu. mi-am găsit oaia care era pierdută." 
•o.u1.rn.6;33.9.Mat.10.37. "*Rom.9.13. tApoc.12. 1 1 .  7. Tot aşa, vă spun că va fi mai ' 
n Ş! oricine • nu-şi poartă crucea, multă bucurie în cer. pentru u_n singur 

11
. nu vme după Mine, nu poate fi uce- păcătos c?re.se po_că1eşte, dec1ţ pentr� nicul Meu. nouă zeci ş1 noua de oameni nepn-
. 

'M•t.16.24. Marc . s. 34. cap . 9 . 23 .  2Tim . 3 . 12. hăniţi cari n'au nevoie de pocăinţă. 
18· Căci, cine • dintre voi dacă vrea 'Cap.s.3:!. 

să zidească un turn, nu stă mai întîi s. Sau care femeie, dacă are zece 
fi 
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Iei 1 de argint, şi pierde unul din ei, 
nu aprinde o lumină, nu mătur� ca.sa0 
şi nu caută cu băgare de seama ptna 
cînd îl găseşte ? . 9. După ce l-a găsit, cheamă pe prie
tenele şi vecinele ei, şi zice : „Bucu
raţi-vă împreună cu mine, căci am gă-
sit leul, pe care-l pierdusem." . 

1 O. Tot aşa, vă spun că este bucurie 
înaintea înaerilor lui Dumnezeu pen
tru un singur păcătos care se pocă
ieşte." 

Pilda fiului risipitor. 
1 1 . El a mai zis : „Un om avea doi 

fii. 1 2. Cel mai tînăr din ei a zis tatălu i  
său : „ Tată, dă-mi partea de avere, ce 
mi se cu\'ine." Şi tatăl le-a împărţit 
averea. 
1 3. Nu după multe zile, fiul cel mai 

tînăr a strîns totul, şi a plecat într'o 
ţară depărtată, unde şi-a risipit ave
rea •, ducînd o viaţă destrăbălată. •:-Mlll'c.12. 44. 

1 4. După ce a cheltuit totul, a venit 
o foamete mare în ţara aceea, şi el a 
început să după lipsă. 

1 5. Atunci s'a dus şi s'a lipit de 
unul din locuitorii ţării aceleia, care 
1-a trimes pc ogoarele lui să-i păzeas
că porcii. 

1 6. Mult ar fi dorit el să se sature 
cu roşcovele, pe cari le mîncau porcii, 
dar nu i le da nimeni. 

1 7. ŞI-a venit în fire, şi a zis : „Citi 
argaţi ai tatălui meu au belşug de pî
ne, iar eu mor de foame aici ! 

1 8. Mă voi scula, mă voi duce Ia ta
tăl meu, şi-i voi zice : „ Tată, am pă
cătuit împotriva cerului şi împotriva 
ta, 1 9. şi nu mai sînt vrednic să mă 
chem . .fiul. tău ; fă-mă ca pe unul din 
argatu tăi." 
20. Şi s'a sculat, şi a plecat la tatăl 

său. C:ind er.a _încă • departe, tatăl său 
l-a vazut, ş1 I s'a făcut milă de e l  
a. aler?at d e  a căzut p e  grumazul lui: 
ŞI l-a sa rutat mult. • Fapt. 2.39. Eres.2. 1•, 11. 

. 2 1 .  f.iul i-a zis : „Tată, am păcătuit 
•mJ?oţriva ceru_lui şi • împotriva ta, nu 
mat srnt vredmc să mă chem fiul tău." 

t;t Ps . 51 . 4, 

2�. Dar tatăl .a zis robilor săi : „Adu
cet1 re.rede haina cea mai bună, şi îm
bracaţ1-I cu ea ; puneţi-i un inel în 
deget, şi încălţăminte în picioare. 

I .  Greceşte: drahme. 

23. Aduceţi viţelul cel îno- -tăiaţi-I: S� mîncăm. şi să ne v��:w• . şi 
.24 . •  cac.1 acest f_iu al meu era m • ş! �' rny1at ;. era pierdut, şi a fosŢ0r!, sit. Ş1 au rn�eput să se veseleas _ga. 

"·Vers.32. Efes . 2. 1 · 5. I-t A 
Ca, 

25. fiul cel mai mare e�a ia P<>c. a.i. 
Cînd .a venit şi s'a apropiat d ogo�. 
a auzit muzică şi jocuri. e casa, 

26. A chemat pe unul din robi . 
început să-l întrebe ce este. ' ŞI a 

27. �obul a�el � i-a . răspuns : F 
tel e  tau a venit rnapo1 şi tatăl \'- ra. 
tăiat viţelu l  cel îngrăş�t. pentruc�ul a găsit iară ş sănătos şi bine." a ·a 
28. El s'a întărîtat de minie · 

voia să intre în casă. Tatăl său' a
şi
i 
nu
t afară, şi 1-a rugat să intre. eşi 

_29 .. D_ar el, d�ept r��puns, a zis ta. talu1 sau : „lata, eu 1 ( 1  slujesc ca 
rc:b de atîţia ani, ş! ni�iodată nu ti-a� ca.Ic�t poru�ca ; ş1 .mie niciodată nu m1-a1 .dat !!!acar. un ied să mă veseles cu prietenu mei ; c 
30. iar cînd a venit acest fiu al tău care ţi-a mîncat averea cu femeii� �::.!;inate, i-ai tăiat viţelul cel îngră-
3 1 .  „fiul�"· i-a . zis t�tăl, „tu întot. �:
t
�u�f 

t
���· cu mme, şt tot ce am eu 

32. Dar trebuia să ne veselim şi să 
ne bucurăm, pentrucă • acest frate al 
tău era mort, şi a înviat, era pierdut 
şi a fost găsit." •ve„.24. 

Pilda ispravnicului necredincios. 

1 6  1 . Isus a mai spus ucenicilor Săi: 
„Un om bogat avea un ispravnic, 

care a fost pîrît la el că-i risipeşte 
averea. 2. El l-a chemat, ş i i-a zis : „Ce aud 
eu vorbindu-se despre tine ? Dă-ţi so· 
coteala de isprăvnicia ta, pentrucă nu 
mai poţi fi ispravnic." 
3. Ispravnicul şi-a zis : „Ce am să fac, 

dacă îmi ia stăpînul isprăvnicia? Să 
sap, nu pot ; să cerşesc, mi-e ruşine. 
4. Ştiu ce am să fac, pentruca, atunci 

cînd voi fi scos din isprăvnicie, ei să 
mă primească în casele lor." 
5. A chemat pe fiecare din datornicii 

stăpînului său, şi a zis celui dintîi : 
„Cit eşti dator stăpînului meu ?" 
6. „O sută de măsuri de untde· 

lemn", a răspuns el. Şi i-a zis : „la-ţi 
zapisul, şi şezi degrabă de scrie cin
cizeci." 
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oi a zis al tuia : „Dar tu, cit ! . 1 .. A�tor ?" „O sută . �c măsuri de 
cfre z1 d�cea o via - . • I 01 1 

eş�1 ,? a răsp�ns el. Ş_1 i-a z is : „ la-ţ i 
ş 2�trăluc1re. ta phna de veselie 

gfl�s�l, şi scrie. opt�ec1." . mit
. 
L 
La_ uşa _lu i, zăcea u • zap Stiipînul lui a la�dat pe 1spravni- 2 1 a�ar, phn de bube n sarac, nu-8. edrept pentruca lucrase în (ele _ f " : Şi dorea mu lt _ · 

cui n Căci 'fiii veaculu_i acest uia, fa\ă b
aramitu �i le, cari căcr se sature cu 

1eşte.menii lor, sînt mai în ţelepţi decît li
ogatulu 1 ; pînă şi c� a� de la masa 

d.e. �eluminii. .• 1oaa12 .36. �re�. 5 .s. 1Tes. &. &. ��eau bubele. inu veneau şi-i 
ful Şi Eu vă zic : Faceţi-va • prieteni fos 

· Cu vremea săracul . 
9. ajutorul b_?găţi i l�r ne�repte, pen- A � du_s d� îngeri în sînuÎ 1m.u�t ; şi a 
cu a atunci cmd veţi muri, sa vă pri- 23 

up1t ş� bogatul, şi l-au :11 vraam. truc - în corturile vecin ice. ,, D•n • n . _e c1nd era el în L •nirropat. 
Jlleas�: 19•21 . cap. 1 1 . •1 . 1 :im. 6. 17, tP, 19. · · 27• 1 or, 1n chinuri şi-· .docu 1nta mor
�î't Cine •  este credm_cios în cele mai sus, a văzut de' de 

a r
t
i icat ochi i în 

. : lucruri, este credmcios ş i  în ct"le şi pe L_azăr în sinul fi
a.r e pe Avraam, 

JlllC:i . şi cine este nedrept În cele mai .24· . ŞI .a slricrat ;  w! · 

Jllaci 'lucruri, este nedrept şi în cele f�e-ţ1_ m_ilă de "mine" şÎ7�te Avraame, 
Jll�ri. . "Mnt.20. 21 . C•p. 19. 11. z�r �a-ş_1 m_oaie vîrf� I de!�mete. pe L�
mt 1 Deci, dacă n'aţ1 fost credincioş i  şi sa-!111 racorească • lin�h l�lu� in apa, 
. bogăţiile 1 nedrepte, cine vă va în- zav sini •• chinuit în vă i

/ ' caci gro
�edinţa ade_văr,at�le bogăţ i i � . 25 . • z·;�. 1� . 12 . •• 1, •.  66_;�.aM:,.�e9a���;:' 
l2. Şi da�a n. aţi �ost crcd1nc1oşi în du-Îi �

fiul� , 1-� r�spuns Avraam ' : lucrul altuia, cme va va da ce este al 1 t 1 
ami�te ca, 1n viata ta 1 '

t
''a . vostru ? 

ua ucrunle bune, şi Lazăr ' i-
u i-a1 

13. Nici • o slugă nu poate sluj i  la 
P�. ce!e rele ; . acum aici el e�te

a l�at 
doi st�pîni ; căci sau va �rî pe unu� şi g�6.

t, W t� eş�1 chinuit. •
'
•••21. 13• cnr�1�� 

va iubi pe celalt, sau va (mea numai la · - 1 e h�ga toate acestea intre no · 
unul şi va nesocoti pe celalt. Nu pute- ş i 1n �e voi este o prăpastie' mare aş� 
ţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona ." �a . cei ce ar vrea să treacă de ai'ci la 

,, �lat. e. 2•. oi, sau de acolo la noi, să nu poat" " 
Mustrări făcute Fariseilor. _27. Bogatul a zis : „Rogu-te dar 

a.„ _ 
14. fariseii, cari • erau iubitori de ���te tt

'�!a�me, să trime(i pe Lază/În 
bani, a_s��lfa� şi ei_ toate lucrurile ace- 28

a � � Ul me_u ; . . . stea, ş1 1ş1 bateau JOC de El. <•Mnt.23.u. · ca�i am cmc1 fra\1, ş1 să le ade-
15. Isus le-a zis : „Voi căutaţi să vă 

v�re_a�ca aceste lucruri, ca să nu vină 
arătaţi " neprihăniţ i înaintea oameni- şi ei m acest loc de chin." 
lor, dar Dumnezeu •• vă cunoaşte ini- 29·. Avraam a r�spuns : „Au • pe Moi
mile; pentrucă ce ţ este înălţat între se şi .Pe prooroci ; să asculte de ei." 
oameni, este o uriciune înaintea lui �· J�a

. S.20;,:U·.16· 100.n 3.39,4&. Fnpt.10.21 ; n, 11. Dumnezeu. «Cap. 10.29. ""Ps. 7.9. t t Sam. 16. 7. 3.0. „N_u, parmte Avraame", a zis el ; 
16. Legea • şi prooroci i au ţ inut pî- 11c1 d_aca se va d�_ce la ei cineva din 

oă la Ioan ; de atunci încoace, Evan- morţi, �e vor poca�. ' ' 
ghelia lmpărăţiei lu i Dumnezeu se pro- 31 .  Şi �vraam _ 1-a _răspuns :  „Dacă 
povăduieşte : şi fiecare, ca să intre în nu asculta �e. Mo_1se ŞI pe prooroci, nu 
ea, dă năvală. '''Mat.4. 17; 11 . 12,rn. Cnp. 7. 29. vor crede nici chiar • dacă ar învia ci
.17. Este • mai lesne să treacă cerul neva din morţi." •10.012.1� 11. 
i1. pămîntul decît să cadă o singură 

lrrni���.�e21�l�v�-���-6Lii�t�5.1s. 1 Pet. 1 . 25. 
18. Oricine • îşi lasă nevasta şi ia pe alta de neyastă, preacurveşte ; şi cine ia 

de nevasta pe cea lăsată de bărbatul ei 
preacurveşte. ' 

'-� Mat. 6.32; 19.9. Marc. 10.11. 1 Cor.7. 10, 11. 
Pilda bogatului nemilostiv. �9: 11Era �T!_ o� _bogat, care se îmbră� porfira ş1 m supţire ; şi în fie-

1. G""'1e: Ma.mono. 

Prile jarile de păcătuire. 17 1. Isus a zis ucenicilor Săi : „E
ste • cu neputinţă să nu vină pri

lejuri de păcătuire ; dar vai de acela 
prin Care VÎO ! �';\lut.IS.0,7 M:1rc.fl . .t2. 1Cor.l l .19 . 
2. Ar fi mai de folos pentru el să i 

se lege o piatră de moară de git, şi să 
fie aruncat în mare, deci! să facă pe 
unul din aceşti m i:uţ i să păcătuiJscă. 
3. Luaţi seama la voi înşivă ! 
Dacă • fratele tău păcătuieşte îm-
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potriva ta, mustră-I ! •• Şi dacă-i pare 1 9. Apoi • i-a zis : „Scoală-te . 
rău, iartă-I ! că ; credinţa ta te-a mîntuit." şi Plea. 

�� .Mat. JS. l&,21 • .t11•Lev. 19.17. Prov. 17 . 10. Jac. 6. 19. .,.. Mat. 9. 2'2. Ma.re. 5. 34; 10. 5:J. c1111• 7 ·OO;s.  "8; l8. .f.2 
4. Şi chiar dacă păcătuieşte împo- Venirea /mpărăţiei lui Dumn 

· 
triva ta de şapte ori pe zi, şi de şa_pte 

20 F . . .  • ezeu. 
ori pe zi se mtoarce la _tm� ş1 zice : . �nse'! �� mt�ebat pe Isus ci „lmi pare rău !" - să-I 1erţ1. . V v� vem lmparaţ1a Im Dumnezeu. Drend 

5. Apostolii au zis Domnulu i :  „Ma- , raspuns, EI le-� z!s : „ lmpărătia 1�ţ reşte-ne credinţa !" . Dum�ezeu !1� vine m aşa fel ca" să . 1 

6. Şi • Domnul a zis : „Dacă aţi ave� beasca pnvmle. iz. 
credinţă cit _un grăl!nte de m�şţa�, aţi 21_. Nu • se va

"
zic�: _„ljite-o aici, sa . 

zice dudulUI acestllla : „Desradacmea- „Uite-o acolo ! Cac1 iată că Im - �ză-te şi sădeşte-te în mare", şi v'ar ţia •• lui Dumnezeu e.ste înlăuntrfiara. 
asculta. �� Mat. 17.20;21.21. Marc.9.23; 11.23. stru." " Y(•rs. 2:i. i;t.;' Rom. u��� 

„Robi netrebnici." Venirea Fiului omului. 
7. Cine dintre voi, dacă are un rob, 22. Şi a zis ucenicilor : Vor . . 

c�re ară sa� paşte o_ile, �i va �ice\ cînd z!le cin� v�ţi dori . să vcd�'ti una 
v�ni 

vme dela c1mp : „Vmo mdata, ŞI şezi I zilele Frnlu1 omului, şi n'o veji v d '" 
la masă?" �'  Mat.9.10. foa� 17e1�· 
8. Nu-i va zice mai degrabă : „Gă- , 23. Vi • se va zice : Iată-l ai( : -· 

ţeşte-mi • �ă V mă�înc! înci�ge-ţe, şi slu: tă-� acolo �" Să nu vă' 
duceţi, ni�i 1� Jeşt�-m1 pma v�1 m!nca ş1_ vo1 _bea eu ? nu-1 urmaţi. ··· Mat. 24. 2". )!orc. rn.21. cap.2J.a. duf,� aceea, vei mmca ŞI ve!c��:2.�'. �4. C�ci •, cum ies� fulgerul şi lu. tu · V • • P V mmeaza dela o margine a cerului Înă 9. Va rammea el vmdatorat vfaţa d� la cealaltă, aşa va fi şi Fiul om�lui robul acela, p�ntruca robul a facut ce-1 în ziua Sa. '''Matu.zi. fusese poruncit.? N_u ere�. . 25. Dar • mai întîi trebuie să sufere 1 O. Toţ a,şa ş1 voi,_ dueac� v�!1 f�ce multe, şi să fie lepădat de neamul a· tot ce . v1 s a ��runc1t, s� �1ceţ1 . „�m- cesta. "Marc.8. 31; 9. 31; 10.33• cap. 9 22 tem nişte rob� V netrebnlCI ; am facut 26. Ce • s'a intim lat î ·1 I j : ce eram daton sa facem." •' Iov22.3;35. I N 

• • 1 � n .z� e e. u1 
�;;i,,�: :�:2. Mat.26.SO. Rom. 3. 12; 11 .35. l Cor. 9. 16, 17 . . Fi�l'ui

s���l�Ît
:
imp a a f��.!\1�.��e'�'� 

Cei zece leproşi. 27. mîncau, beau, se însurau şi se mă· 
1 1 . Isus mergea • spre Ierusalim, şi ritau pînă _în ziua. cînd a intr�t Noe în 

a trecut printre Samaria şi Galilea. c�r�b1e ; ŞI � venit potopul ŞI i-a pră
"Luc.9.51,02. Ioao4.4. pad1t pe toţi. 

1 2. Pe ·cînd intra într'un sat, L-au în- 28. Ce • s'a întîmplat în zilele lui 
tîmpinat zece leproşi. Ei • au stătut Lot, se va întîmpla aidoma : oamenii 
departe, •Lev.13.46. mîncau, beau, cumpărau, vindeau, să· 1 3. şi-au ridicat glasul, şi au zis : deau, zideau ; •' Fec.19. 
„lsuse, lnvăţătorule, ai milă de noi !" 29. dar *, în ziua cînd a ieşit Lot din 
1 4. Cînd i-a văzut Isus, le-a zis : „Du- Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din 

ceţi-vă • şi arătaţi-vă preoţilor !" Şi pe cer, şi i-a pierdut pe toţi. •F•c.19.16,2<. 
cînd se duceau, au fost curăţiţi. 30. Tot aşa va fi şi în ziua cînd Se• 

•Lev.13.2;14.2. Met.8.4. Cap.6.14. va arăta Fiul omului . • 2Tes. 1.1. 

1 5. Unul din ei, cînd s'a văzut vin- 3 1 . ln ziua aceea, cine • va fi pe aco
decat, s'a întors, slăvind pe Dumne- perişul casei, şi îşi va avea vasele în 
zeu cu glas tare. casă, să nu se pogoare să le ia ; şi 
1 6. S'a aruncat cu faţa la pămînt la cine va fi pe cîmp, de asemenea, să nu 

picioarele lui Isus, şi 1-a mulţămit. se mai întoarcă. ''Mat.21.11. Marc.rn.1;: 
Era Samaritean. 32. Aduceţi-vă • aminte de nevasta lw 
1 7. Isus a luat cuvîntul, şi a zis : „Oa- Lot. •Fec.i9.2". 

re n'au fost curăţiţi toţi cei zece ? 33. Oricine • va căuta să-şi scape via
Dar ceilalţi nouă, unde sînt? ţa, o va pierde ; şi oricine o va pierde, 
1 8. Nu s'a găsit decît străinul acesta o va găsi. 

să se întoarcă şi să dea slavă lui Dum- 1 • Mat. 10.39; 16.26. Morc.8.35. Cap . o . 21. 1oeu 12.35. 

nezeu ?" 34. Vă spun • că, în noaptea aceea, 
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. . i vor f1 m acelaş pat, unul va : do• 10/ şi altul va fi lăsat ; d 1 �- Vameşul sta d 
1 01 3 

f1 1ua . •Mu�.2:uo .• 41 . 1 Tes.4.11. c ra�ne� nici ochii s�
pa.rţe, .şi. nu în-

două femei vor m acina 1mpreună . er , c 1 se băte • a ş1-1 nd1ce spre 
3\3 fi luată, şi alta va fi lăsată · !Dumnezeule af �l_piept, şi zicea . 
un6 Doi bărbaţi vo r  fţ la cîmp : u

.
nul osul !" , I a de mine, păcă: 

3 i· luat şi altul va f1 lăsat." 1 4. Eu vă spun - . 
va 1 Ucenicii L-au întrebat : „Unde a:e�ta s'a pogorî�aama� degrabă omul 
3:a-mne ?" Iar El a răspuns :. „Unde • h,'.'n1t d�cît cela lt. Că�Î�a sorntit nepri
� fi trupul acolo se vor stringe vui-

ta, v.a.f1 smerit ; şi ori . 0nc1ne se înal-
1a .. .. :•rovJ!uo. Mal . 21.28 va f1 •nălţat." cme se smereşte 
1uru. . _ . · .;. 1o ... . 22 . 2c.1. )Iat. 23 

' 

pilda 1udecatorulu1 nedrept. · 12· Cap. 1u1. rac.<.s. 1 p,1.5.�8. 
18 1 . Isus Ie·:,a spus . o pildă, ca să 1

5 • Copilaşii. 

le arate c_a trebuie să se roage să S 1-a� _adus şi nişte co ii . 
neeunnat, ş1 sa nu se �ase. '''Cnp. lt.5; 21 .  au e_ atmga de ei. Dar uce�ciiş1,_ ca 
�.N010• 12.12. Efes. 6.18. Col .4 . • .  1 Tes.5. 17. _vazuţ _lucrul acesta au • cmd 

I 2. El le-a zis : „ Intr'o cetate era un aceia cari-i aduceau. ·•·M�1.19_ 13��1��-t10�; 
·udecător, care de. Dumnezeu nu se _l 6. I�us a chemat la Sine . · . ' 

I lemea şi de oameni nu se ruşina. U· a zis : „Lăsaţi copilaşii 
pseă copr!aş1, 

3 ln cetatea 
aceea era şi o văduvă 1 !ne, ŞI nu-i opriţi . căci 1 VL!Ja_ la 

' ca;e vene'.!- des la el, şi-i_ zjcea : „fă-ml ui Dumnezeu este a •' unora c���raţia 
dreptate �n cearta c� p1n�ul meu." • 1cur.14.20. 1 r;„2.2. 

1 t Multa vreme n a voit să-i facă 1 7· �d�vărat • vă spun că oricin 
dreptate. Dar în urmă, ş i-a zis : Mă- va pm�u lmpărăţia lu i D�mneze� nu 

' car că _de Du!,1mez�u nu mă tem Şi de l� ��p;laş, cu niciun chip nu va int�� 
oameni nu ma ruşmez, · *Mm. 10.15. 

' 5. totuş, pentru că • văduva aceasta 
;nă tot necăjeşte, îi voi face dreptate Tlnărul bogat. 

ca să nu tot vină să-mi bată capul ." ' 1 8· Un • fruntaş a întrebat pe Isus . 
·:•cap. 11.8. „Bu�ule lnvăţător� ce trebuie să fa� 

6. Domnul a adăogat :  „Auziţi ce zi- ca sa moştenesc viaţa vecinică?" 
ce judecătorul nedrept ? ''Mat.19.16. Mnrc. 10.11. 
7. Şi D�mneze� • nu . va face drep- � 9. „Pentruce Mă numeşti bun ?" i-a 
tale aleşilor Lui, cari strigă zi şi r�spuns Isus. „Nimeni nu este bun de· 
noapte către El, şi este îndelunarăb- cit Unul singur: Dumnezeu. 
dător faţă de ei ? «Ap�.6.10. 20 .. Ştii poruncile : „Să • nu preacur· 
. 8. V� spun că� le va face dreptate veş_h ; să nu ucizi ; să nu furi ; să nu 
m cunnd. Dar crnd va veni fiul omu- faci ? mărturisire mincinoasă ; să cin· 
lu� va găsi El credinţă pe pămînt ?" steşh •• pe tatăl tău şi pe mama ta." 

. ::< Evr.!0.3i. 2 Pet . 3. 8, 9. ;.����3�.12, 16. Deut. 5. 16,20. Rom.13.fl . �'O:O Efeti . 6. 

Pilda vameşului şi a Fariseului. 21 . „Toate aceste lucruri," I-a zis el 
9.„A m�i spu� şi pilda aceasta pentru „le-am păzit din tinereţea mea." ' 

u_nu can � �e _u;icr�de�u în ei înşişi că 22. Cînd a auzit Isus aceste \'orbe, i-a 
smt. nepnhamţ1, ş1 d ispreţuiau pe cei- zis : „Iţi mai lipseşte un lucru : \'inde ' lal!1. •:•cap. l0. 29; 16. 10. tot ce ai, împarte la săraci, şi vei avea 
!O. „Doi oameni s'au suit la Templu ��������}n c���:ii�-�.���-�!_n1�1�_6u�� 
�aam
se
eş
r
.
oage ; unul era Fariseu, ş i  altul 23. Cînd a auzit el aceste cuvinte, 1 1 . Farjseul sta • în picioare, şi a în- s'a întristat de tot ; căci era foarte 

cepul sa se roage în sine astfel : bogat. 
„_Dumnezeule ••, Iţi mulţămesc că nu 24. Isus a văzut că s'a întristat de 
�rnt c_a ceilalţi oa'!leni, hrăpăreţi, ne- tot, şi a zis : „�ît• ?e anevoie \·or. in-
epţi, preacurvari sau chiar ca va- tra în lmpărăţ1a IUi Dumnezeu cei ce 

meşul acesta. au avuţii ! •Pro'- 11 2S �1.i 19 23. Mar< 10 23 

1 2 •Po. 136.2. *•Isa. l . 15 ; 68 . 2. Apoc.3. 17, 25. fiindcă mai lesne este . să tr�acă . � Eu postesc de două ori pe săptă- 0 cămilă prin urechea aculU1, decit s� mlna, dau zeciuială din toate venitu- j intre un om bogat în lmpărăţia lui 
n e  mele." Dumnezeu." 
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26. Cei ce-L ascultau, . au zis : „A tun- I zut cele întîmpla�,e� a_ dat laudă 1 .
. ci cine poate fi mîntmt ?" Dumnezeu. Cop."· 2G. Fupt. < . 21; 11. :�1 

27. Isus a răspuns : ,,Ce • este .cu_ ne- Zac/teu. 
putinţă la oameni, este cu putinţa la 1 9  1 Isus a intrat în lerih Dumnezeu." " 1"'

�
32· 17: c�a rin cetate on, şi 1re. 

28. Atunci• Petru a zis : „ Iată ca noi 2 Şi u� om boa�t nu 't z 
am 

lăsa!M��.
t
1��;1.��h�

e;.a��,. ����t.";'.1 . 37. m�i 121a rele_ vam:ş'llo�, 
m1 acheu, 

29. Şi Isus Ie-a . zis :. _,,Adevăr_at . v� n�· ���:: ��nvap��cf:are 
n�

s
r
t
id�

su� ;  �ar 
spun că nu este nimeni ' care s�.-ş1 t1 era m ic de statură. lui, cacj 
lăsat casa, sau n��asta, sau fraţi!, _s�u 4. A alergat îna inte i s' · • 
r,ă.rinţii, sau c

opm, pentru '1!1E.��.'!t:. tr'un dud ca să-L vadăş; pe�t;1\
1�� in. u1 Du�1rnez.eu, . ă mult mai drumul acela avea să treacă. pe 

30. ş1 să nu pnmeasc . • 5 Isus cind a ajuns la locul mult în .Yeacu� acesta. �e- ��um,: 1��2 !� Şi�a rid0icat ochii în sus i i- ace.Ia, veacul vutor, vrnja vecinica. 10 · · „lac�ee, �ă-�e j_os ?e grabă,
ş
căci

a
as���l 

/sus vesteşte moartea şi învierea Sa. trebuie sa r�min •i;i c�sa ta." 
. . d . 6. lacheu s a dat JOS in grabă şi l 3 1 .  Isus • . a luat .cu Sm� P: cei ?1- primit cu bucurie. ' ·a 

sprezece, �1 le-� zis : „lata ca ne suii:n 7. Cînd au văzut lucrul acesta t · 
la . Ierusalim,_ ş1 tot ce � a fost �cns cîrteau şi ziceau : „A • intrat să' „�!'. pri� pr'?°.roc1 despre Fml omulm, se duiască la un om păcătos !"  " 
va 1mplm1. ':'J\lat. 9 . 1 1 . Cap.:i. ao • Mot. IG. 21 ; 11.22; 10. 11. Marc. 10.32. ""'Pa.22.I••·�· 8. Dar lacheu a stătut înaintea Do : 

3 2. Căci va • fi. dat !n mina Ne�mpri- nu lui, şi . l-a zi� : „ lată, Doamne, j�
lor ; I I  vor batiocon, I I  vor ocan, I I  mătate din avuţia mea o dau săracilor · 
vor scuipa ; şi, dacă am năpăstuit • pe cineva c� • Mnt.27. 2. Cap.23. l . loan l8, 28. Fapt: 3• 13. cev.a, Îi dau Înapoi „ Împătrit." 

33. ş� după ce-L vor bate cu nuiele, ''(;np. s. 1.'. "" �.xod . :!2 . 1 . 1 sam . 12. a. 2 snm . 12. 6. 
li vor omorî dar a treia zi va învia ." 9. Isus 1-a zis : „Astăzi a intrat mîn-

34. Ei• n'a� înţeles nimic din aceste tui rea în casa aceasta, căci şi • el este 
lucruri : căci vorbirea aceasta era as- fiul •• lu i Avraam. 
cunsă pentru ei, şi nu pricepeau ce le .,, Ror•�· :· " · .12• i5.1Gal. 3. '.· ••' Cap'.13.16. 

spunea Isus. l O. P�ntruc� i:: IU (  _?mulu1 a yenii să 
• Marc.9.32. cap.2.ro;e.45• Ioao 10. 6; 12.16. caute ŞI să mmtu1asca ce era pierdut." 

"' Mnt.18. 1 1 .  l\lut. I0.6;10.2�. 
Vindecarea unui orb la lerihon. 

35. Pe • cînd Se apropia Isus de Ieri
hon, un orb şedea lingă drum şi cer
şea. (l�IPt.20.29 . .Marc. I0.46. 

36. Cind a auzit norodul trecînd, a 
întrebat ce este. 
37. l-au spus : „Trece Isus din Na

zaret." 
38. Şi el a strigat : „lsuse, Fiul lui 

David, a i milă de mine !" 
39. Ceice mergeau înainte, îl certau 

să tacă ; dar el ţipa şi mai tare : „Fiul 
lui David, ai milă de mine !" 
40. Isus S'a oprit, ş i a poruncit să-l 

aducă la El ; şi, după ce s 'a apropiat, 
l-a întrebJt : 

41 . „Ce vrei să-ţi fac ?" „DoaMne," 
a răs_puns el, ,.să·mi capăt vederea." 
42. :;; i Isus i-a zis : „Capătă-ţi vederea. 

Credinţa • ta te-a mîntuit." -'Cup. 11. 19 . 
43. Nui:naidecit, orbul şi·a căpătat ve

derea, ş1 a mers • după Isus, slăvind 
pe Dumnezeu. Tot norodul, cînd a vă-

Pilda polilor. 
1 1 . Pe cînd ascultau ei aceste lucruri, 

Isus a mai spus o pildă, pentrucă era 
aproape de Ierusal im, şi ei • credeau 
ră lmpărăţia lui Dumnezeu are să se 
a rate îndată. ''Fnpt. 1.6. 

1 2. Deci • a zis : „Un om de neam ma
re s'a dus într'o jară depărtată, ca să
şi ia o împărăţie, şi apoi să se în
toarcă. �� �fot. 2:1. 1.t  . . Me.rc. I3. 3t 

1 3. A chemat zece din robii săi, le-a 
dat zece poli 1, şi le-a zis : „Puneţi-i 
în negoţ pînă mă voi întoarce." 

1 4. Dar • cetăţenii lui îl urau ; şi au 
trimes după el o sol ie să-i spună : „Nu 
vrem ca omul acesta să împărăţească 
peste noi." :::to:m l . 11. 

1 5. Cînd s'a întors înapoi, după ce 
îşi luase împărăţia, a spus să chtme 
pe robii aceia, cărora Ie dăduse ba· 
n ii, ca să vadă cit cîştigase fiecare cu 
ei din negoţ. 

1 .  Grecevte : mJne. 
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Cel dintî i a" venit, .şi i-a zis : 16. ne polul tau a mai adus zece 
,.D��:11 ' 

po!1· El i-a zis : ,, Bine, rob bun ; fi ind
! �i rost cre� inci�s . în puţine lucru

ca rimeşte c1rmu1rea a zece cetăţi ." 
fl1 P >:• Mut.2.;. :n . c:1p. 1s 10. 

1 8  A venit al "doilea, . ş i i-a zis : 

,.D
�
�
�ne, polul tau a ma i adus cinci 

Pr�.· El i-a zis . şi . 
lui �  ?• f.rimeşte şi 

u cîrmuirea a cmc1 cc;t<,1 \1 . . 
1?0. A ven it un altul, ş1 1-a zis : „Doam
- iată-ţi polul, pe care l-am păstrat 
�:;·elit î�tr u� ştergar ; . „ 

.11 căci • m am temut de tme, fund-
câ �şti �n om, �spru � ie i .�e �'ai pus, 
· seceri ce n a1 sămanat. ·'M111. 2r„ 2<. 1\2 Stăpînul i-a zis : ,,  Rob rău ; te voi 

j�d;ca după • cuv intele t�le.  Ştiai •• 
că sînţ un om aspr,u, car; 1�u ce n'am 
pus !�s;!�1��s. Î;v 1� s��at�1��i��.��1�L. 25. 26. 
23. atunci de ce nu ,m i-ai pus banii 

la zarafi, pe!1truc�, la mto�rcerea mea, 
să·i fi luat mapo1 cu dobmdă ?" 
2t Apoi a zis celor ce erau de faţă : 
„Luaţi-i .�?lui, şi daţi-l celui ce are 
zece poli. 
25. „Doamne", i-au zis ei, „el are ze-

ce poli." 
26. Jar el le-a zis : ,,Vă spun că • celu i 

ce are, i se va da ; dar dela cel ce n'a
re, se va lua ch iar ş i ce a re . 

.o:ilJat.13. 12;25.29. Marc . 4 . 20  Ce.p.8.18. 

27. Cît despre vrăjmaşii mei, cari 
n'au vrut să impărăţesc eu peste e i a

' duceţi-i incoace, şi tăiaţi-i înai;tea 
mea.' ' j 28. Dupl ce a vorbit astfel, Isus a 
pornit• în frunte şi Se suia spre Ieru
salim. ""Mo.rc.10. 22. 

Intrarea lui I sus ln Ierusalim. 
2g. Cînd •. S'� apropiat de Bctfa�he 

ş1 de. Betama, 1nspre muntele numit al  
.llăsl.m �lor! . Isus a trimes pe doi din  
ucemcu Sat, >:• :Mat. �l. l\lurc. ll . I .  
JO„ şi le-a z is : ,,Duceţi-vă în satul �mamtea" v.oastră. Cînd veti intra în !· v�ţr _gas1 un .măg�ruş legat, pe care na mcalecat nimeni niciodată : desle

ga\1-I, şr aduceţi-Mi-! . 
1 li. Dacă vă va întreba c ineva : ,,Penrprce-1 d�slegaţi ?" să-i spuneţi aşa : 
;1.'

�ntruca Domnul are trebuinţă de 

1l�u Cejc� fuseseră trimeşi, s' au dus 
gasit aşa cum le spusese Isus. 

?J:. Pe cînd des\e!l' 1 0 1 5  p1�u lui le-au zis . „�u măgăru şul, stăma�aruşuJ ?" · " entruce deslegaţi 
b 34. E1 au răspuns . ��n \ă .de el." · „Domnul are tre-
A " .Şr au adus mh" por şi-au aruncat ,

a.ruşui la Isus. au aşezat pe Isus, căl���nc\e pe el, şi 
1:•2 H"g.9. rn. Mut. 21. 7. �lur��a�upra. 36. Pe cînd • mercre I . 1 . , , loau io . u. 

aşterneau hainele 
„ a

d 
sus, oamenii îşi 

3 7. Şi cînd S'a a 
�� 

. rum. "M•t. 2t. s. 

spre PO"orîşul 
p piat de Ierusalim 

toa'.ă m�Î\ imca uc��i�'.( lu1 J\:1ă_:linilor: 
cur re, a rnceput să laud 

or, plrna de bu
cu glas tare pentru to 

� pe .Du�nezeu 
carr le văzuseră 

a e minunile, pe 

pi�;t�/ �iceau :. ,,"Bi!1ccuvîntat • este lm
lui ! Pace 

��eî;1�:
r m

i Num: l.e Domnu
prea înalte !" 

' ş slava rn locurile 
39 �' Pis. ��8. 26. CClp. 13.35. i:i.:. Cap.2. 14.  Efea 2 1' · Unu Farisei di 

· · · 
lui Isus : \nvă\ăt� i" noro�, a.u zis 
nicii ! 

" ru e, cearta-Ţi uce-
40. Şi El a răspuns · Vă s _ 

daLă vor tăcea ei, pietr�l�'. vor ��la��: �'Mllb�2.i 1 . 
Isus plînge pentru cetate. �I .  

t
Cînd S'a afropiat de cetate şi a vazu ·o, Isus a plîns pentru ea, 

42. �i- a �is : „Dacă a.i fi cu:�::·�;
·;i tu, ma.a� r� această zr, lucrurile, cari p_uteau sa-\1 dea pacea ! Dar acum ele srnt ascunse de ochii tăi. ' 

43. Vor veni peste tine zile cînd 
vrăjmaş i i  tă_i te vor inco�jura • 'cu şan
ţuri, te vor rmpresura, ş1 te vor stringe 
din toate părţile : 

�'lsll.29.3,4. ler.6.3, 6. Cap.21.20 . 
. 44. t� • vor fa.�e u.na .cu P.ămintul, pe trne şr pe cop111 tăr drn mrj locul tău · 
ş i nu •• vor lăsa în tine piatră pe pia'. 
tră, pentrucă t n'ai cunoscut vremea 
cînd ai fost cerceta :ă." • I RP1t.9. �. 8. 

)lic.3. 12. Y(•,:\lat. 2-1.2. :'tlnrc. 13.2. Cap.21.6. "tllan.9. 

24. Cup. 1 .68. itl. I P1·L. 2.I'!, 

Izgonirea vînzdtorilor din Templu. 

45. In • urmă a intrat în Templu, şi 
a început să scoată afară pe ceice vin
deau şi cumpărau în el. 

0Mut. '! l . t'!. :'th1rc. 1 1 . 11. 1.;, foan 2. U, l!:i. 

46. Şi le-a zis : , ,Este scris • :  „Casa 
Mea va fi o casă de rugăciune. Oar 
voi" aţi fă:ut din ea o peşteră de til
hari." (< l...u . .  ·iri . 7 .  <:>olt>r. 7 . 1 1 .  

47.  Isus învă\a în toate zilele pe no-
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rod în Templu. Şi preoţii cei mai d� 
seaml •, cărturarii şi bătrînii norodulm 
căutau să-l omoare ; 

"'" Mllrc . 1 1 . 18 . Ioan 7.19;8.37. 

48. dar nu ştiau cum să facă, pentru
că tot norodul l i sorbea vorbele de pe 
buze. 

Puterea lui Isus. 20 1 .  Intr'una • din acel� zile, cînd 
învăţa Isus norodul. rn Templ_u 

şi propovăduia Eva_ng�eha1 au veni! 
deodată Ia El preofi1 cei mai de seama 
şi cărturarii, cu bătrînii, " Mnu1. 2s. 
2. şi I-au zis : „Spune-ne, �u • ce I?U· 

tere faci Tu aceste lucruri, sau cine 
Ţi-a dat puterea aceasta ?" "F•�t. •. 7; 1.21. 

3. Drept răspuns, El le-a zis : „Am 
să vă pun şi Eu o întrebare. Spune
ţi-Mi : 

4. Botezul lui Ioan venea din cer sau 
dela oamen i ?" 
5. Dar ei cugetau astfel între e i :  „Da

că răspundem : „Din cer", va zice : „A
tunci dece nu l-aţi crezut?" 
6. Şi dacă răspundem : „Dela oame

ni", tot norodul ne va ucide cu pietre ; 
căci • este încredinţat că Ioan era un 
prooroc." � ... Mut. u .  o; 21. :.>t>. Cap. 7.  20. 

7. Atunci au răspuns că nu ştiu de 
unde venea botezul lui Ioan. 
8. Şi Isus le-a zis : „Nici Eu n'am 

să vă spun cu ce putere fac aceste lu
cruri." 

��f pt. Acum, ce le va face stă pinu( 
1 _6. V_a yeni, va pierde pe vier„ ceia, ş1 via o va da altora " C 11 a. 

auzit ei cuvintele acestea, �u zis1?d au cidecum !" · „N1. 

.1 7. Dar !su� i-a privit drept în 1 ş1 a zis : „Ce insemnează cuvinte! aţă, stea, cari au fost scrise : „Piatrae• ace. care au lepădat-o zidarii, a ajuns ! re 
pusă în capul unghiului ? sa fie 
1 8. Oricine va cădea ;::t�1��t;i;t.21· 42. 

sta, va fi zdrobit de ea : şi • pe :ce!1" 
peste care va cădea e�, îl va spulber�e?'� �- Dan . 2 .  :-i1, 35. :Mo.t .11 
1 9. Preoţii cei mai de seamă şi ·- ă"· turarii căutau să pună mîna pe cEl. chiar în ceasul acela, dar se temeau d ' norod. Pric�puser� că Isus spusese pil� da aceasta 1mpotr1va lor. 

Birul Cezarului. 
_20. Au �  încep1!t să _Pînd�ască pe Isus . ş1 au tnmes nişte 1scod1tori cari s� prefăceau că sînt neprihăniţi: ca să-l prin?� �-u yorba �i să-l dea pe mîna stăp�nim ŞI pe mina puterii dregătorului. �" Mt\L.22. 15, 2 1 .  Iscoditorii aceştia L-au întrebat . „Inyăţătorule ",_ ştim că �orbeşti şi în: veţi pe oameni drept, ŞI că nu cauţi la faţa oamenilor, ci-i înveţi calea lui Dumnezeu în adevăr.�· Mnt .  :!'2. 16. :\Iarc.12. u. 
22. Se cuvine să plătim bir Cezarului 

Pilda vierilor. sau nu ?" 
23. Isus le-a priceput viclenia, şi le-a 9. Apoi a început să spună norodului răspuns : „Pentru ce Mă ispitiţi ? pilda aceasta : „Un ' om a sădit 0 vie, 24. Arătaţi-Mi un ban1. Al cui chip şi a arendat-o unor vieri şi a plecat în- ale cui slove sînt scrise pe el ?" „Ale tr'o altă ţară, pentru o vreme înde- Cezarului" au răspuns ei. lungată. • Mn1.21.:i:<. Mal'<'.12.t. I I O. La vremea rodurilor, a trimes la 25· Atunci E le-a zis : „Daţi dar Ce-

vieri un rob, ca să-i dea partea lui din D���!z�� c:s��t:1
a1
C
t�a����e

ş
z���! rodul viei. Vierii l-au bătut, şi l-au 26. Nu L-au putut prinde cu vorba trimes înapoi cu mînile goale. înaintea norodulu i ; ci, miraţi de ră-1 1 . A mai trimes un alt rob ; ei l-au 

bătut şi pe acela, l-au batjocorit, şi spunsul Lui, au tăcut. 
l-au trimes înapoi cu mînile goale. Despre înviere. 
1 2. A mai trimes un al treilea rob ; 27. Unii' din Saduchei, cari'' zic că nu 

ei l-au rănit şi pe acela, şi l-au scos este înviere, s'au apropiat şi au întrebat 
afară. pe Isus : • Mnt. 22 . 23. Marc . 12.18. •'•'Fnpl.23.o,�. 

1 3. Stăpînul viei a zis : „Ce să fac ? 28. „ Invăţătorule, iată ce ne-a scris 
Am să trimet pe fiul meu prea iubit ; Moise • :  „Dacă moare fratele cuiva, 
poate că îl vor primi cu cinste." avînd nevastă, d ar fără să aibă copii, 
1 4. Dar vierii, cînd l-au văzut s'au fratele lui să ia pe nevasta lui, şi să 

sfătuit între ei, şi au zis : „lată �oşte- ridice urmaş fratelui său." •Deui.:u. 
nitorul ; veniţi să-l ucidem ca moşie- 29. Au fost dar şapte fraţi. Cel �in-
nirea să fie a noastră." 

' tîi s'a însurat, şi a murit fără copu. 
1 5. Şi l-au scos afară din vie, şi l-au ! 1. Greceşte: dlunr. 
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e nevasta lui, a lu.�t-o al doilea ; 
JO. 

Puri! şi el f_ără cop� 1 . 
. şi a 111A Juat-o ş1 al tre_1lea� �1 tot aşa 1},\:_şapte ; şi au murit fara să lase 

cW\a urma tuturor, a mur it şi fe
JJleia. 

Deci la înviere, ne,·asta căruia 
J3. ei 'va fi femeia ? Fiindcă toţi 
d1n��e au avut-o de nevastă . 

.
'
.
'
. şa� Isus le-a rls_pu!1s : „ f'._1 1 ! veacului 3 ;iuia se însoara ş1 �e i:!l�r�tă ; ac� dar cei ce vor f1 gas1.t_i vrednici 

. 
3 

�ibă parte de _veacul . vutor şi de 
�ă  :erea dintre cei morţi, 01c1 nu se 
1"o�1 însura, nici !1� se vor măr ita. 
136 Pentrucă ni:1 nu .:vor _putea muri, 
căci vor fi • ca i_�ge�� - �1 �o� fi fiii 
lui Du��::���/���� t ion!'!.�:�:·�·���!�/��: 
37 Dar di morţii înviază, a • arătat 

ins�Ş Moise, ,�
n !ocul unde este vorba 

despre ,,Rug , crnd _numeşte pe Dom
nul : ,,Dumnez�ul Im Avraam, _ Dumne
zeul lui Isaac ş1 Dumnezeul lu�.L��f.�::'. 
38. Dar Dumnezeu _nu _este un Dum
nezeu al celor m��ţ1,. c1 a_ţ ,�elor vii, căci pentru E l  toţi srnt v1i,;Hom.s. to, u. 

39. Unii din cărturari au luat cuvîn
lul, şi au zis : „ Invă(ătorule, bine ai 
zis." 
rn. Şi nu mai îndrăzneau să-I mai 

pună nici o întrebare. 
Al cui fiu este Hristosul? 

41. Isus le-a zis : „Cum • se zice că 
Hristosul este fiul lui David ? 

._„ Mat. 22. 42. MC\rc. 12. 3.�. 
42. Căci însuş David zice în Cartea 
Psalmilor :  „Domnul a zis • Domnului meu : „Şezi la dreapta Mea, 

"" Pe.110.1. Fapt. 2.3-1. 

43. pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi 
supt picioarele Tale." 
H. Deci David II numeşte Domn ; alunei cum este El fiul lui ?" 

Ci!rturarii mustraţi de Isus. 
45. Atunci • a zis ucenic ilor Săi, în auzul întregului norod : 

�" Mnt 29. 1.  Marc.12.38. 

46. „Păziţi-vă • de cărturari, cărora le f,lace să se plimbe în haine lungi, ş i 
să e �acă •• lumea plecăciuni prin piele ; ei umblă după scaunele dintîi în 
s1nagogi, şi după locurile dintîi la ospeţe ; „„ Mat.ia.ii. „„�„cap . 1 1 . -1B. 

47. şi • casele văduvelor le mănîncă, 

î� ti_mp ce de .. I 01 7  c1un1 lungi D 
ochu lumii fac mare osîndă." 

e aceea vor ' lua ;��; 0 Met. zs . u. 
V/ldu1>a sltrac/l. 21 1 . Isus Şi-a ridicat .. . zut pe nişte b _ochu_. ş1 a• \'ă-cau darurile în visâ�a.\1 can îşi arun-

2. A. văzut şi pe �ie. 'M"'"· 12. •1 . arunc1nd acolo d . b 
vă�uvă săracă 

3. Şi a zis . A 
o1 "ănuţ1. ' 

această văd�v'ă �ăervar"at vă spun, că • 
mult decît toţi ceilaÎ\-3. a aruncat mai 
4. Căci toţi . l , ''2 Cor.s . 12. 

ruri din pris���r\� 
a
_
u 
d
aruncat la dJ

cat din sărăcia ei 
r '  ar ea a arun-

trăiască." ' tot ce avea ca să 

1 . 
Nimicirea �u�atu:zutui şi venirea fiului omului. . e c1nd vorbeau unii •  des piu, că era împod b"t _pre Tem-

moase şi daruri, ls�s 
1 
a ��s :

pietre fru-

6. „'(o,r veni zile cin�
�h��\�� �l\l"l'� 13·_1 . 

fi�a d�1rl��:���,ă pe piat'ră, care :ăa�� 
7; „lnvă(ătorule", L-au înt;�;;:t"' �;· „cm�

? 
se _vor întîmpla toate aceste lu'. crun; .Ş1 care va fi semnul cînd se vor mhmpla aceste lucruri ?" 8. }s�s a răspuns : „Baga ii de seamă sa . nu vă amăgească cineva Căci v?r 

_
vem m�lţi în _Numele Meu, Ş i vor zice · „E� �:nt "Hnstosul", _şi „Vremea se apropie. Sa nu mergeţi <lupa ci. 

�� Mo.t.2-1. ·I. Mfll'C. l3.l1. E.fes.f>.li.  :!T''?< . :.! . !L 
9. Cînd veţi auzi de războaie şi de răsc��le •• . să nu. vă spăimînta\i ; pen

truca mtu trebuie să se întîmple aceste 
lucruri. Dar sfîrşitul nu va fi îndata. 1 O. „Apoi" •, le-a zis El, „un neam 
se va scula împotriva altui neam, şi 
o împărăţie împotriva altei î�C���!i): 

1 1 .  Pe alocurea vor fi mari cutr� 
mure de pămînt, foamete şi ciumi ; rnr 
fi arătări înspăimîntătoarc, şi semne 
mari în cer. 
1 2. Dar • înainte de toate acestea, 

vor pune mînile pe voi, şi vă vor pri
goni : vă vor da pe mina smagogclor, 
vă vor arunca în " temniţe, vă vor 
tîrî ţ înaintea împăra\il.o� şi înainte� 
dregătorilor, din ţţ pncma Numelui 
Meu. �\ �forc. l!l. 9. Apoc.:?.10. M Fa11t. •· 3; : • .  1i-: 
13.4; 16.2". +Fnpt.:!fl.23. tt t 'Ptt.2. 13. 

1 3. Aceste lucruri vi • se vor întîmpla 
ca să fiţi mărturie. •Filip. 1 .  �. 2T„. 1 · 1 
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1 4. Ţineti bine minte •? s� nu vă �în-
diti mai dinal���- .��19V�]�,:�;�1���P� ;2. u . 

1 5. căci vă voi da o gură şi o înţ�
lepciune, căreia nu-i vor pu_tea �a
spunde nici sta împotrivă • toţi prollv
nicii v�ştri. �� hipt.�. •�· 

1 6. Veti • fi daţi în mînile_ lor_ P'".� 
şi de părinţii, fraţii, rudele şi_ prieţen11 
rnştri · şi vor omorî pc mulţi • dintre 
VOÎ. ' :o ;\Jic. i . 6 .  '.\l11rc. 1:-1. 12. '� Fu_11t. 7.:S.; l�. 2-

( 7. Veţi • fi urîţi de toţi drn pncrna 
Numelui Meu. • M•l. l.0·22· 

1 8. Dar • niciun păr din cap nu v1 se 
va pierde. _ ·�1"'· '0·30• 1 9. Prin răbdarea voastra, vă veţi 
cîştiga sufletele voastre. 

Indemn la veghere. 
20. Cînd • veţi vedea lerusalimu_l în

conjurat de oşti, să ştiţi că atunci pu-
stiirea lui este aproa��al.24. 15. 

:'.Ilare. ia
. " · 

21.  Atunci, cei din ludea să f':1gă la 
munţi, cei din mijlocul _ ler1;1salunul�1 
să iasă afară din el, ş1 cei de prrn 
ogoare să nu intre în el. . . 22. Căci zilele ace!ea vor f1 zile de 
răzbunare, ca să • se împlinească tot 
ce este scris. • vao . 9 . 26, :r. . z.,h. n . 1 . 

23. Vai • de femeile cari vor fi în
sărcinate, şi de cele ce vo_r da ţî_tă în 
acele zile ! Pentrucă va f1 o stnmto
rare mare în ţară, şi minie împotriva 
norodului acestuia. * MaL 24. 19. 

24. Vor cădea supt ascuţişul săbiei, 
vor fi luaţi robi printre toate neamu· 
rile ; şi Ierusalimul va fi călcat în 
picioare de neamuri, pînă • se vor îm-
plini vremurile n��';!1n�:.!J.��:i. 7_ Rom. li. :io. 
25. Vor • fi semne în soare, în lună 

şi în stele. Şi pe pămînt va fi strîm
torare printre neamuri, cari �u �o.� şti ce să facă la auzul urlctulu1 marn 
şi al valurilor ; 

* llat.24.2>. ?tlnrc. 13.24. 2 PP1. 3. 10, 12. 
26. oamenii îşi vor da sufletul de 

groază, în aşteptarea lucrurilor cari 

:!ril�r 
c����I�: ��r 

Pfim�l1t
;
in���� • pu-

(l )1at . 2t . 29. 
27. Atunci vor vedea pe fiul omului 

venind • pe un nor cu putere şi slavă 
mare. • !llat.24. '.ll. Apoc. 1 .  7; 14. 14. 

28. Cînd vor începe să se întimple 
aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi 
să vă ridicaţi capetele, pentru că iz
băvirea voastră se • apropie." 

(IBom.8.19, 29. 

29. Şi • le-a spus o pildă : v smochinul şi toţi copacii. " ede(i 
).fat. U . 32. �Cnrc.13 

30. Cînd înfru�zesc, ş i-i vedeţi ·28: singuri cunoaşteţi că de acum var� vo, 
aproape. este 

3 1 .  Tot aşa, cînd veţi vedea înr plînd�-se 3:ceste lucruri, să ştiţi că l�: părăţ1a lui Dumnezeu este aproa 3 2. Adevărat vă . seun_ că nu va tr�:� neamul acesta, prna crnd se vor im pl ini toate aceste lucruri. · 

33. Cerul • şi pămîntul vor trece da cuvintele Mele nu vor trece. •111.�2.1.d 
34. Luaji s�ama_ • la V?i în�iv_ă, ca nu 

:umv_a sa v 1  se �ngreu1e�e inimile cu 
1m�u1b��e d� m1_nca_re ş1 �ăutură, şi cu rngr11orănle v1eţ11 acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. 1'= ftorn . 13. 13. 1 Tes.ti.6. 1 Pt"t . .f. . i. 

35. Căci. ziu_a aceea _va veni ca• un laţ 
pest� toţi . ce1ce locuiesc pe toată faţa 
pămrntulu1. 

c 1 Tes.5.2. 2Pet. 3. 10. Apoc.3.3; 16. u. 
36. Vegheaţi dar în ţot timpul •, şi rugaţi-va ••, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, cari se vor întîmpla, şi să staţi ţ în picioare înaintea fiului omului." '' M•t.2u2;26.1.1. 

Marc. 13. �- :c:.* Cap.18.1.  t Pe.  1 . 5. Efes. 6.13. 
37. Ziua, Isus învăţa • pe norod în 

Templu, iar •• noaptea Se ducea de o 
petrecea în muntele care se cheamă 
muntele Măslinilor. • lollll s . i,  2. ••cap.22. 'll" 

38. Şi tot norodul venea dis de dimi
neaţă la El în Templu, ca să-l as
culte. 

Sfat împotriva lui Isus. 22 1 .  Praznicul azio:iilor, numit Pa
ştele, se • apropia. 

i:i :uat.26.2. Marc.H.1. 
2. Preoţii cei mai de seamă şi cărtu

rarii căutau • un mijloc cum să omoare 
pe Isus ; căci se temeau de norod. ll)Ps .2. 2. Ioan 11.47. Fapt.4.27. 

3. Dar • Satana a intrat în luda, zis 
şi lscarioteanul, care era din numărul 
celor doisprezece. 

* .\lat .26. 14. Marc.t.f..10. Ioan 13.2. 27. 

4. luda s'a dus să se înţeleagă cu 
preoţii cei mai de seamă ş_i cu căpe
teniile străjerilor Templului cum sa-L 
dea în mînile lor. • 5. Ei s'au bucurat, şi au căzut • Ia rn-
voială să-i dea bani. • Zs.h. IJ.!2. 
6. După ce le-a făgăduit c_ă �1-� va 

da în mini, Iuda căuta un pnleJ mme· 



LU CA 22 . 
. să dea pe I�us în mînile lor, fără I după cu •• 1 0 1 9  
r:�rea norodului. omul accla r

este rînduit. Dar vai d ş 
Prăznuirea Poştelor. . 

p in
.;��e

26este vîndut El !'� 
· I · A · · 1 • I 23. Ş1 • • · .u. „ Fapt ? �  

rua • praZDICU Ul Zlml or, 1n care pe J ţ" 
au_ l nceput să S • · - · 2'1; 4.28, 

1. 1 u ·ertfi te Paştele, a venit. I c a 11 cine din ei e • 1ntrebe unii 
�ebu1a J 

. 
,, Mat. 26. 17. More. 1<.12. 

are va face lucrul aces�: fie acela 
8 Şi Isus a �r1mes pe _Pe_tru şi pe I •Mat.26.,;_ Ioan is 

· i le-a zis : „Duceţ i-va de pre- i Care ·2'l.S.. 
loan •. _�e Paştele, ca să mîncăm." 24 este cel mai mare ?  gaWUnde voieşti să pregătim ?" L-au tă 

� lnt�e apostoli s'a • iscat . 
. 9. 'bat ei. sdco: 

sa ştie ca�e din ei a\·�� o cear-1�1�� El le-a răsp�ns : '? laţă� cî!1d veţi it ca cel mai mare ? să fie 
. tra în cetate, va va 1eş1 inainte un 25 1 ''Marc. 9.34• Cap.o 46 1� ducînd un u}cior cu ap� ;  mergeţi mu;i) 

su� le-a • zis : „Im păra ţii N
. · 0 ' ă el în casa in care va intra, le st·o� 0mnesc peste ele . i c 1 eadff. şi sp��eti. st.ăpînu lui case i : „I�- făcăt��:�esc, li se dă• numeic

ş 
de \j��� 

răţătorul 1ţ1 �1�e . „Und_e e�t� odaia 26. Voi ' • . . Mo1 . 20.2'. Mon:.io.„. 
pentru oaspeJ1? . in c!l�� sa mamnc Pa- mare dintr:� n_u f!li . aşa. Ci " cel mai 
·tele cu ucen!cu. Mei . . şi celce • O!, sa fie ca cel mai mic . l
l 2. Şi are sa_ va arate o odae_mare de cirm�1eşte, ca celce slujeşte'. 

sus, aştern��a gata : acolo sa pregă- 27. Căci , 
)laL20.26. 1 P"

:
"· '· ••cap.•.<s. 

ri!r Paştele. . _ . stă 1 _ care es_te mai marc : cine 
ll Ei au plecat, ŞI au gas1t aşa cum • ? N ma_sa, sau cine slujeşte la 
le spusese E l. Şi _au pregătit Paştele. �a · .u ci.ne st�. la masă '  Şi Eu „ ��� 
14 Cî

n
d • a sosit ceasul, Isus a şe- r•. sin! in m11locul vostru ca celce zut 0 )a masă cu cei do isprezece apo- s �beşte la masă. 

stoli. . 
.::•l\lat.26.:o. l\farc. 14. 17. 

ap. 12 .
. 
37.„('::.Ma�. 20.28..Joan I3. 1a, u. F11\p.2. ; ,  

15. El le-a zis : „Am dorit mult să 28· Voi. sinteţ1 a_ce1a, cari aţi rămas 
mănînc Paştele acestea cu voi înainte Mclntenit cu Mine în încercările • 
de patima Mea ; 2i e. • · • Evr. •· 1;. 

16. căci vă spun, că de acum încolo . · De_ aceea va � pregătesc lmpără-
nu Ie voj mai �î�c�, pîf!ă' la împl in i: �i::0 d��a cum Tatai Meu Mi-a pregă· 
rea lor m lmparaţ1a IU i Dumnezeu." !  q1�,· u 47 ? 

"'Cap.14. 15. Fapt. 10. 41 . A poc. 19 .9. JO · • · �· .„Cap. I�. 32." 2�or. t. 7: 2 Tlm . '.!. t2. 
17. Şi a luat un pahar, a mulţămit Me� l� l�p�1.ţcaţ��1 sa 

_
bet1 la mas� 

lui Dum��zeu� şi. � zi� : „Luaţ_i .paharul pe scaune d�rad�amni:�·c�1 :: ·�u�:�:ti acesta, ş1 1mparpţ1-I intre_ voi , . . pe cele douăsprezece s · r.J I 1 ţ · 
1 8. pentruc� va spu_n • ca nu yo� m�1 Israel."  • llot.R. i1. C•�r�:n.�11 A� 19 �1 bea ?e acum in�olo din r?d ul .v1ţe1, pa- ••Pe.49.14. Mat.19.2S. 1 cor.6. 2. A�. 3.21. • · • 

nă cmd va vem Impără\la lui Dumne
zeu." * MaL. 26.29 . .Marc. 14.25. 

19. Apoi � a luat pîne ; şi, după ce a 
mulţămit lui Dumnezeu, a frînt-o, şi 
le·a dat-o, zicînd : „Acesta este tru
pul Meu, care se dă pentru voi ; să fa. 
ceţi lucrul acesta •• spre pomeni rea 
.llea." • Mol. 28.26. Marc.14.22. •o i Cor. 11.24. 
20. Tot astfel, dupăce au mîncat, a 
luat paharul, şi l i l-a dat, zicînd : „A
�t· paha_r este legămîntul cel nou, facut m singele Meu care se varsă 
ptnlru voi." ' 

* I Cor.10.16. 

Descoperirea vînzătorului. 

JL „Dar • iată că mina vînzătorului 
• eu este cu Mine la masa aceasta. 

;Ps . .U.9. Mat.26.21,ZI. Marc. u. 18. Joan 13. 21.26. 
22. Negreşit ', Fiul omului Se duce, 

lnşliin(area lui Petru. 
3 1 .  Domnul a zis : „Simone, Simo· 

ne, Satana • v'a cerut să vă cearnă " 
ca griu l. 0:- t Pet.5.S. OOAruo19.9. 
32. Dar Eu • M'am rugat pentru tine, 

ca să nu se piardă credin(a ta ; şi, 
dupăce te " vei întoarce la Dumnezeu, 
să intăreşti pe fraţii tăi." 

*lo:i.o 17.9. 11, lb. ov P�.01. lJ. loan21. l6--17. 

33. „Doamne", l·a zis Petru, „cu Ti
ne sini gata să merg chiar şi in tem· 
niţă şi la moarte." . • . 
34. Şi • Isus i-a zis: „Petre, 1ţ1 spun 

că nu va cînta astăzi cocoşul, pînă te 
vei lepăda de trei ori că nu Mă cu· 
noşti." "" Mat.20.34. Marc.ICtl. Ioan 13.38. 

35. Apoi ' le-a mai zis : •:
Cînd . v'a!TI 

trimes fără pungă, fără traistă, ş1 făra 
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încălfăminte, aţi dus voi lipsă �e ce- marelui preot, şi i-a tăiat 
va ? „De nimic", l-au răspuns e1. dreaptă. ·:·�lnt. 26.51 . 

Marc. 11 „ �rechea 
"Mnt.10.9. cnp.9.3;10.4. 5 1 .  Dar Isus a luat cuvînt�I 

· �·1118:"· 
36. Şi El le-a zis : „Acum, dimpotri- „Lăsaţi-i ! Pînă aici !" Şi s•a' ş; .a zis : 

vă, cine are o pungă, s'o i� ; ci�e �re urechea omului aceluia, şi 1.: 1�s de 
o traistă, deasemenea s'o 1a ; ş1 cme cat. Vinde. 
n'are sabie, să-şi vîndă haina, şi să-şi 52. Isus • a zis apoi preoţilo cumpere o sabie. mai de seamă, căpetenii lor str�· celor 

37. Căci vă spun că trebuie �ă se îm_- :rempl1:1lui şi . bătrîn_ilor, cari vi�t;10: 
plinească cu Mine aceste cuvinte seri- 1mpotr1va Lm : „Aţi ieşit după M�ra 
se : „El • a fost pus în num_ă�ul celor ca după un tîlhar, cu săbii şi cu 1.ne 
fărădelege." Şi lucrurile privitoare la mege ? . 

''' �Int . 26.6.5. �lnrc. i�.1�· 
Mine, sînt gata să se împlinească." 53. I� t?at.e z1lele �ram cu voi în Te · <• Isa.53.12. Marc. 15.28. piu, ŞI n aţi pus mina pe Mine. o:; 
38. „Doamne", I-au zis ei, „iată aici acesta este. c;�asul vostru şi puterea în. 

două săbii." Şi El le-a zis : „Destul !" tunereculm. "loani2.„. 
Ohetsimani. Tăgăduirea lui Petru. 

39. Dupăce • a ieşit afară, S'a •• dus, 54. Dupăce • au pus mina pe !su 
ca de obicei, în muntele Măslinilor. L-au dus şi L-au băgat în casa marei 

s! 
Ucenicii Lui au mers după El. preot. Petru mergea •• după. El de du'. 

�'Mat.26.36. Marc.U.32. Ioe.nlS. t .  •h'Cap.21. 37. parte. >:•Mat.26.57. •:":' l\lnt. 26 .58. Ioe.nie.� 
40. Cînd • a ajuns la locul acela, le-a -�5. _Au • aprins 1:1n foc în mijlocul cur� zis : „Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ţ 1_1 ŞI a!-1 şezu_t JOS. Petru s'a aşezat ispită." ''M•t.6. 13;26.41. Marc. 14.38.Vere.46. ŞI eJ printre el. 
4 1 .  Apoi * S'a depărtat de ei ca .Ja o •:•Mnt. 26.69. Marc. 14.66. Ioan is.17, 18. aruncătură de piatră, a îngenuncheat, 56. O sluj�ică l-a _văzuţ cum şedea la şi a început să Se ro

,�fi::_ 26_39_ Marc.
H

. as. p_ara fo_culu1, s'a mtat ţintă Ia e:l, şi a 

42. zicînd : „Tată, dacă voieşti, de- zis : „Şi omul acesta era cu El." 

părtează paharul acesta dela Mine ! 57· �ar Petru s'a lepădat, şi a zis : 

Totuş facă-se nu • voia Mea ci a Ta " „femeie, nu-L cunosc." 
' "Ioan u.30; 6.�. ?8. [;'este • . puţin, _l-a văzut un altul 

43. Atunci I s'a arătat un înger • din I ŞI � �1,s :  „Ş1 tu eşti_ unul din oamenii 
cer ca să-L întărească. «Mat. 4.11. a�e1a. �ar Petru a zis : „Omule, nu sînt 
44. A •  ajuns într'un chin ca de moar- dintre e1 ." "Ma;.26. 71 . �Iarc.14 .69. Ioan 18.25. 

te, şi a început să Se roage · ş i  mai _?9. Cam • dupa un _ce�s, un altul în
ferbinte ; şi sudoarea I se făcuse ca !area a�elaş_ l�cr�, ş_1 zicea : „Nu mai 
nişte picături mari de sînge, cari că- rncape 1,?�01ala ca �1 om,�! acesta era 
deau pe pămînt. "lonn12.21. Evr. 5. 7 . cu El, cac1 este Gal!lean. 
45. După ce S'a rugat S'a sculat " Mat.2G.73.Mnrc.14.70. 1onn1a.c�. 

şi a venit la ucenici ; i-a găsit adormi: 60 . . ���ru a. ră�pun� : „Omule, nu ştiu 
ţi de întristare, ce z1c1. C_h1a! rn c)1pa aceea, pe cînd 
46. şi Ie-a zis : „Pentruce dormiţ i ?  vorbea el mea, � c!ntat coc_oş�I. . 

Sculaţi-vă şi rugaţi-vă ", ca să nu că- _6 1 � Domnul s � .rntors, ş! S a  mtat 
deti în ispită." •vere . 40. ţrnta la Petru. Ş1  Petru ş1-a adus a-

. . minte de vorba, pe care i-o spusese 
Prinderea lut Isus. Domnul : „ lnainte •• ca să cînte coco-

47. Pe cînd grăia El încă, iată • că a şui te vei lepăda de Mine de trei ori." 
venit o _gloată. Şi cel ce se chema luda, *Mat.26. 75. Marc.l4. 72. ''"''Mnt.2s.a..,16. Ioant3.aa. 
unul din cei doisprezece, mergea în 62. Şi a ieşit afară, şi a plîns cu amar. 

!��Lt�:r���„ E! �:� 2!��.0r.f!!� 1��-'!�!�s�; I sus înaintea Sined.riului. Osindirea. 
48. Şi Isus i-a zis : „ludo, cu ·o să

rutare vinzi tu pe fiul omului ?" 
49.  Ceice erau cu Isus, au văzut ce avea să se întîmple, şi au zis : Doam-ne, să lovim cu sabia ?" " 
50. Şi unul • din ei a lovit pe robul 

63. Oamenii •, cari păzeau pe Isus, li 
batjocureau şi-L băteau. 

�·Mat.26. 67, 68. Marc.U.65. 

64. L-au legat la ochi, II loveau peste 
faţă, şi-L întrebau, zicînd : „Prooro
ceşte, cine Te-a lovit ?" 
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Şi rosteau împotriva Lui multe 1 � � . . 1 02J 65- focori. . 
I t 

· „ re�ţn cei mai d " . alte ��d • s'a făcut ziuâ, bătrînii no- f�
r��n stateau acolo şf-Lea_ma ş1 căr-

66. 1 ! preoţii cei ma i  de seamă ş i , {1 
1ntare. ' p1rau cu în-rodu u;;ii s'au  •• adunat împreună i · Irod '. cu ostaşii lui cărtur e Isus î n  Soborul lor ' �i 

p_urta� cu EI cu dis r _de_ pază, se 
au adi�� P •Mnt.21 . 1 .  ''"'' Fapt. 4.26

'
,22.5. bl-h ba�ut jo"c de El, şl L.�·î ŞI, �Upăce I-�� z o"acă • eştiv Tu Hristosul, spune- poi j�np·jl�alucitoare, L-a �f�aca! cu 

,i."tsus Ie-a raspuns : „Dacă vă voi 1 2  1 1 .a · ,_�1s 1n�-neune, nu v�ţ i  c;red� � * Mat. 26. 6.'I. Marc: 14. 61 .  împ
.
rie�e�\�a aceea, Irod şi Pi lat:·���� s�S. şi daca _v:i vot u:itreb�, nu-M1  veţ i vrăjbiţi î t 

un�I cu .a.ltu�, căci erau în-
ăspunde, nic! !:lu-Mt veţi da drui:nuL n re ei ma1 tnamte. * Fapt. •.ii. r 69 Deacum rncolo, F �ul c;imulut va I Hotărîrea de • . �a la dreapta puteru lut Dumne- 13 p · • 

moarte intărtl/1. 
şed " • Mal. 26 . && .  M

.

arc.14.62. Evr. 1. 3; e. t . 
•1 
d 

· il�t a strîns pe preoţii cei . 
17� Toţi au zis : „Eşti Tu clar Fiul 

e seama, __ fe fruntaşi şi pe norod 
mai 

Jui 'ournnezeu ?" Ş.i. �l le-� r�;puns :  1 4. şi le�a1�[::23· M�rc. J��"- lo•n 1�.38/rn. 4 . Aşa cum o spuneţi . • da, srnt. pe omul t 
· „M1-aţ1 adus mainte " . • .„ ��nl. 26.64. Mnrc. 14. 62. norodul I

ace� a ca._ pe_ �nul care aţîţă 11 Atunci • et au zis : „Ce nevoie ! l-am c 
a
t 
r:scoala. Ş1 tată că, dupăce 

mai. avem de mărt�rie ? Noi înşine am I tea vo�rce" a cu deamă�u_ntuţ ", înain
uzit-odin gura Lut." •Mat.26.65. Mnrc. 14.6.'I. niciu r��' IU J-a'!J gas1t VtnOVat de

. 
a nu tn ucrunle de cari-I pîrîţi. 

/sus înaintea lui Pilat. , 1 5. Nici Irod nu i �v�rs. 1:2: ''''"•
.
"· ' 23 1 . S'au sculat ' toţi, şi a dus pe I căci ni l-a trimes î��:o

ais_it !'1�\� v!nă, 
Isus înaintea lu i  Pi lat. : mul acesta n'a făcut · ' · şi 13 

d
a �a 0-

•Mat. 21. 2. Marc . 16 . 1 .  Ioan 18.28. moarte. mmtc vre nlC de 
2. şi au încef ut să-L pîrasc�, . şi s_ă 1 6� �u �eci •, după ce voi pune să-l 

zică : „Pe omu acesta l-am gastt aţi- bata, u vot da drumul " tind" neamul nostru la răscoală, o- · ''Mat.21. 26. 1080 19 1 
prind•• a plăti b ir  Cezarului, şi zicînd � 7. La fiecare praznic al Paştel�r· 
că ţ el este Hristosul, Impăratul." P1lat_trebuia • să Ie slobozească un în'. �Fe.pt. 17.7. ::<o:<Mo.t.li.27;22.21.Marc.12.17. tJoan19.12. temmţat. o:<Mat.27.Ut. Marc.Ei.6.  Ioe.nl&.S9. 
3. Pilat • L-a întrebat : „Eşti Tu Im- 1 8. Ei au • strigat cu toţii într' un păratul Iudeilor ? „Da", i-a răspuns I- glas : „La moarte cu omul acesta şi sus sînt " «Mat. 21 11. 1Tim 6 rn slobozeşte-ne pe Baraba !" •Fapt.�. 11. 4. ' P"1· 1at ·a z1"s preoţ1'Jor ce

.
lor m a

.
1· 

·
d·e· . 1 9. Baraba fusese aruncat în temniţă 

seamă şi noroadelor : „Eu nu găsesc pentru o răscoală, care avusese loc în 
nicio* vină în omul  acesta." <•1Pet.2.22. cetate, şi pentru un omor. 
5. Dar ei stăruiau şi  ma i  m ult, şi zi- 20. Pilat le-a vorbit din nou, cu gînd 

ceau :  „Intărîtă norodul, şi învaţă pe să dea drumul lui Isus. 
oameni prin toată Iudea, din Galilea, 21 . Dar ei au strigat : „Răstigneşte-l, unde a început, pînă aici." răstigneşte-l !" 

22.  Pilat le-a zis pentru a treia oa-
/sus înaintea lui Irod. ră : „Dar ce rău a făcut ? Eu n'�m 

6. Cînd a auzit Pilat de  Galilea, a în- găsit nici o vină de moarte în El. Aşa trebat dacă omul acesta este Galilean. că, dupăce voi pune să-l bată, Ii voi 
7. Şi cînd a aflat că este de supt stă- da drumul." 

pînirea • lui Irod, L-a trimes l a  Irod, 23. Dar ei  strigau în gura mare, şi 
care se afla şi el  în Ierusalim în zilele cereau de zor să fie răstignit. Ş i  stri
acelea. <•cap.a.1. gătele lor şi ale preoţilor celor mai de 
8. Irod, cînd a văzut pe Isus, s'a bu- seamă _au 0biruit." • " . • . 

curat foarte mult · căci de mult dorea • 24. P1lat a hotant sa h se 1mphneas
să-L vadă, din p�icina celor auzite „ că cererea. ''M••:21.26. Marc.1us. Ioan 19. is. 

despre El ; şi nădăjduia să-L vadă fă- 25. Le;a slobo.z�t pe ceke Juses� a: 
cînd vreo minune runcat m temniţa pentru :as.coala şt 

* Cap'.9 . 9 .  ••:• Mat.u. t. Marc.s . 1•. 1 omor, şi pe care-I cereau et ; tar _pe I: 
9 . . I-a pus multe întrebări ; dar Isus su� L-a dat în mînile lor, ca să-şt faca 

nu 1-a răspuns nimic. vota cu El. 
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Răstignirea. stosul ?  Mîntu ieşte-Te pe Tine • 

26 Pe • cînd li duceau să-L răstig
nea�că, au pus mina pe un anume Si
mon din Cirena, care se întorcea dela 
cîmp ; şi i-au pus crucea în spinare, ca 
s'o ducă după Isus. 

O:• Mnt.27.32. MArc. 15.2I. lonn19.t7. 

şi mîntuieşte-ne şi pe noi !" 1nsuţi, 
* Mut. 27, 44 M 

40. Dar celalt 1-a înfruntat �i �"
·
15:'1"2. 

„Nu te temi tu de Dumnez�u ta Zis: 
eşti supt aceeaş osîndă ? ' u, care 
4 1 . Pentru noi este drept c" · mim răsplata cuvenită pcnt�u �c; pri. 

I:gile ��astre_; dar omul aces:rad�. facut 111c1 un rau." a n a  27. I n  urma lui Isus mergea o mare 
mulţime de norod şi feme_i, carj se �o
ceau, îşi băteau pieptul, ş1 se tmgu1au 
după El. . . 
28. Isus S'a întors spre ele, ş1 a zis : 
Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plîngeţi pe Mine ; ci plînge(i-vă pe voi în

şivă şi pe copiii vostri. 
29. Căci • iată vor veni zile, cînd se 

va zice : „Ferice de cele sterpe, fe
rice de pîntecele cari n'au născut, şi 
de ţîţele cari n'au alăptat !" 

.;' l\fttt.24. Hl. Cnp.21.23. 
30. Atunci • vor începe să zică mun

ţilor : „Cădeţi peste noi !" Şi dealu
rilor : „Acoperiţi-ne !" 

.,,.. h1a.2. 19. Osf'a 10.8. Apoc. 6. 16; 9.6. 
31 . Căci • dacă se fac aceste lucruri 

copacului verde, ce se va face celui 
uscat?" 
i:•Prov. ll . 31 .  Jer.25.29. Ezec. 20.47;'l1 .3,4 . 1Pet.4.li. 
32. lmpreună • cu El  duceau şi pe doi 

făcători de rele, cari trebuiau omorîţi 
împreună cu Isus. •Iso. 53. 12. Mul.27.as. 
33. Cînd • au ajuns la locul, numit 

„Căpăţîna", L-au răstignit acolo, pe 
El şi pe făcătorii de rele : unul la 
dreapta şi altul la stînga. 

*l\lat. 27.33. )lurc. 15.22. Ioan 19.17,18. 
34. Isus zicea : „Tată, iartă-i •, căci 

nu •• ştiu ce fac !" Ei şi-au împărţit ţ 
hainele Lui între ei, trăgînd la sorţi. 
�".Mut. 5. 4-1. Fnpt. 7.  00. I Cor. 4. 12. ��.;. Fapt.. S. l7. 
ţ.Mat.27.3;). Murc. 15. ::4. Ioan 19.23. 

Batjocurile. 
35. Norodul • stătea acolo şi privea. 

Fruntaşii •• îşi băteau joc de Isus, şi 
zieeau : „Pe alţii i-a mîntuit ; să Se 
mîntuiască pe Sine însuş, dacă este 
El Hristosul, Alesul lu i  Dumnezeu." 

.:.  Pe.  22. li.  Zuh .  12. IO. 1:"�1\iut . 27 .39.  Mnrc. 15.29. 
36. Ostaşii de asemenea îşi băteau 

joc de _El ; �e apropiau, li dădeau oţet, 
37. ş1-I ziceau : „Dacă eşti Tu lm

păratul Iudeilor, mîntuieşte-Te pe Ti
ne însuţi !" 
38. Deasupra • Lui era scris cu slove 

greceşti, }atineşti şi . evreeşti : „Acesta 
este lmparatul Iudeilor." 

.:.. J\fut.27.!l7. l'tlnrc.15.26. Joen t9.l9. 
39_. Unul • . di_n tîlharii răstigniţi li 

bat1ocorea, ş1 zicea : „Nu eşti Tu Hri-

�2. Ş! a zis lui _ Isus : .„Doamne, ad r�
p
���r

i
�e �=

!'�li
ne, Clnd vei Veni � 

43. l�us � . răsr;iu�s :  „Adevărat . . spun ca astaz1 vei f1 cu Mine în rai!� 
Moartea lui Isus. 

44. �r� . cvam l?e la ceasul al Şaselea. Ş1 s a facut mtunerec peste to t• ţara, pînă la ceasul al nouălea. a a 
·�.Mat.27. 45. Mnrc. Is tJ 45. Soarele s'a întunecat, şi perdea� ; di�_lăuntrul Templului s'a rupt prtn mIJ IOc. . ""' l\Inl. ::?7 .5 1 . l\Iarc. t5.19_ 

_4? . . lsus. a. strigat cu . &:las tare : „Tata , 111 m1111le Tale lm 1  mcredin(ez du. h':11 !" Şi •• cînd a zis aceste vorbe, �.·��t��-t50���r�\5.37. Ioanrn :;'i� · 31.S. lPet. 2.2.l. 

47. Sutaşul •, cînd a văzut ce se întî_mplase, a slă�it pe Dumnezeu, şi a zis : _„�u. �?ev arat, omul acesta era nepr1ha111t ! "�lut. 27. 5-1. Murc. !5.39. 
48. Şi tot noro?ul, care venise la priveliştea aceea, cmd a văzut cele întîm

plate, s'� }ntors, bătî_ndu:se în piept. 
49. Toţi cunoscuţ11 lui Isus şi fe

meile, cari-L însoţiseră din Oalilea 
stăteau departe, şi se uitau la cele c� 
se petreceau. 

'-'Ps.38.ll . Mnt.27.65. l\.lnrc. 15.40. JoanHl.25. 

lngroparea lui Isus. 
50. Era • un sfetnic al Soborului, nu

mit Iosif, om bun şi evlavios, 
::' l\lnt . 27 . 07 .  Mnrc. 15.42. Ionnrn.38. 5 1 . care nu l uase parte la sfatul şi 

hotărîrea celorlalţi. El era din Arima· 
tea, o cetate a Iudeilor, şi • aştepta 
şi el lmpărăţia lui Dumnezeu. 

o,'<l\Jarc.15.<13. Cop.2.2.1.38. 
5 2. Omul  acesta s'a dus la Pilat, şi a cerut trupul lu i  Isus. 
53. L-a • dat jos de pe cruce, L-a în

făşurat într'o pînză de in, şi L-a pus 
într'un mormînt nou, săpat în piatră, 
în care nu mai  fusese pus nimen!. 

lli<l\lat.27.59.Morc.la . .&6 • 
54. Era ziua • Pregătirii, şi începea 

ziua Sabatului. •Mat.21.62. 



. . • . L U C A  23, 24. 
,5 femeile, �an . ve111seră cu Isus 
'n ·oalilea, au ms�ţ1t pe Iosi f ; au vădi

t " mormîn_tul ş1. fe lul cum a fost iu trupul IUi Isus m el, 
pus •:•cnp. B.2 .  "";' Mnrc. 15. 47. 

56. s'au înt?rs, şi _a� • p_regătit mi res
e şi miru_n. Apo_\.m ziua Sabatului, 

� u odihnit, dupa Lege. S a >:•l\Jarc. 16. 1 .  ioi..-.Exod. 20.10. 

/nvierea lui I sus. 
4 t . In ziua întîi • a săptămînii 2 femeile aces_tea, ş i  altel.e împreu'. 

nă cu eli:_, a� venit la .�or.mint dis de 
dimineaţa, ş! �u �dus miresmele, pe 
cari Ie pregahscra. 

..., Mnt. 28. l . Mnrc. 16. 1 . loan.20. 1 .  .;'*Cap.2.3.M. 
2. Au • găsit piatra r_ăsturnată de pe 

inormînt �· Mnt.:!8.2. Marc. rn. 4 . 
3. au i�trat • î�lăuntru, şi n' au găsit 

trupul Domnului _Isus. «Murc. 16.0. ve1·e. 2a. 

4 fiindcă nu ştiau ce să creadă iată � că !i s'a� arăta_t d?i bărbaţi, ' îm
brăcaţi m hame straluc1toare. t;. Joe.n20. 12. Fepl. 1. JO. 
5. Ingrozite, femeii� şi-au plecat fe

ţele la pămî_n!· Dar e.1 le-au. zis : „Pen
truce căutaţi mtre cei morţi pe Cel ce 
este v iu ? 
6. Nu este aici, ci a înviat. Adu

ceţi-vă • aminte ce v 'a spus pe cînd 
era încă în Oalilea, 

.:<Mat.16.21; 17.23. Marc . e . st; 9.91. Cap.9.22. 
7. cînd zicea că Fiul omului trebuie 

să fie dat în mînile păcătoşilor, să fie 
răstignit, şi a tre ia z i să învieze." 
8. Şi ele şi-au • adus a minte de cu
vintele lui Isus. • Ioan 2. 22. 

Petru se duce la mormînt. 
9. La • î�toarcerea lor dela mormînt, 

au povestit toate aceste lucruri celor 
unsprezece şi tuturor celorl a lţi. 

'-" Me.t.28.8. Mnrc.16.10. 

10. Cele ce au spus aceste lucruri 
apostolilor, erau : Maria Magdalina, 
Ioana •, Maria, mama lui lacov şi ce
lelalte, cari erau împreună cu 

'
ele. 

1 1 .  Cuvintele acestea I i • se •;i�:�� 
apostolilor basme, şi nu le credeau. 

.,.. :Mnrc.16. 1 1. Vers.25. 12 Dar • Petru s'a sculat, şi a dat 
!u�a la mormînt. S'a plecat, şi s'a uitat 
mlau�tru, dar n'a văzut deci! făşiile de _p1nză, cari stăteau pe pămînt ; 
apoi a plecat acasă, mirat de cele în
hmplate. •Ioan 20. a, 6. 

I sus Se arată la doi ltce . 
I 023 

1 3. l n aceeaş . . rucl. 
duceau la un s�1Î iată, doi •  ucenici se era la o depărtar� numit_ E�aus, care de Ierusal im . tle şa1zec1 tic slatli i  

1 4. şi vorb�au înt . .;. M urc. 10 . 12 . 

se întîmplase. re e1 despre tot ce 
1 5. Pe cînd vorbea . . 

!sus • S'a apropiat u. e1 ş1 se întrebau, 
impreună cu ei. ' şi m.e�gea pe drum 
1 6. Dar ochii • 1 . "'· "· "'· v,„_„_ 

să-l cunoască 
or erau împiedicaţ i 1 7. El le-a �is · * l nnu::o.1-1,21 . 4. 

stea pe cari le �ch'.Ce vor�e sint ace
drum ?" Şi . , 1mbaţ1 . mtre voi pe 
trişti. ei s au oprit, uitîndu-se 

1 B. Drept răspu . 
�it • Cleopa, 1-a �i� .  unul dm . ei: nu
smgurul străin aici 

• . j'Tu e�h smgu
ştii ce s'a înl impl 

�n . eru,
sal�m, de nu 

stea ?" _ 
a m e zilele ace-l CJ. „Ce ?" le-a zis El 

ş� 10''.'";-20· 

�spunr „Ce s'a intim plat cu \:�s ci�� 
n i���

rÎn' ��r� • e.r� un prooroc puter
i · D P e .ş� 1� cuvinte, înaintea 
r�� 

um�ezeu ŞI 1n�rn .eJ întregului no-
Fart: 2. 22• �:\������; ��:ap. 7. lG. Ionn3. 2; 4. 19; 6.U. 
_20. �um • _preoţii cei mai de seamă 

ŞI
. 
m�I marn noştri L-au dat să fie osrnd1t la moarte, şi L-au răstignit ?" 

2 1 . Noi trăgea� ����-j�:· ;t�;·2���� Acela•, care va izbăvi pe Israel ; dar cu t�ate acestea, ială că astăzi este a treia. zi decînd s'au întîmplat aceste lucruri. ""Cep. 1 . ra; 2.�. Fapt. i .s .  
22. Ba încă nişte • femei tle ale noastre ne-au pus în uimire : ele s'au dus 

disdedimineaţă la mormînt, 
�' Mnt.28.8. Mnrc. 16.10. Vt"r!!.9. 10. lo!ln'.!0.18. 

_23. nu l-au_ găsit. trupul, şi au venit 
ŞI au spus ca ar f1 văzul şi o vedeniti 
de îngeri, cari ziceau că El este viu. 

24. Unii din cei ce erau cu noi, s'au • 
dus la mormînt, şi au găsit aşa cum 
�����.�7

ră femeile, dar pe El n.u, .• ���� 
25. Atunci Isus le-a zis : „O, nepri

cepuţilor şi zăbavnici cu in ima, cînd 
este vorba să credeţi tot ce au spus 
proorocii ! 
26. Nu • trebuia să sufere Hristosul 

aceste lucruri, şi să intre în slava Sa ?" 
�� Ve1s."6. Furi. l i' . :-\. 1 l'el. t. ll. 

27. Şi • a început dela Moise ••, şi 
dela toţi ţ proorocii, şi le-a tîlcuit, în 
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toate Scripturile, ce era cu privire la 
EJ. '" Vers.45. �'"F&c. 3. lhi 22.18;  26.4: 49.10. 

Num. 21. 9. Deut. 18. 15. ţ Pe. 16. 9: 10. 22; 132. 11. Iea. 7.H; 

9. e; 40. 10, 11 ;  50. 6; 53 .  Ier. 29 .  O; 33. 14, 15. Ezec. 34. 23; 

97 . 2.0. Dnn . 9 . 24. Mic. î . 20. Mal . 3. 1 ;  4 .2 .  

28. Cînd s'au apropiat de satul la ca
re mergeau, El • S'a făcut că vrea să 
meargă mai departe. 

�' Fac. 32 . 26; 4-2.7. Marc.6 .48. 

29. Dar ei • au stăruit de El, şi au 
zis : „Rămîi cu noi, căci este spre sea
ră, şi ziua aproape a trecut." Şi a in
trat să rămînă cu ei. •Fac.19. S.Fapt. t6.15. 

30. Pe cînd şedea la masă cu ei, a •  
luat pînea ; şi, după ce a rostit bine
cuvîntarea, a frînt-o, şi le-a dat-o. 

'"' Mat. H. 19. 

3 1 .  Atunci li s'au deschis ochii, şi 
L-au cunoscut ; dar El S'a făcut nevă
zut dinaintea lor. 
32. Şi au zis unul către altul : „Nu 

ne ardea inima în noi, cînd ne vorbea 
pe drum, şi ne deschidea Scripturile ?" 
33. S'au sculat chiar în ceasul acela, 

s'au întors în Ierusalim, şi au găsit pe 
cei unsprezece şi pe cei ce erau cu ei, 
adunaţi la un loc, 
34. şi zicînd : „A înviat Domnul cu 

adevărat, şi S'a arătat lui Simon •." 
'" l Cor.10.6. 

35. Şi au istorisit ce l i  se întîmplase 
pe drum, şi cum L-au cunoscut la frîn
gerea pinii. 

Isus 
Se arată celor unsprezece şi celorlalţi. 
36. Pe • cînd vorbeau ei astfel, însuş 

Isus a stătut în mijlocul lor, şi le-a zis : 
„Pace vouă !" •Marc. 16.H. Ioan20.19. 1 Cor. 15.6. 

37. Plini de frică şi de spaimă, ei cre-
deau că văd un duh •. '' Marc. 6 . 49. 

38. Dar El le-a zis : „Pentru ce sînte
ţi turburaţi ? Şi dece vi se ridică astfel 
de gînduri în inimă ? 

39. Uitaţi-vă la mînile şi picioarele 
Mele, Eu sînt ; pipăiţi-Mă •  şi vedeţi :  
u n  duh n'are nici carne, nici oase, 
cum vedeţi că am Eu." " loan 20. 20, 21. 

·IO. (Şi după ce a zis aceste vorbe, 
le-a arătat mîtiile şi picioarele Sale.) 

41. Fiindcă ei, de • bucurie - -cre?;.au,_ �i se mirau,. El le-a' ;��a nu 
veţi a1c1 ceva de mmcare ?" · „A.

„„ Fnc. 45. 26. *�'loan21 5 42. I-au dat o bucată de peşte f . · · şi un fagur de miere. npt 
43. El • le-a luat, şi a mîncat înaintea lor. . . "Fap1.10.i1 44. Aeo1 l�-a "zis :  „ lată • ce vă spu: ne�m 0cmd. mc� eran:i_ cu voi, că trebuie sa se _ 1mp}measca tot �e este seri despre Mme m Legea lui Moise . s 

Prooroci şi în Psalmi." ·=·Mni.16. 21; ;;.: 
20.18. Marc. 8 . 91 .  Ca. 9 . 2'.l; 11'.31. Ycrs. 6. ' 
�5: Atunc! le-a_ • d�schis mintea, ca sa mţeleaga Scripturile. "Fnpt.16. u. 

46. Şi le-a zis : „Aşa • este scris · 
a�a_ tr_ebuia să _ păt_im�ască Hristos; �: sa mv1eze a tre1a z1 dmtre cei morţi. 

"" Vere . 26. Pe.22.  lsa. 60.6; 03.2, etc. Fa.pt. li.3. 

4 7. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor *, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea•• păcatelor, începînd din Ierusalim. ,, Dnn.9. 24. Fac. 13. 38,46. l lonn2. 12. 
'-"""Fopt . 12 . 3. Ps.2'2. 27. lsa. 48. 61 22. Ier.31. 34. Osea2.23. 
Mic. 4.2 .  Mal. 1 . 11 .  

48. Voi • sînteţi martori ai acestor lucruri. " Ioanl5. 27. Fapt. t . s,  22; 2.32; a.16. 

49. Şi iată • că voi trimete peste voi 
făgăduinţa Tatălui Meu ; dar rămîneţi 
în cetate pînă veţi fi îmbrăcaţi cu pu
tere de SUS." '' lsa. 44 .3 .  Ioel 2 . 28. lonn U.16,�; 
16. 26; 16. 7. Fapt. I. 4; 2. 1, etc. 

/nălţarea. 
50. El i-a dus afară pînă • spre Be

tania. Şi-a ridicat mînile, şi i-a bine
cuvîntat. '"Fapt. 1 . 12. 

5 1 .  Pe cînd îi binecuvînta, S'a des
părţit de ei, şi a fost înălţat la cer. 

5 2. Dupăce • I s'au închinat, ei •• s'au 
întors în Ierusalim cu o mare bucurie. 
•:•2Reg.2. 11. Marc. 16.19. Ioan 20. 17.  Fapt . 1 . 9.Elee. 4.S. 
f.0•" M Rt.9, 17. 

53. Şi tot timpul stăteau în Templu *, 
şi lăudau şi binecuvîntau pe Dumne
zeu. Amin. . '' F•pi. 2 . 46; o. ia. 
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/ntruparea CuFîntului. 

1 t La început .�ra • Cuvîntul, .ş i  Cu
vintul era cu Dumne.zeu, ş1 ţ Cu-

• tul era Dumnezeuţţ. „•Prov .. 8 . 22 , 2a, etc. V1" Uoan 1. 1. Apoc. 1. 2; l9. Ia. '·"·' Pro,·. s. 30. 
c.I. 1/�· 1 1000 1 . 2. ţFilip . 2 . 0. l loanr„7. ttFac.1.1. 
C�·

1 El. • era la început cu Dumnezeu. ,�. !13, a. Vere. !O. Efes. 3. 9. Col . !. 16. Evr. l . 2. 

A�'·;;�te l�cru_rile au fost fă�ute pr\n 
El

.; şi nim1: �dm ce a fost facut, n a 
fost făcut fara El. 
4. tn El • �ra v iaţa, şi •• viaţa era lu-
mina oamenilor._ „.„. _ 

•Cap.&. 26. !Ioano. li.  „ ·· Cap. 8. 12; 9. 5; 12. 35, 46. 
5. Lumina • l�mi�ea�ă în întunerec, 

şi întunerecul n a  btru�t-o. <·Cap . 3. 19, 
6 A• venit un om tnmes de Dumne-ze� : numel����a�/�1!t�a��.' Luc. a.2. Yers.33. 

7. El • a venit ca ma�t�r, ca să măr
turisească despre Lumma, pentruca to
\i să creadă prin el. «Fapt.19.4. 
s Nu era el Lumina, ci el a venit ca să · mărturisească despre Lumină. 
9 Lumina • aceasta era adevărata Lu
mi�ă,, care lu�inează pe orice om, ve
nind m lume . 
9Vers.4. lsa.49.6. 1Ioo.n 2 . 8 .  •:":'Vers. 3. Evr. 1 . 2; 11 . 3. 
10. El era în lume, şi lumea a fost 

făcută prin El, dar lumea nu L-a cu
noscut. 
1 1 .  A venit la ai • Săi, şi ai Săi nu 

L·au primit. ''' Luc.19. 14. Fnpt . 3. 26;13.46. 
12. Dar tuturor • celor ce L-au primit, 

adică celorce cred în Numele Lui, le-a 
dat dreptul să se facă copii ai lui Dum
nezeu ; 
'lsa.56.5. Rom . B. 15. Gal .3 .26. 2Pet. l.4. l loan 3. 1 . 
13, născuţi • nu din sînge, nici din 

roia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 
� Cap .S. 5. Iac.1.18. l Pet. l.23. 

14. Şi • Cuvîntul S'a făcut trup „, şi 
aţ locuit printre noi, plin de har ţţ, 
ş1 �e adevăr. Şi noi am •ţ privit �lava 
Lui, o slavă întocmai ca slava smgurului născut din Tatăl. - «Mat. 1 . 16,20. 

;��:1��. 3da�: !: �� �rr:��·"��-6. (·��!t�;1:i.1 c1:���: !I; U.40, 2Pet. 1. 17, •t Col. l . 19; 2. S, 9. 
15. Ioan •  a mărtur isit despre El, cînd 

1. strigat: „El este Acela despre care Ziceam eu : „Celce •• vine după mine, 
I �  

este înaintea me t te de mine." _
a, pen rucă t era înain-�·��a.tS��� C�L���·A·.7 • Luc.a������:;."2i,a�i.3C!�.�--�: 

1 6  ş · . . 
tea ; L�t�1i hoţi �m primit din plinăta' • ar upa har ; Cap.3.34. Efes. l . 6-S. Col. 1 19· ? 9 10 1 7. căci Legea •  a fost dată p;i�-Moi: s�, d�r harul •• şi adevărul ţ au venit pnn Isus Hristos. ,, Exod.20 t etc n t l-t; G. t; 33.�, <":' Rom.3. 2�j 5. 21;6. U, tCa�.s.?i��4."!: l 8. Nimeni • n'a văzut vreodată pe Dum�eze.u ; singurul •• Lui fiu, care �ste m s��ul Tatălui, Acela L-a făcut UDOSCUt. „„ Exod. :l3.20. Dcut.4. 12. l\lut. 11.27. ��c. 10.22. Cnp.6.46. 1 Tim. I . 17 j6 . 16. lloan4. I2 20. ··�• vers .u. Ce.p.3.16, 18. lloe.n4.9. 1 

Mărturia lui Ioan Botezătorul, 1 9. lată mărturisirea• făcută de Ioan cînd Iudeii au trimes din Ierusalim p� n_işte pr�oţi şi Leviţi să-l întrebe :  „Tu cme eşti ?" "C•p.;,33, 
20. El a mărturisit• şi n'a tăgăduit : a mărturisit că nu este el Hristosul. 

i:• Luc. 3. 15. Cap. 3. 28. Fapt. 13. :?5. 
21. Şi ei l-au întrebat : „Dar cine eşti ? Eşti Ilie ' ?" Şi el a zis : „Nu sînt !" „Eşti proorocul •• ?" Şi el a răspuns : „Nu !" 

*Mol . 4. 6. �fot.17.10. Ml)euL IB.15, 18. 

22. Atunci i-au zis : „Dar cine eşt i? 
Ca să dăm un răspuns celorce ne-au 
trimes. Ce zici tu despre tine însuţi ?" 

23. „Eu", a zis • el, „sînt glasul ce
luice strigă în pustie : „Neteziţi calea 
Domnului", cum a •• zis proorocul I
saia." 
':c i'itllt. 3. 3. l\lo.rc. 1 .3. Luc.3.4.. C3p.3.� '"�· Isa. . .&0 . :1 .  

24. Trimeşii erau din partea Fari-
e�� . 25. Ei i-au mai pus urmăţoarea_ m
trebare : „Atunci �� ce. bote.zi_, daca nu 
eşti Hristosul, mct !he, mct prooro-
cul ?" . 

26, Drept răspuns, Ioan, le-�. zis : 
Eu •  botez cu apă ; dar „ m m11locul " t stă Unul, pe care voi nu-L cuvos ru

f a.'i)fa.t.3.11. i:i�·Mnt.:1 . 1 .  n���tf:l·· este Acela ca.re . vine dup� 
. _ şi care este maintea mea , 

��n:� sî�t vrednic .s�-1 desleg cureaua 
încălţămmtelor Lut. 

• Yers.15.30. F"pt . 19 . <. 

28. Aceste lucruri s'au petrecut în Be· 
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tabara • 1, dincolo de Iordan, unde bo
teza Ioan. •' Judc. 7.24. Cap. 10 . .0. 

Mielul lui Dumnezeu. 
29. A doua zi, Ioan a văzut pe lsu� 

venind la el, şi a zis : „lată Mielul • lui 
Dumnezeu, care•• ridică păcatul lu-

�;;:�/�vr���i:�:� ;'.��:!�:�2�E}7���%:!5:t 
3.5;4.10. Apoc . 1 . 6. , 

30. El • este Acela despre care zi
ceam : „După mine yi!1e un. 01!1, care 
este înaintea mea, cac1 era mamte de 

· '' Vers.16,.27. m�r_e. 
Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai 

pentru • aceasta am venit să botez CI! 
apă : ca El să fie făcut cunoscut lui 
Israel." •Mal.3.1. Mat. 3. 6. Luc . t . 17,76,77; 3. 3,(. 

32. Ioan • a făcut următoarea m�r
turisire : „Am văzut Duhul pog�rm
de-Se din cer ca un porumbel ŞI o-
prindu-��.f��1te� JJ�. 1.10. Luc.3.22. CBp.6.32. 

33. Eu nu-L cunoşteam ; dar. Ce!ce 
m'a trimes să botez cu apă, m1-a zis : 
„Acela peste �are yei vedea Duhul 
pogorîndu-Se ş 1  oprmdu-Se, este Cel
ce • botează cu Duhul Sfînt." 

'" :Mat.3. 11 . Fapt. 1.6j2.4; 10.44i19 .6. 
34. Şi eu am văzut lucrul acesta, şi 

am mărturisit că El este Fiul lui Dum
nezeu." 

Cei dintîi ucenici. 
35. A doua zi, Ioan stătea iarăş cu doi 

din ucenicii lui. 
36. Şi, pe cînd privea pe Isus um

blînd, a zis : „Iată • Mielul lui Dum
nezeu !" • vers.29. 

37. Cei doi ucenici l-au auzit rostind 
aceste vorbe, şi au mers după Isus. 
38. Isus S'a întors ; şi, cînd i-a vă

zut că mer� după El, le-a zis : „Ce 
căutaţi ?" El l-au răspuns : „Rabi (ca
re, tîlmăcit, însemnează : „ Invăţătoru
le), unde locuieşti ?" 

39. „Veniţi de vedeţi", le-a zis El. 
S'au dus şi au văzut unde locuia ; şi 
în ziua aceea au rămas la El. Era cam 
pela ceasul al zecelea. 
40. Unul din cei doi, cari auziseră 

cuvintele lui Ioan şi merseseră după 
Isus, era Andrei •, fratele lui Simon 
Petru. •Mat.4.18. 

41. El, cel dintîi, a găsit pe fratele 
său Simon, şi i-a zis : „Noi am găsit pe 
Mesia" (care, tîlmăcit însemnează Hris
tos). 
1. Sao: Betanla. 

�2. _Ş! l-a . a?us la Is.us . . Isus l-a . v1t, ş1 1-a zis . „Tu eşti Simon f Pri. 
l!lna"; .tu : te vei chema Ch ifa

'
" 

IUi lui hlmac1t, msemnează Petru) •k  (care, 43. A doua zi Isus a vrut �ă S 01'18· 18. !n qalilea,. şi a găsit pe Fili 
e .duc� 1-a zis : „Vmo după Mine " .l · Ş1 

44. Filip era din Bets�ida �Pi'2·21· lui Andrei şi a lui Petru. ' e alea 
. 45 . . Filip 3: găsit pe Natanael • . 1-a zis : „Noi am găsit pe Acela ' şi spre ca�� a scris Moise •• în le 

' de: 
proorocu ţ :  pe Isus din Nazarg�, şi fiul lui Iosif. • Cap. 21 . 2• •<• Fac.s. 15

e fţ, ���\�:: l�����-
1
�-:�o. t i��: ���r 1;+ �:r�.I� 

�� L �  . � .  
46. �atanael i-a 0z��/ „P?ate �eşi ceva �un 91n Naza��t . „Vmo ş1 vezi 1„ 1-a raspuns F1hp. •cap. u1 42 � 47. l s�s a. văzut pe Natanael v�nind ]a El, ş1 a zis despre el : „lată cu • ad văra!, un Israelit, în care nu este viei�: şug. •Ps. 32. 2; 73. 1. �op.8.39. Rom. 2. 28, 2";9.6. 48. „De unde ma cunoşti?" 1-a zis Natanael." Drept .r�sr.uns Isus i-a zis: „Te-ai:n. vaz1;1t mai 1i;iamte ca să te chieme F1hp, cmd erai supt smochin." 49. Natanael 1-a răspuns : , Rabi Tu eşti • Fiul lui Dumnezeu, T� eşti

' 
lmpăratul •• lui Israel !" 

'" l\lat. 14.33. :i."•:• l\Jut. 21.5; 27 . 11, 42. Cap. lB.37;19.3. 

5 0. Drept răspuns, Isus i-a zis : Pen. 
trucă ţi-am spus că te�am _văzut"supt 
smochm, crezi ? lucruri mai mari deci! 
acestea vei vedea." 
5 1 .  Apoi i-a zis : „Adevărat, adevă

rat vă spun, că, deacum • încolo, veţi 
vedea cerul deschis şi pe îngerii lui 
Dumnezeu suindu-se şi pogorîndu-se 
peste Fiul omului." 
.:=:i-·ac. 28.12. Mnt.4.11. Luc. 2.9,lSi 22. 43 i  24. 4 .  FapLl.10. 

Nunta din Cana. 2 1. A treia zi s'a facut o nuntă în 
Cana • din Galilea. Mama lui Isus 

era acolo. •10 •• 18.28. 
2. Şi Ia nuntă a fost chemat şi Isus 

cu ucenicii Lui. 
3. Cînd s'a isprăvit vinul, mama lui 

Isus l-a zis : „Nu mai au vin." 
4. Isus i-a răspuns : „Femeie •, ce " 

am a face Eu cu tine ? Nu Mi-a venit 
încă ceasul ţ." 

'�Cap. 19. 2 6  . .;,�2Sam . 16.10; 19.22. ţCap.1.e. 
5. Mama lu i  a zis slugilor : „Să fa· 

ceţi orice vă va zice." . • 
6. Şi acolo erau şase vase dev e1atra, 

puse după • obiceiul de curaf1re al 
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jlor ;  şi în ţ1ecare vas încăpeau l!��edouă sau �re1 vedre. . •M ... c . ? . R. ci (sus le-a zis : „Umpleţi vasele ace-

7. u apă." Şi le-au umplut pînă sus stea cScoateti a��?1"? .le-a zis El, şi 8. '�eti nunulm. Ş1 1-au adus :  „�du Nunul, dupăce a .gustat apa • fă-iă vin, - el nu. şt�a �e un?e vine c� 1 acesta (slugile 1nsa, cari scosevi�� apa, ştiau), - a chemat pe mire, se •c•p.4. 46. 

1 0 şi i-a zis : „Orie� om p_une la masă 
, !îÎ vinul cel bun ; �1, <lupa ce oameni i in băut bine, atunci pune pe cel mai 
a�ţin bun ; dar,.

tu a1 ţinut v inul cel Pun pînă acum. 
bl l Acest început al semnelor lui I-a 
făc�t Isus în Cana d i� Gali!e.�. El 
Ş"a • arătat slava Sa, şt ucenicu Lui a� crezut !n El. ' • • cop.I. 14. 
l2. Dup� aceea, _s a pogont la <;:a
ernaum, 1mp�eun� cu mama, fraţ11 • P. ucen icii Lut ; ş 1 acolo n'au rămas �uite zile. • M•L.12. 46. 
Izgonirea vlnzătorilor din Templu. 

13 Paştele • Iudeilor erau aproape ; 
şi l�us S'a suit Ia Ierusalim. 
•Kiod.12.14. Deut. 16.t,16. Vem.23. Cnp.5.1 ; 6.4jl1.66. 
1 4. ln Te�pl� a. găsit • p� c�i ce 
vindeau b01, 01 ŞI porumbei, ş1 pe 
schimbătorii de bani şezînd jos. 

"'Mat.21.12. Marc . 1 1 . 16. Luc.19.45. 15. A făcut un bici de ştreanguri, şi 
i·a scos pe toţi a fară din Templu, îm
preună cu _oile şi_ boii ; a_ vărsat banii 
schimbătorilor, ş1 Ie-a rasturnat me
sele. 
16. Şi a zis celor ce vindeau porum
bei: „Ridicaţi acestea de aici, şi nu 
faceţi din casa • Tatălui Meu o casă de 
negustorie." ,, Luc. 2. 49. 

17. Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris : „ Rîvna • pentru casa Ta Mă mănîncă pe Mine." • Ps . 69. o .  

18. Iudeii au luat cuvîntul, şi l-au 
zis: „Prin ce * semn ne arăţi că ai pu
tere să faci astfel de lucruri ?" 

• Mat. 12. 38. Cop. 6. 30. 

19. Drept răspuns, Isus le-a zis : 
„Stricaţi • Templul acesta, şi în trei 
zile îl voi ridica." 

•Mat.26.61;27.40. Mo.rc.14.68;16.20. 20. Iudeii au zis : „Au trebuit pa
truzeci şi şase de ani, ca să se zidească 
Templul acesta, şi Tu îl vei ridica în trei zile ?" 21. Dar El le vorbea despre • Tem
plul trupului Său. 

•Col.2.e. Evr.8.2. 1 Cor.9.16;6.19. 2Cor.6.16. 

�2. Tocmai d 1 027 dintre cei mor
e
i 
aceea! .�înd a înviat adus aminte că l ucenicu Lui şi-au • stea ; şi au crez�t
spus�se vorbele ace. tele pe cari le sp Scriptura şi cuvin-. Usese Isus. •Luo.2u. I sus ş1 ceice cred ln N 23. Pe cînd· era Is . 

urnele lui. 
praznicu( Paştelor us \n. Ierusalim, la Numele Lui . c" . ' mu \1 au crezut în cari le făcea: aci vedeau semnele pe 24. Dar Isus nu Se • • P��tru�ă î,i cunoştea pe 

ifo
c{i�dea in ei, 

nev� Ş���r��iryebuinţă să:I . facă cifiindcă El • • despre nicmn om 
• i sam. 16. 7• l Cr��suş ştia ce este în om'. 
04; 16.30. Fapt. t . U. 1'!!·.:�:9.4. Marc. 2.8. Cap.a. 

Isus şi Nicodim. 3 1 . Intre Farisei era un om cu nume-2 leA 
Nico�m, un ţruntaş al Iudeilor. 

. · ce?ta a venit la Isus noaptea şi 1-t z!s � „lnvă\ătorule, ştim că eşti u!:I . n�aţator, venit dela Dumnezeu . caci n�meni ·� nu poate face semnel� pe cari le faci Tu, dacă nu este ţ Dum-�:P��2� 22�� ;!�:: 1�� i;,P· 7 · 60; 19. 89. •• Cap. 9. 16 , 33, 

3, Drept răspuns, Isus i-a zis : Adevărat, adevărat îţ� spun că, dacă'• un om nu se naşte din nou, nu poate 1·edea Impără(ia lui Dumnezeu." •cnp. 1. rn. 
Gal.6.15.Tlt.3.6. Ie.c. l.18. 1 Pet. t . 23. l loan3.9. 

4. Nicodim 1-a zis : „Cum se poate naşte un om bătrîn? Poate el să intre a doua oară în pintecele maicii sale, şi să se nască?" 
5. Isus i-a răspuns : „Adevărat, ade

vărat îţi spun, că, dacă • nu se naşte 
cineva din apă şi din Duh, nu poate 
să intre în lmpărăţia lui Dumnezeu. 

•Mnrc.16.16. Fapt.2.38. 
6. Ce este născut din carne, este 

carne, şi ce este născut din Duh, este 
drNu te mira că ţi-am zis : „Trebuie 
să vă naşteţi din nou. . . . 
8. Vîntul • suflă încotro vrea, .ş1-1 a1!Z1 

vuietul ; dar nu ştii de unde vme, n1c1 
încotro merge. Tot aşa este cu ori
cine este născut din Duhul." 

""Ecl.11.6. tCor.2.11. 

9 N icodim I-a zis : „Cum • se poate 
fa�e aşa ceva?" •c.p. ":02:00• 

1 O. Isus l-a răs pun;; : "Tu. eş�1 m: 
văţătorul )�i Israel, ŞI nu pmep1 ace 
s\el .lul<le�ărat•, adevărat îţi spun, d 
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noi vorbim ce ştim, şi mărturisim ce 
am văzut ; şi voi •• nu primiţi mărtu
ria noastră. "' Mat. 11.21. cap . 1. 1si 1 . 1e;s.2Si12. 
49;14.:U. """" Vers.32. 

25. Intre ucenicii lui Ioan şi - t Iudeu, s'a iscat o neîntelegerein re Un vire la curăţire. cu Pri. 
26. "A"u venit deci la Ioan şi i-au . 

„Invaţatorule, Celce era cu tine z�s : 
colo de Iordan, şi despre • care . d�n. turi��t tu, iată că botează, şi t�\!Jlar. 
menn se duc" la El." •:·c�p. 1 . 1, 16,

1
21�3�: 

1 2. Dacă v'am vorbit despre lucruri 
pămînteşti şi nu credeţi, cum veţi c�e
de cînd vă voi vorbi despre lucrunle 
cereşti ? 
1 3. Nimeni • nu s'a suit în cer, afară 

de Cel ce S'a pogorît din cer, adică 
Fiul omului, care este în cer. '' Prov . :io . 4 .  
Cap. 6. S3, 38, 0 1 ,  62; 16. 28. Fuvt. 2 . 3-1 .  lCor.10.47. 
Ele• . • · 9• to. 

Şarpele de aramă. 
1 4. Şi •, după cum a înălţat Moise 

şarpele în pustie, tot aşa trebuie •• să 
fie înălţat şi Fiul omului, 

""' Num . 21 . 9. (i;"Cap. S.28; 12.32. 

1 5. pentruca oricine crede în El să nu 
piară, ci să aibă viaţa • vecinică. 

i::vers.36. Cap . 6 . 47.  

1 6. Fiindcă• atît de mult a iubit Dum
nezeu lumea, că a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentruca oricine crede în El, să 
nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. 

„.., Rom. 5. s. 1 Ioab 4. 9. 1 7. Dumnezeu, în adevăr, n'a • trimes 
pe Fiul Său în lume ca să judece lu
mea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El. 

o Luc. 9. 66, Cap. 5. 40; 8. 15; 12 . .j7. 1 Ioan 4. 14. 

1 8. Oricine • crede în El, nu este ju
decat ; dar cine nu crede, a şi fost ju
decat, pentrucă n'a crezut în Numele 
singurului Fiu al lui Dumnezeu. 

„„ Cap. 6. 14; 6. 401 47; 20. 31 .  
1 9. Şi judecata aceasta stă în faptul 

că •, odată venită Lumina în lume, oa
menii au iubit mai mult întunerecul de
cît lumina, pentrucă faptele lor erau 
rele. "' Cap . 1 . 4, 9-u;e.12. 

20. Căci oricine • face răul, urăşte 
lumina, şi nu vine Ia lumină, ca să nu i 
se vădească faptele. '' Iov.2-1.1s, 17. Efes.6.13. 

2 1 .  Dar cine lucrează după adevăr, 
vine la lumină, pentruca să i se arate 
faptele, fiindcă sînt făcute în Dumne
zeu." 

O nouă mărturie a lui Ioan 
Botezătorul. 

22. După aceea Isus, şi ucenicii Lui, 
a venit m ţinutul Iudeii ; şi stătea a
colo cu ei şi • boteza. •' Cap.4.2. 

23. Ioan boteza ş i  el în Enon, aproa
pe de Salim•, pentrucă acolo erau mul
te ape ; ş i •• oamenii veneau ca să fie 
botezaţi. • 1 Sam.9. 4. ••Mat. 9.6,6. 

24. Căci • Ioan încă nu fusese arun-
cat în temniţă. "Mat. u. 9. 

27. Drept raspuns, Ioan 1-a zis . 
�ul nu poate primi • decît ce-i este 'cio. d1n cer. '" 1 Cor. ·t 7 . .En 5 4 Ia at 
28. yoi înşiv� îi;,rii sînteţ i �-

a�to�t�� a.m zis : . „Nu. �mt eu Hristosul . 
smt •• trimes mamtea Lui. ' ci 

.;. C�p. 1. ,:O• Zl. �·..:· Ma�. 3. 1. .Marc. 1.2, Luc. 1 . 17 29. c.me ar.e ll!lrea�ă, este mire : 
dar prietenul • m1relm, care stă · j ascultă, se b1:1cur� fo�rte mult ·cînd !�. de glasul m irelui : ŞI această bucuri care este a mea, este deplină. '' Mal 

e, 
2Cor.U.2. Efes . 5 . 25 , 27. Apoc.21 . 9 .  �"=' Cint.6.1.  

22·2· 

,:30. ,:rre�uie ca El să crească, iar eu sa ma micşorez. 
3 1 .  Celce • v:ine din cer, este „ mai pe sus de toţi ; celce ţ este depe pă. mînt, este pămîntesc, şi vorbeşte de pe _Pămînt. Celce_tţ vine din cer, este 

�a1 pe sus de toţi. '' Vers. 1a. cap.e.21• 
*" Mat. 28. 18. Cap. 1. 15, 27. Rom. 9.  6. tl COl'.15. zr. ţţ Cap. 6. 33. l Cor.15.47. Efes . 1 . 21.  Filip.2. 9. 

32: El. mărtur!seşt� ce • a văzut şi a auz_1t, ş1 ţotuş mmem nu primeşte măr
turia Lut. •:•vers. 11. Cap. e. 26. 15.i5• 
33. Cine p�imeşte mărturia Lui, ade

vereşte • prm aceasta că Dumnezeu 
spune adevărul. • Rom.3.4. lloano.10. 

34. Căci • Acela, pe care L-a trimes 
Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui Dum
nezeu, pentrucă Dumnezeu nu-l dă Du
hul cu •• măsură. « cap.7.16. •'• Cap.1.1s. 

35. Tatăl • iubeşte pe Fiul, şi a dat 
toate lucrurile în mîna Lui. « Mat.1i.21: 
28.18. Luc.10.22. Cap.6. 20.22; 13,Si 17.2. Evr.2. s. 

36. Cine • crede în Fiul, are viata ve
cinică ; dar cine nu crede în Fiul, nu 
va vedea viaţa, ci mînia lui  Dumnezeu 
rămîne peste el." • Hab.;: u. Cap . 1. 12;6.17. 
Vers.15.16. Rom.l.17. 1Ioan5.10. 

Samariteanca. 4 1 .  Domnul a aflat că Fariseii au 
auzit că El face şi botează• mai 

mulţ i  ucenici decît Ioan. • cap. a. 22, 26. 

2. l nsă Isus nu boteza El însuş, ci u
cenicii Lui. 
3. Atunci a părăsit Iudea, şi S'a în

tors în Galilea. 4. Fiindcă trebuia să treacă prin Sa
maria, 
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5 a ajuns l î�gvă � cetate din ţinutul 

· 

samariei, numita S1�ar, aproape de O· rJ� · „Fe.meie", i-a zis 
l 021) 

ul pe • care-I daduse Iacov fiului • .că vine ceasul • !sus, „crede. :f� I�sif. "�uc .• 3.'l. 19; 4S.2'l. Jos. 2u2. 1�c�1_na Tatălui, nici c1nd nu vă veţi 
6 Acolo se afl a  frnt1na lui lacov 1. n ici 1n  Ierusal im pe muntele acesta 
� ostenit de călătorie, şedea lî�gă 22: Voi vă închinaţ' 1"M•1.;· 1 1 . 1 T1„„_,'. 

fÎsuint'înă. Er.a cam pe I� ce�sul al şaselea. 
ş�eţi ;  noi ne închină 

1 j ce nu cunoa-
t f d S caci •• Mîntuire · m a ce cunoaştem 

7. A vei�! o vem�le V m ���ria să '' 2 Ucg.17,29, , •• � .v. 12n� Ldela ludei. ' 
Scoată apa. „Da-M1 sa beau , 1-a zis 23 D · . , uc . ,  , : .ar vine ceas� ! 

· : . 7. 1to1u . 9 _" '· 
15:,S'căci ucenicii Lui se duseseră în 

venit, Ctnd închin °t · · '  şi acum a şi 

etate să cumper� de ale mîncării. 
Îf!.chin� . Tatălui î� 0��h

a�e?:.at.i se vor 
c . S t V 1 . var ; fiindcă astf 1 d • ş . m ade-9. femeia a�ar� ean.ca ·a zis : „Cum reşte şi Tatăl 

e e_ 1nch1nători  do. 
Tu Iudeu, cen sa bei dela mine fe- • 24. Dumnez�u , es 

· �rnp. a._a. ':'c�p. 1 . 11 • meÎe Samaritea�că ?_" - Iudei i •, În a- inch in� Lui, trebuie
t�ă�uh , _şi cine �e 

devăr, n'a�2�e�.����'. L�� -�:z'.1!:.r:!��:�·-2S. duh şi în adevăr " se mch1ne m 

1 0. - Drept răspuns, Isus i-a zis : vf:ă 
„Şti�", i-_'.I �!s femeia, „c

·;�;:·�� 
Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dum- cînd 

Mesia„ (canua I se zice Hristos) . 
�ezeu, şi Cine este. Cel �e-ţ.i zice : „ Dă- lucru��;�,m El, are să ne • spună toat� 
Mi să beau !" tu singura a1 fi cerut să 26. !su� i- . . , 

• v,„.2'•. 29. 

bei, şi El ţi-ar fi dat apă • vie." besc cu tine� sl�t· Ă�fa.: '  
cel  care \'Or-

„„ Jsa. 12.S; «. 3. Ier. 2. 13. Zo.b. t3.1; 14. 8. 

1 1 . „Doamne", I-a zis femeia, „n'ai  
•' M•t.26.69, 6•. M•rc.1< . 61, 62 .  Cup.u;, 

cu ce să scoţi apă, şi fîntîna este a- Trezirea din Samaria. 
dîncă ; de unde ai putea să ai dar a- �7. At�nci au venit ucenicii Lui, şi se 
ceastă apă vie ? 1�1�au ca vorbea cu o femeie. Totuş 

1 2. Eşti Tu oare mai mare decît pă- mc1 unul nu I-a zis : „Ce cauţi ?" sau : 
rintele nostru Iacov, care ne-a dat fin- „Despre ce vorbeşt i cu ea ?" tina aceasta, şi a băut din ea el în- ;s. At�nci femei� şi-� lăsat găleata, 
suş şi feciorii lui şi  vitele lu i ?" s a  dus m _c�tate, ş1 a zis oamenilor : 1 3. Isus i-a răspuns : „Oricui bea din �9. „Veniţi de vedeţi un om, care • 
apa aceasta, îi va fi iarăş sete. m1-a spus tot ce am făcut · nu cuml"a 1 4, Dar oricui • va bea din apa, pe este acesta Hristosul ?" ' 

. ,  . .,.,:!,;, 
care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi 30. Ei au ieşit din cetate, şi veneau 
sete ; ba încă a pa, pe care i-o voi da spre El. 
Eu, se „ va preface în el într'un iz- 31 . In  timpul acesta, ucenicii 1 1 ru
vor de apă, care va ţîş ni în viaţa gau să mănînce, şi ziceau: „lnvă\ă-
vecinică." " Cap.6.85. 58. ""Cap.7.38. torule, mănîncă !" 
15,  „Doamne", 1-a zis • femeia, „dă- 3 2. Dar El le-a zis : „Eu am de mîn

mi această apă, ca să nu-mi mai fie cat o mîncare, pe care voi n'o cunoa
sete, şi să nu mai  vin pînă aici să şteţi." 
scot." •' Cap.6 .34; 11 .2, S. Rom. 6.23. l !oano.20. 33. Ucenicii au început să-şi zică deci 
16. „Du-te", i-a zis Isus, „de chea- unii altora : „Nu cumva I-a adus ci-

mă pe bărbatul tău, şi vino aici." nev a să mănînce ?" 1 7, Femeia l-a răspuns : „N'am băr- 34. Isus le-a zis : „Mincarea ' Mea 
bat." Isus i-a zis : „ Bine ai zis că n'ai este să fac voia Celui ce M'a trimes, 
bărbat. şi să împlinesc lucrarea Lui. 1 8. Pentrucă cinci bărbaţi ai avut ; •lov.23.1'. C•P- 8-38; 1 ' . •; " - "· 

şi acela, pe care-l ai acum, nu-ţi este 35. Nu ziceţi voi că mai sini patru 
bărbat. Aici ai spus adevărul." luni pînă Ia seceriş ? lată, Eu vă spun : 
19. „Doamne", I-a zis femeia, „văd • Ridicaţi-vă ochii, şi priviţi holdele, c.a-

că eşti prooroc. ri • sînt albe acum, gata.������.i�:e�1;· 
" Luc . 7 . 18; 24.19. Cap. 6. 14; 7.40. I · 

20. Părinţii noştri s'au închinat pe 36. Cine • seceră, primeşte 0 P �t�, şi 
muntele acesta • . şi  voi ziceţi că în strînge roadă pentru vvia\a . vecm1c� ; 
Ierusal im •• este iocul unde trebuie să pentru ca şi  cel ce samanil ş1 . cel ce se-
1' închine oamenii." ceră să se bucure în acelaş tm��.11. :i. 

•Iude. 9. 7, ••Deut. 12. 6, 11. lReg.9.S. 2Cron. 7. 12. 
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37. Căci în această privinţă, este adevărată zicerea : „Unul samănă, iar altul seceră." 
38. Eu v'am trimes să seceraţi acolo 

unde nu voi v'aţi ostenit ; alţii s'au 
ostenit, şi voi aţi intrat în osteneala 
lor." 
39. Mulţi Samariteni din cetatea a

ceea au crezut în Isus din pricin a •  
mărturiei femeii, care zicea : „Mi-a 
spus tot ce am făcut." . . .•vers

. 29. 

40. Cînd au venit Samar1ten11 la El, 
L-au rugat să rămînă Ia ei. Şi El a ră
mas acolo două zile. 
41 .  Mult mai mulţi au crezut în El 

din pricina cuvintelor Lui. 
42. Şi ziceau femeii : „Acum nu ma! 

credem din pricina spuselor tale, c1 
din pricină că L-am auzit noi înşine•, 
şi ştim că acesta este în adevăr Hristo
sul, Mîntuitorul lumii." 

""'Cnp.17. S. 1 JoaD4.14. 

Vindecarea 
fiului unui slujbaş împărătesc. 

43. După aceste două zile, Isus a 
tl���t de acolo, ca să se ducă în Ga-

44. Căci • El însuş spusese că un  prooroc nu  este preţuit î n  patria •• sa. 
*.Mat. 13.67. Ma.re. 6 . 1 .  Luc. 4.24.. *(o Cap.2 .�; S.2. 

45. Cînd a ajuns în Galilea, a fost primit bine de Galileeni, cari văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul praz_nicului ; căci • fuseseră şi ei 
la praznic. • Deut.16. 16. 

46. Isus S'a întors deci în Cana din 
Galilea, unde • prefăcuse apa în v in . 

ln Capernaum era un slujbaş îm
părătesc, al cărui fiu era bolnav. 

.,.. Cap.2 . 1 , 11.  

47. Slujbaşul acesta a aflat că Isus 
venise din Iudea în Galilea, s'a dus 
Ia El, ş i  L-a rugat să vină şi să tămă
duiască pe fiul lui, care era pe moarte. 
48. Isus i-a zis : „Dacă • nu vedeţi �����' şi minuni, cu niciun cht��-��� 
49. Slujbaşul împărătesc I-a zis : 

„Doamne, vino pînă nu moare micuţul meu." 
50. „Du-te", i-a zis Isus, „fiul tău 

trăieşte." Şi omul acela a crezut cu
vintele,_ pe 'cari i le spusese Isus, şi 
a pornit la drum. 5 1 .  Pe cînd se pogora el l-au întim
pinat robii lui, şi i-au ad�s vestea că 
fiul lui trăieşte. 

52. El i-a întrebat de ceasul în care 

a. începuţ s�-i fie mai bine. Şi ei i zis : „Ieri, m ceasul al şaptelea 1-au 
lăsat frigurile." • -au 
53. Tatăl a cunoscut că tocmai î �ul acela. îi zisese Isus : „Fiul tă� ce�-1eşte." Ş1 a crezut el şi toată cas �r�-
54. Acesta este iarăş al doilea : ui. 

făcut de Isus, după ce S'a întorse��· ludea în Galilea. 1n 

Vindecarea slăbănogului de 38 de ani 5 1. După aceea • era un praznic · 
Iudeilor ; şi Isus S'a suit la I al 

sal im. " Lev. 23.2.  Deut. 16. 1 .  Cap 
;ru-

2. ln Ierusalim, lingă Poarta oi1�'3• este o scăldătoare •, numită în evr �· eşte Betesda, care are cinci pridvoa��: 
>:t Neem . 3.li l2. 39. 

3. �n pridvoarele. acesţea zăceau 0 mu_lţ1me _de bolnavi, �rb1, şchiopi, uscaţi, �a�1 aş!eptau mişcarea apei. 
4. Cac! ur: mg_er �I D�mnului se pogora, dm cmd m cmd, m scăldătoare şi turbu_ra apa. Şi cel dintîi, care s� P5lgora m _ea, dup_ă turburarea apei, se facea sănatos, orice boală ar fi avut 5. Acolo se afla un om bolnav de trei: zeci şi opt de ani. �· l �us,_cînd l-a văzut zăcînd, şi, fiind

ca ştia ca este bolnav de multă vreme 
i-a zis : „ Vrei să te faci sănătos ?" ' 
7. „Doamne", l-a răspuns bolnavul „n'am pe nimeni să mă bage în scăl'. 

dătoare cînd se turbură apa ; şi, pînă să mă duc eu, se pogoară altul înain
tea mea. 

8. „Scoală-te 0 " ,  i-a zis Isus, „ridică
ţi patul şi umblă." 

..-.Mat.9.6. Marc.2.11.  Luc.6.U. 

9. Indată omul acela s'a făcut sănătos, şi-a luat patul, şi umbla. Ziua aceea era • o zi de Sabat. • eep.e.u. 
1 O. Iudeii ziceau deci celui ce fusese 

vindecat : „Este ziua Sabatului ; nu· ţi • este îngăduit să-ţi ridici patul." 
*Exod. 20 . 10. Neem. 19. 19. Ier. 17. 21, etc. Mat. 12. a. 
Marc. 2. 24; 3. 4. Luc. 6. 2; 13. 14. 

1 1 . El le-a răspuns : „Celce m'a fă
cut sănătos, mi-a zis : „ Ridică-ţi patul, şi umblă." 

1 2. Ei l-au întrebat : „Cine este o
mul acela, care ţi-a zis : „Ridică-ţi patul, şi umblă ?" 

1 3. Dar cel  vindecat nu ştia cine este : 
căci Isus se făcuse nevăzut din noro
dul care era în locul acela. 1 4. După aceea, Isus l-a găsit în Ten_iplu, ş i  i-a zis : „Iată că te-ai făcut sa-
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, . de acu"? s� nu • mai păcătuieşti, 28. Nu Vă mira . 1 03 ! nato: �u ţi se mttmple ceva mai rău." pentrucă vi"ne \1 de. lucrul acesta ·, ca s •:• Me.t. 12. "°· cap. 8. 11• ceasul c1nd t ţ · , d morminte vor auzi 1 1 

o � cei din 5 omul acela s a us, şi a spus lu- 29. şi . vor ie . g �su . Lui, 1 . 1�r că Isus este Acela care-l fă- au făcut binele 
ş�0

af�ra. din ele. Ceice dete sănălo�. . . . • iar cei ce •• au 
f, � invia Pentru viată · cu6 Din pncma ace,asta, I udeu au 1n- Iru judecată. acu răul, vor învia pen� 1 . 

t să urmăreasca pe Isus, şi cău- '''• Dan. 12. 2. Ma1.20.:�;i�;i_D. 1cor. 1'· '2. ITes.<.10.  cepusă-L omoare, fiindc� făcea aceste 30 E • /��ruri în ziua Sabatului. îns�mi � junJ!}�u
f�\�imic de�a �i.ne 

Lucrarea Fiului. decata Mea este 
p
drea 

� aud • şi JU: 
I nu •• caut , f . P ă, pentru ca 17_ Dar Is�s • 
e:a răspun� :  „Tatăl • tălui, care 

sM':ct�i
o
m
1a
es
M
. 
ea, ci voia Ta

Meu Jucreaza p��a acum ;  
JI Eu de a-

nea lucrez. ·Cap. 9. 4; 1'. 10. '°'Vers.10. '•'"-"Mat.26.SD. Cnp. 4.s.; o.se. s��e Tocmai de aceea căutau • şi mai Mărturia Tatălui şi a lui Ioan. lt Iudeii să-L omoare, nu numai 31 D , • E m1 .. u dcă deslega ziua Sabatului, dar şi : ac� u mărturisesc despre Mi-11"trucă zicea că Dumnezeu este Ta- n� m�umi, mărturia Mea nu este ade-
pen 

Varafa. �·Cap.8.U .  Apoc.a . u tăi Său, şi Se făcea •• astfe l  deopotrivă 32. Este un Altul •, care mărtur ise: cu Dumne�.���- 7 . 19. •• Cnp. 10. 90,33. Fillp. 2. s. şţe despre mine ;  şi ştiu că mărturi-
\Q. Isus a Jua,t d in nou, cuvîntul, şi ��rt�\J:v�::�.

o face El despre Mine, 
le·a zis : „Adevarat, adev�r�t vă spu�, <•Mot. a. 11;11. ,. cop.e. 1e.11o•n,. o,7,9, , fiul •  nu poate face mm1c dela S1- 33 V · 1. 1 · 1 ca, _ El nu face decît ce vede pe Tatăl , · ?1. a 1 nmes a Ioan, şi • el a f�cÎnd .  ·şi tot ce face Tatăl, face şi martuns1t pentru adevăr

;cap. 1 . 10, 
19, 21, 32. f.ut întocmai. •Ver•-30· cap.8.28; 9-4: 12.49; 1'. lo. 34. Nu că mărturia, pe care o pri�O Căci • Tatăl iubeşte pe fiul, şi-l mese �u, vine dela un om ; dar spun arată tot ce f�ce i şi-I va arăta _ lu�rărj lucrunle acestea pentru ca să fiţi mînmai mari dec1t acestea, ca voi sa va Iuiţi. minunaţi. ''lllat. a.�7 - Cnp. s.ao. 2P;1·1:11· 35. Ioan era lumina, care este aprinsă 21 .  In adevă!, clupa . cu,m Tatai .in: şi • luminează, şi voi •• aţi vrut să vă viază morţii, ŞI I� da viaţa, tot aşa ŞI veseliţi cîtăva vreme la lumina lui. fiul dă viaţă CUI v rea. •2Pe1.1. 10. ••Mnt. 1•.20:21.20.Maro.o.20. 

•Luc. 7 . 14: 9. M. Cap. n.26•49· 36. Dar Eu • am o mărturie mai mare 22. Tatăl nici nu jude�ă P� nimeni, ci decît a lui Ioan ; căci lucrările, pe 
toatăjudecata a• dat-o fmlut, <•Ma1.11. 21; cari Mi le-a dat Tatăl să le săvîrşesc, 
lll.1e. vers.27. Cap. 3.96;17 .2 .  Fept. i7.31. 1 Pel.4· 6· tocmai lucrările „ acestea, pe cari le 23. pentru ca toţi să cinste�sc� pe fac Eu, mărturisesc despre Mine că fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu Tatăl M'a trimes. 
cinsteşte pe Fiul, nu cinsteşte pe Ta- •uoan,.9. ••' Cnp.a.2;10.20;1&.:u. 
tăi care L-a trimes. •1 10•• 2•23• 37. Ş i Tatăl, care M'a tri�es, a •  �ăr-24. Adevărat, adevărat vă s�un, că turisit El însuş despre Mme. Voi n� 
cine' ascultă cuvintele Mele, ŞI crede I-aţi auzit niciodată glasul, nu •• l-aţi în Celce M'a trimes, are viaţa vecinic�, văzut deloc faţa ; '' Mat.s.11:1u. cap.e.21; 
şi nu vine la judecată, c i •• a trecut drn 8. 18. •«Dent. 4 . 12. cop.1.18. 1 Tlm.1.17. l l�•• 1· 1:· moar

0
t
c
e
.p
l.a9_ 1

v
60
i1a8
ţ
,·ă6_.,",'7,. 8.61., 20_31. •·• llo•na. u. 38. şi Cuvîntul Lui nu rămîne m voi, 

� • pentrucă nu credeţi în Acela, pe care 25. Adevărat, adevărat _vă Sf;>Un, . că L-a trimes El. . . vine ceasul, şi acum a ş1 ve1:11t, �m� 39 Cercetaţi • Scnptunle, pent�u. că cei morţi • vor auzi glasul fmlm lui soc�tiţi că în ele aveţi vi�ţa vecm1că, 
pumnezeu, şi ceice-1 vor asculta, vor dar tocmai ele•• mărtunsesc despre 
mvia. •Vers.28. Efea.2. l,6;6. 14. eo1.2.1s. Mine. • Isa.8. 20;94. 16. Luc. 16.29.Vcr.;.16. Fapl.17 . . 26. Căci, dupăcum Tatăl a_re , vi�ţ� 11• ••Deut.18.11;,1e. Luc.21.21. c�p: 1

. •; . . 1n Sine, tot aşa a dat şi fiului sa a1ba 40. Şi.* �u v�eţi să v
emţ1 

.
1�

.
���1�;-�;, viaţa în Sine. • să aveţi �1an

ţ
u
a ·umblu după slava care 27. Şi I-a • dat putere să judece, m- 41 . Eu . 

•ven.su res.u. trucit•:.:!!�!'"j.!!,,�t�����i�.,. Dan. 7 • 13, 14_ vine dela oameni. 
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42. Dar ştiu că n'aveţi în voi dragoste 
d:3?E�n:�u�enit în Numele Tatăluţ 
Meu, şi nu Mă primiţi i dacă va vem 
un altul, în numele lui msuş, pe aceta 
îl veţi primi. . 
44. Cum • puteţi crede voi, car! Uit!� 

blaţi după slava, pe care v'o daţi u.nn 
altora, şi nu căutaţi slava •• care vme 
dela singurul Dumnezeu ? 

'-''Cap.12.43. ••'"•"Rom.2.29. 

45. Să nu cr�deţi c� �ă vo_i î��in�i 
înaintea Tată.lui ;.este cm; s_a va mv!nuiască : Moise, m care v aţi pus na
dejdea. "Rom.:.12. 
46. Căci dacă aţi crede pe Moise. 

M'aţi crede şi pe _Mine, pentrucă • el 
a scris despre Mme. •Fac . 3.15; 12.3; 1s.1s; 
2'2.18; 49. 10. Deut.18.15, 18. Cap. I. 45. Fapt. 26. 22. 

47. Dar dacă nu credeţi cele scrise de 
el, cum veţi crede cuvintele Mele ?" 

lnmulţirea pinilor. 6 1. După aceea ", Isus S'a dus din
colo de marea Galileii, numită ma

rea Tiberiadei. •'Mat.U.13. Marc.6.35. Luc.9.10,12. 

2. O mare gloată mergea după E], 
pentrucă vedea semnele pe can le fa
cea cu cei bolnavi. 
3. Isus S'a suit pe munte, şi şedea 

acolo cu ucenicii Săi. 
4. Paştele, praznicul Iudeilor, erau • 

aproape. •Lev.23.5,7.  Deut.16. 1 . Cap.2.ts; 5 . 1 .  

5. Isus • Şi-a ridicat ochii, ş i  a văzut 
că o mare gloată vine spre El. Şi a zis 
lui Filip : „De unde avem să cumpă
răm pini ca să mănînce oamenii ace
ştia ? *Mat.U . 14. Marc. 6 . 35 . Luc.9.12. 

6. Spunea lucrul acesta ca să-l în
cerce, pentrucă ştia ce are de gînd să 
facă. 

7. Filip i-a răspuns : „Pînile, pe cari 
le-am putea cumpăra cu • două sute de 
lei 1, n'ar ajunge ca fiecare să capete 
puţintel din ele." •Num.11.21, 22. 

8. Unul din ucenicii Săi, Andrei, fra
tele lui Simon Petru, 1-a zis : 

9. „Este aici un băieţel, care are cinci 
pîni de orz şi doi peşti ; dar • ce sînt 
acestea la  atîţia ?" • 2Reg.us. 

1 O. Isus a zis : „Spuneţi oamenilor 
să şadă jos." l n  locul acela era multă 
iarbă. Oamenii au şezut jos, în număr 
de aproape cinci mii. 
1 1 .  Isus a luat pînile, a mulţămit lui 

Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar 
ucenicii le-au împărţit celorce şedeau 
· 1. ·orereşte : dinari. 

�fts �u
d�0

a
irmenea, le-a dat şi din Peşti 

1 2 . . I?upăc� . s'au s_ătura_t, Isus a z· , uce!11c1lor VSa1 : „Stnngeţ1 fărămituru': 
��:;:ic�'� ramas, ca sa nu se piardă 
1 3. Le-au adunat �eci, şi au umpl t do�ăspre"zece �oş�m cu !ăr�miturile can ramasesera dm cele c1nc1 pini d orz, după ce mîncaseră toţi. e 
1 4. Oamenii. aceia," cînd au văzut mi. nunea, pe care o facuse Isus, ziceau . „Cu adevărat, acesta este proorocul � ;5��s.�I!�f1��� c�� . 1��1��;::2;;�.��-

49
•

10 · Deut.ia. 

1 5. Isus, fiindcă ştia că au de gînd să vină să-L ia C1:1 sila ca să-L facă împărat, S'a dus 1arăş la munte nu. mai El singur. ' 

Isus umblă pe mare. 
1 6. Cînd • s'a înserat, ucenicii Lui s'au coborît la marginea mării. 

"� )fot.14.23. Marc.6. 47. 
1 7. S'au suit într'o corabie, şi treceau marea, ca să se ducă în Caper· naum. Se întunecase, şi I sus tot nu venise la ei. 
1 8. Sufla un vînt puternic şi marea 

era întărîtată. 
1 9. După ce au vîslit cam douăzeci 

şi cinci sau treizeci de stadii, văd pe 
Isus umblînd pe mare şi apropiindu
Se de corabie. Şi s'au înfricoşat. 
20. Dar Isus le-a zis : „Eu sînt, nu 

vă temeţi !" 
21. Voiau deci să-L ia în corabie. Şi 

corabia a sosit îndată la locul spre 
care mergeau. 

Pînea vieţii. 
22. Norodul, care rămăsese de cea

laltă parte a mării, . băgase d� se�m� 
că acolo nu era dec1t o corabie, ş1 ca 
Isus nu Se suise în corabia aceasta 
cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaseră 
s�rA.i 

d��:�·
i sosiseră alte corăbii �in 

Tiberiada, aproape de  locul unde m1�· 
caseră ei pînea, dupăce Domnul mulţa
mise lui Dumnezeu. . . 
24. Cînd au văzut noroadele că 01c1 

Isus n ici ucenicii Lui nu erau acolo? 
s'au' 

suit şi e le în corăbiile acestea, şi 
s'au dus la Capernaum să caute pe 
Isus. 
25. Cînd L-au găsit, dinc<:_>lo d� mar�t I-au zis : „lnvăţătorule, cmd al vem 

aici ?" 
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26. Drept �ăspun� Isus le-a zis : „Ade-

· 

vărat, adevarat, . va �pu_n, că Mă cău- 41 ._ Iudeii cîrtea . . 1 033 
taţi nu pen_tru�a a ţ1 yazut semn�.. ci 

truca .zisese : „E� �lpot�1va Lui, pen-
entrucă aţi mmcat din pînile acele pogont din cer " nt p1nea care s'a P. v'aţ i săturat. a, 42. Şi ziceau : 

·
„Oare • ş�7. Lu�raţi nu �ent�u mîncarea peri-

Isus, fiul lui Iosif nu este acesta 
toare, c1 pent�u mu:ic�rea, care ră- mamă îi cunoaşte� ?p� al cărui tată şi 
mine pentru ".1aţa vec1n�că, şi pe care 

„Eu M'am pogorît · din
u
���.� 

zice El : 
v'o va da fiu l  omului ;  căci Tatăl 43. Isus le-a ;a�lsnt. „.„_. Mnrc:u. Lnc. •. 22. 

adică, însuş Dumnezeu, pe •• El L-� tre voi. puns .  „Nu cîrtiţi În· 
însemnat cu pecetea Lui." •v 44 
;.�:�:::;:���'.3�; '.�.'1�'. ·;��:�;�2�:·���i'.i.���'.;:�: daci ���e��;a;� f°t<:\e veni la Mine, 
28. Ei l-au �1� : „C� să facem ca să mes ;  şi Eu îl voi în�i: În 

ca_re �·a tri. 
săvîrşim lucran�e Im Dumnezeu ?" 45 In• . .�,1�31.,.\;,r>�: 
29. Isus le-a raspuns : „Lucrarea pe fi î�văţfţf

ooroc1 este scris : „Toţi vor 
care 0 c�r� Dumnezeu este aceasta • :  oricine a asc

d
u
e
ltaDt

umneze�." _Aşa că „ 
să credeţ i m Acela, pe care L-a trimes pe Tat 1 
El." " l loona. 

23. învăţătura Lui, vine la M 
� , ŞI a primit 

30. „Ce • semn faci Tu, deci", l-au 1•4�1.9;j M�•· '·.'.'· E_n . s . 10; 10. 16��, .• ;��··"'· 19· 
zis ei, „ca să-l vedem, şi să credem în afa�ă d� •• cA

a 
c
c
e
i
1
neva a v�zut pe Tatăl ,  

Tine? Ce lucrezi Tu ? a care vine dcl o 
•Mot.12.38; 16. 1 . Marc.e .11. 1 cor. t .22 • • 

?ezeu ; da, Acela a văzut pe Tatăym-
31 .  Părinţii • noştri au mîncat mană ; c::,�;,'.i;�; 5· 37· 0''Mnt. i1. 21. Luc . 10.:!2. cnp. ;,ts; 

în pu�t�e, dup_ă � e�te ser!� : „Le-a dat � 7. 
• 
Adevăr.at, a_devărat, \'ă spun, că 

�!:.�n;.n�!!.�n1�. 1c�:�o�3��:,,1,,_'��-����· 15· cme crede m Mine, are viaţa neinică. 
32. Isus le-a zis : „Adevărat, adevărat 48. Eu • sînt Pîne�c���ţ·/i'.' '8:.�;�'.:::: 

vă spun, că Moise nu v'a dat pînea di� • 49. Părinţ!i • voştri au mîncat mană cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata in pushe, şi au murit. •veni.<1. pîne din cer ; 50. Pînea •, care se .pogoară din cer, 33. căci Pînea l u i  Dumnezeu este a- este de �şa fel, ca cmeva să mănînce ceea care se pogoară din cer, şi dă din ea, ş1 să nu moară. •\'ers .51.58• lumii viaţa." *" . . . 5 1 .  �u �înt Pînea • vie, care " s'a 34. „Doamne , l-au zis e1, „da-ne pogont dm cer. Dacă mănîncă cineva 
totdeauna această pîne." "C•p.u. d!n pînea aceasta, v_a trăi în veac ; şi 
35. Isus le-a zis : „Eu • sînt Pînea pmea, pe care o voi da Eu, este tru
vieţii. Cine •• v ine la Mine, nu va flă- pul Meu, pe care îl \"Oi da pentru viaţa 
mînzi niciodată ; şi cine crede în Mine, lumii." " Evr.10.uo. ••C•p. o. 19. 
nu va înseta n iciod ată. 52. La auzul acestor cuvinte, Iudeii 

" Vere . 48, os. ""Cap.4.U; 1.a1. se certau • între ei, şi ziceau : „Cum " 
36. Dar • v'am spus că M'aţi şi vă- poate omul acesta să ne dea trupul Lui 
zut, şi tot nu credeţi. <•Vers.26.&t. să-l mîncăm ?" •Cnp.7.43;9.16; 10.19 . •  ,"C•p.a9. 

37. Tot • ce-Mi dă Tatăl, va ajunge 53. Isus le-a zis : „Adevărat, ade,·ă
la Mine ; şi pe •• cel ce vine la Mine, rat, vă spun, că, dacă nu mîncaţi • tru
nu·l voi izgoni afară : •Vers.'5. ••M•t. 24.24. pul Fiului omului, şi dacă nu beţi sin· 

c.;t�·c�·�!;�· 1;·�;�;î2t
1
�in cer ca să 

gele Lui, n'aveţi viaţa în vo!��;.��."" 
fac nu • voia Mea, ci •• voia Celui ce 54. Cine • mănîncă trupul Meu, şi 
M'a trimes. •Mat.26.39. Cap.6.30. ""Cap.(.34. bea sîngele Meu, �re viaţa vecinică ; 
39. Şi voia Celuice M'a trimes, este şi Eu îl voi învia în .z,��.

�-e.o,a�ol��p.rn. 
să ' nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat t El, ci să-l înviez în ziua de apoi. 55. Căci trupul Meu este cu ade,·ăra 

•cap.10.20; 11.12; IB.9. o hrană, şi smgele Meu este cu ade· 
40, Voia Tatălu i  Meu este ca • ori- vărat o băutură. . 
ci.n� ve_ de pe fiul, şi crede în El, s_ă 56. Cine mănînc� tr�p.ul M_eu, ş1_ bEea 
ib- sîncrele Meu, rămme m Mme, ŞI u � a. viaţa vecinică ; şi Eu îl voi învia răi::în în el. • 1 1oana.2•; "'�."· 

10 ziua de apoi." 57_ După cum Tatăl, care este ,·1u, 
*Vers.27. 47,64. Cap.3. 16,16; 4.U. 
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M'a trimes pe Mine, şi Eu trăiesc prin Necredinţa fraţilor lui /sus Tatăl, tot aşa, cine Mă mănîncă pe 7 t . După aceea, Isus străbăte� 0 Mine, va trăi şi el prin Mine. lilea ; nu voia să stea în Iudea 

a. 
58. Astfel • este pînea, care s'a pogo- trucă • Iudeii căutau să-l omoa�!.en. 

rît din cer, nu ca mana, pe care au • c  mîncat-o părinţii voştri, ş i  totuş a u  2 .  Şi• praznicul Iudeilor, praz�J��{6' 1.8• 
murit : cine mănîncă pînea aceasta, va al Corturilor, era aproape. ''Lev.23Zls 
trăi în veac." ''Vers.49·50• 61· �·. f�aţii • Ll!i I-au zis : „Pleacă � 59. Isus a spus aceste lucr��i în sina- a1c1, ş1 du-Te m Iudea, ca să vadă . 
gogă, cînd învăţa pe oameni m Caper- ucenicii Tăi lucrările, pe cari le faci şi naum. "'Mo.t. 12.4G. l\Jarc . 3. 31. Fnpt 1" 

Unii ucenici 4. Nimeni nu face ceva în asc��u. 

/l ărăsesc. - Mărturisirea lui Petru. cîn<;J. caută să se .facă c:moscut: dac� P . . . .. . " faci aceste lucruri, arata-Te lumii " 60. Mulţi • dm ucenicn Lui, dupa ce I 5 Căci nici • fraţii Lui nu cr d au auzit aceste cuvinte, au zis : „V?r- în · El. •M;c ;au 
birea aceasta este prea de tot : cme 6: Isus le-a zis : „Vremea • Mea

. �;'· poate s'o sufere ?." • .
•Mat.u.5• vers:�: sosit încă, dar vouă vremea totdeaun: 

61 . .Isus c�re şh� m Sme. �� uceni�1 1 vă este prielnică. '' Cap . 2 . • ;  s.20. vers.s.ao. Săi cirteau 1mpotnva vorbim acesteia, 7. Pe voi lumea nu • vă poate urî . p le-a zţs : „\'.o_rbjrea ac�asţa este pen- Mine Mă urăşte, pentrucă •• mărt�ri� tru voi o prmna de poticnire ? sesc despre ea că lucrările ei sînt rele 62. Dar • dacă aţi vedea pe fiul omu- " Cap. 15. 19. ''" Cap.a.19: lui suindu-Se unde era mai înainte ? . . .  8. Suiţi-vă voi la praznicul acesta . 
•Marc.16. 19. Cap.s.1s. Fapt.1 .9. Efes.4.B. Eu încă nu Mă sui la praznicul acesta' 

63. Duhul • este acela care dă viaţă, fiindcă • nu Mi s'a împlinit încă vre'. 
carnea nu foloseşte la nimic ; cuvin- mea." '' Cap. s.20. Vers.s. 
tele, pe cari vi Ie-am spus Eu, sînt 9. Dupăce le-a spus aceste lucruri 
duh ş1 viaţă. '' 2Cor. s.6. a rămas în Oalilea. ' 
64. Dar sînt • unii din voi cari nu  

cred." Căci Isus •• ştia dela început 
cine erau ceice nu cred, şi cine era 
celce avea să-l vîndă. overs.36. �Cap.2.24,25; 13.11. 
65. Şi a adăogat : „Tocmai de aceea 

v'am • spus că nimeni nu poate să vină 
la  Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl 
Meu." •vers.«.46. 
66. Din • clipa aceea, mulţi din uce

nicii Lui s'au întors înapoi, şi nu mai 
umblau cu El. •vers.so. 

67. Atunci Isus a zis celor doispre
zece : „Voi nu vreţi să vă duceţi ?" 
68. „Doamne", I-a răspuns Simon Pe

tru, „la cine să ne ducem ? Tu ai cu
vintele • vieţii vecinice. •Fapt. 6.20. 
69. Şi • noi am crezut, şi am a{·uns la  

cunoştinţa că Tu eşti Hristosu , Sfîn
tul lui Dumnezeu." 

•Mat.16.16. Marc.8.29. Luc.9.20. Cap. 1 . 49; 11.27. 
70. Isus le-a răspuns : „Nu • v'am ales Eu pe voi cei doisprezece ? Ş i  totuş unul •• din voi este un drac." 

• Luc. 6.19. oo Cap. lS. 27. 

71. Vorbea despre luda, fiul lui Simon lscarioteanul ; căci el avea să-l vîndă : el, unul din cei doisprezece. 

Isus în 
Ierusalim la praznicul Corturilor. 

1 O. După ce s'au suit fraţii Lui la 
praznic, S'a suit şi El, dar nu pe faţă, 
ci cam pe ascuns. 
1 1 .  Iudeii • li căutau în timpul praz

nicului, şi ziceau : Unde este ?" 
>:•Cnp.11.66. 

1 2. Noroadele vorbeau mult în şoap
tă • despre El. Unii •• ziceau : „Este 
un om bun." Alţii ziceau : „Nu, ci duce 
norodul în rătăcire." •Cap.9.16; 10.19. 
OOMat. 21.46 . . Luc. 7. 16. Cap.6. 14. Vers.40. 

1 3. Totuş, de • frica Iudeilor, nimeni 
nu vorbea de El pe faţă. 

• Cap.9 .22; 12.42; 19.39. 
1 4. Pela jumătatea praznicului, Isus 

S'a suit la Templu. Ş1 învăţa norodul. 
1 5. Iudeii • se mirau, şi ziceau : „,Cum 

are omul acesta învăţătură, căci n'a 
învăţat niciodată ?" 

"'Mat.13.54. Marc.6.2. Luc.4.22. Fapt.2.7. 

1 6. Isus Ie-a răspuns : „Invăţăt�ra 

Mea • nu este a Mea, ci a Celu1ce 
M'a trimes pe ,�!;.�: 11; s. 28; 12.<0; u.10,�· 
1 7. Dacă • vrea cineva să fad v�ia 

Lui, va ajunge să cunoască dacă in· 
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vi!lătura este de Ia Dt�mnezeu, sau da- . · 1 
că fu vorbesc dela Mtne. • cnp. 8. 43• 

şi ziceau : „Cînd . . 
035 

18. Cine� vorbeşte d.ela sine, cauta" 
va face mai mult 

va veni Hristosul 
• d 

cut omul acesta ?,.e" �iemt ne decît a fă: 
Slava lui ms1;1ş ; ar c ine caută slava 32 F . " • " 23 c 

C Juice )-a tnmes, acela este adevărat 
• · ariseii au au .t 

· · · •P. 3. 2; 8. ao. 

i·
e
jn el nu este strîmbătate. ' E•nd în şoaptă ac 

z; �e norod spu-
ş "C•p .6. 41. 8.liO. 

I. Atunci preoţii 
es.e ucruri despre 

' d t M 
Fa

.riseii au trime 
cei .mai de seamă şi l 9. Oare • '!u '! a � oise Legea?  prindă. s nişte aprozi să-l 

Totuş nim_
em �m- voi

_ nu ţin
.e . Legea. 33 I 

De '' ce cautaţi sa Ma omonţ1  ?" 
· sus a zis · Mai • 1 

o<1 u.s. Deut.:ia.•.C•p.1.11. Fapt.1. aa.""Mat.l2.l4 
ţi�ă • �reme, şi

.
apoi M�

1
� 

cu voi pu-�;..3.6. cap.0 . 16, 18; 10. s�, 39; ii.sa. 
. 

· M a tr imes. 
a 

• uc la Cel ce 

2o. Norodu� I-a raspuns :
"

„A1 drac •. 34. Voi Mă •  veţi • t 
_c•P. t9. 93; 1•. 1G. 

Cine caută sa Te omoare ? găsi ; şi unde voi f.aE a, şi �u Mă veţi 
"Cnp . 8 . 48,52; 10.20. veni." � . u, voi nu puteţi 

21 . Drept ră�puns, .Isus _le-a zis : „O 35. Iudeii au zis în
o�cns. �· Cnp. 8•21' 13· "'· 

lucrare am facut, ŞI toţi vă miraţi de gînd să se duc· 
!re t1 : „Unde are 

de ea. 
n�-1 putem crăsi ?  

a omu a�esta, ca să 
• ' d t gmd să se ducă I oar. ,n ? av�a . de 

22. Moise v a . a porunca privitoare printre Greci şi să
a

. 
cei

, 1mpraşhaţi  
la tăiere� împ_r;_i u r  - nu �ă e.a vine • mve 1e pe Greci ?  
dela Moise, CI dela patriarhi - şi 36 C • "Isn. u. i2. 1nc. 1 . 1 . 1p,1. 1 . ;. 

voi tăiaţi împreju r  pe om în ziua Sa- pe 
· � 

i
'"semnează cuvintele acestea 

balului. •Lev.12.a. ""Fac.11.10. 
cari e-� spus : „Mă veţi căuta i nu

. Mă veţi găsi ; şi unde voi fi E� 23. Dacă un om primeşte tăierea îm- voi nu puteţi veni?" • 
prejur în ziua .Sabaţului, ca să nu se 
calce Legea lui . Moise, de ce turbaţi 
de minie împotnva Mea, pentrucă am • 
însănătoşat un om întreg în ziua Sa
batului ?  ''' Cap.5.8,9, 16. 
24. Nu • judecaţi după înfăţişare, ci 

judecaţi după dreptate." 
\'IDeut. 1. 16, 17. Prov. 24. 23. Cap.8.16. lac. 2.1.  

25. Nişte locuitori din Ierusalim zi
ceau : „Nu este E l  acela, pe care cau
tă ei să-L omoare ? 
26. Şi totuş, iată că vorbeşte pe fa. 

jă, şi ei nu-I zic nimic J Nu cumva, în 
adevăr, cei mai m ari  vor fi cunoscut• 
că El este Hristosul ?  • vers.4B. 
27. Dar • noi ştim de unde este omul 

acesta ; însă, cînd va veni Hristosul, 
nimeni nu va şti de unde este." 

„�Mat.13.&5. Marc.6.3. Luc.4.22. 
28. Şi Isus, pe  cînd învăţa pe no

rod în Templu, striga : „Mă • cunoa
şteţi şi Mă ştiţi de unde sînt ! Eu •• 
n'am venit dela Mine însumi, ci Cel  ce M'a trimes, este ţ adevărat, şi voi ţţ nu-l cunoaşteţi. • cap. e. u. •• Cap. 6 . .a; 8. '2. 
ICap.S.S2; 8.26. Rom. 3.4. ţţCap. 1.18; 8.60. 29. Eu • li cunosc, căci vin dela El, 
ş1 El M'a trimes." ''Mot. 11.21. Cap.10.16. 
30. Ei căutau • deci să-L prindă ; şi ��meni •• �·a pus mina pe  El, căci în· 

�
nu-l sosise ceasul. "Marc.11. 18. Luc.19.,7; 

.m. Ven. 19. Cop.8.37. ''• Vers.41. Cap.8.20. 
31. Mulţi • din norod au crezut în El, 

Isus, apa vieţii. 
37· ln • ziua de P� urmă, care era ziua 

:ea m�re a praznicului, Isus a stătut m p1c1oa�e, şi a strigat: Dacă •• însetează cineva, să vină Ia 'Mine, şi să 
bea. '' Lev.23.M. ''�' Isa . 55 . I . Cap.a.a&. 3.8. Cine • crede în Mine, din•• inima 
lut vor .curge 

,[
îuri de apă vie, cum 

zice Scnptura. •Apoo.22.17. Dcui.1a.i;. 
�";. Prov. 18.4. 1110.. 12.3; «.3. Cnp.4. 1'.. 39. Spunea• cuvintele acestea despre 
Duhul, pe care aveau să-L primească 
ceice vor crede în El. Căci Duhul Sfînt 
încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fu. 
sese încă proslăvit••. • Isa.u.s. 1oe12.�. 
Cap. 16. 7. Fo.pt.2 . 17 ,33,38. (IOCap.12.16;16. ;, 

/ncercări pentru prinderea lui Isus. 

40. Unii din norod, cînd au auzit a· 
ceste cuvinte, ziceau : „Acesta este cu 
adevărat Proorocul •." 

.,.,Deut. 18.15,tS. Cep. l.21 :G . 14. 

41. Alţii ziceau : „Acesta • este. 
Hris

tosul." Şi alţii ziceau : „Cum, dm Ga

lilea „ are să vină Hristosul ?  
,� eap . .f. • .(2; 6.m . .;.<- cap. l . '6. Yer1. '.:.!. 

42. Nu zice • S�rip�r� câ H.risto

sul are să vină dm sammţa lu!, Da

vid, şi din satul Betleem, unde era 
David ?" •Ps.13'.!. !l .  Icr.22.s. Mic. 6.2. 11a1.u. 

Luc.2.4. o,('11Sam.16.1,4. . „ 
43 S'a • făcut deci desbmare m no

rod 
.
din pricina Lui. • ven. u. Cap. e. 1&; io. 1•. 
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44. Unii • din ei voi�u să-L prindă ; cepîn� dela _ cei . mai bătrîni, pînă 1 dar nimeni n'a pus mina pe E! ·vers.""· cei din !-Irma. Ş1 I_sus � rămas sin a 
• � cu femeia, care statea m mijloc. gur 

45. Aprozii s'au înt.ors deci_ Ia _pre.oţii " Rom 2 ,., 

cei mai de seamă şi Ia Farisei. Ş.1 a- 1 O. Atunci S'a ridicat în sus · şi �; d 
ceştia Ie-au zis : „De ce nu L-aţi a- n'a. mai vă�ut I?e nimen i _decÎt pe '�
d ?" �e!e!_ ls�.s 1-a . zis : _„Femeie, unde sînt �6." Aprozii au răspuns : „Niciodată,: pmşu tai ? Nimeni nu te-a osîndiP" n'a vorbit vreun om ca omul acesta. 1 1 .  „Nimeni, Doamne'', I-a răspu· •Mat.7.29. ea: Şi Isus i-a zi� : �·�ici • Eu nu �! 47. fariseii Ie-au răspuns : ,,_Doar n'a- osmd��7· pu-te; _ş� sa nu _ mai păcă-ţi fi fost duşi şi voi în rătăcire_? . tu1eştJ. ) · Luc. 9 . 56, l2. U. Cap. 3 . I . . <•'' Cap.&.u. 

48. A •  crezut în _EI vre�m!-1; dm mai Isus, lumina lumii. marii 
noş��.P��2�„���Pr.��.1���;. i.20,26;2.s. 1 2. }s�s le-a V?rbit di.� no_u, şi a zis : 

49. Dar norodul acesta, care nu ştie I „Eu _ smt Lu_mma lumu ; cme ""!ă ur-
Le ea, este blestemat !" ' meaza pe. Mm�, nu V? ull"!bi'.1: ,�n în-
5B. Nicodim, cel care • veni.se l� Isus tunerec, ci va.��:.�. ��5�:�.�0;0

1.�ţ�-�
-115 36 46 

n?�ptea, şi care era unul dl.II .e��P��--: 1 3. 1:a auzul ac:stor. vor_be,' Fa�is�iÎ z�i. „Leie� • noastr� osîndeşte e� P� �-:u
î:��ti':'Tde:im�ri�t��fI\�e��e

eYti-un om mamte ca sa-I asculte ŞI sa adevărată " ·:· cn . ,e ştie ce face?". -'Deut .• t. �'.; �
-
�[�:; 1•

· 15; 1 4. Dre0pt răspuns, Isus le-/·;·is1; 5 2. J?rept raspun� ei 1 a
tează 'bi�� „Chiar dacă Eu mărturisesc despre t1;1 e�ti dm 0_'.1hl_ea � 0CyJe nu s'a ri� Mine însumi, totuş mărturia Mea este ş1_ vei v.e�ea ca dm 

"
a 1 ea adevărată ; căci Eu ştiu de unde am d1cat n1C1�1� •• �.

r1���.�: , . 10• Cap. 1. <6• vers.<1. v��it şi unde Jlv:tă d_u�, dar voi: nu ştiţi 
53. (Şi s'a întors fiecare acasă. mei de unde vm mei unde 

.:!
;;1

.
�

.

���;
·"· 

Femeia prinsă în preacurvie. 8 1. Isus S'a dus la muntele Măs
linilor. 

2 Dar disdedimineată, a venit din 
no� în Templu ;  şi tot norodul a venit 
la El. El a şezut jos, şi-i învăţa. 

3. Atunci cărturarii şi fariseii l-au 
adus o femeie prinsă în preacurvie. 
Au pus-o în mijlocul. norodului, 
4. şi au zis lui Isus : 1,Invăt�tor�Ie, 

femeia aceasta a fost pnnsă chiar cmd 
săvîrşea preacurvia. 

5. Moise•, în Lege, ne-a roruncit să 
ucidem cu pietre pe astfe de femei : 
Tu dar ce zici ?" <'Lev.20. 10. Deut.22.22. 

6. Spuneau lucrul acesta ca să-L ispi
tească şi să-L poată învinui. Dar Isus 
S'a plecat în jos, şi scria cu degetul 
pe pămînt. 
7. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, 

El S'a ridicat în sus, şi Ie-a zis : „Ci
ne • dintre voi este fără păcat, să arun
ce cel dintîi cu piatra în ea." .,,..Dcut. 17.7. Rom.2. J. 

8. Apoi S'a plecat iarăş, şi scria cu 
degetul pe pămînt. 

9. Cînd au auzit ei cuvintele acestea, 
s'au simţit mustraţi • de cugetul lor, şi au ieşit afară, unul cite unul, în-

1 5. Voi • judecaţi după înfăţişare ; Eu •• nu judec pe n imeni. 
.;, C11p. 7. 24 .  f."� Co.p. 3. 17;  12. 47; IR.36, 

1 6. Şi chiar dacă judec, judecata Mea 
este adevărată, pentrucă nu • sînt sin
gur, ci Tatăl, care M'a trimes, _este cu 
Mine. •:O:Vers .2!J. Cnp. 1G.32. 
1 7. In • Legea voastră este scris că 

mărturia a doi oameni este adevărată : 
<-Deot. 17. 6; 19. 15. :Mat. 18. 16. 2Cor.13.1. Evr.10.2S. 

1 8. deci despre Mine însumi, mărturi
sesc Eu, şi despre Mine mărturiseşte• 
şi Tatăl, care M'a trimes." " C•p. 5.37. 

1 9. Ei I-au zis deci : „Unde este Ta
tăl Tău ?" Isus a răspuns : „Voi ' nu 
Mă cunoaşteţi nici pe Mine, nici pe 
Tatăl Meu. Dacă •• M'aţi cunoaşte pe 
Mine, aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu." 

.;. Vers. 55. Cnp. 16. 3. „�, Cap.H. 7. 
20. Isus a spus aceste cuvinte, ee 

cînd învăţa pe norod în Templu, ID 

locul unde era vistieria • ;  şi nimeni'" 
n'a pus mina pe El, pentrucă încă t 
nu-l sosise .���;c��- '1 . <•:• cap.7.ao. ţCap. 7.8 • 

2 1 .  Isus le-a mai spus : „Eu Mă �u.c, 
şi Mă • veţi căuta, şi veţi •• m�n ID 
păcatul vostru ; acolo unde Ma duc 
Eu, voi nu puteţi"��Pn�·.':,; 19_33• <'<'"\'ers.2'. 
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22 Atunci Iudeu au zis : Doa , 
ave; de gînd să se omoart de rzi�e� I �m ;_dar căutaţi • s· _ 1 037 
Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi 

� ruca nu pătrunde 
_a M� om?rîţi, pen

�eni !" . • . . I m vo1"cuv1ntul Meu. 
23. „Vo1 •. smteţ1 de ios", Ie-a zis J8. E� ·  spun ce ,'.'•P.7.rn.v,,,,. ,0. 
El ; „Eu smt de sus : voi •• sînteţi _ eu ; ş1 voi faceţi c

am �azut. la Tatăl 
din lumea aceasta, Eu nu sînt din lu� t�I9 

vostru�" "c:paJ.�,a���t dela ta
mea aceasta. · „Tatai nostru" _ · · _,ao; u . 10, 2 1 .  

„ ... cop.s.s1 . o:o„" Cnp. J!" •. rn; 11. 16. 1 roun.i . s. ���!e �v�aam•." ls�} Î� ra�puns ei, 
24. De aceea • v'am spus că veţi mu- fa aţi fi .copii ai lu i"Avr�: zis : _„Da

ri în p_ăc�tele vo:istre ; c_ăci •-, _dacă nu 
ap,�;i'.�.J�\Avraam. m, a\1 face 

credeţi ca Eu smt, veţi mun în pă- 40 D 
. .  '"· ""· '-"-' Rom.2.2s; o ' G -

catele voastre.'.' ,, Vers. 21. .,,,, Mnrc. 16. 16. r"ţ"
. ar •. acum căutaţi să. M �1.3. ' • "· 

25. ·�Cine e_şt1 Tu ?" I-au �is ei. Isus a��vf:u1
M1ne._,un om, care v'a� �m1�� 

le·a rasyu�s . ,:•Ceeace dela 
m

ceput vă Dumnez�u 
PA care l-am auzit dela 

spun ca smt. . . şa ceva Avraam n'a făcut. 
26. Am. n:uite . de zis despre voi şi 41 Voi f . •v,,.,.3:. ""Ym.c�. 

de osînd1t m v_o1 ; da� Ce�ce • M'a tri- Ei i-au zi:�
eţ�/a.ptele !atălui vostru." 

mes, este adevarat ; ş1 Eu ', ce am au- scuti din 
· "· �1 nu s1ntem copi i nă

zit de Ia El, ace_ea s pun lumii." tă : pe Du 
curvie • ,�vem un• singur Ta-

"'Cap. 7.28. f.":< Cop. 3. 32; 15. 15. 42 mneze�. i:. 1sa..6J. l6;G-&.8. �hll . 1 .G. 

27. Ei �'au înţeles că le vorbea de- nez��
sţsat�Îa z is : „Da�ă '. a_r fi Dum

spre Tatai. . . Mine, căci •
• 
�stru, � aţi �ub1 şi pe 

28. Isus de�• le-a zis : „Cînd veţi î- Dumnezeu . , u am 1eş1t ş1 vin dela 
nălţa • pe _!"ml o"!ului, . at�n�ci • • veţi sumi, ci El

. M�mt!i���1t dela Mine în-
cunoaşte ca E_u s 1_nt, ş i _ ca .I nu fac ·=· 1 1oan5.1. ••Cap.16. 27 , 17 _ 8 ,; + • _ .  
nimic dela Mine msum1, c1 vorbesc 43 Pent u •  • ' · · 0""·.

'·43' ' · "' "· 
după cum ţţ M'a învăţat Tatăl Meu. Me� ? Pe;tru 

�� �� mţele�eţ1 vorbirea 
•Cap.3.14;12.32. '"'Rom. 1.4. ţCop.0.10,30. ttCop.3.n. vîntul Meu 

puteţi asc�lta Cu-
29: S�I · ce �'a "trime_s, este cu Mine ; 44 . . Voi • �veţi de tată pe dia�o�·�j 

1
." 1

7j 
Tatai nu M a lasat singur� pentrucăţ vreţi să împliniţi poftele tatălui ;.�. 
totdeauna fac ce-I este pi acut." stru. El dela început a fost uciua . i 

ocap.u..10,11 . .,.."'Ve1-s. t6. t Cap.4 . N;5. 30;6.3.9. nu •• stă în adevăr, pentrucă în° e� 'n�t 
Adevă.rata slobozenie. 

e�te _adevăr. Oride_cîteori spune o min-ct�n�, vor�eşte dm ale lui, căci este 

li��u �:e��1n E��bea !.��;. 7��{;����,��4�� m
m

c
m
os 

ş
1 tat

�
l
M�.i�

c
�,
u
�)!;nu ''"t"""'· 31 . Şi a zis Iudeilor, cari crezuseră 45. Iar pe Mine, pentrucă spun ade

în El : „Dacă rămîneţi în cuvin tul Meu vărul, nu Mă credeţi. 
sînteţi în adevăr ucenicii Mei · 

' 46. Cine din voi Mă poate dovedi că 32. veţi cunoaşte adevărul •, Şi adevă- am păcat? Dacă spun adevărul, pen-
rul vă va face slobozi." tru ce nu Mă credeţi? 

•Rom.6.u, 1s, 22;s. 2. I•c.1.25; 2. 12. 47. Cine • este din Dumnezeu, ascultă 33. Ei I-au răspuns : „Noi • sîntem cuvintele lui Dumnezeu ; voi de aceea 
sămînţa lui Avraam, şi n'am fost nicio- n'ascultaţi, pentrucă nu sînteţi din 

1t��:��l !�)măm:\:.;.�:;142���!t�.�\;;�.'J'. 
Dumnezeu." •Cop. 10.26,21. !Iono '-'· 

�4. Adevărat, adevărat, vă spun", le-a /sas este înainte de Avraam. 

r�spuns Isus, „că, oricine • trăieşte în 48. Iudeii I-au răspuns : „Nu zicem 
pacat, este rob al păcatului. noi bine că eşti Samaritean, şi că ai ' 

35: Şi . robul • nu ;:���6� 
16�����:�2· ;� d��� �:�'am drac" �e:�· �-�:��:� vi�:; 

casa ;  fiul însă rămîne pururea. ci Eu cinstesc pe Tatăl Meu, dar ,·01 
·=• Gw.uo. �u Mă cinstiţi. 

_3�. �eci, dacă • Fiul vă face slobozi, 50. Eu • nu caut slava Mea ; este 
1eţ1 ft cu adevărat slobozi. Unul care o caută şi care i��.�c:·

41, 1_ 1& 

37. Ştiu că sînteti săn:l�ţ;·::i G���;� 51.  Adevărat, adevărat, vă spun, că, 
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dacă • păzeşte cineva cuvîntul Meu, în 
veac nu va vedea moartea." 

"' Co.p.5.24.; 11.26. 

52. „Acum", I-au zis Iudeii, „vede!Il 
bine că ai drac ; Avraam • a murit, 
proorocii de asemenea au murit, şi 
Tu zici : „Dacă păzeşte cineva cuvîn
tul Meu, în veac nu va gusta moartea." 

"'"Za.h. 1 . &. E\·r. 11 . 13. 

5 3. Doar n'ai fi Tu mai mare decît 
părintele nostru Avraam, care a mu
rit ? Şi decît proorocii, cari de aseme
nea au muri t? Cine te crezi Tu că 
eşti?" 
54. Isus a răspuns : „Dacă • Mă slă

vesc Eu însumi, slava Mea nu este ni
mic ; Tatăl '' Meu Mă slăveşte, El, de
spre care voi ziceţi că este Dumnezeul 
vostru ; 

"'Cap.5.31. """"Cap . 6. 41 ; 16.14;  17. 1 .  Fapt. 3.13. 

55. şi totuş nu-L ' cunoaşteţi. Eu II 
cunosc bine ; şi dacă aş zice că nu-L 
cunosc, aş fi şi Eu un mincinos ca 
voi. Dar îl cunosc şi păzesc Cuvîntul 
Lui. • C•p.7.28,29. 

56. Tatăl vostru Avraam a •  săltat de 
bucurie că are să vadă ziua Mea : a "  
văzut-o şi s'a bucurat." 

,, Luc. 10. 24. �.„� Evr. 11. 13. 

5 7. „N'ai nici cincizeci de ani", I-au 
zis Iudeii, „şi ai văzut pe Avraam !" 
58. Isus le-a zis : „Adevărat, adevă

rat, vă spun că, mai înainte ca să se 
nască Avraam, sînt • Eu." 
.,.. Exod. 3 . 1 4 .  Isa.43.13. Cep.17.6, 24. CoJ.1.17 . Apoc.t.8. 

59. La auzul acestor vorbe, au • luat 
pietre ca să arunce în El. Dar Isus 
S'a ascuns, şi a ieşit din Templu, tre
cînd •• prin mijlocul lor. Şi aşa a ple
cat din Templu. 

.... Cap. 10.31,39jl1.B. '';'Lac.4.30. 

Vindecarea unui orb din naştere. 9 1. Cînd trecea, Isus a văzut pe un 
orb d in naştere. 

2. Ucenicii Lui L-au întrebat : „Invă
ţătorule, cine • a păcătuit : omul ace
sta sau părinţii lui, de s'a născut orb ?" 

,� vers . 34. 

3. Isus a răspuns : „N'a păcătuit nici 
omul acesta, nici părinţii lui ; ci • s'a 
născut aşa, ca să se arate în el lucră
rile lui Dumnezeu. <•Cap.11. '· 

4. Cît este ziuă, trebuie • să lucrez lu
crări!� Cel�ice �·a trim�s ; vine noap
tea, cmd mmem nu mai poate să lu
creze. "' Cap. 4.34;6. 19, 36; 11.9;12.35;11.•. 

m�i. •�ît sînt în l��:.·i.�'.�;\�19�e.u��.�I�: 

6 .
. 
După ce. a. zis aceste vorb scu!pat pe P'.'mmt şi a făcut tin�' a ' 

s�u1pat. Apoi a uns ochii orbul . 
din 

tina ?-�east�, . '' Murc.7.�:a.� 7. ş1 1-a zis . „Du-te de te spal" • · scăldătoarea Siloamului" (care fi in: 
c!t, îns�mnea�ă :,Trjmes). El " �·a1drna
s a spalat, ş1 s a 1ntors văzînd b' us, 

. •. . . 
" Necrn.3. 15. i;.,,2ReA'.���· 

. 8" Vecinu ş1 ce1ce-I �unoscuseră : 
mamte ca cerşetor, ziceau : Nu rna1 
acesta c�lc� şedea şi cerşea ?// este 
9. Unu ziceau : „El este." Alţi' . 

ceau : „Nu ; dar seamănă cu el .� zşi: el însuş zicea : „Eu sînt." · 1 
c��- o�hlf ?!;au zis : „Cum li s'au des-
1 .1 .  �I a �ăspuns : „Omul • acela, căruia 1 s�. z1�e I.sus, .a făcut tină, rni-a uns ochu, ş1_ m1-a z1� : „Du-te la scăldă,toarea S1l?amulu�, şi . spală-te." M am dus, m am spalat, ş1 mi-am că pătat vederea." •verB.6,i: 
1 2. „Unde este omul acela" l-au În· trebat ei. El a răspuns : „Nu ştiu." 

Cercetarea orbului de Farisei. 
1 3. Au adus la Farisei pe cel ce fu. 

sese orb mai înainte. 
1 4. Şi era o zi de Sabat cînd făcuse 

Isus tină, şi-i deschisese ochii. 
1 5. Din nou, Fariseii l-au întrebat 

şi ei .cum şţ-a căpăt_at vederea. Şi el 
le-a zis : „M1-a pus tină pe ochi m'arn 
spălat, şi văd." ' 
1 6. Atunci unii din Farisei au înce· 

put să zică : „Omul acesta nu vine de 
la Dumnezeu, pentrucă nu ţine Saba· 
tul." Alţii ziceau : „Cum • poate un om 
păcătos să facă asemenea semne?" 
Şi •• era desbinare între ei. 

"' Vers.33. Cap.3.2 . .,..*Cnp. 7. 12, 43;10. 19. 

� ?· larăş au întrebat pe orb : „Tu ce 
z1c1 despre El, în privinţa faptului că 
ţi-a deschis ochii ?" „Este • un proo
roc", le-a răspuns el. '' C•p. •.10;6.H. 

1 8. Iudeii n'au crezut că fusese orb 
şi că îşi căpătase vederea, pînă n'au 
chemat pe părinţii lui. 
1 9. Şi cînd i-au venit părinţii, i-au 

întrebat : „Acesta este fiul vostru, care 
spuneţi că s'a născut orb ? Cum dar 
vede acum ?" 
20. Drept răspuns, părinţii lui au zis; 

„Ştim că acesta este fiul nostru, ş1 
că s'a născut orb. 

21. Dar cum vede acum, sau cine i-a 
deschis ochii, nu ştim. Intrebaţi-1 pe 
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e - 'despre ce-l priveşte." 1 ; „L-a1 ş1 văzut" . . 
b;2 Părinţii lui au zis aceste lucruri 

ce care vorbeşte cu' tt�� z;,.s \sus, „şi 
enirucă se : te_meau de !udei ; căci 38 • ce

.�;ste." 
rudeii h.otă.nsera acum ca, dacă va I „ �Cre.d, Doamne" 1- . 

P-'- 20. ,rturis1 cineva că Isus este Hristo- 3s a mch1nat. • a zis el ; şi 111j să " fie dat afară din sinago ă 9. Apoi Isus a zis . 
�;.1. 1s;12. '2; 19.3B.FapL: 6. t3 . .:.��vers. 34. Cap.�.2·. lu!Tlea aceasta pentr� �,�u am �enit în 
23 De aceea au ZIS rărinţii lui : E- C�lce_ nu văd, să vad" JU�ecaţa : ca „ 

;n vîrstă întrebaţi- pe el " " sa aiungă orbi " a, şi ce1ce văd S�4'. fariseii au chemat a �o.ua Oară 40. u"n�lp. &:2'l,�7. C�P·':.17; 12. <7, ••Mot.1" 1:. pe omul c;,are . fusese orb, ş1 1-au zis : El cî d din f�nseu cari erau r 
Dă • slava Im Dumnezeu : noi •• ştim zi; . � au �uz1t .aceste vorbe 1'.

n
g� 

�ă omul acesta este un păcătos." · " oar n om f1 şi noi orbi 
;„ au 

(11os . 1 . rn. 1 snm.6 . 6. '(t�' Vera. 1a. 41 .  ,,Dacă • aţi fi b
"
" 

(•Rom. 2.l!), 
2s. El a ră.spuns : „Dacă. este un pă- Isus, „n'aţi avea �r 1. , le-a răspuns cătos, nu ştiu ;_ e�, una ştiu : că eram ceţi : „Vedem " T

p
0
acat„ dar acum zi-

orb, şi acum va�. t 1 • cma1 de a 
26. larăş l-au mtrebat : „Ce ţi-a fă-

ca u vostru rămîne." •c�!.c1�·,p�: 
cut? Cum ţ i-a deschis ochi i ?" I 27. �·A�ul!l v'am spus" le-a răspuns Păstorul cel bun. el ş1 n aţi ascultat. Pentruce voiţi să J Q 1 . Adev" t m�!' auziţi !nc.ăod?tă ? I?��r n'aţi vrea că, "cine �

a
i
, 
i
3�evărat, �ă spun 

să vă faceţi şi voi ucemcu lui !" Iul oilor ci sa n ra �e-uşă m stau-
28. Ei !-au oc�rît, �i j-au zis : „Tu un hoţ ş[ un tîlh�/e a ta parte, este 

i�li M�l���ul Lui ; noi smtem ucenicii t;�uP�rlo�.
ne intră pe uşă, este păs-

29. Ştim că Dumnezeu a vorbit lui 3. Portarul îi deschide şi 0·1 d 
Moise, dar acesta nu • ştim de unde g_lasul lui ; el îşi cheamă �ile p; �u::::e 
este." •Cnp. e.u. ŞI le scoate afară din staul ' 
JO. „Aici • este mirarea", le-a ră- 4· _D�pă ce şi-a scos toat� oile mer

spuns omul �cela, „că voi .nu ştiţi de ge mam_te_� lor ; şi oile merg d�pă el, 
unde este, ş i  totuş E l  m1-a deschis pentruca 1 1 cunosc glasul. 
ochii. •Cnp. s.10. ?· Nu merg deloc după un străin . 
31 .  Ştim că Dumnezeu • n'ascultă pe ci 

1
fug -�e. el, pentrucă nu cunosc gta'. 

păcătoşi ; ci, dacă este cineva temător su stram1lor." 
de Dumnezeu şi face voia Lui, pe �· ,Isus. le-a spus această pildă, dar 
acela îl ascultă. •1ov27.9,35.12. Pe.lS.4l;3". 

ei n au mţeles despre ce le vorbea. 
1Ii;66.18.Prov. 1.28; 16.29;29.9 . Isa . 1 . 16. Ier. 11.11;14. 
12.Ezec.8.18. Mic.3.4.. Zab.7.13. 32. De cînd este lumea, nu s'a auzit 
să fi deschis cineva ochii unui orb din 
naştere. 33. Dacă • omul acesta n'ar veni dela 
Dumnezeu, n'ar putea face nimic." 

::•vere.16. 
34. „Tu eşti născut cu totul în • pă

cat", i-au răspuns ei, „şi vrei să ne 
înveţi pe noi ?" Şi l-au dat afară. 

>:•Vers.2. 
Isus lnt1lneşte pe orb ln Templu. 

!S. Isus a auzit că l-au dat afară ; şi, 
c1nd l-a găsit, i-a zis · Crezi tu în 
fiul' lui Dumnezeu ?"0 " �Mat.14.33;16.16. Marc. 1 . 1 .  Ce.p.10.96. 1 Ioa.n6.13. �6. El a răspuns : „Şi cine este, 

oamne, ca să cred în El ?" 

Isus, uşa oilor. 
7. Isus le-a mai zis : „Adevărat, ade

vărat, vă spun că Eu sini uşa oilor. 
sî�t

T��\ic�i
ce

tîÎha�l�i�!�a�11: ��a�\ i
��'. 

cultat de ei. 
9. Eu • sînt Uşa. Dacă intră cineva 

prin Mine, va fi mîntuit ; va intra şi 
va ieşi, şi va găsi păşune. .,... Cap .H .6. Efl'!l. 2. 18. 

1 O. Hoţul nu vine decît să fure, să 
ju�hie şi să prăpădească. Eu am 
venit ca oile să aibă viaţă, şi s'o aibă 
din belşug. 
1 1 . Eu• sînt Păstorul cel bun. Păsto· 

rul cel bun îşi dă viaţa pentru oi. • E'ec"o 
11. Jsa.34.12, 23;3i.2.&. Evr.13.20. 1 Pet. 2.26;fi.t. 
1 2. Dar cel plătit, care nu est� p_ils· 

tor, şi ale cărui oi nu sini ale lui, cmd 
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vede fuful venind, la�ă • �ile ş� f1;1ge ; [ nu • yor pieri, şi nim�� i nu le va s 
şi lupu le răpeşte ş1 le 1mpraşhe. _ ge dm m�na Mea. •·ur.n. „, 11• 11, 12mu1. -' Znu. 11. rn, 1 . .  29. Ta.tal • Meu, care " Mi I _  · "·•. 13 Cel plătit fuge pentrucă este piă- este mai mare decît toţ i · şi ni�e

a _dat, 
tit ·şi nu-i pasă de 'oi. · 

. le poate smulge din mînd Tatăiu· M nu 
14. Eu sînt Păstorul cel bun. Eu lm1 . • cnp. u .:?S. ••cap. 1112 eu. 

cunosc oile • Mele, şi ele Mă cunosc 30. Eu • ŞI Tatăl una sîntem." ·'·•�. 
pe Mine, �· 2 Tim.2.rn. . . .  • . (•Cap. 1i.11 22 1 5. aşa cum • Mă cunoaşte pe Mi.ne 31 .  Atu_nc1 lude�1 iarăş au luat pie: Tatăl, şi cum cunosc Eu pe _Tatăl ; ş1 •• tre ca sa-L ucid�. , " 

• cap. 8• 59• 
Eu Jmi dau viaţa, pentru oile Mele. 32." l�us le-a zi� · ,_,V am aratat multe 

•ii1a1. �1 . 27. ":' cop. 1;:1s. lucran bune, c�n vm dela Ta"tă_I Meu : 
1 6. Mai am şi alte • . 01, cari nu smt pentru c�re d;n aceste„ lucran arun. 

din staulul acesta ; ş1 pe acelea tre- caţ1 cu P'�.tre m �me ? 
buie să Ie �duc. Eţe \"or as:ulţa de g�a- 33. Iudeu 1-�u rasp�ns : „!'lu pentru 
sul Meu, ş1•• va fl o turma ş1 un Pas_- ? lu�rare �una aruncam �01 _cu pietre 
tor. ,�Jsa. 56 . S. ��-� Ezec. 37.22. E!ee.2. H. t Pet.2.2�

: 
I� Tine, CI per;-tru o hula, ŞI peiltru-1 7. Tatăl Mă iubeşte, pentrucă • Jm1 ca Tu,„care eşti un om, Te • faci Dum-

dau viaţ� ca iarăş s'o iau. nezeu. � ° Cap.5_18. 
"''"·""· ;, s, 12. Evr. 2. 9. 3�. Isus le-a raspuns : „Nu • est 1 8. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o sens în Legea voastră : „Eu am zis� 

dau Eu dela Mine. Am • putere s'o „Sînteţ1 dumnezei ?" •P..82•6: 
dau, şi am putere s'o iau iarăş : acea�- 3�. Da�ă Le�ea a numit „dumnezei", ta •• este porunca, pe care am pn- pe �ceia, carora le-a vorbit Cuvîn-
mit-o �i�� _;'.,�.t��c�.�u�;

,1;.10. Fnpt. 2. ZJ, lrl. �o1al�1
fi

D��fi�t��ă. �
şi Seri

����\�� 
t 9. Din pricina acestor cuvinte, ia- 36. cum ziceţi voi că hulesc Eu e 

răş • s'a făcut desbinare între ludei. care • Tatăl M'a sfinţit şi M'a trin:ef.• •cap. 7. 43; 9.116. în lum_e ?  Ş_i aceast�, pentrucă ţ am 20. Mulţi dintre ei ziceau : „Are • zis : „Smt Fiul ţţ Im Dumnezeu !" 
drac. este nebun ; de ce-��e!�;�:���.�:: �,�as��:2Jt��:�?:.Pa;\�!��9�;;.tJt ·•2. tCop. 5. t7, 1a. 
21. Alţii ziceau ; „Cuvintele acestea 37. Dacă • nu fac lucrările Tatălui 

nu sînt cuvinte de îndrăcit ; poate • Meu, să nu Mă credeţi. ''Cnp.1s.2i. 
un drac să•• deschidă ochii or- 38. Dar dacă le fac, chiar dacă nu 
bilor." Mă credeţi • pe Mine, credeţi măcar 

•' Exod.4. 11. Po.9'.9;146.B. ••Cap.9, a, 1, 32 , ss. lucrările acestea, ca să ajungeţi să cu
Isus la praznicul lnoirii. 

p;;�nl�u1
1I���:fl'Te�pfuJ�l��:a �����'. 23. Şi Isus Se plimba prin Templu, 

pe supt • pridvorul lui Solomon. ::OFapt .3 . 11 ; 5, 12. 
24. Iudeii L-au înconjurat, şi l-au zis : 

„Pînă cînd ne tot ţii sufletele în în
cordare? Dacă eşti Hristosul, spune
ne-o desluşit." 25. „V'am spus", le-a răspuns Isus, 
„şi nu credeţi. Lucrările •, pe cari le 
fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele 
mărturisesc despre Mine. 

o:rcap.3.2;5.36. Vers.38. 26. Dar • voi nu credeţi, pentrucă, 
după cum v'am spus, nu sîntefi din 
oile Mele. •Cap.8.47. lloan<.6. 27. Oile • Mele ascultă glasul Meu ; 
Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. 
28. Eu Ie dau viaţa vecinică,

°înere���� 

noaşteţi şi să ştiţi că •• Tatăl este în 
Mine şi Eu sînt în Tatăl." >:'Cap. 5.36; 14.101 lJ. >::�' Cap.U.10,11;17.21. 39. La • auzul acestor vorbe, căutau 
iarăş să-l prindă ; dar El a scăpat din 
mînile lor. • Cop. 7.30,44; 8.59. 

Plecarea lui Isus ln Perea. 
40. Isus S'a dus iarăş dincolo de 

Iordan, în locul unde • botezase Ioan 
la început. Şi a rămas acolo. <·Cnp. 1 .is. 
41 .  Mulţi veneau Ia El, şi ziceau : 

„Ioan n'a făcut nici un semn ; dar• 
tot ce a spus Ioan despre omul aces-
t4tŞi �

d��ur·�� crezut în ;1ci�\�: cui acela. * Cap. 8. :n; 11. lii. 

lnvierea lui Lazăr. 

11 1 .  
U n  oarecare Lazăr din Betania, 

satul Mariei • şi al Martei, sora ei, 
era bolnav. - «Luc. 10.38,39-2. Maria era • aceea care a uns pc 
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Domnul cu. m1_r, ş1 !-a şters picioarele : 21 1 041 

părul e1, ş1_ Lazar cel bolnav era i d : Marta a zis lu" 1 cU tele e i. - �·M�t. :!ti. :- . . M.irc. u.3. <..:ap. 12. a .  i aca a1 fi fost aici I ' sus_: „Do.amne, lj surorile au _trnnes. Ia Isus să-i spu-
tei� meu ! . 

' n ar f1 munt fra-
- . Doamne, 1ata ca acela pe care-I · Dar ş1 acum f . nabeŞti, este b�Inav." . cere dela Dumne;eJ 

1�ţ
_că once • vei 

iut Dar Isus, cmd a auzit vestea aceas- nezeu." . ' I va d,� Dum. 
ta a zis : ,„Boala aceasta �u este spre �3;, Isus 1-a zis : , Frat 1 1 C•P· ':•1. 
�arte c1 • spre slava lui Dumnezeu via. ' e e ău va in-

JOentru ' ca �iul l ui Dumnezeu să fi� 24; „Ştiu •," I-a răs u 
Proslăvii prin ea." ' ' l'"P. 9 . 3. \'ers.<o va 1nv1a Ia înviere î� ns Marta, „că 
P5_ Şi Isus iubea pe Marta, şi pe sor� 25 . ' . �:.��.�; capoi." 
ei şi pe Lazăr. . · . Isus 1-a zis : Eu sînt 

· • · .••·0•211• 

6 Deci, cînd a auzit că Lazăr este ş1 v!aţa ". Cine t c;�de în M 
mv1ere_a • 

boÎnav, a •  mai zăbovit două zile în �·ace.a ar fi �urii, va trăi. 'cnp 
5 
,:�

e, chiar 
Jocul_ î� care �ra ; .  . . �1 Cnp. t0. 4o. oo. u:��·i:io.��1_4.a. eo1.a . .a. 1 1onn1:1,·2i 5

·
�i�ţ�����: 

d:�
ş1
s�

n 
n�

r
ln�o!r��

s
mu��

n
:�
1
���.:„„Hai- Ji�·e 

Şi oricine trăi_e�tc, şi crede în 
8. ,,Invăţător�le", _ l-au zis ucenici i crul 'a�e�t

v�.:nun n1C1odată. Crezi Iu-
„acunt • de .curmd �autal! lude.ii _să T� 27. Da 

a · 
" . 

ucidă cu pietre, ŞI Te mtorc1 m lu- că T;; e 'tpHa!Ţlne, 1-a zis ea,_ „cred• 
dea ?" ''' Cap. 10.31. nrzeu 

ş nst�sul, Fiul Im Dum-
9. Isus a răspuns : „Nu sînt do- ' care trebuia să vină în lume." 
uăsprezece ceasuri în zi ? Dacă• umblă 28 D 

_ ''M•t.10.10. cap.1.'2;0. u,69, 

cineva ziua nl;l se P?licneşte, pen- dus · i 
upace a sp�s ac�s!e vorbe, s'a 

trucă vede lumina lum11 acesteia · Ma 
_ş � �he�at IR lama pe soru-sa 

• c
�

p. 9 . <. i t�
ia
�h
ş:a 

1·a_ �JS :  „A venit fnvăţătorul 
10. dar dacă • umblă noaptea, se po-

ş 
2 

ma. 
ticneşte, pentru că n' are lumina în el " . i9" �a�ia, cum a auzit, s'a sculat 

''C•p. J2.�. m e, ş1_s_a dus la El. 
1 1 . După aceste vorbe, le-a zis : „La- 3o. Caci .Isus nu intrase încă în sat, 
zăr, prietenul nostru, doarme" : dar ci era tot m locul unde II întîmpinase 
Măducsă-1 trezesc din somn." "Deut.31.16• 

Marta. 
„ .  . 

n.n.12.2.Mat.9.:U. Fapt. 7 .60. 1 co"1;.1s,61. 31: l!Jden '· c��I erau cu Maria în 
1 2. Ucenicii l-au zis : „Doamne, dacă casa_ ŞI 0 m_mg11a�, .cî�d au văzut-0 
doarme, are să se facă bine." scuhndu-s� iute _şi 1�şmd afară, au 
1 3. Isus vorbise despre moartea lui lers dl!pa ea,_ ca:1 z!ceau : „Se duce 

tlar ei credeau că vorbeşte despr� a mormm�, ca s.a phnga acolo." '' Vers. ID . 

odihna căpătată p rin somn. 32. �ana, c!nd a a1uns unde era 
1 4. "Atunci I.s�� le-a spus pe faţă : �I���eÎ� ti, �ii�!· z1:� .�&����e

l
•� t 

„Lazar � murit. că ai fi fost aici, n'ar fi murit fratele 
15. „Ş1 Mă bucur că n'am fost acolo, meu." •ven.21. 

pe�tru v�i, ca să credeţi. Dar acum, 33. Isus, cînd a \'ăzut-o plîngînd, pe 
haidem sa .mergem I.a el." _ . ea şi pe Iudeii cari veniseră cu ea, 
16. Atunci Toma, zis Geaman, a zis S'a înfiorat în duhul Lui şi S'a tul-
celorlalţi ucenici : „Haidem să mergem burat. 

' 

ş1 noi să murim cu El !" 34. Şi a zis : „Unde l-aţi pus?" 17. Cînd a venit Isus, a aflat că La- , Doamne,'' l-au răspuns ei, „vino şi 
zăr era de patru zile în mormînt. �ezi." 1 8. Şi, fiindcă Betania era aproape 35. Isus plîngea •. '' Luc. 19.n. 

de .1.erusalim, cam la cincisprezece 36. Atunci Iudeii au zis : „lată cit îl 
sladu, iubea de mult !" 
1 9. Mulţi din ludei veniseră la Mar- 37. Şi unii din ei au zis : „El, care' 

ta şi Maria, ca să le mîngîie pentru a desch is ochii orbului, nu" putea fa. 
moartea fratelui lor. ce ca nici omul acesta sa nu moa� 
20. Cînd a auzit Marta că vine Isus, ră ?" . . :c•P:'· '· 
1-a ieşit înainte . iar Maria şedea în 38. Isus S'a înf1or�t dm nou. m Sme, 
casă. ' şi S'a dus la mormmt. Mormmtul era 

00 
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o peşteră, la intrarea căreia era aşe-
zată o piatră. . 39. „Daţi piatra la o pai:fe," a �1s 

Isus. Marta, sora mortului, I-a i1s : 
„Doamne, miroase greu, căci este mort 
de patru zile." " 

40. Isus i-a zis : „Nu ţi-am spus ca1 
dacă vei crede, vei vedea • slava lui 
Dumnezeu ?" '' Vere.4, 23. 

4 1 .  Au luat dar piatra din_ !?cui und.� 
zăcea mortul. Şi Isus a ridicat cehu 
în sus, şi a zis : „Tată, Iţi mulţămesc 
că M'ai ascultat. . 

42. Ştiam că totdeauna Mă asculţi ; 
dar vorbesc astfel pentru • norodul ca
re stă împrejur, ca să creadă că Tu 
M'ai trimes." „„ Cap.12.30. 

43. Dupăce a zis aceste "vorbe,_ a 
strigat cu glas tare : „Lazare, vmo 
afară !" 

44. Şi mortul a ieşit cu mînile şi pi
cioarele legate cu făşii de pînză, şi cu 
faţa • înfăşurată cu un ştergar. Isus 
le-a zis : „Deslegaţi-1, şi lăsaţi-l să 
meargă." „ ... cap. 20. 1 .  

45. Mulţi din Iudeii, cari veniseră la 
Maria, cînd • au văzut ce a făcut Isus, 
au crezut în El. "' Cap.2.23;10.4.2;12.11,1a.  

46. Dar unii din ei s'au dus la fa
risei, şi Ie-au spus ce făcuse Isus. 

Sinedriul hotărăşte să-L omoare. 
4 7. Atunci • preoţii cei mai de sea

mă şi fariseii au adunat Soborul, şi 
an zis : „Ce •• vom face? Omul acesta 
face multe minuni . •Pe.2.2. Mat.2<1.s. 
.Mllfc. 14. 1 .  Luc. 22. 2. „�':' Cap. 12. 19. FapL. 4. 16. 

48. Dacă-l lăsăm aşa, toţi vor crede 
în El, ş i vor veni Romanii şi ne vor 
nimici şi locul nostru şi neamul." 

49. Unul din ei, Caiafa•, care era 
mare preot în anul acela, le-a zis : „Voi 
nu ştiţi nimic ; •Luc.3.2.  Cap . 18.H. Fapt. f.6. 

50. oare nu •  vă gîndiţi că este în 
folosul vostru să moară un singur om 
pentru norod, şi să nu piară tot nea
mul ?" •Cap.18.14.  

51. Dar lucrul acesta nu l-a spus de
la el ; ci, fiindcă era mare preot în 
anul acela, a proorocit că Isus avea să 
moară pentru neam. 

5 2. Şi • nu numai pentru neamul acela, ci •• şi ca să adune într' un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi. • IBL<9.6. lloan2.2. °" Cap.10.18. Eles.2.lf--17. 
53. Din ziua aceea, au hotărît să-l omoare. 
54. De aceea• Isus nu mai umbla pe faţă printre ludei ; ci a plecat de aco-

Io în ţinutul de lingă pustie • cetate _numită Efraim •• ; şi ; 1�tr•o 
acolo 1mpreună cu ucenicii Săi tarnas 

„-.Cllp. 4 . 1 , 3 ; 7 . 1 .  <•„� 2en;Q. ia. JQ, 
Isus aşteptat la Ierusalim 

55. Paştele Iudeilor erau • ap�o Şi mulţi oameni din ţinutul acela 
ape. suit la le�usali�, înainte de Paşte� �u să se curafeasca. • cup . 2 . 13; ;. 1 . 6  a 

5�. Ei •  ���tau pe Isus, şi vorb��� unu cu altu m Templ u :  „Ce credej " '  N'are să vină la praznic ?" •Cap. 7.U. Vere'.& 
57. Iar preoţii cei mai de seamă : 

Fariseii porunciseră că, dacă va ş�� cineva unde este, să le dea de ştire c 1 să-l prindă. a 

Maria li toarnil mir pe picioare. 

12 l .  
Cu şase zile înainte de Paşte Isus a venit în Betania, unde • er� Lazăr, care fusese mort, şi pe care îl înviase din morţi. •cap.11.1,43• 

2. Acolo l-au • pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din ceice şedeau la masă cu El. •Mat.28.6. Marc. u.3• 
3. Maria • a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus, şi 1-a şters picioarele cu părul ei ; şi s'a umplut casa de mirosul mirului. • Luc.JO. :is,39.!C•p.n.2. 
4. Unul din ucenicii Săi, luda lscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L 

vîndă, a zis : 
5. „De ce nu s'a vîndut acest mir cu 

trei sute de lei, şi să se fi dat săraci
lor ?" 
6. Zicea lucrul acesta nu pentrucă 
purta grijă de săraci, ci pentrucă era. 
un hoţ, şi, ca unul care ţinea • punga, 
lua el ce se punea în ea. ••C•p.1a.20. 
7. Dar Isus a zis : „Lasă-o în pace ; 

căci ea l-a păstrat pentru ziua îngro
pării Mele. 
8. Pe • săraci îi aveţi totdeauna cu 

voi, dar pe Mine nu Mă aveţi tot
deauna." ·�1nt.28.11. Marc.14.7. 

9. O mare mulţime de ludei au afl�t 
di Isus era în Betania ; şi au venit 
acolo, nu numai pentru Isus, c! c� să 
vadă şi pe Lazăr, pe • care-l rnv1ase 
din morţi. • cap. 1 1 . .s. „. 

l O. Preoţii cei mai de seamă• au ho-
tărît să omoare şi pe Lazăr, • L

.
•<· 18•31; 

1 1 .  căci • din pricina lui mulţi Iudei 
plecau dela ei şi credeau în Isus. 

..-. cap. n . '5. veni. 18. 



I OAN 1 2. Intrarea lu� •Isus în l:rusalim. 27. Acum • sufl l OH 
A doua ZI. ' o gloata "!are, care ra!. Ş.i ce voi ziceţt

ul Meu_ este tulbu-1 2: la praznic, cum a auzit că vine Ma din ceasul ace�t· ·.; Tata, 1zbăl'eşte-r:�sln 1g::.�.��l:\1orc. 11.B. Luc. l9.S5."" etc. 
pentru aceasta am a . ··1 · l?a! '' tocmai -. :;esta ! • lll•t :!6. 

v:ni p1na la ceasul luat ramur i. d.e finic, şi 1-a ieşit Luc.22.53. Cap. JS,'7 . 39, �. Luc. 12.60. Cap.!3,:u. 1�· frnpinare, stngmd :  „Osana• ! Bi- 28. Tată pro 1• în 1" �ntat este Celce vine în Numele Şi • din c�r, s•! �:��:eu�umele Tău !'.' n0���
1
uJui, lmpăratul lui lsre�l,.!

1
'1'8.„ 

26. 
ce.'.1 :. „L-am prolăv't ·-L gla.s, c�re zi-...., slavi !" 1 • ŞI voi ma1 pro-14 Isus a găsit • un măgăruş, şi a în- 29. �orodul, care stătc ' M":'·"· căle�at pe el, dupăcum este scr.!fu�� 2

1
. 7. re auzise glasul a zis _a afolo, ş1 ca-

Nu • te teme, fiica Sionulu.i ; iată ��\::N!ii zicea� :  „Un cÎn�eros� ��r��i J��păratul tău vine călare pe mînzul 30. Isus a răspuns . N 
ca ei rnăgă�iţ�." . ' • • •zuh.9. 9. s'a auzit gl I . " • u pentru Mine uf 6 Ucenicu Lui n au mţeles aceste asu acesta , c1 pentru voi. I ;uri dela început i dar "*, dupăce a �I . Acum are loc judecata lu�;'t�':.;, "'s··. 1��t proslăvit Isu.s, ş1-au t a?us aminte te1a, acum stăpînitoruI . lu „ ••. • ă aceste lucruri e�a� s�nse de�pre va fi aruncat af 

• mu acesteia Ei şi că ei le 1mphn1sera cu privire eap. t<.:ro; 16.n. Fopt.".::� •. 2���·.�2·;;;�;�':.'�·'.�· 1a
'El. 

O L
.
uc.IB. S4. •<·ea�· �·39• t Cap.�4· 26· �2 .• Şi după ce • voi fi înălţat d . • e. ·p: 17. Toţi ce1ce fusesera 1r:!1pr�una cu pamint v t • Isus, cînd .ch�mase pe Laza� dn� mo�- oamenli."

o� a rage la M ine pe " tot i l!IÎDI şi-l mviase dm morţi, martun- •cnp. s. 14, 8.28• ••Roru . , .  "· ""'·' · '· seau despre El. 33. Vorbind • astfel, arăta cu ce moar-l 8 Şi •  norodul 1-a ieşit în întîmpi- te avea să moară. _ • cap.lS.„. ar� pentrucă aflase că făcuse sem- 34: N�rodul 1-a răspuns : „Noi .  am 
0 I �cesta. "Vers.u. auzit din Lege că Hnstosul rămîne în 0�9 fariseii au zis deci între ei : „Ve- veac ; cum dar zici Tu că Fiul omului deţ{• că nu cîştigaţi nimic : iată că lu- tr�buie să fie înălţat ? Cine este acest 1Dea se duce după El !" "C•p.n.41,4.'l. Fiu al omului ?" •Ps ..... „ , 37 , 1 10. 4. rsa.o.i; 

Isus vorbeşte de moartea Sa. 85J�.Ezl��3:·f�.:„����;.'.���·i:'·��i este• 20. Nişte • Greci dintre ceice •• se sui- puţină vreme în m ijlocul vostru. Umseră să se închine la praznic, blaţi •• ca unii cari aveţi lumina, ca • Fapt. 17. 4.  '"' 1Reg. s. 41, 42. Fapt.B.21. să nu vă cuprindă întunerecul : cine t 21 . s'au .apropi�t <;ţe Fil ip, care • . era umblă în întunerec, nu şt ie unde mcr;:c. din Betsa1da Gahle11, l-au rugat, ŞI au •eap.1.•;e. 12; 0. &. Ven. 46. ••1er. 1'. t6. l!.te.. o. '· zis : „Domnule, am vrea să vedem pe t eap.11. �o .• 1 1onn2. 11 . 
. . . Isus." <•Cap.1.«. 3?. Cita y�eme a.veţi lumrn� .Pr��tr� 22. Filip s'a dus şi a spus lui Andrei ; voi, .c��1.eţ1 10 lumină, ca să f1ţ1 fu a1 apoi Andrei şi Filip au spus lui Isus. l�mm11 : Isus le-� sr.u.S. aceste lucru-23. Drept răspuns, Isus le-a zis : „A • n: apoi a plecat ş1 S a ascuns de e1. 

so�it ceasul să fie proslăvit Fiul omu- :,���/�: �; �:�./" s. 1 T„. li. 0· 1 1°„ 2. 9- u .  
lui •Cap.13.32;17. 1. 24. Adevărat, adevărat, vă spun, că, Necredinţa Iudeilor. 
dacă grăuntele • de griu, care a. căzut 37. Măcar că făcuse atîtea semne înape pămînt, nu moare, rămîne smgur i I intea lor tot nu credeau în El, dar dacă moare, aduce multă roadă. 38. ca 'să se împl inească vorba, pc '' 1 C0'· 1�·36· care 0 spusese proorocul Isaia : „Doam· 25. �in� • î�i _iubeşte vi�ţa, <: va pier· ne ", cine a dat crezare propovăd� ide ; ş1 cine 1ş1 urăşte viaţa !n lume.a rii noastre? Şi cui a fost descoperită. :��:.st!M�.��f1����f.�.���� L���J.a24�,��� puterea braţului Dom��lu�?:� Rom. to."· 26. Dacă !mi slujeşte cineva, să M� J9. De aceea nu p�teau crede, pentru u.nnez�. ; şi unde • sînt �u, a�olo �'a f1 că Isaia a mai �is :  . . . • . ş1 slu11torul Meu. Daca lm1 slujeşte 40 Le-a • orbit och11, ş1 le-a •1!1p1c-cmeva, Tatăl îl v�c���;.��; lT.:U. lTeu.u. !rit ·i�ima, ca să nu vadă cu och11, să 
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�� Î�
teg���e

c
z���

i�t·s��i 
n�i:�e��!,

oar-
"" Iso..6. 9, 10. :Mat.rn.u. 

41. Isaia a spus aceste • lucruri cînd 
a văzut slava Lui, şi a vorbit despre 
El. �rso.6. t. 

42. Totuş, chiar dintre frunt�ş1, mul
ţi au crezut în El ; �ar de frica "Far
seilor •, nu-L mărturiseau pe faţa, ca 
să nu fie daţi afară din sinagogă. 

"" Cap. 7 . 13; 9.22. 

43. Căci • au iubit mai mult slava 
oamenilor <lecit slava lui Dumnezeu. 

*Cap.5.44.. 

44. Iar Isus a strigat : „Cine • crede 
în Mine nu crede în Mine, ci în Cel 
ce M'a frimes pe Mine. �" Cap. 5.-t4. 

45. Şi cine • Mă vede pe Mine, vede 
pe Cel ce M'a trimes pe Mine. • Cap.14.9. 

46. Eu• am venit ca să fiu o lumină 
în lume, pentru ca oricine crede în 
Mine, să nu rămînă în întunerec. 

"' Cap.3.19j 8.12; 9.5,39. Vere.35.36. 
47. Dacă aude cineva cuvintele Mele 

şi nu le păzeşte, nu Eu • îl judec ; 
căci Eu n'am •• venit să judec lumea, 
ci să mîntuiesc lumea. 

*Cnp. 5. 45; 8.16,26. ** Cap. 3.17. 

48. Pe cine • Mă nesocoteşte şi nu 
primeşte cuvintele Mele, are cine-I o
sîndi : Cuvîntul ••, pe care l -am vestit 
Eu, acela îl va osîndi în ziua de apoi. 

.... Luc.10. u;, ""'� Deut.18, 10. Marc.16.16. 49. Căci Eu • n'am vorbit dela Mine 
însumi, ci Tatăl, care M'a trimes, El 
însuş Mi-a poruncit ce •• trebuie să 
spun ş i  cum trebuie să vorbesc. 

* Cap. B. 38; 14.. 10 . .,..„„ Deut. 18. 18. 50. Şi ştiu că porunca Lui este via
ta vecinică. De aceea lucrurile, pe cari 
le spun, Ie spun aşa cum Mi  Ie-a spus 
Tatăl.'' 
Isus spald picioarele ucenicilor Sdi. 13 1 .  Inainte • de praznicul Paştelor, 

Isus, ca Cel care ştia că I-a •• sosit 
ceasul să plece din lumea aceasta la 
Tatăl, ş i fiindcă iubea pe a i  Săi, cari 
erau în lume, i-a iubit pînă la capăt. 

>:'Mat. 26.2 . .:":' Cap. 12.23i 17. 1 ,ll .  

2. In timpul cinei, după ce diavolul • 
r.usese. în_ inima �ui lud� lscarioteanul, 
fml lu. Simon, gmdul sa-L vîndă, 

'�Luc.22.3. VerA.27. 

3. Isus, fiindcă ştia că Tatăl • li dă
duse toate lucrurile în mini, că „ dela Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu Se duce, >:-Mat.11.21; 28.ta. Cap.3.35; 17.2. Fapt. 2. S6 .  
1 Cor.16.27. Evr.2.8, '°'*Cap.8.4.2i 16.28. 

4. S'a • sculat dela masă S'a d cat de hainele Lui, a luai un t
esbră

şi S'a î1�cins cu el . "�L�c. ?J.21. Ju��f:r, 
:5· ft:po1 a tu�nat apa �ntr'un li h '8• ş� a m�ep�t sa spele picioarele� ean, 

��
l
�:·e�� l�c\�s�

teargă cu ştergar�t�� 

P�tr� �-�
ni�is

d
:
e
�'.r:J�a�

i:o\��tru. Ş! 
speli mie picjoarel e ?" ' . " M�tă;.�1 
7. Drept, raspuns, Isus 1-a zis . C · fac Eu, tu nu pricepi acum dar

.
•" � pricepe după 3:ceea.". . 

' 
"Ve„

v�i 
8: Petr� _l-a zis \/iN1c1od�tă nu-mi vei spala" p1c10arele . " Isus 1-a răspuns . 

p�r��
a
del�� c� ���.'�

u, nu vei ave� 
O. Cap.3. 5. l Cor.6.�1 .  Efes. 5. �G. Ti

.
t. 3. 5. Evl.'. to.22. 9. „Doa'!1n�, . 1-a zis Simon Petru 

���ul��
a1 p1c1oarele, dar şi mînile ş\ 

1 O. Isus i-a zis : „Cine s 'a scăldat n'are treb�in(_ă să-şi spele <lecit picioa: r:Ie, �a sa _fie curat de tot ; şi voi •  smteţ1 curaţi, d a r  nu toţi." "Cap.15. 3 

} 1. "Căci • ştia pe_ cel ce avea să-l 
����ti:"

de aceea a zis : „Nu sin}�!�.!��'. 1 2. D�păce le;a spălat p_icioarele, Şi-a luat hainele, S a aşezat 1arăş la masă ��f e
�u 1

s :  „Inţelegeţi voi ce v'am fă'. 

J1��l�'� ş��i���iJ�ti,"���i
ă����-

rul şi 
o:i Mnt.23.8, 10. Luc.6.46. lCor.8.6; 12.3. Fillp.2.11. ! 4. Deci •, dacă Eu, Domnul şi Invaţăto�ul yo�tru, . v'am sp_ălat picioarfle, ş1 VOI smteţ1 •• datori să vă spă

laţ i picioarele unii altora. 
,„ Lue.22.27. MRom.12. 10. Gal.6. 1 ,2 .  lPet.5.5. 1 5  . . Pef!tr�că Eu. v'am • dat o pildă, 

ca ş1 VOI sa faceţi cum am făcut Eu . 
._.. Mnt.11.29. Filip. 2.5. 1Pet.2.21. 1Ioan2.6. 

1 6. Adevărat •, �devărat, vă spun, că 
robul nu este mai mare <lecit domnul 
său, nici apostolul mai mare <lecit cel 
Ce l-a trimeS. " Mat.10.24. Luc. 6.40. Cap.15.20. 

1 7. Dacă • ştiţi aceste lucruri, feri-
ce Cle voi, dacă le faceţi. «1oc.1.�;. 

Descoperirea vînzdtorului. 
1 8. Nu vorbesc despre voi toţi ; cu

nosc pe aceia pe cari i-am ales. Dar 
trebuie să se 1mplinească Scriptura, 
care zice : „Celce • mănîncă pîne cu 
Mine a ridicat călcîiul împotriva 
Mea." 

"Ps.41.9. Mat.26.23. Ycrs.21. 

1 9  Vă spun lucrul acesta depe a
cum •, înainte ca să se întîmple, pen-
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atunci cînd se va întîm pia s - E ' · 

1 truca,ţi că Eu sînt. ''' C•p.„,20.'16 : I u?. aşa să vă iubi . . . o45 crete Adevărat •, adevărat, vă spu� �ă
· �lţ�1 ·  " L•• . 1•. 18. Cap 1

• li Şl voi un ii pe 
.2 · primeşte .Pe ac�l a  pe care-l tri'. ·3·5 · ··�P.•t. 1 .22. 1 1o�n"2.1i;;;';�\'�5.2. 1 T""·•· cine Eu, pe Mine Ma .P rimeşte ; şi ci-

• ·, n� aceasta • vor · ' ""· 
J1lekă primeşte pe M 1ne, primeşte pe I �t sinteţ1 ucen icii Mei d 

cu�oaşt.e toti 
c�lce M'a trim�'sllIP..�o.�i�e��" 

Luc. I ragoste Unii pentru '  alÎiÎ�· ve11 are a 

Dupăce a spus aceste • cuvi�.
t�· ln „ 

" 1 10'" '-'; uo. 

1;J; S'.a."' ţulbu.ra.t în d�hul  Lui, � 36. „Do/1"nf;rrea l"'. Petru. 
ărtunsit, ş1 a zis . „Adevarat, adevă- unde T ;ne , 1-a zis Simon p t "1t vă spun, că unul ţ d in voi Mă va �u poţ ' e u�1 ?" Isus i-a răspun/ Ţu, '..1n<le." •J1Iat. 2s. 21. �l•re.u.1s. Luc. 22.21. Mă duc

i E��I acum . �upă . Mine, ��d� 
';'cup.12.27. '! ��pt. 1. 11._ 1 1oao. 2. :�· • dar ma 1 (l t.1rz1u \'ei veni." 

22. Ucenicu se  mtau .unu la alţii, şi 37. „Doamn " .c•p.,1. 1;. 2Pet. 1. u. 
011 înţelegea� despr.e .cme vorbeşte. nu pot veni du • 

_I-a. zis Petru, „de ce 23 Unul dm ucenici, acela pe care-l voi da vi ţ • 
pa Tine acum ? Eu îmi . b�a Isus, stătea la m asă culcat • pe ·�r.1�63.a_P.entru Tine." :rnul lui Isus.  '''.Cop. �o. 2G; 20. 2; 21. 7, 20 , 24 .  38. Isus i-a r�� Mnr

c. '.""'-.'1. L�c.:l:!.:13,a<. 
24. Simon Petru 1-a facut semn să în- ta pentru M' ?u;:s · 'citi vei da \'ia

trebe cine este acela despre care vor- îţi spun, că ��e �a �ev arat, ade\'ă�a� 
b a Isus. te vei lepăda d 

.cmta cocoşul, pma h. Şi u�enicul a�e l a  s':i răzemat pe e Mine de trei ori. 
pieptul lu?�' Isus, ŞI 1-a zis :  „Doamne, / b 
cine este . _ m ărbătarea ucenicilor. 
26. [su� a rasp�l'!s : „��ela, căruia ]4 t . 1Şă nu � v! s.e tulbure inima. Aîi voi întmge buc�ţ1.c�, ş1. 1-0 voi da." . ve 1. cr_e5hnţ� 1n Dumnezeu, şi aŞi a întins '! b.ucaţ1ca, ŞI .a dat-o lui veţ1credmţa 1n Mme. " V•rs. „. c.1„ rn. :'2

,
:!J. iuda fiul Im Simon, lscanoteanul. 2. I� casa Tatălui Meu sînt multe lo-

21. 'Cum • a fost dată bucăţica, a in- caş�n. !lacă n'�r fi aşa, v'aş fi spus. trat Satana în Iuda. Isus i-a zis : „Ce Eu Ma duc sa vă pregătesc un loc. ai să faci, fă repede." ''' Luc.22. a. Cnp.6. 70. . "Cop.la.:<i,3d. 
28. Dar nimeni din cei ce şedeau 3. �1 .după ce Mă voi duce şi vă voi 

la masă, n'a înţeles pentruce î i  zisese pregah un loc, Mă voi întoarce • şi ,.ă 
aceste vorbe. voi l�a c� �ine! ca•• acolo unde sînt 
29. Unii credeau că, de vreme ce lu- Eu, sa f1ţ1 ş1 voi. 

da * avea punga, Isus voia să-i spună : �'Vers.1s. 28. Fapt. 1 . 11. \���cap. 12.26;17.2..1 . iTes.u�. 
Cumpără ce ne trebuie pentru praz- . 4. Ştiti unde Mă duc, şi ştiti şi calea ;ic ;" sau îi poruncea să dea ceva să- mtr'acolo. 

racilor. '''C•P· 12·6· 5. „Doamne.", 1-a zis Toma, „nu ştim 30. luda, dupăce a luat bucăţica, a unde Te duci ; cum putem să ştim ca. 
ieşit afară în grabă. Era  noapte. !ea într' acolo?" 

Iubirea frăţească. 
31. Dupăce a ieşit luda, Isus a zis : 

„Acum •, fiul omului a fost proslăvit, şi Dumnezeu •• a fost proslăvit în El. 
<•Cap.12.23. "":' C11p.H. 13. 1 Pet.4.11. 

32. Dacă • Dumnezeu a fost proslăvit 
in El, şi Dumnezeu I I  va proslăvi în 
El însuş, şi-L va proslăvi îndată ••. 

o:ocap.17.1, 4-6. -='�' Cap.12.23. 33. Copilaşilor, mai sînt puţin cu voi. 
Mă veţi căuta, ş i •, cum am spus Iu
deilor că, unde Mă duc Eu, ei nu pot 
veni, tot aşa vă spun şi  vouă acum. 

.:•cap.7.34;8.21. 

. 3�. ,Vă dau o poruncă • nouă :  Să vă 
1ub1ţ1 unii  pe alţii ; cum v'am iubit 

6. Isus i-a zis : „Eu sînt calea ', ade
vărul " şi viaţa ţ. Nimeni ţţ nu rine 
la Tatăl decît prin Mine. •' Evr.9.s. 
(•�•Co.p.1.llj 8.32. ţCo.p.1.4; 11.25. ţţCllp.10. ti. 
7. Dacă• m'aţi fi cunoscut pe Mine, 

aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi 
deacum încolo II veţi cunoaşte ; şi 
L-aţi şi văzut." •' C•I' · ' ·"· 

8. „Doamne", i-a zis Filip, „arată-ne 
pe Tatăl, şi ne este de ajuns." 9. Isus i-a zis : „De atîta vreme sint 
cu voi, şi nu M'ai cunoscut, Filipc ? 
Cine • M'a văzut pe Mine, a răzut pe 
T;;tăl. Cum zici tu dar : „Arată-ne pe 
Tatăl ?" \�cap. 12."5. Col. l . 1�1. En.1.3

: 

J O. Nu crezi că Eu • sînt în Tatăl, ş1 
Tatăl este în Mine ? Cuvintele, pe ca-
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ri vi le spun Eu, nu •• I� spui} del'.1 ' veni la el, şi •• mm locui împre _ 
Mine i ci Tatăl, care loi:,u�eşte rn �·· cu el. „� Ycrs.15. �„��uo:ln2.2,. APoc �°; 

El face aceste lucran ale Lui. 24. Cine nu Mă iubeşte, nu pă;e;i · �g,:p.lO.SS;17_21,23_ vera.20. ""'Cap.5.19;7.16;S.23; cuv�n.tele Mele. Şi cuvîntu_l •, pe care-l 12 ,9 I c 
a
a
u
r
z
e
1ţ1

M
, �a

u 
t
e
r
s
1.m
te
es
a
.
I Meu, c1 al Tatălui, j 1: Credeţi-Mă că Eu sînt. în Tată ' 

şi Tatăl este în -�ine ; credeţi • cel pu- •' C•p. s.19, 3S; :. 16 ;S.'.?.'l; 12. <s. v.,._ 10. ţin pentru !ucranle aceste.acap. < .!16; 10_38_ 
sî��

· 
c
�'�:!J. 

spus aceste lucruri cît mai 
1 2. Adevărat •, adevărat, vă spun, că, 26. Dar Mîngîietorul •, adică Duhul cine crede în Mine, va face ş� e� lu- Sfînt, pe care-l va trimete Tatăl în crările pe cari le. fac �u ; �a mea v� Numele Meu, vă •• va învăţa toate' lu. face altele şi mai man decit _'.!Cestea ' crurile, şi vă va aduce aminte de tot pentrucă Eu.:,.�21���1o1!!.J.���l�e.t0.l7. ce v'am spus Eu. •'Luc.2<. <9. ve„. 16. Cap. 

l J. şi • ori ce veti cere în „ Nu_!11e�e 15.26;1&.1. -cap.2.22; 12.16; 1G. 13. 1 Jo3n2.20,27. 
Meu voi face, r.entruca Tatai sa fie 27. Vă las pacea •, vă dau pacea Mea , Nu v'o dau cum o dă lumea. Să •• n� E��!!��i:. �P-�-�. i6, 1:���'.· i��;�·. ��!: vi se tulbure inima, nici să nu se în-spăimînte. lloFilip . ..a . o .  Col.3.15. i::\loYers.i. 22t,t·Dacă veţi cere ceva în Numele 28. Aţi auzit că v'am • spus : Mă Meu, voi face. duc „, şi Mă voi întoarce la voi." Dacă M'aţi iubi, v'aţi fi bucurat că v'am zis : Păzirea poruncilor. „M_ă duc Ia Ţatăl_;'' căci Tatăl ţ este 
1 5. Dacă • Mă iubiţi, veţi păzi po- mai mare dec1t Mme. •Yera.3.1s. „Ven.u. runcile MeI;,·.·-.21, n!). Cap. 15. lO, U. l ioan5.3. Cap . 16.1S;20. 17. ţCap. 5.IS; l0.30. Fillp.2. 6. 

- ·  � 29. Şi v'am spus aceste lucruri a-1 6. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El v� cum •, înainte ca să se întîmple, penva da un alt • Mîngîietor 1, care sa truca atunci cînd se vor întîmpla, să rămînă cu voi în veac ; . credeţi. •cap.13.19; 16.1. • Cap.15.26; 16.7. Rorn. s. to,25• 30. Nu voi mai vorbi mult cu voi ; că-1 7. şi anume, Duhul' ad�v�rului, pe•: ci • vine stăpînitorul l umii acesteia. El care lumea nu-l poate pnm1, pentr�ca n'are nimic în Mine ; •Cap.12.31;16.u. nu-l vede şi nu-l cunoaşte ;  _da� voi I ! 31 . dar vine, pentruca să cunoască cunoaşteţi, căci rămîne cu voi, şiţ va fi lumea că Eu iubesc pe Tatăl, şi că fac în voi. • Cap.15.26;16. 13.l loan <. 6. •'• 1 C-Or. 2 . u. aşa cum • Mi-a poruncit Tatăl. Sculaţi-tH0&02.21. vă, haidem să plecăm de aici ! 1 8. Nu • vă voi lăsa orfani, Mă voi •• • cap.10.1s. Filip.2.s.Evr.5.18. întoarce la voi. •' Mat.2S.20. ••vero.3·23· 1 9. Peste puţină vreme, _ lume_a ni! 
Mă va mai vedea, dar voi •  Ma veţi 
vedea ; pentrucă •• Eu trăiesc, şi �oi 
veţi trăi. o Cap. l�.16. •• 1 C-Or.1o.�. 
20. Jn ziua aceea, veţi cunoaşte ca 

Eu • sînt în Tatăl Meu, că voi sînteţi 
în Mine, şi că Eu sînt în voi. 

,...Cap.I0.38; 17.21, 23, 26. Vers.IO. 
21 . Cine • are poruncile Mele şi le 

păzeşte, acela Mă iubeşte ; şi cine Mă 
iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu 
îl voi iubi, şi Mă \'Oi arăta lui." 

\": Yere.15.ZJ. lloau2. 5 ;5.B. 
22. luda, nu Iscarioteanul, I-a zis • :  

„Doamne, cum s e  face c ă  Te vei arăta 
nouă şi nu lumii?" • Lue.e.1e. 
23. Drept răspuns, Isus i-a zis : „Da

că • Mă iubeşte cineva, va păzi cuvîntul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom 
1 .  Grecqte: Paraclet. apăritor, ajutor. 

Isus, viţa. 15 1. Eu sînt adevărata viţă, şi Ta· 
tăi Meu este vierul. 

2. Pe orice • mlădiţă, care este în Mi· 
ne şi n'aduce roadă, El o taie ; şi pe o
rice mlădiţă care aduce roadă, o cu· 
răţeşte, ca să aducă şi mai multă 
roadă. "' Mat. 15. �-
3. Acum voi • sînteţi curaţi, din pri

cina cuvîntului, pe care vi l-am spus. 
(t Cap.13.10; 17 . 17. Efes. 5. 26. 1 Pet. 1 . :?2. 

4. Rămîneţi • în Mine, şi Eu voi ră
mînea în voi. Dupăcum mlădiţa nu 
poate aduce roadă dela �i.ne, �acă nu 
rămîne în viţă, tot aşa, nm voi.nu .P�teţi aduce roadă, dacă nu rămmeţ1 m 
Mine. •CoL 1 . 23. l lo'.'1' 2. 6.  
5 . Eu sînt Viţa, vo i  sînteţi mlădiţei�. 

Cine rămîne în Mine, şi în cine rămm 
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aduce multa road_a ; cac1, despăr-E�' de Mine, nu pute ţ i face n imic. l 9. Dacă •  a(" f 1 047 

(111 � ooea. H. 8. Fillp. 1. 11;•.1a. 
i�bi ce este ai eil ·

din lume, lumea ar 
6 Dacă nu răm1�e cme1·a în Mine 

sinteţi din lum • .dar, pentrucă •• 

i , aruncat afara, ca mlădiţa nero'. al�s din mij lo��l
şi pe�_trucă Eu v•a'::: 

e�t�are, şi se . usucă ; apoi �lădiţele 
uraşte lumea lumu, de aceea vă 

�scate sînt stnnse, arunca�e in foc, şi 
20. Aduceţi:vă � l loan•.•. „c.p. n. u .  

rd !llnt.S. 1o- ? . 19 
car� v'am spus-��1n� de vorba, pe 

\ ·Dacă r_ămîn�ţi în Mine, şi dacă ră: m�i mare decît stă j' lb�L • nu este 
�în în VOI cuv�nt�le Mele, cereţi ori-

m au p_rigonit pe rtu s�u." Dacă „ 

'" , veţi vrea, ŞI VI se va da. vor prigoni · dac" 
ine, şi . pe voi vă 

ce • Cap. u. 13, H; 16. 23. Vers.16. 
Meu,. şi pe �l vos�ru

a�l e��lt cuvîntul 
S. Dacă a�uceţ i mult� roadă, prin M•t.l0. 2', Luc.6.•0. cu 

]Jăz1. 

aceasta • Ţaţal Meu va f1 IJ.roslăvit ; şi 
21 . Dar • vă vor f c ;- 13ţ16· ••Eiec.3.7. 

i·oi„ veţi f1 astfel_ ucenicu Mei. c�uri pentru Num:lee i.,a e aceste lu-
•Mal. 6. 16. Flhp. 1 . 11 . '"' Cap.s.a1;13. 30. 

e1  nu cunosc pe Celce M'!fri���trucă 
q, Cum _M'� iubit pe i�ine Tatăl, aşa 22 Dacă • , . •Ma1.10.22;2u. c.�.16_,_ 

v'am iubit ş1 Eu pe voi. Rămîneţ i  în vorbit n'ar 
n
a��a

f1 v.eni
t
t şi nu le-aş fi 

dragostea Me�. . . . n'au �icio . P,'.'�a ; dar "  acum 
tO. Dacă : paz1ţ1 poruncile Mele, ve- tul lor 

de��mova\1re pentru păca-
ji rămînea 1!1 �ragoste� Mea, după cum 23_ CÎne • Mă 

�P;�·41· ••nom._1.20. 1ao.u:. 

şi Eu am. paz1t poruncile_ Tatălui Meu, şi  pe Tatăl M 
aşte pe Mme, urăşte 

şi rlmîn m dragostea Lu1.• Cap.u.10,21 ,2:1. 2.4 .. pacă n'��- . fi făcut înt;el l:i\�: 
l i .  V'am . spus ac�st� l_u:_r�ri, pen- cr�n \ pe can nimeni altul nu le-a fă

truca bucuria Mea sa ram ma m voi şi C!J • n ar ayea păcat ; dar acum le-au 
bucuria • voastră să fie depl ină. 

' ş� văzu__t, şi M'au urît şi pe Mine şi 
"Cap.16.2-1; i; . 13. l loan 1. 4. P Tatai Meu. •cap.3.2; 7 .31;9.1'. 

�5. �ar l�crul acesta s'a întîmplat ca sa se 1mplmească vorba scrisă în Legea lor: „M'au • urît fără temei." 
Dragostea frăţească. 12 Aceasta • este porunca Mea : să vă 

iubiţi unii pe alţii, cum v'am iubit Eu. 
•Cap.13. 34.. 1 Tes. 4.9. lPet. 4.8. 1Ioe.n3. 11;4.21. 

13. Nu este mai • mare dragoste de
ci! .�ă-ti. dea cineva viaţa pentru prie
tenu Sat. cico.p.10.11,16. Rom . 5.7,B. Efes.6.2. 
lloan3.16. Cap. H.15,23. 
14. Voi • sînteţi prietenii Mei, dacă 

faceţi ce vă poruncesc Eu. 
...., Mat.20·50. Cap. U.15,23. 

15. Nu vă mai numesc robi, pentru
că robul nu ştie ce face stăpînul său · 
ci v'am numit prieteni, pentrucă • v'a� 
făcut cunoscut tot ce am auzit dela 
Tatăl Meu. •Fac.18 17. Cap. 17.26. Fapt. 20.27. 
16. Nu • voi M'aţi ales pe Mi ne ; ci 

Eu v'am ales pe voi ; şi v'am •• rînduit 
să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roa
da yoastră să rămînă, pentru ca oriceţ 
v�ţ1 

.cere dela Tatăl, în Numele Meu, 
��� :11���Mon:. 1/1�.·��t ;��'.3ţ ��;.1t:���!.��: 17. Vă poruncesc • aceste lucruri, ca 
să vă iubiţi unii pe alţii. • vers.12. 

26. Cînd: v� veni Ming;i:����;�m�:· care-l voi !nmeţe dela Tatăl, adică Duhul adevarulu1, care purcede dela Tatăl, El •• va mărturisi despre Mine :
.
��c.U.49.Cap.H.17,26;16.71 13. Fapt. 2.ZJ. 0.„ 11� 
�?· Şi voi • de�semenea veţi mărtu

risi, pentrucă aţi •• fost cu Mine dela 
început.,,..Luc.2..f. . .f.S. Fapt.t.s;21.22:2.l!;a. 1a; 4.:!0, 
33;6.32;10.39; 13.31. l Pet .0 .1 .  2Pel.1.16. •'' Luc.t.2. 
lloant . 11 2. 

Prigonirea ucenicilor. 

16 
1 . V'am spus aceste lucruri, pen-
truca ele să • nu fie pentru voi un 

prilej de cădere. •Mot. n.o;u. 10;28.•1 . 

2. Au • să vă dea afară din sin:ii:ogi : 
ba încă, va veni vremea cînd, oricine " 
vă va ucide, să creadă că aduce o sluj
bă lui Dumnezeu . 

.,.. Cap.9.22,34;12.Q. •OFapt. S.l;V.1;218.1). 10,11. 

3. Şi se vor purta astfel ' cu voi, pe_n: 
trucă n'au cunoscut nici pe Tatăl, mei 

pe M ine. 
Ura din partea lumii. •Cap. 16.:n. Rom.10.2. 1eor.2.s. 1T1m . 1 . 1.1.  

18. Dacă • vă urăşte lumea, ştiţi că 4.  V'am spu� aceste ' lucruri, pen
pe Mine M'a u •t • · t t - I truca atunci cmd le va vem ceasul să fi mam ea ���;.:;·

1 , 1s. se î�plinească, să vă aduceţi aminte 
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că vi le-am spus. Nu •• vi le-am �pus 
dela început, pe������- 1�;rl��-c.���'.�. 15. 

Lucrarea Mingîietorului. 
5. Acum Mă duc • la Cel ce -�'a tri

mes ; şi nimeni din. v1�i nu Ma rntrea· 
bă · Unde Te duci ? • „ 

'" Cop. 7.33;13. S; H . 28. Yers.10.16. 
6. Dar, pentrucă v'am spus ace�te lu

cruri întristarea • v'a umplut mima. 1 
>.'< Cap . 1 4. 1 .  Vers . 22 .  

7. Totuş, vă spun ade"'.ărul : -Vă est� 
de folos să Mă duc ; căci, daca nu .Ma 
duc Eu, Mîngîietorul • nu ya ve�1 l� 
voi ; dar dacă•• Mă duc, v1-L v01 tn-
me!��p .  7.  39; 14. 16; 26; 15. 26. ,,,„ Fapt. 2. 33. Ele

.
�. 4. 8. 

8. Şi cînd va veni El,_ va dov�d1 lu
mea vinovată în ce priveşte pacatul, 
neprihănirea şi judecata. . .  

_ 
9. ln ce priveşte • păcatul :  fnndca 
i nu cred în Mine · •Fapt.2· 22-37• e 
1 o. în ce priveşte neprih�nirea • � 

fiindcă•• Mă duc la Tatăl, ŞI nu Ma 
veţi mai vedea ; '' �'apt.2.32. „c.p.s .

. 
1
.
4 ; 5.32. 

1 1 . în ce priveşte• jude�ata : fn_ndcă 
stăpînitorul •• lumii acesteia este JUde
cat. '"' Fnpt. 26.18. '°''" Luc.10.18. Cap.12. 31. Efes.2. 
2. Col . 2. 15. Evr.2.14. 

1 2. Mai am să vă spun multe lucruri, 
dar • acum nu le puteţi purta. 

(cMarc . 4 . 33 .  J Cor. 3 . 2 .  Evr. 6.12. 
t 3. Cînd va veni Mîngîietorul, Du

hul • adevărului, are să vă •• călăuzeas: 
că în tot adevărul ; căci El nu va vorbi 
dela El ci va vorbi tot ce va fi auzit, 
şi vă v� descoperi lucrurile viitoare. 

('I Cap. 4.. 17; 15. 26 . ...,� Cap. 14. 26. I Ioan 2. 20, 27. 

1 4. El Mă va proslăvi, pentrucă va 
lua din ce este al Meu, şi vă va des
coperi. 

1 5. Tot • ce are Tatăl, este al Meu ; 
deaceea am zis că va lua din ce este 
al Meu, şi vă va descoperi. _ 

>.'<l\fot. 11.27.  Cap. J.35; 13. 3;17. 10. 

lntristarea prefăcută în bucurie. 
1 6. Peste puţină • vreme, nu Mă veţi 

mai vedea ; apoi iarăş peste puţină 
vreme, Mă veţi vedea, pentrucă •• Mă 
duc la Tatăl." • cap.7. 33; 1B. 33; U. 19.Veni.10. 
•'"Cap.19.9. Vere.28. 

1 7. La auzul acestor vorbe, unii din 
ucenicii Lui au zis între ei : „Ce în
semnează cuvintele acestea : „Peste pu
ţină vreme, nu Mă veţi mai vedea ; şi : 
„Apoi iarăş peste puţină vreme, Mă 
veţi vedea ?" Şi : „Pentrucă Mă duc 
la Ţatăl ?" 

1 8. Ei ziceau deci : „Ce însemne 
aceasta : „Peste puţină vreme ?" �ă 
ştim ce vrea să spună." u 
1 9. Isu_s a cun?scut c:,ă _voiau să-l în. tre_be, ş� le-a zis : _„Va �ntrebaţi între voi ce rnsemneaza cuvintele : Pest puţină vreme, nu Mă veţi mai v�dea .,� �� ����ej=���' peste puţină vreme, 
20. Adevărat, adevărat vă spun că va· veţi plînge şi vă veţi tîngui, iar lu'me� se va bucura ; vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. 
21 . Femeia *, cînd este în durerile naşterii, se întristează, pentrucă i-a so. sit ceasul ; dar dupăce a născut prun. cul, nu-şi mai aduce aminte de suferinţă, de bucurie că s'a născut un om pe lume. •Isa.28.u, 
22. Tot aşa • şi voi : acum sînteţi p]i. 

ni de întristare ; dar Eu vă voi vedea iarăş, inima vi se .•• va �ucura, şi nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. 
„„ Vers . 6. �,�, Luc. 24. 41, 52. Cap. 14. 1,27;20.20. FapL2.46j 
13.52. IPet.I.8. 

23. I n  ziua aceea, nu Mă veţi mai 
întreba de nimic. Adevărat*, adevărat 
vă spun că, orice �eţi cere dela Tatăl: 
în Numele Meu, va va da. 

>:• )Jat. 7 . 7 .  Cap.14.13; 15.16. 
24. Pînă acum n'aţi cerut nimic în 

Numele Meu : cereţi, ş i  veţi căpăta, 
pentruca • bucuria voastră să fie de
plină. •Cap.15,u. 

Cuvinte de rămas bun. 
25. V'ani spus aceste lucruri în pil

de. Vine ceasul cînd nu vă voi mai vor
bi în pilde, ci vă voi vorbi desluşit 
despre Tatăl. 

26. In  ziua aceea *, veţi cere în Nu· 
mele Meu, ş i  nu  vă zic că voi ruga pe 
Tatăl pentru voi. •vers.23. 

27. Căci • Tatăl însuş vă iubeşte, pen
trucă M'aţi iubit, şi aţi •• crezut că 
am ieşit dela Dumnezeu. 

1,,"<Cap.14.21,2a. i.;„.„ Cap . 3. 13; 17.8. Yers. ao. 

28. Am ieşit • dela Tatăl, şi am venit 
în lume ; acum las lumea, şi Mă duc 
la Tatăl." •Cap.13.3; 

29. Ucenicii Săi I-au zis : „lat� c_a 
acum vorbeşti desluşit, şi nu spui ni· 
cio pildă. . 

30. Acum cunoaştem că • şti! toate 
lucrurile, şi n'ai nevoie să Te 1�t�eb.e 
cineva ; de aceea credem •• că a1 1eş1I 
dela Dumneze�c:�. 21 . 11. ''• Yers. 21. Cap. 11. s. 
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lsU5• lată
• că vine ceasul, şi a şi ve-

sînt_ în l.1;1rne, ���1�: in lu'!Je, dar ei 
32. l0d veţi fi risipiţi fiecare •• la ale 

Tata, pazeşte •• • N la Tine. Sfinte 
p1t,, ci i pe �ine. Mă veţ� ţăsa singur ; 

a�ei_a pe cari Mi i
'.�

i d 
urnele Tău, pe 

1u1 ,ţ
ş 
nu smt singu r, cac1 Tatăl este 

sa f1e una,curnţţsînte 
at,_ pentruca ţ ei 

dar Mine. �"Mat. 26. a1. i\lorc. 14. 27. *�· Cap. 20. 10. 
I\�: *2i�e� Ie.sr.a'"rnd"'c·utv;��t

�
e
�:„ ttgc�il��"d,'. cu s 29· 11.10,11. e1 i I tC3•;: ·v;am �p�s a.ceste l�

.cruri ca să zearn i::u în Numele Tău\ u�e, îi pă-
ţi pace m Mine. ln lume veţi r.e acl

e1a, pe cari Mi i-ai d�t arn .�az1t 
ave necazuri ; dar ţ îndrăzniţi, Eu am i_unu din ei n'a p ·1 f - ; ş1 ni
avea " pierzării, ca ţţ să seer.11 ' 31 .ara t de f iul b' uit tf lumea. "len. 9. G . Cap . H .27. Rom.5.i. tura. • 

rnp 1nească Scrip-�r./iJ.�". ���,;,�·
. 3;�1

C
1':,;,�'.�."4'.'7."�'. · 2 Thn. 3· 12· 1 Ioan2. 19. tc���6

6
i�:,�oi�·�';·\�: „Cap.ie.o.  

Rugăciunea lui Isus. 1 3· Dar acum, Eu 
0
vi�· la·

•,;;;·'.·'": 

17 1 . După ce„ a vorbit astţel, Isus a 
l�u

l
���este \ucruri, _ pe_ cînd sin! î'ni� 

ridicat ochi� spre cer, ş 1  a zis : ria Mea' d
�el. r�ca sa aibă în ei bucu

rată, a •  sosit c�as1;1! ! Proslăveşte lu
1 4. L�-arn

p
':d�t Cuvîntul Tău . şi „ 

e" fiul Tău, ca ş1 Fiu l  Tău 'să Te rnea 1-a unt peni - . • 
P oslăvească pe Tme, •cap . 12. 23: 13.32. lurn d - ' ruca ei nu sînt din 
P2r dupa- cum • l-ai dat put_ ere peste 0_ "Vero��· '"'��Pa;5u�\Î ,�u n3u sînt din !urne. 

1 
· �. · ott.n · 19.  tCLlp.8. 23. Yen.tG. ric� făptură, ca să �.ea v1�ţa ye�inică s-\ N.1;1 Te. rog să-i iei din lume ci tuturor acelora, pe cari I 1-a1 dat a-1 pazeşti de cel rău ' 

Tu. "' Dan. 7.14. Mat. ll.2i; 28.18: Cap.3.36; 6.27. . �"Mat. G. lS.  Gal.1 . .t. 2Tes.3. 3. t Ioana tS 

icor.15.25,21. Fillp.2. 10. Evr. 2.e. "'' Cnp.6.37. vers. � �· E1 • nu. sînt . din !urne, dupăc�� 
• 9 '4 '  mc1 Eu _ n u  sint din !urne. •' Y•ro . u . ·3·• Şi viaţa •  vecinică este aceasta : să 1 7 .• Sf1�}eş!e·i • prin adevărul Tău : 
Te. cunoască pe T!ne, singuru I �· Dum- ;uvintul Tau este adei'ărul. • Cap 15 , nezeu adevărat, ŞI pe Isus Hristos, pe 1��\5\�·9·  Eles. 5. 26. 1Pet. 1.22. •••zsum. 7 .28. P..1i9: 
caret L-ai trimes Tu. 1 8  1 1 9 24 *"lCor e 4 1 Tes 1 9 tCap s. 34  • • Curn • J'.vl.'ai t�irnes :ru p e  Mine ;'.�;:

·!.29��7: 7.iii: 10.36; i1:,2. 
· · · · ; 1n !urne, aşa 1-arn tnrnes ş1 Eu pe ei în 

4. Eu • Te-am proslăvit pe pămînt, !urne. •cap. 21J. 21. am •• sfîrşit lucrarea, pe care ţ Mi-ai � 9. Şi •  Eu însumi Mă sfinţesc pentru 
dat-o s'o fac. <•Cap . rn. �1; 1u3. "'' Cap.4.34;  e1, ca şi ei să fie sfinţ iţi prin adevăr. 
b.J5; 9.3i 19. 30. ţCe.p.14. 31; 15. to. "' I Cor. t. 2,30. 1 Tes . .f. :-. En.10. lO, 
s. Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la �O: Şi Mă ro� nu numai pentru ei, 
Tine însuţi cu slava, pe • care o aveam CI ŞI pentru cei ce vor crede în Mine 
Ja Tine, înainte de a fi lumea. prin cuvîntul lor. 
<C•p.1. 1,2: 10.30; 14.9.Filip.2.6.CoI.1.15.11. Evr.1.a, 10. 21. Mă rog ca • toţi să fie una, curn 
6. Am • făcut cunoscut Numele Tău Tu ••, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Ti
oamenilor, pe cari •• Mi i-ai dat din ne ; ca, şi ei să fie una în noi, pentru 
lume. Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat ; ca I urnea să creadă că Tu M'ai trirnes. 
ii ei au păzit Cuvîntul Tău_ "Ps. 22•22• :?!.�'.�o.1�:�:.�i.11

· 22· 23· Rom. lz. s. a.1. 3. ,,,, 
1„.26. ••vers. 2.9, 11• Cap. 6· 37· 39; 10· 29: 15· 19· 22. Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai 
7. Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat-o Tu, pentruca• ei să fie una, curn şi dat Tu, vine dela Tine. noi sîntem una, - •cap.u.211. 1 1oau 1 . J; J.:u .  

8. Căci le-am dat cuvintele, pe cari • 23. Eu în ei, şi Tu în Mine ; - pen
.1\i le-ai dat Tu. Ei le-au primit, şi au truca• ei să fie în chip desăvîrşit una, cunoscut cu adevărat că dela Tine am ca să cunoască !urnea că Tu M'ai tri
ieşit, şi„ au crezut că Tu M'ai trimes. rnes şi că i-ai iubit, cum M'ai iubit pe 

ocap. B.28; 12.•9; 14..10. **Cap. 16.Zl. Ven.2.5.30. Min�. "'Col.'.l:U. 9. Pentru ei Mă rog. Nu • Mă rog 24. Tată•, vreau ca acol� un�e s1.nt pentru lume, ci pentru aceia, pe cari Eu să fie împreună cu Mine ş1 aceia, l�. i-ai dat Tu ; pentrucă sînt ai pe 
'
cari Mi i-ai dat Tu, c� s_ă vadă sla

Ta1: - • 1 1oan5.19. va Mea slavă, pe care M1-a1 dat-o Tu ; 
.10. tot ce este al Meu, este al Tău! fiindcă �. Tu M'ai iubit înalnte de lnte-

11 ce este a) • Tău, este al Meu, - ŞI meierea l�,mt·aiip 
.. l2. �,. 1. , ,, lT„. 4.17 _ „ v  ..... �. Eu sînt proslăvit în ei. •Cap.16.15. · � • 
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25 Neprihănitule Tată, lumea • nu J 1 3. L-au • dus întîi la Ana •• . • . Te-� cunoscut ; dar Eu •• Te-am cunos- era so.crul lui Caiafa, care e�acaci el 
cut, şi aceştia ţ au cunoscut că Tu preot 1.n. anu� acela. •Mat. 26. 61. "" L�.�r� 
M'ai trimes. • cap.15.21; 16.9. '"' Cap.7. 29; 8.M; 1 �. Ş1 Caiafa era celce dăduse 1

· 
10.15, ţCap. 16. 27. vers. s. de II or sfatul acesta : „Este de f U· 

26. E� • ţe-am f.ăcut �unoscut Numele să moară un singur om pentru nor�J0,� Tău, şi h-L voi mai .!ace cun;:i��t, 
. • cap.u,� pentruca dragostea cu care M ai !LI- 1 5. Simon Petru • mergea dup· 1 

· 
bit Tu, să fie în ei, şi Eu să fiu în ei." tot aşa a făcut şi un alt ucenic u sus_; 

•' Cap.15.15. V•rs· 6
· •»C•P· 15·9· cui ace�ta �ra cunoscut de ' m���� 

Prinderea lui Isus. �a
er�Yutpr!o��trat cu Isus în curtea 

18 t . 
După ce a rostit aceste vorbe, 

Isus a •  plecat cu ucenicii Săi din- <•Mat.Z6. 5s. Marc. 14. M. Luc 22 04 
colo de pîrîul •• Chedron, un.de er� � 1 6. Petru • însă a rămas afară la

. 
u
. ; 

grădină, în care a intrat El ŞI ucenicu Cel<i:lt ucenic, .cai:e era cunoscut �:: 
L . relu1 preot, a 1eş1t afară, a vorbit cu 

��at.26.36. Marc . 14. 32. Luc. 22.39. <••2Sarn.15.23. p_ortăriţa, şi a băgat pe Petru în. 
2. Iuda, vînzătorul, ştia şi el loc�I a- launtru. • Mat.26.69. Mnrc. 1ue .  Luc.22. 54  cela, pentrucă • Isus d� .!11ult� ori Se 1_7. Atunci slujnica, p�rtăriţa, a zi� adunase acolo cu ucenicu LUI. !�1 Petru.: ,„,Nu cum.va ş1 tu eşti unul '' Luc. 21 . 31; 22. 39. dm ucenicu omulm acestuia ?" Nu ,3_ Iuda, deci•, a luat ceata ostaşilor sînt", a răspuns el. " 

şi pe aprozii trimeşi de preoţii cei 1 8. Robii şi aprozii cari erau acolo mai de seamă şi de farisei, si a venit f - f d • 
acolo cu felinare, cu făclii şi cu arme. ă�use�a ui;.i �c e cărbuni, căci era 

•' Mat.26.47. Marc. 14. 43. Luc. 22.47. F•pt.1. 16. frig : şi_ se l�Ca�zeau. Petru stătea şi el 
4. ]sus, care ştia tot ce avea să I se cu ei, ş1 se mcalzea. 

întîmple, a mers spre ei, şi Ie-a zis : 1 9. Marele preot a întrebat pe Isus „Pe cine căutaţi ?" . despre ucenicii Lui şi despre învăţă. 
5. Ei I-au răspuns : „Pe Isus dm Na- tura Lui. 

zaret !" Isus Ie-a zis : „Eu sînt ! "  lu- 20. Isus i·a răspuns : „Eu • am vor
da, vînzătorul, era şi el cu ei. bit lumii pe faţă ; totdeauna am învă-
6. Cînd Ie-a zis Isus : „Eu sînt", ei ţat pe norod în sinagogă şi în Templu 

s'au dat înapoi, şi au căzut jos Ia pă- u!ld� s_e adună toţi Iudeii, şi n'am spu� mint. mm1c m ascuns. 
7. El i-a întrebat din nou : „Pe cine •' Mat.26.65. Luc.4 . 16. Cap. 7.14. 26,28;&.a. 

căutaţi ?" „Pe Isus din Nazaret", I-au 2 1 .  Pentruce Mă întrebi pe Mine ? ln· 
zis ei. treabă pe ceice M'au auzit despre ce 
8. Isus a răspuns : „V'am spus că le-am vorbit ; iată, aceia ştiu ce am 

Eu sînt. Deci, dacă Mă căutaţi pe Mi- spus." 
ne, lăsaţi pe aceştia să se ducă." ' 22. La auzul acestor cuvinte, unul 9. A zis lucrul acesta ca să se impii- din aprozii, cari stăteau acolo, a •  dat nească vorba, pe care o spusese : o palmă lui Isus, ş·i a zis : „Aşa răs„N'am pierdut pe • niciunul din aceia, punzi marelui preot ?" «rer.20.2. Fapt.23.2. pe cari Mi i-ai dat." •' C•P· 17·12· 23. Isus i-a răspuns : „Dacă am vor· I O. Simon Petru•, ..care avea o ·sa- bit rău, arată ce am spus rău ; dar dabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui că am vorbit bine, dece mă baţi?" ��j�t�e

�� i�= ���t
e
�r�c:i��

-
dreaptă. Ro- 24. Ana • L-a trimes legat la marele 

• M•� 26.61. Marc. 14. 47. Luc. 2Z. 4S, 60. preot Caiafa. •Mat.26.67. 

t 1. Isus a zis lui Petru : „Bagă-ţi sa- 25. Simon Petru stătea acolo, şi se 
bia în teacă. Nu voi bea paharul •, pe încălzea. E i • i-au zis : „Nu cumva eşti 
care Mi 1-a dat Tatăl să-l beau ?" şi �u unu! dii!- ucenicii. L�) ?" El s'a 

•Mat.20.22; 26. 39, 42. lepadat, ŞI ,,�;:.�. �9�1� r:����4.69. Lac. 22. 68. 
Isus înaintea lui Ana şi Caia/a. 26. Unul din robii marelui preot, ru· 

1 2. �eata ?Staşilor, �ăpitanul lor, şi dă cu acela căruia îi tăiase Petru ureaprozu Iudeilor, au prms deci pe Isus chea, a zis : „Nu te-am văzut eu cu El şi L-au legat. ' în grădină ?" 
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Petru iar s'a l epădat. Şi îndată . 

27;ptat cocoşul. a CI Olat.U· 74. Marc . 14. 72. Luc. 22.60. Cap. lS. SS. 

/sas înaintea lui Pilat. 

8 Au adus • �e Isus �eI:i Caiafa în �ala de ju?ecata : era � 1m1neaţa. E i •• 
o, u intrat m o?a1� de J�dec!.1ta, ca să 
n a se spurce ş1 sa poata mmca Paşnu *Mat. 27 . 2. Marc. 15. 1. Luc.23.I.  
tele. 13 ••Faptl0.28; 11. 3. 

f��:3"pitat deci !.1 vieş it afa:ă. la ei, ş i 
le·a zis : „Ce . P_Jf.a aduceţi im potriva 
inului acestu!a . . . . 030. Drept raspuns,v e! 1-au zis : „Da
, n'ar fi fost !-!� fac!.1t?r de rele, nu 
r.am fi da� no_1 m m 1m le. tale." . 
31 .  Atunci · [:>ilat le:a zis : „Luaţi-l 

voi, şi judecaţi-l du pa lvege_a voastră." 
Nouă nu ne i:ste �ng�du1t .de Lege 

;ă omorîm pe �1m.en�," 1-au zis Iudeii. 
32. Aceasta s a mt1m_plat ca • să se 

împlinească vorba, pnn care arătase 
Isus cu ce moarte avea să moară. 

«Mat. 20. 19. Cap.12.32,33. 

33. Pila! • a intrat iarăş în odaia de 
·udecată, a chemat pe Isus şi 1-a zis : ;Eşti Tu l�păravtul I udeilor ?" *)�at.21.11.  

34. Isus 1-a raspuns : „Dela tine în
suti zici lucrul. acesta, sau ţ i  l-au spus 
alţii despre Mme !" 
35. Pilat a răspuns : „Eu sînt Iu

deu ? Neamul Tău şi preoţii cei mai 
de seamă Te-au dat în mina mea : ce 
ai făcut?" 
36. „lmpărăţia • Mea nu este din lu
mea aceasta", a răspuns •• Isus. Da
că ar fi lmpărăţia Mea din !��ea 
aceasta, sluj itorii Mei s'ar fi luptat ca să nu fiu dat în mînile Iudeilor ; dar a��/ lmpărăţia Mea nu este ţ de a1c1. •1 Tlm.6.13. ••Dau. 2. 44; 7. 14. Luc. 12. 14. 
Ca�U5;8.1&. ţCap.8.47. lloao 3. 19 ; 4 . 6. 
37. _.,At�nci un lmpărat tot eşti !" 
l·a zis P1lat. „Da", a răspuns Isus. 
„Eu sînt Impărat. Eu pentru aceasta 
M'am născut şi am venit în lume ca 
să mă�turisesc despre adevăr. Ori�ine 
este d�n adevăr ascultă glasul Meu." 
38. Pdat I-a zis : „Ce este adevărul ?" 

I sus şi Baraba. 

. �upăce a spus aceste vorbe, a ieşit 
1araş afară la l udei şi le-a zis : Eu • nu găsesc nici o vină în El. " 

•Mat.27. 24. Luc .. 23.4. Cap.19. 4, 6. !9. Dar •, fiindcă voi aveţi obicei să va slobozesc pe cineva de Paşte, vreţi 

1 8, 1 9. 
să vă slobozesc I 05 1  
lor ?" 

•Maf.� „Impăratul ludei-4NO. Atunci •  toţi · 15
·

M".'c. 1r.. 6. Luc. 23. l7. " u pe EI c· au strigat din no . 
raba„ erau� tîlha�e • Baraba !" Şi 8�: • F11pt.3. H.. «>:i Luc. Z'.l. 19 Isus este dat 1 • . 

. 

19 I . Atunci • p� m1mle Iudeilor. 
a pus să-L b!t�

t a luat pe Isus, şi �·Mat. 20. 19; 27 �� „1 � 2: 9staşii au Îm 1 ·;. •rc . Jo. \5. Luc.JB.33. 
sp�ni, l-au pus-o 

p
e 
e it o �unună de bracat cu 0 haină � cap, ŞI L-au îm-

3. Apoi, s'au a 
e purpură. 

ceau : „Plecăciu 
prop1at _de EI, şi zi

ler !" . Şi-l dădea�' p�::ratul ludei-
4. �1lat a ieşit iară · V • 

lude1lor : Iată că 
. L afara, ş1 a zis să ştiţi că ·�u găses

vi- . �du� <:f�ră, ca• c nicio vma m El." 
5. Isus a ie it d 

. "Cap.18.98. Veni. 6. 

cununa de spi�i . eci . afară, purtînd, 
„lată omul '" I ŞI �am.a de purpură. 
6 C d L · e:a .zis P1Iat. 

se�m;
n 
şi a���ziint pr�oţii cei mai de 

ge : ?,Răstigneşte-ÎY 1R_c;Ftrn!\ 
st��; 

r\uri-L 
V V?i şi răstigniţi-l"� Ie�a e�\� . Ei.� • „caci eu nu găsesc nicio vină în 

7. l�dei� i-au_ răspuns : „Noi
,,:�;; 1� Leg-e •v ŞI dupa Legea aceasta, El trebuie . sa f!!Oară, pentrucă S'a •• făcut pe Sme Fiul lui Dumnezeu " 

... 
.(I Lev.24.16. i:<.,.. l\lnt.26.oo."ca.p.6.18;10.:o . 

. 8· Cmd . a a�zit Pilat aceste cuvinte 1-a fos_t ş1 mai mare frică. ' 
�- A .mtra_t iarăş în odaia de judecată, ŞI a .zis !Ul lsu� : „De u�d.e eşti Tu ?" Dar Isus nu 1-a dat nlClun răspuns. 

i:-1sn . 53 . 7 . �at.Z1. l2, U . . 
1 O. Pilat l-a zis : „Mie nu-mi vorbe

şti ? N� ştii că am putere să Te răstig
nesc, ş 1 am putere să-Ţi dau drumul '" 
1 1 . ,/'.1'ai •_ avea nicio putere asupra 

Mea , 1-a raspuns Isus, „dacă nu ţ1-ar 
fi fost dată de sus. De aceea, cine Mă 
dă în mînile tale, are un mai mare 
păi:at." • Loc. 22.53. Cap. ;. �. 

1 2. De atunci Pila! căuta să-l dea 
drumul. Dar Iudeii strigau : „Dacă • 
dai drumul omului acestuia, nu eşti 
prieten cu Cezarul. Oricine •• se face 
pe sine împărat, este împotrh·a Ceza· 
rului." •Loc.23.2. „ Fap•.1;. 7. 

1 3. Cînd a auzit Pilat aceste vorbe, 
a scos pe Isus afară ; şi a şezut pe 
scaunul de judecător, în locul numit 
„Pardosi�, cu pietre", iar evreieşte : 
„O abata. 
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C d " t I Era• ziua Pregătirii Paştelor, cam I _26.. �n a va;u su� pe mamă-Sa !� ceasul al şaselea. Pilat a zis lu- jil hnga e� pe 1;1cemcul, pe care-i �eilor : „Iată lmpăratul vost���:.'21.62. :��ăeah:1 �1:

u 
71,ame1 Sale : „Femeie •• 

1 5. Dar ei au strigat .: „Ia-L, ia-L, ." Cap . 1�.23;20. 2;.2i . 1, 20, u. '"'' Cnp. 2_,  răstigneşte-l !"  „Să răstignesc pe I!f!: 27. A?.°1, .a Z!S ucen icului : „lată ma: Păratul vostru ?" le-a zis Pilat. Preoţi �  ma ta ! Ş1, din ceasul acela ucenic 1 
cei mai de seamă au ră�puns : „Noi a luat-o la el acasă •. '· Cnp. 1 . 11 ,16.� 
n'avem • alt împărat dec1t pe Ceza- 28. După aceea, Isus, care ştia � ) I"  '' Fac. 49. 10. acum _ totul. s'a sfîrşit.' ca • �ă împJi� r� 6: Altunci • L-a dat în mînile . lor, neasca Scriptura, a zis : „M1-e sete." 
ca să fie răstignit. Au luat . deci i:e 

29. �colo era _!Jn vas plin �·�·-�·:t Isus, şi 
L:,a�at ��!, s���'-;,0�1!�1�.gL������: Ostaşu au pus • intr'o ramură de iso 

Răstignirea. 
1 7. Isus, ducîndu-Şi • cr�c.e�·.} •• a

juns la locul, zis al 11S::ăpaţin11 , ,�are 
în evreieşte se cheama „Oolgota. 
"'!tlat.27.31,�. Mnrc. 15.21122. Luc.23.26,33 . .;·�'Num.16. 

86Î ����-��� a fost răstig_nit ; �i îm_pre�
nă cu El au fost răshgmţ1 a_lţ1 doi, 
unul deoparte şi altul de alta, iar Isus 
la mijloc. 

1 9. Pilat • a scris o înself!riar�, pe 
care a pus-o. deasupra cruc�1, ş1 era 
scris : „ Isus dm Nazaret, lmparatul I u
deilor." •Mat.27.37. Marc.15:2_6· Luc.23.38

� 20. Mulţi din ludei au citit aceasta 
însemnare, pentrucă locul unde fuse
se răstignit Isus �ra apro�pe de c�tate : 
era scrisă în evreieşte, latineşte ş1 gre-
c��t.e.

Preoţii cei mai de seamă a i  !u
deilor au zis lui Pilat : „Nu scne : 
„Impăratul .Iudeilor:'. Ci scrie _că �! a 
zis : „Eu smt Im paratul I�de1lor. 

" 22. „Ce am scris, am sens", a ras
puns Pilat. 

23. Ostaşii •, dupăce au răstignit pe 
Isus, I-au luat hainele, şi le-au . făcut 
patru părţi, cite o parte pentru fiecare 
ostaş. I-au luat şi cămaşa, care n'a
vea nici o cusătură, ci era dintr'o sin
gură ţesătură de sus pînă jos. 

>:-Mat.27.35. Marc. 10.24. Luc.23. 34 .  
24. Şi au zis între ei : „Să n'o sfî

şiem, ci să tragem la sorţi a cui să 
fie." Aceasta s'a întîmplat ca să se îm
plineas.că Sc�iptura, ca�e zice_: '!Şi-au 
împărţit • hainele Mele mtre e1, ş1 pen
tru cămaşa Mea au tras la  sorţi." lată 
ce au făcut ostaşii. • Pa. 22.18. 

25. Lingă • crucea lui Isus, stătea ma
ma Lui şi sora mamei Lui, Maria, ne
vasta lui Clopa ••, şi Maria Magda
Jina. • Mat.27.M. Marc.16.«l. Luc.23.49.•• Luc.24.18. 

un burete plin cu oţet, şi I l-au dus I� gură. •:•)fot.21.;a. 30. Cînd a luat Isus oţetul, a zis . „S'a • isprăvit !" Apoi Şi-a plecat ca: pul, şi Şi-a dat duhul. '' Cop. 11.;. 

Moartea lui Isus dovedită. 
3 1 .  De frică să • nu rămînă trupurile 

pe cruce în timpul Sabatului, - că
ci •• era ziua Pregătirii, şi ziua aceea 
de Sabat era o zi mare - Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierile 
picioarelor celor răstigniţi, ş i  să fie 
luaţi de pe cruce. 

O:•Marc.15. 42 .  Deut . 21.23, O:••Ven.42. 

32. Ostaşii au venit deci, ş i  au zdro
bit fluierele pic.ioarelor celui dintîi, 
apoi pe ale celu1lalt, care fusese răs
tignit împreună cu El. 
33. Cînd au venit la Isus, şi au vă

zut că murise, nu l-au zdrobit fluie
rile picioarelor ; 
34. ci unul din ostaşi 1-a străpuns 

coasta cu o suliţă ; şi îndată a •  ieşit 
din ea sînge şi apă. <•11oano. � E  

35 .  faptul acesta este adeverit de 
celce l-a văzut : mărturia lui este ade
vărată, şi el ştie că spune adevărul, 
pentru ca şi voi să credeţi. 
36. Aceste lucruri s'au întîmplat, ca • 

să se împlinească Scriptura : „Niciu
nul din oasele Lui nu va fi sfărîmat." 

� .,.. Exod. 12.46.Num.9.12. Ps.34..20. 
37. Şi în altă parte, S�riptura m�i zice : „Vor • vedea pe cme au stra

puns." " Po . 22 . 16,17. Zah.12.10. Apoc.1.1. 

Jngroparea lui Isus. 
38. După • aceea, Iosif din Arimatea, 

care era ucenic al lu i  Isus, dar pe as
cuns de •• frica I udeilor, a rugat pe 
Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus 
de pe cruce. Pilat i-a dat vc;>ie. El a 
venit deci, şi a l uat trupul IUi Isus. 
"Mat.27.67. Marc.16.42. Luc. 23.60. "''Cap.9.22; 12.42. 
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Nicodim ', care l a  început  s e  du-

39. la Isus, noaptea, a venit ş i el şi sesdus 0 amestec�tu �ă .de aproap� 0 
:ufă de litri de smirna ş1 ��.�I��; 2

· 
7 60 

Au luat d_eci _tr.1;1pul lui Isu� · şi JO., înfăşurat m �faşu de pînz� de in, J.au miresme, dupacum au ob icei !ucu„ să îngroape. ''F•1•t. s.6.  d�\1 Jn locul _  u�d: fu.s�se ră_st!gnit 1-
. era o gradma_; ŞI m g radină era 

s�s'mormî�t n<?u, m care nu mai fu-
u us nimeni. s�s;, PDin .• pricină că _ ��a ziua .Pregă
. . i lude1lor, pentruca mormmtut etiri proape, au pus ac�!o �e Isus. ra a · Isa. 53.9. <·�'Vers, 31. 

lnvierea lui Isus Hristos. 

O t. Jn ziua • d�ntîi a săptămînii 2 Maria M agda_hna s 'a .dus d isde'. 
diminea!ă la mc;>rmm_t, pe �m� era în
că întunerec ; ş1 a vaz1:1t ca piatra fu-
sese luată de P,�!ll�

o
��.'�,;�c. 1s. 1 .  Luc.2u. 

2• A alergat la Simon �etru şi la ce
lall ' ucenic, pe care-l JUbea !sus, şi 
le·a zis:  „Au luat pe Domnul din mor
mint, şi nu ştiu unde L-au pus." 

» Cap. 13. 23i 19. 26; 21. 7, 20, 24. 

3. Petru • şi celalt !;JCenic au ieşit, şi 
au plecat spre mormmt. <•Luc.24.12. 

4. Au început să alerg� amîndoi îm
preună. Dar celalt ucemc alerga mai 
repede decît Petru, şi a ajuns cel din
tii la mormînt. 
5. S'a plecat, şi s'a u itat înlăuntru, 

a văzut făşiile • de pînză jos, dar n'a 
intrat. *Cnp.19.40. 

6. Simon Petru, care venea după el, 
a ajuns şi el, a intrat în mormînt, şi 
a văzut făşiile de pînză jos. 
7, Iar ştergarul ', care fusese pus pe 
capul lui Isus, nu era cu făşiile de pînză, ci făcut sul şi pus într'un alt loc 
singur. "C•p.11.«. 

8. Atunci celalt ucenic, care ajunsese 
cel dintîi la mormînt, a intrat şi el ; 
ii a văzut, şi a crezut. 
9. Căci tot nu pricepeau că, după 

Scriptură •, Isus trebuia să  învieze din 
morţi. • Ps.16. 10. Fapt. 2. 25-31: 13. M, 35. 
10. Apoi ucenicii s'au întors acasă. 

1 9, 20. 
.1 2. Şi a văzut d . . 
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-��s 

zis ei, „pentruce au luat pe Domnul 
puns : ' ?Pentrucă unde L-au pus." meu, ş1 nu ştiu . 1 4. Dupăce • a zis !nto�s •. şi a văzut e 
aieste �orbe, s'a 

1n picioare · da P �us shnd acolo ' r nu ş!��. că este Isus. 1.5. _.?Femeie", i-a zis 
:·
s
�:· Marc. 16. 9 .  

P!•ng1 . Pe cine cauti '" E ' „de ce 
ca este grădinarul . · 1 

� a crezut 
nule, dacă L-ai I� ŞI -a zis : „Dom
L-ai pus, ·şi mă voi �· spu_ne-mi unde 1 6. Isus i-a zis . M

uc� ��-L iau." 
tors, şi J-a zis în

. " �ne · Ea s'a în
adică : „ Invăţătore;l�e!�şte : „Rabuni !" � f· ,�Nu mă ţinea", i-a zis I . • c1 mea nu M'am suit la Tatăl 

sMs ' „c�
du-te la fraţii . M . . eu. Ct, 
Mă •• sui la T n M

ei, Ş,1 sp�ne-le că 
la DumnezeuÎ t M

eu ŞI .Tatai vostru, 
vostru " 

cu ş1 Dumnezeul 
l\lat. 28. I�. Rom.�8���· i�r��-a11i.�al�!�t�·. ;;,Pe. 22. 2'.!. 

1 8" Maria Magda lina s' a• dus · v�st!t .ucenicilor că a văzut pe Do'm�uÎ 
ŞI ca 1-a spus aceste lucruri. •Eres . 1 . 11'. 

I sus Se aratd ucenicilor. .� 9. 1� • �e�r�. acelei�ş zile, cea dintu a saptammu, �e cmd uşile locului �nde erau . adunat•. ucenici, erau încu•a!e, d� fr��a lude1lor, a venit Isus, a stat�\
,
1
,
n m1ilocul lor, şi le-a zis : „Pace VOUa . •:\lat.28.10. Luc.24.IO. 

20. Şi după ce a zis aceste vorbe le-a 
arătat mînile ş i coasta Sa. Uce�icii • 
s'au bucurat, cînd au văzut pe Dom
nul. .,..Marc.16.14.. Luc.24.36. lCor.15.5. 
21. Isus • le-a zis din nou : „Pace 

vouă ! Cum •• M'a trimes pe Mine Ta
tăl, aşa vă trimet şi Eu pe voi." •cap.!6.Z!. 
�·u:•Mat.28.18. Ca.p.17.18,19. 2 Tim.2.2. Evr.a.1. 

22. După aceste vorbe, a suflat peste 
ei, şi le-a zis : „Luaţi Duh Sfînt ! 
23. Celorce • le veţi ierta păcatele, 

vor fi iertate ; şi celor ce le Yeli ţinea, 
vor fi ţinute." •'M•t.l6.19; 1s. 1s. 

Isus Se aratd şi lui Toma. 

24. Toma zis • Geamăn, unul din cei 
Isus Se arată Mariei. doisprezec�, nu era cu ei cin� a veni_t 

J US 
Cap.11.10. 

l i . par • .  M�ria şedea .afară . lingă s
25.' Ceilal ţi ucenici i-au zis deci :  „Am 

�onnmt, ş1_plmg�a . •  Pe cmd _phngea, văzut pe Domnul !" Dar el _  Ie-a .r�ss a plecat sa se uite m morm!��rc. ls. 6• puns : „Dacă nu voi vedea m mm1le 
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Lu i  semnul cuielor, şi dacă nu.voi pu: 
ne degetul meu în semnul cuielor, ş1 
dacă nu voi pune mina mea în coasta 
Lui, nu voi crede." 
26. După opt zile, u�enicii !ui Isus 

erau iarăş în casă ; ş1 era ŞI Toma 
împreună cu ei. Pe cînd era'! uşii_� în
cniate, a venit Isus, a stătut m m11Ioc, 
şi le-a zis : „Pace vouă !" . 
27. Apoi a zis Iu.i Ţo0ma : „Ad1!_-ţ_1 • 

degetul încoace, ş1 uita-te la m1mle 
Mele ; şi adu-ţi �îna, şi p_un�-o în .coas
ta Mea ; şi nu f1 necredmc1os, c1 cre
dincios." •l loan�. 1. 
28. Drept răspuns, Toma l-a �JS : 
Domnul meu şi Dumnezeul meu ! 

"29. Tomo" i-a zis Isus, „pentrucă 
M'ai �ăzut, ai crezut. ferice • de ceice 
n'au văzut, şi au crezut." • 2 cor.5.7. 1 Pet.1.e. 

Rostul celor scrise aici. 
30. Isus a mai făcut înaintea ucenici

lor Săi mu.Ite • alte semne cari nu 
sînt scrise în cartea aceasta. •Cap.21.25. 
31. Dar •  lucrurile acestea au fost 

scrise, pentruca voi să credeţi că Isus 
este Hristosul, fiul lui Dumnezeu ; 
ş i•• crezînd, să aveţi viaţa în Numele 
Lui. •Luc.1.4. •• Cap.8.U.,16;6.24. I Pet. t.8,9. 

Arătarea la marea Tiberiadei. 

21 1 . După aceea Isus S'a mai arătat 
ucenicilor Săi la marea Tiberiadei . 

lată cum S'a arătat : 
2. Simon Petru, Toma, zis Geamăn, 

Natanael • din Cana Galileii, fiii •• lui 
Zebedei, şi alţi doi din ucenicii lui 
Isus, erau împreună. •Cap. I .'"· .,, lllat. 4. 21. 
3. Simon Petru le-a zis : „Mă duc să 

prind peşte." „Mergem şi noi cu ti
ne," i-au zis ei. Au ieşit, şi au intrat 
într'o corabie ; şi n'au prins nimic în 
noaptea aceea. 
4. Dimineaţa, Isus stătea pe ţărm ; 

dar ucenicii nu• ştiau că este Isus. 
icmcap.20. U. 

5. „Copii," le-a zis Isus •, „n'aveţi 
nimic de mîncare ?" Ei l-au răspuns : 
„Nu." *Luc.24.41. 

6. El le-a zis • :  „Aruncaţi mreaja în 
partea dreaptă a corăbiei, şi veti gă
si." Au aruncat-o deci, şi n'o mai pu
teau trage de mulţimea peştilor. 

• Luc. 6. 4, 6, 7. 

7. Atunci ucenicul •, pe care-l iubea 
Isus, a zis lui Petru : „Este Domnul !" 
Cînd a auzit Simon Petru că este Dom
nul şi-a pus haina pe el, şi s'a încins, 

căci era desbrăcat, şi s'a aruncat • mare. '''Cnp. 13,23.201" 
8. Ceilalţi ucenici au venit cu c' ·•2• bioara, trăgînd mreaja cu peşti ;ra. 

trucă nu erau departe de ţărm' de
e\ 

ca la două sute de coti. ci 
9. Cînd s'au pogorît pe ţărm au v· zut acolo j�raţic de cărbuni, peşte p 3• deasupra ş 1  pme. us 

1 O. Is_u� le.-a z!s : „Aduceţi din peştii pe cari 1-aţ1 prms acum." ' 
! 1 .  ?imon Petru s'� suit în corăbioa. ra, ş1 a tra� �rea.i a  _la ţărm, plină cu ? s�tă �mc1zi;_c1 ş1 tre_i . de peşti mari ; ş1, r;nacar ca erau atit1a, nu s'a rupt mreaja. 
1 2. „Veniţi • de prînziţi," le-a zis 

Isus . Şi nici unul din ucenici nu CU· 
teza să-L întrebe : „Cine eşti ?" căci 
ştiau că este Domnul. •Fapt. 1o"L 

1 3. Isus S'a apropiat, a luat pînea 

l�I��-a dat ; tot aşa a făcut şi cu peş'. 
1 4. Aceasta era a• treia oară cînd �e _arăta . Isus u�enicilor Săi, după ce 

mv1ase dm morţi. •cap.20.10,28. 

Isus vesteşte moartea lui Petru. 
1 5. După ce au prînzit, Isus a zis lui 

Simon Petru : „Simone, fiul lui Iona 
Mă iubeşti tu mai mult decît aceştia?': 
„Da, Doamne," 1-a răspuns Petru, „ştii 
ca Te iubesc." Isus i-a zis : „Paşte 
mieluşeii Mei." 
1 6. 1-a zis a doua oară : „Simone, 

fiul lui Iona, Mă iubeşti ? „Da Doam· 
ne," I-a răspuns Petru, „ştii că Te 
iubesc." Isus i-a zis • :  „Paşte oiţele 
Mele " •1'"apt.20.28. Evr.13.20. l Pet. 2.. 25;&.2,'-
1 7. A treia oară i-a zis Isus : „Simone, 

fiul lui Iona, Mă iubeşti?" Petru s'a 
întristat că-i zisese a treia oară : „Mă' 
iubeşti ?" Şi l-a răspuns : „Doamne, 
Tu toate • le ştii ; ştii că Te iubesc." 
Isus i-a zis : „Paşte oile Mele ! 

>:'Cap. 2.2l,26jl6.3J. 
1 8. Adevărat •, adevărat, îţi spun că, 

atunci cînd erai mai tînăr, singur te 
încingeai şi te duceai unde voiai ; dar 
cînd vei îmbătrîni, îţi vei întinde mî
nile, şi altul te va încinge, şi te va du
ce unde nu vei voi."- . • Cap. 13.36. Fapt. 12.a,4. 
1 9. A zis lucrul acesta ca să arate 

cu • ce fel de moarte va proslăvi P�
tru pe Dumnezeu. Şi, după ce a vorbit 
astfel, i-a zis : „Vino după Mine." 

(11 2Pet.l.1'. 

20. Petru s'a întors, şi a văzut ve-
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. bea Jsus, acela car�, la cina, se reze- t 
e oe. lnsa Isus nu . . 

iu 
ase pe pieptul I Ul Isus, şi zisese . v

ru că nu va muri delo�1ses_e lui Pe
nboamne, cine este celce Te vinde 7,; E

reau c� el �ă rămînă p·' ,ci : !,Dac� 
" . ''' Cnp. 13.23,2":20.2. �4 cUţ 1 P.asa ţie ?" ma voi veni 

21 . Petru s'a uitat la el, şi a zis lui reşie a�:n;cul acesţa �ste celce adev . 
(sus : „Doamne, dar cu acesta ce va Şi ştim . 

s � lui:_ruri, ş1 care le-a .e 

fi?" . - _ rată. 
ca marturia lui este a���·� · 

22. 
Js�s !-� ra_s p_u

.
ns :  ,,Dac:i vreau ca 25. Ma„ • ''C•P. rn.35. 3Joun 12

·
. 

el să ram10a prna v5>1 i:em Eu, ce-ţ i I cari le-a 
I 
f" s1�t tulte alte lucruri P 

asă ţie ? Tu vmo du pa Mme !" •M•t.16. scris cu 
acu " sus, cari, dacă s'�r ri 

Kis:20.s�. 1 Cor:•:b; 11.26. Apoc.2. 2;: 3·1.
1 ;22. 7,20. chiar 

î reamaruntul, cred •• că nici 
23. Om pn_cina acea�ta, a 1eş1t svonul încăpea

" 
că 

uflea ac_ea�ta n'ar fi putut 
printre fraţi că ucemcul acela nu va r 1 e cari .s ar fi scris. Amin. 

Cap.20. 30. \'\' .A.mos1. 10. 

FAPTE LE  APOSTO LI LO R 
!nălfarea lui Isus. 1 t . Teofile •, în cea dintîi carte a mea 

am vorb i! d�sp_re. tot ce a început 
Isus să faca ş1 sa mveţe pe oameni, .;•Luc. 1 . 3 . 

2. dela început pînă • în ziua în care 
S'a înălţat la cer, după ce, prin Duhul 
Sfînt, dăduse •• poruncile Sale aposto
lilor, pe cari-i alesese. •Merc.16.19. Luc. 9. 
61;2'.61. Vers.9. 1 Tim. 3.16. ��Mat.28. 19. Mnrc. 11.i. 16. 
Joan 20.2I. Cap.10.41, 42. 
3. După patima L'ui, li S'a înfăţişat 
viu •, prin mu lte dovezi, arătîndu-li
Se deseori timp de patruzeci de zile, 
şi vorbind cu ei despre lucrurile pri
vitoare la Impărăţia lui Dumnezeu. 
•Mo.rc.16.14. Luc.24.36. Ioan20.19,26; 21.11 14. 1 Cor.16.6. 
4. Pe • cînd Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de l erusahm, 

ci să aştep0t�, acolo f�găduinta. Tată.lui, 
„pe care , le-a zis El, „aţi auzit-o 
dela Mine. >:c Luc.24. 43,49. 
"Loc.24. 49. loan14. 16, 26, 27; 16. 26; 16. 7. Cap.2.33. 5. Căci • Ioan a botezat cu apă dar voi, nu după multe zile, veţi •• fi botezaţi cu Duhul Sfînt." 
'llnL.3. 11. Cap. 11. 16; 19. (. •• Ioel3. 18. Cap.2.4; 11.15. �- Deci apostolii, pe cînd erau strînp laolal tă, L-au întrebat : „Doamne •, 
in vremea aceasta ai de gînd să aşe
zi•• din nou lmpărăţia lui Israel ?" 

.... Mat.24..3. *..., Iso.. 1.26.Dan.7.27. Amoa9.11. 
i. El le-a răspuns : „Nu • este treaba 

voastră să ştiţi  vremurile sau soroa
ce!e i i;>e acestea Tatăl le-a păstrat supt stap1mrea Sa.• Mat. 24. 36. M•rc.13. 32. 1Tes.6. 1. 
8. Ci• voi veţi primi o putere, cînd s� V� po�orî„ Duhul Sfînt peste voi, 

Şl·M1 veţ1ţ fi martori în Ierusalim, în 

toată ludea, în Samaria · • , 1 ginile pămîntului." ,, c: ş� �in:. 
a mar

tLuc.24.48. loan 10.21. Vers.2'./CnP .'2
"
.
·
32. 

Luc.Zf.. '9 . 

• 9· După ·. ce a �pus aceste lucruri e cind se _uitau e1 la El, S'a înălţ�t
�
• :a cer, ŞI un nor L-a ascuns din ochii Or. 

, 
"' Luc.24.51. [oll.D6.62 . ... .., \'Ul!.:! . 

.1 O. Ş1 cum stăteau ei cu ochii_ pironiţ� spr� cer, _pe cin� Se suia El, iată �a h s au aratat doi bărbaţi îmbrăcaţi in • alb, 
""Mnt.2S.�. Marc.16.0. Luc.2-1.4. Ioan20.12. Cap.I0.3,!ll. 
1 1 . şi a� zis : „Bărbaţi Gal ileeni • de ce staţi şi vă uitaţi spre cer ? Acesi Isus, care S'a înălţat la cer din mij· locul vostru, va •• veni în acelaş fel 

;9�:. :,:�!��7����������!!.��.r�.' �;c��i:�'. 
IoanU.3. 1 Tes.l. 10;4.16. 2 Tes. J .  IO. Apoc.t.7. 

lntoarcerea apostoli/or. 
1 2. Atunci • ei s'au întors în Ierusa

lim din muntele numit al Măslinilor, 
care este lingă Ierusalim, departe cit 
un drum în ziua Sabatului. •Luc. zuz. 

1 3. Cînd au ajuns acasă, s'au suit 
în • odaia de sus, unde stăteau de obi
cei. E rau : Petru••, lacov, Ioan, An· 
drei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, 
Jacov, fiul lui Alfeu, Simon ţ Zilotul, 
ş i  luda ţţ, fiul lui lacov. 
\'< Cap.9.37,39;'20.B. \"""MaLl0.'2-·L ţLuc.6.15. ţţlrnhi I .  

1 4. Toţi aceştia • stăruiau cu un cu· 
get în rug�ciune �i în cer.eri, împreu: 
nă cu femeile", ş1 cu Mana, mama lui 
Isus, şi cu fraţii ţ Lui. 

titCap.2. 1 1 46. ,�..-. Lur.2.l.<19,&:i;24.10. tMaL.IJ.fi.j, 

Alegerea lui Malia. 

1 5. Jn zilele acelea, Petru s'a sculat 
în mij locul fraţilor, - numărul •  celor 
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adunaţi laolaltă era de aproape o sută 
douăzeci, - şi a zis : _ • •'A�oc· 3· '· 

1 6. „fraţilor, trebuia sa se 1mphnf�S
că Scriptura • .spusă de puhuţ Sfmt 
mai înainte, prm gura Iu1_ J?av1d, de
spre luda, care •• a fost calauza celor 
ce au prins pe Isus. 

„„ Ps. 41. 9. Ioan 13. 18. <-�· Luc. 22. 47. Iono 18. 3. 

1 7. El • era din numărul nostru, şi 
era partaş al aceleiaşi slujbe _.•. 
"'Mall0.4. Luc.6.16. „„„„ Ven�.25. Cap. 12.25;20.24;21.19. 

1 8. Omul • acesta a dobîndit un ogor 
cu plata•• nelegiuirii . l uj, a că�ut �u 
capul în jos, a plesnit m doua _pnn 
mijloc, şi i s'au vărsat toate marun
taiele. •' M•t . 27. 6. 7,B.  ••Mnt.26.16. 2Pet.2.16. 
1 9. Lucrul acesta a ajuns aşa de �u

noscut de toţi locuitorii din Ierusalim, 
încît ogorul acela a fost numit în lim
ba lor : „Acheldama", adică : „Ogorul 
sîngelui." -

20. In adevăr, în cartea Psalmilor este 
scris : „Locuinţa lui să rămînă • pu
stie, şi nimeni să nu locuiască în ea !" 
Şi : „Slujba „ lui s'o �.�.����.':'.•Ps. ioo.s. 

21 . Trebuie deci ca, dintre ceice ne-au 
însoţit în toată vremea în care a trăit 
Domnul Isus între noi, 

22. cu începere • dela botezul lui 
Ioan pînă în ziua cînd S'a înălţat*• 
El dela noi, să fie rînduit, unul care 
să ne însoţească drept ţ martor al în
vierii Lui. 
""Marc. 1 . 1. "'"'Vers.9. ţioanl5.27. Vers.8. Cap.4 .33. 
23. Ei au pus înainte pe doi : pe Jo. 

sif, numit Barsaba •, zis şi Just, şi pe 
Matia. •Cap.10.22. 

24. Apoi au făcut următoarea rugă
ciune : „Doamne, Tuf care • cunoşti ini
mile tuturor oameni or, arată-ne pe ca
re din aceşti doi I-ai ales, •1sam.16.1. 
1 Cron.28. 9; 29.17. Ier.ll .20j 17.10. Cap.16.8. Apoc.2.23. 

25. ca • să ia loc în slujba şi aposto
lia aceasta, din care a căzut luda, ca 
să meargă la locul lui." •Vers.11. 

26. Au tras la sorţi, şi sorţul a căzut 
pe Matia, care a fost numărat împreu
nă cu cei unsprezece apostoli. 

Pogorirea Duhului S/int. 2 1. In ziua • Cincizecimii, erau •• to
ţi împreună în acelaş loc. 

• Lev. 23. 15. Deut.16. 9. Cap. :11). 16. ** Cap . 1 . 14. 
2. Deodată a venit din cer un sunet ca vîjiitul unui vînt puternk, şi a •  umplut toată casa unde şedeau ei. •Cap.4.31. 
3. Nişte limbi ca .de foc au fost vă-

zute împărţindu-se printre ei · 
aşezat cite una pe fiecare din' eÎ1 s'au 
4. Şi toţi s'au • umplut de Duh 's . şi au început să vorbească •• în fipt, 

limbi, după cum le da Duhul să a te 

�g0�����o. �:;&;· �3�i;��:������-16.17. Cap.10. 46i���� 
5. Şi se aflau atunci în Ierusalim 1 dei, oameni cucernici din toate nea U· rile cari sînt supt cer. mu. 
6. Cînd s'a auzit sunetul acela mu1t· mea s'a _ad�nat şi � . rămas încre�enit{ pentruca fiecare 1 1 auzea vorbind , ' l imba lui. 1n 
7. Tot!. se mirau.'. se mi�unau, şi zi. ceau unu către altu : „Toţi aceştia car· vorbesc, nu sînt Galileeni • ?  " C•p. ui'. 
8. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne. am născut ? 
9. Parţi, Mezi, Elamiţi, locuitori din M�sopotamia, Iudea, Capadocia, Pont Asia, ' 
� O: .Fr�ia, Pa�filia, Egipţ, părţile L1b1e1 dinspre C1rena, oaspeţi din Roma, ludei sau prozeliţi, 
1 1 . Cretani şi Arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu !" 
1 2. Tr,>ji erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă, şi ziceau unii către alţi i :  Ce vrea să zică aceasta ?" " 
1 3. Dar alţii îşi băteau joc, şi ziceau : 

„Sînt plini de must !"  
1 4. Atunci Petru a stat în picioare rn 

cei unsprezece, a ridicat glasul, şi le-a 
zis : „Bărbaţi l udei şi voi toţi cei cari 
locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul ace· 
sta, şi ascultaţi cuvintele mele ! 

1 5. Oamenii aceştia nu sînt beţi, cum 
vă închipuiţi voi, căci • nu este decît 
al treilea ceas din zi . " 1  Tes.&.1. 

1 6. Ci aceasta este ce a fost spus 
prin proorocul Joel : 
1 7. „In • zilele de pe urmă, zice Dum

nezeu, voi •• turna din Duhul Meu pe· 
ste orice făptură ; feciorii voştri şi fe· 
tele ţ voastre vor prooroci, tinerii vo
ştri vor avea vedenii, şi bătrînii voştri 
vor visa visuri ! 
* Isa. 44. 3. Ezec. 11. 19; 36. 27. Ioel 2. 28, 29. Zah. 12. 10. 
Ioan 7.38. **Cap.10.45. ţ Cap.21.9. 

1 8. Da, chiar şi peste robii Mei şi 
peste roabele Mele voi turna, în zilele 
acelea, din Duhul Meu, şi • vor proo· 
roci. :(o Cap.21 . 4, 9 , 10. 1 Cor. I2.10128;U. l1 el.c.. 

1 9. Voi • face să se arate semne sus 
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aclst. Isus, 

ec, şi luna m _singe, ina1nte ca să vină . 
•v,.,, �1 „u 1. 

r. a Domnu lu i, ziua aceea mare şi stră 3_3. S1 acum od · · <'•p. 1 . s. 

z1U.tă • Mat. 24 . 29. Mnrc.rn.2-1 . Luc.21 .,; prin dreapta lui Dtă ce S'a înălţat • (uci1 Ătunci oricine • va chema Num�l� m�t •• dela Tatăl f��nez.eu, şi a pri-
d mnului, va fi mîntuit." ''' Rom.10.rn. 

Sf1ntţ, turnat ce vJrţ
dui_nţa puhului o •cap.6 . 3t. Filip • •  E e I ŞI auz1\ 1. 

Cuvîntarea lui Petru. 16•7• 13. Cop. t . ; ."ţ·C�p.;�_12;.'ii�''lo�u "· 2<1; "· „, 

22. Bărbaţi Israeliţi, ascultaţi cuvin- �4. �ăci David nu s'a ���t . . 

tele acestea !  Pe Isus d in N azaret om c i  )I .singur zice : „Domnul a ;!' ;0un, 
adeveriţ �e _Du!T}nezeu înaint�a 'vad- �� u1 meu : „Şezi la dreapta l�\ea om-
tră prm mrnumle, semnele şi lucră- .110. 1. Mnt.22. «. 1c0,_15.25 li.I . • • �ile pline de put�re, pe cari le-a fă- 35. pînăce voi pune � '"ă '. --'O. E.�•.1.13: 
cut Dumn0ezeu pn_n El !n. mijlocul va- supt picioarele Tale.'P vr Jmaşu Tăi 
stru, dupa cum bme şhţ1 ; 36. Să tie bi 

'' Ioan 3.2; H. 10 ,  11. Cap . 10.�. Evr.2. 4. rael, că 
ş
Dumn��e�ar, !oa tă casa lui ls: 

23. pe Omul ac�sta, dat • 1n mini- Hristos pe acest 1 a făcut Domn ş� 
le " vo11:stre, d':1P3: s�atul hotărî! şi răstignit voi." sus, pe ca�e. L-a\1 
după şti1�ţa m_a1 "d1!1a1�te .a lui Dum- (•p.i.. JL 

nezeu, vo� l-aţi ras�g"nit, ş1 l-aţi omo
rî! prin mina celor faradelege. •Mat.26. 2-1. Luc.22.22; 24.44. Cap. 3 . 18; 4. 28. ':":' Cnp . 5. 30. 

24. Dar • Dumnezeu l-a înviat, desle
gindu-1 legăturile morţii, pentrucă nu 
era cu putinţă să fie ţinut de ea. 
n·ers.32. Cap.S.15; 4. 10; 10. 40; 13. 30,34; 17. 31. Rum.4. 
iii e.u. 1 Cor. 6.U; 16.15. 2 Cor. 4. 14. Gol . 1 . 1 . Efes. I .  
ll). Col.2.12. lTes.1.10. Evr.13. 20. lPet. l. 24. 
25. Căci David zice despre El : 
,,Eu aveam • totdeauna pe Domnul 

înaintea mea, pentrucă EI este la dre
apta mea, ca să nu mă clatin . •Ps.16.B. 
26. De aceea, mi se bucură inima şi 
mi se veseleşte l imba ; chiar şi trupul 
mi se va odihni în nădejde : 
27. căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuinţa morţilor, şi nu vei îngădui ca 
Sfîntul Tău să vadă putrezirea. 
28. Mi-ai făcut cunoscut căile vieţi� şi Mă vei umplea de bucurie cu starea 

Ta de faţă." 
29. Cît despre • patriarhul David, să

mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun 
fără sfială că a murit şi a fost îngro
pat; şi mormîntul lui este în mijlocul 
nostru pînă în ziua de azi. 

*lReg.2.10. Cap.13.96. 
30. Fiindcă David era prooroc, şi • 

şha că Dumnezeu îi făgăduise cu ju
rămînt că Vtl. ridica pe unul din urma
şii săi pe scaunul lui de domnie, •2sam.1. 12, 13. Po. 132. 11. Luc. 1. 32, 69. Rom. 1. s. 
2Tim.2.B. 31 . despre învierea lui Hristos a proo
rocit şi a vorbit el, cînd a zis că • sufletul lui nu va fi lăsat în locuinţa 
morţilor, şi  trupul lui nu va vedea pu
trezirea. " Ps . 16.10. cap.13.so. 
67 

Cei dintîi creslini 
?7· '?up� ce au auzit �ces;e cuvinte e1 a':1 r.amas străpunşi în inimă, şl au zis. Im Petru ŞI celorlalţi apostoli . „Fraţilor, ce să facem ?" · 

�·Zuli. 12 . 10. Lut. 3. 10. Cap. 9. G; lt\. :l.l. 

_38. „Po�ăiţi-�ă":, _le-a zis Petru, „şi f iecare _dm voi �a fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea p.1-caţelor �oastre ; apoi veţi primi darul Sfmtulu1 Duh. • Luc. 21 . .:. l"up. 3. 111. 

39. C_ăci făgăduinţa aceasta este pentru .�01, pen�ru • �opiii voştri, şi pentr� • toţi cei ce sint departe acum, în onc1t de mare număr î i  va chema Domnul, Dumnezeul nostru." • 1.,.1, "'· Cap. 3. 25. >)" Cap. 10 . .ari; 11. 1a; 18; 14 . Z7 ;  15. 3, R, u. 
Efe.s. 2.13,17. 

40. Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna, şi zicea : „Mîntui
ţi-vă din mijlocul acestui neam tic�
los." 

41 . Cei ce au primit propo\"ăduirca 
lui, au fost botezaţi ; şi în ziua aceea, 
la numărul ucenicilor s'au adaus a
proape trei mii de suflete. 

42. Ei • stăruiau în învăţătura aposto
lilor, în legătura frăţească, în fringc
rea pinii, şi în rugăciuni . • r•r. 1 .  u. 

Vers.4.6. Rom.12.12. ECes. d. lS. Col.-l2. F.rr. IO :?."'•. 

43. Fiecare era plin de frică, şi prin 
apostoli se făceau multe • minuni şi 
semne. • Marc. 16.1;. Cap . 1. :tl: �- t'. 

44. Toţi cei ce credeau, erau împreu
nă la un loc, şi aveau • toate de obşte . 

•Cap. ,. 3!, :W. 
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�5. I_�i • .v!nde�u ogoa�ele şi �verile2 [ „_Bărbaţi Israeliţi, pentruc • 

ş1 ba.nu 1.1 1'!1p�rţeau • mtre toţi, d�pa raţ1 de __ lu�ru) acesta ? Dece 
e . •  va .rni. 

nevoile f1ecarma. ''lsn.as.7, cu ochu ţinta la noi, ca şi \ a uitaţi 
46. Toţi • împreună erau nelipsiţi de- puterea noastră sau prin c

c�m �rin 
la Templu în •• fiecare zi, frîngeau t noastră am fi făcut pe omul cern1cia 

pînea acasă, şi luau hrana, cu bucurie umble ? acesta să 

şi curăţie de inimă. 1 3. Dumnezeul • lui Avraam 1 . 
'' Cop. 1. 14. '"' Luc. 24. 53. Cap. 5.42. ţCnp.20.7. lacov, Dumnezeul părintilor ' saa� ŞI 

47. Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau pr�slăvi_t „  pe Robul Său Isus 
noştri, a 

plăcuţ i • înaintea întreaului norod. Şi v_OI L-aţi datţ în mina lui Pilat _Pe. care 

Domnul •• adăuga în fÎecare zi la nu- ţ 1 lepădat de El înaintea lui n{)1 v'a-

mărul lor pe cei ce erau mîntuiţi. el era de părere să-l dea drum�! acar că 

""Luc. 2. 62. cap. 4. 33. Rom. 14. 18. ""�'C'ap . 5. H.; 11.24. ::•cap.5 . :--io. "''""loan 7  . .3!_1 : 12 . 16. li· t '+M 
_1 4. Voi. v:aţi • lepădat de C�i'.• 

•t·2'. ·2. 

Vindecarea ologului din naştere. ŞI Nepnhamt ţ, şi aţi cerut să S_fint 
c..lăruiască un ucigaş. '"Mat 2

_ . vi se 3 I .  Petru ş i  Ioan se suiau împreună 11 Luc 23 1s, 20 21 r 

· " 2\1. �lare r 

la • Templu, la ceasul rugăciuni i : t•�;sp·.��:5��.:z/:�rc.'i .24. 0�:��i1�.'9·�;�-�·�;'f�·.· 
era •• ceasul al nouălea. 

" Cap. 2.46. *"Ps. 55. 17 . 1 5. Aţi omorît pe Domnul vieţi · , 
2. Acolo era • un om olog din naşte- ca�e D�mnezeu L-a înviat din �· P1� . 

re, care era dus şi pus în toate zilele noi •• sintem martori ai Lui. or 1 • 

Ia poarta Templului, numită „frumoa- . . • • cap.2.24. *• Cap. 2.32 

să", ca să •• ceară de milă dela cei 1_!). ��m credinţa in." Numele lui Isus
. 

ce intrau în Tem plu. '' Cap. u. s. *"loan 9.S. a intant Nume!� 1:u1 pe omul acesta' 
3. Omul acesta, cînd a văzut pe Petru P� ca�e-1 vedeţi ş1-l c�noaşteţi ; ere'. 

şi pe Ioan că voiau să intre în Templu, di!:lţa .in El a ?a_t omului acestuia 0 tă-
ie-a cerut milostenie. maduire deplina, c�m vedeţi cu toţii. 

4. Petru, ca şi Ioan, s'a uitat ţintă . . Mut. 9· 22· Cap. •. 10; H.9. 

la el, şi a zis : „Uită-te la noi !"  1. !· Şi a�um, fraţilor, ştiu că din • ne-
5. Şi el se uita la ei cu luare aminte ştunţ� aţi făcut aşa, ca şi mai marii 

şi aştepta să capete ceva dela ei. ' �g0���.\i. iTim. 1. ;3�uc. 23• 94. Ioe.n 16. 3. Cap. 13.2;. 

6. At,unci Petru i-a zis.: „Argint şi 1 8. D_ar Du.m.nez. eu a împlinit astfel aur, n am ; dar ce am, iţi dau : In • t 
Numele lui Isus H ristos din Nazaret 

ce ves lSe mai .inainte." prin •• gura tu. 
scoală-te şi umblă !" • Cop. •. 1o'. turor proorocilor Lm : că adică Hri-

:.!
osul Său va pătimi. •Luc'. 2L44. c:p.2".2'J . .7·. L-a. apucat de mina dreaptă, şi l-a �„·Ps.22. Isa. 50. 6; 53.5,etc. Dun.9.26. 1 Petr. 1.rn 11 

nd1cat in sus . lndată i s'au întărit tăi- 1 9. Pocăiţi-vă dar•, şi întoarceţi-vă' l� 
pile şi glesnele ; D_umnezeu, pi:_nt�u ca să vi se şteargă �- d!ntr'o săr�tură • a fost _în picioare, pacatele, ca sa vmă dela Domnul vre· 
ş1 a mceput sa umble. A mtrat cu ei m ile de înviorare, ·:· cap.2.as. 

în Templu, umblînd, sărind, ş i  Iăudînd 2�. şi s_ă t�im_eată pe Cel ce a fost rîn· 
pe Dumnezeu. "lsa.35.6. du1_t mai dmainte pentru voi : pe Isus 
9. Tot norodul l-a • văzut umblînd şi H ristos, 

lăudînd pe Dumnezeu. " Cap. 4 . 16, 21. 2 1 . �e • .c�re cerul ţrebuie să-L pri· 
1 O. li cunoşteau că era cel ce şedea • measca, pina la vremile aşezării•• din 

la poarta „Frumoasă" a Templului ca nou 3: tuturor I1:1crurilor : despre aceste 
s� c�ară . de po�ană, şi s'au umplut de vremi a t yo�b1t D:i.mnezeu prin gura 
mm1re ŞI de mirare pentru cele ce i se tu�uror sfmţ1lor Sa1 prooroci din ve
întîmplaseră. - " loan 9. 8• ch1me. « Cap. 1 . 11. ''"'' Mat. 11 .11 .  t Luc. l.70. 

1 1 .  fiindcă el se ţinea de Petru şi de 22. ln  adevăr, Moise a zis părinţilor 
!oan, _tot noro�ul, m irat, a alergat la ei noştri : „Domn ul, Dumnezeul vostru, 
m pridvorul zis • al lui Solomon. vă va ridica dintre fraţii voştri un 

*Ioan rn. 23. cap. 5. 12. prooroc • ca m ine ; pe El să-l ascultaţi 
în tot ce vă va spune. 

Cuvlntarea lui Petru către norod. «Deut.1s.1s,1s,rn.cap.1.37. 

23. Şi oricine nu va asculta de Proo· 
1 2. Petru, cînd a văzut lucrul acesta rocul acela, va fi nimicit cu desăvîrşire 

a luat cuvîntul, şi a zis norodului : ' din mijlocul norodului." 
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R 3, 4. 1 

rnuel ş1 ce�lalţ 1 , can au urmat d - � 1 . �l este i t - -
059 

;r şi au vor?1t, a.u �".�stit zilele aces��a
a zi�aru, c�re a ·��u�;��eţadata _d� voi, 

:fo. Voi • s�nteţ1 flll p roorocilor şi ai 
pu unghiului." ie pusa 1n ca-

Jegărnîntu]u_1, l?.e care �-a !ăcut Dumne- � 2 .. In nimen1·'''aPls
.us.22. 1su.28.rn. )lat.2u2. 

zeu cu pannţu noştn, �1nd _a zis lui tul nu t 
Avra�m :  „Toa!e nea':!lun�e pamîntului 

caci nu • este supt �s.e mîntuire :  
\•or fi bmecuvmtat_e m sammţa •• ta." 

me dat oamenilor c_er mei un a l t Nu
R 9 4 s 1 R G fim mîntuiţi." ' in care trebuie să 

:s��f;"�: ;:;
· 26.��is. ·14: �ar." :i:. �-:rnI .  :1. :ro. :i::, Fac. i2. 3; 

D d . 1 3. Cînd au
" M
vaa'tz

. 1u
.
t
21. ?•�. 10. •.3. 1Tim. 2. ;, s. z6. uf!lnezeu, upa ce a ridicat pe p ei d -

Robul Sau I�us,_ L-� tnm�s • mai întîi etru şi a lui Io , m razneala lui 
vouă ••, ca_ sa va �mecuvmteze, întor- c!t • ştiau că era�

n�;;u .mnaţ întru-
c·ind ţ pe fiecare dm voi dela făra-dele- ŞI de rînd · şi au · eni necarturari 

cu Isus ' priceput că fuseseră 
gile sale." ::•Mat. 10. 5; 15.24. Luc. 24.. 47. Cap. 13, 1 4 D . . . (1.:i\Iut.11 .25. l Cor l 2� 
:12,ss. is. ,.,, v

ero. 22. tMot. t. 2t. 0 •1 ar fnndcă vedeau l ingă . : · " 

Petru şi Ioan la Sinedriu. 

4 1. Pe cînd vorbeau Petru şi Ioan 
norodu.�ui, _a� venit la ei pe neaştep

tate preotu, cap1tanul Templului şi Sa
ducheii, 

2. fo�rte necăj it} • că în�ăţ�u pe no
rod, ş1 vesteau m Isus mv1erea din 
morţi. * )!al. 2°2. 2'. Fapt. 23. S. 

3. Au pus mînil e  pe ei, şi i-au a run
cat în temniţă pînă a doua zi ; căci se 
înserase. 4. lnsă m ulţ i  din ceice auziseră cu
vîntarea, au crezut ; ş i numărul bărba
ţilor credincioşi s 'a ridicat aproape la 
cinci mii . 5. A ooua zi, mai m arii norodului, bă
trînii şi cărtu_rarii s'au adunat împreu
nă la Ierusalim, 
6. cu marele p reot Ana •, Caiafa 
Ioan, Alexandru, şi toţi cei ce se tră'. 
geau din neamul marilor preoţi. 

* Luc. 3.  2. Ioan 11. 49; 18.19. 
7. Au pus pe Petru şi pe Ioan în mij

locul lor, şi i-au întrebat : „Cu • ce pu
tere, sau în numele cui aţi făcut voi 
lucrul acesta ?" 

"Exod. 2.H. Mot. 21.23. Cap. 7.27. 

8. Atunc i • Petru, plin de Duhul Sfînt, 
le-a zis : „Mai mari ai norodului şi bă
trîni ai lui Israel ! «Luc.12. u,12. 

Q. fiindcă sîntem traşi astăzi la ră
spundere pentru o facere de b ine, fă
cut� unui om bolnav, şi sîntem între
baţi cum a fost v indecat, 

I O. s'o ştiţi toţi, şi s'o ştie tot noro
dul lui Israel ! Omul  acesta se înfăţi
şează înaintea voastră pe deplin sănă
tos, în • Numele lui Isus Hristos din 
Nazaret, pe •• care voi L-aţi răstignit, 
dar pe care Dumnezeu L-a înviat din 
morţi. " C•p.3.6,t6. ••Cop.2.4. 

mu care fusese vi d 
e1 pe 

zice nimic împot . 
� ecat, nu puteau 

� 5. Le-au porun�!:�oar s · '':""· ' · 1�· 
dm sobor  s'au sf" t . t • ă 1asa afara 
1 6. şi au' . . a .u1 intre e1, 

1 zis · „Ce vom face oameni 
l��u�f

es.t.ort ? Că�i est� ştiut „ de toţl 
f
- � oru . erusahmulu1 că prin ei s'a acu .? f!lln�me vădită, pe care n'o u-te
l� t0gadu1. _ ''' Ioan 11. •�. •<• Cup. 3. f, 10_ . ar, ca sa nu se lăţească vestea acea�ta m.a1 �eparte în norod, să-i ame!1mţjm, ŞI sa le poruncim ca de acum 

;�c��m��e 
n
a�e�:.i" 

vorbească nimănui 
lS . . Şi �upăce i-au chemat •, le-au poru�cit �a. nu mai vorbească cu nici un c
N
h
u
ip, mei �ă mai înveţe pe oameni în mele lui Isus. ''l"ap.5.<0. 

1 9. _Drept răspuns, Petru şi Ioan leau zis : „Judecaţi voi sincruri dacă • este �rept î�aintea lui D�mnezeu să ascultam mai mult de voi decît de 
Dumnezeu ; • cup. :„ 29. 

20. căci • noi nu putem să nu vorbim 
despre ce am •• văzut şi am auzit.'' 

.;. Co.p. 1.B; 2. ;t.?. �":' t:up. 22. 1�. 1 10110 t . 1, 3. 

21 . I-au ameninţat din nou, şi i-au lă
sat să plece, căci nu ştiau cum să-i 
pedepsească, din pricina • norodului ; 
fiindcă•• toţi slăveau pe Dumnezeu 
pentru cele întîmplate. 
1,111'il11t. 21.26. Loc. 20. 61 19; 22. 2. Cllp. 5.26. "'��cap. 3. 7,S. 

22. Căci omul cu care se făcuse acea
stă minune de vindecare, avea mai bi
ne de patruzeci de ani. 

Petru şi Ioan la ai lor. 

23. După• ce li s'a dat drumul, ei 
s'au dus la ai lor, şi le-au istorisit tot 
ce le spuseseră preoţii cei mai de sea
mă şi bătrînii. . � 

. 
'' Cap.'"·':· 

24. Cînd au auzit e1 aceste lucruri, 
şi-au ridicat glas�l toţi _împreu�ă . către Dumnezeu, ş1 au zis : „Stapme, 
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Doamne, care • ai făcut c�rul, pămîn
tul marea şi tot ce este m ele ! 

, „„ 2Reg.19.16. 

25. Tu ai  zis prin Duhul Sfînt, prin 
gura părintelui nostru David, robul 
Tău : „Pentruce • se întărită neamu
rile, şi pentruce cugetă noroadele lu
cruri deşerte ? " Ps. 2. t. 

26. Impăraţii pămîntului s'au răs�u
Iat şi domnitorii s'au unit împotnva 
D�mnului şi împotriva Unsului Său.''. 
27. In • adevăr, împotriva Robulu� 

Tău celui sfînt ••, Isus, pe ţ care L-ai 
uns Tu, s'au însoţit în cetatea ac�ast� 
Irod şi Pilat din Pont cu Neamunle ş1 
cu noroadele lui Israel, •'Mat.26.3. Luc. 22. 2; 

23. 1 , S. "'"' Luc. l. 35. t Luc. 4. 18. Ioan JO. 36. 
28. ca • să facă tot ce hotărîse mai 

dinainte mina Ta şi sfatul Tău. 
"" Cttp.2.23;3. 18. 

29. Şi acum, Doamne, uită-Te la a
meninţările lor, dă putere robilor Tăi 
să • vestească Cuvîntul Tău cu toată 
îndrăzneala, ,, vere.13. 31. Cap. 9. 27; 13. 46; 14.3; 
19.8;26.26; 28.31.  Efes . 6 . 19.  

30. şi întinde-Ţi mina, ca • să se facă 
tămăduiri, minuni şi semne prin •• Nu
mele Robului ţ Tău celui Sfînt, Isus." 

(•Cap. 2.-'3;5.12. �·;" Cap . 3 . 6 , 16. ţYers.27. 

31. După ce s'au rugat ei, s'a • cutre
murat locul unde erau adunaţi ; toţi 
s'au umplut de Duhul Sfînt, şi •• ve
steau Cuvîntul lui Dumnezeu cu în
drăzneală. „„ Cap. 2. 2,  4; 16. 26 . .;,,„ Yers. 29. 

Unirea şi dragostea credincioşilor. 
32. Mulţimea celor ce crezuseră, e

ra • o inimă şi un suflet. Niciunul •• 
nu zicea că averile lui sînt ale lui, ci a
veau toate de obşte. ,, cap.6.12. Rom . 15 . o , 6. 

2Cor.13.U. Filip. 1.27j 2 . 2. 1 Pet. 3.S.  """' Cap.2.44. 

33. Apostolii mărturiseau cu multă • 
putere despre•• învierea Domnului I
sus. Şi un mare ţ har era peste toţi. 

,„ Cap. 1 . 8. ''""Cap. 1 . :.'2. ţCap.2.47. 

34. Căci nu era niciunul printre ei, 
care să ducă lipsa : toţi • cei ce aveau 
ogoare sau case, 1� vindeau, aduceau 
preţul lucrurilor vîndute, • Cap. 2.  45. 

Anania şi Safira. 5 1. Dar un om, numit Anania a • dut o moşioară, cu nevast{s v5in
f ira, a a-
2. şi • a oprit o parte din preţ ştirea nevestei lui ; apoi a adus p; {

u 
ceai.altă, şi a pus-o la picioarele ;p�� stolilor. '' Cap 4 
_3. ;.etru • i-a zis : „�i:iania, pent��;� ţ1-a umplut Satana 1mma ca să mi · 

pe Duhul Sfînt, şi să ascunzi 0 pa '\h din preţul moşioarei ? r e 
"" Num.30.2. Deut.23.21. Eccl . 5. 4. „,„„ Luc. 22. 3 

4. Dac� n'o 0vinde�i, _nu rămînea e� a t� ? "Ş1, �upa ce . a1 vmdut-o, nu utea1 sa faci ce vrei cu preţul ei ? C�m s'a putut naşte un astfel de gînd î inima ta ? N'ai m inţit pe oameni c� pe Dumnezeu." ' 
5. _l\nania, cînd a auzit cuvintele acestea, a căzut • jos, şi şi-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toţi ceice ascultau aceste lucruri. " Vers . 10. tL 

6. Flăcăii s'au sculat, I-au • învelit I-au scos afară, şi I-au îngropat. ' 
"'lonn. 19.40. 

7. Cam după trei ceasuri, a intrat şi nevastă-sa, fără să ştie ce se întîm
plase. 

s.- f'._etru i-a z�s : „Spune-mi, cu atît 
aţi vmdut moş!oa�� ?" „Da", a răs
puns ea, „cu at1ta. 

9. Atunci Petru i-a zis : „Cum de v'aţi 
înţeles între voi să • ispitiţi pe Duhul 
Domnulu i ?  Iată picioarele celorce au 
îngropat pe bărbatul tău, sînt Ia uşă 
şi te vor lua şi pe tine.'' • Mat. 4. 7 .  vers.;, 
1 O. Ea • a căzut îndată Ia picioarele 

lui, şi şi-a dat sufletul. Cînd au intrat 
flăcăii, au găsit-o moartă ; au scos-o 
afară, şi au îngropat-o lîngă bărba
tul ei. • vers. 5. 

1 1 . O •  mare frică a cu prins toată a
dunarea şi pe toţi cei ce au auzit a
ceste lucruri. • vers.6. Cap.2.c; 19.17. 

lzbînda apostolilor. 
35. şi-I • puneau la picioarele aposto

lilor ; apoi •• se împărţea fiecăruia du- 1 2. Prin • mînile apostolilor se făceau 
pă cum avea nevoie. multe semne şi minuni în norod. Toţi'' 

'' Vers.37. Cap.6.2. ••Cap.2.45;6. 1 .  stăteau împreună în pridvorul lui So-
36. Iosif, numit de apostoli şi Barna- lomon, •Cap. 2 . 43; 14. 3: 19. 11. Rom.1&.19. 

ba, adică, în tîlmăcire, fiul mîngîierii 2 cor. 12. 12. Evr.2.4. ••Cap . 3 . 11 ; 4. 32. 

un Levit, de neam din Cipru, ' 1 3. ş i • niciunul din ceilalţi nu cutez.� 
37. a vîndut un ogor, pe care-I avea• să se lipească de ei ; dar •• norodul li 

a adus banii, şi i-a pus Ia picioarele a� lăuda în gura mare. 
postolilor. "Vers. 34130. Cap . 6 . 1,  a. 1 "loan9.22; 12.42; 19.38. •• Cap.2.47:4.21· 
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Do�nul, bărbaţi şi femei, se mărea tot t�!b 
S

t
oborului. Şi marele t . -

i mult ; a astfel : preo 1-a 1n-1%. pînă a�olo �ă„scoteau pe bolnavi d�8· !,Nu • �'am poruncit . 
hiar pe uliţe, ŞI . li puneau pe paturi N 

ad1tsul sa nu învăţaţi no1 cu t?t 
c
i e aştern u  tun, pentru ca, atunci urne e acesţa ?  Şi voi iatp

e �on�d in ş·nd• va trece Petru, măcar umbra lui rli:t l�rusalimul cu învăt"�a aţi urn
e� treacă peste v reunul  din ei. ra, t Ş"l s_ăutaţi •• să arun 

a 
ţ
�ra voa

&a . « Mut. 9 .21 ; 1'.36. Cap. 19.12 . . ����4-�:. ,,�.��ge}e t acelui o��„1 asupra 
l 6. Mulţ1m�a, de�s.emenea, alerga Ia 29 

p 
t 

·P ·  _ .23,36;3.15; 1.02. t)lat.23.s.;·•i •· 
Ierusalim,, dm cet�ţ1 !e vecine, şi adu- răspun 

e r_u şi �postolii ceilalţ i d;e·"'t 
cea pe c�l bolnavi ş1. pe _cei • chinuiţi tăm m!'i 

l-au zis : „Trebuie ' să asc�
de duh un necurate

.
= ş1 toţi se vindecau. oame . 1 mult de Dumnezeu decît d 

<·Mnrc.16.11, 1s. 1oau . u . 12, 30 
"01 · • cap, ,"; 

• · umnezeul • pări ţ'l . · 
Apostolii închişi şi izbăviţi. mviat pe Isus pe ca 

n 1 .oL
r n�ştn a 

rit r · ' re voi -aţi orna 
17. !nsă • m�rele preoţ �i toţi. cei ce 22_ {4.�.}g1��u-_L •• P: lemn. • cap.3. 13, 15: 

erau 1mpreuna  cu el, ad1ca partida Sa- 31 
p p. · 39• 13·29· Gal .3. 13. l Pet.2. 2,. 

• 

ducheilor, s'au sculat plini de pizmă î " lt t 
e acest • Isus, Dumnezeu L-a 

• . <• cap. 4. 1, 2, s
'
. D�m� ••

cu . PU!ere� Lui, şi L-a făcut 
1 8. au • pu_s m imi� pe apostoli, şi lui Isr 

şi M��tu1to� ţ, ca să ţţ dea 
i-au aruncat m temniţa de obşte. lor. ael 

,.
��camţa şi 

_ _ 
iertarea păcate-

"' >;• L�c . 21. 12. =:·�·Cap. 3. 15. tMn�\:2î' 36. F1h�.2.o.  En. 2. 1
.
0; 12.:?. 

1 9. Dar un mger • al Domnului  a de- Efes. i . 1 . co1.1. u. 
. ţţ Luc . . 4.47.Cap.3.26;13.:18. 

schis uş_ile tem.niţei, noaptea, i-a scos 32. Noi • sîntem mart · . 

afară, ş1 le-a. z1"s :  . • ''Cnp.12.7, 16, 25: lucruri, ca şi Duhul SfÎ�t �e �;e�!�� 
20. „Duceţi-va! staţi m Templu, ş1 L-a dat Dumnezeu celor ce ascult" d 

vestiţi n�rodulu1 toate • cuvintele vie- 1 El." •1oan 16.26,27. ••cap.2.<;�o.„� 
ţii acesteia." "lonu 6. 68; 17.3. l loan5.11. 

21. Cînd au auzit ei  aceste vorbe au  Apostolilor li se dă drumul 
intr�t dis de" d_imineaţă în Templ�, şi • )3� . Cînd.• .au auzit ei 

·
aceste v�rbe, 

au mceput .sa !nveţe pe norod. Mar�- 11 ta1a la 1mmă şi s'au sfătuit să-i 0• le • preot ş 1  cei ce e rau cu el, au vemt moare. • cap. 2•37; 7.C>C. 
pe nea�teI?,ta!e•. au a?:unat �oborul ş� 34. Dar un Fariseu numit Gamaliel •, 
pe to�ta batnnime_a Jn!or  lu1"lsrael, ş1 un învăţător al Legii, preţuit de tot 
au tnmes la temniţa sa aduca pe apo- norodul, s'a sculat în picioare în So
stoli. . .  . « Cap.4.0,5• Luc.�.4. bor şi a poruncit să scoată puţin afară 
22. Aprozu, Ia venirea lor, nu 1-au pe apostoli. •cap.22.3. 

găsit în temniţă. S'au întors şi au spus 35. Apoi le-a zis : „Bărbaţi Israeliţi 
astfel : luaţi seama bine ce aveţi de gînd sl 
23. „Temniţa am găsit-o încuiată cu faceţi oamenilor acestora. 

toată grija, şi pe păzitori stînd în pi- 36. Căci nu de mult s'a ivit Teuda, 
doare la uşi ; dar, cînd am deschis, care zicea că el este ceva, şi la care 
n'am găsit pe nimeni înlăuntru." s'au alipit aproape patru sute de băr-
24. Cînd au auzit aceste vorbe, căpi- baţi. El "a fost omor�t •. ş.i .toţ.i c�i ce_ �l 

tanul • Templului şi preoţii cei mai urmasera, au fos� �1s1p1ţ1 şi n_1m1c1ţ1. 
de seamă au rămas înmărmuriţi, şi nu 37. După el s'a lVlt luda Gahleanul, 
ştiau ce să creadă despre apostoli şi pe vremea înscrier!i, şi a .tra� mulţ 
despre urmările acestei întîmplări. norod de partea lui : a pent ş1 _ �l • . şi 

''C•p. 4.1. toţi cei ce-l urmaseră, au fost rlSlp1ţ1: 
25. Cineva a venit şi le-a spus : „Ia- 38. J! acum, eu .Yă spu_n : ,�N� m�� 

tă că oamenii, pe cari i-aţi băgat în necă11ţ1 pe o�me�u aceştia, şi lasa\1-1 
temniţă, stau în Templu, şi învaţă pe în pace ! Daca • mcercarea .sau lucr�
norod." rea aceasta este dela oameni, se va m-

26. Atunci căpitanul Templului a ple- mici ; , •Prov.2!.oo.1sa.s.i:��c���· 
cat cu aprozii, şi i-au adus ; dar nu cu 39. d�r dacă . es.t� dc:_la D _ ' 

sila, căci • se temeau să nu fie ucişi cu n'o veţi pute� m_mic\ S_a nl y0pome
pietre de norod •Mat.21. 26. niţi că luptaţi „ 1mpo nva u 1  umne-

27. După ce i-�u adus, i-au pus înain- zeu." •Lnc.:n.16• 1c0r.1·26• „eap.7.lll; u. &; :111.u. 
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40. Ei au ascultat de. el. Şi, d�p.ă ce 1 1?�· în:ipr�ună _cu nişte ludei din c· 
au chemat • pe apostoli , au pus sa-1 ba- l 1c1a �1 din Asia, au început 0 ce t1: 
tă •• cu nuiele, i-au oprit să vorbească de vorbe cu Stefan ; ar a 
în Numele lui Isus, şi le-au dat drumul . 1 O. dar • nu puteau să stea îm ot · 

'' Cnp. 4 . lS. '"'' Mnt . 10.17; 23. si. Murc.13.9. înţelepciunii şi Duhului cu ca� riva 
4 1 . Ei au plecat dinaintea Soborului, bea el . <•Luc.2i. 16. Cnp. 5.39. Exod. 4. 12. 1� • . �0�

şi s'au bucurat • că au fost învredni- 1 1 . Atunci • au pus la cale pe ni · '' 
citi. să fie batjocoriţi, pentru Numele o�meni s� zică : „Noiv l:am auzit ��: 
Lui. :• Mut.6.12. Rom . &. 3. stin_d c�v!nte d� hui'!- im potriva lui 
2cor. 12.10. Filip . I . 29 . F.vr.10. 34. Inc . i . 2. 1Pet. 4 . 1S, 16. , Moise ŞI 1mpotriva lui Dumnezeu " 

42. Şi în fiecare zi, în • Templu şi • 1 Reg. 2i . 10, 1s. Ma1.26. ;0 60  

acasă, nu încetau •• să înveţe pe oa- 1 2. Au întărîtat norodul ,  pe bătrîni' : 
meni, şi să vestească Evanghelia lui pe căr!urari, au n�văl it asupra lui, aş� 
Isus Hristos. ·:•cap. 2. 4G. '"'' Cap. 4. 20, 211 . pus mina pe el, ŞI l-au dus în Sobo I �· Au .scos nişte martori mincinoş�· c�n au z!s :  „qmul acesta nu încetează sa sp�na cuvin_te d� _ hulă împotriva acestui locaş vsf!nt ŞI 1mpotriva Legii. 

Cei şapte diaconi. 6 1 .  In zilele acelea, cînd s'a • înmul
ţit numărul ucenicilor, Evreii cari 

vorbeau greceşte ••, cîrteau împotriva 
Evreilor, pentrucă văduvele lor erau 
trecute cu vederea la împărţeala ţ aju
toarelor de toate zilele. ''Cnp . 2  . .U; 4. 4; &.u; 
Yers. 7.  „„„„ Cap. 9. 2!l; 1 1 .  20. t Cnp . . a .  3[), 

2. Cei doisprezece au adunat mulţi
mea ucenicilor, şi au zis : „Nu • este 
potrivit pentru noi să lăsăm Cuvîntul 
lui Dumnezeu ca să slujim la mese. 

•:• Exotl.18.17. 

3. Deaceea, . fraţilor, alegeţi • dintrr 
voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini 
de Duhul Sfînt şi înţelepciune, pe cari 
îi vom pune la slujba aceasta. 

„„ Deut. 1 . 13. Cap . 1 . 21 ; 16. 2. 1 Ti m . 3 . 7. 

4. Iar noi vom • stărui necurmat în ��fu��\une şi în propovăduire�,���'.�� 
5. Vorbirea aceasta a plăcut întrecrei 

ad_unări. Au . ales pe Ştefan, bărb:t • 
pl_ii:i �� credmţă şi de Duhul Sfînt, pe 
F1hp , pe Prohor, pe Nicanor, pe Ti
mon, pe Parmena şi pe Nicolae ţ un 
prozelit din Antiohia. ' 

� Cap . 11 .  2�. „„.,... Cnp. 8. !i, 26; 21 .  8. t Apoc.2. 6, 15. 

. 6; 
I-au �dus î�aintea apostolilor, ca

ri_ ' · dupa ce .s au rugat, şi-au„ pus 
m1mle peste e1. •' Cup . 1 . 24 .  '''' Cap . s. 17; 9• 17; 
13. 3. 1 Tim. 4. 1-&; 5. 22. 2Tim. t. 6. 

Ştefan învinuit de hulă. 
7. Cuvîntu_I° lui Dumnezeu se răspîn

dea tot mai mult, numărul ucenicilor 
se înmulte� mult în Ierusalim, şi o 
mar� mulţime de „ preoţi veneau la 
Credinţă. " Cap.12. 24; 19.20. Col. I . 6. "• loanl2. 42. 

8. Şt�fan era plin de har şi de putere, ş1 făcea minuni şi semne mari în norod. ?-. Unii di!J sinagoga, numită a lzbăv1ţllor, a Cirinenilor, şi a Alexandrini-

1 4. In adev�r , l-am auzit zicînd că 
acest Isus dm Nazaret va dărîma •• 
lc;>caşul ace�ta1 şi va schimba obiceiu
rile, pe can m le-a dat Moise." 

„„ Cap. 25. 8. •:<�„ Don. 9. 26. � 5. T?ţiv cei ce şedeau. în Sobor, s'au 
uitat ţmta la Ştefan, ş1 faţa lui l i s'a 
arătat ca o faţă de înger. 

CuFîntarea de apărare a lui Ştefan. 7 1. Marele preot a zis : „Aşa stau lu
crurile ?" 

2. Ştefan a răspuns : „Fraţilor • şi 
părinţilor, ascultaţi ! Dumnezeul sla
vei S'a arătat părintelui nostru A
vraam, cînd era în Mesopotamia îna
inte ca să se aşeze în Har an. ,, c;p. 2"J. 1. 3. Ş� i-a zis :. „ leşi • din ţara ta şi din 
fam1ha ta, ŞI du-te în ţara pe care 
ţi-o voi arăta." ' 

'' Fac.12.1. 

4. El a ieşit atunci • din tara Haldei
lor, şi s'a aşezat în Harari. De acolo 
după moartea tatălui său, Dumneze� 
l-a strămutat în ţara aceasta în care 
locuiţi voi acum. '' Fac. 1

1
i.s1; 12. 4, o • 

5. Din ţara aceea nu i-a dat nimic în 
�tăpînire, �ici măcar o palmă de loc, ci 
1-a făgăduit • că i-o va da în stăpînire 
lui, şi seminţei lui după el, măcar că 
n'avea niciun copil. 

"" Fo.c. 12. 7i 13.16; 15.9,Sj  17.Si 26. !L 
6. Dumnezeu i-a spus că sămînţa • lui 

va locui într'o ţară străină, va fi ro
bit_ă, şi va fi chinuită patru •• sute de 
an1. l.'l:Fac.16.13,16. r:"•' Exod.12. 40. Gal. 9. 17. 

7. „Dar neamul, căruia îi vor fi robi, 
îl voi judeca Eu", a zis Dumnezeu. 
„După aceea, vor ieşi, şi-Mi vor • sluji 
în locul acesta." • Exod.s. 12. 

8. Apoi i-a dat • legămîntul tăierii 
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jmpreiur ,  ŞI astfel -�vr�am, cind a fiica lui Far . 1 063 
nâscut pe ls�acj l-a 

ţ
ta 1at n:nprei ur. în copilul ei. 

aon, ş1 l-a crescut ca pe ziua a opt.a •  saac a .nascut ş1 a 22. Moise • _ ''}:xod .2. 3-io. tăiat î�prei u r  pe l a.cav,_ ş 1 Iacov ţţ pe nea Egiptenll��vaţ:it toată înţelepciu
cei do1sprez�ce  • .r.�tna!h1. .,, Fac. 11 .!l-11 . cuvinte şi în f 

'
t 

ş1 era puternic • în 
i0�'Fl\C· 21. 2--1. ţ l• aC. -:>.-G. tţJ•uc. 2D. 31,ctc. ; 30. !>,etc. ; 23. El · ave

ap e. 
. �· Luc.2-1. rn. 

i;.1s,23. . •. • i- . t 
• . � patruzeci de ani • d 

g Iar •  patriarhu, car i  pizmuiau pe a ven.1. �� mimă dorinţa să ce ' �111 
Io�if, l -au vîndut, ca să fie dus în P�:raţu s�1, pe fiii lui Israel. " Exo!.

c
2
e

1��; 
Egipt. Da r •• D u m n ezeu a fost cu el, · A vazut. pe unul din ei suf . · 

•'F•c. 37 .. 
•, 11:2s.- Ps . �oo. 11. ""''Fac. 39. 2,21, 23_ g��reptate ; 1-a luaţ apărarea, aer:�� 1 o. şi 1-a 1zb_av1t d in_ toate necazurile. E . at pe cel asuprit, şi a omorît 

lui ;  i-a d�t 1 11ţelep�1un� şi trecere .  g1ptean. pe 
înaintea lui  faraon, •�paratul Egiptu- n25. Credea că fraţii lui vor pricepe . 
lui care 1-a pus d regator peste Egipt b

_ui:nnezeu pnn mina lui le va d .ca 

şi peste toată casa lu i .  '''Fnc. 41 .37; 42 6. 
av1rea ; dar n'au priceput. 

a •z-
1 1 .  A venit • o foa.mete în tot Eg!ptul 26: A •  do.ua_ zi, . �înd se băteau ei 

şi Canaanu� . Nov91a era m �re, ş1 pă- Moise a venit m m11locul lor, şi i-a în'. 
rinţii noştri nu g aseau m enn�e. dlmn.aţ Ip p�ce. ,pamenilor", a zis ·-·Fac. 41 . 5-1. e_, .„� 01 s111teţ1 fraţ i ; de ce vă nedre . 

1 2. lacov • a auz i t  că în Egipt era taţiţ1 unul pe altul ?" " Exo<1 . , _f3_ griu, şi a trimes pe părinţi i  noştri în- 27. D�r cel ce nedreptăţea pe aproa
tîiaş dată �colo. 

. 
'''Fnc.-12. 1. pel_e �au, l-a îmbrîncit, şi i-a zis : 1 3. Şi •  cmd au venit  a do�a 9,ară? ,_.Cme_ te-a pus P.e tine stăpînitor şi 

Iosif a fost cunoscut de fraţu sa1, ş i J Udecator peste n01 ? <•Luc. 1'. 11 .  C•p. , _  ;. 
faraon a aflat din ce neam era Iosif. �8. Vr�i s.ă i:nă omori şi pe mine cum 

<•Fac.-ir •. 4, 16 a1 ornant 1en pe Egiptean?" 
1 4. �po! • Iosif '.'- trimes,.s.ă che.ll!e 29. �a • . auzul acestor vorbe, Moise 

pe tatai sau l�co_v �· i;>e toata fam1ha � fu&°1t! ŞI s'a du� de a locuit ca străin 
tui, şaptezeci ş1 c111c1 de suflete. ·�. pammtul Mad1an, unde a născut doi 

„„ Foc. 45. 9, 27j *"„ Fnc. 4G. 27. Deut. IO. 22. fu. \„ Exotl. :?. IC.. 22; .a. !.IO; JS. 3, 4. 15. lacov • s'a pogorît în Egipt, unde 30. Peste • patruzeci de ani, i s'a ară-
a murit„ el şi părinţ ii noştri. tat un înger în pustia muntelui Sinai 

<•Fuc. 46.  5. •:•<• Fnc.49.33. Exod.1 .6. În para focului unui rug. •' ExoJ.3. 2'. 
16. Şi • au fost strămutaţi la Sihem, 31. Moise, cînd l-a văzut, s'a mirat 

şi puşi în mormîntul •*, pe care îl cum- de arătarea aceasta ; şi, pe cînd se 
părase Avraam cu o sumă de bani dela apropia să vadă ce este, a auzit glasul 
fiii lui Emor, în Sihem. Dqmnului, 

<•Exod. 13.19. Ios . 21 . 82. '''" Fnc. 23. 16; 93. 19. 32. care i-a zis : „Eu • sînt Dumnc-
1 7. Se apropia vremea • cînd trebuia zeul părinţilor tăi, Dţ1muczcul lui A

să se împlinească făgăduinţa, pe care vraam, Dumnezeul lui Isaac, şi Dum
o făcuse Dumnezeu lui Avraam. Noro- nezeul lui Iacov." Şi Moise, tremu
dul a „ crescut şi s'a înmulţit în E- rînd, n'a îndrăznit să se uite. gipt, \':'tl11t.:.'".?.3:?. En. 11. lfl. 

'' F•c. 16.13. Vers.6. ••Exod. I. 7-9. Ps.116. 21, 25. 33. Domnul . i-a zis : „Scoate-ţi în-
18. pînă cînd s'a ridicat un alt îm- călţămintea din picioare, căci locul pe 
părat, care nu cunoştea pe Iosif. care stai, este un pămînt sfînt. 

19. lmpăratul acesta a uneltit împo- · Exo,i.:u. lnd. i;. 

triva neamului nostru, şi a ch inuit pe 34. Am • văzut suferinţa poporului 
părinţii noştri, pînă acolo că să-şi • Meu, care este în Egipt, _le-a_m. �uzit 
lepede pruncii, ca să nu trăiască. gemetele, şi M'am pogor_it s.a-1 izb�-

. ,, Exod. 1.:rJ. vesc. Acum, du-te, te voi trimetc 111 
Egipt." " !:"Hl . :l . : .  

Vremea lui Moise. 35. Pe acest Moise! de c�re sc kpă-
20. Pe • vremea aceasta s'a născut daseră ei cînd au zis : „Cme te-a pus 

Moise, care era •• frumos înaintea lui pe tine stăplnitor şi jude�ă�or ?". Dum-
•Dumnezeu. El a fost i.._ rănit trei luni nezeu l-a trimes ca stăpm•t?r şi t�bă

'1 'tor cu ajutorul • îngerului, care 1 sc 
in casa tatălui său. •Exod.2.2. ••Evr.11 .23• V

ar
1
a"ta'se în rug·. • Jo:xod .u.19. !ium.:i>. 16. 

21 .  Şi cînd a fost • lepădat, 1-a luat 
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36. El • i-a scos din Egipt, şi a fă

cut •• minuni şi semne în Egipt, la ţ 
Marea Roşie, şi ţţ în pustie, patruzeci 
de ani. „„Exod. t2.41i33.1. "'o:iExod. 7-11114. 
Ps.100.27. ţExod.14.21,27-·29. ttExod.16.1,S5. 
37. Acest Moise a zis fiilor lui Is

rael : „Domnul, Dumnezeul vostru, vă 
va ridica dintre fraţii voştri un proo
roc • ca mine : de el •• să ascultaţi." 

„, Deut. 18. 101 18. Ce.p.S. 2'.l. „„.;, Mat.17. 5. 

38. El • este acela care, în adunarea 
Israeliţilor din pustie, cu îngerul••, ca
re i-a vorbit pe muntele Sinai, şi cu 
părinţii noştri, a ţ primit cuvinte ţţ 
vii, ca să ni le dea nouă. •Exod.19.s, 11. 
•�· Isa.G3.9. Gal.3.19. Evr.2.2. ţ Exod.21.1. Deut.6. 
27 ,:11 ; 33 4. Ioon l. 17. ttRom.9.2. 
39. Părinţii noştri n'au vrut să-l as

culte, ci l-au nesocotit : şi, în inimile 
lor, s'au întors spre Egipt, 
40. şi • au zis lui Aaron : „fă-ne n i

şte dumnezei, cari să meargă înaintea 
noastră ; căci acest Moise, care ne-a 
scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s'a 
făcut." " Exod.32. 1. 

4 1 .  Şi • în zilele acelea, au făcut un 
viţel, au adus jertfă idolului, şi s'au 
bucurat de lucrul mînilor lor. 

""Deut. 9. 16. Ps.106.19. 
42. Atunci Dumnezeu S'a • întors de

la ei, şi i-a dat să se închine oştirii •• 
cerului, după cum este scris în cartea 
proorocilor : „Mi-aţi adus voi vite 
Junghiate şi jertfe timp de patruzeci 
de ani în pustie, casă ţ a lui Israel ? . .  
"' Ps.  81. 12. Ezec. 20, 26, 39. Rom.1.24. 2Te�.2.11. 
•• Deul. 4. 19; 17. 3. 2 Reg. 17. 16; 21. 3. Ier. ID. 13. 
t Amos O. 25, 26. 
43. Aţi purtat cortul lui Moloh şi 

chipul stelei zeului Remfan, chipurile 
acelea, pe cari le-aţi făcut ca să vă în
chinaţi lor ! De aceea vă voi strămuta 
dincolo de Babilon." 
44. Părinţii noştri aveau în pustie 

cortul întîlnirii, aşa cum îl rînduise 
Ce_lce a spus lui Moise să-l • facă după 
chipul, pe care-l văzuse. 

.,... Exod.25. 40; 26,30. E\•r. 8,5. 
45. Şi • părinţii noştri l-au adus la 

r!ndul l9r, supt povăţuirea lui lo�ua, 
cmd au intrat in ţara stăpînită de Nea
murile, pe •• cari Dumnezeu Ie-a iz
gonit dinaintea părinţilor noştri ; şi a 
rămas acolo pînă în zilele lui David. 

O. [oa.9.14. "'"'•"Neem.9. 2.f.. Pa.44. 2; 78.00. Cup. 18.19. 
46. David • a căpătat milă înaintea 

lui r;>umnezeu, şi a •• cerut să ridice o 
locuinţă pentru Dumnezeul lui Iacov 
;/, �"c��

��
-
�

-
2
7
�
;.�.-;�::.•5_m.1D. Cop.1S.2'J. O• lReg.a: 

1-!7�ii� •o �
�
���on a fost acela care 

„„ l Reg.6. l j S.20. 1 Cron . 17 .12. 2 Cron 3 48. Dar • Cel Prea I nalt nu I · · 1· ieşte. în lăc�suri făcute de mîni 0ocu. neşti, cum z1ce proorocul: rne. 
'" 1 R:g. 8. 27 .  2Cron.2.a; G. ts. Cnp. 17. 24. 49. _„Cerul" • este scaunul Meu de domme, ş1 pammtul este aşternutul · c�o�relc;>r 1'_1.ele: Ce fel de casă Imi v�ti f :����t ��� ��e

o�ih��� I, sau care va 
>:•Isa.66 . 1 , 2. l'rlnt.6. 34, 35.23 22 

l�c
o
;u��a. 

��.�ut mîna Mea toate ac��i� 
Uciderea lui Ştefan cu pietre. ,?.t . . . : .„Oa1!1en}. tari � �a cerbice, neta1aţ1 1mpreJUr cu inima şi cu urechile_! V?i totdeauna vă împotriviţi Duhuţm Sfmt. C1;1m. au ţăcut părinţii vo-ştri, a�a faceţi ŞI VOI. "Exocl .112. 9„13 

Isa. 48. 4 . ..:u:i Lev. 26.41 . Deut. 10. 16. Ier. 4. 4j 6. 10� 9. 2:: 
Ezec . 44 . 9 .  

52. Pe • cari din prooroci nu i-au pri
g�nit părinţii vc;işt�i ? . Au omorît pe 
ce1ce vesteau mal dinainte venirea Ce
lui •• N_epri�ănit, pe care L-aţi vîndut 
acum, ŞI L-aţi omont. •2cron .:l!l. 16. Mnt.21 
35 ; 23 . 3 4 , 37 . 1  Tes.2.15. �'"" Co.p . 3. 14. 

· 

53. voi, cari • aţi primit Legea dată 
prin îngeri, şi n'aţi păzit-o ! . . .  " 

'' Exod .20. 1 .  Gol.S.19. Evr.2.a. 
54. Cînd • au auzit ei aceste vorbe 

îi tăia pe inimă, şi scrîşneau din dind 
împotriva lui. • cap.u:i. 

?5. J?ar Ştefan_,_ plin • de Duhul Sfînt, 
ş1-a piromt ochu spre cer, a văzut sla
va lui Dumnezeu, şi pe Isus stînd în 
picioare· la dreapta lui Dumnezeu ; 

• Cop.6.6. 

56. şi a zis : „ lată, văd • cerurile de· 
s�hjse, şi pe Fiu l •• omului stînd în 
p1c10are la dreapta lui Dumnezeu." 

""'Ezec. 1. 1 .  Mat. 3,16. Co.p . 10. 11. •:-O<• Dan. 1.13. 
57. Ei au început atunci să răcneas· 

că, şi-au astupat urechile, şi s'au nă· 
pustit toţi într'un gînd asupra lui. 
58. L-au tîrît • afară din cetate, şi 

l-au •• ucis cu pietre. Marturii ţ şi-au 
pus hainele la picioarele unui tînăr, 
numit Saul. • 1Reg. 21.1s. Luc. 4.29. Evr.rn.12. 
""''Lev.24.16. ţDeut.19.9, 10;17. 7. Cap.8. 1 ; 22. 20. 
59. Şi aruncau cu pietre în Ştefan, 

care • se ruga ş i  zicea : „Doamne !suse, 
primeşte •• duhul meu !" 

•Cap.9. H .  ••1'8.Sl .6. Luc.29. '6° 

60. Apoi a îngenuncheat •, şi a strigat 
cu glas tare : „Doamne ••, nu le ţinea 
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în seamă păcatul a�esta ! Ş1 după ace- vîntul lui D . 1 065 
orbe, a adormit. e p t . umnezeu, au tnmes la e· s�ec�p. 9• 40; 20. 36; 21. 5. M Mut. 6. 44. Luc. a. 21!; 23. s.i. P 1 5 e ru Ş� pe Ioan. 1 

. . · Aceştia au venit \ s •t · Prigonirea creştinilor. ŞI s 'au rugat pent u . a • ama_n em, • · · că D h 1 Sf· r ei, ca sa •  pnmeas-1. Sau! •  se _mvo1se la �c1derea lui u 
_
u . int. 

• cop.2. ss. 8 Ştefan. I� z 1!-1a ace�a, s a  pornit 0 � �- Cac1 .nu Se pogorîse încă . t mare prigon!re 1�rotnva_ Bisericii din mc1u��l din ei, ci fuseseră numai f.
e�o� Ierusalim. _şi_ toţi .' af�ra _de apostoli, .�ezaţ1 m Numele ţ Domnului Isus. 

s'au împr�şţ1at pnn parţ1le Iudeii şi Cop. 19· 2· ,„�101.28. 19. c�p.2.as. tC•p. l0.'8; rn.11. 
ale Samartel. ' ?•p. 7 .68�22.2�. '"' Cup.11. 19. \7· Atunc1 _ Pe�ru ş_1 Ioan au pus• mî-2 Nişte oameni tematon de Dum- Sf'c peste e1, ş1 aceia au primit Duhu\ ne�eu au îngropat pe Ştefan, şi l-au • mt. • • • C•p.6. G ; 10. e. i,:„.6.2• "ălit cu mare tmgu1re. 1.8. Cmd a vazut Simon că Duhul J " Fuc .. 23.s ;oo. 10. 2som.�. s1. Sfmt �ra dat prin punerea mînilor a-3_ Sau! de partea l_u1, făcea prăpăd • postol tlor, le-a dat bani, 
în Biseric� ; �ntra prm .cas� •. lua cu si}a 1 9. şi a zis : „Daţi-mi şi mie puterea pe băTbaţ1  ş1 pe femei, Şi-l arunca m aceasta, pe_ntruca peste oricine-mi voi temniţă. '' Cnp .1 .&�; 9 .ps.21;22.4;26. 10, 11. pune mm1le, să primească Duhul icor.!5.9. Gnl.1.13. Filip. 3. 6. 1 Tlm. t .13. Sfînt. « 4. Ceic� se împ�ăştiaseră:, '!1ergeau ?O._ f?ar Petru i-a zis : „Banii tăi să din loc m loc, ŞI propovadmau Cu- p1ara 1mpreună cu tine, pentrucă ai • ·ntul. '''Mnt.rn.23. cnp. l1 . rn. crezut că darul •• lui Dumnezeu s'ar v�. Filip • s'a coborît în cetatea Sa- putea căpăta cu bani ! 
mariei, şi le-a propovăduit pe Hristos. ''Mnt. 10. s. 2_R•s;'': rn. •• Cop. 2.:is;10. 45; 11 . 1: . 

• Cnp.6.6. 21 .  Tu n'a1 mei parte, mei sorţ în 6. Noroadele luau aminte cu un gînd toată treaba aceasta, căci inima ta nu 
la cele spuse de Filip, cî�d au_ auzit şi este curată înaintea lui Dumnezeu. 
au văzut s�mnele,_ �e ca_n_ l_e . facea. 22. Pocăieşte-te dar de această rău-7. Căci din mulţi mdrac1ţ1 1e?e�u du- tate a ta, şi roagă-te Domnului să • ţi huri • necurate, . ŞI _scot�au .man ţ 1p_et<:_ ; se ierte gîndul acesta al inimii tale, mu.lţi slăbănogi ŞI şch1op1 erau tama- dacă este cu putinţă ; •Don. u;. 2Tlm.2.� 
duiţi. . ''.M•�0•15· 11 · 23. căci văd că eşti plin de fiere a· 8. Ş1 a fost o mare bucurie m ce- mară •, şi în lanţurile fărădelegii." lalea aceasta. . . legii." ,, Evr. 12. 1�. 9. ln . cetate:_ era un om, n_um it Sim_on, 24. Simon a răspuns :  „Rugaţi-vă •mi car� zicea . ca este 1!n oi_n !ns��nat 

• 
el Domnului pentru mine, ca să nu mi se vrăjea • ş1 punea 1n uimire pe po- întîmple nimic din ce aţi zis." porul Samariei, * C•P· 13· 6· ••C•P· 6·�· ''Fnc. 20. 1, 11. Exod. s.s.  Nurn.21. 1 . 1Rog. 1s.e. lovl2. 1 0. Toţi, dela mic p_înă la . m�re, 11 e. 1nc. ;. 16. • . .  ascultau cu luare ammte, ŞI ziceau : 25. După ce au martuns1t despre Cu-

Acesta este puterea lui Dumnezeu, vîntul Domnului, şi după ce �-au pro-
�ea care se numeşte „mare". povăduit, Petru şi Ioan s'a� 1_ntors la 
1 1 . li ascultau cu !�ar.e �minte, p��- Ierusalim, vestind ţ:va�ghcha m multe 

trucă multă vreme 11 u 1m 1se cu vra1 1- sate de ale Samaritenilor. 
toriile lui. 
12. Dar , cînd au crezut pe Filip, ca_r� 

propovăduia Evanghelia • I_mp�răţ1e 1 
lui Dumnezeu şi a Nun:ielu� lu� lsu� 
Hristos, au fost botezaţi, aht barbaţ1 
cit şi femei. . • Cnp.� . s. 1 3. Chiar Simon a crezut ; ş1 dupace 
a fost botezat, nu se mai  despărţ�a d� 
Filip, şi privea cu uimire minunile ŞI semnele mari cari se făceau. 

Petru şi Ioan în Samaria. 
) 4. Apostolii, cari era.u în Ie.ru�alim, 

cmd au auzit că Samana a primit Cu-

Filip şi famenul Etiopian. 
26. Un înger al Domnului a \"?rbit 

lui Filip, şi i-a zis : ,,Scoală-te, ş1 du
te spre miazăzi, pe drumul car.c po
goară sp�e ,!

erusalim la Gaza, ş1 care 
este pustiu. . . 
27 Filip s'a sculat şi a plecat. Ş1 ială 
• 

. 
• Etiopian un famen cu marc ca un 
I ·m ărăteasa Candacc a Etiop�te!e a \ fu rijitorul tuturor vistie

p_i_emlo�, ş 
itg_• la Ierusalim ca să se rula! e1, ven 

• Tel.3. 10. ••1 .... 12.:ll. 
închine, 
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28. se întorcea de acolo, şi şedea .în ' 3. Pe drum, cînd • s'a apropiat d 
carul Jui, şi citea p� p_r?orocul Isaia: D_am_asc, d� odată a . strălucit 0 lum i: 
29. Duhul a zis Im Fihp : „Du-te, ş1 na dm cer m Jurul .. 

Im. 
ajunge carul acesta !". . . 

u •„ca� . 2"2; 6; '6· 1:· 1 Cor.15. s . 
30. Filip a alergat, şi a auz1ţ pe Et�o- 4. El a cazut la. pamrnt, şi a auzit 

pian citind re proor.ocul. Isaia. El 1-a un glas,. ca�e-i . zicea : . ",�a.u le, Saule, 
zis : „Inţelegi tu ce citeşti ?" pentruc.e Ma P.ngoneşti ? ··· )!nt.25. <o, '''· 
31 . famenul a răspuns : „Cum �ş_pu� 5. „Cme �şh Tu, Doall'!ne ?" a ră

tea să înţeleg, dacă nu mă y� cal_'.IUZI spuns el. Ş1 Domnul a zi� : „Eu sînt 
cineva ?" Şi a rugat pe fihp sa se Isus, peu care-1: pngo.neşt1 . „Ţi-ar f 
suie în car, şi să şadă împreună cu el. greu • sa arunci mapo1 cu picioru[ în'. 
32. Locul din Scriftură, pe c:ire-1 ci- tr'un ţepuş.�' . . ·:·cap. 6. 3lJ. 

tea era acesta : E • a fost dus ca o 6. Tremurmd ŞI plm de frică, el a 
oai� Ia tăiere ; şi:' ca un miel fără gl.as z!s : ':�<?amn� ce • vrei să fac ?" „Scoa
înaintea celui ce-I tunde, aşa nu Ş1-a la-te, . i-� zis Domnul, „intră în ce
deschis gura ; "'isn . 53 . 7, s. tat�, şi ţ1 se va spune ce trebuie să 

33. în smerenia Lui, judecata l-a fost fac1." '' Luc. a. 10. cap. 2.31; 16.30• 
luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din 7. Oamenfi • cari-I însoţeau au ră
timpul Lui ?  Căci viaţa l-a fost luată mas încremeniţi ; auzeau în ad�văr gla-
de pe pămînt." sul, dar nu vedeau pe nimeni. 
34. famenul a zis lui Filip : „Rogu-te, '''Dan. 10. :. Cap. 22 . 9; w.13. 

despre cine vorbeşte proorocul astfel ? 8. Sau[ s'a sculat dela pămînt · şi mă
Despre sine sau despre vreun altul ?" car că ochii îi erau deschişi n� vedea 

35.  Atunci Filip a luat cuvîntul, a n imic. L-au luat de mini, şi Î-au dus în 
început • dela Scriptura aceasta, şi i-a Damasc. 
propovăd1:'it p_e . Isus. " Lu�.2•· 27· cnp.ts.2S. 9. Trei zile n'a văzut, şi n 'a  mîncat, 36. Pe cmd 1şi urmau e1 drumul, au nici n'a băut nimic. 
dat. peste_ o ară. UŞi. fa�e�ul au zi� : 1 0. In Damasc era un ucenic numit• „Uite apa ; ce ma imp1ed1că sa frn Anania. Domnul i-a zis într'o vedenie . 
botezaţ�" . . u 

• , ° C�P· 10· 47· „Anania !" „lată-mă Doamne," a ră: _37: f1hp a zis . „D�,ca crezi din to�- spuns el. '''Cap .22 . 12. 
ta 1mma, se r.oat�. famer:rnl a ra- 1 1 .  Şi Domnul i-a zis : „Scoală-te sruns : . „Cred ca

" 
Isus Hristos este du-te pe uliţa care se cheamă „Dreap: fiul Im Dumnezeu. "_Mat.2s.19. Marc. 16. tă," şi caută în casa lui luda pe unul ���.�:��:/���'. '000 6· 69; 9. 35, 33; 11 . 27· C•P· 9·

20· zis Sau!, un om din Tars •. Căci iată, 
38. A poruncit să stea carul, s'au po- el se '.oagă_; • . ''' Cap. 21 .39;22. a. 

gorît amîndoi în apă, şi Fil ip a bote- 1 2  . . ş1 a va.zut. m _vedenie pe un om, 
zat pe famen. num!t �_n�ma, rntnnd la el, şi punîn-
39. Cînd au ieşit afară din apă, Du- �u-_ş1 m1mle peste el, ca să-şi capete 

hui • Domnului a răpit pe Filip, şi 1araş vederea." 
famenul nu l-a mai văzut. In timp ce 1 3. „Doamne," a răspuns Anania, 
famenul îşi vedea de drum, plin de „am auzit dela mulţi despre toate • 
bucurie, " 1 Reg.1s.12. 2 Reg.2.1s. Ezec. 3.12. 14. relele, pe cari le-a făcut omul acesta 
40. Filip se afla la Azot, de unde. sfinţilor Tăi în Ierusalim ; «Vers. 1. 

s'a dus pînă la Cezarea. Şi propăvă- 1 4. ba şi aici are puteri din partea 
dui� Evanghelia în toate cetăţile prin preoţilor celor mai de seamă, ca să 
cart trecea. lege pe toţi cari • cheamă Numele Tău . 

lntoarcerea lui Saul. 9 1: Da� Sau) • s.ufla în�ă ameninţarea 
ş1 uciderea 1mpotnva ucenicilor 

Domnului. S'a dus la marele preot, 
"Cap.8.3. Gal . 1 . 13.  1 Tim . 1. 13.  

?· şi i-a cerut scrisori către sinagogile 
dm Damasc, ca, dacă va găsi pe unii um�lînd pe Calea credinţei, atît băr
baţi cît ŞI femei, să-i aducă legaţi Ia 
Ierusalim. 

.;. Vers .21. Cap. 7. 09; 22. 16. 1 Cor. 1 . 2 .  2Tim.2.22. 
1 5. Dar Domnul i-a zis : „Du-te, căci 

el • este un vas, pe care l-am ales, ca să 
ducă Numele Meu înaintea Neamuri
lor ••, înaintea împăraţilor ţ, şi înain
tea fiilor lui Israel ; •:•cap.13.2;22.21;26.17. 
Rom . L I .  l Cor. 15. 10. Gal.I.JO. Efes . 3 . 7, 8. lTim. 2. 7 .  
2 Tlm . 1 . 11 .  .;..;• Rom . 1 . 5; 11.13. Go.1. 2.718. ţ Cap . 25. 22, 
23;26.1, etc. 

1 6. şi îi • voi arăta tot ce trebuie să 
sufere pentru Nwnele Meu." 

'"Cap. 20.23;21. li. 2 Cor. l l . 23. 



f A P T E L E  A PO STO L I L O R 9. 1 1. Anan ia *_ a plecat;. şi, _d�pă ce a 30 C 1067 . t at în ca.sa, a pus mm1le peste sta, ' t-a���u 
1�
f�t fraţ ii de lucrul ace. JO rl ş i a zis : „frate Saule, Domnul la Tars. ezarea, ş1 l-au pornit Sau ' care ţi S'a arătat pe drumul pe Jsus, veneai, m ' a  tnmes ca să capeţi cadeerea, şi să ţ te umpli de Duhul Vindecarea lui Enea. ve. " 31 . Biserica •  se b ;!:�.

1;z. 12, 13. <•<• C•p„s. 11 . ţ Cap. 2. 4; 4. 31 ;s. 11 ; 13.62. toată ludea, Galilea ��uS�mde _ pace _în J S. Ch iar .î n  chpa aceea, �u �ăzut de tărea suţleteş.te, şi umbl:n� s� in-ochi i Im un fel de solz� ; ş1 el şi-a. gc:�nulu1.; ş1, cu ajutorul Duh�il�� �:pătat iarăş vederea. Ap01 s'a sculat, ia , se mmulţea. " <'•P · "- '· " a fost botezat. . 3_2„ _Pe , cînd ce�cet� Petru pe •  to\ i ş\ 9. După ce a m mcat, a prins iarăş j�1�:Ja� 
a pogon! ş1 la ceice locuiau pi���I·· a r ămas cîteva zile cu _ucenicii, 33. A�olo a găsit un om, anu��·��e� cari erau în J?am�sc. , " Cnr.2u.20. care zacea de opt ani olog în pat. ' 20. Şj jnd�ta a ��cep.ut sa propo�ă- 34. „�ne.a ," i-_a zis Petru, „ I sus Hriduiasca m smago01 ca Isus e�t� fwl stos,.te . vindeca ; scoală-te, şi fă-li pa-lui Oum�ez�u. , • Cop . 8· 3'. · ' tul. Ş1 Enea s'a sculat îndată. Z I .  T�ţ 1  �e1ce·l. ascultau, ram1�eau u1- \ 
. . .,,,."1" " · ' · '""·"' · miţi, ş1 z1ce�u � ,1Nu este . el �cela 35.  Toţi locuitorii din Lida şi din care făcea prapad m Ierusalim, pr.mt�e Sarona •, I-au văzut, ş i s'au •• întors ceice che!Ţl�U Nu_�ele a_cesta ? . �1 � a la Domnul. • 1 cron.f>. 10. •• ca1,,11,21• enit el a1c1 ca sa-1 duca legaţi mam-�ea preoţilor cel?r mai d.e seamă ?" 

··· Cap. 8. 3. "\ ers.1. Go.l. 1. 13, 23, 
22. Totuş Sau.I s� întărea d i_n c0e în 

ce mai mult, ş 1 . fac�a de ruşine pe 
Iudeii cari locuiau m Damasc, dove
dind �ă Isus este H ristosul. ''Cap.18.28. 

lnvierea Tabitei. 
36. la lope, era o uceniţă numită Tabita, nume, care în tilmăcire se zice Dorea. Ea făcea o mulţime de • fapte bune şi milostenii. " 1 Tim.2.10. m.J. "· 
37. Ia vremea aceea, s'a îmbolnăvit, 

s l şi a murit. Dupăce au scăldat-o, au Iudeii caută să omoare pe au · pus-o într'o odaie de sus•. '' ""•" 1 . i:i. 23. După cîtva t imp, Iudeii s'au • 38. fiindcă Lida este aproape de Io-sfătuit să-I omoare ; pe, ucenicii, cind au auzit el! Petru '' C•P·23·12; 25·3· 2 cor. n . 26· este acolo, au trimes doi oameni la el , 24. ş i uneltirea • Io� a ajuns I� �uno: să-l roage :  Nu pregeta să vii pinii la ştinţa lui Sau ! . Porţile e rau paz1te z1 noi. şi noapte, ca să-l omoare. ·:·� c�,'·1u2• 39. Petru s'a sculat, şi a plecat im-25. Dar într' o n�apte, uc.emc1! l-au preună cu ei. Cînd a sosit, l-au dus _în luat şi l-au • cobont prm zid, dmdu-1 , odaia de sus. Toate văduvele l-au ·�· jos într'o coşn.i ţă. • '''lo•. 2 · 15· 1.80m· 19· 12· conjurat plîn�ind, şi i:au arătat hai-26. Cînd a a1uns • m Ierusah�! Saul nele ş i cămăşile, pc cari le făcea Dora căutat să se l ipească d� �cemc1 ; dar ca, pe cînd era cu ele. toţi se temeau de el, �aci nu puteau 40. Petru a scos • pe toată lumea să creadă că este ucemc. afară a îngenuncheat•', şi s'.a rug�t ; ,,, Cop. 2'2.11 .  Gal . 1 . 11,  1s. apoi, ' s'a întors spre trup, şi � ţ z1�.: 27. Atunci • Bama.ba .l-a luaţ cu .e�, „Tabita, scoală-te !" Ea a desch1�och�1, l-a dus Ia apostoli, ş_i le-a 1stor1S1t şi, cînd a văzut pe Petru, a statut m cum, pe drum, Sau! v.azuse pe. Dom- capul oaselor. 11  "' nul, care i-a vorb it, Şl .cum_•• m P:- *Mat.9.20. ''"' Cnp.;.�. tM:1r�. � · " ··4'l" loan ·• · 
mase propovăduise cu mdrazneala m 41 . El i-a dat mina, ş1 a nd1�at-? m 
Numele lui Isus. • Cap. 4 . 36; 13·2· "'''Vers. �· 22· sus. A chemat îndată. p� sfm\.1 ŞI pe 

28. De atunci se ducea• şi venea im· văduve, şi le-a pus-o mamtc vie. 
preună cu ei  în Ierusali'!I, , • G•l.!·!9• 42. Minunea aceasta a fo.s! cu�o�c�� 29. şi propovădu.ia cu mdraz�eala • 1� tă în toată cetatea Io pe, ,��ono '::.„� 12 . 1 1 .  Numele Domnulu 1 . Vorbea ŞI se m crezut în Domnul . . • 
treba şi cu Evreii cari vorbeau gre- 43 Petru a rămas multe zile m lope 
ceşte •, dar • •  ei căutau să-I omoare . la u� tăbăcar, numit Simon•. •Cap.lo.s . 

..:• cap. 6.1;  11. 20. o:=*Vers . 2.3. 2Cor. 11.26. 
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Sutoşul Corneliu. � ?· Lu<:_rul a<:_esta s'a făcut de trei . 

10 1 .  
1n Cezarea era un om cu nu- Ş I  rndata dupa aceea vasul a fost ?J�· 

mele Corneliu, sutaş din ceata de cat iarăş la cer. n 1• 
ostaşi numită „Italiana". 1 7· Pe cînd Petru nu ştia ce să c 

2. Omul acesta era cucernic• şi te- dă despre �nţ�le�ul veden_iei, pe ��:; 
mător„ de Dumnezeu, împreună cu 0 avusese, tata ca, oamenu trimeşi d 
toată casa lui. El făcea multe milo- Corneliu, intrebind de casa lui Si e 

stenii norodului, şi se ruga totdeauna au stătut la poartă, mon, 
lui Dumnezeu. -'Vers.22.Cap.s. 2;2212. '"'Vers.35. � 8. şi 3:u î�trebat cu. glas tare dac 
3. Pela ceasul al nouălea din zi, a Simon, zis ŞI Petru, gazduieşte acol a 

văzut • lămurit într'o vedenie pe un 1 9· Şi pe cînd se gîndea Petru la o. 

înger al lui Dumnezeu că a intrat la den ia a_ceea,_ Duhul _i-a • zis : „lată v:ă 
el şi i-a zis : Cornelie ! '"'Vers.30. Cap. 11. 13. te cauta trei oameni ; '" C•P. u. 12 

4. Corneli� s'a uitat ţintă la el, s'a �O._s<:_oală-!� •, p�g?a ră-�e, şi du-te c� 
înfricoşat, şi a răspuns : „Ce este, ei, fara şovaire, cact Eu 1-am trimes." 
Doamne ?" Şi îngerul i-a zis : „Rug�- 21 . Petru deci s 'a pocrorît ş,,t�•ap.15 .

. 7. ciunile şi milosteniile t_ale s'.au sU1t "' , zis 
înaintea lui Dumnezeu, ŞI El Ş1-a adus oamenil_?r a�elora : ,.�u- sînt acela, pe 
aminte de ele. care-l cautaţ i ; ce pricina vă aduce ?u 
5 . Trimete acum nişte oameni la Io- 22. Ei au răspuns : „Sutaşul C�rn 

pe, şi chiam� pe Simon, zis şi P_etr1;1. liu •, _om d�ept şi _temător de Dumn�: 
6. El găzduieşte la un om, numit S1- zeu şi vorbit de bme •• de tot neamul 

mon • tăbăcarul, a cărui casă este !în- ludeiio:, a, fo�t înştii�ţat �e Dumne
gă mare : acela •• îţi va spune ce tre- �eu, printr _un .m�er sf1�t, sa te cheme 
buie să faci." •Cap. 9. 43. ''"" Cop. 11 . 1L m �:i-sa 1�1, ŞI s� ;�d

.
a cuvi�.tele, pe 

7. Cum a plecat îngerul, care vor- 1 can i le vei spun� . . \ ers . 1. 2,ctc. ·····' C•p.22.12. 

bise cu el, Corneliu a chemat două .2?. P�tru _deci 1-a chemat înlăuntru, 
din slugile sale, şi un ostaş cucernic ŞI 1-a gazdu1t. . 
din aceia cari-i slujeau în tot timpul ; 24 . . A doua P• s'.a s�ul_:it_. şi a plecat 

s. şi, dupăce Ie-a istorisit totul, i-a cu ei . L-au • msoţ1t ŞI c1ţ1va fraţi din 
trimes la Iope. lope. 

Corneliu tntors la Dumnezeu. 
9. A doua zi, cînd erau pe drum şi 

se apropiau de cetate, Petru s'a • suit 
să se roage pe acoperişul casei, pela 
ceasul a l  şaselea. •cop. 11.5, etc. 

1 O. L-a ajuns foamea, şi a vrut să 
mănînce. Pe cînd îi pregăteau mîn
carea, a căzut într'o răpire sufle
tească. 

1 1 . A •  văzut cerul deschis, şi un vas 
ca o faţă de masă mare, legată cu cele 
patru colţuri, coborîndu-se şi slobozin
du-se în jos pe pămînt. 

•Cap.7.66. Apoc.19.11. 
1 2. In ea se aflau tot felul de dobi

toace cu patru picioare şi tîrîtoare de 
pe pămînt şi păsările cerului. 

1 3. Şi un glas i-a zis : „Petre, scoală
te, taie şi mănîncă." 

1 4. „Nicidecum, Doamne", a răspuns 
Petru. „Căci • niciodată n'am mmcat 
ceva spurcat sau necurat." 

•Lev.ll.4;20.25. Deut. 14.3, 7. Ezec.4. 14. 
1 5. Şi glasul i-a zis iarăş a doua 

oară : „_Ce • a cu�,ăţit Dumnezeu, să n u  
numeşti spurcat. *M•t.15.11. vers.28. 
Rom. U.14,17,20. l Cor.10.26. lTim.4.4. Tit. 1.15. 

In c�al3:!tă zi au ajuns la Cezarea-. Co�!1elm 11 aştepta cu rudele şi prietenu de aproape, pe cari-i chemase. 
>:•Vers. 45. Cap. 11. 12. 

25. Cînd era să intre Petru Corneliu, care-i ieşise înainte, s'a a:uncat Ia picioarele lui, şi i s 'a  închinat. 
26. Dar Petru l-a ridicat, şi a zis : 

„Scoală-te •, şi eu sînt om !"  
·;: Cap. 14 . 1 4 ,  15. Apoc. 19. 10; 2'2.9. 

27. Şi vorbind cu el, a intrat în casă 
şi a găsit adunaţi pe mulţi. ' 
28. „Ştiţi", le-a zis el, „că • nu este 

îngăduit de Lege unui Iudeu să se în
soţească împreună cu unul de alt ne
am, sau să vină Ia el ; dar Dumnezeu•• 
mi-a arătat să nu numesc pe niciun om 
spurcat san necurat. « Ioan 4 0·1s 28. 
Co.p.11.3. Gal.2.12,14. �':c cap.16.S,9. Efes.3:6: 

. 

29. Deaceea am venit fără cîrtire 
cînd m'aţi chemat ; vă întreb dar, cu 
ce gînd aţi trimes după mine?" 
30. Corneliu a răspuns : ,,Acum patru 

zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam 
în casa mea Ia ceasu l  al nouălea ; şi ia
tăcă a stătut înaintea mea u n * om cu•• 
o haină strălucitoare, 

•Cap. 1 . 10. '"'"Mat.28.3. Marc.16.5. Luc.24.4. 
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u . S T O L I L O R 10 1 1 1 ş1 a zis · ,,c;or�;!1e, rugaciunea • El . u . . ' · 1 069 3 . fost ascultata, ş i Dumnezeu Şi-a . c

N
a oricine •• crede î El u ta a minte de mi losteni i le tale pri n_ urnele Lui, iert n u• car,ată, adUS a •'Dan. 10 .n. Yers. 4, etc. ••E�r 6 10 �l:t-453211 .  ler.31. 34. llan.9 �r�la· �acate or." 

2 Tr imete. dar la Jape, şi cheamă �� Gal .
.
3 .

. 22: C
ap. 26·22· "•cap: 15.•;��.'18'\!�hi�\:: 3 · n zis ş1 Petru ; el găzduieşte în 44. Pe cînd roste S1rno 

l� i  Simon tăbăcarul, lîngă mare . acestea, S'a • pogorl getru cuvintele 
�r�d va ve�i e l, �ţ i  vau vorb_i ." • ste toţi cei ce asc�ltau u��vr�:�: pe-
33 Am tnmes md_ata la tme, şi bine 4 . •c•P.<. Jt:.<. n-17. ;1 15 . făcut că a i . venit. f\cum dar, toţi s„ Toţi c�edincioşii tăiaţi î ' .

· 
· afntem a�ci înamtea _Im Dumn�zeu, ca \��1 �en1sera :u Pet�u, au răm�rr�t��: 5" ascultam t?t ce ţ1-a poruncit Dom- Sf' �

in� au u vazut . ca •• darul Duhul . 
��I să ne s�u 1." , " in s a vars:.�.�! pe'�'�

e Neamuri . u1 4 Atunci Petru a mceput sa vor- 46 cu . „ · 23• cop. 11 .1s.G.i. ,. 11. b:a�că, şi a zis : „ Iun •. �devăr, văd că şi �ări�â 1� auzeau vorbind î� l imbi 
Dumnezeu nu este par!m itor, "Deut.10_ 17. a zis . P Dumnezeu. Atunci Petru 2eron 19. 7. Iov 34. 19. Rom . •. 11 . Gal .2 . 6, Elee . 6. 9. 47 · S coi. 3."25. 1Pet.i. 11. • „ _e poat.e opri apa ca să nu fie 35 ci că î n • orice n eam, cine se te- ��}e�aţi _ 

ac�şh�, cari au primit Duhul 
rne de El, şi l ucrează neprihănire este tn ca şi noi \,." . • 
rimit de El . * Cap. 15. 9. Rom . 2 . l3, 2ij 3.22, 29; . • Ca.p:u . 1 . ; fo.S,9, Rom . 10.12. 

fo
. 12, 19, 1 cor. 12. 19. Gal . 9  2S .  Eies. 2 . rn, 1s;s.6. în

4�; �1 a poruncit �ă fie botezaţi 
36. El a trimes Cuvî_ntul Său fiilor At . u1mele Domm�lu1 I�us Hristos. 

lui Israel, şi l e-a vestit • Evanghelia t 
unc_l 1

-au. rugat sa mat rămînă cî-
ăcii, prin Isus Hristos, care este•• eva ZI e a e1. • 1 cron.i.11. "*Cup. 2.:is;s.16• 

bomnul tuturor
. 

"Isa.57. 19. Efes . 2 . H, 16, 17• 
Col. l. 20. *"Mat, �8. 18. Rom.10. 12. 1 Cor.15.27, Efes.I, 
io, 2:?. lPe�9.22. Apoc. 17.14; 19. 16. 

37. Ştiţi vorba �ăcută prin ţoată Iudea, începînd • d!n SJahlea, m urma 
botezului propovadu1t de Ioan ; 

:;: Luc.4.14. 
38. cum Dumnezeu • a uns c_u Duhul 

Sfînt şi cu putere pe Isus dtn N azaret care umbla din loc în loc, făcea 
bide şi vindeca pe toţi cei ce erau a
păs;ţi de diavolu l ; căci •• Dumnezeu 
era cu El. 

*Lnc.4.18. Cap . 2 . 22; 4.27. Evr.1.9, .:..:, 1oana..2. 
39 Noi • sîntem martori a tot ce a 
făc�t El în ţara I ude ii or şi în Ierusa
lim. Ei L-au •• omorît, atîrnîndu-L pe 
lemn. " Cap. 2 . 20. '"'' Cap . 5. 90. 

40. Dar Dumnezeu L-a înviat • a treia 
zi, şi a îngăduit să Se arate, ''Cap.2. 2-1. 

4 1 .  nu • la tot norodul, ci nouă, mar
torilor aleşi mai dina�nte de. Dum�e
zeu nouă cari •• am m mcat ŞI am baut 
împreună' cu El, după ce a înviat din 
morţi. 
•loan l<.17,22, Cap.13.91. **Luc. 2-1. 30, 43. Ioan21.13, 

42 Isus ne-a • poruncit să propovă
dui� norodului, şi să mărturisim că •• 
El a fost rînduit de Dumnezeu J.ude
cătorul celor vii ţ şi al celor morţi. 
•llaL. 28.19,20. Cap. 1 . 8. '"'' loan 6. 22,27. Cop.17, 91. 
tRom.H.D, 10. 2Cor.6.10. 2Tlm . 4. 1. 1Pet.4. 6. 

43. Toţi proorocii mărturisesc despre 

Petru îşi îndrepfă(eşte purtarea. 11 1 . Apostolii şi . fra!ii, .cari erau în ludea, au auzit ca ş1 Neamurile au primit Cuvîntul lui Dumnezeu. 
2. Şi cînd s'a suit Petru la Ierusalim îl • mustrau cei tăiaţi împrejur, ' 

·� Ct1p. I0 . ..15. Gal.2.12. 
3. şi ziceau : „Ai • intrat în casă la nişte oameni netăiaţi împrejur, ş i •• ai mîncat cu ei." ,„ Cnp. 10.28. '\'\G111.2.12. 
4. Petru a început să le spună pe • 

rînd cele întîmplate. El a zis : • Luc. 1. 9.  

5. „Eram • în  cetatea Iope ; ş i ,  pe 
cînd mă rugam, am căzut într'o răpire 
sufletească, şi am avut o vedenie : un 
vas ca o faţă de masă mare, legată cu 
cele patru colţuri, se cobora din cer, 
şi a venit pînă la mine. •' C•p.10.9, •te. 
6. Cînd m'am uitat în ea, am văzut 

dobitoacele cu patru picioa�e de pe 
pămînt, fiarele, tîrîtoarele ŞI păsările 
cerului. . . 
7. Şi am auzit un g�as, .care �1-J �:s :  

„Petre, scoală-te, taie ŞI mă�1�că. 
S. Dar eu am �ă�puns : „N 1c1decum, 

Doamne, căci mm1c spurcuat _sau ne
curat n'a intrat vreodata m gura, 
mea." · 
9. Şi glasul mi-a zis a doua oar� dtn 

cer : „<;:e a cur�\it Dumnezeu, sa nu 
numeşti spurcat. t · 
1 0. Lucrul acesta s'a făcut de re 1 
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ori ; apoi toate au fost ridicate iarăş 
în cer. 

1 1 . Şi iată că îndată, trei oameni tri
meşi din Cezarea la mine, au stătut la 
poarta casei, în care eram. . 
1 2. Duhul mi-a • spus să plec cu e1, 

fără să fac vreo deosebire. Aceşti •• 
şase fraţi m'au însoţit şi ei, şi am in
trat în casa omului . 

...., Ioan 16. J3. Cap. 10. 19; 15. i. �"�" Cap. 10. 23. 
1 3. El • ne-a istorisit cum a văzut în 

casa lui pe în_g-er stînd înaint�a lui, şi 
zicîndu-i : „Tnmete la lope, ş1 cheamă 
pe Simon, zis şi Petru, '' Cap . 10 . :io. 

1 4. care-ţi va spune cuvinte prin cari 
vei fi mîntuit tu şi toată casa ta." 

1 5. Şi, cum am început să vorbesc, 
Duhul Sfint S'a pogorît peste e i  ca • 
şi peste noi la început. •' C•p.2.4. 

1 6. Şi mi-am adus aminte de vorba 
Domnului, cum a zis : „Ioan • a bote
zat cu apă, dar voi •• veţi fi botezaţi 
cu Duhul Sfînt." '' )lat. 3 . 1 1 .  Ioan l . 26 , 33. 
Cap. I. 5; 19. 4.  �"·„Isa. 4-1..3. Joel 2.  28; 3. 18. 

1 7. Deci •, dacă Dumnezeu le-a dat 
acelaş dar, ca şi nouă, cari am crezut 
în Domnul Isus H ristos, cine •• eram 
eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu ?" 

''' Cap.16. B, 9. '''' Cap. 10. 47. 

1 8. Dupăce au auzit aceste lucruri, 
s'au potolit, au slăvit pe Dumnezeu, şi 
au zis : „Dumnezeu a dat deci • şi Nea
murilor pocăinţă, ca să aibă viaţa." 

>:•Rom.10. 12, 13;15.9,16. 

Ş i •• destul de �uit n�rod _s'a adaos 1 Domnul. ··· C"ap . 6. ;>. '"·' ' ers "1 (" 
a 

25. Barnaba s'a dus apoi Ia ·T�r:P�5•14• să cauţe pe Sau! ; " 
. 

·=· cap, ; _;1 
.26 .. ş1, cmd I-fi gas1t, l-a adus la An

· 
t1oh1�; _Un a� 1�t��g, .au luat parte l �  adunanle B�sencu, ş1 au învătat mu}ţ1 oai;ie�1. Pentru întîiaş dată, ufe� 
l�c1��ij� i:. a dat numele de creştini 

O foamete proorocită de Agab. 
27. In vreIŢ1ea �ceea, s'au pogorît niş�e prnoroc_i • d1� Ierusalim la Antio. h1a. �·cap. 2 . 1 1 ;  13.1; fo.3:.!; 21.!l.  I Cor.12.28. Efos . .i.u 
28. Unul din ei, numit Acrab • s'� sculat şi a vestit, Win Duhue că �a fi o !oamet� marev m_ to�tă !_urnea. Şi a ş1 fost, !n adevar, m zilele 1mpăratu!U1 Claudiu. " Cap . 21.10. 
29. Ucenicii au hotărît să trimeată fiecare după puterea lui, un ajutor �  fraţilor, cari locuiau î n  Iudea, 

�'Rom.15. 26. 1 Cor . 16. 1 .  2Cor.9.t, 
30. ceeace • au ş i  făcut ; şi au trimes acest ajutor la presbiteri1 prin mîna lui Barnaba şi a lui Sau!. ·=• cap.12.20. 

Petru izbăvit din temniţă. 

12 1 .  Cam de aceeaş vreme, împă
ratul Iro a pus mînile pe unii din 

Biser!că, p�ntruca s_ă-i chinuiască ; 
2. ş1 a ucis cu sabia pe lacov, frate-

le • lui Ioan. * Mat. 4 . 2 1 ; 20. 23. 

Barnaba şi Saul la Antiohia. 3. Cînd a văzut că l ucrul acesta place 
1 9. Ceice • se împrăştiaseră, din pri- I udeilor, a mai pus mîna şi pe Petru. 

cina prigonirii întîmplate cu prilejul - Erau zilele* praznicului Azimilor. -
lui Ştefan, au ajuns pînă în Fenicia, în '''Exod . 12. 14. 15; 23.15. 

Cipru şi în Antiohia, şi propovăduiau 4. După ce l-a prins •, şi l-a băgat în 
Cuvîntul numai Iudeilor. '' Cnp. s. 1. temniţă, l-a pus supt paza a patru cete 

20. Totuş printre ei au fost cîţiva oa- de cîte patru ostaşi, cu gînd ca după 
meni din Cipru şi din Cirena, cari au Paşte să-I scoată înaintea norodului. 
venit în Antiohia, au vorbit şi Greci- ''loan21.1s. 

lor •, şi le-au propovăduit Evanghelia 5. Deci Petru era păzit în temniţă, 
Domnului Isus. " Cap . 6. 1; 9.29. şi Biserica ·nu înceta să înalţe rugă· 
21 . Mîna • Domnului era cu ei, şi un c iuni către Dumnezeu pentru el .  

mare număr de oameni au crezut şi 6. ln noaptea z i le i  cînd avea de gînd 
s'au •• întors Ia Domnul. Irod să-l înfăţişeze la judecată, Petru 

'' Luc . 1 . 66. Cop. 2.47. •• cap. 9. 35. dormea între doi ostaşi, legat de mîni 
22. Vestea despre ei a ajuns la ure- cu două lanţur i ; şi n işte păzitori pă· 

chile Bisericii din Ierusalim, şi au tri- zeau temniţa la uşă. 
mes pe Barnaba • pînă la Antiohia. 7. Şi iată, un înger al Domnului a 

<•Cap.9.�7. stătut lîngă el pe neaşteptate, şi o lu-
2_3. Cînd a ajuns el, şi a văzut harul mină a strălucit în temniţă. lngerul • 

lui Dumnezeu, s'a bucurat, şi i-a îndem- a deşteptat pe Petru, lovindu-l în coa· n.at • re .t?ţi să rămînă cu inimă hotă- stă, şi i-a zis : „Scoală-te, i uti;_ ! '.' Lan· 
ntă alip1ţ1 de Domnul. " Cap. 13. 43; 14. 22. ţurile i-au căzut jos de pe mim. 

24. Căci Barnaba era un om de bine ''C•P-5· 19• 

plin • ele Duhul Sfînt şi de credinţă'. I 1. sau : butrlni. 



� A �T E L E A P O S TO L I LO R 12 8. Apoi .î�e!u� 1-_a zis :"„I�cinge-te, toţi î t ' • ' 1 3. 1 07 1 
. 1eagă-ţ1 mcal1a�mtele. Ş1 el a fă- ci 

f n r un g1nd Ia el . şi d . şi t aşa. Ingeru . i-a mai zis : „Imbra-
ş igat. de partea lor ' e 

upa ce au 
c� te în hain ă, ŞI v ino d upă mine " ;;a !11a 1  m�re peste odafa d�last, c_are cg� Petru a. ieş_it a fa�ă, şi � me�s după tafaaia

1
t��ui, au _ cerut pace, �����c� 

el, fără • �a ştie dac� ce f�cea !ngeruI tului. se hrane.� din ţara împăra-ste adevarat. I �e p�rea_._�a are • 0 ve- 21 . 1 t , . _ i�<eg . 5 . 9, 11 . E,„, . . 2, _ „ _  denie. 
„ Ps. 12G. 1 .  ···'Cap. 10. 3 , 11; 11. 6 .  cat cu 

n r ?  z1 anu"!1ta, Irod s'a îmbră 1 o. După ce au tr�cut de straja în- pe scau��1t(�j _Im �mpărăteşti, a şezut 
fia şi a doua, "1U aiu�s la poarta de 22 N d 1 imp�ratesc, şi le vorbea 
f�r, care dă_în cet�t e? ş1 �a· li s'a des- nez�u �

r� d
u a st,�!gat : „Glas de Dum: 

chis singura ; au 1eş1t, ş1 au trecut în- 23 j d t
' e om . . 

tr'o uliţă. Indată, îngerul a plecat de nul�i, 
n :n�r�a-• lov

.1! u� înger al Dom
Jîngă el. . . ·=·cap. 1s.2s. Dumne�eu �a nu . da�use slavă lui 1 1 . Cînd ŞI-� venit Pet_ru în fire, a mi. ,;1 �.� a,5munt mmcat _de vier-
zis : Acum vad cu ade\'arat că Dom- 24 Ins' ; . 39. z sam.2.1. 11. ·····P•. uo. 1 .  

nul ;'. trimes pe îngeru l Său , şi m'a ••  răspînde� �u�mtuţ • lui Dumnezeu se 
scăpat din mina lui I ro� şi dela tot ce ucenicilor s� m�r�

1
a_

mult, şi numărul 
aştepta poporul Iudeu. "Ps. 34. 7. Dan. a. "Isn 55 11 c _ 
za·6.2'2· Evr. 1 . 14. 1,'o:• 1ov5. 19. Ps. 39. 18, 19;34. 22;4.1.2; 25 Barn b : ' . ap.6. i ;  rn.20. Col . 1 . 6. 

91'. 1o. 2 Cor. i.20. 2P•t :2 .o. . îm ·I ' . • a _a �1 Saul, dup� ce şi-au 
t 2. Dupa ce ş 1-a dat bme seama de Ie P mlţ mla:cm�rea, �'au mtors din 

cele întî�plate, s'a • î�dreptat spre ca- şi 
r�r im, um� . cu :1 _pe_ Ioan ••, zis 

sa Manei, mama Im •• _ Ioan, zis şi arcu. Cap.13.o,1•; 1o.'7. '''·' Ver..12. 

Marcu, unde erau adunaţi mulţi loalal
tă, şi se ruga_u ţ. 

i;c Cap. 4. 23. >:•>:• Cap. 15. 37. t Vers. 5. 
1 3. A bătut la uşa care dădea în prid

vor ;  şi o sluJnică, numită Roda, a ve
nit să vadă cme e. 

1 4. A cunoscut glasul lui Petru ; şi, 
de bucurie, în loc să deschidă, a aler
gat înlăuntru să dea de veste că Petru 
stă înaintea porţii . 

Barnaba şi Sau{. Elima. 13 I. In • Biserica din Antiohia erau nişte prooroci şi învăţători : Barn�ba ·�, Simon, numit Niger, Luciu ţ dm C1rena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cîrmuitorul Irod şi 
Sau!. ' 
>;•Cup.11.27j 14.26; 15. 35.��.,..Cap.11.2'2-26. ţRom.16.21. 

2. Pe cînd slujeau Domnului şi po
steau, Duhul Sfînt a zis : „Puneţi-Mi 
deoparte • pe Barnaba şi pe Sau) pen
tru lucrarea l a •• care i-am chemat." 

1 5. „Eşti nebună !" i-au zis ei. Dar 
ea stăruia şi spunea că el este. Ei, dim
potrivă, ziceau : „Este • îngerul lui." 

::'Fac. 48.16. Mat. 18.10 . .,..Num.8. 14. Cap.9.16; 22.21. Rom.1 . 1 .  Gal. 1 . 1:-1; 2. 9. 

1 6. Petru însă bătea mereu. Au des- ;��a
.
\?.�".�Ti��t 1

1
1
": ��r.�.

0
„� · 1°· 10· 

Eft>!l . 3. ;. �. 
chis, şi au rămas încremeniţi cînd l-au 3. Atunci, după ce au postit • şi s'au 
văzut. , rugat, şi-au pus mînile peste ei, şi i-au 

1 7. Petru le-a făcut • semn cu mina lăsat să plece. '"'•r.6.6. 

să tacă, le-a istorisit cum îl scosese 4. Barnaba şi Sau!, trimeşi de Duhul 
Domnul din temniţă, şi a zis : „Spuneţi Sfînt, s'au coborît la Seleucia, şi de a
lucrul acesta lui lacov şi fraţilor." A- colo au plecat cu corabia la Cipru *. 
poi a ieşit, şi s'a dus într'alt loc. • ! 'ap. •. 3'. 

: •cap.13. 16;19. 33; 21.40. 5. Ajunşi Ia Salamin:i, a� vestiţ *  Cu-
1 8. Cînd s'a făcut z iuă, ostaşii au vîntul lui Dumnezeu m smagogile Iu

fost într'o mare fierbere, ca să ştie ce deilor. Aveau de slujitor pe Ioan ••. 
s'a făcut Petru. '' Vers . '6. ••Ca1•.12.:l:o: 15.J;, 

19. Irod, după ce l-a căutat în toate 6. Dupăce au str.ăb�tu_t toată �nsu�a 

părţile, şi nu l-a aflat, a luat la cer: pînă Ia Pafos, a� 1�tiln1t pe un Ha
cetare pe păzitori, şi a poruncit să-1 j itor, prooroc mmcmos, un lu��u, cu 
omoare. ln urmă s'a pogorît din lu- numele Bar-Isus, ' '  "P ·8 ·9· 

dea la Cezarea, ca să rămînă acolo. 7. care era cu dregătorul Sc_rgms 

Paulus, un om înţelept. Ac
_
esta 9m ur: 

mă a chemat pe Barnaba ş1 pe Sa�I, ŞI 
şi-a arătat dorinţa să audă Cuvmtul 
lui Dumnezeu. 

Moartea lui Irod. 
�O. Irod era foarte m iniat pe cei di� 

Tir şi din Sidon. Dar aceştia au verut 
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8. Dar Elima •, vrăjitorul, - căci a
şa se tîlcuieşte numele lui - le stătea 
împotrivă, şi căuta să abată pe dre· 
gător dela credinţă. <•Exod. 1 . 11. 2Tlm.3.B. 

9. Atunci Saul, care se mai numeşte 
şi Pavel, fiind plin • de Duhul Sfînt, 
s'a uitat ţintă la el, "C•p. 4. �. 

1 O. şi a zis : „Om plin de toată vi
clenia şi de toată răutatea, fiu)• dracu
lui, vrăjmaş al oricărei neprihăniri, nu 
ma i  încetezi tu  să  strîmbi căile dreyte 
ale Domnului ? 

>:•Mnt.13.98. Ioa.n 8.44. 1Ioo.n 3.8. 

1 1 . Acum iată că mina • Domnului 
este împot�iva ta : vei fi orb, ş i  nu 
vei vedea soarele pînă la o vreme." 
Indată a căzut peste el ceaţă şi întune
rec, şi căuta bîjbîind nişte oameni, ca
ri să-l ducă de mînă. <•Exod.9.3. ISam.6.6. 
1 2. Atunci dregătorul, cînd a văzut ce 

se întîmplase, a crezut, şi a rămas ui
mit de învăţătura Domnului. 
Pavel în Perga şi ln Antiohia Pisidiei. 

1 3. Pavel şi tovarăşii lui au pornit 
cu corabia din Pafos, şi s'au dus la 
Perga în Pamfilia. Ioan • s'a despărţit 
de ei, şi s'a întors la Ierusalim. 

o:'Cap. 15.38. 
1 4. Din Perga şi-au urmat drumul 

înainte, şi au ajuns la Antiohia din Pi
sidia. 

In ziua Sabatului, au intrat • în sina· 
gogă şi au şezut jos. <•Cap.16.13; 11.2; IB.4. 

1 5. După • citirea Legii şi a Prooro
cilor, fruntaşii sinagogii au trimes să 
le zică : „Fraţilor, dacă aveţi un cu
vînt •• de îndemn pentru norod, vor
biţi", "'Luc. 4.16. Vers.27. '"'-„Evr.13.22. 

1 6. Pavel s'a sculat, a făcut • semn 
cu mina, şi a zis : „Bărbaţi Israeliţi 
şi voi cari •• vă temeţi de Dumnezeu, 
ascultaţi! •Cap. 12. 11. -"'Vers .26, 42,43. Cap.10.s;. 

1 7. Dumnezeul acestui popor Israel 
a• ales pe părinţii noştri. A ridicat la 
cinste pe norodul acesta••, în timpul 
şederii lui în ţara Egiptului, şi ţ l-a 
scos din Egipt cu braţul Său cel pu
ternic. <•Deut. 7.6,7. <••Exod . 1 . 1. Pe.100.23,24. 
Cop.7 . 17. ţExod.6.6; 13. 14, 16. 

ta. Timp • de aproape patruzeci de 
ani, le-a suferit purtarea în pustie. 

•Exod.16.35. Num. 14.33, 34. Ps.9i;.9, IO. Cap. 7.36. 
1 9. Şi, dupăce a nimicit • şapte po

poare în ţara Canaanului, le-a •• dat 
de moştenire pămîntul lor, pentru a
proape patrusute cincizeci de ani. 

„� Deut. 7 .1 • .:•.;• los. 14., l1 2. Ps. 78. 65. 

20. După aceste lucruri le-a • dat . decători, pînă •• la proorocul Sam JU1• .;, Iude. 2. 16. *� 1 Sam 
Ue • 

2 1 .  Ei au cerut atunci • un îm �3•20• 
Şi, timp de aproape patruzeci d�

a
�aţ

. 
Du!Ilne�eu le-.a �at i;>e Saul, fiul i"'? 
Ch1s, dm seminţia lui Ben._iamin ; ui 

"· l Sain. S.5: lO.t 
22. apoi l-a înlăturat •, şi le-a •• rid·

· 

ca! îme�rat pe David, despre care � �artu�1s1t a�tfel : „Am ţ găsit pe Da. vid, frnl lui _Iese,_ ?m ţţ după in ima Mea, care va 1mphm toate voile Mele " �· ��;;.�2.
1i;· ��9�\��.1;/io?;t\ �3��--1�'.o:�!.8�����:�· 

23. Din • sămînţa lui David, Dumne: zeu, după făgăduinţa •• Sa, a ridicat lui Israel un Mîntuitor ţ, care este Isus. O:• JEia.11 . 1 . Luc. I .32,G9. Cnp.2 . 30. Rom. 1 a <•>:• z Ssm.7 . 12. Ps.132. 11. ţMat. 1 . 21 .  Rom.11. 26. · ' 
24. lnainte • de venirea Lui, Ioan pro

povăduise botezul pocăinţei la tot norodul lui Israel. '=· M at. 3 . 1 .  Luc. s.3• 
25. Şi Ioan, cînd era la sfîrşitul în

sărcinării lui, zicea : „Cine • credeţi că 
sînt eu ? Nu sînt Acela ; ci iată că 
după mine vine Unul, căruia eu nu 
sînt vrednic să-i desleg încălţămintea 
picioarelor." 

<=Mnt..3. 11. Mo.rc. 1. 7. Luc.9.16. Joan t.20, 27. 
26. Fraţilor, fii ai neamului lui A

vraam, şi ceice vă temeţi de Dumne
zeu, vouă • v'a fost trimes Cuvîntul 
acestei mîntuiri. 

"M•t. 10.6. Luc. 24. 47. Cap. 3. 26. Ver&.46. 

27. Căci locuitorii din Ierusalim şi 
mai marii lor n'au cunoscut • pe Isus ; 
şi prin faptul că L-au osîndit, au îm
plinit •• cuvintele proorocilor, cari ţ se 
citesc în fiecare Sabat. "Luc.23.34. C•p.3.17. 
lCor.2.8 . .;0:1 vers.u, 10. Cap.15.21. ţLuc.24.20,«. 
Cap. 26. 22; 28. 23. 

28. Măcarcă • n'au găsit în El nicio 
vină de moarte, totuş •• ei au cerut 
lu i  Pilat să-l omoare. <•lllat.21.22. Marc.15. 
19,14. Luc. 23.21, 22. Ioan 19. 6, 16 . .; . .;, Cap.3.13,14. 

29. Şi*, dupăce au împlinit tot ce este 
scris despre El, L-au dat jos •• depe 
lemn, şi L-au pus într'un mormînt. 
>:=Luc.18.31; 24..44. Ioan 19. 28, 30, 36, 37. "'�"l\Iat.21.69. 
:Marc.15. 46. Luc. 23. 03. Ioan 19. 38. 

30. Dar • Dumnezeu L-a înviat din 
morţi. • i.1at.2s. 6. Cap. 2.24; 3. 13, 1&, 26; 6. 30. 

3 1 .  El • S'a arătat, timp de mai multe 
zile celorce se suiseră cu El din „ 
Galilea la Ierusalim, şi cari ţ ac.um 
sînt martorii Lui înaintea norodului. 
<•Mat. 28. 16. Cap. 1. 3. 1 Cor. 15. &-7. '''' Cap. 1. 11. 
ţ Cnp . 1 . B; 2. 32; 9.15; 5.32. 

32. Şi  noi vă aducem vestea aceasta 
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noşt�1'w 12.s; 22.1s. C•p.26. 6. Rom , 13 0 1 trebuia • 

a���dtCuvî.nţul lui Dumnezeu •;•;: ·D�mnezeu. a „ împl init-
·o · p�;t;� �i indcă _voi nu-l �a:i��t/ i ''.ou.ă ; dar •• 

i copiii lor, mvund pe Isus . du , JU�eca\1 nevrednici d 
ţ • �1 smgun vă ��.;. est� s�ris în psal��I al doile�� :.��.�ă6 ne întoarcem t � 1��a Necin ic�, 

Tu' eşh Fiul Meu, astazt Te-am năs- 10. Deui. 3-i�ij·\26· '.�''- 2o. n00!\ 16 
"�;�,un. 

�ut.'' ... A, • • o;•Ps. 2. _7. Evr. t . O; o. o. t Ca.p. tB. 6j 28.28. sa. oo. o. Mnt.2l. 43 . . Ron: . 1�.-�: 
34. ca L-� 1�v 1at dm �orţi, aşa că nu 47. Căci aşa ne-a or . Se va Tal mt.o�rce " m  .�u.trezi_re, a „Ţe-am• pus ca să Ri Lunc�t Domnul : 

spus-o cmd a zis . „Va voi 1mphni cu nlor, ca să duci m· t . um1�a Neamu
toată credincioşia făgădu inţele sfinte ginile pămîntului )� ,uirea p1nă la mar
pe cari le-am făcu.t l�i o.avid." •rsa.r.;, ;, 48: Neamurile 'se ' ��·�;: 49· 6· �uc.2.32. 

35. De aceea mai zice ş1 în alt psalm . auzit lucrul acesta şi au_ cinci au 
Nu • vei î�gădui ca Sfîntul Tău să v}ntul. pomnului. Şi

. ��elma_reau Cu
�adă putrezirea." '''Ps . 10. 10. Cop.2.31 . nndu 1ţ1 să capete viaţ} v��1in�e. erau 
36. Şi David1 dup� ce a slujit celor crezut. • .�c.':;.2.�� 

din vremea 11:11, dupa pi.anul lui Dum- • 49t C�v1ntul Domnului se răspînde 
· 

nezeu, a murit •, a fost mgropat lîncră m oata ţara. a 
părintii săi, şi a văzut putrezirea. 0 SO. D.ar Iudeii au întărîtat pe femeile "!Reg. 2. 10. cnp.2.2!1. c�cernice.cu. v.ază şi pe fruntaşii cetă-
37. Dar Acela, pe care L-a înviat Î 1? pu stirn.it o prigonire împotriva 

Dumnezeu, n'a văzut putrezirea. dl.!1 
h 
avei ŞI Barnaba, şi i-au izgonit 

38. Să ştiţi dar, fraţilor, că în El • �� �are)� lo.r. •2T1ru.s.11. 
vi se vesteşte iertarea păcatelor ; praful �vei ş� .Barn�ba au. scuturat 

<•!er.31 . 34.  Dan. 9.24.  Luc.24.47. llonn2.12. 1 d e pe plCl<?are lmpotnva lor, Şi 
39 şi oricine crede, este iertat prin s au u: rn Iconia, 
El ; de toate lucrurile de cari n'aji • ' .�lat. lO.l4. Mnrc".6'.1.1 .  Luc.9.5. Cop. tS.6. 

putut fi iertaţi prin Legea lui Moise. b���:� t�l�ece0uc�n11c5r:u plini • de 
:a;• Jsa.63.11. Rom . 3. 28; 8.3. Evr 7 19 U U m · 

40. Astfel, luaţi seama să nu v
.
i ·s� •Mat.0.12· 1°•• 15.zi. Cnp.2 . ..i. 

întîmple ce se spune în prooroci • : Pavel în /conia. 
O:•Isa.29.14. Hnb . 1 . 6. 

41. „Uitaţi-vă, dispreţuitorilor, mira- 14 � · ln I.con�a, Pavel şi Barnaba au 
ţi-vă şi pieriţi ; căci în zilele voastre, mţrat rn smagoga Iudeilor, şi au 
am să fac o lucrare, pe care n'o veţi vorbit m aşa fel că o mare mulţime 
crede nicidecum, dacă v'ar  istorisi-o de ludei şi de Greci au crezut. 
cineva." 2. Dar Iudeii cari n'au ascultat, au 

Prigonirile Iudeilor. 
42. Cînd au ieşit afară, Neamurile 

i-au rugat să le vorbească şi în Saba
tul viitor despre aceleaşi lucruri. 
43. Şi după ce s'a îm prăştiat aduna

rea, mulţi din Iudei şi din proze l iţii 
evlavioşi au mers după Pavel şi Bar
naba, cari stăteau de vorbă cu ei, şi-i* 
îndemnau să stăruiască în harul •• lui 
Dumnezeu. 
•Cop.11.23; 14. 22 .  •:•«Tlt. 2 . 11 .  Evr.12.15. lPet.6.12. 
44. ln Sabatul viitor, aproape toată cetatea s'a adunat ca să audă Cuvîn· 

lui lui Dumnezeu. 
45. Iudeii, cînd au  văzut noroadele, 

s'au umplut de pizmă, vorbeau împotriva celor spuse • de Pavel, şi-l bat
jocoreau. •:• Cap.18. &. 1Pet.4. 4.  IudalO. 
46. Dar Pavel şi Barnaba le-au zis cu 

&I 

întărîtat şi au răzvrătit sufletele Nea
murilor împotrh·a fraţilor. 

3. Totuş au rămas destul de multă vreme în lconia şi vorbeau cu îndrăz
neală în Domnul, care • adeverea Cu
vîntul privitor la harul Său, şi îngă
duia să se facă semne şi minuni prin 
mînile lor. '' Marc. 1 6 . 20 .  EH. 2 . < . 

4. Mulţimea din cetate s'a desbinat : 
unii erau cu Iudeii, alţii cu apostol ii •. 

\) ("s.p.l::t.:t 

5. Neamurile şi Iudei i, în învoire cu 
mai marii lor, s'au pus în mişcare, ca 
să-i • batjocorească şi să-i ucidă cu 
pietre. <•2T1m .u1 .  
6 .  Pavel şi Barnaba au înţeles lucrul 

acesta, şi au fugit ' în .c�tă\i.le L1cao
niei : Listra şi Derbe, ş1 m ţinutul de 
p rimprejur. 'M••: 10·1 

7. Şi au propovăduit Evanghelia a-

colo. 
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Vindecarea unui olog. 20. Cînd l-au înconjurat însă uce . .. 

8. Jn • Listra era un om neputincios Pa\·el s'a sc�lat şi a intrat în ceta��cu, 
de picioare, olog din naştere, care nu D�b��ua zi, a plecat cu Barnaba · la 
umblase niciodată. •cap . 3·2· 
9. El şedea jos şi asculta pe Pavel 21 . După ce au propăvăduit Ev 

cînd vorbea. Pavel s'a uitat ţintă I� ele ghelia în cetatea aceasta, şi • au fă 
an. 

şi fiindcă a văzut • că are credinţa mulţ_i m;enici, s_'au. întors la Listra,c� 
ca să fie tămăduit •' Mat.e.10; 9. 28, 29. lcoma ŞI la Antioh ia, ·:·�1at. 28_ 19 

1 o. a zis cu gla� tare : „Scoală-te • •. 2�. întări�d _;;ufl�tele _ucenicilor. Ei 
drept în picioare." Şi el s'� sculat 11 indemna sa staru 1e m credinţă . 
dintr'o săritură, şi a început sa umble. spunea că în lmpărăţia lui Dumne�e� •' Isn.35.6 .  tre�uie •• să intrăm prin multe neca-1 1 .  La vederea celor făcute de P�vel, 

2
8,zu�1:;.,c:,:8�:7��.).�;��2.

1
�·
.
�i-

,
"�: :�: as;16.2•. Luc.22. noroadele şi-au ridicat glasul, ŞI au 

zis în Jimba Jicaoneană : „Zeii • s'au 23. Au • rînduit presbiteri în f iecare pogorît Ia noi în chip omenesc." Biserică, şi după ce s'au rucrat şi au •' Cap.s. 10; 2S.6. postit, i-au încredinţat în mlna Dom. 1 2. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, nului, în care crezuseră. •Tit. i. 5. 
iar pe Pavel Mercur, pentrucă mînuia 24. Au trecut apoi prin Pisidia au cuvîntul. venit în Pamfilia, ' 
1 3. Preotul lui Jupiter,_ al cărui tem: 25. au vestit Cuvîntul în Percra şi piu era I.a .int_rarea cetă_th, a �dus. t�ur! s'au pogori! la Alalia. „ ' 

şi cunun! 1�am!ea _porţilor� ŞI v01a sa 26. De • acolo au mers cu corabia la le aduca Jertfa, 1mpreuna cu noroa- Antiohia, de unde fuseseră încredindele. . . . •Dan. :_· 45· ţaţi •• în grija harului lu i Dumnezeu, 1 4. Apostolu Barnaba _şi �a

·

v

·. 

el, cm� I pentru lucrarea, pe care o săvîrşiseră au auzit lucrul acesta, ş1-au rupt �a•: •cap.rn.1, 3. "*Cap.10_,0: nele, au sărit în mijlocul norodulm, �· 27. După venirea lor, au adunat Bi
au strigat : . .· �1nt.25·55• serica, şi au • istorisit tot ce făcuse 1 5. „Oa�em!or1 de • .�e faceţi. lucrul Dumnezeu prin ei, şi cum deschisese „ acesta ? . Ş1 noi s1�tem . o:rnem de a- Neamurilor uşa credinţei. "Cap. Io.� ceeaş fire cu VOI ;  n01 va aducem O 12;21.19. "*lCor.16. u. 2cor. 2. 12. Col. 4.3. Apoc. 3.s. veste bună, �a să vă întoarceţi dela 28. Şi au rămas destul de multă vreaceste lucruri deşerte t la tt Dumne- me acolo cu ucenicii. zeul cel viu, care •ţ a făcut cerul, pă-
mîntul şi marea, şi tot ce este în ele. Adunarea Bisericii din Ierusalim. „„ Cap.10.26. ""'=" lac.5 .17. Apoc.19. 10. ţt Sam.12.21. 
1Reg.16.13.Ier.H.22. Arnos 2. 4. 1 Cor.8.4. tt1 Tes.1.9. 15 1 . Cîţiva • oameni, veniţi din Iu•tFac. 1 . 1. P• .33.5; 145.5. Apoc.l4.7. dea, învăţau pe fraţi şi ziceau : 1 6. El •, în veacurile trecute, a lăsat Dacă •• nu sînteţi tăiaţi împrejur du-f:r 

toate Neam��!_e81��- �����l�P��f.1;. p� ţ <?�i�,eiul lui Moise, nu puteţi fi 
1 7. măcar că •, drept vorbind, nu s'a �������- co;'.�.ai::i·.

1
f6. �'i���1;·.��·.i:':.'�2.�

a
1
.
&
. 

lăsat fără mărturie, întrucît v'a făcut 2. Pavel şi Barnaba au avut cu ei un bine, v'a trimes •• ploi din cer, şi tim- viu schimb de vorbe şi păreri deosepuri r_od,itoare, v'a. �at. hrană din �e�; bite ; şi fraţii au hotărît ca Pavel şi 
��!;. 1�\�. !,�����!}�

1
v����-��ut�i�.C::;r��;2. Barnaba, �i cîţiva dintre. ei,_ să • se. sui� 

1ov&.10. Ps. so. 10;68.9; H7.s. rer.14.22. Mat. 5.45. I la Ierusalim la apostoli ŞI presb1ter1, 
1 8. Abia au putut să împiedice, cu ca să�i întrebe asupra acestei _neînţe

vorbele acestea, pe noroade, să le a- legen. . • '·Gnl.z.�. 
ducă jertfă. 3. După ce au fost petrecuţi . de Bi· 

Pavel în Derbe şi Antiohia. 1 9. Atunci au venit pe neaşteptate 
din • Antiohia şi Iconia nişte ludei, 
cari au aţîţat pe noroade. Aceştia, după ce au împroşcat „ pe Pavel cu pie
tre, l-au tîrît afară din cetate, crezînd 
Că a murit. ""Cap.13.45. >:<>:. 2Cor.U .25. 2Tim.3.U. 

serică pînă afară din cetate, ş1-au �r
mat drumul prin Fenicia şi Sa�aria, 
istorisind•• întoarcerea Neamuri lor la 
Dumnezeu ; şi au făcut o mare bucu
rie tuturor fraţilor. 

*Rom.15.24. l Cor. 16.61 ll. **Cop.14..27. 
4. Cînd au ajuns la Ierusalim, a� 

fost primiţi de Biserică, de apostoli 
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i de presbiten, ŞI au • 1�torisit tot ce cruri, şi c" . 5: • 1 075 
şfăcuse Dumnezeu �.r:� e1; vecinicie " 

aru1a h s1nt cunoscute din . .  . ers. �-· C11p. l· L 27j21.t9 . • 
5 Atunci uny d,m pa.rt�da Fa.riseilor, 

1 9. De aceea, eu • sînt de " V " crezusera, s au ridicat, şi au zis nu se pună greutăţ" pare�e sa 
c�r! Neamurile trebuie să fie tăiate Neamuri cari se •• . 1 t 

acelra dintre f�prejur, ş i s� Ii se ceară să păzească z�u0; . m"���
.„\R�!!1��-ea lui Moise. '''Yers. 1 . . CI să li se scrie doa V • • • L�g Apostolii şi pr"esb iteri i s'au adunat c� de • pîngăririle idol ilosra �e !�reas· 

la�laltă, ca să ,vad"a ce este 9e făcut. 1·_ie, de dobitoace zugrum�te 
e 

itcur-
7. După ce s � facut .multa vorbă, s'a s_ing,e'

. 
·;Fuc.35.2. Exotl.zo.� "· Ez"· . . ş . de 

sculat Petr'! Ş I  \e:a �IS : � r��· 50 ,3:!>\�t ;c:2· ��20. '"'' ICor.1;."",�·.·��1L�ri�· 
fraţilor , şhţ1 ca Dumnezeu, de r..,- .'3.'17. De�t ·1�; 16 

.::i'· "" · IPet. u. Hac. o. ,: 
0 bună bucal� de vre_me, a făcut o ale- 2 1 ,  Căci î��ă di� vechi . ere între v01, ca, pr rn gura mea, Nea- în fiecare cet 1 .me, �oise are �urile să audă cuvîntul Evangheliei, şi văduiesc fiindc� �:t�en:!

t ;
a!1-l _propo� 

ă creadă. '' Cnp. 10.20; 11 . 12. în toate �ileie d 
c1 ,1, !n. smag_o�1 5 Şi Dumnezeu, care cunoaşte • ini- . e S�bat.' t up. 13. 10, �„ 

m�·le a mărturisit pentru ei, şi Ie-a în
2/· Atu'B� ap_o�tolu ş1 presbiterii 1 şi dat .� Duhul Sfînt ca şi nouă. ale�eaJra ise!1�a a� găsit. c� c_'.ll_e s_ă '' I Cron.28.9. Cap. 1 .24. •:„:· cap. 10. 44. g"a Vreo c_1ţ1v.a dintre e1, ŞI sa-1 tn-9 N'a făcut nici • o deosebire între ll!eBta la Anti?h1a, împreună cu Pavel 

no.i şi ei, întrucît le-a curăţit •• in imile � ar
b
na?a. _Ş1 au _ales pe luda, zis şi 

rin credinţă. . a rsa a ! ş i  pe Sila, oameni cu vază PRom. 10. 11. '"' C•p.10. 15,28, 4�.l �o�. �- 2. lPet. 1.22. mire f�aţ1. 
. . 

*Cup. l . 2:l. 1 0. Acum dar, de ce 1sp1hţi pe Dum- 23. Ş1 au �cns astfel pnn ei : 
nezeu, şi •  puneţi pe g �u.ma�u.I l!�eni- „Apo�ţoh_1, presbiter ii 1. şi fr_aţi_i : c�· 
cilor un jug, pe care mc1 parmţu no- tre _fra�u �hnt�e . Ne�f!lur1„ cari s1nt m 
tri nici noi nu l-am putut purta ? �nhohta, rn Sma ş1 m C11ic1a, plccă-ş ' '''M•t. 2.�. 4 . G•l. 5.1 ,  CIUne ! 
1 1 .  Ci credem • că noi, ca şi .ei, sîntem ?4- F iin�că am auzit că unii •, plecaţi mîntuiţi prin harul Domnului Isus." dintre no1, fără vreo însărcinare din ''Rom.3. 24. Eles. 2 .s. Tit.2.11 : 3. 4, 5. partea noastră, v'au turburat prin vor-
12. Toată adunarea a tăcut •, şi a birile lor, şi v'au zdruncinat sufletele, ascultat pe Barnaba şi pe pav.el, �ari zicînd să vă tăiaţi împrejur ş i să păzi1 i au istorisit toate semnele ŞI mmumle, Legea ; "'"•rs.i. Gul . 2 . < ; 0. 1 2 .  T1t. i . 1oi, 1 1 .  pe cari le făcuse .Dumnezeu prin ei în 25. noi, după ce ne-am adunat cu mijlocul Neamurilor. "' C•p. lUl. toţii laolaltă, cu un gînd, am găsit cu 

Hotărîrea Bisericii. 
1 3. Cînd au încetat ei de vorbit, Ia-

cov a •  luat cuvîntul, şi a zis : 
„Fraţilor, ascultaţi-mă ! « c�p. �2. 1'.: 

1 4. Simon • a spus cum mai mtu 
Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste 
Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor 
un popor, care să-I poarte Numele. 

�' Vers. 7. 
1 5. Şi cu faptul acesta se potrivesc 

cuvintele proorocilor, după cum este 
scris : 

1 6. „După • aceea, Mă voi î�toar�e, 
şi voi ridica din nou cortul Im David 
din prăbuşirea lui, î i  voi zidi dărîmă
turile, şi-l voi înălţa din nou : 

*Amos9.11,12. 

1 7. pentruca rămăşiţa de oameni să 
�ute pe Domnul, ca şi toate Neamu
rile peste cari este chemat Numele Meu, 
1 8. zice Domnul, care face aceste lu-

cale să alegem nişte oameni, şi să-i 
trimetem la voi, împreună cu prea i11· 
biţii noştri Barnaba şi Pa1·el, 

26. oamenii • aceştia, cari şi-au pus in 
joc viaţa pentru Numele Domnului no
stru Isus Hristos. 

;" Cap. 13.50;J.t . 19. 1 Cor.1!"1 .30. 2Cor.11.:!:\,�i. 
27. Am trimes dar pe ţuda _ şi pe 

Sila cari vă vor spune prin viu grai 
acel�aşi lucruri. . 
28. Căci s'a părut nii:nerit Duhului 

Sfînt şi nouă, să nu mat punem peste 
voi nicio altă greutate dec1t cceace tre· 
buie, . . . 1 29. adică : să • vă fe_nţ1 �.e lucruri _e 
jertfite idolilor, de smge " de

1 
dob1: 

toace zugrumate, şi de curvie, ucr�n 
de cari, dacă vă ve_ţi păzi, va f1 bme 
de voi. fiţi sănătoş1." _ 

;"'-Vere.al. Cap. 21.25. Ap?C.2.1', 20. °'* Le'\". I , .  lt. 

1. sau: bltrtnl. 
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Hotărlrea adusi!. în Antiohia. 
30. Ei deci, şi-au luat răm�s �un dela 

Biserică, şi s'au dus I:i ".\nhoh1a, unde 
au dat epistola mulţ1m11 adunate. 

31. După ce au citit-o, fraţii s'au bu
curat de îmbărbătarea, pe care le-o 
aducea. 
32. luda ş i  Sila, cari şi ei e�au .P�oo

roci · au • îndemnat pe fraţi, Ş I  1-au 
întă�it cu multe cuvinte. '' C•p . u .22; 1s.23. 

33. După cîtăva vreme, fraţii i,-au • 
lăsat să se întoarcă în pace la aceia de 
cari fuseseră trimeşi. ''l Cor. rn. u .Evr.ll.31 .  

34. Totuş Sila a găsit cu cale să ră-
mînă acolo. 
35. Pavel • şi Barnaba au răll!as în 

Antiohia, şi învăţau pe norod ş1 pro
povăduiau, cu mulţi alţii, Cuvîntul 
Domnului. •Cnp. 13.1. 

Pavel cercetează Bisericile. 
36. După cîteva zile, Pavel a zis lui 

Barnaba : „Să ne întoarcem, şi să mer
gem pela fraţii din • toate cetăţile, în 
cari am vestit Cuvîntul Domnului, ca 
să vedem ce mai fac." 

>:•Cap. 13. 4 , 13, 14, 51i 1". l, 61 24.1 25. 

37. Barnaba voia să ia cu el şi pe 
Ioan •, numit Marcu ; 

"" Cap.12. l2, 25i 13. 0.  Col . 4 . 10. 2Tlm . 4. 11. Film.24. 

38. dar Pavel socotea că nu este bine 
să ia cu ei pe acela, cari îi • părăsise 
din Pamfilia, şi nu-i însoţise în lucra
rea lor. ·:· cup.13.13.  

39. Neînţelegerea aceasta a fost de
stul de mare, ca să-i facă să se despar
tă unul de altul. Barnaba a luat cu el 
pe Marcu, şi a plecat cu corabia la 
Cipru. 
40. Pavel şi-a ales pe Sila, şi a ple

cat, dupăce a fost încredinţat • de fra
ţi în grija harului Domnului. • cap. H. 26. 

4 1 .  El a străbătut Siria şi Cilicia, în-
tărind • Bisericile. ,, Cup.16. 6. 

Timotei. - Vedenia lui Pavel. 

16 I .  
l n  urmă, Pavel s'a dus la Der

be • şi la Listra. Şi iată că acolo 
era un ucenic, numit „ Timotei, fiul ţ 
unei iudeice credincioase şi al unui 
tată Grec. <•Cap.14.6. ••'Cup . 10 . 22. Rom . 16 . 21.  
lCor.4.17.  Flllp. 2 . 19.  l Tes.3.2. 1 Tim . ! . 2. 2Tlm.l.2. 
ţ2Tloi . l. &. 

2. Fraţii • din Listra şi Iconia îl vor-
beau de bine. '' Cap . 6. 3. 

3. Pavel a vrut să-l ia cu el ; şi, du
păce 1-a luat •, 1-a tăiat împrejur, din 

pri�ina �u.deil�r, c_ari erau în acele 1 cun ; cac1 toţi ştiau că tatăl lu ' 0• Grec. '' l Cor . 9 . 20 .  Gnt. 2 .3 . G�.�r: 
4. Pe .cîn"d t�ecea prin ce!ăţi, învăţ

· 
pe fraţi sa pazeasca hotănrile • a 
stolilor şi presbiterilor din Ierus�ll�-

• • • • ... � >:• Cup. J5.� 29: 
5. B1ser1C1le se mtareau în credinr şi sporeau la număr din zi în zi. a, 

•:.cnp, J5.4t 
6. Fiindcă au fost opriţi de DuhuÎ Sfînt să ve�tea�că Cu\'Î�tul în Asia f
i
�
i.
trecut pnn ţinutul Fngiei şi Gala'. 

7. Ajunşi lingă Misia, se pregăteau să �n�rl
e�
�n 

d��ti�Îe'. dar Duhul lui Isus 

8. Au trecut atunci prin Misia şi s'au • pogorît la Troa. ' 
„„ 2Cor.2. 12. 2Tlrn.-1.  ia. 

9. Noaptea, Pavel a avut o vedenie . 
un o.m. * di� •• Mace_?onia sta în picioa: re ş1 1-a facut urmatoarea rugăminte : „Treci în Macedonia, şi ajută-ne !" ':' Cnp.10. 30. a."->:4 2Cor.2.1!1, 
1 0. După vedenia aceasta a lui Pavel 

am căutat îndată să ne ducem în Mace'. 
donia, căci înţelegeam că Domnul ne 
cheamă să le vestim Evanghelia. 

Pavel la Filipi. - Lidia. 
1 1 .  Dupăce am pornit din Troa, am 

mers cu corabia drept la Samotracia, 
şi a doua zi ne-am oprit la Neapolis. 

1 2. De acolo ne-am dus la Filipi ', 
care este cea dintîi cetate dintr'un ţi
nut al Macedoniei, şi o colonie ro
mană. ln cetatea aceasta am stat cîteva 
zile. •Flllp.1.1. 

1 3. In  ziua Sabatului am ieşit afa
ră pe poarta cetăţii, lîngă un rîu, 
unde credeam că se află un loc de 
rugăciune. Am şezut jos, şi am vor
bit femeilor, cari erau adunate lao· 
I altă. 

1 4. Una din ele, numită Lidia, vînză
toare de purpură, din cetatea Tiatira, 
era o femeie temătoare de Dumnezeu, 
şi asculta. Domnul  i-a • deschis inima, 
ca să ia aminte la cele ce spunea Pa
vel. •Luc.24.4&. 

1 5. După ce a fost botezată, ea ş] 
casa ei, ne-a ru�at şi ne-a zis : ,,I?a_ca 
mă socotiţi credincioasă Domnului, in
traţi şi rămîneţi în casa mea .. " Şi ne-a• 
silit să intrăm. 

'' Foc.19.3; 33. ll. Judc.19.21. Luc. 2-1.20.ia.a. 
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„Să nu-ţi faci · . 
sîntem aici." mei un rău, căci toţi 

1 017 O slujnică 

hicifoare - Temnicerul din Filipi. 

g1 6 Pe cînd ne. d�c�alll: la locul de 
�ciune ne-a 1eş1t ma1nte o roabă ruga. av�a un duh de ghicire 1. Pri� 

crire ea aducea mult cîştig •• stăg·�f1or' ei. " 1 Sam. 28. 7. '"'Cap.19. 24. 

P: 7. Roaba" 
ace�sta. s'a _lua� după p�: 

rel şi dupa noi!. ş1 striga . „qamenu 
tia sînt robu Dumnezeului Celui P�%. },nalt şi ei vă vestesc calea mîn-

t�1�11Aşa a făcut ea timp de mai multe 
·1e· Pavel, necăj it •, s'a întors, şi a �:s duhului : „ In N�fî!el� l1;1i Isus Hr istos îţ i P?ru�cesc sa 1eş1 din ea." Ş i •• 

a ieşit chiar In c:;-�:��� 1a;,�!:· "''.:linrc. lB . ll . 
19 Cînd au văzut • stăpînii roabei 

că �'a dus nădejdea cîştigului lor, au us mîna •• pe Pavel şi pe Sila şi 
f.auf tîrît în piaţă înaintea fruntaşilor. 

.,.. Cop.19. 25, 26. 1,-.:;. 3 cor. G.5. t.Mnt.10.18. 

20. I-au dat pe �.îna dr�gătorilor, 
şi au zis : „Oamen1 1 aceştia ne tul
bură • cetatea ; sînt n işte Iudei, 

i:1 1 Reg. 18.17. Cnp.17.6. 21. cari vestesc nişte obiceiuri, pe 
cari noi, Romani i nu trebuie nici să le 
primim, nici să le urmăm." 
22. Norodul s'a ridicat ş i  el împo

triva lor, ş i dregătorii au pus să le 
smulgă hainele de pe ei, şi au • porun
cit să-i bată cu nuiele. 

.;1 2 Co1·. e.o;  11.23,25; lTes.2.2. 

23. După ce le-au dat multe lovituri, 
i-au aruncat în temn iţă, ş i  au dat 
în grijă temnicerului să-i păzească 
bine. 
24. Temnicerul, ca unul care primise 

o astfel de poruncă, i-a aruncat în. t�m
nita din lăuntru, ş i le-a băgat p1c1oa
rele în butuci. 
25. Pe la miezul nopţii , Pavel şi Sila 

se rugau, şi cîntau cîntări de laudă 
lui Dumnezeu ; iar cei închişi îi as
cultau. 
26. Deodată •, s'a făcut un mare cu

tremur de pămînt, aşa că s'au clătin�t temeliile temniţei. Iodată, s'au deschis toate uşile, ş i  s'au •• deslegat legătu
rile fiecăruia. �Cap. 4.ai. '"'' Cap. ii.19; 12. 1, 10. 

29. Atunci tem · 1 mină, a sărit înl��eru a . cerut o lude frică, s'a arunc�tru, ş�, _tremurînd Pavel. ş i ale lui Sila ;
la p1c1oarele lui 30. 1-a scos afară · I . nilor', ce trebuie să V e-a z�s :  _„Do!11-tuit ?" " ac ca sa fiu min-

31 p . . . Luc. 3. 10. Cup.'.?. 37 ; 9. lj. ; • avei ŞI Sila l-au răspuns . C de . in Domnul Isus, şi vei fi �'i'nt�1�t tu Şl casa ta." ""!oau s.1ti, 3G; t>.41, I lol\n5 io 3.2· Şi i-�u. vestit Cuvîntul Dom�u: J�:'. allt lui cit şi tuturor celor din casa 
• 33. Temnicerul i-a luat cu el chiar 1� �easu� acela din noapte, le-a ' spălat 
��ti

l
:l l�i. 

a fost botezat îndată, el şi 
34. Du_pă, ce i-a dus în casă, Ic-a • pus �asa, ŞI s a. bucurat cu toată casa lui ca a crezut m Dumnezeu. "Luc. 5.c'9;19.o . 

Pavel şi Sila slobozi. 
35. �înd s'a făcut ziuă, dregătorii au trimes pe ce1ce purtau nuielele 1 să spună temnicerului ; „Dă drumui oamenilor acelora." 
36. Şi  temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte : „Dregătorii au trimcs să vi se dea drumul ; acum dar, ieşiţi afară, şi duceţi-vă în pace." 
37. Dar Pavel le-a zis :  „După ce ne

au bătut cu nuiele în faţa tuturor, fără să fim judecaţi, pe noi, cari • sîn
tem romani, ne-au aruncat în temnilă, 
şi acum ne scot afară pe ascuns ! Nu 
merge aşa ! Să vină ei singuri să ne 
scoată afară !" \•Cnp.?.?.:!:,. 

38. Ceice purtau nuielele, au spus 
aceste cuvinte dregătorilor. Aceştia 
s'au temut, cînd au auzit că sini ro
mani. 
39. Dregătorii au yeni! să_-i,po!�leas; că i-au scos afară dm temniţa, ş1 1-au 

rugat să părăsească cetatea: , ")''."· 8·'� 
40. Ei au ieşit din temniţa, ş1 au, 

intrat în casa Lidiei ; şi, dupăce au rn
zut şi mîngîiat pe fraţi, au pic

'��
!�. u. 

Pavel la Tesalonic. 

d 17 I. Pavel şi Sila a� tr�cut prin 27. Temnicerul s 'a deşteptat ; şi, cin Amfipoli şi Apolom�, ş1 au, venit 
a văzut uşile temniţei deschise, a scos în Tesalonic, unde era o sinagoga a lu-
sabia, �i era să se omoare, căci credea . 
că cei 1nchişi au fugit. d

2
e1l�r. el după obiceiul său, a •  intrat 28. Dar Pavel a strigat cu glas tare : I � .. _�a�v�,���==--_:__--

1· G-1te: Un duh al lui Piton. 1· Greceşte: Uctorl. 
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în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit I c� însă�cinarea • să ducă lui Sil . . 
cu ei din Scripturi, T1mote1 porunca să vină cit mai 

a ŞI )u1 
.;, Luc. �. 16. C�P· !· 20j l3: 0, U; 14

,:
li 16. 13j. 19. 8. Ia el. „ . 

(•c�Urin? 
3. dovedind ş1 lamunnd, ca • Hn�to- 1 6. Pe cmd Î l aştepta Pavel în P .  •s„„ 

sul trebuia să pătimească şi să înv1�ze i se " întărita duhul la vederea Atena, 
din morti.,l'Şi. acest Isus, pe �are v1-� cetăţi pli�e de idoli. ";;,�s!�1 
vestesc eu , zicea el, „este Hnstosul. 1 7. ln smagogă stătea deci d 

-· · 

. . • . 
• Lu�. 2•. :G,46. C•P· 18· 28· G•1: 3· 1· cu Iudeii şi cu oamenii temă�o�?rbă 4. Unu dm e1, ŞI o mare mulţ im� Dumnezeu iar în piaţă sFt d 

1 de 
de Greci temători de Dumnezeu, ş� bă în fiec�re zi cu aceia 

a 
e
ea � Y?r-

multc femei de frunte au cre�ut, ş� tîlnea. P can-1 in-
au trecut de partea lui Pavel ş1 a lui 1 8  Unii din filos r · . . 
Sila ••. <•Cap. 2s.2•. **C•p.lo. 2"!, 27, 32, 4-0. t : . . t t . 0 1� e picurieni şi 

?· J?ar Iudeii cari . n� crezuseră1 �e �i��;� �u
„c/a

vr�� v�r: �u _el. Şi unii 
P!Z�a,_ ap l�at cu �1 mşte o_amem fa- giul acesta ?" Alţii cînd l�a pal�vra: 
ra capat11 dm mulţime, au facut gloa- veste te e ls ' · • . au a�z1t ca 
tă, şi au întărîtat cetatea. S'au năpustit Par 

ş .P �s t rny�erea, ziceau :  
asupra _casei 1.ui lason! . ş i  cău_tau p :  �trăi�i."

ca ves eş e n iş e dumnezei 
Pavel ş1 pe Sila, ca sa-1 aduca afara 1 9  At · I 1 t 1 la norod. · 

. 
unei :au ua • -au dus la Areo-

6. Fiindcă nu i-au �ăsit, au tîrît pe pag, şi au _ z�s :  _„�ute_m să ştim care 
lason • şi pe vreo cîţ1va fraţi înaintea este acea�ta rnvaţatora nouă, pe care 
dregătorilor cetăţii, şi strigau : „Oa- 0 vest��t1 tu ? 
menii aceştia••, cari au răscolit lumea, 20. Fundcă tu ne aduci ceva ciudat la 
au venit şi aici, •nom.rn.21 . '"'' Cap. 16.20. a�� Am vrea dar să ştim ce vrea să 
7. şi lason i-a găzduit. Ei toţi lu crea- ZICa aceasta." 

ză împotriva poruncilor Cezarului, şi _21 . S:ăci tr;iţi Atenienii şi străinii, ca. 
spun • că este un alt Jmpărat : Isus." n stateau 1� �tena, nu-şi petreceau 

'' Luc . w. 2. 1oen 19. 12. 1 Pet. 2.ta. vremea cu n imic altceva dec1t să s 
8. Prin aceste vorbe, Iudeii au tur- nă sau să asculte ceva nou. pu-

burat �orodul şi pe dreg�torii ceţăţii, 22. Pavel a stat în picioare în mi '-9. ca�1 au daţ dru�ul IUi l�so!1 ŞI ce- locul Areopagului, şi a zis : 1 
lorl�lţ1, n�ma1 dupa ce au capatat de- „Bă�baţi Atenieni ! Jn. t_oate privin-la e1 un zalog. ţele va gasesc foarte rellgwşi. 

Pavel la Berea. 23. Căci, pe cînd străbăteam cetatea 
1 O. Fraţii • au trimes îndată, noaptea, voasţră şi mă. uita.m d_e ar;iroape la lu

pe Pavel şi pe Sila la Berea. Cînd au cnmle la  can vă rnchrnaţ1 voi am de
sosit, au intrat în sinagoga Iudeilor. scoperit chi�r şi un altar, pe �are este 

• cap. 9. 20. vers . 14 . se.ns : „Unm Dumnezeu necunoscut !" 
1 1 .  Iudeii aceştia aveau o inimă mai E 1  bine, ceeace voi cinstiţ� fără să 

aleasă decît cei din Tesalonic. Au pri- cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu. 
mit Cuvîntul cu toată rîvna, şi cerce- 24. Dumnezeu •, care a făcut lumea 
tau • Scripturile în fiecare zi, ca să şi tot ce este în ea, este Domnul•• ce
vadă dacă ce li se spunea, este aşa. ruini şi al pămîntului, şi nu ţ locuieşte 

<•Jsn.3l.  Hi. Luc.16.29. Ioan 6.39. în temple făcute de mini. 
1 2. Mulţi dintre ei şi din femeile cu ''' l'ep. 14 . 15. '"' Mat.tt.20. t Cap. us. 

vază ale Grecilor, şi mulţi bărbaţi au 25. El nu este sluj it de mini omene· 
crezut. şti, ca • şi cînd ar avea trebuinţă de 
1 3. Dar Iudeii din Tesalonic, cînd au ceva, El ••, care dă tuturor viaţa, su

aflat că Pavel vestea Cuvîntul lui flarea şi toate lucrurile. <•Ps.ro.s. 

Dumnezeu şi în Berea, au venit acolo ""1''ac.2. 7. Nuru. 16 .22. 1ov.12.10;21. a; s:i. <. lsa.42.&; 

ca să turbure şi să aţîţe noroadele. ' 61·16· Zllh. lZ. t .  
1 4. Atunci fraţii au pornit îndată • 26. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi 

pe Pavel spre mare ; Sila şi Timotei dintr'unul singur, să locuiască pe toată 
au rămas în Berea. • Ma1.1o.2S, faţa pămîntului ; le-a aşezat anumite 

vremi şi a pus anumite hotare • locuin· 
Pavel la Atena. - Cuvlntarea. ţei lor, •:•neut. :ri.s. 

1 5. <;:ei ce însoţeau pe Pavel, l-au 27. ca • ei să caute pe Dumnezeu, şi 
dus prnă la Atena. Apoi s'au întors, să se silească să-L găsească bîjbăind, 
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, ar •• că nu este _departe de fiecare să c d" 

' · I 079 rnac noi. '·' Ro m . 1 .20. ""Cap.u. u. sînt 
a a asu

bra capului vostru . 
d�S Căci în • El avem viaţa, m işcarea duce 

c
l�
ra� eacum •ţ încolo �ă

euţţ j fiin(a, dup.ă cum:• au zis .şi unii din ""Neem.o. rn. ;1�:"1�ri." 
''Cnp .n. :r .. 1 l'et :�1 

ş e(ii voştr1 :  „Sintem dm neamul 2Snm. 1 . 16. Ezec ;s i·"· C•p. l:i. 51. t Lev .20. , i1 j; p� " •:•col . 1 . 17 . E\•r . l . 3, •:":' Tit. J . t2. C'ap .W ,26. •:•t caP. i:i. tij.:·� ttEzec. a. 1s, 1u;' ;J;.1'. 9'. 
1 �19 ·Âstfel dar, fi indcă sîntem de neam • 7. Şi după ce a i'eşit d . 
� 'oumnezeu, n u •  trebuie să credem m casa unui om temăto 

e dcolo, a mtrat 
d!"oumnezeirea este asemenea aurului n.umit J ust, a cărui cas� e Dumne�eu, �:u argintului . s�u p_ietrei cioplite cu smagoga� 

a era vecina cu 
eşteşugirea ş1 1scusmţa omului. 8. Dar • Crisp, fruntaşul sin „ i!l 

. 
•:•r,n. 40. 18. �- crezut 1� D.omnul împreună ����11: JO. Dumnezeu n� t1�e s�ama de vre- a �asa l.u1. §1 mulţi dintre Corint a_ 

niurile • de neşt11 nţa, . ş1 porunceşte c�n . auz1sera pe Pavel, au crezu�
ni
; acum''. f!;lturor o��en;I.or de pretu- e�. 

ş� au fost botezaţi. . 
<•i cor. 1 . ;. _  

tindeni sa se poca1asca , ''' Cap.14• 16 . • t , 
oaptea,. Domnul • a zis lui Pavel 

Bom.s.25. " " Luc. 24. 47. Tit. 2. 11, 12. 1 Pet. 1 .  t4; 4 . 3. bn r o  �eden1e : „Nu te teme . ci \'Or· 31 .  pentrucă a rînduit o zi, în care eşte �1 .�u tăcea, ;, Cop. 23.u. 
ra • judeca lumea după dreptate, prin 1 O. caci Eu sint cu tine · şi nimeni omul, pe care L-a rîndu it pentru acea- n� �a pune mîn�. pe tine, c� să-ţi facă 
sta şi despre care a dat tuturor oa- !au · vorbeşte, fundcă am mult norod 
rnenilor o dovadă netăgăduită prin •• 10 acea.st.a ce�ate." "ler. 1 . 1s,1•. Mot.2-.20• 
fa tul că L-a înviat din morţi . . . " . 1 1•· J\1c1 a �am as un �n şi şase luni P <•Cap.10.42. Rom. 2. 16; 1-1 . 10. ''"'' Cup.2. 24.  (1 . rnvaţa prmtre Corinteni Cuvin tul 
32. Cînd au auzit ei de învierea mor- Ul Dumnezeu. lilor, unii îşi băteau joc, ia� alţii au Răscoala Iudeilor. zis : „Asupfa �c,e,stor lucruri te vom 12 p • 
asculta altadata. · . . e cm�. era Galion cirmuitor al 
33. Astfel, Pavel a ieşit din mijlocul ;\haiei,. ludei.1 s'au ridicat cu un gînd 

lor. impotnva lui Pavel, l-au dus înaintea 
Jt Totuş unii au trecut de partea lui, scaunu.lui d� judecată, 

• i au crezut ; între a ceştia era Dia- 1 3· ş� au zis : „Omul acesta aţîţă pe 
' · I f · oamem să se închine lui Dumnezeu nisie �reopagi.t_u •• 0 e�eie �urnită într'un fel care este împotriva Lecrii ." Damaris, ŞI alţu lmpreuna cu ei. 1 4. Pavel voia să înceapă vorba, °';:înd 

Pavel la Corint. Galion a zis Iudeilor : 
„Dacă • ar fi vorba de vreo faptă 

18 I .  După aceea, Pavel a plecat din rea sau de vreo blestemăţie, v'aş as-Atena, şi s'a dus la Corint. culta după cuviinţă, Iudeilor ! 2. Acolo a găsit pe un Iudeu, numit ''Cap.2a.211;2u1,'". 
Acuila', de neam din Pont, venit de 1 5. Dar dacă este vorba de neînţecurînd din Italia, cu nevastă-sa Pris- legeri asupra unui cuvin!, asupra unor 
cila, de oarece Claudiu poruncise ca nume şi asupra Legii voastre, treaba 
toţi Iudeii să plece din Roma. A venit voastră : eu nu vreau să fiu judecător 
la ei. " Rom. 16.3. 1 Cor. IG . 19. 2Tim. 4 .19. peste aceste lucruri." 
3. Şi, fiindcă avea acelaş meşteşug, 1 6. Şi i-a alungat dela scaunul de 

a rămas la ei, şi * lucrau : meseria lor judecată. 
era facerea corturilor. 1 7. Atunci au pus toţi mîna pe So-

''C•p. 20. :u. 1 cor.4.12. 1 Teo. 2 . 9. 2Tes.3.8. sten •, fruntaşul �inag.ogii, şi�I �ă�eau 
4. Pavel • vorbea în sinagogă în fie- înaintea scaunului de Judecata, fara ca 
care �i de Sabat, şi îndupleca pe lu- lui Galion să-i pese. • i cnr. i . i. 

d�1 ş
D
1 pe �reci. . 

. '': C•p: 11.2. Pavel la Ierusalim şi Antiohia. 
J. ar c1nd au vemt • Srla ş1 T1mo- . 
!ei din Macedonia, Pavel s'a •• dedat 1 8. Pave! a mai. rămas des�ul �e mul
in .totul propovăduirii, şi dovedea lu- t� vreme }n Corint. !n u{�a, f���t

h�� <leilor că Isus este H ristosul . z1Ua buna del� .fra!1• ş .
P 
cu Pris 

•cap. 17. 14,16. ••Iov. 32 . 18. Cnp.17.3. Vera.28. corabia spre S1na, }mpre_una
tu • 

-
6. Fiindcă Iudeii i se împotdveau • ,· cila �i A�

ila, d��a c��i
şi
f:cus;

s
0 j�: hl·I batjocoreau, Pavel şi-a scuturat„ pu.1 1!1 C e�;��a6 1'8 cop.21.2•. •'-' Rnm . 1u. 

ainele, şi le-a zis : „Sîngele ţ vostru rumţa. · · · 
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t 9. Au ajuns în Efes ; şi Pavel a lăsat I 3. Dar cu ce botez aţ i fost bote . 
acolo pe !nsoţitorii lui. � intrat î� si- le-a zis �I. Şi ei au răspuns : „c�'!.11 ?« 
nagogă, ş1 a stat de vorba cu Iudeu, tezul lui Ioan." ''C bo. 

20. cari l-au rugat să rămînă la ei 4. Atunci Pavel a zis : „Ioan 
."P.is. 25. 

mai multă vreme. El însă n'a voit, tezat cu botezul pocăinţei şi s
a bo. 

2 1 .  ci şi-a luat rămas bun dela ei, şi norodului să creadă în Celce Punea 
a zis : „Trebuie • numaidecît ca săr- după el, adică în Isus." venea 

bătoarea care vine, s'o fac în Ie�usa: • Mat� 3. ll . Ionn 1 . 1°:27, 3?. Cnp . 1 . •; 11 . 16; 1 3.24 20 Jim. Dacă•• va voi Dumnezeu, ma voi 5. Cind au auzit e1 aceste vorb · ' întoarce iarăş la voi." Şi a plecat din fost botezaţi în • Numele Dom�'
ui:� Efes. Isus. ''' Cop 8 

•Cop. 19. 21; 20. !6. MI Cor. 4 . 10. Evr.6. 3. rac. 4. 15. 6. Cînd " şi-a pus Pavel m" · 1 · ·16· 

22. S'a d�t jos din co.rabie. în Ce:a- e!, Duhul Sfî!1t S'a pogorî:n�:st�est� rea, s'a su�t la _ler1:1s�_hm, ŞI, dupai;:e ş1 vorbeau •• m alte limbi, şi roo 
ei, 

a u�at _de bine B1senc11, s'a pogor1t in , ceau. •:•cn�. 6. s ; s. 1;. '''' Cnp.�. 4 ; ior�-Antioh1a. I 1 .. Erau cam doisprezece bărbaţi d · 
A treia călătorie - Apolo. toţi. e 

23. După ce a petrecut cîtăva vreme Pavel învaţă pe norod la Efes. 
în Antiohia, Pavel a plecat, şi a stră- 8. !n urmă •, Pavel a intrat în sina
bătut din loc în loc ţinutul Oalatiei • şi g?ga, unde. vo�bea cu. îndrăzneală 
Frigiei, întărind „ pe toţi ucenicii . Timp ?e tre! ţum a vorbit cu e i despr� 

• Ga1. 1 .2; 4. 14 . 0<o Cnp.H.22; 15.92,41. lucrurile privitoare la •• lmpărăţia lu" 
24. La Efes, a venit un • Iudeu numit Dumnezeu, ş i  căuta să înduplece P� Apolo, de neam din Alexandria. Omul cei ce-1 ascultau. '' Cap.17.2;1B.4. '"''Cap.t.a;ze.2:1. 

ace�ta a"'.ea darul vorbirii şi era tare în ?· '?�r • . fiindcă." �niţ r�mîneau îm
Scnptun. '' I Cor. 1 . 12;.3. 5,6; 4 . 6. Tit.3.13. p1etnţ1 ŞI necredmc10ş1, ş1 vorbeau de 

25. El era învăţat în ce priveşte Ca- rău •• Calea Domnului înaintea noro
lea Domnului, avea un duh înfocat•, dului, Pavel a plecat dela ei a des. 
şi_ vorbea şi învăţa amănunţit pe oame- p_ărţit pi; ucenici de. ei, şi a î�văţat în 
m despre Isus, măcar că nu cunoştea„ fiecare z1 pe norod in şcoala unuia nu-
decît botezul lui lo���rn . l2. 1I . • ,. Cap. !9. 3. � ��PT9i.���: 4; Z4. l4. ";.;;��- 15. 2Pet. 2. 2. Iudaio. 

26. A început a vorbi cu îndrăzneală I O. Lucrul acesta • a ţinut doi ani 
în sinagogă. Acuila şi Priscila, cînd aşa că toţi ceice locuiau în Asia ludei 
l-au a1:1zit, l-au luat la ei, şi i-au ară- , şi Greci, au auzit Cuvîntul Do�nului. 
tat mai cu deamăruntul Calea lui Dum- ' •:• cap.20.s1. 
nezeu. 1 1 1 .  Şi Dumnezeu făcea • minuni ne-
27. _ _ Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, maipomenite prin mînile lui Pavel ; 

fraţu l-au îmbărbătat să se ducă, şi • ·:· �1arc . rn.20 Cap.14.9. 
au scris ucenicilor să-l primească bi- 1 2. pină acolo • că peste cei bolnavi 
ne. Cînd. a ajun·s, a •  ajutat mult, prin se pu!1ea� basmale sau şort.uri,_ i;ari fu. 
harul lui Dumnezeu, pe ceice crezu- sesera at1�s� de trupu� lu!, ş1-1 lăsau 
seră ; • 1 cor. 3. 6. boalele, ŞI ieşeau afara din ei duhu-
• 2�. căci înfrunt3: c� putere pe ludei rile rele. <•2 Reg. 4 . 29. Cap.b.16. 
inamtea norodulu1, ŞI le dovedea •  din Exorciştii ludei. Scripturi că Isus est�c������

1
��!_-

Vere.
5. 1 3. Nişte • exorcişti ludei, cari umblau din loc în loc, au •• încercat să 

Ucenicii lui Ioan se fac creştini. ch�me Numele Domnului Isus peste 19 1 .  Pe cînd era Apolo * în Corint �e1ce aveau duhuri rele, zicînd : „Vă 
. Pavel, dupăce a trecut prin ţinu� J Ur pe Isus, pe care-L propovăduieşte 

tu_n_le de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Pavel, să ieşiţi afară !" 
A1c1 a întîlnit pe cîţiva ucenici, « Mat. 12.27.  ""Morc.9.38. Luc.9.49. 

'' I cor 1 12 s o  o. 1 4. Ceice făceau l ucrul acesta, erau 
2: şi I;-a zis : ,,Aţi primit v�i

. 
r:Lh ;tl şapte feciori ai lui Sceva, un preot 

Sftnt ctnd aţi crezut?" Ei i-au ră- Iudeu din cei m ai de seamă. 
spuns : „Nici n'am • auzit măcar că 1 5. Duhul cel rău le-a răspuns : „Pe 
a fost dat un  Duh Sfînt." Isus II cunosc, şi pe Pavel îl ştiu ; dar 

• i sam.3. 7. Cap.8.16. voi, cine sînteţi ?' 
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Şi omul, în care era duhul 

L O R 19, 20. J6· a sărit asupra lor, i-a biruit cel 3�. Toată cetate ' 1 08 1 

ra
U
:ndoi şi i-a schingiuit în aşa li valtt cu toţii într�s a !ulburat. Au năaT1au f�git goi şi răniţi din casa 

e
a'. At .luat cu ei pe Ma

" �md î�. teatru, şi 
c a. 

nstarh .„ tovară ile on��ll Gaiu • şi 
c�7 Lucrul acesta a fost cunoscut d 

�ave[. •nom . 1e 23 ş . de calatone ai lui 
ţi
' 
Iudeii, d� toţi Grecii cari locui 

c �.uo. Fllm.:w .
. •  l Cor. 1 .u .  „C•p.20. • ; 21. 2. 

!0 Efes, şi • 1-a apucat frica pe tof1'. O . . Pavel voia să vi • 
. 1� Numele Domnulu i Isus era pro

1
: dului, dar nu l-au lă

�ă
t mainţea_ noro-gvit. . . •' Luc-,1 . 60; 7. 16. Cnp . 2 . 43; 6. 6,� . .3� . Ch_i�r şi unii di� uc�n1c11 . . . 

1 8 Mulţi dm cei ce crezuseră ve sr, can-t erau priete . mat m.ar11 A

nea;1 să_ mărturisească • şi să spu�ă c� e să-l r�age să nu se 
"Ju�� :;1mes la 

făcusera. .. . . *Mnt. 3. 6 .  32. Un 11 strigau una lţ " '  teatru. 
t 9. Şi unu dm ce! c� făcuseră vrăj i- adun�r�a era în învăln{/ 1�1 a�ta. _ căci 

torii, şi-au adus carţile, şi le-au ars mu�ţ 1 nici nu ştiau pent 
şa a, ŞI cei mai 

înaintea !�tur.or : „preţul lor s'a soco'. sera. . 
ruce se aduna-

tit la cinc1zec1 m11 de arginţi. 33. Atunci au scos din no d 
20. Cu atîta •.putere se răspîndea şi 

;ca�dru, pe care Iudeii î l 
r<�

m �
e Ale

se fotărea Cuvmtul Domnu lu i. 1n!1mte . . Ale:candru • a făcut •• f:ngeau 
" Cap. o . 1; 12.24. �ct�iu\1 v�1

1
;1�ă 1se apere înaint�

"
n
�� 

Rilsco�la :r�intarului Dimitrie. 34. D�r cînd ·1::�2:;��· 1 1· '''' Cnp. 12 11 . 

21 .. Dupace . s � petrecut !lceste lu- I udeu, au strigat toţi într·
��u\ că �ste 

crurt, Pavel ŞI-� pus. de g1!1d să se d� aproape două ceasuri . g as, hmp 
ducă la Ierusalim, trec1nd pnn Mace- Diana Efeseni\or '" · „Mare este 
donia ş! �h�i a. „Dupăce V?i merge a- 35. Ţotuş . logofătul a otolit 
c�lo", 1ş:, zicea el; „trebuie t să văd dul, ŞI a zis : „Băr�aţi tfeseni,

n�f�� 
şi Roma. "Rom.10.26. Gnt.2.1. ••cap.20, 22. est� acela care nu ştie că cetatea E fe
tcsp.1e.21;23 .. 11. Ro"!. 15.2<-28. . se!1tlo� este . Păzitoarea templului ma-
22. A. tnmes m . Macedr:ima pe doi re 1 D1ane ş1 a chipului ei c" t d" din • aiutoarele lui, pe Timotei şi E- cer ? azu m 

rast••, iar el a m ai rămas cîtăva vreme 36. F iindcă nimeni nu poate să t" -
în Asia. « Cap.13.5. <••' Ro�.16-,23. 2 n m . < . 20. dui.a�că . lu�rul acesta, trebuie să v/��: 
23. Pe vremea acee� , s a făcut 0 tol tţ1, ş1 sa nu faceţi nimic cu po · 

mare turburare cu privire la Calea •• nechibzuită. rnire 

Domnului. " 2 Cor.1. a. ••cap.9.2. 37. Căci aţi adus aici pe oamenii ace-
24. Un argintar, . numit Dimitrie, fă- şti.a, cari nu sînt vinovaţi nici de jă

cea tem ple �e argint <j� ale Dianei, şi futre� t�mplului, nici de hulă împotri-
aducea lucratonlor sat nu puţin • cî- va ze1ţe1 noastre. 
ştig Cil ele. • Cap.16. 16, !9. 38. o.�ci, .dacă în adevăr, Dimitrie şi 
25. l-a adunat la un loc, împreună m�ştert� lui .au să .se plîngă împotriva 

cu cei de aceeaş meserie, şi le-a zis : CU1va,_ s tnt zile de Judecată, şi sini dre„Oamen ilor, ştiţi că bogăţia noastră gătort ; să se pîrască unii pe alţii. 
atîrnă de meseria aceasta · 39. Dar dacă umblaţi după altceva, se 
26. şi vedeţi şi auziţi cÎi Pavel ace- va hotărţ într'o adunare legiuită. 

sta, nu numai în Efes, dar aproape în 40: N.�u, .de .fapt, sîntem în primejdie 
toată Asia, a înduplecat şi a abătut �ă !tm mvrnwţ� �e răs�oa,lă pentr� .cele 
mult norod, şi  zice că zeii făcuţi de tnhm.plate a_;;taz1, căci. n ave� .nm un 

mini nu • sînt,.��.���.z��. H. I0-20. Jer.io. s. ;��a�'ia.;;i sa putem tndreptaţ1 zan·a 

27. Primejdia, care vine din acest 41 .  După .�ceste cuvinte, a dat dru
lapt, nu este numai că meseria noastră mul adunăru. 
ca�e în dispreţ ; dar şi că templul marei zeiţe Diana este socotit ca o n imi�· ş.i chiar măreţia aceleia, care este 
cmshtă în toată Asia şi în toată lumea, este nimicită." 
�8" Cuvintele acestea i-au umplut de m1me, .şi au început să strige : „Mare este Diana Efesenilor !" 

Pavel în �lacedonia. 

20 I .  Cînd a încetat zarva, Pavel 
a chemat pe ucenici, şi, dupăce 

le-a dat sfaturi, şi-a luat ziua bună de
la i:i, şi a • plecat în Macedonia. 

• 1Cor. 16 . 5.  l Tl m . 1 . 3. 

2. A străbătut ţinutul acesta, şi a dat 
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ucenicilor o mulţime de sfaturi. Apoi 
a venit în Grecia, 

3. unde a rămas trei luni. Era gata 
să plece cu corabia în Siria, dar • Iu
deii i-au întins curse. Atunci s 'a ho
tărît să se întoarcă prin Macedonia. 

:'Cnp.!l. 2J; 23. 12; 25.3. 2 Cor. 1 1 .  26. 
4. Avea ca tovarăşi pînă Î!I A.sia pe. : 

Sopater din Berea, fiul lui Pir, An
starh • şi Secund din Tesalonic, G.aiu�· 
din Derbe, Timotei ţ, . precum. ŞI Ţ1-
hic ţţ şi Trofim •ţ cari erau dm Asia . 
:;��:s�96.�i.2���: i�1 .. �;i�;, _':� �2�PT:t9."i°Ji2.ţ 2+8����2!� 
�. 2Tim . 4 .20. 

5. Aceştia au luat-o înainte, şi ne-au 
aşteptat la Troa. . . . 

6. Iar noi, după zilele • p�azn!cul'-!1 
Azimilor, am plecat cu corabia dm F1-
l ipi, şi, în cinci zile, am ajuns la ei 
în •• Troa, unde am stat şapte zile. 
�"Exod.12. 14, 15; 23.15. •:'�'Cap.16.8-. 2 <..:or.:!. 12. 2 Tirn.4.13. 

!nvierea lui Eutih. 
7. ln ziua dintîi • a săptămînii, eram 

adunaţi la olaltă ca să •• frîngem pî
nea. Pavel, care trebuia să plece a 
doua zi, vorbea ucenicilor, şi şi-a lun
git vorbirea pînă la miezul nopţii . 
�·1Cor.16.2.  Apoc. I . 10. '�':' Cnp. 2. 421 4G. l Cor. JO. 16; 
11.20, etc. 
8. ln • odaia de sus, unde eram adu-

naţi, erau multe lumini. '' Cap.1. 13. 
9. Şi un tînăr, numit Eutih, care şe

dea pe fereastră, a adormit deabine
lea în timpul lungei vorbiri a lui Pa
vel ; biruit de somn, a căzut jos din ca
tul al treilea, şi a fost ridicat mort. 

I O. Dar Pavel s'a pogorît, s'a • re
pezit spre el, l-a luat în braţe, şi a zis : 
„Nu •• vă tulburaţi, căci sufletul lui 
este în el ." ''I Reg.11.21. 2 Reg. 4. 34. '"'M•t.9.24. 

I I. După ce s'a suit iarăş, a frînt pî
nea, a cinat, şi a mai vorbit multă vre
me pînă la ziuă. Apoi a plecat. 

I 2. Flăcăul a fost adus viu, şi lucrul 
acesta a fost pricina unei mari mîn
gîieri. 

Pavel la Milet. 
I 3. Noi am venit înaintea lui Pavel 

la corabie, şi am plecat cu corabia la 
Asos, unde ne învoiserăm să ne întîl
nim din nou ; pentrucă el trebuia să 
facă d rumul pe jos. 

I 4. Cînd s'a întîlnit cu noi în Asos 
l-am luat în corabie, şi ne-am dus l� 
M itilene. 

I 5 .  �e aici. am .mers pe mare, şi a 
doua z1 am a1uns m faţa insulei Chios. 
ln ziua următoare, deabea am atins 

Samos, ne-am oprit în Troghilio . 
a doua zi am venit la Milet. n, Şt � 6. Pavel _?ev ho!ărîse să treacă pe 1. ga Efes, fara sa se oprească aici 

tn. 
să nu peardă vremea în Asia · căci � 

ca 
g.ră�ea ca, da.că-i va _fi cu putinţă, să�� fie m lerusahm de ziua ţ Cincizeci „ ;��:.·l��.8�1; 19. 21 ; 21. 4, 12. �=>:' Ce.p. 24. 17. tCep.�,I!: 

Cuvîntarea de rămas bun. 
I 7. l n�ă din Milet, Pavel a ţrimes la Ef�s' . . ş1 a chemat pe presb1terii Bisenc11. I 8. Cînd au venit la e 1 , le-a zis . „Ştiţi cum m'am purtat cu voi · în toată vremea, din • ziua dintîi, în care am pus piciorul pe pămîntul Asiei. 

. Cnp. 18. 19; 19. 1, IO. I 9. Am slujit Domnului cu toată sme
renia, cu multe l acrămi, şi în mijlocul 
încercărilor, pe • cari mi le ridicau u. 
neltirile Iudeilor. ''Vers. 3. 

20. Ştiţi că n'am • ascuns nimic din ce vă era de folos, şi nu m'am temut să vă propovăduiesc şi să vă învăţ 
înaintea norodului şi în case, •vers.21. 
2 1 .  şi să vestesc • I udei lor şi Greci

lor : pocăinţa •• faţă de Dumnezeu şi 
credinţa în Domnul nostru Isus Hri
stos. '' Cap.18.5. ''"'•.)Jarc. 1 . 15. Luc. 24.47. Cap.2.3.\ 

22 . . Şi acum, iată că, împins • de du
hul, mă duc la Ierusalim, fără să ştiu 
ce mi se va întîmpla acolo. • C•p. 19.2L 

23. Numai, Duhul Sfînt • mă înştiin· 
(ează din cetate în cetate că mă aşteap
tă lanţuri şi necazuri. ·:•cnp 21 .  <. 1t.  1 Tes.3.3. 

24. Dar eu nu • ţin numai decît la 
viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, 
ci „ vreau numai să-mi sfîrşesc cu bu
cu�ie. calea şi b slujba, pe ţţ care am 
pnm1t-o dela omnul Isus, ca să ve· 
stesc Evanghelia h arului lui Dumne
zeu. O:<Cap.21.13. Rom.B.35. 2Cor.·1.l6. ,;.„'2Tim . .f.7. 
tCap.l . 17. 2Cor.4.l. ţţGnl. 1 . 1 .  Tlt. 1 . 3. 

25. Şi acum, ştiu • că nu-mi veţi mai 
vedea faţa, voi toţi aceia, în mijlocul 
cărora am umblat propovăduind lmpă
răţia l ui Dumnezeu. •:· Vero . as. Rom.1&.23. 

26. De aceea vă mărturisesc astăzi, 
că sînt curat de sîngele • tuturor. 

""Cap. 18.0.  2Cor. 7. Z. 

27. Căci • nu m'am ferit să vă vestesc 
tot planul •• lu i  Dumnezeu. 

�Vers. 20 . .: ... ,..,Luc.7. so. Ioan 15.15. Efes. t.U. 

28. Luaţi seama • dar la voi înşivă şi 
la toată turma peste care v'a •• P�� 
Duhul Sfînt episcopi 1, ca să păstorit• 

1. Sau : pri veghetori. 
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ga 1„. 2• ''" I  cor. 12. 28. _+Ere•. t. 7, 14. c�•1m.4.16. am lasat-o la P[.1" fata. 1nsulei Cip 
�;;. 9. 12. 1Pet. �· 19· A_;00· '" '' · _•+Evr.9. u. · 1· 14• ?rumul spre Si�i�n.ga, ş_1 ne-am urm�t 
29. Ştiu �1�e. ca, dup� plecarea mea in Tir, Unde ave ' apoi ne-am dat jos 

se vor • vin intre voi lupi răpitori' rabia. a sa se descarce co-
cari nu vor cruţa turma,.; 

' �- Acolo am ăsi . . 
• ·' Mat. 7 . Jă. 2Pet. 2. t .  

ramas şapte zife (i pe .U.�en1c1 , şi am 
30. şi se v�r scl!la dm : mij locul vo- hui, zi�eau lui Paver"!cu •, prin Du

stru _ o�mem, car! vor _ invăţa lucruri 
Ierusalim. _ 

s�.�u se .suie la 
·tricac1oase, ca sa traga pe ucenici d 5. Dar cmd s'au - !' .P· 20:2" ''"'· 12. 

�artea )or. .:· 1 Tim. t. 20. 11oan 2. 1;, plecat, şi ne-am v�
mp

t 
1�t zilele, am 

31 . De aceea vegheaţi, şi aduceţi-vă "�:.au petrecut toţi c
z
u
u 
n 

e drum.; şi 
aminte că, timp de trei• ani, zi şi noap- piu, p1nă afară din ce/ts�le ş_1 co

te, n'.am Î!1cetat s_ă sf�tuiesc cu la- nuncheat • pe mal, şi ne�a� r:;!,�t
n
g
e-

crămt  pe fiecare din voi. <• cap.19_ 10 6 
„, 7' • 

32. Şi a�um, fraţilor, _ vă încredinţe� deia 
�0.� n�-am . luat ziua b���·��7i 

în mîn� lu! Dumneze_u.�1 a Cuvîntului • bie i ar 
tu, ş,1 n�1 ne-am suit în cora

harulm Sa_u, 5are va poate zidi su-
' ei s au mtors acasă •. • roim 1 . u. 

fleteşte, )I va poaţe �a .moştenirea ţ Pavel la Ptol 'd . 
împreuna cu toţi cei sfinţ iţ i. '"Evr 13_9 Proo�:c�1 

a �1 la Cezarea. _ 
"C•P·�· 31. ţ Cnp. 26. 18. Eles . l . 18. Col. t. lZ;

. 
3. 24: 7 _ 

ta l1u Agab. 
Etr.9.b. l Pet. t._4. 

. . . . Dupa c_e ne-am isprăvit călăt . 
33. N'am i:1"'.mt nm _ la argintul •, nici pe .mare, dtn Tir am plecat la Pt�l�� 

la aurul, mc1 l a  hainele cuiva. l'l!aida, unde am urat de bine fra i i 
•' ISam. 12. 3. 1 cor. 9. 12. 2cor.1 . 2; 1 1. 9; 12_ 17. ŞI am stat la ei 0 zi . I or, 

34. Singuri ştiţi că • mînile acestea 8· A doua zi, am plecat şi am aju 
au lucrat pentru trebuinţele mele şi la Cezar�a. Am intrat în casa lui fii�� 
ale celor ce e rau cu m ine. evanghe.l tstul •, care „ era unul din cei 

•Cnp. 18. 3. l Cor. 4 . 12. l Tes . 2.9 . 2Tes. 3. B. Şapte, ŞI am găzduit (a eJ. 
35. ln toate privinţele v'am dat 0 '' Efes.u1. ZTim.u. ••cap. 6. 6; S. c'6,40. 
pildă, şi v_'am _arăţat c� ", lucrînd ast- 9· El avea patru fete fecioare cari • 
fel, trebuie sa ajutaţi pe cei slabi prooro.�eau._ _ "loe1 � . 28 .  C•p. �. 11. 
şi să vă _aduceţi amjnte de cuvinte)� 1 Oi fundca stateam de '!1ai multe zile 
Domnului Isus, care msuş a zis : „Este aco o, . un . prooroc, numit Agab ', s'a 
mai ferice să dai decît să primeşti." pogor�t dm 1.udea, . ·• car . 1 1 . 28. 

'Rom.16. l. l Cor. 9 . 12. 2Cor. ll. 9 , 12 ;  12.13. Eles.4.2S. pl 1 .  1ş i � venit la "?l: A luat brîul lui 
1res.4. u ; 5. 14.2Tes.3. 8.  .ave , _şi-a legat p1c1oarele şi mînile, 
36. După c� a vorbit asfel, a înge- ş1 a !1s : „lată ce z.i.c� Duhul Sfînt : 

nuncheat •, ş1 s 'a rugat împreună cu „Aşa vor lega _lude11 in Ierusalim pe 
ei toţi. '"cap. 7.60; 21. ;. omul ac; la a_l �Ul este brî�l acesta, şi-l 
37. Şi au izbucnit cu toţii în lacră- vor da m mm1le Neamunlor." 

mi, au căzut • pe grumazul lui Pavel 
" C•P· 20· 23· ""'·'"· 

şi l-au sărutat. "Fnc.4ă.H; 46.29'. 1 2. Cînd am auzit lucrul acesta , atît 
38. Căci erau întristaţi mai ales de ���e�

î�tn�
e�e ��i:

c
l�
l�e::Salii:;.

at pe 
vor�a, pe �are • le-o spusese el, că 1 3. Atunci Pavel a răspuns : „Ce • fa-nu-1 vor mai vedea faţa. Şi I-au petre- ceţi de plîngeţi aşa, şi-mi rupe(i inicu! pînă la corabie. "Vm.25. ma? Eu sînt gata nu numai să fiu 

legat, dar chiar să şi mor în Ierusalim 
Pai•el lşi ia rămas bun dela ucenicii pentru Numele Domnului Isus." 

din Tir. 
-' Cap.20.:u. 

1 4. Dacă am văzut că nu-l putem în
dupleca, n' am mai stăruit, ş1 am zis : 
„facă-se voia • Domnului !" 21 1 . După ce ne-am smuls din bra

ţele lor, am plecat pe apă, şi neamR dus drept la Cos, a doua zi la 
odos, şi deacolo la Patara. 

tr2. Am găsit o corabie, care avea să 
.eacă în Fenicia, ne-am suit în ea, 

!1 am plecat. 

� ... Mat. li. li); �6.42. Luc. 11.:?: ?! . .&:!. 

1 5. După zilele acelea, ne-am pregă
tit de plecare, şi ne-am suit la leru-
s�l��Cîţiva ucenici din Cezarea au ve-
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n i t  şi e i  cu noi, �i ne:au dus Ia. unul 
numit Mnason, d111 Cipru, vechi uce
nic, la care aveam să găzduim. 

re •propovăduieşte pretutinden· . toat� Iumea . . î�p.otriva norodul�iş1• în potnya Legu ş1 1mpotriva locaş i un. 
cestuia ; ba, încă a vîrît şi peu u.1 a. 
Greci în Templu, şi a spurcat 

nişte 
locaş sfînt." , 

, 
" Cnp. ����61 P,avel la Ierusalim în Templu. 

1 7. Cînd • am ajuns la Ierusalim, fra
ţii ne-au primit cu bucurie. • Cap.1&. 4. 

1 8. A doua zi, Pavel a mers cu noi la 
Jacov •, ş i  toţi presbiterii s 'au adunat 
acolo. "' Cap . 15.13. Gal.1.19; 2 . 9 .  

1 9. Dupăce Ie-a dat ziua bună, le-a 
istorisit • cu deamăruntul ce făcuse 
Dumnezeu în mijlocul Neamurilor 
prin •• slujba lui. 

.:. Cap. 15. 4, 12. Rom. 15. 18. 19 . ... „.„ Cap. 1 . 17i 20. 24.. 

20. Cînd I-au auzit, au proslăvit pe 
Dumnezeu. Apoi i-au zis : „Vezi, frate, 
cite mii de Iudei au crezut, şi toţi 
sînt plini de rîvnă • pentru Lege. 

„„ Cap. 22. H. Rom. 10. 2 .  Gal.1.14. 

21 . Dar ei au auzit despre tine că în
veţi pe toţi Iudeii, cari trăiesc prin
tre Neamuri, să se lepede de Moise, 
că le zici să nu-şi taie copiii împrejur, 
şi să nu trăiască potrivit cu obiceiu
rile. 
22. Ce este de făcut ? Negreşit, mul

ţimea are să se adune, căci vor auzi 
că ai venit. 
23. Deci, fă ce-ţi vom spune noi. A

vem aici patru bărbaţi, cari au făcut 
o juruinţă. 
24. Ia-i cu tine, curăjeşte-te împreu

nă cu ei, şi cheltuieşte tu pentru ei, 
ca să-şi radă • capul. Şi astfel vor cu
noaşte toţi că nu este nimic adevărat 
din celece au auzit despre tine, ci că şi 
tu umbli întocmai după rînduială, şi 
păzeşti Legea. •Num. 6 . 2 , 13, 18. Cap. 18.18. 

25. Cu privire la Neamurile, cari au 
crezut, noi • am hotărî! şi le-am scris 
că trebuie să se ferească de lucrurile 
jertfite idolilor, de sînge, de dobitoace 
zugrumate şi de curvie." • Cap.1�. 20, 29. 

29. ln adevar, vazuseră mai î . · pe Trofim • . Efeseanu.I, împreunănainte 111 ce!ate, ŞI credeau că Pavel îl��� gase 111 Templu. '' Ca 20 
30. Toată cetatea s'a pus în ;: · t  r� •, . şi s ' a  strîns. norodul din t��k parţ1le. Au pus m111a pe Pavel şi 1 scos afară din Templu, ale cărui ·a� au fost încuiate îndată. '' Cap. 26llJ1 
3 1 .  Pe cînd cereau să-l omoare · ;1. dus vestea la căpitanul oastei că t al 

Ierusal imul s'a turburat. 0 

3 2. _Ac�sta • a luat în�ată ostaşi i sutaş1, ş� a. alergat la e1. Cînd au vl zut pe cap1tan ş1 pe ostaşi, au încetat să mai bată pe Pavel. ''' Cnp.23. 21; :u.1• 
33. �tunci căpit_anul s 'a apropiat, a' pus m 111a pe el, ş1 a poruncit să-l lege cu do�ă lanţ�ri. Apoi a întrebat cine este ş1 ce a facut. "C•p. 20.23. Vers.u. 

34. Dar unii strigau într'un fel alţii într'alt fel prin mulţime ; fiind�ă nu pu.tt;a deci s� înţeleagă . adevărul, din pncma zarvei, a poruncit să-l ducă în cetăţuie. 
35. Cînd a ajuns pe trepte, Pavel a 

trebuit să fie dus de ostaşi, din pricina 
îmbulzelii norodului întărita! ; 
36. căci mulţimea norodului se finea 

după el, şi striga : „La moarte • cu.el !" 
"'' Luc.23.18. Ioan19. I6. Cap.2'l.Zl, 

Pavel cere voie să vorbească. 
37. Tocmai cînd era să fie băgat în 

cetăţuie, Pavel a zis căpitanului : „Imi 
este îngăduit să-ţi spun ceva ?" Căpi
tanul a răspuns : „Ştii greceşte ? 

38. Nu cumva • eşti Egipteanul a
cela, care s'a răsculat acum în urmă, 
şi a dus în pustie pe cei patru mii de 
tîlhari ?" •Cap.&.36. 

26. Atunci Pavel a luat pe oamenii a
ceia, s'a curăţit, şi a •  intrat cu ei a 
doua zi în Templu, ca să vestească .„ 
sfîrşitul zilelor curăţirii şi pînă se va 
aduce jertfă pentru fiecare din ei. 

» Cap.,24.. 18 . ...,('o Num. 6. 13. 
Prinderea lui Pavel. 

27. Către sfîrşitul celor şapte zile, 
Iudeii • din Asia, cînd au văzut pe Pa
vel în Templu, au întărita! tot noro
dul, au•• pus mînile pe el, 

39. „Eu • sînt Iudeu", a spus Pavel, 
„din Tarsul din Cilicia, cetăţean al 
unei cetăţi nu fără însemnătate. Te 
rog, dă-"mi voie să vorbesc norodului." 

•Cap. 24. 18. ••Cap. 26. 21. 

28. şi au început să strige : „Bărba
ţi Israeliţi, daţi ajutor ! lată omul, ca-

.,.,Cap.9.11;22. S. 

40. După ce i-a dat voie căpitanul1 
Pavel a stat în picioare pe trepte, ş1 
a •  făcut semn norodului cu mina. S'a 
făcut o mare tăcere. şi Pavel le-a vor
bitîn limba evreiască astfel : •Cap.12.17• 
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1 085 n; �m uitat .la el. capatat vederea, şi 22 J . „Fraţ i lor • şi părinţilor 

scultaţi acum cuvîntul meu d� a
ărare faţă de V?i !' '. " <•cnp. 7�: 
P 2• Cînd a!-1 ai:z1t e1 .ca le _vorbeşte în 
Jimba ev�e1asca, au . ţmut ş1 mai multă 
linişte. ş1 �avei a zis : " 
3. „Eu smt Iudeu, nascut în Tarsul 
Ciliciei ; dar a� f�st crescut în ceta. 
tea aceast�, am �nvaţat l a •• picioarele 
Jui oamahel t s_a .cu�osc cu tt deamă
runtul Legea . parmtd

.or noştri, şi am 
fost •ţ tot atit de pl�n .de �îv�ă pen
tru Dumnezeu, cum t sinteţ1 ş1 voi to
ţi azi. •Cap.21.39. 2Cor.11.22. Fil!p.3.6. "°Deut.33 3 

;��;/zi�io.1GU:i. :�i43:t• t��:':i�: :.4. tt Cap. 26 .
. 
6: 

·4. Am• pr igonit pin� la moarte acea
stă Cale, ai:n ţegat Ş_I am pus în tem
niţă bărbaţi ş1 femei : . . 

IC< Cap.8. 3;26. 9-11. Fihp.3.6. 1 Tim.1. 13. 

s. Marele. preot şi  t?t • soborul bătrî
nilor îmi smt martori. Am luat chiar şi 
scrisori dela •• e i  către fraţ i i  din Da
masc, u_nde m'a� dus s ă  aduc legaţi la 
Jerusahm pe ��1ce se aflau acolo, ca 
să fie pedeps1ţ1. 

"Luc. 22.66. Cap. 4. 5. ��· Cap.9. 2;26. t0, 12. 

6. Cînd eram • pe d rum şi mă apro
piam de Damasc, deodată, pela am ia
z� a strălucit împrejurul meu o mare 
lumină din cer. • cap.9.3;2e.12,rn. 

7. Am căzut l a  pămînt, ş i  am auzit 
un glas, care-mi zicea : „Saule, Saule 
pentru ce Mă prigoneşti ?" ' 

B. „Cine eşti, Doamne ?" am răspuns 
eu. Şi El mi-a zis : „Eu sînt Isus din 
Nazaret, pe care-l prigoneşti." 9. Cei • ce erau cu mine, au vărut 
bine lumina, şi s'au înfricoşat ; dar 
u'au auzit glasul Celui ce vorbea. 

"' Don. 10. 7. Cap. 9. 7. 

10. Atunci am zis : „Ce să fac, Doam· oe?" „Scoală-te", mi-a răspuns Dom
nul, „du-te în Damasc, şi acolo ţ i se va 
spune ce trebuie să faci." 
11. „Fiindcă nu puteam să văd n imic, 

din pricina strălucirii luminii aceleia, 
ceice erau cu mine, m'au luat de mină, 
şi aşa am ajuns în Damasc. 
12. Şi a venit la  mine un • om, numit Anania, bărbat temător de Dum
ne�.eu, după Lege, ş i  pe care toţi Iu
deu'', cari locuiesc în Damasc, îl vor· 
beau t de bine. 

•Cap.9.17. °''Cap.10.22. ţ!Tlm.3.7. 
13. EI mi-a zis : „Frate Saule, ca
pătă-ţi din nou vederea I" Chiar în 

. ·. El m1-a zis · D rm.ţ1lor noştri te-� .� umnezeul • pă
v�1� Lui , să ţ vezi ales să cunoşti 
hamt, ş i să •ţ · 

pe t_ţ Cel Nepri
;ui ; • cap.3.13-0 �

u�� cuvinte din gura 
; 15. 8. ttC11p, 3.14; 7

·
. 02: "'t��p.9,15; 26. 16. t lCor. 9. _1 5, căci • Ji vei f 

0'· 11·23. Ga!. 1 . 12. 

ţi o�menii, pentr� 
�artu�, faţă de to

le-ai văzut şi auzit. 
crunle, pe car i •• 

1 6. Şi acum, �·P��b��:''C��· • '.!0;26. rn. 
te! primeşte botezul . f�h . -Scoală
pacatele tale chemîn'd 

�� 
N
il spalat ' de 

nului." ' urnele Dom-
1 7 <•

Ş
C�p. 2  .

. 
38. �vr.10. 22 .  ("liCs.p.9. U. Rom 10 13 · 1 m1 s a •  întîmpl t - d · · · 

m'am întors la lerusali� c
p
a� .u�ă c� 

rugam în Templu - ' • cin ma 
pire sufleteas - . • am. cazut mtr'o ră-

1 B . ca ' Cap.9. 26. 2Cor I" „ 
. . . ş1 am • văzut pe Domnul �a�·�· 

rl ZICi� : „�r�beşte-te ••, ieşi iute d i� �rusa
t 
im, cac1 nu . vor primi mărturisirea a despre Mine." 
. . 

*Vel"!'l.U. (l"'Mat.10.u. 
1 9. Şi am �1s : "Doamne, ei • ştiu că eu. b�gam 1n temniţă şi băteam •• pnn srnagogi pe ceice cred în Tine : 

""Cnp, 8.3. Vers . ..a . ..-.�·Mat IO 17 2
1
0. şi .că •, atunci cînd se vărsa

. 

sÎn: g.e e lui Ştef_an� �arturul Tău, eram 
ŞI eu de faţa, 1m1 uneam •• încuviin· ţa�ea mea cu a celorlalţi, şi păzeam hainele celor ce-l omorau." 

�" Cap.7.58. Luc.11.48. (1"1Cap.B. 1. Rom.Ut?. �I . At1;1n�i �I mi-a zis : „Du-te, căci te v01 tnm1tedeparte la Neamuri„" 
�'Co.p. 9 . 15i 13.214.6147; 18.6; 26.17. Rom. t.�; 11 .  I:l; 15.ltl. 
Gal.1.16,16;2.71 B. Efes . S. 7 , 8.  lTlm.2.7.  2Tlm.1.u. 

Pavel: cetăţean roman. 
22. Ei l-au ascultat pînă la cuvîntul 

acesta. Dar atunci şi-au ridicat glasul, 
şi au zis : „ la • de pămînt pe un ast· 
fel de om ! Nu este vrednic să " tră· 
iască !" • Cap.21.38. •\'lt:ap.:l.l.24. 
23. Şi scoteau strigăte, îşi aruncau 

hainele, şi asvîrleau cu ţărînă în văz· 
duh. 
24. Căpitanul a poruncit să ducă pe 

Pavel în cetăţuie şi să-l cerceteze, bă· 
tîndu-1 cu biciul, ca să afle din ce pri
cină strigau aşa împotriva lui. 
25. Pe cînd îl legau cu curele, Pavel 

a zis sutaşului, care era de faţă : „Vă ' 

este îngăduit să bateţi pe un Roman, 

care nu este osîndit ?" • cap.l&.s:. 

26. La auzul acestor cuvinte, sutaşul 
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s'a dus să dea de ştire căpit<i:nului, şi I ?· S'a _făc�t o m�re zarvă ; şi citi . a zis : „Ce ai de gînd să faci ? Omul cartura.n d.1� partida . Fariseilor, 5,�a 
acesta este cetăţean . romai:i." . · scul.at }n (>IC10ar.e, au m.ceput 0 ceart� 27. Şi cînd a venit . căp1t�nul, a zi,� 1 ap0r1nsa? �1 .  au zis : „Noi nu găsim n� lui Pavel : „Spune-mi, eşti roman ? �1 o v1i:ia m omul acesta ; dar dacă ,, „Da", i-a. răspuns .el. 1-a vorb.1! �n duh _ _  sau un înger ţ ?" . . 28. Căpitanul a zis : Eu cu o mare " C•P· 20· 20:26 . 31 .  '"·' Cap. 22. 7 , 1 7 , 1s. tCap. s  

• 

sumă de ba�i am dob)ndit cetăţe�ia 1 O. Fiindcă gîlceava cr�ştea, căpii�: aceasta." „Ş1 eu", a zis Pavel, „smt !lui, se" temea �a Pavel sa nu fie rupt chiar născut Roman." m b�caţ1 de e1. De aceea a porunc't 29. Nu�aidecît? cei ce. aveau s�-1 cer: os.t_aş1lor să se .P�goare ��-I smulgă ctin ceteze prm bătaie, au mcetat sa-I mai mIJlocul lor, ŞI sa-I duca m cetăţuie. 
necăjească : ba căpitanul, cînd a aflat 1 1 .  In • noaptea următoare, Domnul că �avei este roman, s'a temut, pen- S'� arătat lui Pavel," şi i-a �is : „ln-truca-1 legase. dr"azneşt�, Pavele ; c�c1, ?upa cum ai 

Pavel înaintea Sinedriului. martunsit despre Mme m Ierusalim 
30. A doua zi, fiindcă voia să. ştie ��m

ai�' trebuie să măr.���is�ş!_i,_şi î� 
bine pentruce este pîrît de Iudei, l-a · p. · · -' · 2.l,21, 

deslegat, şi a poruncit să se adune Pavel este dus la Cezarea. laolaltă preoţii cei mai de seamă şi 
tot Soborul ; apoi, a adus pe Pavel 
jos, şi 1-a pus înaintea lor. 
23 1. Pavel s'a uitat ţintă la Sobor, 

şi a zis : „Fraţilor, eu • am vie
ţuit . cu toată curăţia cugetului meu îna
intea l�i Dumnezeu, pînă în ziua acen
sta . .  . •:• Cap.24.16. 1 Cor. 4 . 4. 2Cor. l. 12; 4 . 2. 
2 Tim . l . S. Evr . 13. 18. 

2. Marele preot Anania a poruncit ce
lor ce stăteau lingă el să-l • lovească 
peste gură. '' I Reg.22.24. Ier.20. 2. Ioan 1s.22. 

3. Atunci Pavel i-a zis : „Te va bate 
Dumnezeu, părete văruit ! Tu şezi să 
mă judeci după Lege, şi porunceşti • 
să mă lovească, împotriva Legii !"  

.:-. Lev.19,sr;. Deut.25.11 2 .  Ioan 7.51.  

4. Cei ce stăteau lingă el, i-au zis : 
„Iţi baţi joc de marele preot al lui 
Dumnezeu ?" 
5. Şi Pavel a zis : „N'am • ştiut, fra

ţilor, că este marele preot ; căci este 
scris : „Pe •• mai marele norodului tău 
să nu-l grăieşti de rău." 
""'Cap. 24 .  17 . .;..;:Exod. 22.28. Ecl.10.20. 2 Pet.2.10. Iuda 8. 6. Pavel, ca unul care ştia că o parte 
din adunare erau Saduchei, iar alta Fa
risei, a strigat în plin Sobor : „Fraţi" 
lor, eu • sînt Fariseu, fiu de Fariseu ; 
din pricina nădejdii •• în învierea mor
ţilor sînt dat în judecată." 

"' Cap. 26. 5. Filip. 3. 5. :i:'* Cap. 24. 15. 2lj 26. 6; 28. 20. 

7. Cînd a zis vorbele acestea, s'a stîr
nit o neînţelegere între Farisei ş i  Sa
duchei, şi adunarea s'a desbinat. 8. Căci • Saducheii zic că nu este în
viere, nici înger, nici duh, pe cînd Fa
riseii le mărturisesc pe amîndouă. 

•'Mat. 22.23. Marc. 12. 18. Luc.20.27. 

t 2. La ziuă, Iudeii au • uneltit şi s'au 
legat cu blestell} �ă nu vor mînca, nici 
nu vor bea, pma nu  vor omorî pe 
Pavel. '''Vers . 2 1 , 30. Cap. 25. a. 

1 3. Cei ce făcuseră legămîntul ace
sta, erau mai mulţi de patruzeci. 

1 4. Ei s'au dus la preoţii cei mai 
de seamă şi la bătrîni, şi le-au zis: 
„Noi ne-am legat cu mare blestem să 
nu gustăm nimic pînă nu vom omorî 
pe Pavel. 
1 5. Acum dar, voi, împreună cu 

Soborul, daţi de ştire căpitanului, şi 
rugaţi-l să-l aducă mine jos înaintea 
voastră, ca şi cum aţi vrea să-i cerce
taţi pricina mai cu deamăruntul ; şi 
pînă să ajungă el, noi sîntem gata să-l 
omorîm." 

1 6. Fiul sorei lui Pavel a auzit de a
ceastă cursă, s'a dus în cetăţuie, şi a 
spus lui Pavel. 
1 7. Pavel a chemat pe unul din 

sutaşi, şi a zis : „Du pe tinerelul 
acesta la căpitan, căci are să-i spună 
ceva." 1 8. Sutaşul a luat pe tînăr cu el, 1-a 
dus la căpitan, ş i  a zis : „Pavel cel 
întemniţat m'a chemat şi m'a rugat să 
aduc la tine pe acest tinerel, care are 
să-ţi spună ceva." 

1 9. Căpitanul l-a apucat de mină, I-� 
luat deoparte, şi l-a întrebat : „Ce a1 
să-m i  spui ?" 
20. El a răspuns : „Iudeii • s'au sfă

tuit să te roage să aduci mine pe_ Pavel 
înaintea Soborului, ca şi cum a1 avea 
să-l cercetezi mai cu deamăruntul. 

•Vers. 12. 
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21 . Tu sa nu-1 �sc�1lţ1, pentrucă mai ' 24. 1 087 
uiţi de patruzeci dintre ei îl pînde Pavel la Cezarea. � s'au legat c� b.Iest�� să nu mănîn

s
c� 24 I . După cinci • ·1 Şi să nu bea nimic p1�a nu-l vor omo- " rele preot •• A ZI �· a venit ma

ri ; acU!D stau !fata, ŞI n'aşteaptă decît batrîni şi cu u n�ma cu unii din 
făgădui!'!� ta. " tul. Au adus 

n. vo.rb1tor, numit Ter-
22. C3:P!tanul a !�sat" pe tinerel să plîngere împotri�:aTt�ap dregătorului 

Plece, şi" 1�a poruncit .sa nu spună ni- •cap.2t Z1 U.1,.. avei. 

mănui ca 1-a" descopent aceste lucruri. 
2· Pavel a fost �h· ct23·2•30, :;;;25.2. 

23. ln �rm. a, a chemat pe doi. sutaşi, 
început să-l pîrască 

e�tt�I �
i Tcrtul a 

I La ceasul I t I „Prea ale•ule F r t 
· 

şi e-a zis · „ . a re1 ea din bucurăm d� 0 a��
x, u ne faci să ne noapte, să av�ţ1 ga!a" do1;1ă .sute de o- ac�sta a căpătat Vmbu:.��eţ .; . ş1" n=amul staşi, ş.apt�zec1 d� calareţ! ş 1. două sute pnn îngriJ'irile tale. a a in sanatoase de su\!ţar1, ca sa mearga pmă la Ce- 3 L 

zarea. . tă · m�f[!11 .�ces!a îl mărturisim cu toa 24. Le-a poruncit să aducă şi dobi- tot loculm i a, in toată vremea şi î� 
toace pentru Pavel , ca să-l pună că- 4 D 
lare, şi să-l d�că sănătos şi teafăr la 

· �r, ca să nu te ţin prea mult te 
dregăto�ul F.eh�. . ���i��. asculţi, în bunătatea ta, cît�va 
25. Lui Fehx 1-a sens o scrisoare cu 5 A 

următorul cuprins : e · 
m � g�sit pe omul acesta, care 

26. „Claudius Lisias către prea ale-
st.e 0 ciul!la :  pune la cale răz1•rătiri 

sul dregător Felix : plecăciune ! 
printre �oţi Iudeii de pe tot pămîntul, 

27. Acest • om, pe care l-au prins lu-
l��� mai marele partidei Nazarineni

deii, era să fie omorît de ei ; şi eu ''Luc. �.2. Cap. 6.13; 16.20; 11.6; 21. 26. tPet. 2. 12 , 15. m'am dus repede cu ostaşi, şi l-am 6. ş1 • a �ercat să spurce chiar şi scos din mîna lor, căci am aflat că este Templ?I. .Ş1 am pus mina pe el. Am Roman. ·:•cap.21 . aa; u.1.  vr�t sa-I Judecăm •• după Legea noa-28. Am • vrut să aflu pricina pentru stra : '' C11p.21.2S. '''>Ioan 18.31. 

care-l pîrau, şi l-am adus înaintea So- 7. dar � a ye.nit căpitanul Lisias, 1-a borului lor. " Cap. 22. 30. smuls din min1le noastre cu mare silă, 29. Am găsit că era pîrît pentru • 11>. . "C•r.21.3'1. 
cruri privitoare la Leaea lor, dar •• că 8. ŞI a poruncit • pîrîşilor lui să vină 
nu săvîrşise nicio neÎegiuire, care să înaintea ta. Dacă-l vei cerceta tu în
fie vrednică de moarte sau de lanţuri. suţi vei putea afla de la el toat� Iucru-

<• cap.18. 15;2;;.i9. <•• Cap.26.31, rile de cari îl pîrîm noi." '' C'•P·'"· '"· 
30. Mi s'a dat • însă de ştire că lu- 9. Iudeii s'au unit la învinuirea aceadeii îl pîndesc ca să-l omoare ; I-am sta, şi au spus că aşa stau lucrurile. 

trimes îndată la tine, şi am făcut cu
noscut „ şi celor ce-l învinuiesc, să-ţi 
spună ţie ce au împotriva lui. Fii să
nătos." ''' Ver•. 20. •• Cap.2{.8;20. 6. 

31 . Ostaşii, după porunca, f.e care o primiseră, au luat pe Pave , şi l-au 
dus noaptea pînă la Antipatrida. 32. A doua z i au lăsat pe călăreţi 
să-şi urmeze drumul înainte cu el, iar 
ei s'au întors în cetăţuie. 33. Ajunş i  în Cezarea, călăreţii a� 
dat scrisoarea în mîna dregătorului, ş1 
au adus pe Pavel înaintea lui. . . . 34. Dregătorul, dupăce a c1t1t scn
soarea, a întrebat din ce ţinut este Pa
vel. Cînd a aflat că este din Cilicia •, 

*Cap. 21. 39. 
35. „te • voi asculta", a zis el, „cînd 
V?r veni pîrîşii tăi." Şi a poruncit să fie păzit în palatul •• lui Irod. 

':' Cap.24.1, 10;25.16. (t�=Mat.21.21. 

Apărarea lui Pai•el. 
1 O. După ce i-a făcut dregătorul semn 

să vorbească, Pavel a răspuns : 
„Fiindcă ştiu că de mulţi ani eşt i 

judecătorul neamului acestuia, voi r;l
spunde cu încredere pentru apărarea 
mea. 

1 1 .  Nu sînt mai mult de douăspre
zece zile - te poţi încredinţa de lu
crul ace�ta - de cînd m'am suit să • 
mă închin la Ierusalim. "C•r. 21.:!6. '""'· "· 

1 2. Nu • m'au găsit nici în T�mplu, 
nici în sinagogi, nici în ce�ate, stmd de 
vorbă cu cineva, sau făcrnd �ăsc�al� 
de norod. • Car. ::z;.s: .„ '" 

1 3. Aşa că n'ar putea dovedi lucru
rile de cari mă pîrăsc �cum„ 

14 Iţi mărtunsesc ca slujesc Dum
nez�ului • părinţilor mei după . Ca
lea••, pe care ei 0 numesc parhdă ; 
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eu cred tot ce este scris în Lege ţ şi Felix a vrut • să facă pe placul lude" Lor, şi a lăsat pe Pavel în temniţă. 1• !�!�iiL���.9. 2. i.•u:i.2Tim . t . 3. ţCap . 26 . 22;28.23. l(cExod.23 . 2. Cnp. 12. 3;25.9, u. 
1 5. şi am • în Dumn_ez�u. n��ej��� aceasta, pe care o au ş1 e1 1_nş!ş1, ca 

va fi o înviere a celor drepţi ş1 a celor n�����!�·6; 26.6, 7j 2S. 20. '"�" Dnn. 1 2. 2. Ioa.o 6 . 2S , 29. 

1 6  De aceea mă • silesc să am tot: 
dea�na un cu�et curat înai�tea lui 
Dumnezeu şi maintea oamen

,'.
���·.23. 1. 

1 7. După o lipsă de_ mai �uiţi ani, 
am • venit să aduc mtlostenn neamu
lui meu, şi să aduc daruri la Templu. 

.,.. Cap. I l . 29 , 30;20. 16. Rom.15.2ă. 2Cor.8. 4 . Gal. 2. 10. 
1 8. Tocmai atunci • nişte ludei din 

Asia m'au găsit curăţit în Templu, nu 
cu gloată, nici cu zarvă. '' �·P�21· 26• ::;26; 2�·  

1 9. Ei înşişi • ar trebui sa se mfaţ1_:: şeze înaintea ta, şi să mă pîrască, d:ica 
au ceva împotriva mea. 

.
''C•p_,23.ao; :5·15· 

20. Sau să spună ace.ştia. smgun. de 
ce nelegiuire m'au găsit ".movat, cmd 
am sat înaintea Soborulu1, 
21. afară numai doar de strigătul 

acesta pe care l-am scos în mijlocul 
lor : 1Pentru • învierea morţilor sînt 
dat e� în judecată astăzi înaintea voa
stră.'' �· cap. 23. 6; is_. 20. 

22. Felix, care ştia de_stul d_e bm_e 
despre „Calea" aceasta, 1-a .a�mat z1-
cînd : Am să cercetez pncma voa
stră cî�d ca veni căpitanul • Lisias." 

"" Vere. 7. 
23. Şi a poruncit sutaşului să I?ăzeas: că pe Pavel, dar să-l lase p�ţ1� ma� 

slobod, şi să nu oprească pe mm�m 
din ai lui să-i slujească sau să vmă 
la el. •Cap.27. 3; 28. IG. 

Pavel stă de vorbă cu Felix. 
24 După cîteva zile, a venit Felix 

cu �evastă-sa Drusila, care era Judei
că ; a chemat pe Pavel, şi l-a ascultat 
despre credinţa în Hri:;tos Isus. 

25. Dar, pe cînd vorhea Pavel de
spre neprihănire, despre înfrînare şi 
despre judecata viitoare, Felix, îngro
zit, a zis : „De astădată, du-te ; cînd 
voi mai avea prilej, te voi chema." 
26. Totodată el trăgea nădejde că 

Pavel are să-i • dea bani ; de aceea 
trimetea şi mai des să-l cheme, ca să 
stea de vorbă cu el. • E.xod.23.s. 

Pavel înaintea lui Festus. 
27. Doi ani au trecut astfel ; şi în lo

cul lui Felix, a venit Porcius Festus. 

25 1. Fe"stus, cî�d a _ve�it în ţinu. tul sau, dupa trei ztle s'a suit dela Cezarea în Ierusalim. 
2. Preotii cei mai de seamă • şi fruntaşii Ju�eilor i-au adus plîngere împo. tnva lut Pavel. L-au rugat cu stăruin. ţă, >:•Cap. 2-t. l. Vers. 15

, 
3. şi i-au cerut, ca un hatîr pentru 

ei, să trimeată să-l aducă Ia Ieru. 
salim. Prin aceasta îi înt indeau •  o cur
să, ca să-l omoare pe drum. <• Cap.23. 12, 1;. 
4. Festus a răspuns că Pavel este pă

zit în Cezarea, şi că el însuş are să plece în curînd acolo. 
5. „Deci", a zis el, „cei mai de frunte 

dintre voi să se coboare împreună cu 
mine, şi, dacă • este ceva vinovat în 
omul acesta, să-l pîrască." 

* Cap. IS. 14. Vers.IS, 

6. Festus n'a zăbovit între ei decît 
opt sau zece zile ; apoi s'a coborît la 
Cezarea. 

A doua zi, a şezut pe scaunul de 
judecător, şi a poruncit să fie adus 
Pavel. 
7. Cînd a sosit Pavel, Iudeii, cari ve

niseră dela Ierusalim, l-au înconjurat, 
şi au adus împotriva lui multe • şi 
grele învinuiri, pe cari nu le puteau 
dovedi. • Marc.15. 3. Luc. 23. 2,  10. Cop.24.5, 13. 

8. Pavel a început să se apere, şi a 
zis : N'am păcătuit cu nimic, nici • 
împot'riva Legii Iudeilor, nici împo
triva Templului, nici împotriva Ceza
rului." " Cop. 6.13;24. 12;28.17. 
9. Festus, care voia • să capete b�

năvoinţa Iudeilor, drept răsruns, a zis 
lui Pavel : „Vrei •• să te sui la Ieru
salim, şi să fii judecat pentru aceste 
lucruri înaintea mea ?" . 

>:•Cap.24.27. **Vere.20. 
1 O. Pavel a zis : „Eu stau înaint�a 

scaunului de judecată al Cezarulm ? 
acolo trebuie să fiu judecaţ. �e Jude! 
nu i-am nedreptăţit cu mm1c, dupa 
cum ştii şi tu foarte bine. 
1 1 .  Dru:ă • am făcut vreo nedreptate 

sau vreo nelegiuire vrednică de moar
te nu mă dau înlături dela moart� ; 
d;r, dacă nu este nimic ade�ăraţ d1� 
lucrurile de cari mă pîrăsc e1, nimeni 
n'are dreptul să mă dea în mînile lor. 
Cer •• să fiu judecat de Cezar." 
ietVers.25. Cap. 18.H;:.!3.29;26.31. >:11,..Cap.26.32;28: 19

• 

1 2. Atunci Festus, după ce s'a chib
zuit cu sfetnicii lui, a răspuns :  „De 
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C arului te vei duce. • 

d �gat 1n leî"Usalim . . ez gin ca nu trebuie " •• 
ş� a1c1, str1. 

/mpăratul Agripa la Cezarea. . . " 
��'•rs.�;1, t��iască. " •t .1 • 25. Fnndca a • 
ţ • · Cap.22.22. 

1 3. Dupa c1 �va z1 e , .1mpăratul A- nimic vrednic 
m in eles că n'a făcut • 

ripa şi Beremc� au s_os1t la Cezarea, gur •• a cerut 
d': m.oa�te, şi fiindcă sin-ga să ureze de brne Im Festus. am hotărît "
_ja f.1e Judecat de Cezar ct 4. fiindcă au stat _acol00 mai multe s�:·cn�r��;t. . .. . ' 

zile, festu� a spus , 1�p<1:ratu�ui cum 26. Eu n'am ni�i� ·�·26· '.'' .'·'·Vers. 11,1.2· stau lucrun!e cu P<1:1 �I , ŞI a zis : „Fe- domnului meu cu �ll!e1nic de sens (ix a lăsat m temniţa pe un • om, aceea l-am adus în
P�1�1re la el ; de 

''C•p.24.21. mai ales înaintea ta 
a!n e� voastră, şi l5 împotriva •  căruia, cînd eram eu ca, după ce se v f imparate Agripa, 

în Îerusalim, _!Ili . s'a� pl��s pre?tii cei am ce scrie. a ace cercetarea, să 
mai de seam.a �1 batnnu lude1lor, şi 27. Căci mi se ar " " . " " i-au cerut osmvd1rea. V ''Vers. 2. 3. trimet pe un înte�nta:ar� �OITa �a 
16. Le-am • raspuns ca la Romani nu de ce este pîrît." ţ • fara sa arat 
este obiceiul să să se dea niciun om 
înainte

. 
�� ce_I p�rî� s� fi fost p�s faţă 

cu pînşn Im, ş1 s� f1 avut putinţa să se apere de lucrurile de cari este pîrît. 
(• Vers.4.6.  

1 7. Ei au venit deci aici ; şi, fără în
tîrziere *, am şezut a doua zi pe scau
nul meu de judecător, ş i  am poruncit să aducă pe omul acesta. •vers.6. 

18. Pîrîşii, cînd s'au înfăţişat, nu l-au 
învinuit de nici unul din lucrurile rele, 
pe cari mi le închipuiam eu. 
1 9. Aveau împotriva lui numai • nişte 
neînţelegeri, cu privire la religia lor 
şi la un oarecare Isus, care a murit, şi 
despre care Pavel spunea că este viu. 

>:•Cap. 18. 15;23,29. 
20. Fiindcă nu ştiam ce hotărîre să 

iau în neînţelegerea aceasta, l-am în· 
trebat dacă vrea să meargă la Ieru
salim, şi să fie judecat acolo pentru 
aceste lucruri. 
21. Dar Pavel a cerut ca pricina lui 

să fie ţinută ca să fie supusă hotărîrii 
împăratului, şi am poruncit să fie păzit pînă ce-l voi trimite la Ce
zar." 
22. Agripa • a zis lui Festus : „Aş 

nea să aud şi eu pe omul acela." 
„Mine", a răspuns Festus, „îl vei auzi." "Cap. 9 . 16. 

23. A doua zi, deci, Agripa şi Be
renice au venit cu multă fală, şi au in
trat în locul de ascultare împreună cu 
căpitanii şi cu oamenii cei mai de frun· te ai cetăţii. La porunca lui Festus, 
Pavel a fost adus acolo. 
24. Atunci Festus a zis : „ Impărate 

Agripa, şi voi toţi cari sînteţi de faţă 
cu noi ; uitaţi-vă Ia omul acesta, _de· 
spre care toată • m ulţimea Iudeilor 
69 

Pavel înaintea lui Agripa. 26 1 . . Ag�ipa a zis lui Pavel : „Ai voie sa te aperi !" Pavel a întins mîna, şi a început să se apere astfel : 
2: „Mă_ socot:sc tericit, împărate Agnpa, ca am sa ma apăr astăzi înaint:a ta! pentru toate lucrurile de cari srnt pmt de ludei ; . 
3 .. c�ci . tu �unoşti foarte bine toate ob1ce1unle ş1 neînţelegerile lor. De aceea, te rog să mă asculţi cu îngăduinţă. 
4. Viaţa mea, din cele dintîi zile ale tiner�ţii mele, este cunoscută de toţi luden, pentrucă am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. 
5. Dacă vor să mărturisească, ei ştiu 

dela început că am trăit, ca Fariseu, 
după cea mai îngustă partidă • a reli
giunii noastre. 

�" Cnp.22.3;23. 6;2-i. 15,21. Fillp .3.5.  
6. Şi • acum, sînt dat în judecată, 

pentru nădejdea făgăduinţei••, pe care 
a făcut-o Dumnezeu părinţilor noştri, 
;ia

a
!: �i�: �:.�� �Î.1���4��� ;�i�; !�6�0�o�:t-,!�.' ��· 

6. 33. lt-16.Ezec. 34.23;37. 24.Dan.9.2-1. Mic. i.20. C11p. 
13.32. Rom. 15.8. Tit. 2. 13. 
7. şi a cărei împli_nir:� o aşteaptă cele 

douăsprezece• semmţ1_1 ale noastre, ��; 
ri slujesc necurmat (Ul Du�nezeu„ z1 
şi noapte . •  Pe�t�u aceasta .�ădejde t 
împărate smt pmteu de ludei . • 1oc. 1 . i . 
�„,:•Luc. 2. 3i. 'tTes. 3. 10. !Tim. 6. 0. ţFilip. 3. ll. 

8 Ce ? Vi se pare de necrezut că 
D�mnezeu înviază morţii ? _ 

Q. Şi • eu, ce-i drept, cre�e�m ca t.re
buie să fac multe _ lucruri impotm·a 
Numelui lui Isus din .�!!�{.�

t; Ttm. t.13. 
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1 o. şi aşa • am şi făcut în Ier_usa_Ii�. Dumnezeu, am rămas în viaţă pînă • 
Am aruncat în temniţă pe mulţi sfmţ1, ziua ace�s.ta ;_ şi am mărturisit înaint�� căci am primit puterea ace_ast:i dela •• celor m1c1 ş1 celor man, fără să Jn' 
preoţii cei mai de seamă ; ş1, cmd c;rau depărtez cu nimic dela ce • au spu

a 
osîndiţi la moarte; îmi dădeam ş1 eu J?_roorocii şi Moise •• că are să se în� 
VOtUI împ,��;.i:.�. ���·! .  !"- •'<• Cop . 9 . 1', 21; ?! . o• ! l:.:f.��. b , 44 . Cap.2•. ll; 2S.2:l . Rom.::."1 .  ''"Io•n5 ' 
1 1 .  l-am pedepsit adesea în !oaţ� si- 23. şi anume, că • Hristosul treb;,;'· naaogile • şi îmi dădeam toaţa silinţa să pătimească, şi că ••, după ce va t 

ca �ă-i fac să hulească. ln pornirea mea cel dintîi din învierea morţilor va t 
nebună împotriva lor, îi prigoneam vesti lumină norodului şi Nearnu;ilor." 
pînă şi în cetăţile străine. ·:, Cnp. ?2. 1 9 .  ; t��: i 

. 
.J3i_o, -t6. „„:, 1 cor. i:-). :!O. Col. t . 1� .  Apuc. 1 . 5. 

1 2. ln • acest scop, m'am dus la D�: 24. Pe cînd vorbea el astfel ca să se mase cu putere şi învoire dela preoţi i apere, festus a zis cu glas tare : Pa. cei rr:ai de seamă. ''l'"P·9· 3' ?! . ti .  vele, eşti • nebun ! Im·ă ţătura ta" cea 1 3. Pela amiază, împărate, pe drum, multă te face să dai în nebunie." am văzut strălucind împrejl!rul me� ''2Reg. s. 1 1 .  roonto. 20. 1 cor. J . 2:<; 2 . 1,., 1' ; '· '°· 
şi împrejurul tova_răşilor 1!1e1 .o lumi- 25. „Nu sînt nebun, prea alesule fe. nă din cer, a cărei strălucire mtrecea stus," a răspuns Pavel ; „dirnpotril'ă pe a soarelui. . . _ • . rostesc cuvinte adevărate şi chibzuite' 1 4. Am căzut cu toţ11 la p�m!nt ; .şi 26. Impăratu l ştie aceste lucruri şi eu am auzit un glas, care-mi zicea m de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală ; 'călimba evreiască : „Saule, Saule, pen- ci sînt încredinţat că nu-i este nimic truce Mă prigoneşti ? I ţi este greu s� necunoscut din ele, fiindcă nu s'au pe. arunci cu piciorul înapoi în vîrful unui trecut într'un colt ! ţepuş." _ 27. Crezi tu în Prooroci, împărate A-1 5. „Cine eşti, Doamn«; ?" am :a- gripa ? . . .  Ştiu că crezi . "  spuns eu. Şi Domnul a zis : „Eu  smt 28. Şi Agripa a zis lui Pavel : „Cu. Isus, pe care-l prigo!leşti_. . . . rînd mai vrei tu să mă îndupleci să 1 6. Dar scoală-te, ş1 stai m p1C1oare ; mă fac creştin !"  căci M'am arătat ţie, ca • să  te pun 29 .  „Fie curînd • ,  f i e  tîrziu", a răsslujitor şi martor atîţ al lucrur�lor, pe puns Pavel, „să dea Dumnezeu ca nu cari le-ai văzut, cit ş1 al lucrurilor, pe numai tu, ci toţi ceice mă ascultă astă cari mă vei vedea făcîndu-le. "C•P·22·15· zi, să fiţi aşa cum sînt eu, afară de 1 7. Te-am ales din mijlocul norod�- lanţurile acestea." "" Cor.7.7.  lui acestuia şi din mijlocul Neamuri-lor, Ia • cari te trimet, '' Cop. �'"2. 21.  I 1 8. ca să • le deschizi ochii, să •• 

se întoarcă dela întunerec la lumină, şi 
de supt puterea Satanei la Dumnezeu ; 
şi să ţ primească, prin credinţa în Mi
ne, iertare de păcate şi moştenirea ţţ 
împreună cu cei •ţ sfinţiţi. ""Isa.35.&;•2.7. 
Luc . J . i'9 .  Ioan � . 12. 2Cor. J . .j.  Eres . 1 . 18. J Tes.5.ă. 
M 2 Cor. 6. 14. Eres . -t. 1�; :; . s .  CoJ, 1 . 1:-1. l Pl't. 2.9, 20. 
ţLuc. 1 .  7i. ţţ E(t>s. 1. 1 1 .  ('ol. I .  12. ':'ţCuJ1. 20.:r2 .  

1 9. De aceea, împărate Agripa, n'am 
vrut să mă împotrivesc vedeniei ce
reşti. 
20. Ci am • propovăduit întîi celor 

din Damasc, apoi în Ierusalim, în toa
tă ludea, şi la Neamuri, să se pocăias
că şi să se întoarcă la Dumnezeu, şi 
să facă fapte•• vrednice de pocăinţa 
lor. "" CnJl .9 .20,2'2,29; U. 26; t3. U, 16-2t. :.:":• Mat . a.s .  

21 . lată de ce au pus Iudeii • mina pe 
mine în Templu, ş i  au căutat să mă 
omoare. '' Cup.21.:io, HI.  

· 22. Dar, mulţămită ajutorului lui 

Nevinovăţia lui Pavl'l recunoscută. 
30. Impăratul, dregătorul, Beren ice, 

şi toţi cei ce şedeau împreună cu ei, 
s'au sculat. 
3 1 .  Şi cînd au plecat, ziceau • unii 

către alţii : „0mul acesta n'a făcut ni· 
mic vrednic de moarte sau de închi
soare." �:cup.23. 9 , 29; 2i>.Zi. 

32. Şi Agripa a zis lui Festus : „Omu
lui acestuia i s'ar fi putut da drwnul, 
dacă • n'ar fi cerut să fie judecat de 
Cezar." �� Cap. 2:J. 1 1 .  

Plecarea lui Pai•el la Roma. 27 t . După ce s'a hotărî!* să ple
căm cu corabia în Italia, pe Pa· 

vei şi pe alţi cîţiva întemniţ�ţi i-au 
dat pe mina u nui sutaş a l  cetei de os
taşi Augusta, numit Iuliu. ''_C•P·�5-12.:r" 

2. Ne-am suit într'o corabie dela A
dramit, care avea să meargă pe coa: 
sta Asiei, şi am pornit Aveam cu noi 
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pe A_ristarh • Macedoneanul din Te- I întreb . . . 

27. 1 09 1 
alon1c. ' 'Cnp.rn 2\l • uin(at m1iloace d · 5 3 A doua zi, am ajuns la Sidon 

.· : c�ns corabia cu frîn h .e . ai�tor, au în-
Îiu care se purta• omenos cu Pa�e�

1 �a �u cadă peste Sir� 11 ' ş�, de !eamă 
l� d�t v<;>i� să .�ea rg� pe la ptieteni\ 

1� §os . . �stf�I s'au lăs�t
a�l:��t ptn�ele 

ăi şi să fie mgnJ 1t de e1. '' C•p.2u3; 28. 16_ f · F�mdca eram bătuţi f t de \ mt. 

s 4 ' După ce am plecat de  acolo am • urtuna, _a doua zi au înce o
are, tare de 

pl�tit pe ling� C'.ipru, pentrucă vÎntu-
I� �ar� tncăr�tura din cofaii:

a arunce 

rile erau potnvmce. stre
. ş 1 '!, trei� z1, noi, cu mî�ile n 5 . qu_p� ce. am trec_ut ma re� care scai- ' am lepadat uneltele corăbiei 

oa-

dă Cih�1� ş1 Pamf1ha, am aiuns Ia Mi- 20 Soarele . "lon,;u. 
ra în L1c1a. , . mai· mul .  . ş1 s_telele nu s'au văzut 

6. Acolo. sutaşul a gas 1t o _corabi� din puternic�
e. zi!�, ŞI furt�na . era aşa de 

Aiexandn_a, care mergea m Italia, şi rice n"d 
-� cit la �rma pierdusem 0_ 

ne-a s_u it m ea . . . 21 
a ei e . . de scapare. 

7. Timp de m_a 1 �uite zile, am mers vre.:O 
Oamenu nu mmcaseră de multă 

încet cu �o!a� 1a, ŞI n_u fără greutate locut1o�
tunf1 Pa�·el s'a sculat în mij 

am atins malţ1mea Cmd, unde nu ne-a b · , ' ) a zis : „Oamenilor tre
lăsat vîntul să ne �prim . Am trecut nU

ia sa ma
b�scu_Itaţi, şi să nu fi° por

pe la capătul Cretei, alături de Sal- pat �
u cora 1� dm Creta, ca să fi scă

mona. . pagu�ă 
aceasta pnmejdie şi de această 

s. E?e ab!a am. m�rs cu �orabi a pe 22. A�um ." , . , . . 
margmea msule1, ŞI am ai uns la un bună . t 

\a ,sfat�1esc sa f1ţ1 cu mie 
Ioc num it „Limanuri bune", de care p ieri : 

p�n ruca f1.c1 u�ul �in voi nu va 

era aproape cetatea Lasea. " a corăb
ş
iei�u va 1 alta pierdere decît 

9. Trecuse destul de mu lta vreme, şi 23 Un înrrc • I . 
călătoria pe mare se făcea primejdioa- rui�„ sînt"'ei� 

� J?u�nerulu_1, al că: 
să, pent��,că • trecuse chiar ş! vr�mea s'a arătat azi 'n�

1
a��;�

ia 1 sluicsc, m1 
„posh_1lu 1 . · De aceea Pavel a mştnnţat "Cap . 23 . 1 1 .  ''''Dan.6.16. Rom. l . 9. "1'im 1 ,  

pe ce 1_lalţ1, . . . ''Le•:Z:·27· ::9· 24. ş i  mi-a zis : „Nu te teme, Pav�I� : ! O. ş! le-a zis . „Oamen!l�r, c�lat?r�a tu trebuie să stai înaintea Cezarului '. vad " c� nu s� va fac"e fara pm�eid 1e şi iată că Dumnezeu ţi-a dăruit pe tod 
ş1 f�ra "m�lta "pag-uba, nu num�1 pen- cei ce merg cu corabia împreună 
tru mcarcatura ş 1  pentru corabie, dar tine." 

cu 
chiar şi pentru vieţile noast_re. ��- •De a�eea, oamenilor, liniştiţi-vă, 
_
1 1 .  S_ut�şul a �s�ultat m"a1. 1!1ult d_e cac1 am mcredere în Dumnezeu că 

mmac1 ş1 de stapmul corabm de cit se va întimpla aşa cum mi s'a spus 
de vorbele lui Pavel. '' Luc. t . 45. Rom . •. 20.21 . 2Tim. 1: 12. 

1 2. Şi fiindcă limanul nu era bun de 26. Dar trebuie să dăm peste • un 
iernat, cei mai mulţi au fost de părere ostrov." " l"•p. � . 1 .  

să plece cu corabia de acolo, ca să în- 27. In noaptea a patrusprezecca pe 
cerce să ajungă la fenix, liman din cînd eram împinşi încoace şi în�olo 
Creta, aşezat spre miazăzi-apus şi spre cu corabia pe marea Adriatică, pela 
m iazănoapte-apus, ca să ierneze acolo. miezul nopţii, marinarii au bănuit că 

1 3. lncepuse să sufle un vînt uşor se apropie de pămint. 

de miazăzi ; ş i ,  ca unii cari se credeau 28. _ �u mă�ur�t adî�cime_a apei, şi 
stăpîni pe ţintă, au ridicat ancorele, au g-as1t �ouazec1 de stinie,m ; au mers 
şi au pornit cu corabia pe marginea puţm _mai d!f'art_e, _au masurat:o . d1� 
Cretei . 

nou, ş1 au gas1t cmc1sprezece s1tn1cn1 . 

1 4. Dar nu după multă vreme, s'a des- 29. De teamă să nu se lovea�d de 
lănţuit asupra insulei un vînt furtu- stînci, au �r��cat. patru anc�re tnsprc 
nos, numit Eurachilon. cîrma corabm, ş1 doreau sa se facă 

15. Corabia a fost I uată de el, fără să ziuă. _ . .. , 
poată lupta împotriva vîntului, şi ne- 30. Dar deoare�e corab1ern cautau 
am !ăsat duşi în voia lui. să fu�ă din corabie, ş1 }'o�ze:r

u ���·� 
16. Am trecut repede pe la partea de !rea m mare, sur,t �U\ mt 

1 d .  
jos a unui ostrov, numit Clauda, ş i  a - să . arunce a�c�rf e m spre pa r  ea 1· 

b1a am pu!ut să pun�n� mîna _pe luntre. I namte
p 

a. crab:: 
�utaşului şi ostaşilor : 

1 7. Dupa ce au ridicat-o m sus, au 3 1 .  au a z 



1 092 F A P T E L E  A P O S T O L I L O R 27, 28. 

Dacă oamenii aceştia nu vor rămînea Î� corabie, nu puteţi fi scăpaţi." 
3 2. Atunci ostaşii au tăiat funiile lun

trii, şi au lăsat-o să cadă jos. 
33.  Jnainte de ziuă, Pavel a rugat pe 

toţi să mănînce, şi a zis : „Astăzi sînt 
patrusprezece zile, decînd staţi mereu 
de veghe, şi n'aţi luat nimic de mîn· 
care în gură. 

34. Deaceea vă rog să mîncaţi, căci 
lucrul acesta este pentru scăparea voa
stră ; şi nu vi se va pierde nici* un păr 
din cap." '"l Re� . 1 . 52. Mot.10.30. Luc.12.7; 21.18. 
35. După ce a spus aceste vorbe, a 

luat pîne, a •  mulţămit lui Dumnezeu, 
înaintea tuturor, a frînt-o, şi a început 
să mănînce. 
"' 1 So.m.9.13 . .Mat.15.36. Mnrc.6.6. Ioan6.11. 1Tim.4.3; 4 .  
36. Toţi s'au îmbărbătat atunci, şi au 

luat şi ei de au mîncat. 
37. ln corabie eram de toţi : două su

te şaptezeci şi şase de su su fle te •. 
"' Cap.2.41; 7. 14. Rom . 13 . 1 .  lPet.3.20. 

38. După ce s'au săturat, au uşurat 
corabia, aruncînd griul în mare. 

39. Cînd s'a făcut ziuă, n'au cunos
cut pămîntul ; dar au văzut de departe 
un golf, care avea maluri nisipoase, 
şi au hotărît să împingă corabia într'a
colo, dacă va fi cu putinţă. 

40. Au tăiat ancorele, ca să le sloboa
dă în mare, şi au slăbit în acelaş timp 
funiile cîrmelor ; apoi au ridicat ven
trila cea mică după suflarea vîntului, 
şi s'au îndreptat spre mal. 

4 1 . Dar au dat peste o l imbă de pă· 
mint, unde s'a • înfipt corabia ; şi par· 
tea dinainte a corăbiei s'a împlîntat şi 
stătea neclintită, pe cînd partea di
napoi a început să se rupă de izbitura 
valurilor. " 2 Cor. 1 1 . 20. 

4 2. Ostaşii au fost de părere să o
moare pe cei întemniţaţi, ca să nu sca
pe vreunul prin înot. 

43. Sutaşul însă, care voia să scape 
pe Pavel, i-a oprit dela gîndul acesta. 
A poruncit ca cei ce pot înota, să se 
arunce de pe corabie în apă, şi să iasă 
cei dintîi I� pămînt ; 

44. iar ceilalţi să se aşeze unii pe 
scînduri, iar alţii pe frînturi de cora
bie, şi aşa s'a făcut că au • ajuns toţi 
teferi la uscat. •vers.22. 

Trei lu.ni în insula Malta. 

28 1. Dupăce am scăpat de primej
die, am aflat că ostrovul • se che

ma Malta. • Cap.27.26. 
2. Barbarii • ne-au arătat o bunăvoia-

ţă puţin obicinuită ; ne-au primit tot� la . un f?� "!ar�, pe care-l aprinPe� sera <;Im pricina ca ploua, şi se lăs Un frig mare. "·"Rom . l . 14. l Cor. 14 . 1 1 . Col.:�; 
3. Pavel strînsese o grămadă de m· · răcini, şi-i pusese pe foc ; o năpîr 

a: 
a ieşit afară din pricina căldurii 

c� 
s'a lipit de mina lui . • şi 

4. Barbarii, cînd au văzut năpîrc spînzu��tă de mina l!-;1i, au zis unii că� tre altu : '?Cu ad�-.:arat omul acesta este u� ucigaş,� cac!. „�reptatea" nu vrea sa-I l ase sa tra1asca, măcar că a fost scăpat din mare." 
5. Pavel a scuturat năpîrca în foc şi n'a simţit niciun rău. ' 
6. Oamenii aceia se aşteptau să-l va. dă umflîndu-se sau căzînd deodată mort ; dar, dupăce au aşteptat mult şi au văzut că nu i se întîmplă ni'. 

�j��a: ;.ăiă 
ş���� ��hi���t părerea, şi 

'" Marc. 16. 18. Luc. 10. 19. '''"'' Cap. 14. U. 
Vindecarea tatălui lui Publius. 

7. In împrejurimi erau moşiile mai 
marelui ostrovului, numit Publius. El 
ne-a primit şi ne-a ospătat cu cea mai 
mare bunăvoinţă trei zile. 
8. Tatăl lu i  Publius zăcea atunci în 

pat, bolnav de friguri şi de urdinare. 
Pavel s'a dus la el, s'a rugat •, a pus" 
mînile peste el, şi l-a vindecat. 
:.'< Iac. 6. 1 4, 16. r.:•>:' �Inrc. 6 . 5; 7.32; 16.18. Luc.4.40. Cap.19. 
11,  12. 1 Cor.12. 9,28. 

9. Atunci ·au venit şi ceilalţi bolnavi 
din ostrovul acela, şi au fost vindecaţi. 

1 0. Ni s'a dat mare cinste • ;  şi, la 
plecarea noastră cu corabia, ne-au dat 
tot ce ne trebuia pentru drum." 

r.:• Mnt. 15.6. lTim . 5.17. 

Sosirea la Roma. 
1 1 .  După o şedere de trei luni, am 

pornit cu o corabie din Alexandria, 
care iernase în ostrov şi care purta 
semnul Dioscurilor. 

1 2. Am ajuns la Siracusa, şi am ră
mas acolo trei zile. 

1 3. De acolo, am mers înainte pe !în· 
gă coastă, şi am venit la Regio ; iar 
a doua zi, fiindcă sufla vîntul de mia· 
zăzi, după două zile, am venit Ia Pu
zole, 
1 4. unde am dat peste nişte fraţi, c�ri 

ne-au rugat să mai rămînem şapte zile 
cu ei. Şi aşa am ajuns la Roma. • 

1 5. Din Roma ne-au ieşit înainte, p1-
nă în „Forul lu i  Apiu", şi pî�ă la 
„Cele trei Cîrciumi", fraţii, cari au· 
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vei, a 1!1u am 1  u1 umnezeu, şi s'a lmpărăţia lui rl� lui. Pavel le-a vestit• îmbărbatat. . vezi, şi a c
" mneze'-!, le-a adus do-

J 6. Cînd a� �Juns l_a �orna, sutaşul pri� •• Legea i�!ak s_ă-1 �ncr�dinţeze, 
a dat _pe cei mte�n�ţaţ1 �ăpitanului roci, despre 1 �•se ş1 prm Proo
străj enlor . pa!at� lu! , }�r 1�1 • Pavel i Isus. Vorbirea ţl�!ur�le pr�vitoare la 
s'a îngădmt sa ramina mtr"un loc deo- seara. " Luc.21.21. c.a e_ d1mmeaţă pînă 
sebit cu un ostaş care-l p�zea. 24. Unii • au cr P- 17 .3 , 10 .�  . ..,cnp.20. 0, 2".! • 

. Cap. 21. 25; 27. 3. ia r alţi i n 'au cre{�t c� .le spunea el, 
Pavel propo văduieşte la Roma. 25.  Fiindcă ei au Îecatc:����''." · •; 1'.· "· 

ţelegeri;_ unii cu aft ii, Pavel �
.�n nein-

1 7. Dul?
.ă trei :zile, P�ve! a chemat pe gat dec1t aceste vorbe . Bine a 

adău
mai marii _Iudeilor ;_ ŞI, c1�d_, s'au adu- Duhul Sfînt p · · •• spus 
nat le-a zis :  „fraţi lor, fara să fi fă- părinţii voştr{

10 proorocul Isaia către 
cut'• ceva Î�l?o triva no rod_ ului sau obi- 26. cîn� a . .  zis :  „Du-te . la poporul ceiurilor .pan_nţ 1lor . noştri, ar:n •• fost acesta, ş1 .z1-1 : „Veţi auzi cu urechile băo-at la mch1soare m Ierusalim, şi de voast�e, ş1 nu veţi înţelege . cu oc1i· ·  
ac�lo am fost dat în mînile Roma- voştri veţi privi, şi nu veţi 'vedea 

11 
oilor. <• Cap .  21. 12,  13; 25.8. '"" Cnp .21 . 33. �::.� ·8�·

1
�

. 
ll��!i;'.4�����2 

.
. 

1
21 •. SM. e.t. 13,u, 10. Murc:.a. 12. 1 8. Dupăce m:au s�pu� la cercetare•, 

ei aveau de gmd sa-�1 dea drumul, �7· _Căci_ inima acestui norod s'a îm
pentrucă nu era în m me nici o vină p•etrit ; ei aud greu cu urechile şi-au 
vrednică de mo arte. mc��s �chii, ca nu cumva să v�dă cu 

·:• cnp. 22.21;21.10; 25. 8; 26. 31. och_u,_ sa audă cu urechile, să înţeleagă 
t 9. Dar I udei i s'au îm potrivit, şi am• c� 1�1_ma_, să se întoarcă la Dumnezeu 

fost silit să cer să fiu j udecat de Ce- şi sa-i vindec." ' 
zar, fără să am dealtfel niciun gînd să 28 .. Să ştiţi dar că mîntuirea aceasta 
pîrăsc neamul meu. « cap.25. u. a Im Dumnezeu a fost trimeasă Nea-

20. De aceea, v'am chemat să vă văd, ���-��. :;,î: 1�6��r21�;6��/�!."�om��:��·,:'-'1, şi să vorbesc cu vo i ; căci din prici- 29. Cînd a zis aceste vorbe, Iudeii au na • nădejdii lui Israel port eu acest„ plecat, vorbind cu aprindere între ei. lanţ.'' «Cap.26. 6 , 7 .  ''"'' Cap.26.2\l. Eles.3. l ; l.1; 
6.20. 2Tiln . 1 . t6; 2 .9 .  �'ilm. !0,13. Pavel stă şi propovăduieşte doi ani 

21 . Ei i-au răspuns : „Noi n'am pri- la Roma. mit din Iudea mei o scrisoare cu pri- 30. Pavel a rămas doi ani întregi învire la tine, şi n'a venit aici nici un tr'o casă, pe care o luase cu chifrate, care să fi spus. sau să fi vor- rie. Primea pe toţi cari veneau să-l bit ceva rău despre tme. vadă 
22. Dar am vrea să a�zim părerea ta, 3 1 .  'propovăduia • Impărăţia l ui Dum

pentrucă ştim că partida aceasta pre- nezeu, şi învăţa pe oameni, cu toată 
tutindeni stîrneşte • îm potrivire.'' I îndrăzneala şi fără nicio pe<li�ă, cele 

" Luc.2 .• 34. Cap .
. 
24.o.' u. tP.et.2 .

. 
12;1.H

: privitoare la Domnul Isus HTistos . 
23. I-au hotănt o z1, ş1 au venit mai • C•r. • . 3 1 .  Efr,. 6. n. 

E PI STO LA LU I PAVE L CĂT R E  R O MA N I  
3. Ea priveşte pe �iul. Său, nă_scut • 

Urarea. din sămînţa lui David, in ce pmcştc 
1 1. Pavel, rob al  lu i  Isus Hristos, che- trupul • Mau.s.16. Lu<.1.32. Fap1. 2.)•. 2Trn>! '· 

mat • să fie a.posto!, pu� deoparte „ 4 . ; în ce prh·eşte • duhul „ sfin
ca să vestească Evanghelia !Ul Dum- ţe�i�l dovedit cu pu!er� ţ că este _Fiu� 
nezeu, *Fapt.22. 21 . 1 cor. 1 . 1 .  Gal. 1. �. I i Dumnezeu, prin innerea morţ1lor , 
ITlm.1. 11;2.7. 2T1m. 1.11. <••Fapt.9.15; 13:

2 .• Gal:
1.1o. 1 

adică e Isus Hristos, Domnul nostru, 
� pe care o •  făgăduise mai ma1�te •J�aJJ 1 . u. Ga1 . u . ••Fap1. 13.33. · Err .

. 
•. 11.  

pnn •• proorocii Săi în Sfintele Scnp- r. . care am • primit harul ş1 a-
luri. • Fapl.26.6. Tit. t. 2. •« Cap.3.21; 16.26.Gal.3.8. :J. prin 
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postolia, ca s ă  aducem, pentri:1 • •  _Nu
mele Lui, la ascultarea ţ credmţe1 pe 
toate Neamurile, 
'-'Cap.12.3; 15.li"1 . lCor.Jil.JO. Gnl . 1 . 15; 2 .9 . Efe�. 3.S. 
�""�"" Fo.pt. 6. 7. Cnp. 16. 26. t Fo.pt. 9.Jfl. 

6. între cari sînteţi şi voi, cei chema
ţi să fiţi ai lui Isus Hristos. 
7. Deci, vouă tuturor, cari sînteţi 

prea iubiţi ai lui Dumnezeu în �orna, 
chemaţi • să fiţi sfinţi : Har •• ş� pace 
dela Dumnezeu, Tatăl nostru, ş1 dela 
Domnul Isus Hristos ! 
„�Cap. fi. 2.f. 1 Cor. I.2. t Tei:i. -t. i. ::r�' t Cor.1.3. 2 Cor. 1.2. 
Gal . 1 . 3. 

1 7. d�o:r�ce în • ea este descoper·t· o nepnhamre, pe care o dă Dumne 1 a P!in cr�dinţă şi care. duce Ia ere���'. ţa, dupa cum este sens : „Cel neprih" nit •• va trăi prin credinţă." '' Cn a·:"� Bab. 2 . .f.. Ioan3. 36. GaJ. 3 . 11 . Filip. :-t 9. Evti�:�: 
Starea de păcat a omenirii. 

1 8. Jl.i!înia • }ui Du_mnezt:u se desco. p�r� dm _cer 1mpotnva. «?ncărei necin. stm a lui Dumnezeu ş1 1mpotriva or· cărei nele�iuiri. a oame_ni_lor, cari în�: duşe adevarul rn nelegm1rea lor. � Fnpt. 17 .30. Efr:-<.f1.6. Col.a.6 
1 9. fiindcă • ce se poate cunoaşte de: Pavel şi creştinii din Roma. spre Dumnezeu, le este descoperit în 

8. Mai întîi multămesc • Dumnezeului ei, căci le-a fost arătat de Dumne
meu, prin Isus Hristos, pentru vo! toţi, zeu ••. :· Fapt. u. 17. ,„,. Ioan 1.o. 
căci credinţa •• voastră este vestită în 20. ln adevăr, însuşirile nevăzute • 
toată lumea. ·:· 1 cor. u. Filip. 1 , a. ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumne
Col. 1 . 3, L 1 Tos. 1 .2. Filrn . 4. ''·•· Cap. rn. 1•. 1 Te•. 1 . s. zeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea 
9. Dumnezeu•, căruia li slujesc•• în lumii, cînd te uiţi cu băgare de seamă 

duhul meu, în Evanghelia fiului Său, la ele în lucrurile făcute de EL Aşa că 
îmi este martor că vă pomenesc neîn- nu se pot desvinovăţi ; 
cetat ţ în rugăciunile mele, . . 

" _ ·••Ps.1�.1,ri.-. Fapt.14.17; 11.21. 
" Cnp.9. 1 . 2 cor. l .2.l. Filip. 1 . s. 1 Tes. 2 . c,. ""Fapt.27. 2 1 .  fundca, macar ca au cunoscut pe 23. �Tim:J.3. tl Tes .3. lO. 

• . . ·· 1 Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dum-
1 _0. ŞI cer totde"auna. C'!_, rrm \:o�a nezeu, nici nu I-au mulţămit ; ci s'au (Ul �umne�eu, sa am msfirş1t fer1C1rea dedat la gîndiri deşarte •, şi inima lor să vm Ia voi. fără pricepere s'a întunecat. '� Cnp. 15.23,32. I Tes. 3. 10. �,;„ Jue. -t. 16. •:< 2Reg. 17. 15. Ier. 2 .5 . Efeş.-1 . 17,18. 
1 1 . Căci doresc să vă �ăd, ca să • 22. S'au • făl i t  că sînt înţelepţi şi vă dau vreun dar duhovnicesc pentru au înebunit · ·:· 1er. 1�. u. 

întărirea voastră, ·:·cap. i5•29• 23. şi au �chimbat slava Dumnezeu-
1 2. sau mai degrabă, ca să ne îmbăr- lui • nemuritor într'o icoană care sea

bătăm laolaltă în mijlocul vostru, prin mănă cu .omul muritor, păsări, dobi
credinţa •, pe care o avem împreună, toace cu patru picioare şi tîrîtoare. 
ŞÎ VOÎ ŞÎ eu. (tTit. 1 . 4 . 2Pet. l . 1. •:<Deut. 4. 161 etc. Ps. 106. 20. Isa. 40. 18, 25. Ier. 2. li. 
1 3. Nu vreau să nu ştiţi, f�aţilo�, c_ă

, E
;ec. s. io. Fapt . :7·29� . _ _ 

de • multeon am avut de gmd sa vm 4. -De acc�a. ! D�mnezeu I a Iasat 
la voi, ca să culeg vreun rod•• printre pr_ad_a necur�ţ1e1, s� .�r!:"�ze �oftele 
voi, ca printre celealte neam un, dar ţ 1�1m1lc�r lor ' a�a . ca 1ş1 ne�mstesc 
am_ fost_ îm�edicat pî�ă ac�m. ;�����;_tEf���f.1�

r:!.e2'Tes. 2 . 1 1 , 12. ""��:��!::!. ·· ( ap.fa.2".:L ···.·Fihp. 4. 17. l-apt. 16. i . TlTeş.2 .18. 1 Tee.4 . 4. 1 Pet. 4 . 3. ţLev.18.22. 
1 4. Eu • sînt dator şi Grecilor şi Bar- 25. căci au schimbat în minciună adcb�ril<:>r, şi celor învăţaţi şi ce�or neîn- vărul • lui Dumnezeu, şi au slujit şi vaţaţ1. -' t Cor.9· 16• s'au închinat făpturii în •• locul Făcă-
1 5. Astfel1 în ce mă priveşte pe mine, torului, care este binecuvîntat în ve-

am o vie aorinţă să vă vestesc Evan- ci ! Amin. '' 1 Tes. I.9. ! loans.20. -"'ls•.«.20. ghelia vouă celor din Roma. Jer. t0. 14;I3.25. Amoe2.4. 
26. Din pricina aceasta, Dumnezeu 

Neprihănirea se capătă prin credinţă. i-a lăsat în voia unor patimi • scîr
boase ; căci femeile lor au schimbat 
întrebuinţarea firească a lor într'una 
care este împotriva firii ; 

1 6. Căci • mie nu mi-e ruşine de E
vanghelia lui Hristos ; fiindcă•• ea este 
puterea lui Dumnezeu pentru mîntui
rea fiecăruia care crede : întîi a ţ Iu
deului, apoi a Grecului ; • P• 40 9 10 
=�:HF!:t:a��·:g�2e:::. �?:��-:�4_15.2. t Luc:2.3·0-:rc� 

>:•Lev.18.22,23. Efes.5. 12. Juda.10. 27. tot astfel şi bărbaţii, au părăsit 
întrebuinţarea firească a femeii, s·�� 
aprins în poftele lor unii pentru alţu, 
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au săvîrşit_parte băr�ătească cu parte lor � · . 1 095 
bărbăteasc:i 11.!c�uri sc1rboase, şi au pri- 1 , e, .Prin stăruinţa în b "  _ 
mii în ei rnş1ş1 plata cuvenită pentru 

s
t 

a,_ cinstea şi nemurirea . 
ine, cauta 

rătăcire.� Io�. ' - - di� �·uha
d�a �inie _şi ur�i� celor ce 28. fundca � au cautat sa păstreze adcvărulu· !(ilceav� se •mpotrivesc " 

e Duf!!nez_eu 11! cun?ştmţa �?r, Duni- 1 şi as,�ul�a de nelegiuire. 
�ezeu 1-a las�t rn _voia m1i:it11 lor hlc- 9. Necaz i stri 

i„,_,_ ,� cap. 1. "· n". u. 
stemate , ca sa faca lucruri neî_ngădui- ?ri�.e sufle� om���rare va \"eni p�ste 
te•. . . . .„ Erl'S.5. 4 .  intu • peste lude 

c care face raul : 
29. Astf�l. au ajuns pl1_ni de or� ce fel '''Au1n,

u'.1.�.PL�� r2e��e .Grec. 
de nelegnnre, <le curvie, de viclenie 1 0. Slavă • cinst · · · ' · "· ' "•': 4 . t:. 
de lăcomie, de răutate ; plini de pizmă' să peste oricine f�cş: b�cel \"a .vc�.1 în. 
de ucidi;r�. 9e �e_artă • . 

de. înşelăc! nn�: ,1 ste lud:u! a�oi peste ar'�� e : in.':.�':�e,
de por�1r.1 r�utac�oas� ,  srnt şoptitori, 1 1 . C.ac1 • 1naintea lui Dumnezeu . . 

30. b!rţ1ton, l!nt.�m _de . Du_mnezeu, � � „;re I? vedere faţa omului. · ·  u,„, w �� 
obraznici, trufaşi, l�ud3:roş1, n ... a�cocito- , l·o1. �·J.�· ; p{���3 : ;19. Fnpt. 10.s.a. Ga1. 2 . t1. Eh::-1.1;_;� 
ri de rele, neascultaton de pann\i, 1 1 2  T ( "  · · · · _ • . 

31 . fără pricepere, călcători de cu- vor ·pie�i 
1
f
�e�cl au . p�cahnt fără lege, 

vînt, fără dragoste firească, neînduple- , cătu it avîn�
r
�e 

ege • şi :oţ1 cc 1cc _au pă
cati fără milă. I lco-e. 

ge, vor 1 JUdecaţ1 după 
32'. Şi, măc�r c� ştiu • hotărîrea lui _t''J. Pentrucă nu • cei ce aud L Du�ne�eu;. ca cei .c� fac asemenea lu- s!nt �epri�ăniţi înaintea lui Dumn����· crun, srnt . vr�dnm de moart.e, t_?tuş, ' c! cei c� .•mplinesc legea aceasta vo; ei nu �uma1 c� le fac, dar ŞI gas':!sc ' f1 socotiţi neprihăniţi. ' 

de bun i ţ  pe cel ce le fac. ':')laL 7 . :!1 . Iu.c. 1 . ?!,2l, 2�1. 1 1nan:i '· 
<• Cnp. 2. 2.  ''"'' Cup . G . 21 .  + Ps .50. 1s. Osea ;.3. 1 4. Cînd Neamurile, măcar că n'�u 

Nepocăinţa Iudeilor. lege, fac .din fire lucrurile Legii, prin 
. . . . ace�sta e1, can n'au o lege, îşi sînt sin-2 1 .Aşa dar, omule, oricine a1 f1 tu, guri lege ; 

care, judec i pe altul, nu te pot i des- 1 5. ş1 ei dovedesc că l ucrul Le!T11 este 
�movăţi • ;  căci ••. prin _faptul că j_�de- sms în inim ile lor ; fiindcă despre lu
ci pe altul, t� osu;1deşh singur ; .fnnd- 1 c�ul ac�sta mărturiseşte c�geţul lor şi 
că tu, care . JUdec1 pe altul, faci ace- gindurile l�r, c�n sa� se m1 inovăţcsc 
leaşi lucruri. sau se _desvmornţesc intre ele 

•ca1i.t.20. - < 2 sam.12 &-7 . �lat. 1. 1, 2 Ioane 9. 1 6. Ş1 faptul acesta se va 1 ec.lca în • 
2. Ştim în adevăr, că judecata lui 1 zrna cînd, după Evanghel ia •• mea, 
Dumnez�u împotriva celor ce săvîr- . Dumnezeu va judeca, prm ţ Isus H m· 
şese astfel de lucru ri, este potrivită cu i tos, lucrurile ascunse ale oamenior. 
adevă_rul. . . . · :�!: ��� ��·. ��:�1���� �\.}0:'.:,��-· :L�''.':;

·
.!
·
,'\1��::�: !:�: 3. Ş1 crezi tu, omule, care judec� P� s. 1 r„. 4. 5. +Cnp. 16. "· , Tim. 1. 11.  eTuu.e. ' 

cei ce săvîrşesc astfel de lucrun, ş1 : . . . . 

pe cari le faci şi tu, că vei scăpa de , Iudeu nu se pot des1"11:01·ă/1. 

judecata lui Dumnezeu ? \ 1 7  Tu • care te numeşti Iudeu, care 
4. Sau dispreţuieşti tu bogăţiile • bu- te .; reazi�i re o Lege, care ţ te lauzi 

nătăţii, îngăduinţei •• şi îndelungei t .  cu Dumnezeu tău, '%u . :u .  1"""'·"'· '"""·'' 
Lui răbdări ? N u  vezi ţţ tu că bunăta- 6, 7. 2cor. 1 1 . 22. <·<•)1;,- . :1. 1 1 .  , .,p.:u. •1,„ ,·  .. �·., 
ti;_a l�i Dumneze u  te îndeai:'.1�.� la P�- 1 48j28 10����\unoşti . voia Lui, care ştii camţa ? <•Cap. 9. 23. Eles.1. 1; 2. •, • ·  ·--· Cap. 3.25• _ j . d ebi e " între lucruri, pen-
tExod.3-1.6. tt �sa.30: ie. �Pet.3: 

9'.15..
. 

j sa �CI 
ti
e?�văţ�t de Lege ; 5. Dar, cu 1mp1etn�ea �m�� 1.tale, c�re truca eş 

• D•ui. u. i». u;.19,,„. rn•r . . .,,_ 
nu vrea să se pocă1asca, 1ţ1 a?�n! � I 1 9 tu care te • măguleşt i că eşti ca· 
comoară de min ie pentru ziua m.1me1 

ŞI 1 •  · �rbilor lumina celor ce sînt în 
a arătării dreptei j udecăţi a Im Dum- 1 .auza • 

nezeu, .:, Deut. 32-:W· Iu.c. f•-�· i mtuner����1nt. 1.-.. U;:?:\. 11i.1� . 19.'.!�.  to.1n:1· :�. „,: u 
6. care • va răsplăti fiecăruia du pa

•
· 20 povăţuitorul celor făra m inte, 1�· 

faptele lui . * Iov:w.u. Ps. 62.12. Prov. 24. 12. văţlÎtorul celor neştiutori,_ pentruc�. m 
Ier. 11. 10; 32. 19. Mat. 16. 27. Cap. 14. 12. 1 Cor. 3. 8. L ai • dreptarul cunoştmţe 1 dep m� 
2Cor.5. �o. APoc. 2. 23;20. 12;22.�2. . . .egtaclevărului ; - •C:>p.u;. 2Ttm. '· "'""'· 

7. Ş1 anume, va da viaţa vecm1că ce- şi a 
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2 1 .  tu deci, care înveţi pe alţii, pe I p�ih�nit Î_!J cuvi�te_le. Taie, ş i să ie . tine însuţi nu te înveţi ? Tu, care pro- b1ru1tor cmd vei f1 j udecat. " şi 
povăduieşti : „Să nu furi," furi ? �

"' Iov 40. s . .;":• 1oa�3.33 . t �s -�:! . \I ; "'' · 1 1 . +trs.si. .._ 
22. Tu • care zic� : „Să nu _pr�acl!r- • 5. Da�, ?aca n�l�g�utrea �oastră pune 

veşti," preacurveşh ? •• Tu, caru1a ţ1-e m lumina _nepnhanirea lut Dumneze 
scîrbă de idoli, Ie jăfuieşti templele ? ce vom zice ?. Nu _cumv� Dumneze� 

'''Ps.50. lG,elc.Mat.23.3, eLc. ''''Mol. 3 . S. este nedrept cind IŞl desJan tuieşte m• 
23

_. 
Tu •! care te făleşti ci! Le�ea, nia ? (Vorbesc • în felu� .. 

?amenilor. ) 1· 

necinsteşti pe Dumnezeu pnn calea- . . · Cnp. r.. 19. Gat . a. 15. 

rea acestei Legi ? <•vers . 11.  6. _Nicidecum ! Pentrucă, altfel, cum• 
24. Căci „din pricina voastră este va judeca Dumnezeu lumea ?  

hulit Numele l u i  Dumnezeu între Nea- . _ . ".F"c: 1'· ":'" Iovs. 3;34. 1;. 
muri", după cum este • scris . ?· Şi d_aca, prm mmc1_una mea, ade-

<•2sam.12.14. Isa.52.5. Ezec. 00.20,2:1. varul lut Dumnezeu �traluceşte şi mai mul.t spr� . slava Lut, dece mai sînt eu insum1 judecat ca păcătos ?  Adevărata tăiere împrejllr. 
25. Tăierea împrejur •, negreşit, este 

de folos, dacă împlineşti Legea ; dar 
dacă tu calci Legea, tăierea ta împre
jur ajunge netăiere împrejur. -'Gal.6.3. 

26. Dacă • deci, cel netăiat împrejur 
păzeşte poruncile Legii, netăierea lu i  
1mprejur nu i se va socoti ea ca o tă
iere împreju r?  "Fopt.10.3',so. 

27. Cel netăiat împrejur din naştere, 
care împlineşte Legea, nu te • va osîn
di el pe tine, care o calci, măcar că 
ai slova Legii şi tăierea împrejur ? 

""Mat.12. 41,42. 

28. Iudeu nu • este acela care se arată 
pe dinafară că este Iudeu ; şi tăiere 
��f :Nu{n 

n
c�re;!� aceea care este pe di-

"" Mnt. 3. 9.  Ioan s . 39. Cap . !J.. 6, 7. Go.l.6.15. Apoc. 2. 9. 

29. Ci Iudeu este acela • care este 
Iudeu înlăuntru ; şi tăiere împrejur „ 
este aceea a inimii, în duh ţ, n u  în slo
vă ; un astfel de Iudeu îşi scoate lau
da ţţ nu dela oameni, ci dela Dum
nezeu. .,.. 1 Pet.3. 4.  M Filip. 3.3. co1.2. u. 
tCa.11 . i. 6. 2 Cor. 3 . 6. ţţt Cor. 4 . 0. 2Cor.10.1B. 1Tes.2.4. 

lntîietatea Iudeului. 3 1 .  Care este deci întîietatea Iudeu
lui, sau care este folosul tăierii îm

prejur ? 
2. Oricum, sînt mari. Şi mai întîi 

de toate, prin faptul că • lor Ie-au fost 
încredinţate cuvintele lui Dumnezeu. 

.;•DeuL 4. 7, 8. Ps. 147.19,20. Cap.2.18;9.4. 

3. Şi ce are a face dacă u ni i • n'au 
crezut? Necredinţa •• lor va nimici ea 
credincioşia lu i Dumnezeu ? •Cap.1o. 1s. 
Evr.4 .2  . .;•.;• Num. 23.19. Cap. 9.6; 1 1 . 29. 2Tim.2.13. 

4. Nicidecum • !  Dimpotrivă, Dumne
zeu •• _să fie găsit adevărat şi toţi ţ 
oamenii să f_ie găsiţi mincinoşi, după 
cum este sens : „Ca ţţ să fii găsit n�-

�- _Şi . de c� să • nu  facem răul ca să vina bine dm el, cum pretind unii cari ne vorbesc de rău, că spunem �oi ? Osînda acestor oameni este dreaptă. · 
1=•cnp. 5.20;s. 1, 15, 

llldeii şi Neamurile sînt la fel. 
9. Ce urmează atunci ? Sîntem noi 

mai buni decît ei ? Nicidecum. Fiindcă 
am dovedit că toţi •, fie ludei, fie Gre
ci, sînt supt păcat, <•Vers.23. Gal.s.22. 

1 O. după cum este scris : „Nu este 
nici un om neprihănit, niciunul măcar. 
1 1 .  Nu • este nici unul care să aibă 

pricepere. Nu este nici unul care să 
caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. 

>:•Ps. H.l-3;53.1. 

1 2. To�i. s'au abătut? �i au ajuns nişte 
netrebnm. Nu este mc1unul care să fa
că binele, niciunul măcar. 
1 3. Gîtlejul* lor este un mormînt des

chis ; se slujesc de limbile lor ca să 
înşele ; supt buze au venin •• de as
pidă ; "" Pe. 6. 0 . Ier.5. 16. >::�•Ps.H'l.3. 

1 4. gura • Ie este plină de blestem 
şi de amărăciune ; «Ps.10.;. 

1 5. au picioarele grabnice • să verse 
SÎnge ; >:•Prov. 1 . 16. Isn.59.7,8. 

1 6. prăpădul ş i  pustiirea sînt pe dru
mul lor ; 

1 7. nu cunosc calea păcii ; 
1 8. frica de Dumnezeu n u • este înain-

tea ochilor lor." "Ps.:io.1. 

1 9. Ştim însă că tot ce • spune Le
gea, spune celor ce sînt supt Lege, 
pentruca orice •• gură să fie astupatăJ şi toată ţ lumea să fie găsită vinovata 
înaintea lui Dumnezeu. " ioon10.34; to.2.5· 
(I(!. Iovo. 16. Pe. 107. 42. Ezec. 16. 63. Cap. 1.  20i 2. 1. 
ţ Cap. 2. 2. Vers . 9, 23. 

20. Căci nimeni nu va fi socotit ne
prihănit înaintea Lu i, prin • faptele Le-
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gii, deoari:c-:_ pri� •• Lc€'e vine cu no-

' · 
I OQ 

tinţa deplina a p acatului. 4 I . Ce vom . 7 
,T!1P·1'.s· .1,!3. ·,�.: cF•aPp·L1.113 .. 39. Gal. 2. 16 ;  3. 11. Erco. 2. B, 9. prin puter 

z\ce. dar -că a căpătat . Avraam • ? ea ui, str a moşul nostr� 
Iertarea prin credin.tă. ''' Iso 51 • � 2. Dacă ·A��·aa&t 3 .9. Ioan8. 33, 39. 2cor. 1 1 .:?2. 

21 . Dar acum s'a ,arătat o neprihă- hănit • prin fap� a fost socotit nepri
nire • 1, pe care o ci� Du.mnezeu, fără laude, dar nu îna��t!ar

e
l 

cu
D

ce să se 
lege - dese.re ea m arturisesc •• Legea u1 umnezeu. 
şi ţ proorocu - '''Fapt . rn.u.  Cap ' 17 3. Căci ce zice S r1· 

"Cap. 0.20, „, ,,,.. ji��".�".�: f�:;.�\�'. etc. ,, Io,in 5. t6. Fnpt. 26: 22: a crezut pe Du 
c ptura ? „Avraam• 

22. şi anume, n�prihă.nirea dat ă  de 
s'a socotit ca nep�ih�z;i�� .

• �i aceasta i 
Dumnezeu, care vrne prin • credinţa În 4_ lnsă celui •  

" }'nc.1;. 6. a.1. , .6 . 1„. 2,„,  

Isus Hristo�, pentru toţi şi peste toţi venită 
1 ' . . ce lucrează, plata cu

cei ce cred rn El . Nu •• este nici o deo- ci ca ce�� 1d��o
s
r
o
a
c
t�

teşte nu ca . un har, 
sebire. �·Cap.·L •:<1:• cnp. I0. 1�. Gal. 3 . 28. Col . 3, u. 5 e ... · ' �· cap. 11.6.  

23. Căci toţ i • au păcătuit, şi  sînt lip- cr�d� în
ciC�I celui ce nu lucrează, ci 

siţi de slava lui Dumnezeu. neprih " 
'
t • 

ce .socoteşte pe păcătos 
''' Yers . n .  Cop.l! . 32. Gol a „ î i  este 

am ' · c!edmţa pe care o are el 
24. Şi  sînt socotiţi neprihăniţi fă;ă 6 T 

socotita ca nep�ihănire. "Ios. 2u'. 
plată, prin • harul Său, prin •• riÎscum- cit 

ot astfel ,  ŞI David numeşte feri
părarea, care este în H ristos Isus. f" pe omul acela, pe care Dumnezeu 
'Erc,,•P.1·.�·. ��1.�1::: iT��.�.·�-_ �v�·. �:12:·1·:·1��','.'1

· .',os
.
,
2l'19

·. �ra  �Pt.e, îl socoteşte neprihănit ' " 
.... · " e__n:e w, zice el, „de aceia · ale 

25. Pe El Dumnezeu L-a rînduit mai c�ror f�ra de leg i sînt iertate şi ale 
dinainte să fie •, prin prin credinţa în caror p�cate sînt acoperite ! " Ps.:1'. i , 2 • 
sîng�le •• Lui, o. j�rţfă de !spăşire, ca D

S. Ferice de omul, căruia nu-i ţine 
să-;;1 arate nepnhamrea Lui ; căciţ tre- omnul. ţn seamă păcatul !" 
cuse cu vederea păcatele dinainte în 9. Fe.ric��ea. �ceas!� este numai pen
vremea în delungei răbdări a lui D�m- tr� cei  , ţa1�ţ! 1mpreJur sau şi pentru 
nezeu ; •:• Lev. 16. 16. l lonu 2. 2; uo. "" Col. t.20. 

ce� neta1aţ1 1mprejur ? Căci zicem că 
iF•pt. 13.38, 39. t Tim. I . 10. Fap,.17.30. Evr.9.15. lui  Avraam credinţa „i-a fost socotită 
26. pentru ca, în vremea de acum, să- ca neprihănire." 

Şi arate neprihănirea Lui În aşa fel în 1 O. _Da
.
r cum i-a �ost socotită ? După, 

cit, să fie neprihănit, şi totuş să soco- sau inamte de tăierea lui împrej ur ? 
tească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Nu cînd era tăiat împrejur, ci cînd era 
27. Unde este dar • p ricina de laud ă ?  netăiat împrejur. 

S'a dus. Prin ce fel de lege ? A fapte- 1 1 . Apoi a • primit ca semn tăierea 
lor? Nu ; ci prin legea credinţei. î�erejur, ca o pecete a acelei neprihă

" C•p.2.11,23; 4 . 2 . 1 Cor.t.29,31. Eles. 2.n. nm, pe care o căpătase prin credinţă, 
28. Pentrucă noi credem că omul e- cînd era netăiat împrejur. Şi aceasta, 

ste socotit neprihănit prin • credinţă, pentru ca să•• fie tatăl tuturor celor 
fără faptele Legii. cari cred, măcar că nu sint tăiaţi îm

*Fapt. 13.38,39. Vers. 20-22. Cap.B.3 . Gal . 2 .16. pre jur ; ca, adică, să l i  se socotească şi 
29. Sau, poate, Dumnezeu este nu- lor neprihănirea aceasta ; 

mai Dumnezeul I udeilor ? Nu este şi --Fnc.11.10. ""Luc. t9.o. ""'· 12. 16. Gnt.u. 

al Neamurilor ? Da, este şi al Nea- 1 2. şi pentru ca să fie şi tatăl cclo.r 
murilor ; tăiaţi împrejur, adică al acelora cm, 
30. deoarece Dumnezeu este unul • nu numai că sînt tăiaţi împrejur, dar 

singur şi El va socoti neprihăniţi, prin şi calcă pe urmele credinţei aceleia, 

cr�dinţă, pe cei tăiaţi împrejur, şi tot pe care o avea tatăl n�stru Avraam, 
pn� credinţă şi pe cei netăiaţi Îm- cînd nu era tăiat împreiur. 
preiur. • Cap. IO. 12, 13. Gnl .3 .s ,20,28. 

Pilda lui Avraam. 
31 . Deci, prin credinţă desfiinţăm noi �egea ? Nicidecum. Dimpotrivă, noi în· 

tanm Legea. 
I. Greceşte: dreptate o.dică 0 stare 11 omului dupl'i. 

voia lui Dumnezeu 1 

Moştenirea vine priJ1 credi11/ă. 

t 3. In adevăr, făgă�uin,ta făcută lui 
Avraam sau seminţei lui, că va mo
şteni • lumea, n'a fos� făcută . pe te
meiul Legii, ci pe temeiu! acelei . nepri
hăniri care se capătă prin credmţă. 

1 \'IFac.17. 4, etc� Gal. .l 21. 
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1 4. Căci•, dacă m�ştenitori �înt c�ic_e Roadele acestui fapt. 

se ţin de Leae, credinţa este zadarnica, 5 l. Deci, fiindcă sîntem socotiţi n 
şi făgăduinfa este nimicită ; -' G•1 • 3• 18· 

.prihăniţi, prin cred�ţă •, avem i p�: 
1 5. pentrucă Legea • aduce mînie ; . ş! ce cu Dumnezeu, prin ţ Domnul no. 

unde nu este o lege, acolo nu este mei stru Isus Hristos. ''' hn. "2 . 11 .  Ioun 1• '3 
călcare de lege. �� cllp. a.  20; o. 13, 20; 1 . s, 10, 11 . i�!�--�·-�;�:1;�, i�er"."i�.��-. Col . 1 . 20· t Ioun 10. 9; i4.a: 

1 Cor.15. ă6. 2 Cor.3. 7 , !l . Gal.3. tO, l9. l louna.-1 .  ?· �UÎ I i  d.atorăm ... faptul Că, prin ere„ 1 6. Deaceea moştenitori sînt c�ice �e dinţa, am intrat m această stare de fac prin credinţă, pentruca �ă fie _Pri.n har, în • care sîntem ; şi ne bucurăm„ har *, şi pentruca •• fă�ădu_mţa sa fi� în nădejdea slavei lui Dumnezeu. chezăşuită pentru toata sammţa lui '·' l <"or. ir.. 1 .  ''"'' Evr.a. 6• Avraam : nu numai pentru sămînţa a· 3. Ba mai mult, ne • bucurăm chiar ceea care este supt Lege, ci şi pentru şi în necazurile noastre ; căci ştim •• sămînţa aceea care t are credinţa lui că necazul aduce răbdare, ·:·�1nt. :. . u  „ Avraan,:i�"�a!�!„ �'�����.�� :�.��;1��-· Cap. 9. s. �;�f!�\'�.
2cor. 12. 10. Fil p. 2. 1 7. Inc . 1 . 2. 12 . iM:i.,;: 

1 7. dupăcum este scris : „ Te-am • rîn- 4. răbdarea • aduce biruinţă în în cer. 
duit să fii tatăl multor neamuri." El, care, iar biruinţa aceasta aduce nă
adică, este • tatăl nostru înainte�. 

!ui dejdea. •· rac. 1 . 12. 
Dumnezeu, m care a crezut, care . m· 5. Insă nădejdea • aceasta nu înşală 
viază morţii, şi care cheama lucrunleţ pentrucă •• dragostea lui Dumnezeu � 
cari nu sînt, ca şi cum ar fi. " Fnc. 17. 5. fost turn�tă în inimile noastre prin 
""C•p.R.11.  Efes. 2. 1 , 5 .  tCnp.9.26. 1 Cor.1.2". 1 Pet.2.10. Duhul Sfmt, care ne-a fost dat. 

1 8. Nădăjduind împotriva oric.ăre i nă· I •:· Fili!'· � · 20· ''"'' 2.c0'· 1· 22• Gol . 4 . �. �:rcs
�I . 13

: 1� 
dejdi, el a crezut, şi astfel a a1uns ta- 6. Cac1, P� cmd eram noi mea f�ra 
tăi multor neamuri, dupăcum i se spu- p�tere, . Hristos, I� vrem�a . .  cuvenită 
sese : Aşa • va fi sămînţa ta." ''Fnc.15.5. a murit pentru cei nele.g1u1ţ1. 

1 9  Şi fiindcă n'a fost slab în ere· 7 p .�;··�· '· 25· Yers. s. 

diniă, �I . nu . s'� •. uitat la trupul său, ar · m�;/r
c�n��a �da�e��1nt�:it 

b��ef fceă� care era 1m.batrmi.t. _ - avea apr�ape 0 torul lui poate că s'ar găsi cine a • 
sută d� am, -- m�1 _la faptul ca Sara moară. ' v sa 
nu mai putea s� aib� �opu. 

8. Dar Dumnezeu • lşi arată drago. · Fac. i. . l. ; lo. u . ,1<:vr. ll. l l , i2. stea faţă de noi prin faptul că, pe cînd 20. El nu s'a îndoit de făgăduinţa lui eram noi încă păcătoşi, Hristos a muDumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit rit pentru noi. prin credinţa lui, a dat slavă lui Dum- '''Io•nl5. 13. 1ret. 3 . 18. 1 Ioao 3. 16; 4 . 9, 10. nezeu, 9. Deci, cu atît mai mult acum, cînd 
2 1 .  deplin încredinţat că El ce făgă- sîntem socotiţi neprihăn iţi, prin • sîn· 

duieşte, poate • să şi împlinească. gele Lui, vom fi mîntuiţi prin El de 
'"Ps.U5.3. Luc. t . 3i, 4.5. Evr. 11.19.  minie ••. -:o cap. 3. 2:°•. Efes. 2. 13. Evr.9.U. 

22. De aceea credinţa aceasta „i-a I Ioan l . 7 . ''''Cap . 1 . 1s. i Tes . i . 10. 
fost socotită ca neprihănire." l O. Căci, dacă • atunci cînd eram vrăj-
23. Dar nu • numai pentru el este maşi, am fost împăcaţi •• cu Dumne· 

scris că „i-a fost socotită ca neprihă- zeu, prin moartea Fiului Său, cu mult 
nire" ; "Cap. 15. 4 . i cor. JO. 6, 1 1 .  mai mult acum, cînd sîntem împăcaţi 

24. ci este scris şi pentru noi, cărora ��.;�'.�.0�2��r�5'.�!�!!iEP.�.i� t.v�!!�.;.�:: de asemenea ne va fi socotită, nouă t1onn5.26; 1 4 . 1 9 .  2cor.4. I0, 1 1 .  

celor ce credem în Cel • ce a înviat 1 1 . Şi nu numai atît, dar ne • şi bucu
din morţi pe Isus Hristos, Domnul răm în Dumnezeu, prin Domnul no· 
nostru, ''' Fapt. 2 . 24 ;  13.30. stru Isus Hristos, prin care am căpă-

25. care • a fost dat din pricinJ fără- tat împăcarea. "Cap. 2. 11 ; 3 . 29, 30. aa1.u. 
de legilor noastre, şi a înviat •• din pri-
cină că am fost socotiţi neprihăniţi. Păcatul şi harul. 

" l•a . :.:i. ;, o. Cap. 3. 25 ;  &.G; 8 . 3:! .  2cor.5. 2i. Gal. I. <. 1 2. De aceea, după cum printr'un � 
Evr. 9. 2'<. l l'e< . 2 . Zl ; 3. IS. '"' l Cor.15.17. l Pet. l . 21 .  singur om a intrat păcatul În lume, ŞI 

1 . Sou: Su. :wl•n1 . 
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rin •• pacat a intrat moartea, şi astfel 1 t ogg �oartea a tr��u� as,upr� tuturor oame- . _ Harul 
·lor din pncma ca toţi au păcătuit ne 1zbaveşte de st • • . �;jl.c.3�6. 1 cor. t:J. 21 .  �":'Foc.2. 1 7. ('ap. ll.2:-1. lCor. 1r1:;1� i 6 1. Ce vom . 

aptntrea păcatului. 

l 3. (Căci înai�te de Lege păcatul era mereu, ca s�ice �ar ? Să pă�ătuim • 
în lume� J?ar pacatu l • nu este ţ inut în . . 

se inmul1�asca harul , seamă cita vreme nu este o lege. f2._ N1c1decum ! Noi, cari �"
·:· """ 1:„ 

,. Cap.4. 15. l loan 3. <. �ţa de păcat, cum să .m " _mur;t 
t 4. T?t�ş moarţea a �omnit, dela _A- .P��·=.\; c 

ma1 tra1m m 

dam pma la Moise, chiar peste ce1ce . up. 7. 4. Gnl.2. 1 9 ; 6 . U. Col o · 

nu păcătuiseră pr intr'o _călcare de lege t 3· !"!� ştiţi că toţi cîţ i , ��\1 1··;·�2'· 

asemănătoa r_e cu. a _lu i . Adam, care • î e��t1 m Isus Hristos, am fost b
o�tez·0: 

este 0 ico�na .P�emch1pu1toare a Celui- n moartea Lui ? ·• Gal.•."· , .. l ('"'· „,",�1 

ce avea sa vma. 
" " 

"' l Cor� 15.21, ?2, <s. 
L

4 .. Noi deci, prin botezul în moartea 15. Dar cu darul fa.ra plata nu este EI1 ' am fost mgropaţi • împreună 
ca şi cu greşala ;  căci , dacă prin gre- • • . penţruca, după cum " Hristos 

c
� şala unuia singur, cei mulţi au fost ;"�iat dm i:norţi, prin slava ţ Tatălui 

loviţi cu mo�rtea, apoi cu. mul t  mai "�ol 
a.ş� tt_ �1 n?i să trăim o viaţă nouă'. 

mult harul !Ul Dumnezeu ş1 darul , pe 11, 11.
-io ·. tG( :•P:•·."·_1cor. G. u. 2 cor. i:u. 1 1„„,2. 

care ni l-a făcut harul acesta într'..m 5 10
· 

r d • ·
-
" · 1•· F.f•:; • · ?'-21. cou. 10. 

singur om, adică în Isus Hristos, s'au cu· 
El 

a eyar\ daca ' ne-am făcut una 
dat din belşug celor • mulţi. cu a Lurr��% 0fi moarte ase�ănă_toa�c 

•:•1sa . ă.�.1 1 . Mat.20. :o;; 2G. 2s. înviere �semănăt�na cu El ş 1 p_rmtr o 
16. Şi darul fără plată nu vine ca are cu a Lui. 
printr'acel unul care a păcătuit ; căci 6: Ştim bine că omul , no���;�'1��·1'";.�: judecata l'enită de la unul, a adus osîn- ch1 a f�st răstignit împreună cu El  da ; dar darul fără plată venit în urma pe�truca trupul •• păcatului, să fie des'. multor greşel i  a adus o hotărîre de bracat .d� puterea lui, în aşa fel ca să iertare. nu mai fim robi ai păcatului ; 1 7. Dacă deci, prin greşala unuia.i :'Ga1.2.20; :,.�1;ti.H. ECt>s. � . :?:J. cu1.a.r),!J. ML'ol.:?.u. 

singur, moartea a domnit prin el sin- . 7._ c�ci cine • a murit, de drept, este 
gur, cu mult mai mult cei ce primesc, 1zbav1t de păcat. , 1 1-.u . 1 .  

în toată plinătatea, harul şi darul ne- 8. A�um, dacă • am murit împreuna 
prihăniri i, vor domni în viaţă nrin acel cu Hnstos, credem că mm şi trai im
unul singur, care este Isus Hristos !) preună cu El, "'TI"' · '· " ·  18 . . . . Astfel dar, după cum printr'o 9. întrucît ştim că Hristosul • înviat 
singură greşală, a venit o osîndă, care din morţi, nu mai moare : moartea nu 
a lovit pe • toţi oamenii, tot aşa, prin· mai are nici o stăpînire asupra Lui. 
lr'o singură hotărî re de iertare a venit • -'l"•· . 1 . "  

pentru toţi oamenii o hotărire d e  ne- 1 O .  Fiindcă prin moartea d e  care a 
prihănire care dă viaţa. murit, El a •  murit pentru păcat, o<la-·:• roau 12.:n. EH.2. 9 . tă pentru totdeauna ; iar prin ,·iaţa pe 19. Căci, după cum prin neascultarea care o trăieşte, trăieşte •• pentru Dum
unui singur om, cei mulţi au fost fă- nezeu. • F.vr.o.o;,zs. 00 1·"'·"""· 

cuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea 1 1 .  Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă 
unui singur om, cei mulţ i  vor fi făcuţi morţi • faţă de păcat, şi vii „ pentru 
neprihăniţi. Dumnezeu, în Isus Hristos, _Dom_nul

 
20. Ba încă ş i  Legea • a venit pentru- nostru . ' '"""2. "'(·•u.i. 

ca să se înmulţească greşala ; dar unde 1 2. Deci •, păcatul să nu mai dom· 
�·a înmulţit păcatul, acolo harul s'a nească în. trupul .' ostru muritor, ş1 
mmulţit "" şi mai mult ; "  1000 15. 22. Cop.s. să nu mai ascultaţi de P,.�!,'�le11

l�11
1
, 1 ,1 

20; 4. 1;; ; . s. Gal. 3. 19,29. ""Luc. 1. •:· 1 Tim. 1. l4._ " . d ţi în stă în irea pa· 31: pe.ntruca, după cum pac�tul a sta: 1 3. s.a n� ��1 .1 
3
• voastr� ca nişte 

pm1t dmd moartea, tot aşa ş1 harul sa catului madu an. e . . . . ci da'ti-vă •• , 
slăpîn�ască d!n? nep�ihănirea, �a să un�l!e �I� ne/ef;����zeu, ca vii, in 
dea viaţa vec1mcă, prm Isus Hristos, voi i�şiva lu 1 . . · daţi lui Dumnezeu 
Domnul nostru. I morţi cum era 1 , ş1 
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mădulările voastre, ca pe nişte unelte prin Lege de bărbatul ci cită v 
ale neprihănirii. trăieşte el ; rerne 
•Cap. 7. 5. Col .3.5. Jac . 4 . 1 .  ••Cap. 12 . 1 .  l PeL.2.2<;4.2. dar dacă-i •• moare bărbatul 

1 4. Căci " păcatul nu va mai stăpîni deslegată de legea bărbatu lui ei'. este 
asupra voastră, pentrucă nu sînteţi supt • 1 Cor. ' · ::'" .,.,,, Mat 

Lege, ci supt har. • Cap . 7 . 4, 6; 8.2. Gul . &. 18. 3. Dacă d�ci! _cînd !i tră ieşte bă:b�: tul, ea se ma�1ta dupa a�tul , se va che-Harul nu indreptă(eşte păcatul. ma preacurva ; dar daca-1 moare b" 
1 5. Ce urmează de aici ? Să păcătuim hatul, _este deslegată _de Lege, aşa 3:ă 

pentrucă • nu mai sîntem supt Lege ci ��p
�a�

I
�:� preacurva, dacă se mărită 

supt har ? Nicidecum. • 1cor.9. 2J. 
1 6. Nu ştiţi că, dacă .• v� daţi ro�� 4: To_t astfe_l, f�aţii_ .mei, prin trupul 

cuiva, ca să-I ascultaţi, smteţ1 robu lui Hristos, ŞI voi_ aţ� . m_urit în ce pri
aceluia de care ascultaţi, fie că este v�şte . L�ea, .ca .sa fi_ti ai altuia, adică 
vorba de păcat, care duce la moarte, ai Celui«;_e a mviat dm morţi ; şi acea. 
fie că este vorba de ascultare, care sta, ca sa aducem roadă pentru Durn-
duce Ia neprih

,��
!�.�-

?24. Ioan 8 . 34 .  2Pet. 2. 19, 

��
azp

��2. Gal.2.19; 5. 18. Eres . 2 . 1 0 .  Col.2. 1< . Gal . 22 
5 .• Că�i, . cînd t�ăiam _supt firea ���: 1 7. Dar mulţămiri fie aduse lui Dum- stra pammteasca, patimile păcatelor nezeu, pentrucă, după ce aţi fost robi aţîţate de Lege, lucrau • în mădulare!� ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă noastre, şi ne făceau să •• aducem roade dreptarul • învăţăturii, pe care aţi de pentru moarte. primit-o. •2Tim. 1. la. ''Cap. 6. 13. "" Cnp. 6.  21. Gal. ;. 19. lac. u5. 

1 8. Şi prin chiar faptul că aţi fost 6. Dar acum, am fost izbăl'iţi de Lege izbăviţi • de subt păcat, v'aţi făcut ro· şi sîntem _morţi f�ţă de Legea aceasta: bi ai neprihănirii. - care ne ţmea robi, pentruca să slujim *IoBD S.S2. 1cor. 1.22. Gal. 5 . 1 .  l Pet. 2. 16. lui Dumnezeu într'un • duh nou iar 
1 9. Vorbesc omeneşte, din pricina ne- nu după vechea slovă. " cap. 2.29. 2c�r.a. 6, 

putinţei firii 'voastre pămînteşti : du-
păcum odinioară v'aţi făcut mădulările Legea dă cunoştinţa păcatului. 
voastre roabe ale necurăţiei şi fărăde- 7. Deci ce vom zice ? Legea este ceva legii, aşa că săvîrşeaţi fărădelegea, păcătos ? 
tot aşa, acum trebuie să vă faceţi mă- Nici de cum ! Dimpotrivă, păcatul nu 
dulările voastre roabe ale neprihănirii, I-am • cunoscut decît prin Lege. De 
ca să ajungeţi la sfinţirea voastră ! pildă, n'aş fi cunoscut pofta, dacă Le-
20. Căci, atunci cînd eraţi robi• ai gea. ?.� mi-ar fi spus : . „Să •• nu pof-

păcatului, eraţi slobozi faţă de nepri- teşti · •Cap. 3.20. '·'''Exotl. 20. 17. Deut. 5. 
hănire. •' Ioan s.34. 21 . Fapt. 20.33. Cap. 13. 9. 

2 1 . Şi ce " roade aduceaţi atunci ? 8. Apoi păcatul • a . luat prilejul, şi 
Roade, de cari acum vă este ruşine : a făcut să se nască în mine tot felul 
pentrucă sfîrşitul„ acestor lucruri este de pofte ; căci fără Lege, păcatul este 
moartea. •' Cap . 7.6. ••Cap.t. 32. mort. ''' Cap.4.15;5.20. 

22. Dar acum, odată ce aţi fost iz- 9. Odinioară, fiindcă eram fără • Le
băviţi • de păcat şi v'aţi făcut robi ai ge, trăiam ; dar cînd a venit porunca, 
lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, păcatul a înviat, şi eu am murit. 
iar ca sfîrşit : viaţa vecinică. •Ioan s. 32. 

'' l Cor.15.68. 

23. fiindcă plata • păcatului este moar- 1 O. Şi porunca, ea, care • trebuia să
tea : dar darul „ fără plată al lui Dum- mi  dea vi�t!,�.�-i;_aEz�[.����1�}!, 2��g�ti.�: nezeu este viaţa vecinică în Isus Hri- 1 1 . Pentrucă păcatul a luat prilejul, stos, Domnul nostru. «Fac.2.11.  Cap.6. 12. m'a amăgit, şi prin însăş porunca a-
Iac. l.l5. ••cap.2. 7; 5. 11, 21. lPet. 1 .4 . ceasta m'a lovit cu moartea. 

Creştinul izbăvit de Lege. 7 1. Nu ştiţi, fraţilor, - căci vorbesc 
unor oameni cari cunosc Legea - că 

Legea are stăpînire asupra omului cîtă 
vreme trăieşte el ? 

2. Căci femeia • măritată este legată 

1 2. Aşa că Legea *, ne�reşit, este sfîn: 
tă, şi porunca este sfmtă, dreaptă ş1 
bună. <•Ps. 19.8; 119.36, 137. 1 Tim.1. 8. 

1 3. Atunci, un lucru bun mi-a dat 
moartea ? Nicidecum. Dar păcatul, t<;>c
mai ca să iasă la iveală ca păcat, m1-a 
dat moartea printr'un lucru bun, pen-
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truca păcatul s.ă se arate afară di 1 • 8. 
de păcătos, pr!n faptul că se sluj��� e I · 3. Căci-lucru • 

1 1 01 
aceeaş porunca. e i�trucît fire _ • cu neputinţă L . .  

. „ _ • ra putere a Pamintească i 0 f" 
eg�, 

Lupta firu pa111111tcsfi împotr· [ catul • f:- Dumnezeu •• a .ac�a fa. 
Duhu/ul. i va din p�?cini;ea _Pămînt.ească, 0t�i1:n�ţ.P�-

1 4. Şt.im, î� . adevăr, �ă Legea este Său �ntr'o fir�a
a
c
s���u�� pe însuş �1ui 

duhovniceasca . dar eu smt pămînt tulU1, " Fa ,1 
atoare cu a păca

vîndut • rob păcat1 1 l ui. esc, io,14. '''''2 Cor.\.·2\3·.;";i c3��3'-20. En.1 . 18,i9;1o . t , 2 
. 

. ' i:„".  o1. 20, 25. 2 Ite 11 • 4: pentru ca por L . . • 

1 5. Că�i nu ştiu �c fac :  n u • t�c · �� pl inită în noi, c��f: t 
e�u să fie îm-

vreau, ci fac ce_ u rase. •a.1.5. 11. !ndernnurile firii ămî�aim. nu. după 
1 6. Acum, ,daca fac ce nu vreau rn· _ indemnurile Duhut Ieşti, ci după 

turisesc pnn aceasta că Lege� e:;e 5. In adevăr, ce ic�\ t „ 
• v;r:· i. 

bună. dernnunle firi i - • 
t 
rai�sc du pa m-

1 7. Ş i atunci, nu mai sînt eu cel ce Pă. },ucrurile firi'la;;�î���i, �.mblă ?u
face tuc;,rul �cesta, ci păcatul care Io- , cei . ce trăiesc după înd 

şh • l?e cmd 
cuieş!e .m '!line.  „ „ • hului, umblă după lucru�ilenuDilh D�-

1 8 . . Ştiu'. i� a�evar, �a_ n!mi� bun nu . • roan a. 6. lCor.2.14 . ''"Gn�„.�J�:· 

locuieşte m mme , adica m firea mea 6· Şi umblarea• după lucru · 1 : :: 
pămîntească, pentrucă, ce-i drept am păm1nteşti, este moarte pe 

�i :1 firu 
v9inţa să fac binele, <lar n'am puterea f�aria după lucrurile D�hului

c�nste ��: 
Sa·l fac:, . , >:·Fac. 6.5; 8.21.  Ş �.ace. '·'Cup. 6.21. Vers . 13. Gnl. O . S .  

1 9. Cac1 bm�le� p e  care vreau să-l !· . . Fu,?d�ă umblarea• du ă lucru · 

fac, nu-I �ac, CI raul , pe care nu vreau fi�u paminteşti este vrăj�- · • nle 
să-l fa�, 1ac_'.i ce fac ! tnva lui J?um.nezeu, căci, e:ş�� ����: 
20. �I ?aca fac ce nu vreau să fac, pune L�gn IUJ Dumnezeu, şi nici •• nu 

nu mai smt eu cel ce face l ucrul acesta poate sa se supună. • Jac. < . < .  •q c 2 

ci păcatul care l o cu ieşte în mine. ' 8. Deci, ceice sînt pămînteşti n�· p�t 
21 .  Găsesc dar în mine legea aceasta : să pla�ă lui Dumnezeu. ' 

cînd vreau să fac b inele, răul este lipit ?· Voi însă nu mai sînteţi pămînteşti 
de mine. ci duhovniceşti, dacă Duhul • tui Dum'. 
22. Fiindcă, după omul din lăuntru nezeu i?cuieşte în adevăr în voi. Dacă 

îmi •  place Legea •• l u i Dumnezeu ; n'are cme�a Duhul " lui Hristos, nu 
(<Ps. 1 . 2. f,t�<2Cor. 4 . 16 . Efe:;ţ . 3 , l6. Col . 3. 9 , l0. 

este al Lu t. �'1Cor.3.16j6. 19. (1.�· Ionn 3 8-1 
23. dar văd în • mădularele mele 0 GaU. 6. Fllip . t . 19. tM. 1. 11. · · 

alt�." I.eg.e, care .se luptă împotriva 1 0. Şi dacă Hristos este în voi, tru
legn pn�1te de mmtea mea, şi mă ţine pu.l _vostr�, da, e.ste supus morţii, din 
rob legiI păcatului, care este în mădu- pncm� pac.atulm ;  dar duhul vostru 
larele mele. ·:· Gu\. 5. 11 . ""Cap. 6. 13.19. este vm, dm pricina neprihănirii. 
24. O, nenorocitul de mine ! Cine mă 1 1 . Şi dacă Duhul Celui • ce a înviat 

va izbăvi de acest trup de moarte ? . .  pe Isus dintre cei morţi locuieşte în 
25. Mulţămiri • fie aduse lui Dum- voi, Cel " ce a înviat pe Hristos Isus 

nezeu, prin Isus Hristos, Domnul no- din morţ�, va învi.a şi ţr�purile voa: 
stru ! . . .  Astfel dar cu mintea eu slu- stre muritoare, dm pncma Duhului 
jesc legii lu i  Dum'nezeu ; da� cu fi- Său, care locuieşte în voi. •Fnpt.2.2< . 

re� pămîntească, slujesc legii păcatu- '"'Cap. 6. 4 , 5. 1cor. 6.u. 2 cor. < . u. El0' .2.•. 

lu1. •=, 1cor.15. 57. Creştinul trăieşte în aşteptarea 

Creştinul trăieşte după Duh. mîntuirii. 

8 1. Acum dar nu este nici o osîndire 1 2. Aşa .d�r •, fr.�ţil�r, �oi n� mai da: 
pentru ceice sînt în Hristos Isus, tor�m nm�1c. f1rn pa.mmt�şt_� '. ca. _ sa 

cari nu • trăiesc după îndemnurile firii trăim clupa mdemnunle ei. ' c'P·""• "· 

pămî.nteşti, ci după îndemnurile Du- 1 3. Dacă trăiţi • după î�demnurile ci, 
hului. «Vers .4 .  Gal.5.16,25. veţi muri ; dar dacă, pnn Duh1�l, fa: 
2. ln adevăr legea • Duhului •• de via- ceţi să moară•• faptele trupu Im, l'C(i 

lă în Hristos' Isus, m'a izbăvit de Le- trăi. •vm.s. Gai.6.s. .,,El„ . 4 . ?!. 1·01 3 . :„ 

�.�a6ţif.!:����.i19�� �. ?,!��!�'.·15.45."i�:�s�: �rnea, aici 11 pe'te 101 unde e ·"'"' 

tCuu.7.24._2� • pilmintenscă" . 
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1 4. Căci toţi cei ce sînt_ călă�ziţi_ • d� El. mijloceşte pentru sfinţi după„ Voia g��u�e���- Dumnezeu srnt 

fn, a:�. 5_
1
�'. t1:�,Y\�������: 12. 'i.����: ��: �-!.�'. �'. �'. ���;�� 

1 5. Şi voi n'aţi • primit un duh d_e r�-
bie ca să mai aveţi frică •• ; ci aţi pri- Pe creştin nimic nu-l poate dcspărţ ' 
mit un duh ţ de înfiere, i:a�e ne f_'.1�,� de dragostea lui Dumnezeu. 

1 

;,�co�t;_i�ă�,=,.�·�.va,tţ�ima�l�a :1 1!,!\� ;s. 28 . . De altă I?_a�te, ştim că toate lu. 
t lso. 56. 6. GnU.5, "· ţ+Marr. 1'.36. crunte l!-!creaza 1mpreună spre binele 

1 6. Insuş • Duhul adevereşte împ!:eu: celorce 1ub�sc pe Dumnezeu, şi anu
nă cu duhul nostru că sîntem copn ai me, spre binele celorce • sînt chemaţi lui Dumnezeu. �'2Cor. 1 . 22;0.:1. Efe:-1 . t . 13; 4. 30. după planul Său. ':' cup. 9. t1, 2;{, 2 t. 2 Tirn . i . u. 

1 7. Şi, dacă sîntem. copii,_ sî�tem şi 2�. C�ci pe ac�ia, pe car} !-a cunoscut moştenitori • : moştenitori _ai l!-11 Du�- m�1 • dt�arnt�, 1-a ş1 hota riţ mai •• dinezeu, şi împreună moştenitori_ cu t-:!n- namte sa ţ fie asemenea chipului Fiustos dacă suferim •• cu adevarat im- lui Său, pentruca ţţ El să fie cel întîi pre�nă cu El, ca să fim şi proslăviţi născut dintre mai mulţi frati . 
. î'm···· yu

rpte. u1 .n. -·� . 
cFu1_11_ 1E1. 11_._·� . . 2 Ti'iu.

'
.:,

F
. 1a11,•t1"._,

2,6. 18. Gal . 4 . ;. �' :.xod� �-lg 12./�· t�· � G . . ��.���/ " r\ )�at. 7 .  28. cap. u . 2  . 

. l8. E�
„ 
socote;� că suferinţele • din ��;.;:·.�: 1�r

:�n:�·; .
3: zi. ·;· ,�:�·"·

· ;: 1�·t ;01t·n�; ;;: 
vremea de acum nu sînt vrednice să fie 30. Ş i pe aceia pe cari i-a hotărî! mai puse alături cu slava viitoare, _care are din�i.nte, i-a şi c�emaţ . ; şi re aceia pe să fie descoperită faţă de not. cari 1-a chemat, 1-a ş1 socotit neprihă-''2cor. <. I7. I Pet. 1 . G ,  • ;  < . 13· niţi •• ; iar pe aceia pe cari i-a soco-1 9. De asemenea, şi firea • aşteaptă tit neprihăniţi, i-a şi proslăvit ţ. cu o dorinţă înfocată descoperirea •• ·•· cap. 1. G; n. 24. Efes. 4 .  4. En. o. 10. 1 PeL. 2. 9• fiilor lui Dumnezeu. •:0:: 1 cor. G. I l .  t ionn li.2'.!. Efes . '.! . ti. 

<• 2 1'et. 3.13. ''"' 1 loa n 3.2. Fn<-. :uo. 3 1 .  Deci, ce vom zice noi în faţa tu-
20. Căci firea • a fost supusă deşer- turor acestor lucruri ? Dacă • Dumne

tăciunii - nu de voie, ci din pricina zeu este pentru noi, cine va fi împotricelui ce a supus-o - cu nădejdea însă, va noastră ? 
" ,.,„."22· , 3 2. El •, care n'a cruţat nici chiar pe 

21 .  că şi ea va fi izbăvită din robia [ F iul Său, ci L-a •• dat pentru noi toţi stricăciunii, ca să aibă parte de slobo- cum nu ne va da fără plată, împreună 
zenia slavei copiilor lui Dumnezeu. cu El, toate lucrurile ? 
22. Dar ştim că pînă în ziua de azi, ·:· cnp . o. 6 , IO. '"'' C'a�. 4 . :!5. 

toată firea suspină • şi sufere durerii� 33. Cine va ridica pîră împotriva a
naşterii. ·:· rer. 12. 11 . leşilor lui Dumnezeul ? Dumnezeu• este 

23. Şi nu numai ea, dar şi noi, cari Acela, care-i socoteşte neprihăniţi ! 
avem cele dintîi roade • ale Duhului, ·:•1su. 5o.s, o .  Apoc.12.10,11. 

suspinăm •• în noi, şi aşteptăm ţ înfie- 34. Cine-i • va osîndi ?  Hristos a mu
rea, adică răscumpărarea trupului ţţ rit ! Ba mai mult, El a şi înviat, stă•• 
nostru. '' 2 l'or.r„;;. El•>- 1 . 14. ••2 cor. 5.2, 4. la dreapta lui Dumnezeu, şi ţ mijlo
t Luc.:.10. :lti, t+Luc. '.!I. 2S. Efl's. 4 . 30. Ceşte O Oi ! „.., Jov34.29, .;,„.., )farc. lG. 19. ('ol. 3. 1. 

2.J. Căci în nădejdea • aceasta am fost E,·r. 1.3; 8. 1 ; 12.2. t Pet. 3.2'l. 1 F.vr . ;.20; 9.  24. uoun2.1. 

mîntuiţi. Dar o nădejde care se vede, 35. Cine ne va despărţi pe noi de 
nu mai este nădejde : pentrucă ce se dragostea lui Hristos ? Necazul, sau 
vede, se mai poate nădăjdui ?  strîmtorarea, sau prigonirea, sau foa-

" 2 Cor. s. 7. Evr. 1 1 . 1 . metea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau 
25. Pe cînd, dacă nădăjduim ce nu · primejdia sau sabia ? vedem, aşteptăm cu răbdare. 36. După cum este scris : „Din • pri· 
26. Şi tot astfel şi Duhul ne ajută cina Ta sîntem daţi morţii toată ziua ; 

în slăbiciunea noastră : căci nu • ştim sîntem socotiţi ca nişte oi de tăiat." 
cum trebuie să ne rugăm. Dar însuş •• ''Ps.44.c'2. 1 cor. 15. 00, 3L 2cor . 4 . l l .  

Duhul mijloceşte pentru noi cu suspi- 37. Totuş • în toate aceste lucruri n?i 
ne negrăite. sîntem mai mult <lecit biruitori, prm 

''�int. C'0.22. luc . 4 . 3 .  ''''Zub . 12. 10. mes.6 . 18. Acela care ne-a iubit. 
27. Şi Cel • ce cercetează inimile, ştie '' 1 Cor. to.57. 2 Cor. 2 . 14. 1 1oan 4. 4 : 5. 4, 5. Apoc.12.11 .  

care este năzuinţa Duhului ; pentrucă 38. Căci sînt bine încredinţat că nici 
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artea, nici �·i.aţa, n ici îngerii, n ici \ 1 1  
, 

: . 1 1 03 
��pînirile ", m�1 . puterile, n ici lucru- nu · Ca:i, măcar că cei d . . s. de acum, mc1 cele viitoare I . . se. nasc.useră încă . 01 �emen! 
rile ��Eree. 1 . 21 ; G. 12. { 'ol . 1 . 16;2. 25. 1' P t :i n !c� bine n ici rău , ş1 �u facuscra 
39. nici �nălţ ii:iea, n ici ad!f!cime�: �� b����e hotărîre� ;a�

a
d��al��î:ă 1în 

ci o altă faptura 1, nu vor f 1 I� stare să I gere, n�
eu, prin care se făcea o al�'. oe desparta de. dragostea .lui Dumne- cheamă !nn fapte, ci prin , Cel ce zeu, car

t
�
u 
este m Isus Hristos, Dom- 1 2. s'� zis Re becii . ·: """· ': ""· 28_ 

Pavel şi mîntuirea Israeliţilor. 1 1 3. după cum este���i� · p' '\"'-'0-�'-nul nos · I va fi rob celui mai · !•Se! mai mare 

1. Spun • adevărul în Hristos, nu :;;';�. 2�
u�it;'r!��' P,� Esau i-�'m 

e 
urÎ�.�.v ' 

9 mint ; c_ug.etul meu, lum inat de Du- ! •uo. Ionn . 12. 2;_ · · - · �1a1. 1 . z, "· �1a1. 10.„_ Lur. 

h I Sfînt, 1m1 este martor, l'np. 1 . o. Du • 
2�r. 1 . 2'l; 11. :u; 12. H.l. Gal. 1 . 2�. Fil

.ip. 1. S. t Tim.2.i. 
mneze�l se tndură de cine./ place. 

2. că • simt o m�r� 1!1tns�are, şi am 1 4. Deci ce vom zice ? Nu cumva , 
0 durere necurmata"!� mima. ··'C•1•. 10. 1 .  este ,nedreptate în Dumnezeu ? Nici de 3. Căci aproape sa �o�esc să f�u eu cu'."D; 

1 . ,  _ ., , însumi anaţ�ma,. desparţ1t de Hristos, 1 5  
�-,:'--.1. . ( ron.rn.

_: . 1ov .
. s.•; ll. 10. 1".92_ 15_ 

pentru fraţu mei, rudele mele trupeşti. , · , a�i " El a zis lui Moise : „Voi 
. . 

''' E>od.:12. a:J. a\ ea , ��la. de "oricin_e-Mi va plăcea să 
4. Ei • sînt _Jsraehţ1, au •• înfierea, a� � Ila 10 ŞI M� vo� i_ndura de oricine
( va ţ Jegămmtele ţţ, darea Legii •ţ, M ' a placea sa Ma mdur." " Exod. :"· '° · �l�jba ' dumnezeiască ţ•, făgăduin- v �:� 

A�� dar, . nu atîrnă, nici de cine 
ţele„ţ, «Deut. 7 .6. "'"" Exod . < . 22. Deut. H . I .  

' nICI de cine. alcarga, CI de Dum-
!er. 31 .o. ţ ! Sam . 4. 21 . l �_eg .8. 11: Ps . . 6.;.2;78. GI. nezeu C.�re avre m1.lă. . 
ttFap1. 3.20. Evr. s. 8-10. · tPs. HLI9. r·" Evr.0.1. 1 7. fnndca Scriptura • zice lui fa
„t FnpL 13: 32. ��P� 3·2: Ef�•· ;�12· . . . 

V ra?n :v„Ţe-a.m ridicat înadins„, ca să-
5. patn�rhn , ŞI dm e1 a 1eş_1t, dupa M1 arat m tme puterea Mea, şi pentru
trup, Hnstosul, _care ţ este mai J?e sus 1 ca. Numele Meu să fie vestit în tot pă
de toate lucrurile, Dumnezeu bmecu- lmmtul." ··'GuU .s,22. •-' E,od.•. 1•. 

vîntat în veci. Amin ! *Deut.I0.15. Cap.11.28. 1 8. Astfel, El are milă de cine vrea 
''"Luc.3. 23. Cn!' . t . 3. tler.23. 6. Ioun t . 1 . Fapt.20.28. şi împietreşte pe cine vrea. 
E.-r. 1.s. I loano. 20• 1 9. Dar îmi vei zice : „Atunci de ce 

Dumnezeu este stăpîn să aleagă. , ��
o
�:�; �·�i!t L��<:},; cine poate sta 

6. Dar aceasta nu • înseamnă că a I ''' 2 Cron.20.6. io,· .0 . 12: �t 1:l Ihn.u.;. 
rămas fără putere <;:uvţntul lui Dum: 20. Dar, mai de grabă, cine eşti tu, 
nezeu. Căci nu •* toţi cei ce se coboara , omule, ca să răspunzi împotriva lui 
din Israel, sînt Israel ; «Num.23.rn. Cap.3.3. Dumnezeu ? Nu cumva vasul de lut 
"loanB.:'9. cap.2. 28; 29 ; :· 12· 16� G�l . 6· 16· . va •  zice celui ce l-a făcut : „Pentru ce 7. şi, măcar �ă. smt s�i:nmJa lut A- m' ai făcut aşa ?" ,

, 
'
"'· "''- '"' "'-'' '"·'· 

vraam, nu • toţi smt cop11 1 IUi �vraam ; 2 1 . Nu este olarul • stăpîn pe lutul 
ci este scris : „ln Isaac„ vei avea o lui ca din aceeaş frămîntătură de lut 
sămînţă, care-ţi va purta numele." să ' facă un" vas pentru o întrebuin-

*.Gal. 4. 23. ''"':_-ac. 2;. 12. EVT. 11 . ��: tare de cinste, şi un �lt vas pentru o 
8. Aceasta msemneaza ca nu copu� întrebuinţare de ocara? 
trupeşti sînt copii �i !ui Dum�e.zeu ; �1 •>rrov. 1u. 1er. 1'· '· '�'m"' - ' �· 
copiii • făgăduinţei smt socotiţi ca sa- 22. Şi ce putem spun_e, daca �umne: 
mînţă. • Gui.V'-:'.'· zeu, fiindcă voia să-Ş1 arate mima ş1 

9 Căci cuvîntul acesta este o fag a- să-Şi descopere puterea, a su fer�t . c� 
du0inţă : „Pe vremea aceasta •. �ă voi multă �ăbdare nişte _vase ' ale m1mei, 
întoarce, şi Sara va avea un.,��-_ 18. IO, H. făcute' pentru P�,1��'.u. "" t r.t. "- ' · lud• • 

1 0. Ba mai mult ; t?t . aşa � fost cu 23. şiv să-Şi . arat� bo�f�i��di�����i'. 
Rebeca •. Ea a zăm1sht dot gemem Lui faţa de nişte v1 �5.� mai dinainte numai dela părintele nostru Isaac. pe cari le-a 

(�
regat! 

oi ,·orbesc) , 

___________ ,:-: F_a_c.�_„ __ 21. ,  pentr?,.:�!.��·� Eff!!"��.���01�1. 2:. ·:···· (":1p. � .;-� 
I . Sau: zidire. 
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24. Astfel, El ne-a chemat nu • numai 
dintre Iudei, ci şi dintre Neamuri, 

* Cnp . 3. 29. 

4. Căci Hristos • este sfîrşituJ L „ pentruca oricine crede în El să egu, 
căpăta neprihănirea. • �'"'· c..'1 7 . aI'i�ată 

5. ln adevăr, Moise seric că 0� "· 
care împlineşte neprihănirea pc ca ul •  
dă Legea, va trăi prin ea. ' re o 

>:•Lcv . 18 . 6 . Neem . 9 . 29 . Ezec.20. 1 1 , l:l, '.:! J .  Gal g 1') 

25. după cum zice în Osea : „Voi • 
numi „popor al Meu", pe cel ce nu 
era poporul Meu, şi „prea iubită", pe 
cea care nu era prea iubită. 

6. Pe cînd iată cum vorbeşte n�p :· hănir_e�, .Pe. c�re o dă c�edinţa : „s;1; nu z1c1 m m ima ta : „Cmc se va s . 

î� cer ?" (Să pogoare adică pc H rist�� dm cer). . ''Deut. ao. 12, 13. 

„ ... Osen.2. 23. 1ret.2. 10. 
26. Şi • acolo unde li se zice.a :  ,,V_o! 

nu sînteţi poporul Meu", vor f1 num1ţ1 
fii ai Dumnezeului celui viu." <• Oscn 1 . 10. 

27. Isaia, de altă parte, strigă cu pri
vire la Israel : 

„Chiar • dacă numărul fiilor lu_i Is
rael ar fi ca nisipul mării, numai ră
măşiţa•• va fi mîntuită. 

1:•Jsa.10.22,2.3. :i:11=•c11p . 11 . 6. 

28. Căci Domnul va împlini pe de
plin • şi repede pe pămînt cuvîntul 
Lui. .:.rsa.28.22. 

29. Şi, cum zisese Isaia mai înainte : 
„Dacă • nu ne-ar fi lăsat Domnul Sa
vaot o sămînţă, am fi ajuns ca •• Sodo
ma, şi ne-am fi asemănat cu Gomora." 

':'Jsn . 1 . 9. Plto . 3 . 2'2  . .;:i;.Jsn . 13. 19. Ier.50. 40. 

Neamurile au căpătat mlntuirea. 

30. Deci ce vom zice ? Neamurile •, 
cari nu umblau după neprihănire, au 
căpătat neprihănirea şi anume nepri
hănirea care•• se capătă prin credinţă ; 

·:. Cnp. 4.11 ; 10, 20. *(' Cnp . 1 . 17 .  31. pe cînd Israel, care umbla • după 
o Lege, care să dea neprihănirea, n'a •• 
ajuns la Legea aceasta. 

.:• Cap. JO. 2; I!. 7 .  �"<�� Ga.1. 6. -4.  

32. Pentruce ? Pentru că Israel n'a 
căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. 
Ei s'au • lovit de piatra de poticnire, 

�"< Luc.2. 34, l Cor. 1 . 23. 
33. după cum este scris : „lată • că 

pun în Sion o Piatră de poticnire, ş i  
o stîncă de cădere : şi •• c ine crede în 
El ,  nu va f i  dat de ruşine." ·:• rs.11e.22. 
l!ln.S. i.&; 29.JG. Mat.21.42. l Pet.2.G-8. i:<.:• cap. 10.11. 

J/lntuirea este aproape. 10 1. Fraţilor, dorinţa inimii mele şi 
rugăciunea mea către Dumnezeu 

pentru Israeliţi, este să fie mîntuiţi. 
2. Le mărturisesc că • ei au rîvnă pen

tru Dumnezeu, dar fără pricepere : 
.:• .Fupt. 21 .  20; 2!. 3. Gnl. l. U; f. 17. Cop. 9. 31. 

?· Sau : ,�Cine se va. pogorî în Admc ?" (Sa scoale adică pe Hristo din morţi) . s 
8. Ce zice ea. deci_? „Cuvîntul este aproape • de tine : m gura ta şi în 

inima ta." Şi cuvîntul acesta este cu 
vî�tul credinţei, pe care-l propovădui� noi. >:• Dcut . 30. 140 

9. Dacă • mărturiseşti. deci cu gura ta pe Isus ca Domn, ş1 dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mîntuit. 
*.Mnt. 10.32. Luc.12.S. Fapt.S. 3]. 

1 O. Căci prin 1;redinţa din inimă se 
capătă neprihănir_ea, şi prin .mă�turisi
rea cu gura se aiunge la mmtu1re 

1 1 .  după cum zice Scriptura : Ori
cine • crede în el, nu va fi dat d� ru
şine. u �'I�::i..28.16; 49.23. Ier . 17 . 7. Cap. 0.33. 

1 2. ln adevăr, nu • este nici o deo
sebire între I ud eu şi Grec ; căci toţi 
au acelaş •• Domn, care ţ este boaat 
în îndurare pentru toţi cei ce-L chea�ă. 
>:•FnpLI0.9. Cap. 3 . 22 .  Gal.3.28. �·":'Fupt.10 .36. Cap.3.29, 
lTim.2.5. ţEfes. 1 . 7; 2 . .J, 7. 

1 3. Fiindcă • „oricine va chema Nu
mele .. Domnului, va fi mîntuit." 

* Ioel. 2. 32. Fapt. 2. 21 . •:":' Fnpt. 9. u. 

Lucrul acesta a fost vestit. 

1 4. Dar cum vor chema pe Acela în 
care n'au crezut? Şi cum vor crede 
în Acela, despre care n'au auzit? Şi 
cum vor auzi despre El fără propovă
duitor ? 

1 5. Şi cum vor propovădui, dacă nu 
sînt trimeşi ?  După cum este scris : 
„Cit • de frumoase sînt picioarele ce
lor ce vestesc pacea, ale celor ce 
vestesc Evanghelia !" <•Jsa.52.7. Nah. Llo, 

1 6. Dar nu • toţi au ascultat de E
vanghelie. Căci Isaia zice : „Doamne ••, 
cine a crezut propovăduirea noastră?" 

.;: Ce.p. 3. 3. Evr. 4. 2. 1:'�' Iso.. 53. 1 .  Ioon 12. 38. 

3. pentrucă, întrucît n'au cunoscut 
neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu•, 
au căutat să-şi pună înainte o neprihă
nire a lor înşişi ••, ş i  nu s'au supus 
astfel neprihănirii, pe care o dă Dum
nezeu. (• Cnp. 1. 1 7 ;  9. oo . .:·�� Filip. 3. 9. 

1 7. Astfel, credinţa vine în urma au
zirii ; iar auzirea vine prin Cuvîntul 
lu i  Hristos. 
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J S. Dar e,u/ntr���ui'NI�u auzi! ei ?" 9. Şi David . 1 1 05 
Ba. �a fot 

c��mÎ��u l, şi •• �v�n[e��u�: prefac_ă într'o
z��:să���a, lor să ·.l i se prl�

juns pînă la margin ile lumii." �;s:i���eJ de căder� şi fn��0lad, intr': 
��.19.<ie

.
�;.\i!t�!;8�8. 19

. �lurc. rn. 1;. COl.1 . 6, 2"3. J Q. săr•\ Se Întu .;��!: 
"i';'gbar întreb iarăş : „N'a ştiut ls- vad�, şi spinarea /!ce o�hii ca să nu i" lucrul acesta ?" Ba da ; căci Moise bov1tă." a e-o ţu mereu .gîr-ral dintîi, zice : „Vă • vo i întărita 1; . .  "P'· '".2:1. c� mă prin cee.ace nu este neam, vă voi 1 1  1 Inşlzmfarea Neamurilor. 
P'!ţa minia pnntr'un neam •• fără pri- , · �treb ��r : „S'au poticnit . :!�ere." : neut. 32. 21. Cnp. 1�. 1 1 .  ''• Ta. 3. 3. ��c�:�a ?  N1c:dec�m ! Ci, prin ,eial�� 
20. Şi [sat� n;ierge cu 1ndrăzneala tuirea N�or, s .a facut cu putinţă min-ină acolo ca z�ce : "Am fost • găsit gelo . amunlor, ca să facă pe Israel 
�e ceice nu Mă caut.au ; M'am făcut cu- � i·npt. 13_ 4"'8 . � 
ascut celor ce nu intre.bau de Mine." 1 2 dac" d

, :6· --- 1� 21;zs, 2•,zs. c.p. 10.19. n -:·1sn.e;. i .  Cap.9.30. o b� ă 
_a, ec1, alunecarea lor a fost 21 . Pe cînd, . des!?re Israel zice : a fo;t ţie bpe�tr_u lume, şi paguba lor Toată • ziua M t-�m 1_ntins mînile spre . . ? ogaţ1� pentru Neamuri ce �n norod răzvrătit ş1 împotrivitor la v� 3

fi Ş!tnătatea mtoarcerii lor ?  ' 
vorbă." ''Isa.00. 2. tru �t 

.o spun vouă, Neamurilor : , ln-
Orbirea lui Israel. sl

"
v
ci sm

1
t .b

apostol al Neamurilor, 'îmi _ a esc s u J a mea • . , 1 1 1 . Intreb dar : „A lepadat Dumne- Cap. l;. 16 . Gal. 1. 10. 2 ; 7_9F":.rt. 9· h; IL; 2:!. 21. 
zeu pe poporul Său ?" Nicidecum !  2 Tim. 1 . 11 .  

' · '  · es.3.s. 1T1m. 2. 7. 

Căci şi • eu s_înt Is�ae�it, �in să.mî�ţa ] 4. _şi caut, ca, dacă este c11 putinţă, lui Avraam, din seminţ ia l ut Beniamin. sa strr�esc gelozia celor din neamul 
2, D�:�����Ie�.,�.Î�p;J;ţ �-e22p���;�i meu, ŞI să:IC�/�.t�:;s;. pş,,��i�,.�!� 5�·. 
Său, pe �are l-a� cunos�ut mai ?inainte . •  1 5._ Căci, dacă lepădarea lor a adus 
Nu şti\1 ce zice Scnptu�a, in locul 1mpacarea lumii, ce va fi primirea lor 
unde vorbeşte desp re I l ie ?  Cum se din nou, decît viaţă din morţi ? plînge e} lui _Du_mnezeu împotdva lui 1_6. Iar _dac� c�le dintîi roa�e •_ sînt Israel, cind zice . .. '· ��P·?·29. sfm!e, , şi_ plamadeala_ este _sfmta ; ş1 
3. „Doamne •, pe proorocu Tai 1-au d_aca r�dacma este sfmtă, ş1 ramurile 
omorît altarele Tale le-au surpat ; am smt sfmte. • r..v.23. 10. Num. i;. 1s--'1.  
rămas 'eu singur, ş i caută să-mi ia via- 1 7. Iar dacă unele • din ramuri au fost 
ţa?" • 1 11eg . 1 9 . 1 0 , 1 < .  tă�ate, şi_dac� tu •:, care er� �intr'un 

4. Dar ce-i răspunde _ _ Dumnezeu ? mash� s�lbahc, �1 fost _alt
01t �n )ocul 

„Mi-am • păstrat ş apte mu de bărbaţi, l?r, �1 . a1 . . fo�t ţacut . partaş radacrnu 
cari nu şi-au plecat genunchiul înain- ş1 grastmu mashnulu1, 
tea lui Baal. :' . • • 1 Reg. 19. 1�. 1 8. nu • t�1otă'i\· ';�ţ�Fd�t-��':i;��i .. 2D��� 5. Tot , aş� .' ,ŞI m �r�mea . de faţ�, te făleşti, să ştii că nu tu ţii rădăcina, esţe o ramaş1ţ a  datorita unei alegeri, ci rădăcina te ţine pe tine. • 1 cor.10.12. 

prm �ar. , • . 

• C•P:9·27· 1 9. Dar vei zice : „Ramurile au fost 6 . . Ş1 daca . este pnn ha�, atunci nu tăiate ca să fiu altoit eu." mai e1ste pr�n ţapte ; �ltmu�.trelea, h�- 20. Adevărat : au fost. tăiate �i� p�rul n ar mat ţ1 har. Şi_ daca este p�m cina necredinţei lor, ş1 tu stai tn p1-fapte, nu ma•, este I?rt." har_; altmm- cioare prin credinţă : Nu • te îngîmfa 
trelea, fapta n ar mat ft fapta. dar ci teme-te „ ! 

>:• Cnp.4 .4, 5. Gnl .5. 4. Deut�9.4',6. J l):Cnp.lZ.l& . .,.. .... Prov.28. 1-1. IllB.66.2. Flllp. 2. 12. 
7. Deci, ce urmează ? Că I�rael n � 21 Căci dacă n'a cruţat Dumnezeu căp�t�t ce căuţa, iar . răn:iăş1ţa ale�sa ram

.
urile fireşti, nu te va cruţa nici 

a _ca�a.tat ; pe cmd ce1lalţ1 au fost 1m- e tine. . . 
p1etnţ1, • Cop.9.3t;  10·9· P 22 Uită-te dar la bunătatea ş1 aspn-
8. după cum este scris : „Dumn���u • me� lui Dumnezeu : asprime faţă . de 
le-a dat un duh de adormire, ochi c: ceice au căzut ş i bunătate faţă de hne, 
s� �u �adă, şi ure�hi ca să n'audă, p1- dacă • nu înc�tezi . să rămîi î� b�ăta
na 1n zma de astăzi." •raa.29.10. ••Deut.29.4. tea aceasta ;  altmmtrelea, vei f1 ti11�t 
lsa. 6. 9. Ier. 5. 21. Ezec. 12. 2 .  Mat. 13. 14. Ioan 12.40. . •• tu (•! Cor. 15.

:?. Evr.J.U. u. <'�� Toan u. " · 
;;P�28. 26, 27. ŞI · 
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23. Şi chiar ei : dacă • nu stăruiesc în Predarea iii slujba lui Dumnezeu necredinţă, vor fi altoiţi ; căci Dumne- ]2 1. V_ă îndemn • dar, fraţ ilor · 

zeu poate să-i altoiască iarăş. " 2 Cor. 3· 16· tru indurarea lui  Dumnez ' Pen-
24. Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat aduceţi ţ trupurile voastre ca 

eu, .să•• 
dintr'un măslin, care din fire era săi- fă ţţ vie, sfintă, placută lui 0 Jert
batec, ai fost altoit, împotriva firii ta- zeu : aceasta va fi din partea \"umnc. 
le, într'un măslin bun, cu cît mai mult o slujbă duhovnicească. oastră 
vor fi altoiţi ei, cari sînt ramuri fire- "''" 1 Pet.. 2 5 +rs ·.i0 rn, 1-1 Cnp 6 I3., 16 t< 2 <'0r 10 1 • 
şti, în măslinul lor ? 1 20. ttE" 010 20 _ • . • • ' l Cor o "· 

I. . t .1 
2. Să nu va potr1v1ţ1 chipul · Tot Israelul va t mm Ut • ! eulu i  acestuia, ci să \"ă prefaceţi�! 

vca-
25. Fraţilor, pentruca să nu vă S_?CO- înoirea minţii voastre, ca să pute(.P�1n 

tiţi singuri înţelepţ i •, nu vrc�u sa nu osebi ţ bine voia lu i  Dumnezeu .1 e
ştiţi taina aceasta : ? p�rte dm Israel bună, plăcută şi desăvîrşită. ,,, · cea 
a căzut Într'O Împ1etr1re ••, Care Va I [oun 2. 16. ':'�' Efes. J . 18 ; -1. .  23. Col . l . ., 1

1 ���·.1 . 14 ,  
ţinea pînă ţ va intra numărul depl in t ECes . . uo, 17.  1 Tes . • . 3. - ' -- .  3. 10. 

al Neamurilor. 3. Pri.n �ar�I •,_care mi_-a fost dat e 
"' Cnp.12.ltl. �'�'VPr.:". 7. 2 C'or.:U..1. +1.11C' .:?l .:'-L :\poc. 7 . !l Spun fte�arUia d1nfre VOI, Să "* nu ' .b� 

26. Şi atunci tot Israelul va fi mîntuit, . .  despre. sme .o pă�e�e _mai  înaltă d�cî� 
dupăcum este scris : „Izbăvitorul va ,·e- 1 se cuvme ; c1 sa �1�a simţ iri cumpăt t 
ni ·. �i'! Sion, şi va îndepărt� toate ne- desp_re sme, potr1.v1t c:u �ăsura de c�e� fegmmle dela lac<?v. _""�a. O!l.29. Ps. H . ; . dmţ!', I?e care a 1mparţ1t-o Dumnezeu 27. Acesta • va f1 legammtul, pe ca- f1ecaru1a ţ. •:•cor. 1 . 0 ; "'· "'· 1 cor. 3. 10. I' 

re-I voi face cu ei, cînd le voi şterge Ga1 . 2. 9. Er�� - 3 - 2, 7 ,.s
. �:::•Prov. :!:,.2i . Ed . ; . rn. Ca;'1� !i· 

păcatele." 1 20. + 1 c�r . . 1.. 1 , 1 i . �,1e•. • · :·
. 

. 

' Isn . 27 .  9 .  Ier. 31 .  31, etc. E•·r. '· 8; IO. rn. 4 . . Cac1, dupacum l!"Jtr'un trup a\'em 
28. Jn ce priveşte Evanghelia, ei sînt mai multe mad ul:ir_e, ş_1_ m ădularele n'au 

vrăjmaşi, şi aceasta spre binel e ,·o- toate aceeaş s_lujb_a� -- 1 c•:r . 1 2 . 12 . .i-:res. < . 16• 
stru ; dar în ce priveşte alegerea, sînt _5 . to! a_şa, şi �01 , can sîntem mul. 
iubiţi •, din pricina părinţilor lor. ţ i, alcatu1m �n singur t.rup în Hristos ; 

„. Deut. 7 .s;•. s; w. 1,;. da�! f1ecare in parte, smtem mădulare 
29. Căci lui Dumnezeu nu-l pare rău unn altora. ·'· I Cor . w . 1 1 ; 12. 20, 2•. Eres. 1 . 23; 4. 25• 

de darurile şi de chemarea făcută •. 6. Deoarece avem • felurite daruri 
« Nurn. 23. 19. după „ harul care ne-a fost dat · cin� 30. Dupăcum voi odi�ioară: n 'aţi  a- are dan�I p_roorociei ), să- l  într�buinscultat de Dumneze�, ş! �upasum pnn teze du pa mas ura credinţei lui. ,, 1 cor.12_, 

����uitarea lor aţi cap,��:�.21�.dc��
-
�r; ia�t;;\:�i '.!; �·:�;:ers . 3. t Fapt. 1 1 . 21 . 1 cor. 12. rn, 2S: 

3 1 .  'tot aşa, ei acum n'au ascultat, _7._ Cine este che_mat_ la o .slujbă, să se 
pentruca, prin îndurarea arătată vouă ţ!!la de sl�Jba lui. Cine • mvaţă pe al-
să capete şi ei îndurare. ' ţu, să se ţmă de învăţătură. 

32. Fiindcă Dumnezeu • a închis pe ·> Fapt. 13. I . Gul.6.G. Efes . < . 1 1 . 1 n m . o . 11. 
toţi oamenii în neascultare, ca să aibă _8. Cine • îmbărbătează pe alţii să se 
îndurare de toţi. •' Cap.3. 9. GnI.s.22. ţmă. cţe îmbărbătare. Cin e •• dă, �ă dea �3 . . 0, .. adÎ!"JCUI. bogăţiei, Înţelepciu- C_!I 1111.mă  _largă: C:ine J CÎrmuieşte, să 
nn ş1 şt11nţe1 lui Dumnezeu ! Cît • de c1rmuiasca cu nvna. Cine face miloste
nepătrunse sînt judecăţile Lui, şi cît n ie, s'o facă cu tt b ucurie. .,. Fapt. 15. 32• 
de neînţelese „ sînt căile Lui 1 1 cor. 1 ' . 3. ''''Mat.6. I-3. + Furt.20.28. l Tim.0.11.  

·:• Ps.36.6. *':.Jo.,.· J;. 7. P.s . gz. 5. Evr . 13. i, 2..l . t Pet.6.2. ţţ 2 Cor. 9 . 7. 
34. Şi în adevăr•, „cine a cunoscut 

gîndul Domnului ? Sau cine •• a fost 
sfetnicul Lui ? 
:::• Iov 15. 8. Isn. JO. 13. Ier. 23. 18. 1 Cor.2. 16. t.<$Jov 36. 2'2. 

35. Cine • I-a dat ceva întîi, ca să 
aibă de  primit  înapoi ?" •:•1ov 35 . 7; < 1 . 11 .  

.36. Din El •, I?r in  El, _ş i  pentru El  
sm! toate. �ucru�1le. A Lui •• să f ie  sla
va ln veci . Amrn. » 1 Cor.8.6. Col. I . l6. 

�� ;�;t� ·ti!:l::'cial;d: �.\.2
p!�-�i.� .. 

18. Evr. 13. 21. 1 Pet. o. 

Dragostea să se arate în toate. 

?· D_ragostea • să fie fără prefăcăto
rie. F1e-v� groază •• de rău, şi lipiţi-vă 
tare de bine. •1 Tim. 1 . s. 1 Pet. 1. 22. ''"'' Ps.�. 14; 
36 . 4; 97. tO. Amos 5.15. 

1 O. Iubiţi-vă unii pe alţ i i  cu • o dra
goste frăţească. l n  cinste••, fiecare să 
dea întîietate altuia. " Evr.13. 1. 1 Pet . 1 . 22; 
2.17;3. 8. 2 Pet. 1. 7 . .t;•�• FiJip. 2 . 3 .  lPet.5.D. 

1 1 . ln sîrguinţă, fiţi fără preget. Fiji 



R O M A N I  1 2 1 3 
. . de rivnă cu duhul . Slujiţi Dom- , 3 ' · 1 pl1nt. , . Dregătorii • I O l  

nulUIBucuraţi-vă • î n  nădejde. fiţi răb- ! ţu . 0  faptă bu�u ��nt de temut pcn
d!;�ri " în necaz. �tăr�iţi ţ în rugă- [ F�e� �f�e�! nu-ţi he 1fr��ă�eust

�n'j re% 

�l;f ·�;�;��:;.?':;j!.�:��)\;� I r:��: .. ,1:i:::�;:.�;; ;;�;�;��t 1 3. Aju!aJt .Pe sf!��L, c1nd sini în �l este în slu .�cgl�ba poartă sabia'. ·oie. f1ţ1 pmrnton <le oaspeţi. sa-l răzbune ) � UL Dumnezeu ca 
���o�· :u/.-, �1\�.\�e.1��;. �·�;:�·."i 1�::t��--!:'.· 1 Ioun a. n. c: face rău. ŞI sa pedcps�ască p� cel 
'';'I'"ei�-�cuvî!,ltaţi .° re cei ce vă prigo- n���f�eei trebuie • să fiţi supuşi 5� : binecuvmtaţ1 ş1 nu blestemaţi. 1 îndemn f nea hedepsei ci „ şi dnu f�;\''z.,'.�.;uc. u. 28;:3. :1 1 . F:q.u.oo. I Cnr. 1 . 12 . 1 r 6 

. . Totu P_ec���t�c��st� I��·, 'lăt'; ' ('':' :� 
1 5. Bucuraţi-yă c;,u cei ce se bucură ; I t�r.ile: f�c1 dregătorii sîl ni�!� �l, bi: rngeţi cu ce1ce plmg. <• 1 c°'" "·2n. 

t 
n 3.1. u1 Dumnezeu făcînc..l necu 1l \  P1 6. Aveţ i ." ac��eaşi sill!ţimin_te unii . �c�i �I.ujba aceast�. _ rniJ 

f ţă de alţn . Nu umblaţi dupa lucru- d· . . aţ i . tuturor ce stnteţi datori • r�le înalte, ci răm!n�ţi la .cele smerite . c�tci flit datoraţi birul ,  c..la\ i- i b iru�a 5• nu ţ vă socottţ1 smgun înţelepţi . t 1a fr.a\1 vama, daţi-i vama . cui c..la'. ;,�:,:·: :;;,\ �.c�;;,';51.";,, �;�',';,/}'i\:,'\,'. ';;�;,;·z�: c?,�:t�a, ��tÎ-idcl��\e��ica ; cu i 'oatoraţ i 
(np. I J .ri. '.\la1. :..:·!. ·2 1 . '.\larc.t!. t7 .  J.i1i· . :..:n . ·�-•. 

Răzbunarea este a Domnului Dragostea este împlinirea f_e„;i 17 Nu •  întoarceţi nimănui rău pen- 8. Să nu datoraţi nimănui n i  . ·: ·, ,  tru 'rău. Urmăriţ i •• . c e  este bine, îna- cit să vă iubiţi unii pe alţii :  că�i�ii�cc; intea tuturor oameni Io�.: '' P"'" · "" : 2 . tube_şte pe alţii, a împlinit le ,ea. )!:iUi.39. 1 Tes . 5 .  J�. 1 Pet.3.9. '···--l'ap. 1.1.16. :!Cor.8. �1 .  '··Vers . 10. Gul . r1. 1 1 .  t 'ol . :�. H .  1 Tirn . 1 .�. l:u-.,1 
1 8. Dacă. est� .c�.p.ut inţă, întrucît .atîr- ?· De fapt : „Să • nu preacurvrşÎi, nă de voi, tra1ţ1 m pace cu toţ i oa- sa nu .fu� t, sa nu faci nici 0 mărturimenii. . '·: l\�un· .9 . :'.iO. <:P- 1� . rn�Evr.12. H: s!re mt�cmoasă, �să n� pofteşti", şi Oa 1 9. Prea 1Ub1ţt lor, nu va rasbunaţ1 nc.e al ta porunca mat poate fi se cu-singuri ; ci lăsaţi _s� se răzb�ne minia prin� în porunca aceasta : „Să "  iu

lui Dumnezeu ; cac1 este sens : „Răz- beş�1 pe aproapele tău ca pe tine înbunarea •• este a Mea ; Eu voi răs piă- -�-�ţ1." ':' E.xod.:.>o. rn, l'h'. Ilt·ul.:1. 1;-, •·li'. �lut. rn.iH.  ti" zice Domnul. • : =Lc-v. Hl. ltl. ProL 24. . :.1<J.  ,·,·LeL l!).18-1\lut.?.:! . :-fl. l\ltm.l:LH. nul.!'d4. (:u•. :!. -.. ve�. 1' . «•Deut. 32. 35. Evr.10. :�>. 1 .0. Dragostea nu I.ace rău aproapc-
20. Dimpotrivă • :  dacă ii este foame , lut : „dragostea • deci este împlinirea 

vrăjmaşului tău, _d_ă-i_ să mănî�c� ; da: legu. " l1"1 ." . '"· '""'· "· că-i este sete, da-1 sa bea ; cac1 daca Veghere şi curăţie. 
rei face astfel, vei grămădi cărbuni 1 1 . Şi aceasta cu atît mai mult, cu 
aprinşi pe "cEa'�'�12}�.i;,'�,01„2,,.21, 22. MoL . c>.4 1 .  cit ştiţi în ce împrejurări ne aflăm : 
21 . Nu te lăsa b i ruit de rău, ci bi- ���nc�a���i s!c��· �r�:�i:�/�;:�t ��� 
ruieşte răul prin bine. aproape de noi decît atunci cinc..l am 

Supunerea faţă de stăpînire. c;e2�u�oapte�'1 �;���:�.e E�R-�·���:1;�''
·'��\6_ 13 1 . Oricine să • f ie supus stăpîni- propie ziua. Să • ne c..lesbrăcăm dar c..lc ritor celor mai î na lte ; căci nu este faptele întunerecului, şi să " ne imstăpînire care să nu vină dela Dumne- brăcăm cu armele luminii . z�u. Ş i "' stăpîniri le cari sînt , au fost •:• Eres.:.'. 1 1 . cou.s. "''�:r..:· "· "· 'T'"·'„" rmdu1te de Dumnezeu. ·:• Tiu. 1 . 1 PeL. 2. 1 3 . Să • trăim frumos, ca 1n .timpul z_1 -

1.1 .  ' 'P1ov.s. 1;, r n .  Dou.2. 21 ; 4 . 3'!. Ionu rn. 11. _ lei, nu •• în chefuri şi în �cţu ;  nu t !n 
2. Deaceea, cine se împotriveşte. sta- curvii şi în fapte de ruşine ; nu tt m 
pînirii •, se împotriveşte rînduieli1 p �- \ certuri şi în pi zmă ; " rrnp . <. <. • T•·•· •- 12 

�·�s�e i�u
��el�� ;0;Jnd�i.ce se î�f.i?.�11� ! ��;�,2;;1�: Er:: 1:,'�,v .• ;•j,,�·1. ,�uc. " .:1. 1 1 '•t. ' '· 



1 1 08 ROMAN  I 1 3, 1 4. 

1 -1 .  ci îmbrăcaţi-vă • în Domnul !sus 
Hristos, şi nu purtaţi g�ij.ă •• d.e. firea 
pămîntească, pentruca sa-i treziţi pof-

genunchi se va pleca înJintea Me orice limbă va da slavă lui oU:.· şi ZfU, H .., • 
• 

o.\ ls.u. -15. 23. Filip,2��� 
1 2. Aşa ca fiecare dm noi ar dea socoteală despre sine însuş

e 18� Dumnezeu. '' Mat.12.36 .  G �l. 6. 5. I Pet.4.� 
tele. 
''Gnl.3. 2�. Efes.4. 24. Col. 9. 10. "'\�Gnl. 5. 16. IPet. 2. 11. 

/ngăduinţa creştineasciJ. 14 1 .  Primiţi bine pe cel �lab • în SiJ nu jignim pe fratele nostru. 
credinţă, şi nu �ă apuc�ţi la vor- 1 3. Să nu ne mai judecăm dar u .. 

bă asupra părerilor mdoelmce. pe alţii. Ci mai bine judecaţi să . nu 
•' Cap. Jo. 1, 1. 1cor.s.•, 1 1 ; 0 .22. faceţi nimic? ca�e să fie pentru fratelu 

2. Unul crede că poate • să mănînce vostru o piatra de poticnire sau u e 
de toate ; pe cînd altul, ca�e este slab, prilej de păcătuire. • 1 cor.s.9,1a; io.� 
nu mănîncă decît verdeţuri. 1 4. Eu ştiu �i. s�nt. încredinţat î� •vers.H. 1 Cor. 10. 25. 1 Tiru. •. •. TiL t. 15. Dol!lnu� !su�, c:_a nimic nu este necu. 3. Cine mănîncă să nu dispreţuiască rat m sme, ş1 ca un lucru nu este necu 
pe cine • nu '!lănîncă ; şi .cine �li. m�- rat de cit pentru cel •• ce crede că est� 
fi\���ă 

5Au�n!�:�J�a pperi�?t� n:!��11.��1�� �:1���-��-TiL i . 1:.F��� 6�/�·. i,·���- 2· 20· 1 Cor. io.20. 

4. Cine eşti tu •, care judeci pe robul 1 5. Dar dacă faci ca fratele tău să se 
altuia ? Dacă stă în picioare sau cade, mîhnească din pricina unei mîncări nu 
este treaba stăpînului său ; totuş, va mai umbli în dragoste ! Nu • ni�ici 
sta în picioare, căci Domnul are pu- prin mîncarea ta, pe acela pentru car� 
tere să-l întărească pentru ca să stea. a murit Hristos ! <•i cor. s. 11• 

•r.c.•.12. 1 6. Nu • faceţi ca binele vostru să fie 
5. Unul • socoteşte o zi mai pe sus de- grăit de rău. ''C•p.12. 17• 

cit alta ; pentru altul, toate zilele sînt 1 7. Căci • lmpărăţia lui Dumnezeu la fel . fiecare să fie deplin încredin- nu este mîncare şi băutură, ci neprihă-ţat în mintea lui. •' Gru. •. 10· eo1.2· 16· nire, pace şi bucurie în Duhul Sfînt. 
6. Cine • face deosebire între zile, <•1 cor.s.s. 

pentru Domnul o face. Cine nu face 1 8. Cine slujeşte l ui Hristos în felul deosebire între zile, pentru Domnul acesta, este plăcut • lui Dumnezeu şi 
n'o face. Cine mănîncă, pentru Dom- cinstit de oameni. '' 2Cor.s.2t 
nul mănîncă ; pentrucă aduce mulţă- 1 9. Aşa dar •, să urmărim lucrurile miri •• lui Dumnezeu. Cine nu mănîn- cari duc la pacea şi zidirea noastră••'. că, pentru Domnul nu mănîncă ; şi a- •Ps. si. u. Cap. 12. 18. ''-' Cup. 15. 2. 1 cor. u. 12. 

duce şi el mulţămiri lui Dumnezeu. lTes. 6. 11 . 
''Gal. 4.10. "'' 1 Cor. 10.a1 . 1 Tim.4. 3. 20. Să nu nimiceşti, pentru • o mîn-

7. ln adevăr, niciunul • din noi nu care, lucrul lui Dumnezeu. Drept vor
trăieşte pentru sine, şi nici unul din bind, toate •• lucrurile sînt curate. To
noi nu moare pentru sine. tuş ţ, a mînca din ele, cînd faptul a

'' 1 cor.s.10,20. a.1.2. 20. 1Tes.s. 10. 1 Peu.2. cesta ajunge pentru altul un prilej de 
8. Căci dacă trăim, pentru Domnul cădere, este rău. •Ven;.15. ''''M•t.15.n. 

trăim ; şi dacă murim, pentru Domnul Fapl l0.15.Vers.H. Tit. 1 . 16. t 1 cor.8.9-1'. 
murim. Deci, fie că trăim, fie că mu- 21 . Bine este să n u  mănînci carne •, 
rim, noi sîntem ai Domnului. să nu bei vin şi să te fereşti de orice 
9. Căci Hristos • pentru aceasta a mu- lucru, care poate fi pentru fratele tău 

rit şi a înviat ca să aibă stăpînire •• şi un prilej de cădere, de păcătuire sau 
peste cei morţi şi peste cei vii. de slăbire. '' 1Cor.s.1s. 

•2 cor.6.15. ••Fnpt.10.ss. 22. lncredinţarea pe care o ai, pă-
1 O. Dar pentruce judeci tu pe fratele strează-o pentru tine, înaintea lui Dum

tău ? Sau pentruce dispreţuieşti tu pe nezeu. ferice • de cel ce nu se osîn
fratele tău ? Căci toţi • ne vom în fă- deşte singur în ce găseşte bine. 
ţişa înaintea scaunului de judecată a l •' l loaoJ.21. 
lui Hrist;:is. 23. Dar cine se îndoieşte şi mănîncă, 
•l\101.25.31,32. Fapt.10. '2;1�. si. 2cor.r.. 10. Iudat.1,15. este osîndit, pentru că nu mănîncă din 
1 1 . fiin�că este scris : „Pe viaţa " J încredinţare. Tot • ce nu vine din în-

1\\ca Mă JUr, zice Domnul, că orice credinţare, e păcat. •TI1. 1 . ir.. 
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Cei tart .:d mg�d1:1e pe cei slabi. de to ·

_ . 1 1 09 15 1. N<;>1 , _ car! s 1.ntem tari, sîntem dă cre�f bucuria • şi pacea 
dator� s� �abdam slăbiciunile •• hului srţa, Pt;nt�uca, prin 

' :ie care o 
cel?r slabi, ŞI sa nu ,�.,�I�c�'.11 nouă 

int, sa fiţi tari în 
p
nă��J�e9u-

întf.iecare • dii:i no! să pl.aâ a,pcru��H
.
e� Pavel des r . 

• c""·"· "; " 
"· 

Jui, în ce este brne, rn vederea zidirS •• 1 4; In ce vă pri�e
e/lu1ba lui. 

a����::,9,22; io.2•,33; 13.6. Filip. 2 . ,, o. "''C•p . H •9 ��in
1t�ue

m� sî�t · în�r�dt�t�f'�lr�_l i\or, 
'3. Căci � şi Hr!stos nu Şi-a plăcut Lui fel de cun�

n
�r�

t
�, 

P)in i •• şi tles�r�� 
însuş ; c1, du pa cum este scris : „O- stare să vă �f-t

ţ .'
ţ
· şi ��tfel sînteţi în 

cările •• celor ce Te ocărăsc pe Tine • 2 Pet 
� �21 1 unu pe al 1ii. 

au căzut peste M ine." , ... 1 5. Totuş, icÎ �j uoau,2.2t . '''' 1�or.s. u, 10. 

. ,�Mat. 26 . 39 .  �onn5.�;6.38 .. <·�'Ps. 69. 9. •n?răzneală, ca să 
ea�v am scr_1s mai cu 

4. şi tot .ce a fost , sc_n� m ai înainte, minte de lucrurile 
va aduc ?m nou a

a fost sens pent�u rnvaţat1;1ra i:ioastră, harului ", pe care �j')�ea, '" puterea 
pentruca, prm răbdarea ş1. prm mîn- zeu, ''Cap. t .5; ,2.3. G�I 

dat I?umne
gîierea pe . care o dau Scripturile să 1 6. ca să • fiu sl "t 1 . 1 . b. Efeu . '· '· 
avem nădejde. ' 1 stos între Neamu�J

1 �r
u
u ,  l�i _Isus .Hri-

•Cap. 4. 23, 24. tCor. 9. 9, 10; 10.1t. 2Tim. s. 16 17. cu scumpătate 1 'b  E 1m1 1mphnesc 
s. Dumnezeul • răbdării şi al mîn�î- Dumnezeu pent

s
r�J N vangheli�i lui 

ierii să vă facă să aveţi aceleaşi sim- o jertfă " bine pri�it' 
eaŢu

1
r.1l� sa-I fie 

ţimint�, unii faţă de alţii, după pilda hu
.I Sfînt

. •cap.u . t3
a
, 

s '.,"_ Ita de Du. 
lui H nstos Isus ; 2 T1m. L 11 . �„�� tso..66_ 20_ Filip.{��-.-· · -�l. i T1111. z. �. 

'' C�p�12.1G. 1 Cor�t.10. Filip. 3. 16. l �. Eu .dar mă pot lăuda î , 1 .  
6. P.entruca to_ţ 1 1�pr�u.n�, cu • o ini- Hristos, 1n slujirea lui Dumne�eu 

sus 
mă ş1 cu o gura, sa slav1ţ1 pe Dumne- """ 

· 
. 

zeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hri- � �· Căci n'aş îndrăzni să pom�;;��� 
stos. . . . _ • ·.�•pt. 4.24,32. mei un . lucru, pe • care să nu-l fi fă-
7. A!a ?ar, �n!'11ţ1:va um.1 pe alţii, cut Hn�tos prin mine, ca " să aducă 

cum •  v a pr.im1t ş1 pe v01 Hristos, Ne�munle la ascultarea de El :  fie prin 
spre slava lui Dumnezeu. cuvintul meu, fie prin faptele mele 

t:Cap. U.1,3. MCap.5.2. . i:.FopL 21.19. Gal.2.B. '''' Cap. 1 . !i:tt>'.:?t\. 

• t 1.9. f!e prin • puterea semnelor şi a Hristos a in ărit făgăduinţele. m1.numlor, fie prin puterea Duhului 8. Hristos • a fost, în adevăr, un slu- Sfint. .Aşa c,ă, de la Ierusalim şi tari le 
jitor al tăierii împrejur, ca să dove- d� p�1mpre1u�, p�nă la Iliric, am răs
dească credincioşia lui Dumnezeu, şi pin.dit cu prisosinţă Evanghelia lui 
s� ·� întărească făgăduinţele date pă- Hristos. • Fnp1. rn. 1 1 .  'l'or "· „ 
rmt1lor ; •Mat.16.:U. Ioan LU. Fapt.s.26,26; 13„6. 20. Şi am căutat să vestesc Evan
"'C•p.3.3. 2cor. 1.20. ghelia acolo unde Hristos nu fusl'Se 
9. şi ca Neamurile să slăvească • pe vestit, ca • să nu zidesc pe temelia pu-

Dumnezeu, pentru îndurarea Lui, du- să de altul, '' 'cor."" "' ·� "· 

pă cum este scris : „De aceea•• Te voi 21 .  după cwn este scris : „Aceia, ră
lăuda printre Neamuri, şi  voi cînta rora • nu l i  se propovăduise despre 
Numelui Tău." El, II vor vedea, şi cei ce n'auziserll 

•Ioanl0.16. Cap. 9. 23. ••Pe.18. 49. de El, II vor cunoaşte." ' 'l-o,,,,, ,„ 

10. Este zis iarăş : „Veseliţi-vă •, Nea-
muri, împreună cu poporul Lu i ." Planurile apostolului. 

•' DeuL 3'.l.43. 22. Iată ce m'a • împedecat de mul· 
1 1 .  Şi iarăş : „Lăudaţi • pe Domnul, te ori să vin la voi. •Cap . 1 . 1:1. 'T .... 2. 1:, is. 

toate Neamurile ; slăviţi-l, toate no- 23. Dar acum, fiindcă nu mai am ni· 
roadele." • Ps.m.t.  m ic care să mă ţină pe aceste melca-
1 2. Tot astfel li Isaia zice : „Din le- guri, şi • fiindcă de ani. de zile tlo-

se va • ieşi o Rădăcină, care se va resc fierbinte să vin la v01, 
scula să domnească peste Neamuri ; şi •Fapt.i9.21. c•v. 1 . 11 .  "'"'· "'· 

Neamurile vor nădăjdui în El." 24. nădăjduiesc să vă \'ăd în trcacat, 
•Isa. 11 .1 , 10. Apoc.6.6;22. 16. cînd mă voi duce în Spania, şi •  sil 

1 3. Dumnezeul nădejdii să vă umple . fiu însoţit de voi pînă acolo, după ce 
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I " . măcar în .parte, do- 1 5. Spu�e}i sănătate şi B�sericii • care 1m1 \ Ol imp im, 
1 oi " F•pL I5 .3. se aduna m casa lor. - Spuneţi săn> rinţa de a fi st_'.lt / v. Îa Ierusal im să tate lui Epe!le!•. prea iubitul _meu, ca� 25. �cum . ma uc 

f ţ " 1 a fost cel dmtn rod •• al As1.e i pentru duc nişte 3J utoare S }Rt�t-��-�21 ;20_.?.?; 24 .  �7• Hristos. �· 1 c_or.1�. 1�coi.... Lo"1. F1111�.:!: '·'�� 1 Cor.ul.Ei. 

26. Căci cei din Macedonia ş1 .Aha1a 6. Spuneţi sanatat� �ane1, care s'a au • avut bunătatea s� fac� o. stnngi:re ostenit mulţ p�n�ru mi. � . d · !oare pentru saracu dintre sfm- 7. Spuneţi sanatate 1� 1 Andronic şi ţ .� 
aiu

ri sînt în Ierusalim. lui lunia1 !udele: �ele ş1 tov�r�şii mei u, ca 
''I<.:or.1s.1.2.  2 cor. s. 1 . de temniţa, cari smt cu vaza intre a-27_ Negreşit,_ au a�ut bul!�tatea ; d�r pos_toli. Ei a� • ve�it la Hristos mai era şi o datorie faţa de e1 , pentruc�, mamte de m ine chiar. ··· Gnl . 1 . „. dacă • Neamurile au avut . parţe de bl; 8. Spuneţi �ănătate lui Am pliat, prea necuvîntările lor duhovni�eşti, este iubitul meu m Domnul . -

de datoria lor să-i ajute ş1 ele cu bu- 9. Spuneţi sănătate lui Urban, tovanurile lor pămînteşti. .... ; 6 răşul nostru <;le ţucru în Hristos, şi lui ·•· 2Cor.9.2, 12. Cap. li. 1 1 .  "'' 1 C•�· 9 :' ' - ( ol. ; 6" Stache, prea 1Ub1tul meu. -28. După ce-m i  v�i împl_1�1 dar . m- 1 O. sruneţi sănătate lui Apele, însărcinarea aceasta, �1 le vm _incredm_ţa cercatu slujitor al l�i Hristos. - Spuaceste daruri •, vot pleca m Spania, neţi sănătate celor dm casa lui Aristo-şi voi trece pe la voi . . ''Fil!P· '· n. bui . _ 
29. Ştiu • că . d_'.'că . vm �a voi, voi 1 1 . Spuneţi sănătate lui le rodion, ru-veni cu o deplina binecuvmtare dela da mea. - Spuneţi sănătate cel0r din Hristos. ' Cap. i. i 1 .  casa lu i Narcis, cari sînt ai Domnu-30. Vă îndemn dar, fr�ţilor, pentru lui. _ 

Domnul nostru Isus H_r1st?;� şi_ pen- 1 2. Spuneţi sănătate Trifenei şi Tri· tru • dragostea Du�ulu1! sa ;·� lu_p- fosei, cari se ostenesc pentru Dom. taţi împreună cu mine, m rugaciu�ile nul. - Spuneţi sănătate Persidei prea voastre către Dumneze_u pentru mine, iubite care s 'a ostenit mult pentru >:= Filip. 2. 1 . :::;= 2cor. 1. ll . Co� .t: I�: Dom�ul . _ 
3 1 . ca să ·. fiu izbăvit d_e r�.zvratiţ11 1 3. Spuneţi sănă_tate Iuţ R�f, cel a-din ludea, ş1 pentruca s.luiba_ '· pe �a- Ies • în Domnul, ş1 mamei lui, care s'a re o am pentru leru�ahm, sa„ f1e bine arătat şi mama mea. - •·210001. primit� de sfinji ; _  ' 2 T•3· 3· 2•• ·• •" Z Cor. 8· '· 1 4. Spuneţi sănătate lu_i Asincrit, lui 32. ş1 astfel sa �i ung la voi cu_bu5�; flegon, lui Hermes, Im Patroba, lui rie, cu voi a •  Im. qumn.�zeu, ŞI sa Herma, şi fraţilor cari sînt împreună mă răcoresc ţ puţin m m1i loc_ul vostru. cu ei. _ 

•cop.1.10. <•<•Fapt.18.21. 1cor.!· 19. lac.4.1o. r!Cor.lG.IS. 1 5. Spuneţi sănătate lui filolog şi Iu-2cor. 7·13· 2Tim.1. 1G. F:101·:·�· _ . u voi I iei, lui Nereu şi surorii lu i, lui Olim-33. I?umne�eul pacu sa fie c pa şi tuturor sfinţilor cari sînt îm-cu toţ i ! Amin. " C•p.IG.20. ! Cor.U. 33. 2Cor.13. ' ă cu ei -11. Filip. <.9. lTes . 5 . 23. 2Tes.3. 16. EH. 13.20. Pf6�
n
Spuneţi-vă • sănătate unii altora 

Urări de sănătate. cu o sărutare sfîntă. 

16  J. 
Vă dau în grijă pe fivi, sora Toate Biserici le lui Hristos vă trimet 

noastră, care este diaconiţă 1 a Bi- sănă!;t��r. 16_20, 2 cor. rn. 12 .  1 Tcs.&.26. lPet. a. u. sericii din Chencrea • ;  "Fap1.1s.18. 
2. s'o • primiţi în Domnul, într'un 

chip vrednic de sfinţ_i, Ji s'o �jut�ţ! 
în orice ar avea trebuinţa de voi ; cac1 
şi ea s'a arătat de ajutor multora şi în
deosebi mie . ° Filip.2.29. 3Ioan5,6. 

3. Spuneţi sănătate Priscilei • şi lui 
Acuila, tovarăşii mei de lucru în 
Hristos Isus, • Fapt. 13. 2 , 18 , 26. 2Tim . 4 . 19. 4. cari şi-au pus capul în joc, ca să
mi scape viaţa. Le mulţămesc nu nu
mai eu, dar şi toate Bisericile ieşite 
dintre Neamuri. -

1. Sau : slujitoare. 

Ferirea de desbinări. 
1 7. Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi 

de ceice • fac desbinări şi tulburare 
împotriva învăţăturii, pe care aţi pri
mit-o. Depărtaţi-vă•• de ei. "Fopt.15. �, 
5,24. I Tim . 6. 3. f.<(• ! Cor.5.9,11. 2 Tes. 3,G,14. 2Ttm.3.a. 
Tit.3.10. 21oun10. 
1 8. Căci astfel de oameni nu . sl�jesc lui H ristos, Domnul nostru, c1 p1�te: 

celui • lor ; şi, prin •• vorbiri dulci ŞI 
amăgitoare, ei înşală inimile celor les
ne crezători. ·:'Filip . 3. 19. 1 Tim.6.5. '"'Co1.2•. 

2Tim. 3 . 6 .  Tit. 1 . 10. 2 Pet. 2 . 3. 



R O M A N I 1 6. 1 C O R I N 
g Cit despre voi, ascultarea .  va . T E N I 1 
lră. este �u�oscută <le_ toţ �  . •  Mă buc�; t�hernicul cetăţu v· 

1 1 1 1  
dar de VI?•• ŞI do�esc s a  ţ1ţ1 intelepţ i  •• e ' tot aşa ş1 frat�Ie 

a tnmete sanata-
. ce priveşte binele, ş1 proşti în ce 1 c0, 1 „ , �uart 
'"riveşte răul. "C

up.1." Mat 10.rn ! Cor l<.20 H2r�· Har.ul • Domnul�' " :2 2T1m ' "' 
P20. Dumnezeul • păcii v_a •• zdrobi în 

stas sa fie cu voi cu to���tru Isus 
rînd pe Satana supt p1c1oarele voa- 25 1 "" � Amin 

�fre. Ha�ul ţ Do�nulu1 nostru Isus H ri- întă
.
rea��ă A;jelu:�: care po;te1 ·:� ' "":. 1 să he cu voi . Amin .  •ca . pr , • upa Evan"h 1 \ a 

s os ' '" ţVers 2•. 1 cor lh '" 2Cor. u 1/F;\' t<. I t 
opt

ovadu1rea l ui Isus H et1
a mea ş1 

� �1�es 5,28. 2Tes.a 18 Apoc 2'2 21 ip.-1 rlVI CU ţ descoperi rtS OS, - po-
ZI a fost I mută _rea ta1nc1 , care tţ 

/nc!zeicre. 1 • Erc, ' 20  ! Te. "��c2uTnsa hmp de \ eacun 16 tEfes I 9 � 3 ' l'!I .! I;' :t i ludu ' I l I 

2 1 .  Timoţei ... , to�a răşul meu de lu- CoI. 1  26 ' -;.i Col I .!;" ++ I t or .! : lifl't1 ;jlJ�� 
cru, vă tnmete �anat�te ; tot aşa şi I 26. �ar • a fost ară , 
Luciu ••, tason ţ ŞI Sosi pater ţţ, rudele scrierile proorocilor şt

ata _acum prin 
mele. - > Fupt. 1s. L.,_i;-i�ir. 2 . rn. co1.1. 1 .  1 Tcs.3. �umnezeului celui v'eci,� igrin porunca ,. 1Ti01 . 1 . 2. Evr. 13. 23 . . „.·fo1•t. 13. t. tFt11•t. 11. 5 . . sa I� cunoştinţa tuturor ,N

a fost adu
.+f:opt.20�2. . , , • ca. sa asculte •• de ere . ,. eaniunlor, 
22. Va tnmet sanat�te 1n Domnul 2T1�n. 1 . 10. Tit. 1 . 2•3_ , ..... 1 .�,m.ta •. - . · Er„ • .  1 ." ·

. eu Terţiu, care am sens epistola acea- 5; 1"- "· 
· „ · hp1.,„ ' ·  '"'" '  

st;. - , în2!i a lu i !'Ju.mnczeu, care singur • este 
23. Oaiu_", �azda Te_a şi a întregei I în ţ veer, sa !11e sla\'a .•. ·pr

.

in Isus Hrist�s 
Biserici, va tnmete sanatate. - Erast••, 

11 \ eci or ! Am.m : 
• 

1 1 1111 . 1 . 1; ;6 . 11:. 1u1b:?�. 

Î N TÎ I A  E PI STO LĂ 
A L U I PAVE L CĂT R E  C O R I NTE N I  

Urare. . I Hristos a fost bine întărită în mijlocul 1 1 . Pavel, chemat • sa fie apostol al I vostru ; '"l"•r. 0. 1 .  n1m. 1 . s. "''""· · • , 
lui Isus J:iristos, prin •• voia lui 7. aşa c� nu duceţi lipsă de niciun fel 

Dumnezeu, ş1 fratele Sosten ţ, de d_ar, m aşteptarea • arătării Oom
•Rom.1. 1 . ''"'2Cor. 1.I. Efes. 1 . 1 . Col.1.1. ţFapt. 18.17. nulu1 nostru Isus Hristos. 
2. către Biserica l ui Dumnezeu care · F1 llp.uo. 111.0. 1:1. o r.-i . :1.12. 

este în Corint, către cei • ce au fost • B. El •  vă va întări pînă la s li rşit. 
sfinţiţi •• în Hristos Isus, chemaţi ţ să ·� aşa fe.l . �a" să fiţi fără vină în 
fie sfinţi, şi către toţi cei ce chea- ziua vemru Domnul.ui nostru Isus 
măţţ în vreun Ioc N umele lui Isus Hristos. ·' • Tes.3. 13. ' ' l 'n1. 1 . "'· ' T"·'·'·' 

Hristos, Domnul •ţ lor ş i  ţ• al nostru : 9. Credincios • este Dumnezeu, care 
�·�:p�: ;� ::��/,\�:: 1!�p� �i:!:. ţ�;�'.1.1. ;.ţ 'c�i

�"8'."�: r��s c1;.r:::1�sla D����i,a :o�rr:iul Sii� 
ţ::=Rom.a.22· 10. 12. I ' . 

. i:o J":1 . t.l  . • .  

l Har � şi pace dela Dumnezeu, Ta- �;af7'.��·.
1�·1�:��·-����--1�1:e

s. :i.a. i
-
:,r . to.�. ('�luanlj 

!ăl nostru, ş i  dela Domnul Isus Hri- 1 0. Vă îndemn, fraţilor, pentru Nu
stos ! "Rom. i . 1 . 2 eor. 1 . 2. Efes. 1 . 2. 1 Pot. 1 . 2· 1 mele Domnului nostru Isus Hristo

.
s, 

. . . • . să • aveţi toţi acelaş fel de rnrbirc, să 
Mulţii.mm Şt indemn la unzre. n'aveţi desbinări între voi, ci să f1ti 

4. Mulţămesc • Dumnezeului meu lot- uniţi în chip desăvîrşit într'un gind 
deauna, cu privire la voi, pentru ha- şi o simţire. '•Rom . 10.rn: i: .. c„ 21-.„ n . 1 1 . 
rul lui Dumnezeu care v'a fost dat Filip.2. 2; a. 16. 1 Pet.:u. 
în Isus Hristos. 

' "Rom.1.8. 1 1 .  Căci, fraţilor, am. aflat des�rc 
5. Căci în EI aţi fost îmbogăţiţi în • voi d�la ai Cloei, că intre voi sini 

toate . privinţele, cu orice vorbire şi certuri. . • . . .  
cu orice cunoştinţă. • Cap. 12. s. 2 cor. s. 1. 1 2. Vreau s.ă spun c� f1ecare1„ din \ Ol 

6. ln felu l  acesta mărturia • despre zice : „Eu smt al lui Pavel · - „Şi 
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eu al lui Apolo !" •• - „Şi eu, al lui 
Chifa !" ţ - „Şi eu, al lui Hristos !'
.... Gnp. a . .a • ...,,;. Fnpt. 18. 2.S; rn. 1. Cap. 16 . 12. t Ioo.o 1.  42. 

1 3. Hristos • a fost împărţit ? Pavel 
a fost răstignit pentru voi ? Sau în 
numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi ? 

�� 2cor. tt .4 .  Etee . 4 . 6. 

1 4. Mulţămesc l ui Dumnezeu că n'am 
botezat pe niciunul din voi, afară de 
Crisp • şi Gaiu 0, -:< Fnpt . 18. 8 . .:n:• Rom.16.23. 

1 5 . pentruca nimeni să nu poată spu
ne că aţi fost botezaţi în numele meu. 
1 6. Da, am mai botezat şi casa lui 

Stefana • ; încolo, nu ştiu să mai fi 
botezat pe altcineva. •' Cap.10.10,11. 

Inţelepciunea 
lumii şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 

1 7. De fapt, Hristos m'a trimes nu 
să botez, c1 să provovăduiesc Evan· 
ghelia : nu • cu înţelepciunea vorbirii, 
ca nu cumva crucea lui Hristos să fie 
făcută zadarnică. •Cnp. 2. 1 , 4, 13. 2Pet.1.1a.  

1 8. Fiindcă propovăduirea crucii este 
o nebunie • pentru cei •• ce sînt pe 
calea pierzării : dar pentru noi, cari t 
sîntem pe calea mîntuirii, este pute
rea ţţ lui Dumnezeu. 0:•2Cor.2.1;;. ••Fnpt.17.  
18. Cup . :!. 14.. ţC'np.15.2G. ţţHom . 1 . 16. Vers.�.t .  

1 9. Căci este scris : „ Voi prăpădi • 
înţelepciunea celor înţelepţi, şi voi ni
mici priceperea celor pricepuţi." 

•:• Io v 0 . 12, 13. Isn . :ID . H .  Ier. 8 . 9 .  

20. Unde • este înţeleptul ? Unde este 
cărturarul ? Unde este vorbăreţul vea
cului acestuia ? N'a •• prostit Dumne
zeu înţelepciunea lumii acesteia ? 

>:•Ien. �. 18. �":1 Jov12.17,20,24. lea . .U.25. Rom . 1 . 22. 

2 1 .  Căci • întrucît lumea, cu înţelep
ciunea ei, n'a cunoscut pe Dumnezeu 
în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dum
neze�1 a. g�sit _cu cale să mîntuiască pe 
credinc10ş1 prin nebunia propovăduirii 
crucii. <• Mut. 11. 25. Luc.10. 21. Rom. I .  20, 21, 28. 

22. Iudeii •, într'adevăr, cer minuni 
şi Grecii caută înţelepciune ; ' 

o;i. �lut. 12.  88; 10 . 1 . .Marc. H. 11. Luc.11.  16. Ioan 4. 48. 

23. _da� n�i propovăduim pe Hristos 
cel rastigmt, care pentru ludei • este 
o pr_icină de poticnire, şi pentru Nea
muri o nebunie •• ; • Isa . 8. 14. Mnt. 11 .6; 13. 67. �:�:e2.:s�8.lo��1p�2�.a�· Rom. D. J2. Gnl.0.11.  lPct. 2.8. 

_24. dar . pentru cei chemaţi, fie Iudei 
fie Greci, este puterea• şi înţelepciu: 
nea •• lui Dumnezeu. 

(•Rom . 1 . 4, 16. Vere.18. <0:i.col . 2. 3. 
2� . •  Căci nebunia lui Dumnezeu, este mai inţeleaptă decît oamenii ; şi slă-

���
î�

n�:��� ii
�umnezeu, este mai tare 

2�. D_e pildă, fraţil?r, uitaţivă la v . cari aţi fost chemaţi : pr intre vo· oi, 
sînt mulţi înţelepţi în fcl1 1 I  Iumd n� � 
mulţi puternici, nici mulţi de ��1� ales. •:• 1oan 7 
27. Dar Duml!�zeu a ales lucrurile� 

nebune ale lumn, ca să facă de ruş· pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales •re 
cru�ile slabe alt: lumii, ca să facă d

u. 
r�şine _pe cele tari. „ Mat. 1 1 . z  •.  Jac. 2. o. p,_ a.i. 

�8. Ş1 Dum�ez�u a ale� lucrurile jos. mc� a�e lumn,_ ş1 lu�runle dispreţuite b� 1.nca Iu_crurile can • 1!,U sînt, ca •• să mm1ceasca pe cele ce sint ; 
':•nom. 4. 17 .  ':":'Cnp.2 8 

• 2�. pentn_ica • nimeni să nu se laud� inaintea Iul Dumnezeu. •.o Rom.3.27. Eres.2•9• 
30. Şi voi, prin El, sînteţi în Hristos Isus. E! a. fost fă�ut d� Dumnezeu pentru n01 inţelepcmne , neprihănire •• sfinţire ţ şi răscumpărare ţţ, <•Yer 

' 

��·.Iţ�·::�:'. �.' 7�om.4.20. 2 Cor. 5.21 . Filip.3.9. ţlon�i;: 
3 1 .  pentruca, după cum este scris· „Cine • se laudă, să se laude în Dom: nul.'' a:• Jer. !J . 23, 2 L  2Cor.10.17, 

Propovăduirea lui Pavel. 2 1 .  Cît �espre _mine, fraţilor, cînd 
am venit la VOI, n'am • venit să vă 

vestesc taina •• lui Dumnezeu cu o vor
bire sau înţelepciune strălucită. 

iCtCap. 1 . 17.  Vere . 4. 19. 2Cor.10.10; l l . 6. 1:„:• ca.p . 1 . 8. 

• 2. Căc_i n'am avuţ de gînd să ştiu 
intre voi altceva deci! * pe Isus Hristos 
şi pe El răstignit. '' G•l. o. u .  Flllp.3.B. 
3. Eu însumi, cînd am • venit în mij

lo�t:I vostru, am •• fost slab, fricos şi 
plin de cutremur. *Fnpl.18. 1, 6, 12. 0<•2Cor.4. 
7; 10. 1 , 10 ; 1 1 . 30; 12.6,9. Gal.4.13. 4. Şi învăţătura şi propovăduirea mea 
nu • stăteau în vorbirile înduplecătoare 
ale înţelepciunii, ci •• într'o dovadă da
tă de Duhul şi de putere, 
(1Vere . 1 .  Cap.1.17. 2Pet. l . 16. o:i>.'<Rom.10.19. 1 Te�.1.6, 
5. pentruca credinţa voastră să fie 

întemeiată nu pe înţelepciunea oame· 
nilor, ci pe puterea • lui Dumnezeu. 

a:• 2 Cor. -& . 7 ; 6. 7. 

Inţelepciunea creştină. 
6. Totuş ceeace propovăduim noi 

printre cei • desăvîrşiţi, este o în(e· 
Iepciune •• ; dar nu  a veacului acestuia, 
nici a fruntaşilor veacului acestuia, ca· 
riţ vor fi nimiciţi. • Cap.u.20. Efes. US. 
FJllp. 3. lb. Evr. 6. 14. a:•iCt Cap. I . 20; 3. 19 .  Vers . 1 ,  13. 

2 Cor. l . 12. lnc . 3. 16. ţCnp . 1 . 28. 



- . , 
1 C O R 1 N T EN 1 2, 3 

?. Noi propovadwm 11 1 \el_ep�iunea lui 2 · 
1 1 1 3 

Dumnezeu, cea .  ta1 11 1�a şi_ ţinută as- · V'am hrăn it cu 1 , are o nnd D c�t� tari, căci " nu apte • . nu cu bu-cunsă, pe c „ u1�i;. umne- nici acum ch"1ar nu
lei putea\.• suferi ,. ş1· spre slava noastra, mai 1 nainte de e t ţ �eeUCI!, (• Rom.16.Z:.,026. E1•"îes. :i. .-1,0. ('.ol. I . 2G. 2.Tl.ID.l . D. 

\\ Evr . r.. 121 13• 1gu e I �.uferi, ' t 3. pentrucă tot lu .•1.,2.2 . ' " loan 10. 12. 8 şi pe ca�� n a cunoscu -o niciunul v.ăr,_ cînd • între v �e�ti s1nteţL ln acte. di� fruntaş_u veacul ui ac;stui� ;  căci, r� ş1 desbinări n
o
u
1 
s
s_int

t z
ţ�v

1sţ1i, certu. 
dacă •• ar f1 cunoscut:o, n ar f1 răstig- şi t ' 1n e 1 voi I 
nit pe Domnul sla�c.1. . .  Mnt. 11. 25. me�f? 

ră'.��.:.�\!,�1 ��Iul celorla����'. �:;.�·. �: 1�::�·0.lt 27 . 2 Cor. 3, 14. >:o::· .Luc. 23. 3-J, 4. Cind unul zic · . . Gul. :. :.>l\'.H . Iae. J. 16. 
9. Dar, du�a cu_m este sens : „Lu- Pavel !" Şi altul . 

e · 
E
,Eu, sint al lui 

cruri •, pe can oc�1ul_nu I�-� văzut, ure- polo" :  nu sînteţi ��i 0����i �� \���? chea nu le.-a auz1t1 ş 1 la 1ni�a omului 
nu s'au su1_t, aşa srnt lucrurile, pe cari 5. Ci�e este Pavel ? Şi cine e���"1'·

1 . 12· 

le·a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l Io? Nişte sluj itori •  ai lui Dum 
Apo-

" ,.,1 prin cari aţi crezut . . f' nczeu, 
i���sci:Jouă îrysă Dumnezeu n i

. 
·'"·16��� puterea •• dată lui d� b�m�e�rc după 

descoperit pr!n Duhul .Său . . Căci Du- 6 ''Cop.4.1, 2cor.3.s. ""Rom.12.:1,0: t ret , 11 
hui cercetea�a totul, ch iar ş1 lucrurile d 

· Eu • am sădi,t, Apolo " a 1;d
.
at
. 

adînci ale lui Dumnezeu. . ar t Dumnezeu a făcut să crească . ' �·Mot. rn. u; 16. 17. Jonn H. 2G; 1G. 13. 1 Ionn 2. 21. �:�;��·/�S\�·.��; 1��f: 4ţ ��;_-11.;��. -11i. i�<;.'?,'c··o'o, .. , •�. �-1.
;

, 1 t. ln adevăr, cine di�tre oameni cu- 7 • " 
noaşte lucrurile omulu1 , afară • de du- · aş� că ni:i • ce.I c_e sădeşte, nici cel I · est ' I ? T t • ce uda nu_ smt nimic ; ci Dumnezeu, �r��rtl��·�����şte j��r�ri

.
le l�i b��'. care face sa creasca. '·2cor.12. 1 1 .  c.;,1.6.:i. 

nezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. 8· Cel ce sădeşte şi cel ce udă sînt 
•'Prov.20.27; 27. 19. Ier. 17 .9. <•« Rom. 11. 3:1, 34. tot Una Î Şi 0 fiecare îşi va lu� ră-

1 2. Şi noi n'am prim it duhul lumii, splata după osteneala lui. ,,r,. 62. 12. 
ci Duhul • care vine dela Dumnezeu, Rom.2· 6· Cnp. <.5. Gol. 6. < .u. Apoc. 2. 2:i; zi. 12. 
ca să putem cunoaşte lucrurile, pe cari 9· . Căci noi • sîntem împreună lucră
ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. to�i cu Dumnezeu. Voi sînteti ogorul 

«Rom.s. 15. lui Dumnezeu, clădirea " lui Dumne-
1 3. Şi vorbim • despre ele nu cu vor- zeu. •Fopt.16.<. 2cor. o . 1 .  "'' Ek,.2.21J. co1 . 2. ;. 
biri învăţate dela înţelepciunea ome- Evr. a.3,4. IPeU.6. 

nească, ci cu vorbiri învăţate dela Du- lncercarea focului. 
hui Sfînt, întrebuinţînd o vorbire du-
hovnicească pentru l ucrurile duhovni· 1 O. După • harul lui Dumnezeu, ca
ceşti. •2Pet. 1 . 1s. Cop. 1 . 17. vera.4 .  re mi-a fost dat, eu, ca un mcştcr-zid,u 
1 4. Dar • omul firesc nu primeşte înţelept, am pus temel ia", şi un altul 
lucrurile Duhului lui Dumnezeu, că- li\��e��a��a���a�tfct3:şt

f:eâ���JP
�;. 

ia 
CÎ ... , pentru el, SÎnt O nebunie ; Şi ţ ��Rom. 1. 6; 12. s. ,.._f.tRom.10. 20. Vers. ll. Cup . .a. 1;,, nici nu le poate înţelege, pentrucă tre- Apoc. 21. u. tt Peu. 11. 
buiesc judecate duhovniceşte. 1 t .  Căci nimeni nu poate pune o al•Mnt.16.23. ""'Cop . t . 1s, 2a. t Rom.B.6-7. Iudo to. tă temelie decît cea • care a fost pusă, 
15. Omul duhovnicesc •, dimpotrivă, ş i  care„ este Isus Hristos. 
poale Să judece totul, Ş i el ÎnSUŞ nu ''leo.28.16. Mn�16. IS. 2Cor. ll.4. Gol.1 .7 . '" f.f,•<.2.C". 
poate fi judecat de nimeni. 1 2. Iar dacă clădeşte ci�eva pc acca-

•Prov.28.o. 1Tee .& .21 . 1 1oan u. stă temelie, aur, argint, pietre scumpe, 
1 6. Căci • „cine a cunoscut gîndul Dom- lemn, fin, trestie, . nutui, ca să-l poată da învăţătură ?" 1 3. lucrarea fiecăruia •  va f1 dată pc Noi " însă avem gîndul lui Hristos. faţă : ziua Domnului o y0a0 ţace cunos: 'lovl6.B. Jen.40.13. ler.2J.1B. Rom.11.34. "''loon l6.15. cut căci se va descoperi ID foc ţ. Ş1 

f ' 1 va va dovedi c:um este lucrarea 
ffe�ruia. '' Cap.4.5 . ...,...., I Pet. 1 . :; .&. 1:!. _+

L11l· . '.! . rL:1. Desbinările din Corint. 3 1 . Cit despre mine, fraţilor, nu v'am 
putut vorbi ca unor oameni duhovniceşti •, ci a trebuit să vă vorbesc ca u��r oameni lumeşti ••, ca unor prunciţ 1n Hristos. •Cap.2.16. "''Cap.2.U ţEvr.6.13. 

1 4 Dacă lucrarea zidită <le. cmcra pc 
tem�lia �ce�a, rămîne în p1c10,���; .�� 
va• primi o ras plată. . • .  

1 5. Dacă lucrarea lui va f1 arsă, 1ş1 
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va pierde răsplata. Cit despre el, va fi 
mîntuit, dar • ca prin foc. <•Iuda. 23· 

Templul lui Dumnezeu. 

1 6. Nu • ştiţi că voi sînteţi Templul 
lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumne
zeu locuieşte în voi ? <•Cup.6.19. 2 cor. 6 . 16. 
Efrs . 2 . 2 1 , '.!2. EH. 3 . 6. J Pct. 2.5. 
1 7. Dacă nimiceşte cineva Te�pl_u � 

lui Dumnezeu, pe acela îl ya n1m1c1 
Dumnezeu ; căci Templul !':11 D_umne
zeu este sfînt: şi aşa sînteţ1 voi. 
1 8. Nimeni • să nu se înşele : Da,că ci

neva dintre voi se crede înţelept rn fe
lul veacului acestuia, să se facă nebun, 
ca să ajungă înţelept. <•Pro,· . 3 . 7. lsa.0.21. 

1 9. Căci • înţelepciunea lumii acesteia 
este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. 
De aceea este scris : „El •• prinde pe 
cei înţelepţi în \"iclenia lor." 

':' Cap. 1 .  20 ;  :!. 6 .  *�' Iov. 5. 13. 

20. Şi iarăş : „Domnul • cunoaşte gîn
durile celor înţelepţi. Ştie că sînt de
şarte." <• Ps.94. 1 1 .  

21 .  Nimeni • să nu se fălească dar 
cu oameni, căci toate lucrurile sînt ale 
voastre : ..:•cnp. 1 . 12; 4.6. Vers. 4.-ti. 
22. fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie 

lumea fie viaţa, fie moartea, fie lu
cruri!� de acum, fie cele viitoare ; 
toate • sînt ale voastre, <• 2 cor. , . 5, t5. 

23. şi • voi sînteţi ai lui H ristJs, iar 
Hristos este al lu i  Dumnezeu. 

�'Rom.11 .8 .  Cap.11.3. 2Cor.10.i. Gul. 3. 29. 

gîndurile inim ilor. Atunci ţ, fiecare · . va căpăta lauda dela Dumnezeu. •şi 
���1;�:.�„��;:2.1, 16 ; 14. -', 10, 13. Apnl'.:.'0. 12. ,:·<t cap.a 

6. Fraţilor, pentru voi am spus acest lucruri • , în icoană de vorbire cu p .e 
vfre . la . mine � ş� la_ Apoi?, c� •• p�� 
noi mşme, sa 1m·a

,
ţat1 . sa. r:iu trecet i  pest� „ce este scris : ş1 mei unul dii voi să ţ nu se făl�ască de loc cu unul împotriva celuilalt. 

�'loan l . 1:! ; 3. 4 .  ':'�' Hom. I:!.:-J. + l'ap.3.21; 0.z o. 7. Căci cine te face deoseb!t ? Ce • lucru ai, pe care să nu-l fi primit ? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit ? 
�·Ioan:�. :!i. Ia1· . 1 . 1 7 .  1 Pet. 4.. 10. 

Priveliştea apostolilor. 
8. O, iată-vă sătui ! lată-\"ă • ajunşi bocraţi ! lată-vă împărăţind fără noi ! Şi "măcar de aţi împărăţi cu adevărat ca să putem împărăţi şi noi împreună CU VOi ! ':'Apoc.3. 17. 9. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe 

urmă, nişte • osîndiţi Ia moarte ; fiind
că •• am ajuns o privelişte pentru lu
me, îngeri şi oameni . ':' Ps . 4-t. 2'2 .  Rom.8.36. 
l'ap. 15. :i0, 31. 2Cor. 4. l l ; G . 6 .  ':":' En. 10. 33. 1 O. Noi • sîntem nebuni •• pentru 
H ristos : voi, înţelepţi în Hristos ! 
Noi ţ, slabi : voi, tari ! Voi, puşi în 
cinste : noi, dispreţuiţi ! <•cnp. 2.3. 
:,�, Fupt. lî . 18;2U. 2-t. Cup. 1 . U3,etc; 2 . 1 4 ; 3. 18. 2 H.eg. 9. 
11. ţ 2 Cor . l 3 . 9 .  

Ce sînt apostolii. 1 1 . Pînă • în clipa aceasta suferim de 
foame şi de sete, sîntem goi **, chinui-4 1 .  lată cum trebuie să fim priviţi ţiţ, umblăm din Ioc în Ioc, ,,. 2 cor. 4.s; 11. noi : ca nişte • slujitori ai lui Hris- 23_27. Filip. 4. l 2. ,,.,,, lo„ 2'l. 6. Rom . s . 35. t Fapt.23.2. tos, şi ca nişte ispravnici •• ai tainelor 1 2. ne • ostenim şi l ucrăm cu mînilc lui Dumnezeu. «Mat.24. 45. Cnp. 3. 59. 11. noastre ; cînd sîntem ocăriţi ••, binecu-2��1 ;�4�it�·

. i .�. ;: L�:;� ·�e��· 1;;��=��·i·�r; vîntăm ; cînd sîntem prigoniţi, răb
este ca fiecare să fie găsit credincios în ���- ��!��'.:/13·�;.�-0�'. r;:•31:· "F��1;•;: �- k!:::'."i�: lucrul încredinţat lui. u,20. 1 ret.2 .23 ;3 .9. 
3. Cit despre mine, prea puţin îmi 1 3. cînd sîntem vorbiţi de rău, ne rupasă dacă sînt judecat de voi sau de găm. Pînă în zi ua de azi am ajuns ca ' un scaun omenesc de judecată. Ba în- ' gunoiul lumii acesteia, ca le�ădătu r� că, nici eu însumi nu mă mai judec pe tuturor. . · ·· Plin. H•. 

m ine ; 1 4. Nu vă scriu aceste lucruri, ca să 4. Căci n'am nimic împotriva mea ; to- vă fac ruşine ; ci ca să vă sfătui�sc ca' :�ş ;ep��hă�i��t�el 
a
c
�e�ia 

j
����

ă,
s��f� pe nişte copii prea iubiţi ai 

O:�i:es. 2 u .  
Domnul. 1 5. Căci chiar dacă aţi avea zece mii 

0 10,·9.2.r • .  rno. 3; 143. 2. Pro v . 21 . 2. Rom.3.20; 4.2. de învăţători în • H ristos, totuş n'aveţ1 5. De aceea • să nu judecaţi nimfe îna- ma i  mulţi părinţi ; pentr�că eu v'am 
inte de vreme, pînă va veni Domnul, născut în Hristos Isus, prm Evanghe
care •• va scoate la lumină lucrurile !ie. ''Fapt . 18 . 1 1 .  Rorn . Hi.20. Cap . 3. 6. au1.u9• ascunse în întunerec, şi va descoperi Film.10. Iac. 1 . 1B. 
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6 Deaceea vă rog să călcaţ i pe ur- _7. M�tu�aţ; a 1 1 1 5  J11�1� · !!b�).ei1. 1 .  Filip. 3. 1 1 . 1 T,„, , , 6• 2Tes. 3• 9. f�t i_o plărnădea\�atul ;el vech_i, c a  să 
1 pentru aceasta v'am trimes pe fara aluat · căci �ua, curn Şt sinteţi ]in·otei •, ca�e ·� est_e copilul meu prea noastre, a fost i ertnsto.s '. Paştele .� 

ibit di:c�r��f �;�ţ '�e DfeJuJul��I �! c�:· 1��·: "�·����uAi:' , ',: "· �.:·�.:�·;� ;;,'�:·" „,„ 
va �re în Hristos _şi de f�lu\ cum în- cu un aluat vech " ��r Prazmcul nu " ��{ ţt �u r,e. oameni p r�tu�mdeni în •ţ răutate şi vicleni� "'�' cu t un aluat c.Je 
1 ale B1senc1le . . '·' Fnpt.1�; �2. cnp. 1G. 1o.Filip.2_ 

\iei şi adevărului . . '. E
c: •• �� .. a�.•rnele curăo T 3 <J �'·:C J Tun . 1 . 2 . - Tnn. 1 . 2. tCap 11 2 3. "!':\IRt. 16. G, l2. )larc. �. l:;
. L

n� . -1
:_,
'
, "1

·
.
u.6. lltut . lli. 

�·c!p.;\1·.-��t cnP. 14. 33. 

. · · · 
/mpărăţia lut Dumnezeu. Creştinii şi curvarii. l S. Unii • s'au_ îng_îmfat, şi . şi-au în- 9. ,V'�f!! scris în epistola rnea să . n 'a eh' uit că n'am sa ma1 v�n la vo1. 0cup. &. 2. veţ i n1c10 legătură cu curl'ari i . - · 119P Dar • dacă va '. ·01 . Domnul ••, voi "Vo" ·• 1 2cor ,. „ El nÎ în curînd la voi, ŞI atunci rni ve- 1 I 0 .. . !�să „

-� '..arn ·î�t�le;' ;� 1. ;:;:.;;;i'i ��a nu vorbele, ci puterea celorce s 'au b
um.11 acesteia, sau cu cei lacomi c.le 

în.�.„i,'".t.f1 �.�-·1 . R'�'.11F1•.i:�: ��: 2i;,c�":i1���·. ;.��r. 1 . 1;
, 
23. an!• sa_u _cu ce! răpareţi, sau cu cei ce _ • •  , v �e b

in�h1!1� I� .  1doh, fiindcă atunci ar --20. Căci Impără�i� • lui Dumnezeu re . u1 sa 1eş1ţ 1  din ţ !urne. 
nU sfă În Vorbe, CI In ������;„.J. l TPs. 1 . '·. 

'·'Cap. t0 . 27. ':":' Cnp . l . :.'O. + Ioant:. 1:1. l loun :,.1�.  •· " l 1. Ci v'am scris să n 'aveţ i n iciun 21 Ce voiţi ? Să vin la voi cu • nu- fel �e _ Ieg�turi cu • vreunul care, mă. iau�, sau cu dragoste şi c�„ duhul„ blîn- carea 1ş1 zice „frate", totuş este cur. 
delei ? · - l or.JO . •  ; i3. lo. va�, sau lacom de ban i, sau închinător 

Curvarul din Corint. I� idoli, sau defăimător, sau bc\iv, sau 
_ . _ rapareţ ; cu un astfel de om nu trebu ie 5 1. Din toate parţ.1le �e. s�une ca nici•• să mîncaţi. '')la1. IS. i;. i:om 16 „ între voi este ?J�Vte ; _şi mc� o_c�r: 2Tes. 3.6, u. 21on1110. ''" Ga1.2.12. · · · vie de acelea, cari n.ic� chiar la_ .Pagini 1 2. ln adevăr, ce am eu să judec pe nu se pomenesc ; pma acolo ca u_nu� cei • de afară? Nu este datoria voastră din voi trăieşte cu nevasta t tatalui să judecaţi pe cei " dinăuntru ? 

;���.5.3. *':' Lev.18. 8.Deut. 22. 30; 27. 20. ţ2Cor. 7. 12. �·���re . .t . Jt. Col. .J.:J. 1Tes. 4· l:.!. 1 Tuu . ;i. �. �,,, l'itl1• 11 

2. Şi •  voi v'aţi fălit ! Şi nu v'aţi •• 1 3. Cît despre cei de afară, îi juc.lccă 
mîhnit mai degrabă, pentruca cel ce a Dumnezeu. Daţi afară dar • din miJ· 
săvîrşit fapta aceasta, să fi fost dat locul vostru pe răul acela. 
afară din mijlocul•:• ���!r1�·!·:·o 2 cor. 7. 7 , lO. 

•' Deul lJ.5; 1 : . : : 2u1 :?,.21, '.!!, "· 
3. Cît despre mine •, mă��r că n'an:! 

fost la voi cu trupul, dar fnn� d.e faţa Judecăţile în Biserica din Cori:rt. 

cu duhul am şi judecat, ca ŞI cmd aş 6 1 . Cum ! Cînd vreunul din mi arc 
fi fost de' faţă, pe celce a făcut o astfel vreo neînţelecrere cu altul, înc.Jră1· 
de faptă . ••coI: 2· 5: neşte el să se jud�c� cu el la cei nck· 
4 ln Numele Domnului Isus, voi ŞI giuiţi şi nu la sfmţ1 ? 

. duhul meu fiind adunaţi la olaltă, 
2. Nu ştiţi că sfinţii • "?r. JUdcca luprin • pute�ea Domnului nostru Isus, mea?  Şi dacă lumea va _f1. JL�d�cata de 

•MaL 16. 19; 18.18. Ioan20.23. 2C-Or.2.10;13.3,IO. voi, sînteţi voi nev�e��1c1 sa )udc;a\ 1 5. am hotărît ca un astfel de om să." lucruri de foarte mica msemnatatc . . . 
fie dat pe mina Satanei **1 �en�ru �I- •>PsAO. H. llan. ; . 22 .  �lat . 19. c'>'. Luc?'·"'· ·1 1°· · '· ·''' 

micirea cărnii, ca duhul IUI sa fie mm- 3. 21; 20. •. . , . 1  
tuit în ziua Domnului Isus. 3. Nu ştiţi că n�i vom judcca.

1 , 
pc .'ţ .'. 

.�tov2.6. Ps. 100.6. 1 Tim. 1 .20. ·�i:.Fapt. 26.18. geri ? .c� cit mat mult ��1��,���� 1� �u'.�. :.'. 
Hristos - Mielul nostru de Pa�t�. " acesg��

i· •, cînd aveţi neîn_jek1:cri pen'. 
6 . . Nu vă lăudaţ i • bine. N� ştit1 c:,

a tr
4� lucrurile vieţii

_
aceste 1a, ' 01/une� 

puţin •• aluat dospeşte toata plama- 1 judecători pe ace�; pe can . .'�,��.1�2 
��:��1�33. aai. :.��T�.�·i/

21 ;4. 19
. 1ac.uG. nu-i bagă în seama . 
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5. Spre ruşinea voast�ă zk l.ucr.u! 
acesta. Astfel, nu este mtre voi mc! 
măcar un singur om înţelept, care s� 
fie în stare să judece între frate ş1 
frate ? 
6. Dar un frate se duce la judec�tă 

cu alt frate, şi încă înaintea necredm
cioşilor ! 
7. Chiar faptul că aveţi judecăţi î�

tre voi este un cusur pe care-l aveţi. 
Pentru�e • nu suferiţi mai bine să fiţi 
nedreptăţiţi ? Dece nu răbdaţi mai bi
ne paguba ? ''Prov.20. 22.Mat.6. 39 , 40. Luc.6.29. 
Rom.12.17, 19. I Tes. 6. 15. 

8. Dar voi singuri sînteţi aceia cari 
nedreptăţiţi şi păgubiţi, şi • încă pe 
fraţi ! • 1Tes.4.6. 

9. Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor 
moşteni lmpărăţia lui Dumnezeu ? 

Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta : 
nici • curvarii, nici închinătorii la ido
li, nici preacurvarii, nici malahii, nici 
sodomiţii, •Cap.15.00. Gal.5.21. Efes.6.6. 
1 Tim. t .  9. Evr . 12. 14; 13. 4. Apoc. 22. 15. 

1 O. nici hoţii, nici cei lacomi, nici 
beţivii, nici defăimătorii, nici răpare
ţii nu vor moşteni Impărăţia lui Dum
nezeu. 
1 1 .  Şi aşa eraţi unii • din voi ! Dar •• 

aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi 
fost socotiţi neprihăniţi, în Numele 
Domnului Isus Hristos, şi prin Duhul 
Dumnezeului nostru. ''Cap.12.2. Eles.2. 2; 
4.22; 5. S. Col . 3.7 . Tit. 3. 3. "">:• Cap. 1 .30. Evr.10.22. 

Despre curvie. 

1 2. Toate • lucrurile îmi sînt îngădui
te, dar nu toate sînt de folos ; toate lu
crurile îmi sînt îngăduite, dar nimic 
nu trebuie să pună stăpînire pe mine. 

'' Cap.10.23. 
1 3. Mîncările • sînt pentru pîntece, şi 

pîntecele este pentru mîncări. Şi Dum
nezeu va nimici şi pe unul şi pe ce
lelalte. Dar trupul nu este pentru cur
vie : el este pentru •• Domnnul, şi ţ 
Domnul este pentru trup. *MJl.15.11. 
Rom.14.17. Col. 2. 22, 23, .;..;, Vers. 15.19. 20. 1Tes. 4. 3, 7. 
ţEfes.6.23. 

1 4. Şi Dumnezeu •, care a înviat pe 
Domnul, ne va învia şi pe noi cu•• pu
terea Sa. 

•='Rom.6.5, S; 8.11. 2 Cor. 4. 14. *.;'E(es. 1 . 19, 20. 
1 5. Nu ştiţi că trupurile • voastre sînt 

mădulare ale lui Hristos ? Voi lua eu 
mădularele lui Hristos, şi voi face din 
ele mădulare ale unei curve ? Nicide
cum ! ·:• Rom.12.5. Cap.12. 27. Eles. 4. 12, 15, 16;6.SO. 

1 6. Nu ştiţi că cine se lipeşte d curvă, .este un .sing1:1r trup cu ea ? �ăcl este zis : „Cei doi se vor •  face singur trup". ,,FoC'.2. 21. :\I:l t . 19. 6. EJ:es 
5Un 

1 7. Dar • cine se lipeşte de Dorn
·
n
· 3:· este un singur duh cu El. u ' 

>:•Ionnt7. 21-':?3. Efes. 4. 4_ 5  
1 8. Fugiţi • de curvie ! Orice alt' ��· 

c�t,. p� care-� fa�e omul, este un păc:t sav1rş1t afara dm trup ; clar cine cu ve�te� păcătuieşte •• împotriva trup�: Im sau. 
::•Rom. 6. 12, JS. En.13. 4 . \�>:'Rom . 1 . 24. t Tes 4 

1 9. Nu • ştiţi �ă t�upul vostru �st� :remp!ul puhulm Sfmt, �are locuieşte m v01, ş1 pe care L-aţi primit dela Dumnezeu ? Şi •• că voi nu sînteţi ai voştri ? �� Cap. 3.16. 2 Cor. 6.16. ·�'::Rom.14, 71 e. 
20. Căci • aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar .pe Dumnezeu în 

trupul şi în duhul vostru, cari sînt ale 
lui Dumnezeu. '' Fnpt.20.2s. Cnp.;.23. GnJ.3.13. 
Kvr.9.12. 1Pet.1. 19, 19. 2Pet. 2. l. Apoc .5 .9. 

Despre căsătorie. 71 .  .cu .Pri.vire .l a  lucrurile despre 
can m1-aţ1 sens, eu cred că este 

bine • ca omul să nu se atingă de fe
meie. �� Vere8.26. 

2. Totuş, din pricina curviei, fiecare 
bărbat să-şi aibă nevasta lui, şi fiecare 
femeie să-şi aibă bărbatul ei. 
3. Bărbatu)• să-şi împlinească faţă de 

nevastă datoria de soţ ; şi tot aşa să fa
că şi nevasta faţă de bărbat. 

':' Exod.21. 10. IPet.3. 7. 
4. Nevasta nu este stăpînă pe trupul 

ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărba· 
tul nu este stăpîn peste trupul lui, ci 
nevasta. 

5.  Să • nu vă lipsiţi unul pe altul de 
datoria de soţi, decît doar prin bună 
învoială, pentru un timp, ca să vă în
deletniciţi cu postul şi cu rugăciunea ; 
apoi să vă împreunaţi iarăş, ca să •• 
nu  vă ispitească Satana, din pricina 
nestă pîn irii voastre. • toel 2. 1s, zah. 1 .s. 
Exod.19.15. 1 Sam. 21. 4, 5. "'"* 1 Tes. 3. 5. 

6. Lucrul acesta · îl spun ca o îngă
duinţă ; nu • fac din el o poruncă. 

>:• Vers. 12, 25. 2Cor.S.S; 11.17. 
7. Eu aş • vrea ca toţi oamenii să fie 

ca •• m ine ; dar ţ fiecare are dela Dum· 
nezeu darul lu i : unul într'un fel, altul 
într' altul. 

•Fapt.26.29. **Cap. 9.6. ţMat.19.12. Cop.12. 11. 
8. Celor neînsuraţi şi văduvelor, le 

spun că este bine • pentru ei să ră
mînă ca m ine. •vm.1,26. 



1 C O R I N T E N I 
oar dacă • nu se pot înfrîna să d _ 7· 

9. ilsătorea�că ; pen_truc� este ma i  bi- şf:� poţi să ajungi I bo 
1 1 1 7  

se �ă se căsatoreasca dec1t să a rdă. �2 e. _ . 
s 0 d, folose-ne - - . . ,,, 1 Tim. 5. B. este' 

Ca�1 robul chemat , 1 0 celor cas atonţ1, le poruncesc nu . a un slobozit al D m Domnul, 
eu, ·ci C?omnu� ca n�v.asta „ să nu se e�� ��\ slo.�od, care a 0f::��l�1 . Tot 
d sparta de barbat. ··· \ m. 12,25,40„,„,,MaI 2 Rom 6.I oh al Ju1 Hristos . hemat, ,e16. Mat. ().32; 19. 6, 9. l\lnrc. t�. I J.' 12. Luc. 16. 18. 

. . 1Pet�2. 1�.22. Film.ta. MCo.p.9. 21. Go.i.·,. i'··Io�rnS. 36, I i  I . (Da:_ă este d_espa�ţ1tă, să rămînă 23. Voi aţi f 
. '· E1es.s.s. 

nemăritata, .  say, sa_ se imp�ce cu băr- preţ. Nu vă fac
osţ cumpăraţi cu • un 

batul ei. ) Ş1 mc1 barba tul sa nu-şi lase . ''Ca!ţ�.�.
a
1rp;,o�: oamenilor. nevasta. 24. Fiecare •, fraţilo 

· ·_ 8· 1�· L'.v·:'" "· 
Despărţirea între Dumnezeu în starea ,r, sa ramma cu 

so/ii credincioşi şi cei necredincioşi. 
a fost chemat. in care e�;.�� 

1 2. Celorlalţ i le zic eu, n u • Domnul : Despre fetele fecioare 
Dacii u� f�ate ar!'! o n�va�ţă n_e�re- 25. Cît despre fecioare , · , dincioasa, ş1 ea voieşte sa tra1asca ma- r�ncă din partea Domnuiu� t� d� �o
inte cu el, să nu se despartă de

,,��� 
•. s. �a un sfat, ca unul care „ ·am _ u_:n-l 3. Şi dacă o. femei� are un bărbat c:��a?eomnul harul să fiu ţ  vreâ�1: J! 

necredincios, Ş� el voieşte să trăiască tCap. 4, 2.'1 ;;�'.� ·1;'.10· 40· 2 C0r.s.� 10. '"' tTim.1.10. 
înainte cu ea, sa nu se despartă de băr- 2_6. I�tă dar ce cred eu că este bine blatu4. I Ce�ci bărbatul necredincios este 

av�n� ib
n. vedere strîmtorarea de acum '. es e ine pentru fiecare să rămînă sfinţit prin neyas.ta 5redincioasă şi aşa cum este. " '''" 1 & nevasta necredm�1oasa este „�finţită �7.„Eşti legat de o nevastă ? Nu că�ta prin fratele ; alt

.
mmtrele a, copm voştri sa f�1 deslegat. Nu eşti legat de 0 near • fi necuraţi, pe cînd acum sînt vasta ? Nu căuta nevastă. sfinţi. '''Mal.2. i5. �8. lns_ă, da.că te însori, nu păcătuie-1 5. Dacă cel necredincios vrea să se şh: Daca fecioara se mărită, nu păcil

despartă, să se despartă ; în împreju- tu1eşte . . Dar fiinţele acestea vor aveJ 
rarea aceasta, fratele sau sora nu sînt n�cazun pămînteşti, şi eu aş vrea să 
legaţi : Dumnezeu ne-a chemat să trăim v1 le cruţ. în • pace. • Rom.12.18; 1-1.19. Cap.B.33. Evr.12.14. 29. Iată ce vreau să spun, fraţilor : de 
1 6. Căci ce ştii tu, n evastă, dacă îţi acum vremea s'a scurtat. Spun lucrul vei mîntui • bărbatul ? Sau ce ştii tu, acesta •, pentruca ceice au neveste să 

bărbate, dacă îţi vei mîntui nevasta? fie ca şi cum n'ar avea ; ' 
'-' 1 Pet.3 .  l. .,.. Rom. 13.JI . l Pet. -t. :' . :! Pt>t.:�. S,9.  

Fiecare la locul lui. 
J7.. Incolo, fiecare să rămînă în starea 
în care 1-a aşezat Domnul, şi în care 1-a chemat Dumnezeu. Aceasta • este 
rînduiala pe care am aşezat-o în toate 
Bisericile. '' Cap. 4. 11.pcor.11.28. 

1 8. Dacă cineva a fost chemat pe 
cînd era tăiat împrejur, să rămînă tăiat 
împrejur. Dacă cineva a fost chemat 
pe cînd era netăiat împrejur, să nu se 
taie im pre jur • . ,, Fapt.1s.1, 6, 19, 24 ,  28. Gal.6.2. 
) 9. Tăierea împrejur • nu este nimic, 

ş1 netăierea împrejur nu este nimic, 
c1" păzirea poruncilor lui Dumnezeu. 

::o Gal.6.6;  6.10. �·:i1oan 15.14. 1Ioan2.3; 3.24. 
20. Fiecare să rămînă în chemarea pe 
care o avea cînd a fost chemat. 21 . Ai fost chemat cînd erai rob? Să 
nu te nelinişteşti de lucrul acesta ; dar 

30. cei ce plîng, ca şi cum n'ar plîn
ge ; cei ce se bucuri! ca şi cum nu s'ar 
bucura ; cei ce cumpără, ca şi cum 
n'ar stăpîni ;  31 . cei ce se folosesc de lumea acea
sta, ca şi cum nu s'ar • folosi de ca ; 
căci„ chipul lumii acesteia trece.•c•p.cue. 
MPs.39.6. le.c. l. 10; 4.U. l Pet.1.24; 1 . 7 . Jonn'!. l:. 32. Dar eu aş vrea ca voi să fiţi fără 
griji. Cine • nu e.ste însurat, .se în
grijeşte de lucrurile Dom.nulu1, cum 
ar putea să placă Domnulm. • 1T1nu.;. 

33. Dar cine este însurat, se îngri
jeşte de lucrurile lumii, cum să placă 
nevestei. 34. Tot aşa, între fef!!eia măritată �i 
fecioară este o deosebire : ce� nemări
tată se • îngrijeşte. de l�crunle Dom: 
oului, ca să fie simtă ş.1 cu tru�ul �1 
cu duhul ; iar cea măritată se mgn-
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jeşte de lucrurile lumii, cum să placă I 7. D�.r n.u toţi '!u. cu.noşt!n\a aceast bărbatului ei. ,,, Lnc. 10 . <o, •·h·. 1 �1 unu, f;1�d 9b1cmu1.ţ1 pin a .?curn c� 35 Vă spun lucrul acesta pentru b1- ":toiul, .m.amnca _ u

.

n lucru ca fund . 
nel� vostru, nu ca să vă prind într'u1� fit unui 1'!,ol .; ş1 �ugetul lor, care Jce:(� 
I ţ ci pentru ceeace este frumos, ş 1  slab, este mtmat . 
c� 'să puteţi sluji Domnului fără pi�- , 8 D ''<'•1� 10· "'·"'· Hon1.1<. 1<, ,:i, 
dici. . i � �r �u carnea .ne f�ce. pe noi 
36. Dacă crede cineva că este ruşmos i pi.acuţ i I;n qum_neze1;1 . nu c1�hgărn ni. pentru fata lui să treacă de floarea : m ic d�ca. mmcvam d1� e�, ŞI" nu Per. • 

t · · e oia cere aşa să facă ce / dem nimic daca nu mmcam. ''Hom. u 1 • ��:sa �1
�i

1 
p�c�tuieşte . să s'e mărite. 9. Li!aţi seama. • însă ca nu curn·,.� 

37 ·Dar cine a luat � hotărîre tare, şi ace�sta" slobozi:m� a .�oastră sa aj ung-ă 
nu �ste nevoit ci este slo�� s_ă . lu- : 0 piatra de pohcn�;i„, p;,

11���' 1cei slabi. creze cum vrea, şi a hotărit m !ntma � " . " · " · ·: · ' "" "· 1:1. e11. 
lui să-si păstreze pe fiică-sa fecwara, 1 O. Cac1 dac� te" ve�le c11.1eva pe tine, 
f b" care ai cunoştinţa, ca şezi la masă în �C:. A1�tf�I •, cine îşi mărită fata, bine tr'un templu de idoli,_ cug:etul • lui, ca: 
f i cine n'o mărită mai bine face. re" e�te sl<i:b, nu-l va 1 �p1nge . Pe el să ace. ş ' ''' En.i:u. manince dm lucrurile Jertfite idol i lor ?  
39. O femeie • măritată este legată '''<'np, rn.2",,,;, 

de lege cîtă vreme î i tr�ieşte bărba- � 1 .. Şi. aztfel,. �I, care e�te slab, va tul ; dar dacă-i moare b!lrbatul, este pieri din pricma acestei cunoştinţe slobodă să se mărite cu cine vrea ; nu- a ta : el, fratele, pentru care a rnurit mai în „ Domnul� =�Rom. i. 2. ::•;� 2 cor. o. u. Hristos ! ..:'Hom. H. E1,20 . 
.to. Dar, după • părerea mea, va fi 1 2  .. Dacă. păcă!u i_ţi_ astfel • împotriva mai fericită dacă rămî11e aşa cum este . fraţilor, ş1 le ran1ţ1 cugetul lor slab 

Şi  cred•• că şi eu am Duhul lui Dum- păcătuiţi împotriva lui Hr i�tos. ' 
nezeu. ,� \'('n;. '!5. '�·� I T(lş . „ .  s. . .. :\lut. 2:1. 4o, fa 

" - d l · t/ 1 3. De aceea, dacă • o mîncare face Carnl'a ramasa I' a ier
. 

e. . pe fratele meu să păcătuiască, nu voi 8 1. ln ce priveşte • lucr.ur1le iert- mînca niciodată carne, ca să nu fac pe fite idolilor, ştim că toţi avem cu- fratele meu să păcătuiască. noştinţă ••4 ':' Rom. H . 21, 2 Cor. lt.2Q. Dar cunoştinţaţ îngîmfă pe cînd dra-
gostea zideşte. ,, Fapt. u;. 20, 29. Cnp. lO. 19. Dreptul lucriltorului creştin. 
''"llom . 14 . H, 2'2. ţllom. u. 3,10. 9 1 . Nu • sînt eu slobod ? Nu •• sînt 

2. Dacă • crede cineva că ştie ceva, eu apostol ? N'am văzut eu pe Isus, încă n'a cunoscut cum trebuie să cu- Domnul nostru ? Nu ţ sînteţi voi lucrul noască. "C•P- 13·8•9• 12· G•l. 6 ·3- 1 Tlm. 6. '· meu în Domnul ? <•Fnpt .9 . 1 1 ; 13. 2; 26.7. 3. Dar dacă iubeşte cineva pe Dum- 2cor.12.12. Gnl.2. 1,•. 1 Tim.2 . 1 . 2 Tim. 1 . 1 1 . >'•:'FupL�. nezeu, este • cunoscut de Dumnezeu. 3, 11; 18. 9; 2'2. 1•.1s; 23. 11. c„,„ 15. K t Cup.3. 6; <.15. 
" Exo<1. ;r1.12, 11. Nnh.1.1.MaL7.23. G•I. u1. 2 Ttm.2.19, 2. Dacă nu sînt apostol pentru alţii, 

4. Deci, cit despre mîncarea lucruri- sînt măcar pentru voi ; căci voi sînteţi lor jertfite idolilor, ştim că în lume un pecetea • apostoliei mele în Domnul. ido) • este tot una cu nimic, ş i •• că nu <•2cor.a.2; 12.12. 
este decît u n  singur Dumnezeu. 3. lată răspunsul meu de apărare îm-
,,, tsn. <L 24. C'up.10. rn. ''"' Deut. '·  39 ;  a. <.  ls11. ''· s. potriva celor ce mă cercetează. Marc. 12.29. Vers .6 . F:fes. 4 . 6. J Tlm . 2.r.. 4. N'avem • dreptul să mîncăm şi să 5. Căci chiar dacă ar fi aşa numiţi • bem ? '''Vers . H . 1 Tes.2.o. 2Tes.3.9. „dumnezei", fie în cer, fie pe pămînt 5. N'avem dreptul să ducem cu noi (cum şi sînt în adevăr mulţi „dumne- 0 soră care să fie nevasta noastră, zei" şi mulţi „domni"), " 108010·34 · cum f�c ceilalţi apostoli, şi fraţii • �· totuş pentru noi • n� este d�.

cît un Domnului, ş i  Chifa ? •• srngur Dumnezeu : Tatai, dela care ,, �lat. 13. 65. Marc. 6 .  3 .  Luc. 6. 15. Gol. 1. 19. -"'MaLe.u. v!n to�te 1.ucrurile �i pentru care trăim 6 Ori numai eu ş i  Barnaba n'avem • ş1 .noi, ş1 _ un ţ srngu!' Domn : Isus dr�ptul să nu lucrăm ? ,, 2Tes. a.s,9. �rist�s, ,Prrn tt. ca�e smt toate lucru- 7 Cine merge • la război pe chel-
!.�!:Pt111��

1
::.,;_�1��.���13.;;���:.��.��:1;·.:: tuia la sa ? Cine sădeşte••. o vie, şi nu 

El••. <.&. Flllp. 2. 11 .  ttlo•n l . a  coi. LJ6. Evr. 1 . 2. . mănîncă din rodul e1 ? Crne paşte t 0 
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turmă, ş1 nu ma
.
nmca din laptele tur- foloses 

. 

1 1 1 9 �:;_.y��';,�,�: � �;�: ·L.:�. ',:: ��a" ·�;;����;\;,: l i
fii. c_:ct�:���,1:�-"�,

e�, ,:�. �,��.��h�: 
1� "Lucrurile acestea le spun după fe- �:ţ

toţ!, ip'am făcut 
s�nt slobod• faţă j oamen ilor ?  Nu le spune şi Le- s�. ctştig pe cei 0 �I tuturor '", �ea? , • . 20 • \'ers. 1 . '"'_?ai. 5 1:1 ��!1.��;�ţi . •  

"g ln adevar, i n  Lt;gca l u i  Moise este lud. Cu l�de!1 °, m'am f· t t l ot . s . 1 .  
c;is : „Să • nu l egi !;t!ra bo_ului care sînt

e�� ca sa c1ştig pe lud:i
c
� ca un 

:rcieră griul ! ''. Pe bm l i are in vedere aş fi fis\ Lege, m'am făcut �ar:ui ce.1ce 
Dumnezeu am ? . ll'."''""'': 1. i T•m. 5. JS. supt Le eJupt Le,ge_ (măcar că �u c�î:� 
1 0. Sau vorbeşte �I inadins pentru supt Le�e .' 

ca sa c�şt1g pe ceice sînt 
noi? Da, rent;u �Ol a fo_st scris ast- 2 1 .  cu cei'ce . sî · I·�pt:lG.3; 1S. !H;21.01,ok. 
fel ; căci c!ne. ara, . trebu11; să are cu făcut ca şi cum 

n� fa�a Lege '", rn'am 
nădejde, ş1 cine t:e1era griu l, trebuie (măcar că nu sin ş J1, fost fără lege 
să-l treiere cu nadcJdca că .va avea Dumnezeu, ci sin: fara t o lege_ a lui 
parte de el. • 

, . · 2Tim. 2 . 6  . . stas), ca să cîşti 
supt l

_
eg�a

,
l u1 Hri-

1 1 .  Dacă • am . sa�anat printre voi ''" Gal.:i} "P�0.�e; 1!a,r,a _ lege. bunurile duhovn1ceşll , mare lucru este _22: Am fost slab cu c�i ·• „ 1 ·b.cnp. "'':: 
dacă i•om secera bunuri le voastre vre- c1şhg pe cei slabi. M'a 1, s a  1, ca s.� 
melnice ? , .. H""' · "'· 21. Gul.6. 6. !�tul, _ ca ţ, oricum, să �în��rets�uh�ror 

. . 
1 2. Dacă se bucura a_l ţu de acest drept ?'" et. ''' llom. 1 . 1 . 2Cor 11 "' •• „ .P unu 

asupra voastră, nu 01 se cade cu mult H u m .  i:„ u .  Cap . 7 .  11;. · · · • " Cap. 10. 33. 
mai mult nouă ?  Dar • noi nu ne-am ?3. Fa� totul pentru Evan helie 
folosit de dreptul acesta ; ci răbdăm sa am ş1 eu parte de ea. g ' ca 
totul, ca •• .să !lu p

_
unem v reo piedică F 1 1 

d 
, . 

Evangheliei Im H ristos. '''Fapt.20. 33. 
e u 

. 
� lupta al lui Pavel. 

'"'"·'�is. 2<.:or. 1 1 ._1 •. 9; 12� 13. 1 !•< -2 . 6; '''"2Co�. 1 1.12. 24. Nu şhţ1 că _ceice aleargă în locul 
1 3. Nu . 

_
şiiţ i sa cei V c� m�eplmesc de alerg�r�, toţi _aleargă, dar numai 

slujbele sfinte, sint _hr�mţ1_ dm lu�ru- unu� capata p�em,iu! ? Alergaţi dar în 
rile dela Templu, ŞI ca cei ce slujesc aşa fel ca sa capataţ1 premiul ! 
altarului, au parte dela altar ? ''"Lcv. G. „·Ga1.2.2;�. 7. 1·:ilip.2. 1ti;:u< . 2Tim . < . ; . En.12. 1 .  

w.jG;l.6, etc. Num. &.9, I O ;  1 8 . s - 20 .  Deut.10. 9 ; 1s. 1 .  25. Toţi ce1ce se luptă • la jocurile 
1 4. Tot aşa, Domnul • a rînduit ca•• d� �bşte, _se _supun la tot felul de în

cei ce propovăduiesc Evanghelia, să fnnan. Ş1 e1 �ac lucrul acesta ca să 
trăiască din Evanghelie. ca�et� o cununa, care se poate vestej i :  

"�!nt. 10.10. Luc. w. ;. '"'' Ga l . 6. 6. lTim. 5. 17. noi s a  facem lucrul acesta pentru o 
cunună, care nu se poate vestej i ". 

Pavel nu s'a folosit de dreptul lui. ;·.�r�s 1�-_•;·r!�;·'.'i;651;: �!�';'.L:;\i.', „ ; „ m m . u  

1 5. Dai: eu nu m'am • f�losi! de ni- 26. Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum 

ciu�ul dm aceste . drep!un. Ş; nu v� n'aş • şti încotro alerg. Mă lupt cu 
smu aceste lucruri ca sa cer sa se faca pumnul dar nu ca unul care I01·eşte în 
aşa cu m ine ; căci aş vrea •• mai bine 1 vînt. 

' 
•' 2Tim.u 

să mor deci! să-mi ia cineva pricina 27. Ci • mă port aspru cu trupul meu, 
mea de lauda. " Vers.12. Fapt. lS. 3 ; 20.34. şi-l ţin în stăpînir� ",_ca nu cum1·a, �11-
Cap.1.12. 1Tes.2.9. 2 Tes . 3. 8. ,,„, 2 cor. 11 . 10. păce am propovaduit altora, eu m-
16. Dacă vestesc Evanghelia, nu este sumi să fiu lepădat ţ. <•llnm . < . „. cnu.6. 

pentru mine o pricină de laudă, căci <•«Rom. 6.ts, 19. tler.6.?1>. 2Cor. 13.r, o. 
trebuie • s'o vestesc ; şi vai de m ine, 
dacă nu vestesc Evanghelia ! " Hom. 1. u.  

1 7. Dacă fac lucrul acesta de bună 
voie, am • o răsplată. Chiar dacă-l fac 
de silă, este o isprăvnicie care mi-a •• 
fost încredinţată.  
*Cap. 3.8,  U .  1:<>:• Cap. 4. 1 .  Go.I . 2. „. Filip. 1 .17. Col.1.25. 
1 8. Care este atunci răsplata mea ? 

Este • să vestesc fără plată Evanghe
lia, pe care o vestesc, şi să nu •• mă 

Pilde din Vechiul Testament. 

to L Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi 
că părinţii noştri t?ţi au f��t supt 

nor • toţi au trecut pnn mare , 

;������-
1
1
3Z ;�: ;�: 1�\�;��l��·�,�ix1�,1�.:.��!·.�-

s.-1os.4.23. Ps. is.13. . 
2. toţi au fost botezaţi în nor în ŞI 

mare, pentru Moise ; 
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3. toţi au mîncat aceeaş mîncare • du- � 6. Pa�ai:_ul • binecu\"Întat, pe car hovniceascâ, bmecuvmtam, nu este el irnpărt' . e-1 

" Exod.16.15, 35. :seem.9. 15,20. Ps. 7s. 2.1. cu sîngele lui Hristos ?  Pînea !Şlrea 
4. şi toţi au băut aceeaş bă�tură • �u- c

re
a
a
re

cu
o 

t
f
r
r
u
î
p
ngu1

em1 u'i· 
n
H
u

ri�s
s
t
t
o
e
s �.

a îrnpă�tăpş·,: hovnicească, pentrucă beau dmtr'o stm- • 
că duJ10vnicească ce venea după ei ; şi •Ma'..26. �-2'. ''• Fupt . 2. 4'. <G. car.u . 23, u stînca era Hristos. 1 ?· Avin� 1!:1 vedere că este 0 - · •Exod . l7. 6. Num.20. 11 . Ps. 7s. l5. noi •, �a�I s1.nte� mulţi, sîntenf1�� 5. Totuş cei mai mulţi dintre ei, n'au t�up ; cac1 toţi luam o parte din ace fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au • pme. '' Rom . 12. 5. Cnp. 1!'!.ş 
pJ��i.�/�.E.���6.c. 6.5. Ps. loo.2S. E\T.:!.17 . Juda5. 1 8. Uitaţi-vă la Israelul • d�--�· 

trup •• : cei ce mănîncă j ertfele Pa 6. Şi aceste lucruri s'au intim.plat sînt ei ţ în împărtăşire cu altaru'I ,nu 
ca să ne slujească nouă drept pilde, 
pentruca să nu po.fti"! după lucruri ;f::'.3�;'.;: 1��·5• 15· •" Rou>.<. l; 9. 3, 5. 2cor. 1i.1s. 
rele, cum • au po0f!J!m�!i. „ 33. 34_ Pe. l06. u. . t 9 . . D�ci .ce zic eu ? Că_" un lucru _ 

• . . • . _ . . . Jertfit 1dohlor, este ceva ? Sau că u 1.„ Sa _ nu f1ţ1 mch�aton la 1doh, .c� 1 idol este ceva ? • Cap.s.� unu dmtr.� e1, du pa :um_ c;_ste se.ns� 20. Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc• „Popo�ul , a şezut s_a .mani�� şi sa Neamurile, jertfesc dracilor, şi nu lui bea ; ş1 s au sculat ��-�;;e�• Exod.:12.6. J:?�n.inc;_zeu._ Ş� �u nu vrea.':' ca voi să 
8. Să • nu curvim, cum au făcut unii fiţi m •1�f.;����1.':i�.�u17��:.��· 37 

A d!n ei, aş_a c� î.ntr'<;> sing�ră zi au •• 21 .  Nu • puteţi bea pahar�( . D��::: cazut douazec1 ŞI trei de mu. lu i  şi paharul •• dracilor · nu t · •ca�. 6. 1s. A� •• 2 .. u. „Num.25. l,9. P!l·106·211· lua !?arte la masa Domnul�i şi I a
p
�a�ţ� 9. �a .n.u IS.J?l!If'! P� D«?mn�l· �um dracilor. •2Cor.6.15,16. •*Dent.S2.:1.>. L-au 1sp.1tlt unu dm �1, �an

.
a� pierit 22. Sau • v�em s� întărîtăm pe Domde şerpi. •Exod . 11.2, . .  :sum . •  1.o. Deut.6.16. nul la gelozie ? Smtem•• noi mai t · 

PB . 7S . 18, 56 ; 95 . 9 ; 1  ... 06. �4 .. i::i:: xum. 21 . 6. ... . .. decît El ? (•Deut. 32.21. *�� Ezec.22art I O. Să nu cirt1ţ1, cum au cirt1t unu • ·14• 
din ei, cari au •• fost nimiciţi de Ni- Cugetul nostru şi al altuia. 
mici torul ţ. •E•od. 16. 2; 17. 2. Num. u. 2,29; 23. Toate • lucrurile sînt îngăduite 
!�'.!�.

°���'.". 14 . 37;16.49. tE•od. l2.23. 2 sam.24.is. dar nu toate sînt de folos. Toate Ju'. 
t 1. Aceste lucruri li s'au întîmplat crurile sînt îngăduite, dar nu toate zi. 

ca să ne slujească drept pilde, şi au • desc. '' Cap.6.12. 
fost scrise pentru învăţătura noastră, 24. Nimeni • să nu-şi caute folosul 
peste cari „ au venit sfîrşiturile vea- lui, ci fiecare să caute folosul altuia. 
eurilor„ ORom.15.4. Cap.9. 10. **-Cap. 7 .29. C.Rom.15.1, 2. Yers. 33. Cap.13.5. Filip. 2.,&, 21. 
Filip.u. Evr.10. 25, 37. uoau2.18. 25. Să mîncaţi din tot ce • se vinde pe 

1 2. Astfel dar, cine• crede că stă în P.iaţă, fără s� cercetaţi ceva din pri-
picioare, să ia seama să ou cadă. cma cugetul Ul. •1 Tim. u. • Rom . 11 .20. 26. Căci „al • Domnului este pămîn-
1 3. Nu v'a ajuns nici o ispită, care tul şi tot ce cuprinde el." 

să nu fi fost potrivită cu puterea ome- •Exod. 19.5. Deut.10. 14. Ps.2-l.1;50.12. ve„.lll. 
nească. Şi Dumnezeu•, care este ere- 27. Dacă vă pofteşte un necredincios 
dincios, nu •• va îngădui să fiţi is- la o masă, şi voiţi să vă duceţi, să mîn
pitiţi peste puterile voastre ; ci, im- ca ţi din tot ce • vă pune înainte, fără 
preună cu ispita, a pregătit ţ şi mij- să cercetaţi ceva din pricina cugetu
locul să ieşiţi din ea, ca s'o puteţi lui. •Luc. 10.1. 
răbda. •cap.1 .9. '""Pa.125. 3. 2Pe1.2.o. tier. 29. n .  28. Dar dacă vă spune cineva : „Lu

Despre cina Domnului. 
t 4. De aceea, prea iubiţii mei, fu

giţi • de închinarea Ia idoli. 
OYen.7. 2. Cor.6.17. t loan 5. 21. 

t 5. Vă vorbesc ca unor oameni cu 
judecată • :  judecaţi voi singuri ce 
Spun. •Cap . B . I .  

crul acesta a fost jertfit idolilor", să 
nu mîncaţi, din pricina • celui ce v'a 
înştiinţat şi din pricina cugetului ; că
ci „al •• Domnului este pămîntul şi 
tot ce cuprinde el." 

ocap.8. 10,12 . .;i:c.Deut. 10. 14. Ps.24.. 1 .  Yen.26. 

29. Vorbesc aici nu de cugetul vostr�, 
ci de cugetul altuia. Căci dece• să fie 



-1 C O R I N T E N I 1 0, 1 1 . . eeată slobozenia mea de cugetul 10 D 1 1 2 1 iud ia ?  •Rom. 1<. 1s. rilo� • 
e aceeil: femeia, din rici . 

altu Dacă mănînc •. aducînd mulţămiri, semn �I tre��•e. �ă „ aibl na inge. 30. să fiu vorbit de rău pentru un 1 1  T stap1n1r11 ei. •v„.„': . . ':�1 un de ce pentru • ca re multămesc? est · f_
otuş •, în Domnul f . · •·•· tucru, 

''Rom . u.6. 1 Thn. •.s, •.  f 
e . ară bărbat, nici bă b

eme1a nu I. Deci •, ţie că mî?caţi, fie �ă beţi, ��eie.. . _ 
r at.!1L/��ă _3 că faceţi al�ceva . sa faceţi totul bat · t

Cfc• dac� femeia este d" b• · 
fie slava lui Dumnezeu. . • 0 aşa ş1 bărbatul . •n �r-pentru 

.•.Col. a: ''.· 1_Pet. •. ll. I Pet.u. 1. 
ŞI toate• sintdela Dumneze�.n�a!�":�•;: Să nu • f1ţ1 pn�ina de păcătuire � 3. Judecaţi voi sin uri .  . .  ��· pentru ludei, nici pentru Greci cios ca o femeie să s� ro�g�s\e _c0 1m. n�C! 

pentru Biserica•• lui Dumnezeu'. nezeu desvălită ? ui um. nici 14. 13• Cap. e. 13. 2 Cor. 6.3. „Fapt. 20. 28. 1 4. Nu vă învaţă chi . . 'aoi;';.zi. Tim.3.5. • . . este ruşine entru ar ŞI !•rea că ca)J. După �m _!Da silesc ş1 eu • în părul lung, p un bărbat sa poarte te lucrurile sa plac tuturor, cău. 15. pe cînd t . 1� nu •• folosul meu, ci al celor mai podoabă să p�=� ru ? ftmeie este o b Iţi ca să fie mîntuiţi. trucă părul i· / e paru l�ng ?_ Pen. IJIU ' •Rom. 15.2. Cap.9. 9,22. ••ven.:a. a capului. a ost dat ca lnvăhtoare 
• 1 6· Dacă • iubeşte cineva cearta de Ţinuta femeii tn aduniiri. V?rb_e,_ .�ai n'avem un astfel de obicei 1 1. Călcaţi pe urmele •  mele, în- şi nia B1Sericile lui Dumnezeu. J trucît şi eu calc pe urmele lui • •Tim . 6. • .  „c.p. : . i: , „. 1'1. ����!��: Eles.6.1. Filip. s. 11. 1Tes.1.&. 2Tes. s. 9• Despre cina Domnului. 2 Vă Iau� că •  în t<;>ate �r i"..inţ.ele _vă ! 7. Vă dau aceste învăţături, dar nu aduceţi am1i:!te de n:ime, ŞI . ca ţmeţ1 „ va laud_ pentrucl .  vă �duna ţi laolaltă învăţăturile mtocma1 -��:. ,::1l�:�'!;1p.�.��: �� Î:ce

s
ţ� ��/:�ţ1 mai buni, c1 ca să 3. Dar v�e�u �ă ş!iţi că H �isto� • este _1 8. Ma i . i�tii de toate, aud • ci atunci Capul oncaru1 barbat ; ca barbatul cmd veniţi la adunare, intre voi sini este capul „ femeii, şi că Dumnezeu desb inări. Şi în parte o cred, este capul ţ lui Hristos. •Eles.6.23. • . . • . •cap.1 . 1G--12; � �  "Foc.a.16. 1 Tim.2.11 , 12.  l Pet.s. t , 5,  6 .  tloanu.28. 1 9. C�Cl t��bu1e. �ă fie ş 1  partide în· 3.23,1;.21, 28. Filip. 2. 7-9. t�e. voi, .ca să 1asa la lumină cei ga-4. Orice bărbat, care se roagă sau s1ţ1 bum. •llat. 1s.1. Luc. 1:. t . Fapi.;11 . .... prooroceşte • cu �apui acoperit, îşi ne- ��"ia\'· 2 Pet. 2. 1, 2. „Lac. 2. 36. 1 1 ... 2. „. cinste�te Ca�u� sau: •C•P· '2: 10:28;lu, etc. 20. Cînd vă adunaţi dar în acelaş 5. D1mpotr1va, once femeie , care �e foc, nu este cu putinţă să mînca\1 cina roagă sau prooroceşte cu c�pul desva- Domnului. Iii, îşi necinsteşte capul �·� pentrucă 21 . fiindcă atunci cind staţi la masă, este ca una care ar f1 rasa · fiecare se grăbeşte să-şi ia cina adusa . • Fap1.2i._:. ·�neut21·1:· de el, înaintea altuia ; aşa că unul este 6. Dacă o femeie nu se 1nv�leşte, sa flămînd iar altul • este beat. se şi tundă ! Iar, dacă este ruşme •  pen- ' 

„ ,  ..... 2. 1J. 1u.iau. bu o femeie să fie tunsă ori rasă, să 22 Ce ? N'aveţi case pentruca să min· se învălească. *Nnm.5.le. Dent2'2.6. 
caţi şi să beţi acolo ? Sau dispreţuiţi 7, Bărbatul nu este dator să-şi acope- Biserica• lui Dumnezeu, ş1 vre\1 sa re capul, pentrucă el este� ch ipul �i faceţi de ruşi�e ·� pe �ei ce n'a� ni· slava lui Dumnezeu, pe cmd femeia mic? Ce să va ZIC ?  Sa vă laud . ln este slava bărbatului. •rac. 1 . 26,21; s.l;9·6· privinţa aceasta nu v•ăc.�a��:., . ....... u. �· ln ad�văr! nu • �ărb�tul � fos� luat 

23 Căci am . primit dela Domnul din femeie, CI femeia dm bar bat , ·, • ăţ t . şi anume că „ Dam· *Fac. 2.21,22. ce v am i�v a
a ,  tea în care a f�st vin· 9. şi. nu : bărb�tul a fost f�cut pentru 'I �u� l�ui8�a

i
t
n 
0
n�î�e. •rap. iu. Ga1 . 1 .  i. 1� 1z. femeie, CI femeia pentru �;��:.t;s, 2l, 23_ •• �.,.;,. 26_ 26_ llar<. u. 22. Luc. "'· 10. 
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24. Şi, după ce a mu�tămit lui. Du!'1-
nezeu, a frmt-o, şi a zis : „Luaţi, mm
cati ; acesta este _truf!ul Me.u, care se 
frînge pentru v01_; sa faceţ� lucrul a
cesta spre pomenirea Mea. 
25. Tot astfel, după cină, a luat pa

harul, şi a zis : „Acest pahar este le
ămîntul cel nou în sîngele Meu ! să faceţi lucru} ace�ta �pre pome�!rea 

Mea, oridec1te or� vet• be� d1!1 el. . . 
26. Pentrucă, or1de_cit�or1 mmcat1 dm 

pînea aceasta şi beţi drn paha!ul .ac_e; sta, vestiţi moartea Domnului, prna _ 
�a

ZJ
v��L .7 ��- ;·.:�:.n1��0�;1�d�".t��t��-.1i1:1�apA.oj 

in: De aceea•, oricine mănîncă pî
nea aceasta sau bea paharul. D?mnu
lui în chip nevrednic, va f1 �mova! 
de trupul şi sîngele Domnulu.1. 

<• N u m . 9 . 10,13. IounG.01,63,6..1; 13.27. Cap.10.21. 
28 Fiecare • să se cerceteze dar pe 

sine
. 
însuş şi aşa să mănînce din pînea 

aceasta şi' să bea din paharul acesta. 
""2Cor. rn.5. Cnl. 6.4. 

29 Căci cine mănîncă şi bea, îşi mă
nîn�ă şi bea osînda lui însuş, dacă nu 
deosebeşte trupul Domnu}ui. . . 

30. Din pricina aceasta sm_t 1�tre voi 
mulţi neputincioşi şi bolnavi, ş1 nu pu-
ţini dorm. . . . , 
3 1 . Dacă • ne-am Judeca smgun, n am 

fi judecaţi. • " '.•.32.5. l !oan �. 9. 

32. Dar cînd srntem JUdecaţ1, srn
tem • pedepsiţi de Domnul, ca să nu 
fim osîndiţi odată cu lumea. 

<•P11.94 . 12, 13. Evr.12.6-ll. 
33. Astfel, fraţii mei, cînd_yă adun.�ti 

să mîncaţi, aşteptaţi-vă uni.' pe �lt1 1� 34. Dacă-i este foame • cuiva, sa ma
nîn�e acasă •:, �entruca să nu vă ad1!
nat1 spre osmdă. 

Celelalte lucruri le voi ţ rîndui cînd 
voi ţţ veni. 
'°' Veni.21. ('�' Ven:i.22. ţCup. 7. 17. Tlt. 1 . 6. ttCap.4.19. 

Darurile duhovniceşti. 

12 1 . ln  ce priveşte • darurile du
hovniceşti, fraţilor, nu voiesc să 

fiţi în necunoştinţă. •cap . u . t, 37. 

2. Cînd eraţi păgîni, ştiţi că • vă du
ceaţi la idoli i •• cei muti, după cum e
raţi călăuziţi. •Cnp.6.ll. Eles.2. 11,12. 1 Tes.1.9. 
Tit. 3.3. lPet.4..:I. �•(• Ps . llb.6. 

3. De aceea vă spun că • nimeni, da
că vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, 
nu zice : „Isus să fie anatema !" Şi  n i
meni •• nu poate zice : „ Isus este Dom
nul", decît prin Duhul Sfînt. 
O" Mol.9.JtJ. J lonn,t.'!,3, •:n:• l\[at.16.17.  Ioan l&.26. 2Cor.3.6. 

4. Sînt • felurite daruri, dar este �q " D� ;  � 
ORom. 12.4, etc. Evr.2 . 4 .  t Pet. 4. IO. "'�' Efee, .f. 

5. sînt • felurite slujbe, dar este · •· celaş Domn ; �„ Rom . 12.&-s. 1<:rl!:ll . .f..�„ 
6. sînt felurite lucrări, dar este '· �elaş _Dumnezeu, care • lucrează tot�i m toţi. • Erea. 1.zi 
7. Ş i •  fiecăruia i se dă arătarea Du · 

hului spre folosul altora. · 
,„Rom. 12.6-8. t:np.t4.26. Efe�. 4 .  7. l Pet. 4. tO, l !  8. De pildă, unuia îi este dat, prin J:?uhul, să �orbe_ască • desp!�. în\elepcmne ; altuia, sa vorbeasca despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh ;  �' Cu.p. 2. 6, 7. �":' Cap. I.  5; 13. 2. 2Cor.e. 7 

9. altuia • credinţa, prin acelaş Duh : altuia, darul •• tămăduirilor, pr in ace'. laş Duh ; �·Mat.17 . J9, 20. Cap . J3. 2. 2 cor. 1 . 13 
���� .Marc. 16. 18. Inc. r>. 14 .  · 

I O. altuia •, puterea să facă minuni .  
altuia, proorocia •• ; altuia ţ, deosebi'. 
rea duhurilor ; altuia, felurite ţţ lim. bi ; şi altuia, tîlmăcirea limbilor. �;�;;6r�'.�i„F'�c1:�.��-

. 29��,i��;:;.1 :·�f�:,1;: :: 
1 1 . Dar toate aceste lucruri le face 

.!:Inul şi acelaş .�uh,. care dă•  fiecăruia 
rn parte, cum voieşte. ''Rorn.12.6. 
Cap. 7. 7. 2Cor. l0. 13. Efe9 . 4. 7 .  •:":' loan3.8. En.2. � . 

Mădularele trupului. 
1 2. Căci, după cum • trupul este u

nul şi are multe mădulare, şi după 
cum toate mădularele trupului, măcar 
că sînt mai multe, sînt un trup, - tot 
aşa •• este şi Hristos. 

(t.Rom.12.4,5. Efee. 4 . 4 ,16. °'';" Vers.27. Gal.3.t6. 
1 3. Noi toţi, în adevăr, am fost bote· 

zati de un • singur Duh, ca să alcătuim 
un singur trup, fie •• ludei, fie Greci, 
fie robi, fie slobozi ; şi toţi ţ am fost 
adăpaţi dintr'un singur Duh. ''Rom.6.0. 
t<(t.Gal . 3. :?B. Efes . 2. UJ, 14,16. Col. 3. 11 . tloan6.63:7. 

37-39. 

1 4. Astfel, trupul nu este un singur 
mădular, ci mai multe. 
1 5. Dacă piciorul ar zice : „Fiindcă 

nu sînt mină, n u  sînt din trup", - nu 
este pentru aceasta din trup ? 

1 6. Şi dacă urechea ar zice : „Fiind
că nu sînt ochi, nu sînt din trup" - nu 
este pentru aceasta din trup ? 
1 7. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde 

ar fi auzul ? Dacă totul ar fi auz, unde 
ar fi mirosul ? 
1 8. Acum dar Dumnezeu a pus • mă· 
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larele m trup, pe fiecare aşa cum •• . , 4. du ·t El. »Ven;.2". "" Rom.1'.3. Cop. a.&. v 2. Ş1 chiar d . 1 1 23 al��1Dacă toat� ar fi un singur m���� 0.r�cie�', �.i aş
a��n':; �vea darul pra.. 

Jar, unde ar f1 �ru�ul ?  . �� �r�· ştun\a ; �hia/�a�ă
toate .tainele 

20 fapt este ca smt mai multe mă \ii . 1�\a aşa incit •• să aş a\ea toa-
dul�re, d_ar un singur .t rup._ . .  • mic.Ş

I n aş �vea dragoste,
m� �\n�

un-
21 Ochml nu poate zice m 1n11 : N 'am "" Mn1. 11 20 M Car. 12.0-10 „ . "  1 m-

trebui�ţ� de tine." ; n !ci capul n�'poate _?. Şi ·chia;"d�· ",\Luc'..11.6. : · '"· Mou . 22. 

zic.e ,r
•ctoarelor . „N am trebuinţă de ta a_yerea pentr�hra�1-a� 1mpărţi toa

vo1.' . " d�ca m1-aş da Iru 
a sa:ac1lor, chiar 22, B� mai m'!lt, madt�larele trupu- n. aş. avea drag ost 

pul s� fie ars, şi 
lui, cart p�r !:"a1 slabe, smt de neapă- nim ic. e, nu-m1 foloseşte la 
rată trebuinţa. 4. Dragostea . 1 • '' ""'· • . 1 ,  '· 23, Şi părţ!le tr1:1pylui, cari par vred- toare, este pl ină 

eâe
e 
b
md�lung răbdă

nice de mat puţina cinste, le îmbră- stea nu pizmuieşte . d
una ta te : drag0• 

căm cu m�i m�ltă podoabă. Aşa că laudă, nu se umflă 'd 
ra�ost�a nu se 

ăr\ile mat puţin frumoase ale tru- 5 �.��"�':.�· ţului _nostru capătă mai multă fru- tă ·fgki��to_artă necuvi�nci�s: �1: �·���� 
museţa, de t I �au, nu se minie, nu se in 24. pe c.în� cele fr�moase n'au ne- 6

ş 
:u .a 

rau, _ '' Cnr.1'1.2<. Filli�'· •� 
voie să fie 1mpodob1te. Dumnezeu a b · • se bucura de neleO'iuire ci s „ 
întocmit �ru �ul în a,;1a fel ca s� dea ucura de ade�.ă.r, "' ' c 

mai multa cinste madularelor lipsite 7 aco 1 uo„,. Rom . 1.32, "'"'""" 
de cinste : du.ieşte 

����I totul , crede totul, nădăj-
25. pentru �a �ă n

_
u fie nici � �esb�- ' s�!�!.

e
io
t
.���:·, 2 , , , nare m tru p . c1 madularele sa mgn- 8. Ora ostea n . ·. · . _. Tim . . . „. 

jească deopotrivă unele de altele. ProorocNle se vo� ��- ���rl . "�·'?dată. 
26. _Şi dacă sufe�e '!n mădu!ar, toa- înceta_; .cunoştinţa va 1�v�� ��r�i�. 

vor 
te madularele sufar •mp,;euna cu el ; 9. �ac�• cunoaştem în parte �i prodacă este preţuit u� .madular! toate oroc1m m parte ; ' ,,'c•p.s.2• mădula�ele _se b.ucura 1mp�euna cu el . 1 0. dar cî.nd va veni ce este desăvîr-27. Voi ' sinteţ1 trupul lut Hristos, ş i ş1t, ace.st „m parte" se va sfirşi. 
fiecare, în parte, mădularele „ lui. 1 1 : C1�d eram copil, vorbeam ca un 'Rom.l2.�. F.lee.t.23;4.12;  6.2,,30, �:01. 1 .:" '''.''Eree'.6.30. copil, s1mţeaf!l ca un copil, gîndeJm 
28. Ş1 Dumnezeu • a rindmt m B1se- ca un copil ; cmd m'am făcut om mare 
rică întîi, apostol i •• ;  al doilea, pro- am lepădat ce era copilăresc. ' 

oro�i ţ; al treilea, învăţători ; apoi, pe • 1 2. Acum, vedem ' ca într' o ogl indă, 
ceice au darul minunilor ţţ ; apoi pe m chip !ntu�ecos ; dar atunci, \'om l'e
cei ce au darul •ţ tămăduirilor, aju- dea faţa •• 1n faţă. Acum, cunosc în 
torărilor ţ•, cîrmuirilor „ţ, şi vorb irii parte ; dar atunci, vo.i cunoaşte deplin, 
în felurite limbi. '' Elee. 4 . l 1 .  aşa �um am fost ş1 eu cunoscut pe 
"Efes.2.20; 3.5. ţFapt. 13. 1. Rom.12.6. ttVers. 10. deplm. 
�tVer!l.9. ţ>:•Num. 11 . 17. �";'ţ Rom . 12. S. lTlm.ii.17. �.,_2Cor . . 1. t$; 5. i. Fillp.�.1:?. ��'' i'fot. IR. 10. l lonn:i. :?. 
Evr. 1a.11, 24. 1 3 Acum dar rămîn aceste trei · cre-29. Oa�e toţi .sin} ap9st?I�? Ţo}i sînţ din\a, nădejdea şi dragostea ; da

.
r cea prooroci ?  Toţi sint invaţaton · Toţi mai mare dintre ele este dragostea. 

sint făcător i  de minuni ? 
30. Toţi au darul tămăduirilor ?  Toţi 

vorbesc în alte l imbi ? Toţi tălmăcesc? 
31 .  Umblaţi dar • după darurile cele 
mai bune. Şi vă voi arăta o cale nes
pus mai bună. '' cap. tu, 39. 

Dragostea. 13 I . Chiar dacă aş vorbi în limbi 
omeneşt i şi  îngereşti, ş i n 'aş avea 

dragoste, sînt o aramă sunătoare sau 
un chimval zîngănitor. 

Darul limbilor şi al proororiri. 14 I . Urmăriţi ' dragostea. Umblaji 
şi după darurile du�orniceşti, 

dar „ mai ales să prooroc1j1. 
�' Cnp.l:?.31. �'� Num . 11. :!.'i,�. 

2. In adevăr, cine vorbeşte ' în . aWi 
limbă, nu vorbeşte oa�enilo;, c1 IUI 
Dumnezeu ; căci mmem .nu·I m\elcge, 
şi, cu duhul, el spune tam;;.•rl.2 . t ; io . ... 

3. Cine prooroceşte, dimpotril'ă, vor-
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beşte oamenilor, spre zidire, sfătuire 1 8. Mu!tămesc !ui pumnezeu că ��j��tf. ID alte limbi mai mult de�î� şi mîngîiere. • . " . 
4. Cine vorbeşte ID altă hmba, se Zi

deşte pe sine însuş ; dar cine prooro
ceşte, zideşte sufleteşte Biserica. 

5. Aş dori ca toţi să vorbiţi în alte 
limbi, dar mai ales să proorociţi. Ci
ne prooroceşte, este mai mare dccît 
cine vorbeşte în alte limbi ; afară nu
mai dacă tîlmăceşte aceste limbi, pen
truca să capete Biserica zidire sufle
tească. 

� 9. Dar . în . Bise.rică,. voiesc mai bi s� sp!ln cmc1 . �uvm!e mţelcse, ca să î�e 
vaţ ş1 pe alt11, dec1t să spun zece .: de cuvinte în altă limbă. rnu 

6. In adevăr, fraţilor, de ce folos 
v'aş fi eu, dacă aş \'eni la voi vorbind 
în alte limbi, şi dacă cuvîntul meu nu 
v'ar aduce nici descoperire•, nici cu
noştinţă, nici proorocie, nici învăţă
tură ? •Vera.26. 
7. Chiar şi lucrurile neînsufleţite, ca

ri dau un sunet, fie un fluier sau o a
lăută : dacă nu dau sunete desluşite, 
cine va cunoaşte ce se cîntă cu fi uie-

• rul sau cu alăuta ? 
8. Şi dacă trîmbiţa dă un sunet în

curcat, cine se va pregăti de luptă? 
9. Tot aşa şi voi, dacă nu rostiţi cu 

limba o vorbă înţeleasă, cum se va pri
cepe ce spuneţi ? Atunci parcă aţi vor
bi în vînt. 
l O. Sînt multe feluri de limbi în lu

me, totuş niciuna din ele nu este fără 
sunete înţelese. 
1 1 . Dar dacă nu cunosc înţelesul su

netului, voi fi un străin pentru cel ce 
vorbeşte, şi cel ce vorbeşte, va fi un 
străin pentru mine. 
1 2. Tot aşa şi voi, fiindcă rîvniţi du

pă daruri duhovniceşti, să căutaţi să 
le aveţi din belşug, în vederea zidirii 
sufleteşti a Bisericii. 

1 3. De aceea, cine vorbeşte în altă 
limbă, să se roage să aibă şi darul s'o 
tălmăcească. 

1 4. fiindcă, dacă mă rog în altă lim
bă, duhul meu se roagă, dar mintea 
mea este fără rod. 

1 5. Ce este de făcut atunci ? Mă voi 
ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu 
mintea ; voi • cînta cu duhul, dar voi 
cînta şi cu „ mintea. 

(IEfea.5.19. Col.3.16. *�Ps.47. 7. 

1 6. Altmintrelea, dacă aduci mulţă
miri cu duhul, cum va răspunde „A
min" la • mulţămirile, pe cari le adu
ci tu, cel lipsit de daruri, cînd el  nu 
ştie ce spui ? •Cap . U . 24. 

�O. fraJilor •, n1:1 .fiti copii la rnint . 
c1,_ la r'.l�tate, f1ţ1 prunci •• ; iar I� �mte, f1ţ1 oameni mari. "Ps. 131 . 2 . �,., 1 
�: �: 3�!9M1

:t. ��-:�::-2�:.P· 3. t. Efes. 4 . u. E\� _ !: 
21 .  In • Lege este scris „ :  Voi vo · norodului acestuia prin altă limbă 

rb� 
prin buze străine ; şi nici aşa nu Mş! 
vor asculta, zice Domnul." a 

* loanl0.34. i:.i:i18a. 28.IL, 

22. Prin urmare, limbile sînt un sern12. 
nu pen_tru. ce_i credincio�i, ci pentru ce� necredmc10ş1. Proorocia, �impotrivă 
e�te. ul"! semn nu _pentr? �e1 necredin: c1oş1, c1 pentru cei credmc1oşi. 
_23. Deci, dacă �·ar '.I.duna toată Bise

rica �a !ln l<;>c. ş1 ţoţ1 ar  _vorbi în alte 
hmb1, ş1 a� m_tra. ş1 de cei . fără daruri 
sau necredmc1oş1, n'ar • zice ei că sin: 
teţi nebuni ? •Fapt.2.13 
�4. Dar dacă t?ţi . proorocesc, şi intra vreun necredincios sau vreunul fă

ră daruri, el este încredinţat de toţi este judecat de toţi. ' 
25. Tainele inimii lui sînt descope. 

rite, aJa c� va c�dea cu faţa la pămînt, 
se va mchma Im Dumnezeu, şi va măr· 
turisi că •, în adevăr, Dumnezeu este 
în mijlocul vostru. • Jsa . <5. u .  Zah . s . zi. 

26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? 
Cînd vă adunaţi laolaltă, dacă unul din 
voi are o cîntare, altul o învăţătură • 
altul o descoperire, altul o vorbă în al'. 
tă limbă, altul o tălmăcire, toate •• să 
se facă spre zidirea sufletească. 
• Ven1. 6. Cap. 12. 8-10. O:o Cap. 12. 7. 2 Cor. 12 . 19. 
Efes. <1. 12. 

27. Dacă sînt unii, cari vorbesc în 
altă limbă, să vorbească numai cite 
doi sau cel mult trei, fiecare la rînd : 
şi unul să tălmăcească. 
28. Dacă nu este cine să tălmăcească, 

să tacă în Biserică, şi să-şi vorbească 
numai lui însuş şi lui Dumnezeu. 
29. Cit despre prooroci, să vorbească 

doi sau trei, şi • ceilalţi să judece. 
(ICap. 12.10. 

30. Şi dacă este făcută o descoperire 
unuia care şade jos, cel • dintîi să tacă. 

"tTes.5.19,al. 1 7. Negreşit, tu mulţămeşti lui Dum
nezeu foarte frumos, dar celălalt nu 
rămîne zidit sufleteşte. 

31 .  fiindcă puteţi să proorociţi toji, 
dar unul după altul, pentruca toţi să 
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pete învătatură ş1 toj1 să fie îmbă I 
1 4, 1 5. 

�tati. . • . 
r- 8· După • e1 • 1 1 25 32. Duhurd_e proorocilor sînt su-

m1 s'a a rătat _tot1, ca unei sr 
se prOOrOCl(Or j * l loan 1 

ŞI m1e. 1rp1tun, P�3 căci Dumnezeu nu este un Du
. 1 .  9. Căci eu . 'F•J>t • � i„ 22 11 18 

z�U al neorînduielii, ci al păcii m; d intre apostosint cel mai . n ". l•p • 1 

r: toate Bi_se�ici�e Sfl_?j!lor. •Cap' l�.�6. numele de a�lds�u sînţ Vrect;11���mnat 
34 femeile sa taca 1n adunări ă gonit Biserica 1 �l, fundcă am •• port 
ci (�r nu le. es_t�. în�ă<luit să ia c�vln: *•Fapt • 3, o I Ga1 1

u� Dumnezeu • 11..Pn· 
tul în ele, c1 sa fie supuse, cum zice to .• Prin • harul t.11• 3 • I Thn 1 13' • 

i Legea ţ. •1 Ttm.2.1 1,12. "''Cap li 3 Er 
fe s1nt. Şi harul L �1 Dumnezeu s· t 

i„1 18. rn
�

2. 6. � PeL 3. � t Fac . :<. Îs; · · es.6·22· ost Zăda.rnic ; ba î�I Jată �e mine ��a 
35. Daca �01esc sa 5apete mvăţătură �rit dec1t loji : totuc\ am lucrat mai 
asupra unm lucr�, . sa mtrebe pe băr- • Er„Durnnezeu, care � n� eu,_ ci harul 
balii lor acasă ;  cac1 este ruşine pentru Rom u,'· ' ·  s. •• 2 eo,. 11 ,;_te 1n mine. 
0 femeie să vorbească în Biserică. 1 1· 

Â18'19• 2c0•.a ;. G"ai .2:,'.2EJ�. 3• "''· 10. "'· 
36. Ce? Dela voi a pornit Cuvîntul ro. �tfel_ dar, ori eu, ori ·

.
' ·  Follp_, "· 

lui Dumnezeu?  Sau numai pînă la voi 
p PO\ ădu1m, şi voi aşa aţier, no1 aşa 

a ajuns �I ?  . lnsemflătat . . . crezut. 
37. Daca • crede cmeva că este proo- 1 2  1 

ea lnvieru lui Hristos 
roc sau î�suflat_ de i;>umnezeu, să în- Hri�to:r .da�ă s� propovăduie t 

. 

\eleagă ca ce va . seri� eu, este o po- dintre a _1nv"1at din morţi cum z� e c� 
runcă a Domnul�•· •.· 2 couo.1. 1 1oan • . s. jilor ? voi, ca nu este o i�viere 

ic unu 
38; Şi da5� cmeva nu înţelege, să 1 3. Dacă nu e • . 

a mor. 
ou mţeleaga . nici • H . ste o inviere a morţii 
39. Astfel,_ deci! �rat_il_?r, rîvniţi • du- 1 4. Şi ci1:��sn�3.. în_viat. . • 1 T„.1°1�'. 
pă pr�oroc1re,, fa�a sa 1mpedecaji vor- propovăduirea inviat Hristos, atunci 
birea m alte hmb1. •cap.12.31. J Tes.5.20. şi zădarnică no�stră este zădarnică 
40:. D�r to_ate • �ă s� !acă în chip 1 5. Ba înc�ste �· c!edinţa \"Oastră. ' 

cuvnnc1os ŞI cu rmdu1ala. •ven. 33. şi ca martori mn_oi . smţem d�scoperiji 
zeu ; fiindcă, a�c1��ţ•tua1_ l_u1. Dumne
Dumnezeu că El a • . risit despre 
cînd n L • · mviat pe Hristos 
că mo�ţ1"1' -a my1aţ, �acă este adevăui 

/nvierea şi arătările lui Hristos. 15 t. Vă fac cunoscut, fraţilor Evan
ghelia, pe care • v'am propovă· 

duit-0, pe care aţi primit-o ••, în care ati rămas, * Gal. 1 . 11 .  ""Rom.5.2. 

2 şi prin • care sînteţi mîntuiţi da-
că o ţineţi aşa după cum v'am p;opo
văduit-o ; altfel, degeaba aţi •• crezut. 

ORom . 1 . 16. Cap. 1 . 21.  *"Gal.3.4., 

3. V'am • În".ăţ:it î�ainte de toate, aşa 
cum•• am primit ŞI eu : că Hristos a 
mu�it �ntru păcatele noastre, după ţ 
Scripturi i  • Cap . 11.2.23. *"Gal . 1 . 12. tPe.22. 
lb,etc. Isa. 5.1. 6, 61 etc. Dan. 9. 26. Zah. 13. 7. Loc. 24. 
a.M. Fapt. 3. 18; 26. ZI. lPeL 1. 1 1 ; 2. 24.  

4. că a fost îngropat şi a înviat a 
treia zi, după Scripturi • ;  •Pe.2. 7; 1s.10. 
ba.5.1.10. 0Bea6.2. Luc. 24.26, 46. Fapl. 2.25-31;13. 
B-30; 26.22, 23. I Pel. 1 .  ll. 

5. şi • că S'a arătat lui Chifa, apoi ce
lor„ doisprezece. • Luc. 24. 34. •• Mat. 211.11. 
lll11t.l6.U. Luc.24.36. Ioan 2.0.19,26. Fapl.10.�l. 

�- _După aceea S'a arătat la peste c�1 s�te de fraţi deodată, dintre cari 
ce1 __ ma1 mulţi sînt încă în viaţă, iar 
unu au adormit. 
7. ln urmli s'a arătat lui lacov, apoi 

tuturor • apostolilor. •Luc.24.so. Fap1. 1 . s, •. 

nu mv1aza. 16 ... 
. ... 

c Fapt.2.U.,:12;,.IO, :tl; tl.J), 

. . �aci, daca nu înviază mo r .  . c1 Hristos n'a înviat r 11• ni· ! 7· Şi dac� n'a î�viat Hristos, credin_ţ� v9�s!ra �ste zădarnică, voi sînteţi Jn�a . JO pacatele voastre, •1tom.1.a. 
1.B .• şi pr�n urmare şi cei ce au adormit m Hnstos, sini pierduţi. 
1 9. Dacă • numai pentru viata aceasta �e-:im pus �ădejdea în Hristos, a

tunci smtem cei mai nenorociţi dintre 
toţi oamenii ! ''Tlm.>. 12. 20. Dar acum, Hristos ' a înviat din 
morţi, pîrga „ celor adormiţi. 
(IJ Pet. 1 .3.  (lOFapt.26.ZJ. Vers.�. Col.1.18. Apoc.U. 

21. Căci dacă • moartea a \·enit prin 
om, tot prin „ om a nnit şi învierea 
morţilor. •Rom. 5. 12, 17. " Ioan l i .  :?!I. Rom. e. ZI. 
22. Şi după cum toţi mor în Adam, 

tot aşa, toţi vor învia în Hristos ; 
23. dar fiecare • la rîndul cetei lui. 

Hristos este cel dintîi rod ; apoi, la 

venirea Lui, cei ce sin! ai lui Hristos. 
(1'\"en.20. 1T91. t . t5---11. 

24. ln urmă, va veni sfîrşitul, cind 
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El va da lmpărăţia • în mî�il� _l.�i 
Dumnezeu Tatăl, după ce va f1 nim1c1t 
orice domnie, orice stăpînir.e şi orice 
p�rCăci trebuie ca El să î:::��;ă1t�:� 

39. Nu orice trup este la fel · ci este trupul oamenilor, altul �ste altu( pul dobitoacelor, altul este trupul tr�sărilor, altul al peştilor. Pa-

scă pînă • va pune pe toţi vrăjma
şii supt picioarele Sale. 

•Ps.U0. 1.  Fapt.2.34, 35. Efes. 1 . 2'2. Evr. 1 . 13; 10.13. 

40. Tot aşa, sînt trupuri cere f . 

trupuri pămînţeşti ; dar .alta esteşsi �1 
lucirea trupurilor cereşti, şi alta a :ra. purilor pămînteşti. ru. 

26. Vrăjmaşul • cel din urmă, care 
va fi nimicit, va fi ���f�e� .

10. Apoc. 20. u. 

27. Dumnezeu, în adevăr, „a • pus 
totul supt picioarele Lui". �ar cînd 
zice că totul I-a fost supus, se mţelege 
că afară de Cel ce 1-a supus totul . 

�·Ps.8.6. Ma.t.28.18. Evr.2.S. I Pet. 3 . 22 .  

28. Şi cînd • toate lucrurile Ii vor fi 
supuse, atunci chiar•• şi fiul Se va 
supune Celui ce I-a supus t�at� lucru
rile, pentruca Dumnezeu .sa fie totul 
în toţi. (IFllJp.3.21. •.·�� cap.3.23; 11,a.  

29. Altfel ce ar face cei ce se botează 
pentru cei' morţi ? Dacă nu . înviaz� 
morţii nicidecum, de ce se mai boteaza 
ei pentru cei morţi ? 
30. Şi de ce • sîntem noi în primej

die în orice clipă ? <•2 Cor. J1.26. Gal.5. 11. 

31. ln fiecare zi eu • sînt în primej
die de moarte ; atît este de adevărat 
lucrul acesta, fraţilor, cit este de ade
vărat că am de ce să mă laud „ cu voi 
în Hristos Isus, Domnul nostru. 
•1 Tes . 2 . 19. >:<•:•Rom.8.36. Cap.4.9. 2Cor. 4.I0, 11; 11.23. 
32. Dacă, vorbind în felul oamenilor, 

m'am • luptat cu fiarele în Efes, care
mi este folosul ?  Dacă nu înviază mor
ţii, atunci „să •• mîncăm şi să bem, că
ci mine vom muri". <i 2 Cor. l . 8. (:(• Ecl.2.2-L Jsa . 22. 13; 56 . 12. Luc. 12. 19. 
33. Nu vă înşelaţi : „Tovărăşiile • re-

le strică obiceiurile bune". •Cap.6.6. 

34. Veniţi-vă • în fire, cum se cuvine, 
şi nu păcătuiţi ! Căci•• sînt între voi 
unii, cari nu cunosc pe Dumnezeu : 
spre ţ ruşinea voastră o spun. 

�·Rom . 13. 11.  Efes.5.14. ('·: •1Tes.4.6. tCap.6.6. 

Cum vor învia morţii. 
35. Dar va zice cineva : „Cum • în

viază morţii ? Şi cu ce trup se vor în
toarce ?" 'Ezec. 37. 3. 

36. Nebun ce eşti ! Ce • sameni t..i, 
nu înviază, dacă nu  moare mai întîi. 

(•Ioan 12.24. 

37. Şi cînd sameni, sameni nu trupul 
care va fi, ci doar un grăunte, cum se 
întîmpl ă :  fie de grîu, fie de altă să
mînţă. 
38. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, du

P.ă cum voieşte ; şi fiecărei seminţe 
1i dă un trup al ei. 

4 1 .  Alta este strălucirea soarelui lt strălucirea lunii, şi alta este str�( a cirea stelelor ; chiar o stea se de� ubeşte în strălucire de altă stea. se. 
42. Aşa • est: �i îm:ierea morţilor Trupul este samanat m putrezire : înviază în neputrezire ; o::t>:in. 12.3. Mat.h���I 
43. este • sămănat în ocară, şi învia- : Îf! .sla_vă i .este sămănat în neputint�a 

ş1 rnv1aza rn putere. "Filip.3, 2i'. 
�4.

_ 
Este sămănat. trup firesc, şi înv1aza trup duhovnicesc. Dacă este u trup firesc, este şi un trup duho\'n� cesc. 

45. De aceea este scris : „Omul dintîi Adam a fost • făcut un suflet viu." Al doilea Adam•• a fost făcut un duh� dătător de viaţă. "Fac. 2 . 7 .  ''"Rom b  1 
ţ loan 5.:?l ;  6.33, 39 , 40,64,57. l<�ilip . 3 . 2 1 .  Col. 3  • .i. · 14· 
46. Dar întîi vine nu ce este duhovn!cesc, cţ ce este fir:sc ; ce este duhovmcesc, vme pe urma. 
47. Omul • dintîi este din pămînt" 

pămîntesc ; omu l  a l  doilea este din ţ cer. •:•Ioan 3.31. *�' Fac . 2 .  7; 3.19. ţloan 3 . 13, 31, 
48. Cum este cel pămîntesc, aşa sînt şi cei pămînteşti ; cum • este Cel ceresc, aşa sînt şi cei cereşti. ''Fillp.3.20, 21 .  

49. Şi după cum • am purtat chipul 
c�lui . pămîntes_c, tot aşa vom •• purta 
ŞI chipul Celui ceresc. ''Fac.5.3. ''"Rom.a.29. 
2Cor.3. IS; 4. 11. Filip. 3 . 2 1 .  lloan 3. 2.  

50. Ce spun eu, fraţilor, este că nu 
poate carnea • şi sîngele să moşteneas
că l!Tipărăţia lui Dumnezet_1 ; şi că, pu
trezirea nu poate moşteni neputrezi. 
rea. ':' Mnt. 16, 1 1 .  Ioan 3.3, 5. 
5 1 .  Iată, vă spun o taină : nu•  vom 

adormi toţi, dar 40 toţi vom fi schim
ba ţi, �·lTes.4. 10-17. (<(• Filip.3.21.  
5 2. într'o clipă, într'o clipeală din 

ochi, la cea din urmă trîmbiţă. Trîm
biţa • va suna, morţii vor învia nesu
puşi putrezirii, şi noi vom fi schim
baţi. o:izab.9. 14 . .Mat.24.31. Ioan 5.26. 1 Tee . 4 . 16. 

53. Căci trebuie ca trupul acesta, su
pus putrezirii, să se îmbrace în nepu
trezire, şi trupul • acesta muritor să se 
îmbrace în nemurire. •2eor.u. 
54. Cînd trupul acesta supus puire-
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. " i  se va îmbră�a în neputrezire . 1 5, 1 6. 

;;�pul . acesta m1!ntor . se .va h:nbrăc� l� 1 · � o._ D�că • so . 1 1  2? 

e111unre, atunci . s? \a imphn1 cuvîn- Ja .sa fie fără r.şt_e Timotei, ave . . n 1 care este sens .  „Moartea • a f t Prins ca şi . nea la voi .  c· . 11 gri. 

!U hitită de biruinţă. os ;·;•Pl.19.>;. c:11�e_ la lucrul ;, � el est� 1ng ... „„.lea. 25. 8. ��n._2. l·l, Hi. Apoc.2(1, U. 1�- 3.2. . . . · 11 . �-�'Rom . 1a.21 . Fili��-���-
55. Unde 1ţ1 este biruinţa, moarte . ? c · !'J1meni • dar • . · -·· 

l}nde îţi este boldul, moarte?" · 1:-�rl Petreceţi î;�. nu-l d1spreţuias-
. . *Osea ia. 14. ne, Pentrucă îl a P

ace, ca să v ină 
56 Boldul morţu este păcatul . . 

1 " T 
ştept cu fraţii 

ut�rea • păcatului este Legea . ' ŞI r 2. Cît pentru fr�t 
1j'- '· 12· *'Fap1. is'.a:s. 

p " :'' �om:•. t5; 5.rn; 7. 5,ts. dugat
' mult să vină � e A�olo ', l-am 

51. Dar •  mulţamin fie aduse lui v:r n � .voit nicidecuma �01 _cu fraţii 
Dumnezeu, care ne dă b_iruinţa •• prin 

veni 1nsă cînd va a , sa. vină �cum ;  
Domnul nostru ls�s H�1stos ! \ ea 1�lesn1re. 

• 
... Hom._, . 2:,: �::.1 Ionn 5.4. 5. lndemnuri 

C11p . 1 . 12; 3 . ;i. 
5s. De a�eea '· p�e.a 1ub1ţ11 mei fra- _l �· Vegheaţi , . . · 

l i fiţi tari, nechnbţ1, sporiţi totdeau- f1ţ1 " oameni • '/1\1. tari în cred inţ' 
n� în lucrul Do1!1�ului, căci ştiţi că „ i°-f!!· 1Tes. 5. 6. 1 ;.:�.�r:11·vă ţ ! '%1. „ .�'. 
ostene�I� voastra m .Domnul nu este - 3. s. 2re,.2. 10. tEies .���:��1t. Fih1>. 1. c" ; � ;: 
zădarnica. '· 2 Pet. 3. 14. ""Cap.s.s. d

1 4. Tot ce • faceţ i • f. L 1 1 . _  
ragoste ! ' s� , ie facut cu 
1 5 .. lncă un îndem 

Cop. u . 1 .  "'•u.e 
şteţ 1 casa • lui St 

�· fraţilor. Cunoa� Strîngerea de ajutoare. 

16 1 .  
Cît priveşte strîngerea • de 

�jutoare pe!1tru . sfinţi, să faceţi 
şi voi cum am rmdu1t Bisericilor Ga
latiei. *Fapt. 11.29; 24. 17. Rom. t5.26. 2Cor 8 4. 
9.1,12. Gal. 2. 10. . . ' 
2. ln • ziua dintîi a săptămîn ii fie-

care din voi să p"un� �eorarte �casă 
ce va putea, dupa c1şbgu lui ca să nu se strîngă ajutoarele cînd v'oi veni CU. ·:: Fnpt . 20. 7. Apoc. 1. 10. 
3. Şi cînd voi veni, voi trimite cu 
epistole pe • cei ce îi veţi socoti vredn ici, ca să ducă darurile voastre la 
Ierusalim. 02eor.S.19. 

este cel dintîi rod ,,
e 

aÎ°t� _şt_ili . că ea 
pus cu totul în slujb f a1e1, ş1 că s'a  
'·'Cap. 1. 1s. "*Rom to .  -� s ln\llorţ. 1 6. Fiţi şi V�i ;· T-C�'·.'· •: •. 1 . Evr. o.io. 

de oameni Şi fiecăr
u�uşi un?r astfel 

cru şi se •• ostene���-care a iută a tu-

1 7. Mă bucur de v:��·'·"·"·, '"En.•. w. 
lui Fortuna! şi lui Ahai�e.a ��1 St�fana, 
mt ce lipsea din partea , '�as��� 

im ph-

" , • . � 2 Cor. lt. 9. Filip.:?.:-l0. ;'llm.IJ. 

al �-o�:�� 
m�·.au r�corit �uhul meu şi 

astfel de
. 
oSa�en�'.1ţ1 dar sa preţui ţ i  pe 

4. Dacă • va f3:ce să mă duc şi eu, '' Col.<.s. "" Fillp . 2 . 29 . 1 1„_,_„_ 

v�� �aer��i c�m 
m��\i n  dup�2�;·:·��i Urări de sănătate. 

trece prin Macedonia, căci prin Mace- 1 9. Bisericile din Asia vă trimet sănă 
donia voi trece. " Fapt. 19. 21. 2Cor. t. 1s. ta.te. Acuil_a şi Priscila, împreună • c� 
6. Poate mă voi opri pe la voi sau B;s�nca �ln casa lor, vă trimet multă 
poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să sanatate 1n Domnul. •aom. 16.:, 1ui1m.2• 

mă însoţiţi • acolo unde voi avea să 20. T_oţi fraţii vă lrimet sănătate. 
mă duc. Spuneţi-vă sănătate • unii altora cu 0 

.,..Fapt. 15.3; 17, 15; 21. 5. Rom. 15.2-t. 2Cor. l . 16. Sărutare Sfîntă. ·� Hom.16.16 

7. De data aceasta nu vreau să vă 21 .  Urările • de sănătate sînt scrise 
văd în treacăt, ci trag nădejde să mai cu mîna mea : Pavel. •co1.ue. n ... . ,. i:. 

'.ăm}n �u voi cîtăva vreme, dacă • va 22. Dacă nu • iubeşte cinna pe Dom
mgadm Domnul. "�"apt. 1e.21.cap.4.rn. 1nc.us. nul nostru Isus Hristos, să " fie anatc-
8. Voi mai rămînea totuş în Efes pî- ma ! „Maranata t" (Domnul nostru vi

nă la Cincizecime ne !) . • Etes.6. 24 . ...,,�G111 . 1 . 8, 9. + 1 11JR 1 1 . u. 

9. căci mi • s' a  'deschis aici 0 uşă 23. Harul • Domnului Isus Hristos 
ma�e şi largă, şi sînt ** mulţi protiv- , să fie cu voi. • Rom . . 16. "1. 

mc1. 24. Dragostea mea este cu voi cu 
•Fapl. 1'.27.2Cor.2. 12. co1.4.3.Apoc.a.8. •'*Fapll9•9. toţi în Hristos Isus. Amin. 



1 1 28 

A D O U A E PI STO LĂ 
A L U I  PAV E L CĂT R E  C O R I N T E N I  

Urare. 1 1 .  Pavel, apostol • al lui Isus . Hri
stos, prin voia lui Dumnezeu, ş1 fra

tele Timotei, către Biserica lui Dum� 
nezeu care este în Corint, şi •• către 
toţi sfinţii, cari sînt în toată Ahaia : 
•1 Cor. 1 . 1 .  Efes. J . 1 .  Col. J. 1.  l Tlm.J. I. 2 Tlm . 1. 1 .  

•q Flllp. 1. J. Col. I.  2. 

2. Har • şi pace vouă dela Dumnezeu, 
Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hri
stos ! (IRom . 1 . 7. I Cor. l . 9. Oal.1.9. FJllp. 1 . 2. 
Col. 1.2. l TH. 1 . 1 .  2Tee. l . 2. Film.3. 

M1ngîierile apostolului. 
3. Binecuvîntat • să fie Dumnezeu, 

Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, 
Părintele îndurărilor şi Dumnezeul 
oricărei mîngîieri, • E1es . 1.s. 1 Pe1. 1 . s. 

4. care ne mîngîie în toate necazurile 
noastre, pentruca, prin mîngîierea cu 
care noi înşine sîntem mîngîiaţi de 
Dumnezeu, să putem mîngîia pe ceice 
se află în vreun necaz ! 
5. Căci, după cum avem parte din 

belşug de suferinţele • lui Hristos, tot 
aşa, prin Hristos avem parte din bel
şug şi de mîngîiere. 

•Fapt. 9. 4. Cap. 4. 10. Col. I .  24. 

<:. Aşa că, dacă sîntem în necaz, sîn
tem pentru mîngîierea şi mîntuirea 
voastră ; dacă sîntem mîngîiaţi, sîn
tem pentru mîngîierea voastră, care 
se arată prin faptul că răbdaţi acelea
şi suferinţe • ca şi noi. • Cap. <.15. 

7. Şi nădejdea noastră pentru voi, 
este neclintită, pentrucă ştim că, da
că • aveţi parte de suferinţe, aveţi par
te şi de mîngîiere. • Rom. s.11. n1m.2.12. 
8. In adevăr, fraţilor, nu voim să vă 

lăsăm în necunoştinţă despre necazul • 
care ne-a lovit în Asia, de care am fost 
apăsaţi peste măsură de mult, mai pe 
sus de puterile noastre, aşa că nici nu 
mai trăgeam nădejde de viaţă. 

� Ji"apt.18. 23. 1 Cor. 16. 32j 16. 9. 

9. Ba încă ne spunea gîndul că tre
buie să murim ; pentruca să ne punem 
încrederea nu • în noi înşine, ci în 
Dumnezeu care înviază morţii. 

,� ler. 17. 6, 7. 

1 O. El • ne-a izbăvit şi ne izbăveşte 
di�tr'o astfel de moarte, şi avem nă
dejde d ne va mai izbăvi încă. • 2 P.i.2. 9. 

1 1 . Voi înşivă ne veţi • ajuta c găciunile voastre, pentruca bine� ru. 
rea •• făcută nouă prin rugăci a�e
multora să fie pentru mulţi un u�il� 
de mulţămiri lui Dumnezeu pentr�nle_J „„ Rom. 16.SO. Filip. 1 . 19. 1''1 lm. 22. "'9-Cap. �-�� 

Mitrturia cugetului apostolului. 
1 2. Lauda noastră este mărturia care ne-o dă cugetul nostru că n� Pe 

purtat în. lum�, şi_ mai ales faţă de �a� 
cu o sfmţeme ŞI curăţie • de ini 0� 
date �e Dum_nezeu, bizuindu-ne n:;1.� 

f�i 'lul"gJ�n
c����-

lumească, ci pe ha-
„� C111l. 2. 17; 4. 2 . .;,�, 1 Cor 2 4 

1 3. Nu vă scriem altceva decît
. 
c� ·��· tiţi şi cunoaşteţi. Şi trag nădejde c1: 

pînă la sfîrşit veţi cunoaşte, a 
1 �· !=um aţi şi cunoscut în parte, că • 

no! .�mte� la.uda voastră, după cum şi 
voi vet_1 f1 lauda noastră în ziua 
Domnului Isus. 

„, Cap. 5. 12. „„„, FJllp. 2. !6; 4. 1.  1 Tea, 2.19 20 

1 5. ln această încredinţare, voia� � 
să vin mai înainte la voi, ca să aveţi 
un •• al doilea har. " t Cor. 4. 19. ••' Rom.t. u. 
1 6. Voiam să trec pe la voi ca să mă 

duc în Macedonia ; apoi • din Macedo
nia să mă întorc la voi, şi să fiu petre
cut de voi în ludea. " • Cor.16. 1,6. 

1 7. ln luarea hotărîrii acesteia am 
lucrat eu în chip uşuratic?  Sau hotă
rîrile mele sînt nişte hotărîri, pe cari 
le iau în felul lumii •, ca să fie în mine 
„Da, da" şi  „Nu, nu" ? •'Cop.10.2. 

1 8. Credincios este Dumnezeu că vor· 
bire�, n�astră „fată de voi n'a fost şi 
„Da ' ŞI „Nu . 
1 9. Căci Fiul • lui Dumnezeu, Isus 

Hristos, care a fost propovăduit de 
noi în mijlocul vostru, prin mine, prin 
S.ilvan�, 

şi .��i� Timotei, n'a fo�t „d�'.' 
ş1 „nu , c1 m El nu este dec1t „da . 

*Marc. l. 1 .  Luc. 1 . 35. FapL.9.20 . ...,..., Evr.13.8. 

20. ln adevăr•, făgăduinţele lui Dum
nezeu, oricîte ar fi ele, toate în El 
sînt „da" ; de aceea şi „Amin", pe Cd· 
�f��a

sf�nb�m
n
n�i

�eirin El, "e;!! . • �-��: 
2 1 .  Şi Cel ce ne întăreşte împreună 

cu voi, în Hristos, şi care ne-a • uns, 
este Dumnezeu. • 1 1oau2. 20, 21. 
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2 El ne-a ş1 pecetlmt, şi ne-a ,, 

• 2, 3. 

--

2 
· în inimă arvuna Duhului . I 2. Cînd am . 1 1 21) 

pus i. 1a: " so. 2Ttm.2. 19. Apoc.2. 11. ••c•P· 6.6 
Evanghelia lui aH

JU.ns • la lroa ·�"'i. 1" · deschisese nstos, măca Pentru 
El"' pricina aminării venirii 

acolo o uşă "  în r {! m1 se 

D 
· 1 3. n' , " F•Pt 10.•: 21i  • mnul, 

23 Jau •  pe umnezeu martor faţă fiindc" a� avut linişt • · •. • • co„ 10., 

�ufletul meu, . că n'am. mai venit de ac 
a n am .găsit pe fr in duhul meu, 

dfnă acum la Corint tocmai ca •• să vă fraţi, fila� m1-am luat zl��\ meu Tit ; 

p ul •Rom.t. 9. Cap.11.31. Gnl . 1 .20. Flllp 1.8 ş m plecat în M d
Ună dela 

�1c�r . .U•· cap.2. s;12:.20; 1s.2, 10. 
• · ace ��la. 

24. Nu d_oar că a� 
.
avea stăpînire Slujba apostol . "•·7·�•.  

este cr�dmJ� voastr� '  dar vr.em să 14. Mulţămiri f' ulm. 

fucrăm ş1. noi 1_mpr�1!"�}a bui:una voa- ze�, care ne 0 I� aduse lui Dumne. 
tră . căci staţi tari m credinţă. Lui de birui �" a!1a totdeauna cu ca 1 s '

o icor. s. 6 . 1 PeL 6. S. 
"
'
'R

om . 11. 20. 1eor.16.1. spî�deşte pr� ��l �nsţos, şi care ��

2 1 . Am hotărît d�r în. mine, să • nu 
mă întorc la voi cu mtristare. 

• Cap. 1 . 23; 12.20.21; 13•10. 
2• Căci, dacă vă înti;istez, ?ela cine să mă aştept la b�cune, daca nu dela 

cel întristat . de .mme ?  
3. Ş i  v'am seri� 0

cur;i v'.am . scris, ca, 
la venirea mea, sa n am mtnstare din 
partea c�Io.r c�. 

t!ebuia� să-mi fac� �u
curie ; ş1 .sm! mci;edmţat, cu privire 
la voi toţi, ca bucuria mea este bucuria 
voastră a tuturor. 

• Cap. 12. 21. ""Cap. 7 . 16; 8. 22. Gal.6. 10. 
4. V'am sci:i� c.!1 multă „mî�nire, şi 

strîngere de mima, cu ochu scaldaţi în 
Jacrămi, nu • ca să vă întristaţi, ci ca să vedeţi dragostea nespus de mare 
pe care o am faţă de voi. •

'
Cap.7.8,9, 1� 

ma cunoştinţei L · once loc m1reas-

D
l 5. In adevăr, no��î I . ." C1n1. 1. '  

umnezeu 0 mi 
n �m, 1na1ntea lui  

p_rint�e • c�i ce sl
easma a lui 1:Jristos 

ş1 printre •• cei c�t pe
t 

calea mmtuirii 
zării : sm pe calea pier-

1 6. pentru a . • 
• 1 cor.1.1e. " C•p . < 1 

moarte spre 
��Ita • 0 mireasmă dela 

mireasm ă  dela v
��� ; pentr.u aceia, 0 

ne •• este deaju�� sp;e viată. Şi ci
cruri ? •L pen ru aceste lu. 
Cnp. 3. 5, 6. uc.2.�. Ioan 9.30, JPeL2.7,S. "(<LO:ir.1&. 10. 

1J?o Căci noi nu stricăm •  Cuvîntul 
ci 

u�nezeu, .�m Jac cei mai multi · 
t 

vr. Im CU lntma. curata, din par'. ea u1. Dum_nezeu, maintea lui Dum. nezeu, m H r istos. • car. u: 11 . l3.Zl'ft.u. 

Destoinicia Apostolului. 
Iertarea celui pedepsit. 3 1 I ·" nc�pem • noi iarăş să ne lău-

5. Dacă • a fost cineva o pricină de da!" �mguri ? .�au nu cum\'a avem 
întristare, nu m'a •• întristat numai pe trebl!_mţa, ca �nu, de epistole•• de 
mine, ci pe voi toţi ; cel puţin în parte, lauda, către voi sau dela voi ? 
ca să nu spun prea mult. •eap.6.12:10.s.12:12.11. •• Fop1. „ r. 

• 1 Cor. 6 .1 . ••Gal. 4.12. �· .V�i � s!nteţi epistola noastră, scr1. 
6. Este destul pentru omul acesta pe- s� m 1mm 1le noastre, cunoscută şi ci

deapsa, care i-a fost dată de • cei mai htă de toţi oamenii. •1eor.u 

mulţi ; • 1 Cor. 6. 4,6. 1Ttm.1>.20. 3: Vo! sînteţi �rătaţi ca fiind epistola 
7. aşa că acum •, este mai bine să-l lui Hnstos, scnsă • de noi, ca sluj itori 
iertaţi, şi să-l mîngăiaţi, ca să nu fie ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul 
doborît de prea multă mîhnire. •Ga1. 1.6. Dumnezeului celui viu ; nu pe nişte „ 

8. De aceea, vă rog, să vă arătaţi iarăş table de piatră, ci pe nişte ţ table cari 
dragostea faţă de el ; sînt inimi de carne. • 1 cor.u. „ r. ,no1_2...,,. 
9. căci v'am scris şi cu gîndul ca să 3U . tP1uo. e. ler.31.:ri . ..:...,.11. 1u11. :!ll. r.n • •• 

vă pun la încercare şi să văd dacă sin- 4. Avem încrederea aceasta tare in 
teţi • ascultători în totul. •cap.1.16; 10.e. Dumnezeu, prin Hristos. 
10. Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi 5. Nu • că noi prin noi înşine sintem 

eu. ln adevăr, ce am iertat eu, - dacă în stare să gîndim ceva ca nmnd d.ela 

am iertat ceva - am iertat pentru noi. Destoinicia „ noastrl, d 1mpotnvl, 

voi, în faţa lui Hristos vine dela Dumnezeu, 
1 1 . ca să nu lăsăm pe 

'
satana să aibă •1oan1u.c1P:2· 111· 0''1'."""· 'uo.Frnr.i." 

un �ţştig dela noi ; căci nu sîntem în I 6- . �ar� ne:a ş1 ţăcut '"· st�� sl fim 
neştnnţă despre planurile lui. slui1ton • a1 unui legămmt nou. nu 
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Legămîntul cel nou şi cel vechi. 

7. Acum, dacă slujba • aduc�toare de 
moarte scrisă•• şi săpată în pietre, era 
cu atît� slavă încît ţ fiii lui .I.srael nu 
puteau să-şi pironeasc� . ochu _'.ISUI?r� 
feţei lui Moise, din pncma straluc1rn 
feţei lui, măcar că strălucirea aceasta 
era trecătoare, '-" Rom . 1. 10. a.";"Exod . 3-l. t, 28. 

Deut. 10. 1, etc. t Exod. :H. 29, 30, 65. 

8. cum n'ar fi cu slavă mai degrabă 
slujba • Duhului ? •' Gol. 3.5. 

9. Dacă slujba aducătoare de osîn�ă, 
a fost slăvită, cu cît mai mult o rn
trece în slavă slujba • aducătoare de 
neprihănire ? «Rom.1. 11; 3 .21.  

1 O. Şi în privinţa aceasta, .ce a . f�st 
slăvit nici n'a fost slăvit, din prmna 
slavei care o întrece cu mult. 

1 1 .  In adevăr, dacă ce era trecător, 
era cu slavă, cu cît mai mult va rămî
nea în slavă ce este netrecător ! 
1 2. Fiindcă avem dar o astfel de nă

dejde, noi lucrăm • cu multă îndrăz
neală ; • Cop. 7. 4. Efes. 6.19. 

1 3. şi nu facem ca Moise, care • îşi 
punea o măhramă peste faţă, pentruca 
fiii lui Israel să nu-şi pironească ochii 
asupra sfîrşitului a ceeace era trecă
tor „. >:• Exod.34.33,35. a.'=>:< Rom. 10.4. Ge.l. 3 .23. 

1 4. Dar ei au rămas greoi la minte • :  
căci pînă î n  ziua d e  astăzi, l a  citirea 
Vechiului Testament, această măhramă 
rămîne neridicată, fiindcă măhrama e
ste dată la o parte în Hristos. 
�" Isa. 6. JO. Mat. 13. 11, 14. Ioan 12. 40. Fapt. 28, 26. 
Rom . 11 . 7, 8, 25. CRp. 4 .4 .  

1 5. Da, pînă astăzi, cînd se citeşte 
Moise, rămîne o măhramă peste ini
mile lor. 
1 6. Dar oridecîteori • vreunul se în

toarce la Domnul, măhrama este lu
ată ••. "" Eiod. 34 . 34. Rom . 1 1 . 23,26. 1:":' Jsu.25. 7. 

1 7. Căci Domnul • este Duhul ; şi un
de este Duhul Domnului, acolo este 
slobozenia. • 1 Cor.15. 45. Vere. 6. 

1 B. Noi toţi privim cu faţa desco
perită, ca • într' o oglindă, slava •• Dom
nului, şi sîntem schimbaţi ţ în acelaş 
chip al Lui, din slavă în slavă, prin 
Duhul Domnului. • t cor.13.12. °" C•p. 4 . 4,6. 
I Tim. I .  li. +Rom.8.29. 1 Cor.15.49. Col.3.10. 

Propovăduirea E<•angheliei. 4 1. Deaceea, fiindcă avem slu ·b aceasta•, după îndurarea •• pe ci a 
am căpătat-o, noi nu cădem de obre seaJă. „.,, Cap.3 . 6.  •:<>:: t Cor. 7 . 25. lTim Q. 

2. Ca unii, cari am lepădat meşt: · '3· girile ruşinoase şi ascunse, nu umbl�u
cu vicleşug şi nu stricăm • Cuvîn�� lui Dumnezeu. Ci ••, prin arătarea adu 
vărului, ne ţ facem vrednici să f� 
r:f:iVui

do�:ii�:ze
c
l�.get omenesc, îna-

„� cap . 2 . 17. 1 Tes.2.3,5. �';" Ce. p . 6. 4, ;"; ;, u .  t Cap 5 
3. Şi dacă Evanghelia noastră ·e�f· 

acoperită •, este acoperită pentru ce� ce sînt pe calea pierzării, 1 
::: 1 Cor. 1 . 18. Cnp .  2 . 15. 2 Tes 2 

4. a căror • min!e necredi�cioasă � ��: 
bit-o dumnezeul • veacului acestuia ca să nu vadă străl�cind lumina t E;angheliei slavei lui Hristos, care tf este chipul lui Dumnezeu. ·•· Ioan 12.31, 14 . i��:.:::�·�o�'.·:'.�5·�1�.L'.� {�:; ;"is'�i2c��; t �: 
5. Căci • noi nu ne propovăduim pe 

noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus 
Noi •• sîntem robii voştri, pentru Isus: 

::: 1 Cor. 1. 13, 23; IO. il�. ':":' lCor.9. 19. Cop.1 . u. 

6 . . Căci Du�nez�u, _ care • a zis : „Să 
lummeze lumina dm mtunerec", ne-a" 
luminat inimi�, pentruca să facem ţ să 
strălucească lumina cunoştinţei slavei 
lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hri
stos. �" Fac. 1. 3. ;"�' 2 Pet. l. 19. ţ Vers.4. l Pet.2. 9. 

Greutăţile slujbei. 
7. Comoara aceasta o purtăm în nişte 

vase • de lut, pentruca •• această pu
tere nemai pomenită să fie dela Dum
nezeu şi nu dela noi. 

�' Cap. 5. 1 . .;„:, 1 Cor. 2. 3. Cap. 12. 9. 

B. Sîntem încolţiţi • în toate chipurile 
dar nu la strîmtoare ; în grea cumpă'. 
nă, dar nu desnădăjduiţi ; -'Cap . ; . ;. 

9. prigoniţi, dar nu părăsiţi ; trîntiti 
jos •, dar nu omorîţi. '' Po.37.24. 

1 0. Purtăm întotdeauna • cu noi, în 
trupul nostru, omorîrea Domnului Isus, 
pentruca„ şi viata lui Isus să se arate în 
trupul nostru. • t eor.15.31. Cap. 1.5, 9 .  Gal. 6.17. 
Filip . 3. 10. >:•* Rom.8.17. 2 Tim. 2. 11, 12. lPet.4.13. 

1 1 . Căci noi cei vii, totdeauna• sîn
tem daţi la moarte din pricina lui Isus, 
pentruca şi viata lui Isus să se arate 
în trupul nostru muritor. 

':'Ps. 44.22. Rom.a. 36 . 1 Cor. 15.31, 49. 

1 2. Astfel că, în noi lucrează moar-
tea •, iar în voi viaţa. •Cop.13.9. 



2 C O R I N T E N I 4 3 1nsă fiin�c� avem acelaş • duh de sînte 
, 

5� . 1 1 31 
1 ci. ţă potnv1t cu ceea ce este scris . d 0 rn acasa 1n trup p 'b . ere incr�zut „, �e aceea am vorbit ! ' ; ; 0rnnuI, - ' n eg1rn departe „�rn . credem, ş1 de aceea vorbim. n · P�ntrucă urnbiărn .  . şi not <•Rom. t . 12. 2l'et. 1. 1 .  '''" P•. u&. lo. U P.�in Vedere. _ Prin credinţă, Şi ştim că Cel • ce a înviat pe 8 D 

Ro1n.�· 24• 25. 1cor.13, 1.2. Cap , 18 J 4. nul Isus, ne v� învia şi pe noi ne" 1:�e�1ntern Plini de î�c�ed
Evr. n . 1: po�eună cu Isus, vş 1 ne v� face să ne trutu1 acesf1ult rn:ii .rnult să P���· . ş1 !rntţişăm împreuna c� voi. nul. a, ca sa f1rn acasă la D

s1rn 1n a 
• 

·· !lom . 8. 11 . • • Cor. 6. u. 9. De aceea . . . • ��lip,��� 5 Căci toate aceste lucruri se pe- cuţi, fie V �e _ş1 s1hrn să-l fim pl· 
1 
c

.în folosu l  vosţru, penţruca harul •• tem depa�� r3mine� acasă fie că sî�: tre e căpătat pn� _mulţi, să facă să t o. Căci • 
e � casa . . rnarr�ască mulţăm mle spre slava lui înaintea sc:�h :r�buie să ne înfă\işăm ��rnnezeu. ·:•1 cor .

. 
3. 2 1 .  Cap. 1 . 6 .  Col. 1.24. Hristos, peni�� �� .�e

1
,1udecat� al Lui o!im.2.10. ••' Cap . 1 . 1 1 , 8. 19 , 9 . 1 1 , 12 . mească răsplata du 

• le.care Sa·ŞI pri-. 
pe care-l va fi făcuf3

· 
b
d
inel�. s�u răul, Pricinile de încredere. ".Mat. "· 31, 32. Rom. „_ 10 

c��. tra.�a in trup. 
t6. De ace�a, noi �u cădem de obo„ Efes. o. a. Col .3.2-1.�. Apoc.Z?.12�m . „. 6· GtU. o. ; .  

lă Ci chiar daca om ul nostru de Făptura cea noud. sfa ră. se trece, totuş omul nostru din 1 1  c Îa�ntru • se înoieşte din zi în zi. de 00� unfi cari cuno�ştem deci frica• "Rom. 7. 22. Efes . 3. 16. Col.3. lO. !Pe� 3. <. credinţă 
nu.' pd

e oa0mem, căutăm să-i în-, t · t " '] t i:n , .ar umnezeu .,. ne cua 1 7 Căci in ns an e noas re uşoare •  noaşte b1�e, _ş1 n�dăjduiesc că şi voi ne de � clipă lucrează p�n!ru noi t�t mai cunoaşte.t1 bine m cugetele voastre mult 0 greutate vec1mca de slava. 
" iov 31. 23. Evr. iu."1 . lu••'.!3. ''''Cap

.
, 2 «Mat.5.12. Rom. 8 . 18. 1 Pet. t . G; 5. 10 .

. 1 �· <:u �ceasta nu • ne lăudăm sin�u.ri 18. Pentru�ă naiv nu . ne uităm • la 1araş_ mamtea voastră, ci vă dăm un lucrurile can se vad, c1 l a  cele ce nu tem�1 de . laudă •• cu privire la noi, se văd ; căci luc:urile cari se văd, s!nt ca sa avvej1 cu ce răspunde acelora cari trecătoare, pe cmd cele ce nu se vad, se lauda c� c� _este în înfăţ işare şi nu sînt vecinice. • Rom.8.24. C a p . 6 . 7 .  Evr . 1 1 . 1. cu ce este in immă. "Cap. 3. 1 .  ""C•p. 1 . u. 1.3. _ ln adevăr, dacă • ne-am ieşit din m1nJ1, _pentru. 
Dum�ezeu ne-am ieşit ; da�a .sintem mtreg1 la minte, pentru vot smtem. •1 Cnp. 11. 1 , 1G , 1 : : 1:.?. 6 , 1 1 .  

5 t. Ştim, în ade�ăr, că,vdacă se des: face casa pămmteasca a cortului 
nostru • trupesc, avem o clădire în cer 
dela Dumnezeu, o casă, care nu este 
făcută de mină ci este vecinică. 

o;:.Jov 4. 19 .  Cap.4. 7. 2Pet. 1. 13, 14.. 
2. Şi gemem • în cortul acesta, plini 

de dorinţa să ne îmbrăcăm peste el cu 
locaşul nostru ceresc, '"Rom.5•23. 
3. negreşit dacă at_un� . c!nd voi_n f� îmbrăcaţ i •  nu vom f1 gas1ţ1 desbracaţ1 

de el. ,, Apoc. a. 18; 16.16. 4. Chiar în cortul acesta deci, gemem apăsaţi ; nu că dorim ?ă Jil!I c!esbrăcaţi de trupul acesta, c1 sa fim 1mbră
caţi • cu trupul cdalt peste acesta, pentruca ce este muritor în noi, să fie înghiţit de viaţă. • 1 Cor.16.63,M. 

5. Şi Cel • ce ne-a făcut pentru acea-sta, este Dumnezeu, care ne-a •• dat arvuna Duhului. *Isa.29.23. Elee.2. 10. 
„Rom.8.23. Cap . 1 . 22 .  Efes . l . 1'; 4 . 30. 
6. Aşa dar, noi întotdeauna sînte� plini de încredere ; căci ştim că, daca 

1 4. Căci dragostea lui Hristos ne strînge ; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit • pentru toţi, toţi deci au murit. •1 Rom.s. 1a. 
1 5. Şi El a murit pentru toţi, pentruca • cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. "R•m.a.u, 12; 14.718. lCor.6.19. Go.l.2.20. lTes.D.10. I Pet.4.2. 

1 6. Aşa că•, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii ; şi chiar dacă am cunoscut pe Hristos 
în felul lumii, totuş " acum nu-l mai 
cunoaştem în felul acesta. "�r.1.1,. "'· 
Ioan 15. 14. Gal. 5. 6. Filip. 3. 7 ,8. Col.:I. 11 . .,..,_.. Ioan 6.6..'l. 

1 7. Căci, dacă este• cineva în Hri
stos este o fă�tură 1 " nouă. Cel� t 
vechi s'au dus : iată că toate lucrunle 
s'aU făcut noi. ,,,.. Rom.S.9;16.7. Gal.6.15. "'"G:i.1.5. 
6;6.15. ţ lsa.4.3. 18,19;00.17. Efes. 2. 15. .\�.21.5.  

l S. Şi toate lucrurile acestea sini dela 
1. Sau: zidire. 



1 1 32 2 C O R I N T E N I  5, 6, 7. 

Dumnezeu, care • ne�a împ�cat c1;1 El 
prin Isus Hristos, ş1 ne-a mcredmţat 
slujba împăcării ; 

""Rom.O. JO. Eiee . 2 . 16. Col . 1.20. lloll.D2.2; 4 . 10. 

1 9. că adică, Dumnezeu • era în H r!
stos, împăcînd lumea cu Sine, net•: 
nîndu-le în socoteală păcatele lor! ş1 
ne-a încredinţat nouă propovăduirea 
acestei împăcări. •'Rom.3.24, 20. 

��- .N�i da.r, sîl!tem trir_neşi • Î!11pute�; 
mc1ţ1 a1 lui Hristos ; ş1, . ca ş� cum 
Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă ru
găm fierbinte, în Numele lui Hristos : 
lmpăcati-vă cu Dumnezeu ! 
• Jov 33.23. :Mel.2. 7. Cap.3.6. Efes. 6.20. "'"" Cap . 6 . 1 .  

21 . Pe • Cel ce n'a cunoscut niciun 
păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, 
ca n9i să !�m neprihănirea lui Dumne
zeu m El . •' Isa. 53.6,9, 12. Gal.3.13. 1 Pet.2.22, 
24. 1 Ioan3.5. „�»Rom . 1 . 17;5.19; 10.3. 

Rîvna lui Pavel pentru. slujba lu.i. 6 I .  Ca unii cari lucrăm împreună cu 
Dumnezeu •, vă •• sfătuim să ţ fa

ceţi aşa ca să nu fi primit în zădar 
harul lui Dumnezeu. 

...., t Cor.3.9 . .,..„, Cap.6.20. ţEvr.12.16. 

2. Căci El zice : „La • vremea potri
vitll, te-am ascultat, în ziua mîntuirii, 
te-am ajutat. lată că acum este vre
mea potrivită ; iată că acum este ziua 
mîntuirii." •Isa.49.S. 

3. Noi • nu dăm nimănui nici un pri
lej de poticnire, pentruca slujba noa
stră să nu fie defăimată. 

"'Rom.U.13. lCor.9. 12; 10.32. 

4. Ci, în toate privinţele, arătăm că 
sîntem nişte vrednici slujitori • ai lui 
Dumnezeu, prin multă răbdare, în ne
cazuri, în nevoi, în strîmtorări, 

"' l Cor. 4 . 1 .  5. în • bătăi, în temniţe, în răscoale, în 
osteneli, în vegheri, în posturi ; 

(tCap.11.23,e&c. 

6. prin curăţie, prin înţelepciune, prin 
îndelungă răbdare, prin bunătate, prin 
Duhul Sfînt, printr'o dragoste nepre
făcută, 
7. prin• cuvîntul adevărului, prin pu

terea ·� lui Dumnezeu, prin armele ţ 
de lovire şi de apărare, pe cari le dă 
neprihănirea ; • Cap. 4.2; 7. a . ... 1 cor.2.4. 

ţCap.10. 4 . .Eles.6.11, 13. 2 Tlm . 4.7.  

8. în slavă şi în ocară, în vorbire de 
r�� şi î� vo�bire de �ine. Sîntem pri
v1ţ1 ca mşte mşelăton, măcar • că spu
nem adevărul ; •cap.<.2;&.11;11.6. 

9. ca nişte necunoscuţi, măcar că sin-

tem bine cunoscuţi ; ca • unii cari rim, şi iată că trăim ; ca •• nişte rnu. 
depsiţi, ,măcarcă nu sîntem ornorî�f: " 1 Cor . .c .  9. Cap. I. 9; 4. 10, u. "'' p11 J ' _I O. ca nişt_e întri�taţi, şi totd�a'�-�s. smtem veseli ; ca nişte săraci şi tot a îmbogăţim pe mulţi ; ca ne�vînd u_ş 
mic, şi totuş stăpînind toate lucruriÎ�: 

Dragostea apostolului pentru ei. 
1 1 . Am dat drumul gurii faţă de va· 

Corintenilor ! Ni s'a lărgit inima •. 1' 

1 2. Voi nu sînteti la strîmt��;:·1j� 
noi ; d�r inima • voastră s'a strîns pentru noi. •Cap.12.10. 
1 3. faceţi-ne şi y_oi _ la fel : vă vorb�sc � ca . unor copu a1 mei - lărgiţiva ŞI VOI ! '' I Cor. <. u. 

Credincioşii şi necredincioşii. 
1 4. Nu • vă înjugaţi la un jug nepo

trivit cu cei necredincioşi. Căci ce •• le
gătură este între neprihănire şi fără
delege ? Sau cum poate sta împreună 
lumina cu întunerecul ? •' Deut.7•2,3• 
1Cor.5,9; 7. 39. '"'' 1 Sam. 5.2,3. lReg.18.21. l Cor.I0.21 • 
Efes . 5. 7 , 1 1 .  

1 5. Ce înţelegere poate fi între Hri
stos şi Belial ? Sau ce legătură are 
cel credincios cu cel necredincios? 
1 6. Cum se împacă Templul lui Dum

nezeu cu idolii ? Căci noi • sîntem Tem
plul Dumnezeului celui viu, cum a zis 
Dumnezeu : „Eu voi •• locui şi voi um
bla în mijlocul lor ; Eu voi fi Dumne
zeul lor, şi ei vor fi poporul Meu." 
" lCor.3. 16;6. 19. Efea.2.21, 22. E'H.3.6. "''' Exo11.2!1. 
6. Lev.28.12. Ier.31.33; 32.38. Ezec. 11. :JJ; 36 . 28j37.26, 
etc. Zah, S. 8; 13. 9. 

1 7. Deaceea •: „leşiţi din mijlocul lor, 
şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul ;  
n u  v ă  atingeţi d e  ce este necurat, şi 
vă voi primi. • lsa . 62. 11.  Cap.7.I. Apoc. 18.<. 

1 8. Eu vă • voi fi Tată, şi voi lmi 
veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel 
Atotputernic." •Jer.31.1,9. Apoc, 21.1. 

7 1. Deci•, fiindcă avem astfel de fă
găduinţe, prea iubiţilor, să ne cură

ţim de orice îotinllciune a cărnii şi 
a duhului, şi să ne ducem sfinţirea pî
nă la capăt, în frica de Dumnezeu. 

�·Cap. 6. 17, 18. lloan3.S. 

Bucu.ria lui Pavel. 
2. lnţelegeţi-ne bine ! N'am nedre� 

tăţit pe • nimeni, n'am vătămat pe ni· 
meni, n'am înşelat pe nimeni. 

•Fapt . 20. 33. Cap.12.17. 
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o�l�înte!i în m1m 1le noastre pe viaţă şi � /0•. toţi._ u a fos� răcorit c moarte. • • •cap. s,u, 12. • : Ş1 daca m'am l" . Rom.•.33. p: Am o mare .  mcredere ID  voi. Am c·a10tea lui, n'am f�
u�� puţin cu voi 

· dreptul să mă laud cu voi Sînt 1• după cum în ori s at de ruşine to�n •• de mîngîiere ţ, îmi saltă ·inima ad��ăr�l, tot aşa i) lucru v'am spu� �!' bucurie în toate necazurile noastre. voi 1na10tea lui Tit s�
u�a noa�tră cu 

•C•r·s. 12. '''' 1 Cor. l. 4. Cap. 1 . u. t C•p. 1 . 4. Fillp.2, 1 5. EI are o şi mai deveni, 
1 co1. 1. 2<. • pentru voi cînd • . mare dragoste ' 5. Căci . şi după vemrea • �oastră în as�ul.tarea i voast�l1 =d�ce aminte de 
Macedoni�, tru��I nostru ,�. a. �vut ni- P.nm1rea pe care i-aţi f 

uturor, ş1 de ·0 odihna. Am fost neca11ţ1 m toate ŞI cu cutremur ăcut.o, cu_ frică c�ipurile :  de t afară lupte, dinlăuntru 1 �· Mă bucu; că ă •c•P·';'· Flup.2. 12. 

�emeri. •Cap. 2. 13 .• ''"'' Cnp. u. !D•�t.'32.25. voi în• toate privinţek. 02��
t. 3��c�ede !,

n 
6. Dar _I?umneze1:! , .�are �mgue pe hu. e . •  1. 

cei smerit•, ne-a mmguat prm venirea 
lui Tit. . . . ''Cnp.1. 4, 
7. Şi nu. nl-!_1:11a1 prm vemrea • lui, ci 
şi prin mmguerea .cu care a fost mîn
gîiat şi el de voi . EI ne-a istorisit 
despre dorinţa voastră arzătoare, des
pre lacrămile vo�stre, despre rîvna 
voastră pent�u �me, aşa că bucuria 
mea a fost ş1 mai mare. • cap.2.13, 
s. Măcar • că ".'am în t!istat. pr�n epi
stola mea, nu-m1 pare rau ; ş1 chiar da-
că mi-ar fi părut rău - căci văd că 
epistola aceea v'a întristat (măcarcit 
pentru puţină vre�e) - ''C•p.2.4. 
9. totuş, acum ma bucur, nu pentru
că aţi fost întristaţi, ci pentrucă întri-
starea voastră v'a adus la pocăinţă. 
Căci aţi fost întristaţi •  după voia lui 
Dumnezeu, ca să n'aveţi nicio pagubă 
din partea noastră. ''2 Sam. 12.13. Mat.26. 76. 

1 O. In adevăr, cînd întristarea este 
după voia lui Dumnezeu, aduce o po
căinţă care duce la mîntuire, şi de care 
cineva nu se căieşte n iciodată ; pe cînd• 
întristarea lumii aduce moartea. 

>:<Prov.11.22. 

11. Căci uite, tocmai întristarea a
ceasta a voastră după voia lui Dum
nezeu, ce frămîntare a trezit în voi ! Şi 
ce cuvinte de desvinovăţire ! Ce mînie ! 
Ce frică ! Ce dorinţă aprinsă ! Ce rîv
nă ! Ce pedeapsă ! l n  toate voi aţi a
rătat că sînteţi curaţi în privinţa a
ceasta. 
12. Aşa că, dacă v'am scris nu v'am 

scris nici din pricina celuice a făcu.t ocara, nici din pricina celui ce a suferit 
ocara, ci • ca să se arate marea noastră 
P�rtare de grijă pentru voi înaintea 
lw Dumnezeu. •Cap. 2. '· 
13. De aceea am fost mîngîiaţi. Dar, 

pe lingă mîngîierea aceasta a noastr�, 
ne-am bucurat şi mai mult de bucuria 

Dărnicia Macedonenilor. 8 I. fraţilor voim - -cunoştinţă , harul 
sa va aducem la 

D
2
u��eze.� în Biseri°cife

e M=�=d�:ie�at . . m11locul multelor necazuri prin car� au trecut, .bu�uri� lor este măsura de mare ş1 sarăc1a lor fucic • au ��� n:ştere la un belşug de dă�icie P _rte� lor. • !foru:?. "· 3 .. Va m�rturisesc că au dat de bună 
���irife

u��r.
puterea lor, şi chiar peste 

4. Si ne-au rugat cu mari stăruin(e pentru harul şi părtăşia la această strîngere • de ajutoare pentru sfinţi. ll1Fapt. 11.29j2-tl7. Rom,16.'.!!\26. l Cor„ lti. l.l,t. l'ulJ.lil.l . 
5. Şi au făcut aceasta nu numai cum n��ăj��isem, dar �·a� dat .mai întii pt: e1 .1nş1ş� Domnului, ş1 apoi noua, prin voia lui Dumnezeu. 
6. Noi dar •, am rugat pe Tit să isprăvească această strîngerc de aju· 

toare, pe care o începuse. 
"' \'t'rt„ I�. t'a\,I. 1:. Ul. 

7. După cum sporiţi în • toate lucru
rile : în credinţă, în cuvin!, în cuno
ştinţă, în orice rîvnă, şi în dragostea 
voastră pentru noi, căutaţi sa •• spo
riţi şi în această binefacere. 

" I Cor. l . � ; 12. IJ„ ••Cap„t li 
8. Nu• spun )u�rul acest.a ca să vi 

dau o poruncă ; c1 pentru nrna _altor�. 
şi ca să pun )a încercare curitta dn· 
gostei voastre. . 

• i rur. : . •: 
9. Căci cunoaşteţi haru

,
1 Domnului 

nostru Isus Hristos. El , micar c1 
era bogat, s'a făc�t _sărac_ pentru v�•· 
Pentruca prin săram Lui, vo_1 să \ � 
1mbogăţiţi. •M&1. •-�· Luc.9. 6'<. 11llp . .'·' ' ·  

1 0  l n  această privmtă v ă  dau un 
f t Şi sfatul „ acesta \·a este d_r �olos 

�o�Îi, cari, de acum un an, cei dmt1 1  at1 
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început nu numai să faceţi, ci să şi t 
VOÎfÎ. �·t Cor. 7 . 25. �·i:<P\'Ov.19.17. Mat. IO.t2. 
tTim.6.18, 19. Evr.13.16. tCap.9.2. 

1 1 . Isprăviţi dar acu� d_e f_ăc1:1t ; p�n
truca, după graba vomţe1 sa fle ş1 m
făptuirea, potrivit cu mijloacele �oa�tr�. 
1 2. Pentrucă •, dacă este bunavomţa, 

darul este primit, avîndu-se în vedere 
ce are cineva, nu ce n'are. 

i:: Mnrc. 12.43,44. Luc.21.3. 

1 3. Aici nu este vorba ca alţii să fie 
uşuraţi, iar voi strîmtoraţi ;  . . • 

1 4. ci este vorba de o potnv1re : m 
împrejurarea de acum, prisosul V?Stf"!-1 
să acopere nevoile lor, pe!1truca ş� pn
sosul lor să acopere, la nndul 1�1, . ne
voile voastre, aşa ca să fi� o potnv;re ; 

1 5. după cum este s�n� : „Cel . ce 
strînsese mult, n'avea nimic de pnsos, 
şi cel ce strînsese puţin, nu ducea lip
să." �' Exod. 16. 18. 

A doua trimitere a lui Tif. 
1 6. Mulţămiri fie aduse lui Dumne

zeu, care a pus în inima lui Tit a
ceeaş rîvnă pentru voi. 

1 7. Căci el a primit îndemnul • no
stru ; ba încă, stăpînit de o rîvnă ar
zătoare, a pornit de bună voie spre 
voi. �" vers. 6. 

18. Am trimes cu el şi pe fratele • a 
cărui laudă în Evanghelie este răspîn
dită prin toate Bisericile. '' Cap. 12. 1a. 
1 9. Mai mult, el a fost ales • de Bise

rici să meargă împreună cu noi în a
ceastă lucrare de binefacere, pe care 
o săvîrşim spre •• slava Domnului şi 
ca o dovadă de bunăvoinţa noastră. 

�„ 1 Cor . 16. S. 4. •,'n.'I Cap. 4. 16. 
20. In chipul acesta, vrem ca nimeni 

să nu ne defaime cu privire I.a acest 
belşug de ajutoare, de care îngrijim. 
21 .  Căci căutăm • să lucrăm cinstit 

nu numai jnaintea Domnului, ci şi î
naintea oamenilor. 

�·Rom. 12.17. Filip . 4 . 8. IPet. 2.12. 
22. Am trimes cu ei pe fratele no

.;tru, a cărui rîvnă am încercat-o de 
atîtea ori în multe împrejurări, şi care, 
de data aceasta, arată mult mai multă 
rîvnă, din pricina marei lui  încrederi 
în voi. 

23. Astfel, fie avînd în vedere pe Tit, 
care este părtaşul şi tovarăşul meu de 
lucru în mijlocul vostru ; fie avînd în 
vedere pe fraţii noştri, cari sînt trime
şii • Bisericilor şi fala lui Hristos : 

«Flllp.2. 25. 
24. daţi-le înaintea Bisericilor dova-

dă de dragostea voastră, şi arătat" 1 că avem dreptul să ne lăudă
,� • cu ·��L 

Cnp.7, 14.;9.2, 
Răsplata dărniciei creştine. 9 I. Este de prisos să vă mai ser" 

cu privire la strîngerea • de aj •u :�,
r�S. r.eg!!�. :.f �.\'.�. ;��

apt. l l. 29, Ro1n. lo. �� 
2. Cunosc, în adevăr, bunăvoinţa .  voastră, c u  care mă laud cu •• privir la voi către Macedoneni, şi le spun c� Ahaia ţ este gata de acum un an ş� rîvna. v<;>astr:ă a îmbărbătat pe fo�rt; mulţi dm e1. 

:<Cap. 8. 19. '-",,,.. Ca.p . S. 24. ţCap.8. IO 
3. Am • trimes totuş pe fraţi, pentru: ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiţi gata, cum am spus. '' C'ap.s . G, 11 , 1s, 22• 
4. _Dacă v?r ve_ni vre_unii din Macedonia cu mme, ŞI nu va vor găsi gata n'aş vrea ca noi (ca să nu zicem voi) 

să fim daţi de ruşine în încrederea aceasta. ?· De aceea, af!l s9co!it_ de t�e�uinţă, 
sa roit pe fraţi sa vma mai mainte 
Ja yo1, şi să pregătească strîngerea 
darurilor făgăduite de voi, ca ele să 
fie i;ata, făcute cu dărnicie nu cu zgîr
ceme. 
_6. Să • ştiţi : c!ne s�mănă puţin, pu

ţm va secera ; iar cme samănă mult 
mult va secera. ' 

�· Prov. 11. 24; 19. li; 22. 9. Gal.6. 71 e. 
7. Fiecare să dea după cum a hotărî! 

în inima lui : nu • cu părere de rău 
s�u �e. silă, căci „pe cin�.�� cu bucu'. 
ne, 11 mbeşte Dumnezeu . "Deui.13.7• 
,..,.,.. E:i:od.20. 2 ; 35.5. Prov. 11. 25. Rom. 12.8. Cap. 8.12. 
8. Şi Dumnezeu poate • să vă umple 

cu orice har, pentruca, avînd totdeau
na în toate lucrurile din destul, să pri
sosiţi în orice faptă bună, 

„� Prov. 1 1 .  2.j1 25; 28. 27. Filip. 4.19, 
9. după cum este scris : „A împră

ştiat •, a dat săracilor, neprihănirea 
lui rămîne în veac." ''Ps.112.9. 
I O. „Cel ce dă • sămînţă sămănăto

rului şi pîne pentru h rană", vă va da 
şi vă va înmulţi şi vouă sămînţa de 
sămănat şi va face să crească roadele 
neprihănirii •• voastre. 

>:<fsa.05.10. >::i:• osea l0.12. Mat.6.1, 
1 1 . In chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi 

în toate privinţele, pentru orice dăr
nicie, care ', prin noi, va face să se 
aducă mulţămiri lui Dumnezeu. 

•:• Cap.1.11; 4.16. 
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1 2. Căci ajutor.ul "dat de darurile a- D 

9, 1 0, 1 1 . 
stea, nu numai c.a acop�re • nevoile omnuJ pentr . . 1 1 35 cf. ţiJor, dar este ş1 o pncmă de mult P�ntru dări u z1d1rea voast . . 

s :i ţărn iri �ătre Dumnez�u. * Cnp.e_ 1� mi-ar . fi ruşi�:r�a voastră, r
t�t i

ar °.� 
"b. Aşa ca dov��a data "de _yoi prin s�· Zic. aşa, ca

.
să C.p. rn. 10. ••c ••. ,. „��·•· 

· u torul acesta, li face sa slavească • a vă infnco e n� se Pară că � ournne�e� _pen"tru ascultarea pe ca- _1 O. „De fap\..Z Pnn _epistolele �eju 
r· rnărtur1s1ţ1 ca o aveţi faţă d s1nt cu greutat' zic e1, „epistolei e e: 
�vanghelia lui .H ristos, şi pentru dă � dar • cînd este � ş\ Pl!ne de Pute lu� 
nicia ajuto�lu1 vost�u •• faţă de ei ;i ;oale, şi cuvîntu� „att _el însuş, ���� 
fafă de .toţi ; " '·· Mnt. 5. 16, >•:• Evr. u. 16. G�le��ate.„" " 1 Cor 2 3 u1 n'are nici o 
J4. şi·• face s� s� r?age pentru voi 1 

· · 3. _ "'·' l Cor. t. 17;2.
.
1. <\'."" 1 .  '"•·" · ' , ,  

i să vă iubeasca dm inimă, pentru ha'. 1 . � 1ne judecă a a
. �· ": '· . 

· · · 

�I ' nespus de mare al lui Dumnezeu 
lat. ca, aşa cum sî�t' sa _he 1ncredin

f fă de voi. " Cap e 1 
ep1�tolele noastre 

cî em in vorbă, în 
�5. Mulţămiri fie aduse lui Du��e: 

faţa, t�t aşa vom' fi
n� .nu sîn�em de 

zeu pentru • darul Lui nespus de 
vom f1 de faţă ! şi In fapta, cind 

rnare ! ·=·lac. 11. 1. 

Pavel lşi apără slujba lui. 

to t. Eu ", Pavel, vă rog, prin blîn
de!� şi bu�ăta_tea l�i Hristos, _ 

eu, cel „smerit _cm<;! smt. de faţă în 
mijlocul vostru, ş1 phn de 1ndrăzneală 
împotriva voastră, cînd sînt departe" 

*Rom. 12. t. .,.,i:: vers. 10. Co.p. 12 6 7 9' 
2. - vă rog, dar, să nu mă faceti' �a· 

atunci cînd voi fi de faţă, să • alerg 
cu hotărîre I� îndrăz_neala �ceea, pe 
care am de gmd s o mtrebumţez îm
potriva unora, . car! îşi în�hipuiesc că 
noi sîntem mmaţ1 de firea pămîn
tească. 

" 1 Cor „1. 21 . Cap.13. 2, 10. 
3. Măcar că trăim în firea pămînteas-

că, totuş nu ne luptăm călăuziţi de 
firea pămîntească. 4. Căci • armele cu cari ne luptăm•• 
noi, nu sînt supuse firii pămînteşti 
ci ţ sînt puternice, întărite de Dum'. 
nezeu ca să ţţ surpe întăriturile. (!Efes, 6. 13. 1 Tes. 5. 8. .;c„„ l Tim. 1. 18. 2 Tim. 2. s. 
ţFopL 7.22. 1 Cor.2.5. Cap. 6. 7; 13. 3, 4. ţţler.t. JO. 
5. Noi răsturnăm • izvodirile minţii şi 

orice înălţime, cari se ridică împotri
va cunoştinţei lui Dumnezeu ; şi orice 
gînd îl facem rob ascultării de Hri
stos. ''' l Cor. 1.19; 3 . 19. 
6. lndată • ce se va săvîrşi •• asculta-

rea aceasta din partea voastră, sîntem 
gata să pedepsim orice neascultare. 

(tCap.13.2, 10. =:•>:' Cap.2.9i 7.16. 
!· La• înfăţişare vă uitaţi ? Dacă•• 

cineva crede că „este al lui Hristos", 
să ai�ă în vedere că, după cum el este 
al lui Hristos, tot aşa sîntem şi noi ţ. 
•Ioan 7.24. Cap.6. 12; 11. 18 . .,,.* 1 Cor. 14. '37. Ioan 4.6. 
llCor.3,23; 9.1. Cap. 11. ZI. B. Şi chiar dacă m'aş lăuda ceva mai 
mult cu• stăpînirea, pe care mi-a dat-o 

1 2 Pav�[ şi protivnicii lui. · Negreş it • n'al'e . • �e punem alăt�ri sau"! in�răzneala să 
1� aceia cari se laud. 

1n. nndul unora 
p_nn faptul că se măs

a
o

sinp1n. !'Jar ei, ş� �e pun alături ei 
ara. �u e1 . înşişi 

fara pricepere. cu ei 
.
1�ş 1ş 1, sînt 

1 3. Noi ' ·  " <•p„1. 1 : '· "· 

de măsur; ���t�� 
ne )ăudăm dincolo 

ginilor pe 
· 

I ' c.1 10 masura mar
zeu cî� I �an e-a msemnat Dumne
nă la vgi

u u1 nostru ca să ajungem pî-
1 4 N 

. • . " l'•„.I,,  

cînd n' 
u ne . mt_mdem. P!ea mu.lt, ca şi • 

d 
am f1 aiuns pma la voi căci • m a ev�r, Pî.nă la voi am ajun's in E: Vt�gheha lui" H�istos. -'ll'or.:1.�rn;uc.;•.1. ". Nu_ �e laudam peste măsura noas�ra, ad1_ca, n_u ne lăudăm cu •  ostenelile �!tuia ; c1 avem nădc jdca că, dacă c;edmţa voastră creşte, 1·a creşte şi cimpul nostru de lucru între voi nespus de mult, după măsura noast�ă. 

'" Rorn_ 1�1. :'O. 1 6. Aş� că_ �om. putea propovădui E
vanghelia ş1 m \mulurile cari sînt din· 
colo de al vostru, fără să intrăm in 
cîmpul de lucru al altuia, ca să ne lău
dăm cu lucrări făcute deagata. 1 7. Ci, „oricine ' se laudă, să se laude 
în Domnul." ,,.. 1e„.&.1.16. ler.9.24. IC'or. 1 . :1u . 

1 8. Pentrucă nu ' cine se laudă sin· 

b��:ui n Fa�:I'ăi.t, ci acela pe „ care 

=�Pro\'.:ii.2. ;'IORom . ?. '.!I .  H'or - 4.�.  

Apostolii mincino,1i. 

11 1. O, de aţi putea su feri pu\in_
tică nebunie ' din partea mea ! E1, 

haide suferiţi-mă ! ' ,  . .,,. '" · c.r. '· 1" 

2. căci sînt gelos4'de voi . cu o gelo
zie după voia lui Dumnezeu, pen truc� 
v'am •• logodit cu un bărbat, ca să va 
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înfăţişez înaintea ţ lui Hristos c a  pe 
o fecioară curată ţţ. •'Gal.4. 17,18. <'> Osea 2. 

10,20. J Cor.,.15. ţCol.L28. ţţLev.21.l.S. 

3. Dar mă tem ca, după cum şar
pele • a amăgit pe Eva cu şiretlicul 
lui, tot aşa şi gîndurţle ".oastr� s� �u 
se strice •• dela curăţia ş1 credmc1oş1a 
care este faţă de Hristos. •Fac. 3.4 IoaD s. "· 

.;,.�� Eres . 6. 24. Col. 2.4.8, 18. J Tim.J . 3 ; 4. l. Evr.13.9. 

2Pet.3.17. 

4. ln adevăr, dacă vine cineva să vă 
propovăduiască un alt Isus pe care 
noi nu l-am propovăduit, sau dacă este 
vorba să primiţi un alt duh pe care 
nu l-aţi primit, sau o altă Evanghe
lie •, pe care n'aţi primit-o, oh, cum îl 
îngăduiţi de bine ! •Gal.1.7,8. 

5. Dar socotesc că nici eu nu sînt cu • 
nimic mai pe jos de apostolii aceştia 
„nespus de aleşi !" 

�� icor.15. 10. Cap. 12.11. Gal.2.6. 

6. Chiar dacă sînt • un necioplit în 
vorbire, nu sînt însă şi în •• cunoştin
ţă ; şi am arătat lucrul acesta printre 
voi, în tot felul şi în toateţ privinţele. 
.... I Cor.1.17;2.1,13. Cap.10.10. (l(• Efea.3.4. tCap.4.2; 
&.11; 12.12. 

7. Sau, am făcut un păcat, cînd m'am 
smerit pe mine însumi •, ca să fiţi în
ălţaţi voi, şi v'am vestit fără plată E
vanghelia lui Dumnezeu ? 

�'Fapt.18.3. t Cor. 9. 6,12. Cap. 10.1. 

8. Am despoiat alte Biserici, primind 
dela ele o plată, ca să vă pot sluji 
vouă. 
9. Şi cînd eram la voi, şi m'am găsit 

în nevoie, n'am • fost sarcină nimă
nui ; căci de nevoile mele au îngrijit 
fraţii••, cînd veniseră din Macedonia. 
ln toate m'am ferit, şi mă voi feri să ţ 
vă îngreuiez cu ceva. • Fapt.20.33. cap.12.13. 
1 Te&.2.9. 2Teo.3.B,9. •• Fillp.U0,15,16. ţCap.12.14,16. 

1 O. Pe adevărul lui Hristos care este 
în • mine, nimeni •• nu-mi va răpi a
ceastă pricină de laudă în ţinuturile 
Ahaiei ! •Rom. 9.1.  '''' l Cor. 9.15 

1 1 . Pentruce • ? .  . . Pentrucă nu vă 
iubesc? . . . Ştie Dumnezeu ! 

..., Cap . 6. 11 ;  7.3; 12.15. 

1 2. Dar lucrez şi voi lucra astfel pen
tru ca • să tai orice prilej cel�r ce 
caută u� prilej, . ca .să poată. fi găsiţi 
deopotr1va cu mine in lucrurile cu cari 
se laudă. • 1 cor.9.12. 13 .. O�m�nii .ace�tia sînt • nişte apo
stoli .mtnc!noş1, nişte lucrători •• înşe
lăt?r1, can se prefw: în apostoli ai lui  
H nstos. • Fapt.15. 24 .  Rom.16.18. Gal. 1. 7 ;  6.12. 
Ftl�p.1.16. 2Pel 2.  I . Ilono 4 . 1 .  Apoc. 2.2. lfi.'(t Cap. 2.1':. 
Flhp.9.a. Tlt.1.10, 11. 

1 4. Şi nu este de mirare căci h" Sat3:11� se preface într' un ' înger� �r 
lumina. • Ga1 e 

1 5
_
.
_ 
N�. esţe mare lucru dar, dacă

1°8: 
slu11torn IUi se prefac în slujitor· . şi 
neprihănirii. Sfîrşitul lor •• va fi du 3! faptele lor. " Cap. 3. 9. ••Filip. 9.�� 

Necazurile apostolului . 
1 6. _ lară ş •  spun : să nu. mă creadă ni�i:m _neb_un. Sau altmintrelea, sufer!t1-ma �acar ca nebun, ca să mă laud 

ŞI eu puţintel. • vers . 1 . Cap. 12. 6 1 
1 7. Ce spun în • această îndrăsnea'1!· 

ca să _mă !�ud, nu •• spun după Don':'. 
nul, c1 ca ŞI cum aş spune din nebuni 

"" l Cor. 7. 6, 12. �'"' Cap.g �· ! 8. pe vre_mi;_ ce • �uiţi se laudă d�� 
p_a firea paminteasca, mă voi Iăudd 
ŞI eu. " Filip. a. a ,  

1 9. Doar voi suferiţi cu plăcere ' �  
nebuni, voi •, cari sînteţi înţelepţi ! 

p 
0 I Cor.4.tO 

2
_
0._ D�că .• vă robette cineva_, dacă vă 

maninca �meva! d�ca pune cineva mi
na pe voi, daca va pnveşte cineva de 
sus, dacă vă bate cineva peste obraz 
suferiţi ! " Gal. 2.•;  4.9'. 
21 .  Spr� ruşinea m�a o spun, că am • 

f�sţ sl�b1 ! Ţotuş, once •• poate să pu
na inamte cineva - vorbesc în nebu
nie - pot pune şi eu înainte. 

>:- Cap.10.10. >:•>:•Fillp.9.4. 
22. Sînt ei Evrei ? Şi eu sînt ! _ 

Sînt ei Israeliţi ? Şi eu sînt ! - Sînt ei 
sămînţă a lui  Avraam ? Şi • eu sînt ! -

•Fapt.22.3. Rom . 1 . 11 .  Flllp.3.6. 
23. Sînt ei slujitori ai lui Hristos? -

V_?rbe�c C3; un ieşit din minţi - eu 
sint ş1 . mai ml!lt. li;i ost_eneli • şi mai 
�uit; m temniţe, ş1 mai mult ; în lo
v1tun ••, fără număr ; de multe ori în 
primejdii de moarte ţ ! • 1 cor.15.10. 
\'ICIFapt.9.16 ; 20. ZJ ; 21 . 11 .  Ca.p.6.416. ţ l Cor.15.30-!it. 
Cap.I.9, 10; 4 . 11 ; 6. 9 .  

2�. De cin�i ori am căpătat dela lu
dei patruzeci • de lovituri fără una ; >:• Deut.2D.3 . 
25. de trei ori am fost bătut • cu 

n�iele ; odată am fost împroşcat•• cu 
p�etre ; de trei ori s'a sfărîmat ţ cora
bia cu mine ; o noapte şi o zi am fost 
în adîncul mării. 

''Fapt.16.22. •<'Fapt . H. 19. ţFopt.27.41. 

26. Deseori am fost în călătorii, în 
primejdii pe rîuri, în primejdii din 
partea tîlharilor, în • primejdii din 
partea celor din neamul meu, în •• pri
mejdii din partea păgînilor, în primej-
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• . . . � :O R I N TE N 1 l i , 1 2  .. în cet�ţ1, m pnm�Jd 11 . m pustie, di . . . 
dii imejdll pe mare, m primejdii în- n . �nc1na străl . . . 1 1 37 în P{ ţii mincinoşi. • Foru. 23. 13 50. penn, rni-a fost Uciru acestor d tre. ;�, 21 . 91 ; 23. 10: 11;.25.3. '''• Fopt. 14, 6:"rn.'z!i�· 5: n�, u� sol .. af'S un ţ�puş • în

e��: 
11;1 ln ostenelt Ş! necazuri, în prive- ral!.11U iaScă, Şi Să rn�t�ne� ca să rnă 

i�iri • adesea, I'! foa.me •: şi sete, 
ng!�!: llnpedece să rnă �h pasturi adesea, m fng ş1 lipsă de 8 0 c. zs.2'. GoI.• .ia, 1, 

ID "căminte ! · .e trei • ori arn · „1oY 2.1. Luc. u.16 
hnbra :F•p_i.20.31 . c�p.6. 5. ••1 cor. • . u. 

să rn1:I ia. .i!�1g:�e DomnuÎ 
28 Şi pe linga lucrunle de afară în 9t Ş1 El rni-a zis . H 21. Mat.io. „ . 
. c�re '  zi mă apasă g rija • pen'tru 

ej, e . �e ajuns . căci " arul Meu îţi fie 
te Bisericile. •Fap1.20. 1s, etc. Rom.1. u .  s .ab151une este făcut· 9uter�a . Mea ln (%. Cine • este s!ab, �i să n� fiu şi eu �J"t? .• v?i lăuda rn�lt 

esăyirş1tă." De. 
slab ? Cine cade m pacat, ş1 eu să nu lu� H1�nile 1:!Jele, pent�� ��cu ros cu 
ard ? " 

1 eor. B. 13; 9.22. nstos sa rărnînă în mine 
puterea 

30. Dacă e _vorba să ""!a lau�,_mă • voi 1 0  •cap. u . � . • ", 1P  

lăuda numai cu lucrurile pnv1toare la ciu ·. �e ace�� sjrnt plăcere . • •I.I . •.•. 

lăbiciunea mea. <•cap.12.6,9, 10. nir!11 • •  m defa1rnari, în nevoi .m slăb1-
s31. oumneze� • şi Tatăl Domnului căc�'..1n. strî.mtorări, pentr� 1H pr;go: 
nostru l�us H�1sto.s, c�re •• ':ste bine- cind sm� slab, atunci sînt ����

s 
• 

cuvîntat m veci, ştie ca nu mmt ! . . . Rom.•. 3. cap.7.4. ••cap . I; . •. ::;,:
�.

1
9
-::

.
; 9. 1.  Cap. 1.  23. Gal. 1. 20. 1 Tes. 2. 6. Slujba lui Pavel. 

32. Jn • Damasc, dregătorul împăra- l 1. Arn. ajuns nebun • :  voi rn'a i . .  

tului Ar�ta ,păz�a �etatea Damasceni- �ar yoi trebuia .să ":'ă lăuda\\ . 51��: 
lor, ca sa ma prmda. 

. 
" Fapt. 9. 24, 25. nim%aţar, că nu s1nt !!•mic'', to�ş cu 

33. Dar am fost dat JOS pe o ferea- apo t 
r n am 

d
fost .mai pe jos de aceşti 

stră, înt.r'o .<X!şniţă, prin zid, şi am •'' C•�.�1. �.3J! 2 e minunaţi. •cap .n.i.i�n. 
scăpat dm m1mle lor. 12 S j ·:-a· t l?•r. 3. 7; 1s.s,9, Er„. u. . .ernne e unui apostol le-aţi a vut prmtre v�i Î!1 toată răbdarea, pri; Descoperirile lui Pavel. 

12 t . E nevoe să mă laud, măcarcă 
nu este de folos. Voi veni totuş Ia 

vedeniile şi descoperirile Domnului. 
2 Cunosc un om în : Hristos, care, 

acum patrusprezece ani, a fost•• răpit 
pînă în al treilea cer (dacă a fost în 
trup nu ştiu ; dacă a fost fără trup, nu 
ştiu : Dumnezeu ştie). 

•Rom.16.7. Cap.5. 17. Gal . 1 .22.  *"FapL22.17. 
3. Şi ştiu că omul acesta (dacă a fost 

în trup sau fără trup, nu ştiu : Dum
nezeu ştie), 
4. a fost răpit în rai •, şi a auzit cu
vinte, cari nu se pot spune, şi pe cari 
nu-i este îngăduit unui om să le ro
stească. •Luc.23.43. 

5. Cu un astfel de om mă voi lăuda ; 
dar : întru cit mă priveşte pe mine în-
sumi, nu mă voi lăuda decît cu slăbi
ciunile mele. "Cap.11.00. 

6. Chiar dacă aş vrea • să mă laud, 
n'aş fi nebun, căci aş spune adevărul ; 
dar mă feresc, ca să n'aibă nimeni de
spre mine o părere mai înaltă decît ce 
vede în mine, sau ce aude dela mine. 

1· Şi ca să nu mă umflu
''�:P;Î���l�6,' 

72 

f���:· 
î�t��

e��i�
1 minuni cari au fost 

(1Rom.t6.Hi, 19. l Cor.9.2. Ce.p . .f..:?; a. 4 ; U .a. 

.1 3. 1!1 adevăr •, în ce aţi fost voi puşf m,a1 pe jo� decît �elelalte Biserici, a ara doar ca numai eu „ singur nu v'am fost o sarcină? O, iertaţi-mi nedreptatea aceasta ţ ! . . .  
"'lCor. 1 . 7 .  (t� ... 1cor.11.12. Cap.11.9. ţCap.11.7. 

1 4. lată • că sînt gata să vin a treia 
oară la voi ; şi tot nu•• vă voi fi o sar
cină ; căci nu caut bunurile voastre 
ci .. pe. voi înşi�ă. Ce-i d.rept, nu ţ co'. 
pm smt datori să agonisească pentru 

roă:.inţii lor, ci părinţii pentru copiii 
(l.Ca.p.13.1. -o.,.. FapL.20.33. 1Cor.4.U,t5. ţtCor.•.U. 

1 5. Şi eu, voi • cheltui prea bucuros 
din ale mele, şi mă voi cheltui în totul 
şi pe mine însumi pentru•• sufletele 
voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sini 
iubit cu atît mai pu\in ţ ? •Flllp .2 . i:. 

1 Tes. 2. 8. ��, ... Ioan 10. U. Cap. 1. 6. Col.1.24. 2Tlm. 2.10 
ţCap.6.12, 13. 

1 6. Fie şi-aşa ! Nu • v'am fost sar
cină de loc. „Dar", zic .ei, „c� un om 
isteţ ce sînt, v'am prms pnn şire· 

tlic." -
•Cap.li.,. 

1 7. Dar •, am tras eu oare vreun fo. 
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Jos dela voi prin vreunul din aceia, pe 
cari i-am trimes la voi ?  '' Cap. 7.2.  

1 8. Am • rugat pe Tit să vin� să v� 
vadă · şi împreună cu el am tr1mes ş1 
pe „ ' fratele : a ce�ut" Ţit . c�va dela 
voi ? N'am fost noi calauz1ţ1 de ace: 
laş Duh, şi n'am călcat noi pe aceleaşi 
urme? * Cep. s.6, 16,22. „�==- cap. s . 1�. 

1 9. De multă vreme • voi vă închi
puiţi că, vre� să n� ap_ăr�m în:!nte� 
voastră ! Noi vorbim mamtea lui 
Dumnezeu în Hristos ; şi toate ţ aceste 
lucruri, le spunem, prea iubiţilor, pen
tru zidirea voastră. 

(•Cap.5.12 . ..:•,"tRom . 9 . 1. Cap . 11 . 31 .  ţ t Cor.10.33. 

20. fiindcă mă tem ca nu cumva, la 
venirea mea, să vă găsesc aşa cum n'aş 
vrea să vă găsesc, şi eu • însumi să 
fiu găsit de voi aşa cum n'aţi vrea. Mă 
tem să nu găsesc gîlceavă, pizmă, mî
nii, desbinări, vorbiri de rău, bîrfeli, 
îngîmfări, tulburări. 

>,."t 1 Cor. 4.  21. Cap . JO. 2; 13. 2. IO. 

21. Mă tem ca, la venirea mea la voi, 
să • nu mă smerească din nou Dumne
zeul meu cu privire la voi, şi să tre
buiască să plîng pe mulţi din cei ce •• 
au păcătuit mai înainte, şi nu s'au po
căit de necurăţia, curvia ţ şi spurcă
ciunile, pe cari le-au făcut. 

>) Cap. 2 . 1 ,  4.. •:•�"t Ca.p. 13. 2. t l Cor.5. 1. 
Cele din urmă înştiinţări. 

4. ln adevăr • El a fost răstignit . 
slăbici!-Jne ; dar trăieşte .. prin rru;in 
rea lui Dumnezeu. Tot astfel şi n ·j: sî�tem slabi în El, d�r, �rin pute�� lui Dumnezeu, vom f1 plini de v· I� cu El faţă de voi. ia a 

ll'I Fillp. 2. 7, 8. I Pet. 3. B . ._„,:• Rom.6.4. tCap. Jo 
5. Pe voi înşivă încercaţi-vă • d·: ·� 

sînteţi în credinţă. Pe voi înşivă cerc
ca 

ţi-v.ă. Nu re.cuno�şteţi voi că •• ls�� Hristos este m voi ? Afară numai da " sînteţi lepădaţi ţ. ca 
�· t Cor. 11. 28. >.:•;� Rom. S. 10. Gnl . 4 . 19.  t I Cor.9. 2 

6. Dar trag nădejde că veţi recuno:· 
şte că noi nu sîntem lepădaţi. · 

7. Totu_ş �e ŢUg�m lui Dumnezeu să nu 0
faceţ1 nimic" rau ; .n� pentru ca să ne putem arata noi mşme primiţi ci ca să faceţi ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădaţi. ''Cop.6.9• 

8. Căci n'avem nici o putere împotriva adevărului ci pentru adevăr. 
9. ln adevăr, ne bucurăm cînd • noi sîntem slabi, iar voi sînteţi tari ; şi ne rugăm pentru desăvîrşirea _. voastră. 

* l  Cor. 4 . 10. Ce.p. 1 1 . 30; 12. 5,9, tO. 1:11:' 1 Tes.a.rn. 
1 O. Tocmai de aceea • vă scriu aceste lucru�i, _cînd n!-1 �înt de faţă, pentruca, atunci cmd voi fi de faţă, să •• nu mă port cu asprime, potrivit cu ţ puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărîmare. ·:· 1 cor . •. 21. 

Cap. 2.3; 10. 2; 12. 20, 21. ':'�' Tit. 1 . 13.  ţCnp. 10.8. 13 I .  Vin la voi pentru a • treia oară. 
„Orice vorbă să fie sprijinită pe Urări de sănătate. 

�:;;�-��3,.�N��i�� �-aD�u���i 6�9��:.0�!::8.16_ 1 1 . lncolo, fraţilor, fiţi • sănătoşi 
Ioans.17. Evr. 10.28. desăvîrşiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi c� 
2. Cum am spus •, cînd am fost de un cuget, trăiţi în •• pace, şi Dumne

faţă a doua oară, tot aşa şi azi, cînd zeul dragostei şi al păcii va fi cu voi. 
nu sînt de faţă, spun iarăş mai di na- ;·;:r'."3

. 
��- .'.�·;!���5.533_1 Cor. 1. 10. Filip. 2. 2 ; s. 1s. 

inte •• celor ce au păcătuit mai înainte, şi tuturor celorlalţi, că, dacă mă voi 1 2. Spuneţi-vă unii altora sănătate•, 
întoarce la '��.i�. �'.�.�.t�ă12c�tc��-l��'. 

cu o 
,�;:�.

t
1���- ������-20. t Tes.5.26. 1 Pet.5.1'. 

3. căci căutaţi o dovadă că Hristos 1 3. Toţi sfinţii vă trimet sănătate. 
vorbeşte • în mine : El care nu este 1 4. Harul • Domnului Isus Hristos, 
slab faţă de •• voi ci este plin de pu- şi dragostea lui Dumnezeu, şi împăr· 
tere între voi. ' tăşirea •• Sfîntului Duh, să fie cu voi 

•Mat.10. 20. l Cor. b. 4. Cap. 2. 10. ••1Cor.9.2. I CU toţi ! Amin, •Rom.16.2<. MFilip.2.1. 
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Urare. , TE N  I n am învăţ t 1 Pavel, apostol nu _dela oameni 1 nici • p_rinţr'un om, c1 pri� •• lsu� 
. tos ş1 prin Dumnezeu Tatai careţ 

��15învlat din morţi, <:ver�; u,12. ,'.,' FapLg. 
;Z'l.lO, l5. ZI ; 26. 16. T!�. 1 .  3. ! ! aJl': 

-· 2-1
; ·2 şi toţi fraţi! ca_n srnt 1mpreună 

'mine, către B1s
_
e�1c1le •• Galatiei :  CU >.• l' i hp . 2 . 22; 4.21. >::(• ! Cor. 16. 1.  

J. Har.• şi pace vouă dela Dumnezeu 
Tatăl, şt dela Domnul nostru Isus Hri-

��:.;.2. co�·-����Î ��.
1
1��� 2�T!�.2t�;� 2\��n��ee. t.2. 

4, El • S'a dat pe S�ne rnsuş p�ntru 
·calele noastre, ca sa ne smulga din 

f:est •• veac. rău, _
după voia Dumnezeu

lui nostru ŞI Tatai. _'''Mat.20.28. Rom.i.:?.;. 
i��.L;�G. ;.i�.1���4S. �;� Isa. 60. 17. Ioan 15. 19; 17. 14. 

5. A Lui să fie slava în vecii vecilor ! 
Amin. 

Nestatornicia Oalatenilor. 

6. Mă mir că treceţi aşa de repede 
dela Cel ce v'a chemat prin harul lui 
Hristos, la o altă Evanghelie •. 

>:• Cap.5.8. 
7. Nu doar că • este o altă Evanghe
lie; dar sin! unii  oameni cari •• vă tul
bură, şi voiesc să răstoarne Evanghe
lia lui Hristos. 
"2Cor.Jl.4. *'�'Fapt.15.1,2.f.. 2Cor.2.17; 1 1 . 13. Cap.5.10,12. 
8. Dar chiar dacă noi • înşine sau un 

înger din cer ar veni să vă propovă
duiască o Evanghelie, deosebită de 
aceea pe care v'am propovăduit-o noi, 
să fie anatema ! <•1 cor.1s.22. 

9. Cum am mai spus, o spun şi acum : 
dacă vă propovăduieşte cineva o E
vanghelie, deosebită • de .aceea pe care 
a!i primit-o, să fie anatema ! 

>:'Deut. -4..2; 12.32. Prov. 30 . 6. Apoc.22.18. 
10. Caut• eu oare ••, în clipa aceasta, 
să capăt bunăvoinţa oamenilor, sau 
bunăvoinţa lui Dumnezeu ? Sau cautţ 
să plac oamenilor ? Dacă aş mai căuta 
să .Plac oamenilor, n'aş fi robul lui 
Hristos. <• ITes . 2.4 .  ''"'' l Sam.24. 7. Mot. 28. H. 
lloan3. 19. tITes.2.4. Iac.4.4. 

Evanghelia lui Pavel. 
11. .Fraţilor •, vă mărturisesc că, Evan

�heha_ p�opovăduită de mine, nu este 
e ob1rş1e om�nească ; < 1 Cor.10.1. 

1 2. pentrucă, n'am primit-o, nici • 

prin •• desc� -o . dela vreun o . 
•1 cor.1;. �,s. Vers�,e�.���! ,lui Isus H�;to�' 1 3. Aţi auzit în a 

. ·�· Fapt.•. 1 ;2:! . •;26 u. 
ta re� mea d� altă����r, _care era P�r� lu?etl�r. Cum, adică 

a,_ in religiunea �asur� d_e mult Bi;fri�one.am peste• u, Şt faceam prăpăd „ f �' e D�mne-
� 4. şi cum eram .:. �T�m. i_.i:i. �.,?�!�Pt.fl. 3. 

g1unea I udeilor de
ma

!t 
inamtat în rel imul meu de 0 • c� mulţi din nea

însufleţit' de 0 rî�,��
t: cu mine. Eram pentru datinile stră�o 

n:sp�� de mare 
26.9. FtUp. 3. 6. �·�'ler. 9 U M ş _ şh . \'-Fept. 22.3; 1 5. Dar cînd D�m

.
ne�·"·' · Man:. '· "· 

pus deoparte d i • eu - care• m'a 
ş i. f!i'a chemat 

n �i;thcele ma�cii mele, gas1t cu cale 
p arul Sau, - a q;a649.�;-... lerct5. l„apt.g.15; 1J.2 ;22. H,15. Ron1.t. 1. 

s· · escopere în mine e F" 1 • au, �a �ă-L �estesc " intre N�am;� �.��!��'. 6� .!�. :n,tre�a� .pe niciun om t: 
Efea. 3. 8. tMat. rn�17. i���i;.150:�;�91�. �OW.l l . 13, 
1.7· nici nu m'am suit la le·r���lim la c�t ce au fost apostoli înainte de mine 

:1 m'am. dus în Arabia. Apoi m'a� rntors dtn nou la Damasc. 1 �- D�pă trei ani, m'am suit• la lerus�ltm sa fac. cu_noştinţă cu Chifa, şi am ramas la el cmctsprezece zile. '' F"p<.9.c�. 
� 9. Dar n'am văzut pe • niciunul altul dintre apostoli, decît pe" lacov fra-tele Domnului. ' 

�' 1 Cor.9. 5. i:.,, )lat . 1J.;.:-,_ �larc.6.:1.  
20. I� cele ce vă scriu, iată ', înain

tea lut Dumnezeu, nu mint. ,, Rom.0 . 1 . 
21 . După aceea • m'am dus în ţinu· 

!urile Siriei şi Ciliciei. " F•pt.9.!IJ. 
22. Şi eram încă necunoscut la faţă 

Bisericilor• lui Hristos", cari sini în 
ludea. •1  T„.2.1<.  ••Hom.1e.r. 

23. Ele auzeau doar spunindu·se : „Cel ce ne prigone� odinioară, acum 
propovăduieşte credinţa, pe care căuta 
s'o nimicească odinioară." . . 
24. Şi slăveau pe Dumnezeu dm pri· 

cina mea. 
/ncuviinfarea apostolilor. 

2 1 . După patrusprezece. a�i, m'am ' 
suit din nou la Ierusallm 1mp.reun� 

cu Barnaba i şi am luat cu 
.���e,��

1 
p
�. 

T�;am suit, în urma unei desco· 
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periri, şi le-am • ar_ătat Eva�ghelia, pe 
care o propovi::du1esc eu intre Nea
muri, în deosebi celor mai cu vază, ca 
nu cumva să alerg•• sau să fi alergat 
în zădar. • Fapt. 16.12. "° Filip. 2. 16. 1 Tes. s. 6. 

3. Nici chiar Tit, care era cu mine, 
măcar că era Grec, n'a fost silit să se 
taie împrejur, 

prefacă şi ceilalţi ludei, aşa că pi - . �:ll��� a fost prins în laţul făţ��nt 
1 4. Cînd i-am văzut eu că nu u drept după adevărul • Evancrhelierblă 

spus lui Chifa în fata •• tut�ror . •0rn 
că ţ tu, care eşti Iudeu, trăieşti c� 'iii a
murile, şi nu ca Iudeii, cum sileşti 

ea
Neamuri să trăiască în felul Iul·e 
]or ?" . 

;vei: · 5. (t(tl Tim. 6. :O· t Fnpt. l0.2S; 1��� 4. din pricina fraţilor • mincinoşi, fu
rişati ş1 strecuraţi printre noi, ca să 
pîndească slobozenia••, pe care o avem 
m Hristos Isus, cu gînd să ţ ne aducă 
)a robie ; .,.. Fapt. 15. l,24. 2Cor.t1 .26. ""'"'Cap . 3 . 25 i  
6.1,13. ţ2 Cor. 11.20. Cap. 4.S.9. 

5. noi nu ne-am supus şi nu ne"am 
potrivit lor nicio clipă măcar, pentruca 
adevărul • Evangheliei să rămînă cu 
voi. ie-veni.14. cap. s. 1 ; 4. 16. 

6. Cei • ce sînt socotiţi ca fiind ceva 
- orice ar fi fost ei, nu-mi pasă : 
Dumnezeu •• nu caută Ia fata oame
nilor - aceştia, zic, ei cei cu vază nu ţ 
mi-au adaus nimic. 
• Cap. 6. 3. "'..., Fapt. 10. 34. Rom. 2. 11. ţ2 Cor. 12. 11. 

7. Ba dimpotrivă, cînd au văzut • că 
mie îmi•• fusese încredinţată Evanghe
lia pentra cei netăiaţi împrejur, după
cum lui Petru îi fusese încredinţată 
Evanghelia pentru cei tăiaţi împre
jur, - oFapt. 13.46. Rom . 1 . 5; 1 1 . 13. l TJm. 2.7. 
2 Tim . J .  u . ........ 1 Tee. 2. 4 .  

8. căci Cel ce făcuse din Petru apo
stolul celor tăiaţi împrejur, făcuse • şi 
din mine apostolul Neamurilor•• -
•Fapt.9. 16; 13.2j22. 21;26.17,18. J Cor.16.10. Cap . 1 . 16. 
Col. J. 2D. "'"'Cap.3.6. 

9. şi cînd au cunoscut harul •, care-mi 
fusese dat, lacov, Chifa şi Ioan cari 
s�nt priviţi ca stîlpi ••, mi-au dat mie 
ş! lui Barnaba, mina dreaptă de înso
ţ1r�, ca să mergem să propovăduim : 
noi _Ia Neamuri, iar ei la cei tăiaţi îm
prejur. •Mat.16.lB. Efee.2.20. Apoc.21.14. 
•�Bom. J .  5; 12.3,8i 16.16. ICor.LS.10. Efes.9.8. 

1 O. Ne-au spus numai să ne aducem 
a!11inte de cei săraci, şi chiar aşa • am 
ŞI căutat să fac. •Fapt. 11. so ; :u. 11. Rom.UU6. 
1C<>r.16. l . 2 Cor.B;9 C:•pile. 

Pa11el lnfruntd pe Petru. 

1 5. Noi smtem ludei din fire · nu păcătoşi •• dintre Neamuri . ' iar 
.;. Fapt.��- 10, 1�. (t(t.�Int. 9. 11. Efes.2.s, 12_ 

1 6. Totuş, fnndca ştim • că omul n este . . so�tit nef?rih�nit, prin faptei� Legu, CI •• numai prrn credinţa în Isu Hristos, am. crezut _ş_i noi _în H risto� 
Isus,_ ca s� fim _socotiţi neprihăniţi prin 
credinţa .1.n Hristos, _iar. nu prin ţ fap
tele Legu ; pentruca nimeni nu va fi 
socotit neprihănit prin faptele Legii. 
• Fapt. 13.38, S9. '°'"'Rom. l . 17; 3. 22 , 28 ;  8. 3. Cap 3 24 
Evr. 7.18, 19. ţPs. 143. 2. Rom.3.20. Cnp. 3. 11. 

· · · 
_1 7. Dar Aacă, îi;i !i�I? .ce căutăm să 

f111_1 .so�ohţ1 nep�1ha_n�ţ� m Hristos, şi 
noi mşrne am f1 gas1ţ1 ca păcătoşi • 
este oare Hristos un slujitor al păca'. 
tului ? Nicidecum ! '' I Ioaa s. s, 9• 

1 8. Căci, dacă zidesc iarăş lucrurile 
pe cari le-am stricat, mă arăt ca un că)'. 
cător de lege. 
1 9. Căci eu, prin • Lege, am •• murit 

faţă de Lege, ca să trăiesc ţ pentru 
Dumnezeu. •Rom . s.2.  ""Rom.6.14; 7.4,6. 
t Rom. 6. 11. 2Cor.6. 15. 1 Tes.5.10. Evr. 9 . 14 .  1 Pet.4.2. 

20. Am fost răstignit • împreună cu 
Hristos, şi trăiesc . . .  dar nu mai trăiesc 
eu, ci Hristos trăieşte în m ine. Şi via
ţa, pe care o trăiesc acum în trup o 
trăiesc•• în credinţa în Fiul lui D�m
nezeu, care m'a iubit ţ şi S'a dat pe 
Sine însuş pentru mine. • Rom.6.6. cap.;. 
:U;6. 14. ••2Cor.6.15. 1 Teo.5. 10. ll'et . 4. 2. tCnp.1. 4. 
Eles. 6.2. Til 2. 14. 

21. Nu vreau să fac zădarnic harul lui 
Dumnezeu ; căci dacă • neprihănirea 
se capătă prin Lege, degeaba a murit 
Hristos. •Cap.3. 21. Evr.7. 11. Rom.11. 6. Cap. 6.4. 

Legea şi credin(a. 

_1 1 .. D�r •  cînd a venit Chifa în An
tio�1a, 1-am stătut împotrivă în faţă 
căci era de osîndit. • Fapt. 1s. 36'. 
1 2. In adevăr, înainte de venirea 

unora dela _Iacov, el • mînca împreună 
cu Neamurile ; dar cînd au venit ei 
s'a feriţ ş! .a stat deoparte, de team� 
celor tă1aţ1 1mprejur. • Fapt. 10. 28; 11 . s. 

3 1 .  O, Galateni nechibzuiţi ! Cine• 
v'a fermecat ••, pe voi, înaintea o

chilor cărora a fost zugrăvit Isus 
Hristos ca răstignit ? 

1 3. Impreună cu el au început să se 

•Cap.5. 7.  "'"" Cap.2.14;6. 7, 

2: lat� numai ce voiesc să ştiu dela 
voi : prrn faptele Legii aţi primit voi 
Duhul •, ori •• prin auzirea credinţei? 
"°' FRpt.2.38;8.15; 10.47; 15. 8.Vers.14. Efes.I. 13. Evr.6.4, 
,,,-..;-.Rom . 10.16il7. 
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3 s1nteţ1 aşa d� nechibzuiţi ?  Dup' · 
"aţi început � pnn Duhul, vreţi acu� odat� întărit, totu . . 

1 1 4 1  c :  sfîrşiţi prm fi.rea pămintească •• ? teaza, nici nu-i m
ş .m�en1 �u-1 desfiin-s "C•p. 4. e. ••Evr. 1. 16. 9 · 1 u a auga ceva. 

4. ln zădar: aţ i s�ferit. voi atît �: 6. Acum făgăd . •Evr o 17 

mult ?  Dacă, m adevar, e m zădar ! „�ui • Av;aam 
!Jtnlel� au fost fă��t� 

-'Evr.10.ao,as. 2Ioans z1ceb „Şi seminţ�to:•�'Tntei. lui". Nu 
5. Cel ce � vă dă Duhul şi f3:ce minuni {?r a de mai multe) �a şi c.um ar fi 
rintre voi, .le fac� oare prin faptele 

i vorba numai de • ci ca şi cum ar 

Leg ii sau prm auz irea credinţei ?  
tale", ad�că Hristos !�a : „Şi seminţei 

i;,.Cor. 3.8. 1 7  
Fac. 12. 3,7; 1;. 7_ Yers s 

6. Tot aşa �i „A".'raam • a crezut pe · lată ce vreau să zi . · · "' • c0•·12· " 

Dumnezeu, şi cr�d!n�a aceasta i-a fost 
pe care l-a întărit Du

c · un testament, 

socotită ca nepnhamre ." Inie, nu poate fi de r�ezeu mai îna-
-' Fac.15.G. Rom. 4. 3, e, 21,22• 1•c.2.23 

făgăduinţa să fie . s .11�tat •, aşa ca 
. . . . venită •• du 

, mm1c1ta, �e Legea 
7. [nţele�eţ1 ş.1. 

voi dar, că fii ai lui ani. •E•o��/,:�u
.��te trei zeci de 

Avraam smt cet 
��o!�.;������;l , 12, 1G. 1 8. Căci dacă 

. o�. '- '� "  v.„. 21.  

8. Scriptura, de asemenea, fiindcă din Lege, nu •• 
mo�ten.irea • . ar veni 

• - D duinţă · · D 
mai vme din făgă-

preved
.ea ca umne�eu v:i socoti ne- duinţă 'a ��t 0

u
1
m.nA

ezeu printr'o făgă-
prihăntte pe Neamuri, prin credinţă - u1 vraam. 
a vestit mai dinainte lu i  Avraam acea'. 1 . •Ro1U. s.11. „Ro1U . •. 1._ 
stă �este �ună : '! T�.at� ne,�murile vor a 

f� Atunci pentru.ce este Legea ? Ea , 
fi bmecuvmtate m tme. "Roni. 9. 11• de 

1 st adă�g:ită. dm pricina călcăr ilor 
y.,.. 22• •• Fac.12. s; 1s. 18;22.1s. Fapt. s.25. • ege, pma cmd avea să vină Să 

9. Aşa că cei ce se bizuiesc pe credin- :J11�ta •• „, _căreia ii fusese făcută fÎigă: 
ţă, sini binecuvîntaţi împreună cu A- u.inţa ! ŞI a fost dată ţ prin îng�ii 
vraam cel credincios. pnn m!�a unui mijlocitorţţ. , 1000„ . .  ,.' 
10. Căci toţi cei ce se bizuiesc pe �31�.�io;.,.•0:�1'..�1�.·.;.;ip:t,e..07d.

'a
.
as.�

.
1�T!�1.211

·11� . . � . . s: .·��·:�
1
::;:·��.: faptele Legii._ sînt supt blestem ;  pen- " • 

trucă este sens : „Blestemat • este ori- 20„ Dar n:tiil�citorul nu este mijlo
cine nu stăruieşte în toate lucruri le c1torul unei smgure părţi, pe cind • 
scrise în cartea Legii, ca să le facă." Dumnezeu, este unul singur. 

t;• Deut.27. 26. Ier. 11.3. ""Rom.3.:!9,:t.J. 

t l . Şi că • nimeni nu este socotit ne- 21: At.unci oare . Legea este împotril'a 
prihănit înaintea lui Dumnezeu, prin făgadumţelor lui Dumnezeu ? Nicide
Lege, este învederat, căci „cel •• nepri- c�m ! Dacă • s'.ar f� dat o Lege care 
bănit prin credinţă va trăi." sa poată da viata, mir' adevăr, nepri-

•Cap.2. 16. ••Hab . 2. 4. Rom . 1 . 11. Evr. 10. ss. hăn irea ar veni din Lege. ° <'•P '·"· 

t 2. Insă • Legea nu se întemeiază pe 22. Dar Scriptura a •  închis totul•• 
credinţă ; ci ea zice : „Cine •• va face supt păcat, pentruca ţ făgăduinţa să 

aceste lucruri, va trăi prin ele".•Rom.•. fie dată celor ce cred, prin credinla 
1,6: 10. i;,6;11.6. ••Lev.18.6.Neem.9.29. Ezec.20.11. în Isus Hristos. 
Bom.10.6. .\11 Vers.8. (l»Rom.9.9, 191 2.:I; 11.32. tRonl.4.11, 1;2. 16. 

1 3. Hristos • ne-a răscumpărat din 23. Inainte de venirea credinţei, noi 
blestemul Legii, făcîndu-Se blestem eram supt paza Le�ii, închişi pentru 
pentru noi, - fiindcă este scris : „Ble- credinţa care trebuia să fie descope
stemat •• e oricine este atîrnat pe rită. 
lemn" - 24. Astfel, Legea • ne-a fost un îndru· 

•Rom.8-3. 2Cor.5.21. Cap. t.&. ••Deut.21.23. mător l spre Hristos, ca •• să fim soco-
t 4. pentru ca • binecuvîntarea vestită tiţi neprihăniţi prin credinţă. • 111u. 

lui Avraam să vină peste Neamuri, în 11. Rom.10.•. eo1.2.n. En.u,10. „ .-..,.. 1u11. 

Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi ea
;5�

·
�:;�

6��· a 
venit credinţa, nu mai 

�1!':�:� .?.����::.�f a:.�o�ii"zec� �:-,'ăi:�: sîntem supt îndrumă�or�l �ces.ta. 
loe12.2B.29. Zah. 12.10. 1oan 7.39. Fapt. 2.ss. 26. Căci toţi • sînte!1 fu �1 lui Dum-

Fd ăd · ţ · L nezeu prin credinţa m Hnstos Isus. 
g uin a şi egea. 

•Îoan1.l2. Rom.s.i4-1&. Cop.u. 1 1oan1 1, 2. 
� 5. Fraţilor, (vorbesc în felul o.ame

mlor), un testament•, chiar al unm om, 1. Grec:eile: pedogog. 
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27. Toţi • cari aţi fost bote;.aţi p�ntru 
Hristos, v'aţi îmbr�'i!�.��- •'"��1

.�!�1�: 
28. Nu • mai este nici Iude!-!,_ nici 

Grec ; nu mai este. �ici rob 
_
mc� slo

bod ; nu mai este n1�1 p�rte .�arb_'.lteas: 
că nici parte femeiasca, fnndca toţi 
sî�teţi una •• în Hristos Isus. •Rom.10. 

12. I Cor.12. 13. Cap. 5. 6. Col. 3.11 . .;u,"<Joa.n 10.16;17. 

20 , 21 . Eles . 2. 14-16; 4 . 4, 15. 

29. Şi dacă • sînteţi ai lui Hristos, 
sînteţi „sămînţa" lui Avraam, moşte
nitori •• prin făgăduinţă. •' Fac.21 . 10, 12. 

Rom. 9. 7.  Evr. 11. 18. „,�, Rom. 8. 17. Co.p. 4. 7,  28. 

Ef„. 3.6. 

Moştenitorul şi credinţa. 4 1 .  Dar cită vreme moştenitorul este 
nevrîstnic, eu spun că nu se_ deose: 

beşte cu nimic de un rob, macar ca 
este stăpîn pe tot. . . . • . . . . 
2. Ci este supt ep1trop1 ş1 mgnJ1ton, 

pînă la vremea rîndu ită de tatăl său. 
3. Tot aşa şi noi, cînd eram nevrîst

nici, eram • supt r_?bia învăţăturilor 
începătoare ale lumu. 

..... Yers. . 9 .  Cap. 2 . 4 ; 5 . 1 .  Col.2. 8, 20. Evr. 9. 10. 

4. Dar cînd • a venit împlinirea vre
nii Dumnezeu a trimes pe Fiul Său, 
nă�cut •• din femeie ţ, născut supt tt 
Lege, �F11c.49. 10. Dan . 9 . 24. Marc . 1 . 10. Efes . 1 . 10. 
«•Ioan 1 . 14. Rom . l . 3. Filip. 2. 7. Evr.2.14. tFac.a.15. 
Isa. 7.14. lllic. 5.3. Mat. I.  23. Luc.1.31; 2.7. ţţMat.0.17. 
Luc.2. 27. 

5. ca să • răscumpere pe cei ce erau 
supt Lege, pentru ca •• să căpătăm în
fierea. • .Mat.20.28. Cap. 3.13. Efes . I .  7. Tit. 2. 14. 
Evr.9.12. lPeLl.lR,!9. "•'Ioanl.12. Cap.3.26. Efea.1.5. 

6. Şi pentru că sînteţi fii, Dumnezeu 
ne-a trimes în inimă Duhul • fiului 
Său, care strigă : „Ava", adică : „Tată !" 

itt Rom . 5.5j 8. 15. 

7. Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu ; şi 
dacă • eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin 
Dumnezeu. • Rom.8.16.17. Cap.a.29. 

1 1 . Mă tem să � nu mă fi ostenit de. geaba pentru voi. •'Cap. 2 . 2 ; 5. 2 , <. 1 Tee.a.6. 

1 2. fraţilor, vă rog să fiţi ca mine 
căci şi eu sînt ca voi. Nu • m i-aţi făcut 
nicio nedreptate. " 2 Cor.2. 6. 

1 3. Dimpotrivă, ştiţi că •, în neputinţa 
trupului v'am propovăduit Evancrhelia 
pentru întîia •• dată. b 

"" l Cor . 2 . 3. 2 Cor.U.30;12. 7 , 9. >:'�' Cap. I, &. 
1 4. Şi, n'aţi arătat nici dispreţ, nici 

desgust f�ţă de ceeace er� o ispită 
pentru voi m trupul meu ; dimpotrivă 
m'aţi primit ca • pe un înger al lui 
Dumnezeu, ca •• pe însuş Hristos Isus. 
•'2Sam.19.27. Zab.12.8. Mal.2.7. ""Mat.10.40. Luc.10. 
16. Ioan 13. 20. I Tes. 2.13. 

1 5. Unde este dar fericirea voastră? 
Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost 
cu putinţa, v 'aţi fi scos pînă şi ochii 
şi mi i-aţi fi dat. 
1 6. M'am făcut oare vrăjmaşul vo

stru, pentrucă • v'am spus adevărul ? 
�' Cnp. 2.51 14,, 

1 7. Nu cu gînd bun • sînt plini de 
rîvnă e i  pentru voi, ci vor să vă desli
pească de noi, ca să fiţi plini de rîvnă 
faţă de ei. "Rom.10.2. 2Cor.ll.2. 

1 8. Este bine să fii plin de rîvnă tot
deauna pentru bine, nu numai cînd sînt 
de faţă la voi. 1 9. Copilaşii mei •, pentru cari iarăş 
simt durerile naşterii, pînăce va lua 
Hristos chip în voi ! 

,,;, 1 Cor. 4. 15. Film, 10. Iac . 1 . 18. 

20. O, cum aş vrea să fiu acum de 
faţă la voi, şi să-mi schimb glasul ; 
căci nu ştiu ce să mai cred ! 

Pilda Agarei şi a Sarei. 

21 .  Spuneţi-mi voi, cari voiţi să fiţi 
supt Lege, n'ascultaţi voi Legea ? 
22. Căci este scris că Avraam a avut 

doi fii : unul • din roabă, şi unul •• din 
femeia slobodă. " Fac. 16. 15. <••Fac. 21. 2. 

Oalatenii şi învăţătorii mincinoşi. 23. Dar cel din roabă s'a • născut în 
8. Odinioară, cînd nu cunoşteaţi • pe chip firesc, iar •• cel din femeia slo· 

Dumnezeu, eraţi robiţi •• celor ce din bodă s'a născut prin făgăduinţă. 
firea lor, nu sînt dumnezei. •Efes.2.12. •Rom. 9. 7, 8. ••Fac.18. 10, u ; 21 . 1, 2.  Evr.11.11. 
!Tes.4.5. ••Rom.1.26. 1Cor.12.2. Efes.2.11, 12. 1Tes.1.9. 24. Lucrurile acestea trebuiesc luate 
9. Dar acum, dupăce • a ţi cunoscut pe într' alt înţeles : acestea sînt două legă· 

Dumnezeu, sau mai bine zis, dupăce minte : unul depe muntele Sinai • naşte 
aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum •• pentru robie şi este Agar, -•Deut.23.2. 

vă mai întoarceţi iarăş la acele învă- 25. căci Agar este muntele Sinai din 
ţături ţ începătoare, slabe şi sărăcă- Arabia ; - şi răspunde Ierusalimului 
cioase, cărora vreţi să vă supuneţi din de acum, care este în robie împreună 
nou ? • 1 cor. 8.a; 13.12. 2Tim.2.!9. **Cap.a.a. cu copiii săi. 
Col.2.20. tRom . 8. a. 26. Dar Ierusalimul • cel de sus este 1 �- Voi păziţi zile •, 

_
luni, �remi şi J slobod, şi el este mama noastră. am. ,. Rom. 14.o.  Col . 2. 16. * Isa. 2 .  2. Evr. 12. 22. Apoc. 3.12; 21. 2, 10. 
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1 fiindcă este scr�s : „Bucură-te " • 5. 2 ·r 0, care �u �aşt 1 . d� loc ! Izbuc: fe�. Dar cel •• ce l 1 43 ste;/ de buc:iine ŞI sţ�1ga,_ t�, care nu osinda, oricine a��.tull
bură, va ţ purta neti în du renie na_ş!e m ! Cac1 copiii ce- 1 1  • 

•2eor. 2.a; 8_221 !,� eş_ ărăsite vor f1 m număr mai mare : Cit despre m- " •P. 1 . 1. t2 cor . rn 6 

d
le•cft copiii celei cu bărbat." •isa. 64• 1. �ai ��OPo�ăduies�net_'_

, frati.Jor, da�ă e . f ţ " I . e ce mai • a1erea im . 
2s. Şi v��· �a � o�, c� Ş•. Isaac, voi cina de . s1�t prigonit ? At P�e1u�, 

sinteţi copu • a1. fagadu_mte1. •c•P-6. 12. P,,���mre a crucii s'a 
�c1 pri. 

' Fo_Pl- �. 25. Rom . 9. 8. Cap.3.29. 1 2. Şi •  sch" · 15·30. Cnp. l.29;6.J7 . ţ i�,t 29. Şi cu� s a  1pt 1m plat_ atunci, că vă tulb�ră I ilodească-se odată cei ·c�:: 
cel . ce se nascuse_ m ch ip �1resc prigo- •1o •. 7•25_ 1 c�, 6 1 
ea pe cel ce se nascuse pnn Duhul tot · · 3. cap. 1 .� o. <·<· r.,,1 . 1 . 1 n a „ se întîmplă şi a cum. Indemn să trăiască • 

'· ' 2"'· 

aş 
. <•Fac. �t. 9 . ''''Cep.6.11 ; 6.12. 1 3. Fraţilor, Voi . zn dragoste. 

3o. Dar ce zic� S_cnptu�a • ? „ Izgo- slobozenie. Numai 
aţi fost c�emaţi la 

neşte „ pe _roaba ş1 pe f1�I. ei ; căci b_ozenie: 0 pr icină c�u !acej� _din slo
fiu) ţ roabei nu va moştem 1mpreună firea pamîntească . • :

a 
1tra.

1ţ_1 pentru 
cu fiul femeii slob

_
ode." altora în dragoste'. 

ci • s UJ1ţ1-va unii �·Cap . 3. 8,22 . .:.':· Fnc. 21 . 1�, 12. t loan B. 35, 
2Pet.2. 19� l�da 4. (u)l Cor,g, to. lc�l�\8·;· 

l l'et. 2.16. 
31 De aceea, fraţilor, noi nu sîntem 1 4. Caci toată • Legea s · · •· . . coplii celei roabe, ci • ai femeii slo- tr'o singură poruncă . S� ;�pr�ndc_ m

bode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim �proapele tău ca pe ii'�e îns1\ · �.şti pe 
slobozi. <•Joan8. 36. Cap.6. 1, 13. R��\�--�;9_22. 10. lac. 2.s. O<•Lev . 19. 1�. � •• ,. �.:li. 

5 1 .  Rămîneţi dar tari •, şi nu vă ple
cati iarăş supt •• jugul robiei. 

•Ioan e. 32. Rom. 6. 18. lPet. 2. 16. "''Fapt .16.10. 
Cap.2.4; 4.9. 

Slobozenia creştină. 
2. Iată, eu, Pavel, vă spun că, da

că • vă veţi tăia împrejur, Hristos nu 
vă va folosi la nimic. <•Fapt. 15. 1; 16. 3. 
3. Şi mărturisesc iarăş încă odată o
ricărui om care primeşte tăierea îm
prejur, că • este dator să împlinească 
toată Legea. <•cep.3.10. 
4. Voi, cari voiţi  să fiţi socotiţi nepri-

hăniţi prin Lege, v'aţi • despărţit de 
Hristos ; aţi căzut din •• har. 

•:•Rom.9.31,32. Cap.2.21. ''*Evr.12.15. 
5. Căci noi, prin Duhul, aşteptăm • 

prin credinţă nădejdea neprihănirii. 
.*Rom.8. 24, 25. 2Tim.4.6. 

6. Căci • în Isus H ristos, nici tăie
rea împrejur, nici netăierea împrejur 
n'au vreun preţ, c i  credinţa•• care 
lucrează prin dragoste. • 1 cor.1. 19. 
Cap.3.28; 6. 16. Col. 3.11. '"'' 1 Tee. 1. 3. Iac.2.18, 20, 22. 
. 7. Voi alergaţi • bine : cine•• v'a tă
iat calea ca să n'ascultaţi de adevăr? 

* l Cor.9.24. "*Cap3. I.  
8. lnduplecarea aceasta nu vine dela 

Cel ce • v'a chemat. <•Cap. 1 . 6. 
9. Puţin • aluat face să se dospească 

toată plămădeala. •1Cor. 5.6; 15.aa. 10. Eu •! cu privire la vo}, ��· în 
Domnul, mcrederea că nu gmd1ţ1 alt-

1 �. D�r dacă vă muşcaţi şi vă mînc
f
�
t
ţ_i �m! .P.e a!Jii, luaţ i scama să nu 1 1 mm 1c1ţ 1 unu de alţii. 
Faptele firii păminteş/i şi Duhul. 

1 6. Z_ic dar : umblaţi • cîrmuiţi de Duh�!, ŞI . nu împliniţi poftele firii pă· mmteşt1. 
�= Rom.6. 12; 8.1, 4, 12; 13. H. Vers. 2:1. 1 Pl't.2. 1 1 .  

• 1 7. 9ci firea • păn:iîntească pofteşte •i:nr.ot�1v� Duh�lu!, ş1 Duhul împotril'a firu pammteşh : smt lucruri protivnice unele altora, aşa că •• nu puteţi face 
tot ce voiţi. •Rom.7 .23; 8.6, 7. '''' l!om . 1 . 1 :_ '" 1 8. Dacă • sînteţi călăuziţi de Du
hul, nu sînteţi supt Lege. •Rom. o . " ' ' -' ' ·  1 9. Şi faptele • firii pămînleşli sînt 
cunoscute, şi sînt acestea : preacurl' ia, 
curvia, necurăţia, desfrînarea, 

* ICor.3.3. E!e8.6.3. Col.3.6. Jac. 3 .H , l!i. 20. închinarea la idoli, vrăjitoria, 
vrăjbile, c�rturile, . z�v.istiile, mîniile, 
neînţelegerile, desbmanle, certurile de 
partide, • . 21. pizmele, ucider!le, beţiile, 1mb111· 
bările, şi alte lucruri �sen:iănUoare cu 
acestea. Vă �pun mai dinainte, cum 
am mai spus, că cei • ce fac astf.el d� 
lucruri, nu vor moşteni lmpărăţ1a lui 
Dumnez��C:or.6.9_ E/ee.i. s. cou.6. Apo< z:. 1�. 

22 Roada • Duhului, dimpo!mil, 
este

.
: dragostea, bucuria, pafc

ea, mdJ· 

lunga răbdare,_bu_nătatea • ,  acerea
' : 

b. ţ credinc10ş1a ţţ, • Ioan iu. El'." . 
.;g:i_3'.12. Iac. S. 11. ţ Rom . 15. u. H l l  or. 1'. •

· 
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23. blîndeţa, înfrînare.a poftelor. Im
potriva • acestor lucruri nu es!� ����.'9• 

24. Cei ce sînt ai lui J-!ristos _Is.us, 
şi-au răstignit • firea pămmteas,ca im
preună cu patimile şi poftele e1. 

CORom.6.6; 13.14. cap.2.�. tPet.2.11. 

25. Dacă • trăim prin Duhul, să şi 
umblăm prin Duhul. •Rom.8.4, 6. v .... . 1e. 

26. Să • nu umblăm după o slav�. de: 
şartă întărîtîndu-ne unu pe alţu, ŞI 
pizm�indu-ne unii pe alţii. •Fillp.2•3• 

6 1. Fraţilor, ch�ar dacă • un �m a_r 
cădea deodată m vreo greşala! �01, 

cari sînteţi duhovnice�ti ":, .să-l ridica
ţi cu ţ duhul blîndeţe1. Ş.1 .ia ��am:i la 
tine însuţi ca ţţ să nu fu 1sp1tit ş1 tu. 
''Rom.1'. 1; lEt:l. Evr. 12. 13. Iac.6.19 . ....,,, 1 Cor. 2. 15i 3 . 1 .  

ţ l Cor.,.21. 2Tes.3.15. 2Tlm.2.26. ţţlCor. 7.6,10;12. 

2. Purtaţi-vă • sarcinile unii �!tor�, 
şi veţi împlini astfel legea•• lui Hri
stos. '' Rom. 16 . 1 .  Cap . 6 . 13. 1 Tes.o.14. 

.,..\'I Ioan t9.1', 16, 9.f.; 15. 12. Iac. 2.8. 1 Ioan -'.21. 

3. Dacă• vreunul crede că este ceva, 
măcar că nu este nimic ••, se înşală 
singur. 

oC&Rom.12.3. l Cor. 8.2. Cap . 2. 6. ,...*2Cor.9.5; 22.11.  

4. Fiecare • să-şi cerceteze fapta lui, 
şi atunci va avea cu ce să se laude 
numai în ce-l priveşte pe el, şi nu •• 
cu privire la alţii ; 

.,... 1  Cor. 11.28. 2Cor.13.5. '''"Luc.18.11. 

5. căci fiecare • îşi va purta sarcina 
lui însuş. • Rom.2.6. l Cor.3.8. 

6. Cine • primeşte învăţătura în Cu
vînt, să facă parte din toate bunurile 
lui şi celui ce-l învaţă. 

•Rom.15.27. lCor.9, 11,U. 

7. Nu • vă înşelaţi : „Dumnezeu •• nu 
Se Iasă să fie batjororit." Ce ţ samănă 
omul, aceea va şi secera. • 1 cor.6.9; 
15.38. iOiOJov . 13.9. ţLnc.16.20. Hom.2.6. 2 Cor. 9.6.  8. Cine • samănă în firea lui pllmîn
tească, va secera din firea pămîntească 

putrezirea ; dar cine samănă în Duhul va secera din Duhul viaţa vecinică. ' 
.... lov.4.8.  Prov. 11.18;2'2.8. Osea8. 7;  10.12. Rom.a. 13. Iac. 9.18. 

9. Să• nu obosim în facerea binelui . căci la vremea potrivită, vom secera' dacă•• nu vom cădea de oboseală. ' 

„„ 1 Cor. 15. 68. 2 Tes.3. 13. (l:C< Mat. 24. 13. Evr. 3. 6, 14.· 
10. S6i 12. 3, 5. Apoc. 2.10. ' 

1 O. Aşa • dar, cit avem prilej, să •• facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor ţ în credinţă. " Ioon 9 . 4 ;  12.36. 
•• 1 Teo. 6. 16. 1 Tim.6.18. Tlt . 3 . 8. tEles. 2.19. Evr.36. 

1 1 . Uitaţi-vă cu ce slove mari v'am scris, cu însăş mina mea ! 
1 2. Toţi ceice umblă după plăcerea oamenilor, vă • silesc să primiţi tăe

rea împrejur, numai •• ca să nu sufe
re ţ ei prigonire pentru crucea lui Hri
stos. "' Co.p . 2 . s, u . ... „�„ Fmp. s. 1s. tCap.6.11. 

1 3. Căci nici ei, cari au primit tăie
rea împrejur, nu păzesc Legea ; ci vo
iesc doar ca voi să primiţi tăierea îm
prejur, pentruca să se laude ei cu tru
pul vostru . 

1 4. In ce mă priveşte •, departe de 
mine gîndul să mă laud cu altceva de
cît cu crucea Domnului nostru Isus 
Hristos, prin care lumea este răstigni
tă •• faţă de mine, şi eu faţă de lume ! 

,... Filip. 3. 3, 7, 8. :i.'"·' Rom . 6. 6. Cap.2.20, 

1 5. Căci în • Hristos Isus nici tăierea 
împrejur, nici netăierea împrejur nu 
sînt nimic, ci a fi o făptură •• nouă . 

"'' I Cor. 7.19. Clp. 6.6. Col . 3 . 11 .  ""'" 2 Cor. 5.17. 

1 6. Şi • peste toţi ceice vor umbla du-r.ă •• dreptarul acesta şi peste lsrae
ul ţ lui Dumnezeu să fie pace şi în

durare ! •Ps.126.5. •*Filip.3.16. tRom.2.29; 
,, 12; 9. 6--8. Cap.3. 7, 9,29. Filip. 3. 3. 

1 7. De acum încolo nimeni să nu mă 
mai necăjească, pentrucă port • sem
nele Domnului Isus pe trupul meu. 

"'" 2Cor.1. 5; 4. 10; 11. 23. Cap . 6 . 11.  Col.1.24. 1 8. Fraţilor, haru l • Domnului nostru 
Isus Hristos să fie cu duhul vostru ! 
Amin. • 2 Tim.4.22. Film. 20. 

E PI S TO LA LU I PAVE L CĂTR E E f E S E N I  
1 1 .  Pavel, apostol al lui Isus Hristos, 

prin • voia lui Dumnezeu, către sfin
ţii „ cari sînt în Efes şi ţ credincioşi.i 
în Hristos Isus : • 2 eor. 1. 1. 
••Rom.I. 7. 2Cor. l . 1 . tt Cor. 4.17. C&p.6.21. Col. t.2.  

2. Har • şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hri
stos. •Ga1. 1 . s. Til.1.4. 

3. Binecuvîntat • să fie Dumnezeu, Ta
tăl Domnului nostru Isus Hristos, care 
ne-a binecuvîntat cu tot felul de bine
cuvîntări duhovniceşti, în locurile ce
reşti, în Hristos. •2 Cor. 1. 3. 1 Pet. 1 . 3. 

4. In El, Dumnezeu ne-a • ales înain
te •• de întemeierea lumii, ca să fim t 
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sfinti şi fară prihana �naintea Lu i, du- ' 2. 
ă e în dragostea Lui, • a 1 7. Şi mă ro 1 1 45 

P �.;. 1s. 2Tlm.1. o. 1nc. 2. 6. 1 Pet.1.2; 2.9  • • ":�:�128. nu.lui nostru fsuca Du.mnezeul • Dom. :.�. ţ Luc. 1 . 76. Cop. 2. 10; 6. 21 . Col. 1.22. lTes, 4:�: ��� să�· VII dea
s 

u�r��os, Ta_tăl sla. 
'l'ls':2��·-a rî'!duit mai • . dinainte Să fim Lu i 

e ş1 de descoperire .h de intelep. 
• •• ID Isus H t d ' ' in cunoaşterea infiat1 pr . . ns os, upă ţ bu- 1 8. şi să vă 1 . • 1oao :o.1. u . ··�•l . 1 , 

na plăcere a vo1e1 Sale, •Rom. 8, 29  oo ca să pricepeţium1neze ochii • in imii ' 
;::�1i./�����- �i'.�6.Ri'.',:�:.�2'.�.2���r�i'.�i����: �: chemării Lui c 

care este nădejdea.: 
6. spre lauda _slavei haru!ui Său, p

e .  moştenirii ţ i.ur;� �r\e 1�0gă\1a slavei 
care ni l-a dat ID Prea lub1tul Lui •• . •Fap1.211. 1e. ••c.�.�'. ,,. 

,110m.s.24; 6. 16. ••Mat._;i.11; 17.6. Ioon9.86; 10: 17. .l 9.„ ŞI care este faţă d ·· •-.• t v'"'· " · 
7. In • El. a�em rascu�părarea, prin 51oş11, nemărginita mă .e noi, credin: 

sîngel.� 1;�1, ierta�ea _ pacatelor, după 
ale, după• lucrarea p:t�fi t�r�rl�1i1 

bogăţule har�lu1 Sau, *F•pt.20.2!1, 20 •cap 9 7 Cut • 

ll0m.s.24. Col. 1. 14.Evr.9 . 12. 1 pe1. 1. 18, t9. Apoc.6.0. . pe care a desfă u . . .  �1.a; , '" 
„110m.2. 4; s.24; 9 .23. cn�. 2.7; 3. � t6. Fillp. 4, 10. stos, . pr.in faptul că L�a\�i!�. H�i-

8. pe c�re l_-a ra�pmd1t din belşug morţ i, ş1 L-a pus •• să d, 1 <hn 
peste �01, prt!1 orice fel de înţelep- Sa, în locurile cere li 

şa a a dreaptJ 
ciune ş! de l?ncerere .i 

··���
1��-

i
�•Pt . 1. M,  "6. l�1 . '3 '"E"��-·����\;• .n 

9.  căci .a. b1Devo1t sa_ ne descopere • d 
. pe sus de once domnie „ 

taina vo�e1 . Sa!e, ?uf;!a planul pe ca• 0 e. or�e stăpî�ire! de orice putere d� 
re-I„ alcatu1se ID S1De msuş, •Rom. ta. 25. s!ice 

oa��g�ton� ŞI de orice. n.ume, �are cap.3.4, 9. Col.1. 26. ••' Cap. 3 .11. 2Tim. 1. 9, 
aceI'ta, ci şiuîmn1'cenluv1' 1'ntourma1 in l'eacul 

10. ca să-l a?ucă la în0�epli�ire .l� pli- 1 1  
nirea • vr�m1lo�, spre a-Ş1 um tarăş ec1· 2· 10-Evr. 1 . 4, ••Ro„1 . s. „. (;,1 . 1 �. �.·:�.' • "'  

într' unul ID Hristos, toate ţ lucrurile : �2· El l-a pus totul • su�t '�-icioare 
cele din ceruri, şi cele de pe pămînt. şi L:a dat căpetenie " peste toate lu'. 
• Gal·•·•· Evr. 1 . 2; 9 . 10: tPet. 1 . 20. '°"lCor.9.22,29; crunte, Bisencii, • 1•u. O. ll.a1 .„ . • , ll.9. Cop.2. J6j 3. 16. ţFilip.2. 9, 10. Col. t.20, l Cor. 16.27. Evr.2.8. OoOfop.4. 15. ltL l'ol . 1 .  l!". Y.u. :!. : 
1 1 . In El • am fost făcuţi şi moşteni- 23. �are • es.te trupul Lui, pl iniltaka" 

tori, fiind rînduiţi mai •• dinainte, du- Celui ce t pl ineşte totul în toti. 
pă ţ hotărîrea ��eluia, care face toate �:i��·.��: •• 1cor. 12. 1z r. .  tcap. � 1i , , .,, „. 
după sfatul vo1e1 Sale, "Fap1.20.S2;26.is. Rom. 8.17. eo1.1. 12; 3. :u. Tit.3. 7. lac.2.6. tPet. t . 4. 2 1. Voi •  eraţi•• morii în grc<el ilc .,,Vers.6. ţlsa.46. 10, 11. , 

1 2. ca • să slujim de laudă slavei Sa- şi în .�!��t�.eco��a,�tr.�\.,, , c.p , ,, 

le, noi, cari •• mai dinainte am nădăj- 2. în •  cari trăiaţi odinioară, <lup� duit în Hrist
��ers.6, u .  2Tee.2 . 13. ••lac. t. t8. mersul lumii acesteia, dup1 domnul „ 

1 3. Şi voi, după ce aţi auzit cuvîntul • ��t:��i a:��u�u��/i �c���ul:��1r:_re lu .  adevărului (Evanghelia mîntuirii voa- , 1 Cor. e. IL Cap. ,_ �- roL 1. " · , ; 1 1 . •  „ , ,  " 
sire), aţi crezut în El, şi aţi fost pecet- ••Cap. 6 .12. tC•r-'·' · l'ol .u 
Iuiţi cu" Duhul Sfînt, care fusese fă- 3. Intre • ei eram şi noi toţ i  odinioari, 
găduit, cînd trăiam în poftele „ firii noul re 

"loant. 11. 2 Cor. 6.7. •«2 Cor. 1.22. Cap.uo. pămînteşti! cînd f.ăctam \'oile firu p1· 1 4. şi care " este o arvună a moşteni- mînleşli şi ale gmd.�nl_or .
noastre, t i  

rii noastre, pentru •• răscumpărarea ce· eram ţ din fire copn a1 mrn1c1, ca t• 
lorj cîştigaţi de Dumnezeu, spre ţţ eila Iţ i 
Iau a slavei Lui. • 2 Cor. 1 . 22; 5 .5. •'"Luc.21 .  ;Tlt . S . 3 . 01P<t. U. •oGaU. 1' . ' 1' "1 ' iu- ' 11 : •  

211. Rom.s.sz. Cap.4. 30. tFapt.20.28. ttVers.e.12. 4. Dar Dumnezeu, care este bol:at• 1" 
lPet.2.9. îndurare, pentru dragostea cta mur �· 
.1 5. De aceea şi eu, de cînd am au- care ne·a iubit, • -· • n �.,. ' ' "" 

z1t• despre credinţa în Domnul Isus ' 5. măcar • că eram mort• 1n .1:rT�ehlt 
care este în voi, şi despre dragostea noastre, ne·a „ adus la .ml1 u�preunl 
voastră pentru toţi sfinţii Hristos (prin har smte11 m1ntu1l 1 l 

.'eot. 1.4. Film.o. �::.m.u, 0, 10. \'m.t. " Rom.'-' � ' , . • " · " "� 16. nu •  încetez să aduc mulţămiri 6 El ne-a înviat impreunl, ş• ne·� P 
(l:ent.ru voi, cînd vă pomenesc în rugă· să· şedem împreună in locu ni� 

.
�r�· 

c�:�1.�.�:i11��. 1 . 3,4. Col . 1. 3. 1 Tee. t.2. 2Teo. 1.3. şti ', în Hristos Isus. 
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7. ca să arate în veacurile viitoare 
nemărginita bagăţie a harului Său, în 
bunătatea•  Lui faţă de noi în Hristos 
Isus. "Tlt.S.4. Rom.3 .2'. 
8. Căci • prin h�r aţi fost m!ntuiţi, 

prin „ credmţă. Ş1 aceasta nu vine de
la voi ; ci este darul ţ lui Dumnezeu. 
,.._ Veni.5. "'''Rom . 4 . 16. 2'1.'im. t . 9. ţMe.t.16. 17. Joan6. 
44, 65 .  Rom.IO. 14, 10, 17. Cnp. 1.19. Filip. t . 29. 

9. Nu • prin fapte, ca să nu se laude 
nimeni. •::. Rom.3.20. Zl,28;4..2;9.11;  11.8. I Cor. 1 .  
29-31. 2 Tim . 1 .9.  Tit.3.0. 

1 O. Căci noi sîntem lucrarea • Lui, 
şi am fost zidiţi în Hristos Isus pen
tru faptele bune, pe cari le-a•• pregă· 
tit Dumnezeu mai dinainte, ca să um
blăm în ele. <'Deut. 32.6. Ps.100. 3. Isa. 19. 26; 29. 
23; 44.. 21. Ionn3.3, 5. tCor.3.9. 2Cor.5.5, 17. Cap. 4.24. 
Tit.2.H. '-"""' Cnp . 1. 4 .  

1 �-. �şa . �ar, voi _nu_ mai sînteţi nici �tram1, �1c1 o_asp�ţ1 a1 ca�ei, ci sînteţ" 1mpreuna cetatem • cu sfin ţii oam � din casa•• lui Dumnezeu, ' en1 
"' Fili p.3. 20. Evr. 12.22,23. >:•'-" Gal. G . 10. Co. 

20. fiind zidiţ i • pe 0 temelia ap�:t 
lilor ţ şi pro<;>r<"?�ilor, piatra ţţ din c�: pul unghmlu1 fund Isus Hristos. 
����� 9�A

9
�

1:.·21���: ;i ��r �1���:�;:: ' -.;�����'p�\��-
2'i. Iea.28. 16. :Mat.21.42. · 

21 .  ln El • toată clădirea, bine în-�rî�1a
î�,0���1�a să fie un Templu •• 

* Cap. 4. 15, 16. •:·�· 1 Cor. 3.  li; G. 19. 2 Cor.&. ta. 
22. Şj prin : E_I _şi voi_sînteţi zidiţi împreuna, ca sa f1ţ1 un lacaş al lui Dumnezeu, prin Duhul. " l Pet. 2. 5• 

1 1 . De aceea voi, cari altădată eraţi 3 t. Iată de ce eu, Pavel, întemniţa. Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi tul • lui Isus Hristos pentru •• voi împrejur de către aceia cari se cheamă Neamurilor . . . «Fapt . 21 . 33; 28.17. 20. Cap.4_ 1'. tăiaţi împrejur, şi cari sînt tăiaţi im· 6 20 FT 1 1 13, u 16 c 1 4 3 1s 2T· ' 
prejur în trup • de mina omului : Jii1I,;. 1: :t ;,,�Ga1. 5. 9."co� . i . 24.'2iim . ��;/ · 5; 2· 9· 

1 • 1 Cor.12.2. Cap . 5 . 8 .  co1. 2. 21 ; 2. rn. 2. (Dacă cel puţin aţi auzit de isprăv-1 2. aduceţi-vă aminte • că în vremea nicia • harului lui •• Dumnezeu, care 
aceea•• eraţi fără Hristos, fără t drept mi-a fost dată faţă de voi. " Rom. 1. s; 
de cetăţenie în Israel, străini de legă· 

1
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c_ 6
0_1 . 1. 25 . "'''Fapt.9. 15; 

mintele ţţ făgăduinţei, fără •ţ nădejde • ' 
şi fără ţ• Dumnezeu în lume. 3. Prin • descoperire •• dumnezeiască 
• Rom. 2. 28, 29. Col. 2. 11 . ""' Cap. 4. 1s. Col. 1. 21. am ţ luat cunoştinţă de taina aceasta Ţ,��:�:��s\i!'.��4

1
_
0;;_16· tt Rom. u, 5• *tl T•• - '· 13• despre care ţţ vă scrisei în puţine cu'. 

1 3. Dar acum •, în Hristos Isus, voi, �����·
16_ 25_ Co;.���:,·;;:

1A����/;; !�: "'' Gol . 1 . !2. 
cari odinioară eraţi depărtaţi .„ aţi 4. Citindu-le, vă puteţi închipui prifost apropiaţi 

Pd"!.�3.s�����i;.�t�;-��.�!�1�·. ceperea pe care o am eu despre • tai-
1 4. Căci Et • este pacea noastră, care na lui Hristos, • 1 cor . u . cap . 6. 19. 

din doi a „ făcut unul, şi a surpat zi- 5. care • n'a fost făcută cunoscut fii. 
du! dela mijloc care-i despărţea, lor oamenilor în celelalte veacuri, în 
·�nc.5.5. Io•.n 16.33. Fopt. 10.36. Rom . 5 . 1 . co1 . 1 . 20. felul cum •• a fost descoperită acum 
-"'IoaoJ0.16. Gal. 3.28. sfinţilor apostoli ş i  prooroci ai lui 

1 5. şi, în trupul Lui, a înlăturat• vrăj- Hristos, prin Duhul. 
măşia •• dintre ei, Legea poruncilor, în •Fapt.10.28. Rom. 16.25. Vers.9.  ''"Cap.2.20. 
orînduirile ei, ca să facă pe cei doi să 6. Că adică Neamurile sînt • împreu
fie în El însuş un singur om ţ nou, fă· nă ·moştenitoare cu noi, alcătuiesc„ un 
cînd astfel pace ; ,, col. 2. u, 20. •• co1.1. 22. singur trup cu noi şi iau parte ţ cu 
t2Cor.5.17. Gal . 6 . 15. Cap . 4 . 24. noi la aceeaş făgăduinţă în Hristos 

1 6. şi a împăcat • pe cei doi cu Dum- Isus, prin Evanghelia aceea, 
nezeu într'un singur trup, prin cruce, ''Gal. 3.28, 29. Cap. 2.H. '"' Cap.2.1;, 16. tGal.3.H. 
prin care a nimicit „ vrăjmăşia. 7. al cărei • sluj itor am fost făcut eu, 

" Col . 1 . 211-22. '"'Rom . 6 . 6; 8. 3. col. z.u. după •• darul harului lui Dumnezeu, 
1 7. El a venit astfel • să aducă vestea dat mie prin lucrarea ţ puterii Lui. 

buIJă a păcii vouă celor ce eraţi de- • Rom. 15.16. Col.1.23, 25. ••Rom.1. s. ţR010.15. 18. 
parte, şi pace celor •• ce erau aproape. Cap. 1. i9• eo1. 1. 29• 

* !sa. 57. 19. Zob. 9. 10. Fapt. 2. 39; JO. 36. Rom. 5. 1 . 8. Da, mie •, care sînt cel mai neîn· ve ... . 13, u. ••Ps.us.u. semnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat 
1 8. Căci prin • El şi unii şi alţii avem harul acesta să •• vestesc Neamurilor 

intrare la  Tatăl, într'un •• Duh. bogăţiile ţ nepătrunse ale lui Hristos, 
.,.. Ioan 10. 9; 14.6.  Rom.5. 2. Cap.3.12. Evr.4.16; 10. 19, ':'1Cor.15.9. 1 Ti m . 1 . 13,15 . .;":'Gal . 1 . 16 ; 2. 8. 1 Tlm .2.7. 
20. t Pet.3. 18. >:<>:• t Cor.12.13. Capo 4 . 4. . 1 2Tim . 1. 11.  ţCap . 1 . 7 .  Col. 1 . 27. 
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9. şi să pun. m �u�mă înaintea tu • 4. 

ror care este. 1sprav111cia acestei h · �- • 2. cu • toată . 1 1 47 
ascunse ••_ dm veacuri în . Dumn���u 

• 1ndelungă .
b
srneren1a şi blind 

Care t a facut toate lucrurile . • pe alţi1· • ra dare ; îngăd · . e_ta, cu 
, • v 10 dragoste, u1ţ1-va unii tC•fSP.· �9. 6· . ;::�s�6.c�t: .�·�:·E�_;_.,•_c, •. 2'.· 2. 7. Co1��2:: 3 (\Fa.p\ 20 19 

� · �i căutaţi �ă · ·_Gat. ;.':°' 23.  U.ll.L?.c 
1 o. pentru ca domnule  şi stăpî . hulu1, prin legătuia

ast�aţ� unirea Du� rile •• d.in lo�uri�e_ce�eşti să ţ cunoa:c
1ă 4. Este un • t pacu•. •t,,1. , "  

azi prm B1senca, mt!!lepc1unea cui:n şi voi aţi f�p
st' un „ Duh, du pi 

sp�s de felurită a lu i  Dumnezeu ne- de1de ţ  a chemă .. chemaţi la 0 Di •t:��-12�� :ri!:�:�6� Cap. 1 . 21. Col. 1.6. iPet.s.22. l Cor. 12. 1z 13. Cap 2 ��I voastre. • PJ..m „ 
d - • I I · 

· 
5. Este un · ·  Do

. · „1c°'·"- � "- ·c ••. �,� 
1 I. _upa .P anu vecinic, pe care 1-a botez ţ. mn, o „ credinţă, un făcut ID Hristos Isus, Domnul nostru. 2Cor.u. c. „v.„.13. Judr • • • 1 c.„_ , _„ ' '  " ;  

t 2. ln �I a_,·em, p�in credinţ;' î�P·Ej· 6. Este un • D · · Gat.""'·"'- E" '- •· 

slobozenia ş1 apropierea • de Dumne'. t�turor „, care es�:r::�
u şi Tau a.I 

zeu cu „ încredere. • cap .2. 1s. ••'Evr. •. rn 
Ji, care lucrează pri t pe _sus de to-

1 3. Vă vo� iar�ş_ • să nu vă pierdeţi 10 toţi. ·�.2�10. 1.o."u�11: ,ş1._�';. � 
cumpătul d1� pncma necazurilor mele 7. Dar fiecaruia • d" . 
Pentru •• YOI : aceasta este ţ slava voa- fost dat după m· •nd 001 _harul i-a 

stas. asu�a arului lui H ri· ��!:„::•pt.u.'.?::!. Filip. t . 1•. 1 Teo.3.3. ••veni.I. 8. De aceea est -.�"'-�; " '  : '.·'' " :: 
t 4. ·. : � I aţă dece, _zic1 îmi plec ge- a •• luat robia r�ab� · '! a sui t '  su;: 

nunchn mamtea Tatalu1 Domnului no- oame�ilor." ·"'·"'-�- !!„� ... �� ��J:1 
stru Isus Hristos, d9 . •  Şi• "a�sţ :  „S'a suit", ce în���- -1 5. din care îşi trage numele orice • ecit ca mamte Se poo-orise in p · � 
familie, în ceruri şi pe pămînt, mai de jos ale pămînhilu i;  U\J.e 

�"' Cap. 1 . 10.FUip.2.9-U, "' J• ... c. "?  :?' � !!. IC!  
t 6. şi-l rog ca, potrivit cu • bogăţia 1 O. Cel se S'a pogorit, tstt actJ4, 

slavei Sale, să •• vă facă să vă întăriţi cu ce! ce s'a • suit mai pe sus de ton� 
în putere, prin Duhul  Lui, în omul ţ c�runle, ca „ să umple toate lucru-

��l-�.
u
!��'.G.m �o��:".i�:;���/�:;1c��:!: ::: !.1��-„��;��-1;,n. 1 Tim.3. 16. En.• !l : :< ;  

1 7. aşa incit • Hristos să locuiască 1 �: Şi El • a. dat pe !JDii apostoli ; � 
în inimile voastre prin credinţă ; pen- alţn, prooroci ; pe alţi� enn�htlisti- ; 
truca „, avînd rădăcina şi temelia pu- pe alţii, păstori ţ şi invăţăto�i tt, 
Să În dragoste, *!Cor. 12. 28. CSp. �.21l. „F,pe. �c '· : ne.. , > 

•Ioan 14.23. Cap.2.22. '"*Col. !.23; 2.1. tFapt.20.28. ţţBom.12. :. 

1 8. să • puteţi pricepe împreună cu 1 2. pentru •  desă1·irşirea sfintilor. i:i 
toţi sfinţii, care „ este lărgimea, Iun- vederea lucrării de slujire, pentru - z>-
gimea, adîncimea şi înălţimea ; direa trupului t lui Hristos, 

-==Cap. 1 . JS. ��Rom.10.3,11112. • ICor. 12. 7. �1Cor. U .2ti. •Cip . I :!! r1� . ! :.. 
19. şi să cunoaşteţi dragostea lui Hri- 13. pînă vom ajunge toţi la unirra 

stos, care întrece orice cunoştinţă, ca credinţei şi • a cunoştinţei fiului lui 

l
s
u
ă
1• 
ajun

mgn
e
eţzi e

p
u

l_i!1}_�e
1_ •16 _tcoaap.tă1_g_leoin1ă_ 2

ta.9t,e10a. Dumnezeu, la starea de om mare -. h 
Du ··�· � înălţimea staturii plinătăţii lui Hn-

20. Iar a Celui • ce, prin•• puterea stas · •c-01.n. � , c, ... " �  ,, __ ' ''" 
care lucrează în noi, poate să facă ne- 1 4. 'ca să nu mai fim copii ', plutind -
spus ţ mai mult decît cerem sau gin- încoace şi încolo, purtati . de . onct 
dim no� vînt ţ de inv�ţăt�ră, prin n�lenu oa· 
•Rom.16.20. Iuda2'. = l Cor.2.9. tVeni.7. Col.1.:!ll. menilor ş1 prm şiretenia lor m tt m1J · 

21. a Lui • să fie slava în Biserică şi (oacele de amăgire ; • .._ ""· ' " '  " �· 
în Hristos Isus, din neam, în neam, în ""Evr.1a.e. tMa1. 11.:. „ 11<,m.1•- 1'· ""' ' "  

vecii vecilor ! Amin. t 5. ci, credincioşi • _adC\·ărulu� în dn· 
*Bom.11.36;16.27. Evr.13.21. goste, să „ creştem m toate pm1ntrlr. 

41 . Vă sfătuiesc dar eu •, cel intern· 
. niţat pentru Domnul, să vă purta

t• „ într'un chip vrednic de chemarea, 
pe care aţi primit-o, "Cap.3.t. l'Um.t,t. =Filip.1 .27. Col . J . J0. 1Te1.1. 12. 

ca să ajungem la Cel t IX este upul. 
Hristos. • Zah. •.1e. 2(or. • -'· , . .., _"" 1 '- '  " 

oo Cap. 1 .22j2.21. + Col . I . I" . . • 

16 Din • El tot trupul, _b111� iadie· 
gat · şi strîns legat, prin wacr: dJ he-
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care închei tură, îşi prir:neşte . creJte_re.a, 
potrivit cu lucrarea f1ecăre1 parţi m 
măsura ei, şi se zideşte în drll!i���-�� 19_ 

1 7. lată dar ce vă spun şi mărturisesc 
eu în Dumnul : să • nu mai trăiţi cum 
trăiesc păgînii, in •• deşertăciunea gîn-

�����LJ.0::„. 22. Col. 3. 7. 1 Pet. 4.3. ••'Rom. 1. 21. 

31 . Orice • amărăciune, orice iuţ" ori�e mîni_e, o_rice strigare, orice 11e, vehre •• ş1 orice fel ţ de răutate 
c e

piară din mijlocul vostru. Să 
... � col. 3. S, 19. "''"Tlt3.2. Iac.4. 11. l Pet. 2 . t .  tTlt 3 
32. Dim potrivă, fiţi • buni uni· 

·3• 

alţii, miloşi, şi iert;iţi-vă •• unul p� c
l
u 

tul, cum v'a iertat şi Dumnezeu pe va :  
în Hristos. 01 1 8. avînd mintea întunecată •, fii�d 

străini •• de viaţa lui Dumnezeu, dm '' 2C0•· 2· 10· Cot. :i. 12• 13· 0"Mot. 5. u. Marc . u. 20• 

pricina neştiinţei în care se află în 
urma împietririiţ inimiilor. •' Fapt. 26.IB. 5 1. Urmaţi • dar pilda lui Dumn 
"" C•p. 2.12. oau.s. 1Tes.4. 6. tRom. i . 21. zeu ca nişte copii prea iubiţi. e-

1 9. Ei •  şi-au perdut orice. pic de .si�- • Mat. 5. 45, 48. Luc. 6. "6. cap.4 :ri. 
ţire, s'au •• dedat Ia �esfrmare, ş1 sa- 2. Trăiţi • în dragoste, dupăcum ··

·
şi 

vîrşesc cu lăcomie or1ce fel de necu- Hristos n�-a iubit, ş! S'a ?at pe Sine 
răţie. •1 Tlm.<.2. ''" Rom. t. u, 26. 1 Pet.4. 3. 
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20. Dar voi n'aţi învăţat aşa pe Hri-
stos ; "'Ioan 13. 3.1; 15. 12. 1 Tes. 4.  9 .  1 Ioan 3. 11, 23; -4. 2t. 
21. dacă•, cel puţin, L-aţi ascultat, "''Gat. 1. 4; 2. 20. Ene. 1. 27; 9.H,26; l0.10,12. l loan :i.is. 

şi dacă, potrivit adevărului care este t F•0•9·21· Lev. t . 9. 2cor. 2. 15. 

în Isus, aţi fost învăţaţi, • Cap .. 1 .1:1. 3. Curvia •, sau orice altfel de necu-
22. cu privire la felul vostru de viaţă răţie, sau lăcomia de avere, nici •• să 

din trecut, să • vă desbrăcaţi de omu)•• nu fie pomenite între voi, aşa cum se 
cel vechi care se strică după ţ poftele cuvine unor sfinţi. •'Rom. 6.13. lCor. e. is. 
înşelătoare ; "' Col.2.11 : 3. S. 9. Evr.12.t. t Pet.2. 1 .  2Cor.12.21. Cap.4.19,20. Col.3.5. ITes.4.3,etc. *"'lCor.6.L 
„ Rom.6.6. Cop. 2.2.:i. n„.11. Col. 3.7. t ! Pet.4.3. 4. Să '!u. se audă ni�i • �uvinte por-
23. şi să vă inoiţi • în duhul minţii coase, mc1 vorbe !1�ch1bzu1t.e, nici glu-

voastre •Rom 12 2. Cot 3.10. me proaste, car1 nu smt cuviia-
24. şi ' să • vă îmbrăcaţi î� �mul

. 
cel cioase ţ ;  ci mai de grabă cuvinte de 

nou, făcut „ după chipul lui Dumne- mulţămire. •Mat.12. ao.  cap.4.!!9. ••Rom.1. :11. 
zeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe t t Cor. 6. 9. Gal. s. 19,21. 
care o dă adevărul. •' Rom.6. 4. 2cor. 5. 11. 5. Căci ştiţi bine că niciun curvar 
Gal.6. 15. Cap.6.11.  Col.3.10. ••Cap.2. 10. niciun stricat, niciun lacom de avere' 
25. De aceea, lăsaţi-vă de minciună : care este un închinător la idoli•' 

„fiecare dintre voi să spună • aproa- n'are •• parte de moştenire în lmpă: 
pelui său adevărul", pentrucă sîntem •• răţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu. 
mădulare unii altora. • Cot. :i.  6. l Ttm.6. 17. •"Gat. 5.21. Apoc. 22.1s. 

• Zab.8. 16. ven.15. Col.3.9. 00Rom. 12. 5. 6. Nimeni • să nu vă înşele cu vor-
26. „Miniaţi-vă • şi nu păcătuiţi". Să be deşerte ; căci din pricina acestor 

n'apună soarele peste minia voastră, lucruri vine •• minia lui Dumnezeu 
• Ps . 4 . 4; 37. 9. peste ţ oamenii neascultători. "ler.:ai.8. 

27. şi să nu • daţi prilej diavolului. Mat.U.4. eot.2.4,8,lS. 2Tes.2.3. ••'Rom.1.18. ţCap.2.2. 
• 2 eor. 2. 10, 11. Iac. 4, 7. lPet. 5. 9. 7. Să nu vă întovărăşiţi dar deloc 28. Cine fura, să nu mai fure ; ci mai cu ei. de grabă să lucreze • cu mînile lui la 

ceva bun, ca să aibă ce să dea celui•• 8. Odinioară eraţi • întunerec ; dar 
lipsit. acum sînteţi •• lumină în Domnul. Um
•P"ap1.20. ss. 1 Tea.u1. 2Tes. 3. 8, 11, 12. ""Lnc. 3.11.  blaţi deci ca nişte copii ţ ai luminii. 
29. Niciun • cuvînt stricat să nu vă ia- • Isa.9.2.  Mat.4.16. Fapt.26. 18. Rom . 1. 21. Cap.2.11,  

să din gură ; ci unul •• bun pentru ţ 12; 4.18. Tlt 3.3. l Pet. 2.9. •'•Ioan 8. 12; 12.'6. 2cor.3. 

zidire, după cum e nevoie, 'ca să dea 18;4.6. 1
-
T� . u. lloan 2.9. t���. 1s.8� 1".""12·�· 

har celor ce-l aud. •Mat. 12. 911. Cap.6.4_ 
9. �aci �oada • .h!_m!ntl �t� m or�ce 

Col.3.8. ""Col.4.6. lTeo.5.11. t Col.3.16. bunatate, m nepnhamre ŞI m adcrar. 
30. _Să •  nu întristaţi pe Duhul Sfînt I . , 

• G�1 · 6:22· 

al lut Dumnezeu, prin •• care aţi fost 1 O. Cercetaţi • ce este placut mam-
pecetluiţi pentru ziua răscumpărării ţ. I tea Domnului, • •Ioa.7.13; 63. lO. Esec.16.43. l Teo . 5 . 19. •• Cap . 1 . l3. •Rom.12.2. Fillp . l . 10. lTes.5.21. Tlm.-.3. 
t Luc.n.29. Rom.8.29. Cap. 1 . u. 1 1 .  şi nu • luaţi deloc parte la lucru-
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· 

[1 :ă mai de grabă osîndiţi-le ţ. 1' a a�e�stă Biserică , . 1 1 49 in cor i;. "· li; lO. 20. 2 cor. 6. 14. 2 T„ s 
fa
t
ra �bîrcitură s�u

sla
lt
v1tă, fără pată •• ;,!noro:a.21; 13. 12. G•l: 6. s. t Lev . 10.17. lT·I�.�.�· s a, c1 ţ sfîntă şi fă

a
ă

cev� de felul ace: 
l 2 Căci • e ruşine numai să spune · •2cor. 11 .2. C.i i � Pnhană. 

ce iac ei în asc�ns. •Rorn. t.:u,26. Vero�. 
28. Tot aşa tr 

.
b 

. . · „Ctnt. •. 7. !Cap. 1 . 
l3. O.ar .toate ace�t� Ju.cruri, cind ��rbaJi� �evesteie Uie Să-şi iubească �l 

sînt osind1te d� lu!111na, s1nt date Ia .me }ŞI iubeşte �e�!sfe trupurile lor. iveală ; pentruca. ce1ace scoate totul la sme 1nsuş. a, se iubeşte pc iveală, este lum!na. " lo•n 3. 20, 21. Evr. 4. 13. 29. Căci nimeni nu 
. . 

l 4. De ac.eea zice
_: „�eşe.aptă-te • tu, trupul lui, ci îl hrăn:1·a u_nt. vreodatl 

care dormi, scoal_a-te
" dtn morţi, şi 

cu drag, ca şi Hrist 
şte, .tl 1.ngrijeştc 

Hristos te va lumina. • I•a.00. 1 . Rom 13 
30. pentrucă noi • 

o� Biserica ; 
�:P1:i\�C;,t�a:'1: l Teo. 5. o. •• 1oan6.25. Rom .o. � 6: a�e trupului Lui, carns���m mădular� 
� • d 

Şt os dtn o.asele Lui. 1n carnea Lui 
1 5. Luaţi seam� eci să .umblaţi cu �· 

băgare .de s�ama! nu ca . nişte neînte- 3 1 . De ace;�2�� ��. 12. 6. 1 cor.o. 15;12.?7. 

lepţi, c1 ca mşte '':1!elepţ1. •eo1.u. său şi pe mamă-sa
a �sa omu� pe tatJJ 

1 6. Răscumpăraţi vremea, căci •• zi- vastă-sa, şi cei doi .�1 se vf. hp1 de ne-

��„�!��; ��1
l_eioon 12. 35. Cap'.'6�f�: 6. to. Col.<. s. 

trup". 
vor I un smgur 

1 7. De aceea • nu fiţi n epricepuţi' ci' 3
;F�2:21· M•1· 19·5· Matt. io. : , s. •• i cor.o.11. 

, · ama aceasta este ma � înţelegeţi•• care t este voia Domnu- b.e�c) despre Hristos şi d;:p; v
is.0c

r
lui. • Col .4 . 5 .  ''-'Rom. 12.2. tlTeo.4.3;6. 18. nea . - . 
1 8. Nu • vă îmbătaţi de vin, aceasta 33. !ncolo fiecare din • voi să- i . _ este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi pli- beasca nevasta ca · ş iu 

ni de Duh. să „ se teamă de b��b���e ;  ş i  nevasta 
.,,..Prov. 20.1i 23 . 20 , 30. Ise..5.11, 22. Luc.21. 34.. "'Yen.25. Col.3.19.  " ° I  Pt>l.S.6. 1 9. Vorbiţi între voi cu • psalmi, cu 

cîntări de laudă şi cu cîntări duhov
niceşti, şi cîntaţi şi aduceţi din toată 
inima laudă Domnului. 

• Fapt.16.25. l Cor. 14 . 26.  Col. 3.16. Iac.5.13. 

20. Mulţămiţi • totdeauna lui Dumne
zeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în •• 
Numele Domnului nostru Isus Hristos. 
• Ps . 31.1 .  Isa . 63. 7 .  Col.3.17. J Tes.5. 18. 2Tes.1.3. 

"�rr.13.15. l Pet.2. 6; 4.11 .  
21 .  Supuneţi-vă • unii altora în frica 

lui Hristos. '' Filip.2.3. 1Pet.5:5. 

22. Nevestelor•, fiţi supuse bărba
ţilor voştri ca •• Domnului ; • Fac.3.16. 
ICor. U.:U. Col . 3.18. Tlt.2.6. l Pet. 3 . 1 .  ••Cap.6.5. 

23. căci bărbatul • este capul nevestei, 
după cum şi Hristos•• este capul Bi
sericii, El, Mîntuitorul trupului. 

""' l Cor.11.3. (l.,..Cap . l . 22j 4.15. Col.1.18. 

24. Şi după cum Biserica este su
pusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele 
să fie supuse bărbaţilor lor în • toate 
lucrurile. ocol.3.20,22. Tlt2.9. 

25. Bărbaţilor•, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S'a •• 
dat pe Sine pentru ea, •Col.3.19. 1 Pe1. 3.7.  
"l'apt.20.28. Gal. l . 4; 2.20. Ver!.2. 
?�· ca s'.o sfinţească, după ce. a cu

r�ţ1t� pnn • botezul cu apă pnn Cu
vint • OJoon 3.6. Tlt 3.6. Evr.10.22. lloan&.6. 
O:;.Joao 15.si t7 . 17. 

27. ca • să înfăţişeze înaintea Lui 

6 1� <::0e.ii. ascultaţi •  în Domnul de pannţn voştri, căci este drept. 
l'I P'rnT. � ?i. l'ol . 3 _ J). 2. „Să cinsteşti • pe tatăl tlu şi pc 

!"am� _ta" - este cea dintîi porunc! msoţ1ta de o făgăduinţă - •&>od.ll.u. ���\;:L6�����-
. l��r. 3

.
�. 19. Ezec. 2:!. �.  �a1. 1 . 6. 

3. „ca să fii fericit, şi să trăieşti 
multă vreme pe pămint." 

4. Şi voi, părinţilor•, nu intărîtaţi la 
minie pe copiii voştri, ci creşteţi-i ••, 
în mustrarea şi învăţătura Domnului. 
"' Col. 3. 21. oo Fac. 18. 19. lleut. 4. U ;  6. �. )); l i .  11. 
Ps.78.4. EroY.19.18;22.6 ; � . 1•.  

5. Robilor•, ascultaţi de stăpînii \'O
ştri păminteşti, cu •• frică şi cutremur, 
în ţ curăţie de inimă, ca de Hristos. 
"'"Col.3. 22. 1 Tim.6. 1. Til 2.9. l P"-.2. IS. 00:?Cor. �-1�. 

Fllip.2.12. ţl Cron.29.17. Col.3.22. 

6. Sluj iţi-le nu • numai cind sinteţi 
sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea sl 
plăceţi oamenilor, ci .ca. n.işle ro.bi a1 
lui Hristos, cari fac dm mimă \'01a lua 
Dumnezeu. •c•• · 3 · "' �· 
7. Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnulm, 

iar nu oamenilor, . . . 
S. căci ştiţi • că fiecare, fie " rob. fic 

slobod, va primi răsplată de!� �om· 

nul după binele pe care-l va ft facut. 
O'Ro�.'.?.6. 2Cor.5. l0. Col.!.:?4. „GsJ.'.'_!" . . ' 01 J.ll  

9. Şi voi, stăpînilor •, purtaţa-\'1 la 
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fel cu ei ; ferifi-vă de ameninţări••! ca unii cari ştiţi că Stăpînul lor ş1 
al ţ vostru este în cer, şi ţţ că înain
tea Lui nu se are în vedere faţa o
mului. .... Col. � . ]  . ........ Lev.25. 43. ţloan 13.J3. 
ICor. 7.22. ţtRom . 2. 11 .  Col .3.21>. 

I O. Incolo, fraţilor, întărifi-�ă în 
Domnul şi în • puterea tăriei Lut. 

"'Cnp.t.19;3. 16. Col. 1 . 1 1 .  
1 1 . Imbrăcafi-vă • cu toată a_rm_ătu

ra lui Dumnezeu, ca să puteţi finea 
pept împotriva uneltirilor diavolului. 

c-nom.13.12. 2Cor. 6.7. Vers.ta. JTes.5.S. 

1 2. Căci noi n'avem de luptat ÎmJ?O
triva cărnii • şi sîngelui, ci împotriva 
căpeteniilor„, împotriva domniilor, im: 
potriva stăpînitorilor ţ întunerecului 
acestui veac, împotriva duhuril<?r rău
tăţii cari sînt în locurile cereşti. 
o Mut. 16.17.  1 Cor. 15.60. \"�� Rom. s. 38. Cap. I. 21. 
CoJ. 2. 15. t Luc. 22. �- Ioan 12. 31; U. 30. Cnp. 2. 2. 
Col . t . 13. 

1 3. De aceea •, luaţi toată armătura 
lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împo
trivi în •• ziua cea rea, şi să rămînefi 
în picioare, după ce veţi fi biruit totul. 

('12Cor.10.4.. Y('r.! . l l .  �;"Cnp.5. 16. 

ci�!·· s:�1�5:::r�r i�t/r��a(i i
J!0c�ulP ;�: 

toşa neprihănirii, .... ba. 1 1 . 5. Luc.12.85. 
lPet.1.13.  oqsa . 59. 17. 2Cor. 6 . 7. tTes.5.S. 

1 5. avînd picioarele încălţate • cu rîv
na Evangheliei păcii. • rsa . 52. 7 . Rom.10.1s. 

1 6. Pe deasupra tuturor acestora, 
luaţi scutul • credinţei, cu care veţi 
putea stinge toate săgeţile arzătoare 
ale celui rău. �" l loan 5.4. 

1 7. Luaţ i •  şi coiful mîntuirii şi bia •• Duhului, care este Cuvîntul f3: �;��!���-��; 19�:��- 00 . 17 .  l Tes . . �. 8. ��·Evr. 4,. �� 
1 8. faceţi în toată vremea, prin D hui, tot felul de rugăciuni • şi cere �

Vegh_eaţi ••_ 
1� aceasta, cu toată stărui�: ţa, ş1 rugacrnne ţ pentru toţi sfinţii :�����::�����ţ ��;��-���-;;��� ;_:_

· :T1î:1 .�����nt. �: 
1 9. şi pentru • mine, ca, oridecîteor· îmi deschid gura, să mi se dea cuvînt

1 

f:in�ă E���ghue�?:i�ut cu •• îndrăzneală 
i:.Fapt . . & .29. Col.-t.3. 2Tes .3 . ! .  \��' 2 C'or.a.12. 

20. al cărei sol în • lanţuri sînt •• . pentruca, zic, să vorbesc cu ţ îndrăz'. neală, cum trebuie să vorbesc. \� 2cor.5_ 20 ;��;�:.
t::i�:;

l� · �a���;!.
· 
��-�-�ii�;�� ��: ��e���'.�: 

1
: 

2 1 .  Acum, ca • să ştiţi şi voi despre mine, Tihic„, prea iubitul frate şi slu
jitor credincios în Domnul, vă va face 
cunoscut totul. 

\� Col. 4 . 7 . MFnpt.20.4. 2Tim.4. 12. Tit 3.l2. 
22. Vi l-am • trimes înadins, ca să 

luaţi cunoştinţă despre starea noastră şi să vă îmbărbăteze inimile. ,, co1.u'. 
23. Pace • fraţilor, şi dragoste împreună cu credinţa, din partea lui Dumnezeu Tatăl, şi din partea Dom

nului Isus Hristos ! <• 1 Peu.11. 

24. Harul să fie cu toţi cei ce iubesc 
pe Domnul nostru Isus Hristos • în 
curăţie. Amin. "Tit2.7. 

E PI STO LA L U I  PAVE L CĂT R E  F I LI P E N I  
1 1 .  Pavel şi Timotei, robi a i  lui Isus 

Hristos, către toţi sfinţii în • Hristos 
Isus, cari sînt în filipi, împreună cu 
episcopii 1 şi diaconi i : • 1 cor.I.2. 

2. Har • voua şi pace dela Dumnezeu, 
Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus 
Hristos ! ...., Rom . 1 . 7. 2Cor. 1. 2. 1 Pet.1.2. 

3. Multămesc• Dumnezeului meu pen
tru toată aducerea aminte, pe care o 
păstrez despre voi. •Rom. l . B, 9. 1 Cor. 1 . 4 .  
Etes . 1. 15,16. Col. J . 3. 1 Tee. 1.2. 2Tes. J . 3. 

4. ln toate rugăciunile mele mă rog 
pentru voi toţi, cu bucurie 

5. pentru • partea, pe care o luaţi la 
Evanghelie, din cea dintîi zi pînă a
cum. (l.Rom.12.13; 15.26. 2 Cor. S . 1 .  Cap.4 . 14,lli. 
Sau: prheghelo.cl. 

6. Sînt încredinţat că Acela care a în
ceput în voi această bună lucrare", o 
va isprăvi pînă •• în ziua lui Isus Hri
stos. '' loe.n6.29. 1 Tes. 1.3. MVers.10. 

7. Este drept să gîndesc astfel de
spre voi toţi, fiindcă vă port în ini
ma mea, întrucît, atît în lanţurile ' 
mele cit şi în apărarea •• şi întărirea 
Evangheliei ţ, voi ţţ sînteţi toţi păr
taş aceluiaş har. •v.re.11. ••2C<>r.3.2;7.3. 

ţE!es. 3 . 1 ; 6.20. Col.J.3,18. 2Tim..1 . 8. ttCap.4.H. 

8. Căci martor îmi este Dumnezeu• 
că •• vă iubesc pe toţi cu o dragoste 
nespusă în Isus Hristos. 
,,_.. Rom. l . 9; 9. 1 . Gal.1.20. ITts.2.5. i:ti:t Cap.2.26; 4 . t . 

9. Şi mă rog ca • dragostea voastră 
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-
crească . tot ma i mult în cunoşti . 

• 2. sr orice pn�epere, . . " l Te•. •.12. Fti.::.t: b� �ristos, Căci a . I l ' H  
ş 1 0. ca s ă  ?�s�b1ţ1 l�crurile alese 2�e ' r./� cu mult mai 
entru.c� •: s_a .  f1ţ1 0:uraţ1 ş_i .�ă nu viÎ. bui

. dar! P�ntru voi 
Cor. •.•. ''.'Tlm. 1 . 0. poticn1t1 pma m ţ ziua ven 1r11 lui Hri- 25ntş

ă .sa_ ramîn în t' este mai de tre-ptos. iC< Rom . 2.tR; t2.'.!. Eres.s. 10. ��Fapt.24. 1 r- · 
... l .Sl�t Încredint'l·· . . �,..... a.1•: &:

""· t 1 cor. 1 . s. 
. " . 

. '· î�::11nea ş1 voi trăi C: �1 şt�u că voi 

1 t. phm de roada nepnha�1rii, prin • str i�tarea ş1 bucuria v
o1 toţi, pentru 

1 us Hnstos, spre slava •• ş1 lauda lui 2� • 
creduite1 voa. 

Dumnezeu. �' 1oan 1s.4.,5. Ere11.2. 10 c l v . · p_entruca, prin int (IC1tp.'.!.2• 

� roanJ3. 8- Efee. 1 . 12 , u .
_ . 

. o - 1.6. 
d
o1i sa _��eţi în mine �arcerea rn�a I� 

12. Vreau . să şţ1ţ1, _ fr�ţilor, ·că îm- �7 auda m _Isus Hristos. �;��' Pncină 
re ·urănle m can ma gasesc, mai de- . '.'/uma1, purtat i-vă • . ; 1 .""·"· Prabă au lucrat l a  îna intarea Evanghe- �redn1c de Evanghel ia lu · �t"1� un chip 

llei. • c�uca,_ f�e �ă voi veni s� ;�sto�, pen-
1 3. In �de".ăr, m ' . toat� c�rtea im- des��� r:�me_a,,depar�e de voi,":�· 

he 
părăteasca, ŞI pretut1nden1 aiurea toţi laş duh 0.1 c_a rămmeţi tari în aud 
ştiu că sînt . 

pus în lanţuri din_ p;icina pentru �r� ·cat luptaţi cu ţ un su fle�tet 
lui Isus t! nst�s. . . ·' Cap. 4. :<?. Col. 1. 10. l Tes�� �Evangheliei, ' 1:r„ . 1. 1  
l 4. Şi cel mai m�lţ 1 d m  fraţi, imbăr- ttLudoa. · · '· 1· „ C•1• . • . 1 . t 1 c„ . 1. 10: 

bătali de Iannţunle mele, au şi mai 28. fără să vă 1 •  t " . . .  
multă îndr_ăzneală . să vestească fără Protivnici ; lucruÎs:c1 1�spa1mîntaţi de 

teamă Cuvmtul Im Dumnezeu. e1 .o dovadă de perz��e
a 

i
e:!e pent,ru 

l5. Unii, _este a�evă_rat,_ p�opovădu- Iuirea voastră, şi aceast� �ela 
�u min

iesc pe �;1stos dtn _p1z�a ŞI �in _duh zeu. " . (\2Te�· �-.l. v�'Rom.s. i; . 2 Tua���1� de cearta ; dar alţ u dm bunavomţă. �9; Cac1 cu privire la Hristos vouă , 
. " Cop. 2. a. 

y1 s a d�t ha�ul nu " numai să' crede i 
16. Aceştia din urmă lucrează din m El, c1 să ş1 pătimiţi pentru El I 

dragoste, ca unii cari ştiu că eu sînt . ... ."�
Fap1.. 5.„t. Row.b. 3• ""'l-;l'S.2• 8. 

însărcinat ' cu apărarea Evangheliei ; 3o. şi sa _şi duceţi ', cum şi faceti, • vera.1. aceeaş l_upta, pe care " aţi văzut-o IJ 
17. cei din�î i, din duh d_e ceartă ve- mine, şi �e. c�re . a�zit i că o duc şi 

stesc pe Hristos nu cu gmd curat, ci acum. co1. •. 1. --·h•'·"·"·'"- IT"·'·' 

ca să mai adauge un necaz Ia lanţurile . mele. 2 } · De_ci, dacă este vreo îndemnare 
18. Ce ne pasă ? Oricum : fie de ochii • m Hristos, da5ă este neo mîngiiere 

lumii fie din toată inima, Hristos este m dragoste, daca este vreo legătură •  
prop�văduit. E u  mă bucur d e  lucrul a. Duhu!ui, dacă este vreo milostivire 
acesta şi mă voi bucura. ş� vf:�elf-��r.are 0, � 2Cor. ll.. u� 

"" :·ou. 12_-
19 Căci ştiu că lucrul acesta se va · . . \ bucuria deplina, ş1 a\·eţ1 

în_t�ar�e spre mî�tu_ire": m�a prin ru- �î��"!t'.re, 0 dra��:.1:,29u�.:�1�: ,�,i "u� gacmmle v_oastre ş1_ prm aiutorul Du- ieor. 1 . 10. 2 eor.1a. 1 1 . cap. 1.:!7;a.16; u. 1 1•ct.3.•. 

hului" Iul Isus H"'.����:i.n. ''"Rom.Q.g. 3. Nu faceţi nimic• din duh de ceartl 
20. Mă aştept şi  nădăjduiesc cu tă- ��� „d;lec���v!ă ����-�t:�ă 

c�cî�lt�l��:; 
rie '  că nu voi fi dat de ruşine " cu pe sus de el însuş. •r.,u.c�. '"' 1 . 1c, 16 
nimic ; CÎ Că t 3CUffi, C3 totdeauna, lnc. 3. 1". Q.::-: Rom. 12. 10. Efes.�.:!l. l�U.5. 
Hristos va fi proslăvit cu îndrăsneală 4. fiecare din voi să se uite nu la 
în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie foloasele lui, ci • şi la foloasele altora. 
prin moartea mea. 0 1 cor. 10 :?,,:tt: 13 \ 

(tRom.B.19. �'�' Rom.5.5. ţEfes.6.19,20. 

2L Căci pentru mine a trăi este 
Hristos şi a muri este un cîştig. 22. Dar dacă trebuie să mai trăiesc 
în trup, face să trăiesc ; şi nu ştiu ce 
trebuie să aleg. 

2l Sînt strîns • din două părţi : aş dori să mă mut„ şi să fiu împreună 

5. Să • aveţi în voi gîndul acesta, care 
era şi în Hristos Isus : 

fl){aL.ll .�.IoanlJ.15. I Pd. 2.Zt. l loa..n :!. ll 6 El măcar că • avea chipul lui Dum· 
ne�eu,' totuş n'a •• crezu.I ca un lucru 
de apucat să fie deopotrivă cu Dumne· 
zeu, ::i}oa.o l . l,2; 11.5.2(or.'-'·  ('o\.I l:._[Tr.I. L 
\'(1 (oan 5.1B;l0.3J. 
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7 . • S'a desbrăcat pe sine însuş ş1 . îngrijească într' adevăr de starea voa-
a l

.
u
c
a
1
t un chip d_e rob••, făcîndu-Se ţ stră. • Ps. 60 . 13 1 3 21 . Ce-i drep_t, toţi un:blă • după fa� asemene,� 

oa,n;:ni:.,�r;u. :.�",;,.":;.�·,�:O.":;.; Joasele lor, ŞI nu dupa ale lui Isus 62.tDiaoo'·'·,.',","i:_ ,,',; .. i.;zR-"'
oec

.rn
'·
.„,
·
.·,zi. • .'�s.1�:t��·,����i�

_
14,���-Zl.27

. Hristos. "'l Cor.10. 24. 33; 13.o. 2Tlm. c. 10, 16. 22. Ştiţi rîvna �ui în.cercată ; cum, ca .  s La înfăţişare a fost găsit ca u_n un copil cu tatai lu�, a lucrat ca un 0� S'a smerit şi S'a făcut • asculta- rob împreună cu mme pentru înaintor' pînă la moarte, şi încă moarte de tarea Evangheliei. 
cruce. ..., l'tlnt.26.29, 42. loanlO. lf!. Ev

;
· �· B; 12•2• .... lCor.4.17. 1 Tim. 1 . 2. 2 Tlrn. t.2 9 Deaceea şi Dumnezeu L-a mălţat 23. Pe el dar, nădăjduiesc să vi-l tri: ne�pus de mult, şi l-a•• daţ Nume e� met, de îndatăce voi _vedea ce întorsă. care este mai pe sus de orice nume ' tură vor lua lucrurile cu privire la •Ioan 17. 1,2.6. Fapt.2.39. Evr.2.9 . .,....., Efee.J.:i!l,21. 

mine. "
\
'0'. ·�entruca •, în Num�le lui Isus, �ă 24. Şi am • încredere în Domnul că 

se plece orice genunchi al celor ?m în curînd voiveni şi eu. • cap . 1 . 2ă. FUm. 22. 
ceruri de pe pămînt şi de supt pămmt, 25. Am socotit de trebuinţă să vă ,: 1, •. „. 23. M•t. 28. 18. Rom.a.11. Apoc. 6• 13• trimet pe Epafrodit•, fratele şi toval ! .  şi orice• limbă să mărt!-lris�ască, răşul meu de lucru •• şi de luptă, trispre slava lui Dumnezeu Tatai, ca Isus mesul şi slujitorul ţ vostru pentru ţţ 
Hristos este Domnul. nevoile mele. • Cap.4.18. ••Fnm.2. t 2 Cor. 8.„_ ..-. 1oan 13.13. Fapt.2. 36. Rom. J.t . 9 . l Cor.8. 6; 12. s. ţţ2Cor. 11 . 9. Cap.4. 18. 
1 2. Astfel dar, prea iubiţilor, după 26. Căci• dorea ferbinte să vă vadă cum• totdeauna aţi ţost . ascultător!, pe toţi ; şi era foarte mîhnit, pentruduceţi pînă la capăt mmtuirea vo.as!ra, că aflaserăţi că a fost bolnav. •eap.1.e. 

cu frică •• ş i cutremur, nu num�i cmd 27. Ce-i drept, a fost bolnav, şi foarsint eu de faţă, ci cu mult mai mult te aproape de moarte, dar Dumnezeu ac
1
u
3
m_ c' î,."c1_

lipsu
a
m
m
n
e
e
a
ze
. 
u ." ���·:·�;;1�es�:�: a avut milă de el. Şi nu numai de el, d D ci şi de mine, ca să n'am întristare lucrează în voi, şi vă dă, după plăce- peste întristare. rea Lui, şi voinţa şi Î�!��,��-i[.e;;,.1S.2t. 28. L-am trimes dar cu atît mai în 

I f - • • f · grabă, ca să-l vedeţi şi să vă bucuraţi 1 4. faceţi toate lucruri e ăra cir 
m iarăş, Şi să fiu şi eu mai puţin mîhnit. şi fără şov�i�[�;·;0_ 1o. tPeL '· '· '"'Rom. tu. 29. Primiţi-l deci în Domnul, cu toa-

1 5. ca să fiţi fără prihană şi cura- tă bucuria ; şi preţuiţi • pe astfel de 
ţi, copii • ai lui Dumnezeu, f�r� vină? oameni. • 1 cor.16. 18. 1 Tes. 5.12.1T1m . 5. 11. 
în •• mijlocul unui ţ neam ticalo� ŞI 30. Căci pentru lucrul lui Hristos a stricat, în care străluciţi ţţ ca mşte fost el aproape de moarte, şi şi-a pus 
lumini în lume, · �••t.6.46. Eles. 6. 1. viaţa în joc, ca • să împlinească ce 
„ 1 Pe1. 2.12. tDent.S2.6. ttMat. 6. U.16. Eles.6. 8. lipsea slujbei voastre pentru mine. 1 6. ţinînd sus Cuvîntul vieţii ; aşa • 1 cor.16.17. C•p.1.10. 
ca în ziua lui Hristos, să mă pot lău
da'• că n'am •• alergat, nici nu m'am 
ostenit în zădar. 

02cor.1. l4.. 1 Tes.2. 19. i;.��Ga.1.2.2. 1Tea. S. 6. 
1 7. Şi chiar dacă va • trebui să fiu 

turnat ca o jertfă de băutură peste 
jertfa şi •• sl�jb� credinţei vo�stre_. eu 
mă ţ bucur ŞI ma bucur cu VOI toţi. 

0:.2Tim.4.6. „.„>Rom.15.18. ţ 2 Cor. 7. u.. Col.I, 2'. 
1 8. Tot aşa şi voi, bucuraţi-vă, şi bu

curaţi-vă împreună cu mine. 
1 9. Nădăjduiesc, în Domnul Isus, să 

vă trimet în curînd pe Timotei ", ca să 
fiu şi eu cu inimă bună cînd o să am 
ştiri des ere voi. •Kom.1G.21. 1 Tea.s.2. 
20. Căci n'am pe nimeni •, care să-mi 

împărtăşească simţirile ca el, şi să se 

3 1 .  lncolo, fraţii mei, bucuraţi-vă• 
în DomnuJ...., 2cor. 1s. 1 1 .  Cap. 4. 4. 1 Tea.o.t6. 
Mie nu-mi este greu să vă scriu me· 

reu aceleaşi lucruri, iar vouă vă este 
de folos. 
2. Păziţi-vă • de cînii aceia ; păziţi-vă 

de lucrătorii•• aceia răi ; păziţi-vă t de 
scrîjilaţii aceia ! •Isa.06.tO. Gau. 1;. 
.(to:t2Cor. U . 13. ţRom.2.28. Gal.6.2. 
3. Căci cei tăiaţi împrejur • sînte!" 

noi, cari •• slujim lui Du!11nezeu0 p�rn Duhul lui Dumnezeu, can ne ţ laudam 
în Hristos Isus, şi cari nu ne pu_nem 
încrederea în lucrurile · pămînteştl. 
>lDeuLl0.18; 30.8. Ier.4.4. Rom.2.:!9; 4.11,12. Col.2.11. 
.,.."'loau4.23,24. Rom. 7.6. tGal. 6.1'.. 



• • F I L I P E N t  3 4. Măcar c� e!:I aş av_ea pricină ' 4 . 
. credere chiar m !ucrunle pămînte �� j��� Dar în lucrurile , • 1 1 53 
bacă �(tul :re?e ca .se poaţe încrede

ş î� fel ţ de �ceeaş " Părere 1"._ cari am a-
1ucrur1le pam:nte�t.1, �u ş1,,��!. 1��t�,; 17 .

. 
Ur Rol"'.·"·"'"·'· ":G!�,umblăm I. • 

5 eu care smt ta1at 1mprejur , · · şi ·t ma 1-mă pe . · "· tc.r „ ·• 

ta
· zi, '_din ·� nean:iul _ lu i Israel, ��p- pă � i��vă bine la ce i��n:e', fratii�;; 

semi�t1a. Ju1 Ben�amm, Evreu tt dii • 1 c„. ;_r,�1;�r� o aveţi •• î��3;it
ă du. 

Evrei ; m ce priveşte Legea, Fari- !S. Căci v'a� �··•·•· nea.i. o. "1P,1. o. , 
�. c.,uco•rţ. 1;1. z/'!;�;�;t.1i:i. �·;:��:41:1�.1i.22. tRom. u. i .  va �ai spun şi fc�

s de f!'Ulte ori, şi " �ulj1, cari se m'. Phngind : sini 6. în ce. l?.riveşte ' �îvna, prigonitor „ a1 crucii lui Hriit�:.rta ca vrăjmaşi . 
al Bisenc!l ; cu P!lv1re la neprihăni- , 
rea t, pe care o da Legea, fără tt pri- 1 9. Sfîrşitul ' ;:;'�·�"'2·21;•.io. c,p. 1 . 1� 16. 
h ă •Fapt 22 • Gal 1 B 14 • 'F Dumnezeu( lor •• va h pierzarea ,:,:1„:10 .•. ttL�c. i .'6. · · ' · ' •pt. e.>;•. i . slava lor este în e�te pîntecele şi t  
i .  D�r _luc�urile • ' cari i:ientru mine desc ţţ la lucruril�şdnea lor, şi se gîn
erau c1�tigu�1? le-am socotit ca o pier- ;• co,. 11. 1;. • Pet. 2. 1 . •• e pe pămînt. 
dere, dl� p�1c1�a lui Hns�os. �·Mnt. 13. 44. ll . t . 11 . toscn -t. •. 2CQr. 1t . 1�0�1. 16. 1.s. 1 11ru. 6. 5, 

B ca ŞI acum p t 20. Dar cetăje . • . "1 . o. "· ttRom.�;. 8. a m ' . . nvesc oate a- ceruri de •• u d m� noastră este în ceste lucruri ca o pierdere, faţă de tuitor 'pe Don:1n�l şl1 aştHeptam ţ ca Minpre tul nespus de mare al • cunoaşterii ''E1„. 2. o " Col s 1 s sus nstos. lui Hristos Isus, Domnul meu. Pen- lTes.1. 10'. Tit. 2. ut . . I • ��\'IFupt. i . u. t l l'or.3.;. 
tru El am _perdu! t.oa�e şi le socotesc 21 . El • va schimb t ca un gunoi, ca sa c1şt!g pe H ristos, stre smerite, şi-l va� rupul stării noa
�isa.�. u. Ier. 9.2.1,2.f. Ioan 1 ,  „1. I Cor. 2.2. coi.2.2. putui slavei Sale a�e as

1 
emenea tru-

9; şi să fiu găsit în El, nu avînd 0 terii " pe care 0 �r Pdn uc_rarea pu
neprihănire a mea ', pe care mi-o dă toate lucrurile. "

e e
_
a-Ş1 t supune 

Legea, ci aceea:• care se capătă prin lloana.2. o:i��Efes. i . rn. tl���.rii::hl�·.�·"!J. eoi.:u. 
credinja Jn Hristos, ne�rihănirea, pe 
care o da Dumnezeu, prm credinţă. 4 I D 

R 10 � 5 "'' Rom 1 l"· 3 21 22· o ao 10 d
. .1e. ,acee�, pr�a iubiţii şi mult �a.1��i6. · · . . '' • ' ' • ; · 3' a. on 11 mei fraţa, bucuria •• şi cu-

1 0. Şi să-l cunosc pe El şi putered �una mea, rămîneji ţ astfel tari în 
învierii Lui şi părtăşia ' suferinţelor omnul, prea iubijilor ! , 
Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea (1""2Cor.1.u. Cnp.2.1a. 1Tes.2.19,20. trap.���:1. s. 
Lui; �� Rom.6. 3, 4 , o ; s. 11. 2 cor. 4.. 10. 1 1 . nim.2. ?· _In�emn pe Evodia şi îndemn e 
11,12. 1Pet.4.13. Smhch1a să fie cu un gînd • în Do�-
1 1 .  ca să ajung • cu orice chip, dacă nul. . . '' Cnp.2.2 ;s .rn.  

1oi putea, la învierea din morji. 3. Şi pe_ t1��·-ade�ărat to1·arăş de jug, 
•Fnpt.26.7. te rog sa V il m aiutorul femeilor ace-

12. Nu că am şi cîştigat premiul, stora, cari au lucrat• împreună cu mi
sau că am şi ajuns ' desăvîrşit *' ; dar ne pe�tru. Evangh�lie, cu Clement si 
alerg înainte, căutînd să-l apuc, întru- cu ceilalţ1 tovarăşi de lucru ai mei 
cit şi eu am fost apucat de Hristos ale �ăror nume sînt scrise în cartea ,; 
Isus. �· 1 Tlm. G. 12. �·* Evr. 12. 23. v1eţ11. �� Rom.16.3. Cap.1.2i. (h) E:tod.:t!.32. P11.69. 
IJ, fraţilor, eU nu Cred Că l-am apU- 2S. Dnn. 12. 1. Luc. 10. 20. Apoc.3.5;13.8;20. 12;2! .e;. 

cat încă ; dar fac un singur lucru : 4. Bu�raţi:vă • totde�una în Dom
uitînd • ce este în urma mea, şi arun- nul ! lara} zic: Bucuraj1-vă ! 

�������2�::.sf �� �; I�So�� 9��4��.ti�r. �.�8." �. lO. 5. Blî
0
n���2·���:�1��. l�� Tfi·:· 1;���,����� 

14. alerg • spre ţintă, pentru premiul de toţi oamenii. Domnul este aproa
chemării •• cereşti a lui Dumnezeu, în pe '. 
Hristos Isus *2Tim.4. 7,8. En.12.1. •.h,\ Evr. a. l .  o:i&vr. 10.20. Inc.5.8.9. l Pet. 4.7.  2PeL.:l.8, D. 2Tl'l.2.�. 

1 5. Gîndul · acesta dar să ne insufle- 6. Nu ' vă îngrijo_raji de_ nimic ; ci în 
!ească pe toţi, cari sîntem desăvîrşi- orice l�cru, a�ucej1 cererile v�astre �a 
li' ; şi dacă în vreo privinţă sînteţi c�n�şt�nţa lu.1 Dum�ez�irt

m ruga

de altă părere „ Dumnezeu vă va lu- cmm ş1 cereri, cu m llă · _ 
min · „ ' „ • · ţ " (1Ps.as.22.Prov.16.2. Mat.6.25. Lo.c.J,2.Z!. 11\'L6.•. 

a şi in 
aceas!�cfr�:�:� •.  '!o. ••G•I .uo. 7. Şi pacea• lui Dumnezeu, care în.-
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trece orice pricepere, vă v a  păzi ini- începutul Ev�ngh�I!e•, cînd am pi 
mile şi gîndurile în Hristos Isus. dm Macedoma, 01c10 • Biserică 0,ecat 

�' Ioan H.27.Rom . 5. 1 . Col. 3 . 15. vut legătură cu mine în ce priva a„ 
8. Incolo, fraţii mei, tot ce este ade- „darea" şi „primirea" afară de voi:Şte 

vărat, tot ce este vrednic de cmste, tot " ' Cor 11 8 
ce este drept, tot ce este curat, tot ce 1 6. Căci mi-aţi trimes în Tesaio . 

:'· 
este vrednic de iubit, tot• ce este yre<!- �

at��v
ş�il�

hi
��I�� 

două ori , ceva p:�'. 

�
c
l��d��

i
�d:�a

o
��

e
v!

a
fn
t:u�I�t:�s���

n-
1 7. Nu că umblu după daruri. Di 

• 1 T„.s.22. potrivă, umblu după cîştigul • ca
m-

9_ Ce • aţi învăjat, ce aţi primit_ şi prisoseşte în folosul vostru. re 
auzit dela mine, şi ce ali văz�t în �me, • Rom . 15. 28. Tu.3. 11 

faceţi. Şi Dumnezeul „ păcn va fi cu ! 8. Am de toat�, şi sînt în belşu : 
voi. • Cop.3.17. MRom.15.93; 1s.20. 1 cor.1<.93. Smt bogat, de cmd am pnmit prF 
2Cor.13.11. 1 Tes.5.23. Evr.13.20. Epafroclit . ce mi-aţi trimes, . . .  un mr 

1 o Am avut o mare bucurie în Dom- ros•• de bună mireasmă, o jertfă ţ b.
nul; că, însfîrşit, aţi putut să vă !noiţi ne primită şi plăcută lui Dumneze�
iarăş simţiminte]e • voastre faţa de o:•caP·2·26· ""'o:' En.13.rn.  t2cor. 9.12

· 

mine. Vă gîndeati voi la aşa ceva, dar 1 9. Şi Dumneze_ul meu să îngrijeas: 
vă lipsea prilejul. •2eor.12.o. că• �e.toate t!ebumtelt;, voastre, după'• 

1 1 . Nu zic lucrul acesta avînd în ve- bogaţ1a Sa, m slava, 10 I�us Hristos 
dere nevoile mele ; căci m'am deprins •Ps.23.1. 2cor.o.s. · ' Eles.1 .1,3. 16° 
să fiu • mulţămit cu starea în care 20. A lui • Dumnezeu şi Tatăl nost� 
mă găsesc. •1 Tlm.6.o.o. să fie slava în vecii vecilor ! Amin. 

1 2. Ştiu • să trăiesc smerit, şi ştiu să '"Ilom.1s. 21. Gal. 1.6. 

trăiesc în belşug. ln totul şi pretutin- 21. Spuneţi sănătate fiecărui sfînt în 
deni m'am deprins să fiu sătul şi flă- Hristos Isus. · 

mînd, să fiu în belşug şi să fiu în fraţii, cari • sînt cu mine, vă trimet 
Jipsă. .,.. I Cor • .f.11.  2Cor.6.10; 11.27. sănătate. .,.. Gal.1.2. 

1 3. Pot totul • în Hristos, care mă 22. Toţi sfinţii vă trimet sănătate 
fntilreşte. •1ooo1s.o. 2cor.12.•. 1 mai • ales cei din casa Cezarului. ' 
1 4. Dar bine aţi făcut că aţi • luat •' Cap.1.1a. 

parte la strîmtorarea mea. • cap. 1. 7. 23. Harul • Domnului Isus Hristos 
1 5. Ştiţi voi înşivă, filipenilor, că, la să fie cu voi cu toţi ! Amin. ''" Rom . 10.21. 

E PI STO LA L U I PAVE L C ĂT R E C O L O S E N I  

1 1 .  Pavel, apostol • al lui Isus Hri- J 6. care a ajuns pînă la voi şi • este în 
stos, prin voia lui Dumnezeu, şi fra- toată lumea, unde dă •• roade şi mer

tele Timotei, • Er ... . 1.1. ge crescînd, ca şi între voi. Şi aceasta 
2. către sfinţii şi fraţii credincioşi din ziua în care aţi auzit şi aţi cu'. 

în • Hristos, cari sînt în Colose : Har noscut harul ţ lui Dumnezeu, în ade· 
şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, văr, ·�1at. 2.l.1'. M•rc.16.15. Rom.10.18. vers.23. 
şi dela Domnul Isus Hristos. „Morc.4.8. Ioan ID.16. Fillp.1.11. t 2 Cor.6.t. E!es.i2. 

* 1 Cor. 4. li. Eles.6.2t. Ge.l.t.3. Tlt.2.11. tPet.0.12. 
3. Mulţămim • lui Dumnezeu, Tatăl 

Domnului nostru Isus Hristos, căci ne 
rugăm neîncetat pentru voi, 

*I Cor. t . 4. Efee. t . 16. FUlp. 1.3;  4.6. 
4. şi am auzit despre credinţa voa

stră în Hristos Isus, şi despre drago
stea •, pe care o aveţi faţă de toţi 
sfinţii, *Efea. 1 . 16. Ve115.9.·F:llm.6. Evr.6.10. � d.in prici�a l!ădejdii care vă �şteapta m cerun ·ş1 despre care aţi auzit mai înainte în cuvîntul adevărului · E-
11angheliei, • 2'11m. M 1 . 1  Pet .. 1 .• 4. 

7. C!Jm . aţi învăţat dela Epafm •, 
prea mb1tul nostru tovarăş de slujbă. El este un credincios slujitor•• al lui 
Hristos pentru voi, 

i:.cap.4.12. li'ilm.23. "t<�·2Cor. 11.23. t Tim.4.8. 

8. şi ne-a vorbit despre dragostea • 
voastră în Duhul. •Rom.'15.30. 

9 . .De aceea • şi noi, ·din ziua cînd am 
auzit aceste .lucruri, nu încetăm să ne 
rugăm pentru vo� şi să cerem să •• vă 
umpleţi de cunoştinţa ţ voiei Lui, în 
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orice fel de. înţel��ciune ţţ şi price- I , 2 . 

• P,e,r!r��:.���!��:��=r�s. ;��f;�-�tti·,��·-i.��·3.4. �t��te, ca „ să vl f ă 
1 1  :>s 

,. • tf I făr'a· inv�11n
.n
ăte;

a 
•L
u
_ i sf

in ta1',
c
fa"r

s
ăă vr

ă1_hinfăţi._ 1 O. penţruca as. e să vă purtaţi în- p 

tr'un chip vrecţn!c de_ Dornnul, ca „ 412;Z7. 1Tee.„. 7. ii���·.;���;:· �0 Luc.t. n;�:� �1 
să·I fiti pllis_uţ1 m orice lucru : adu. · n�greşit, dacă r •. · . · · 
. d roade ţ m tot felul de fapte bu )l�rte intemeiaţi , .ăm1neţ1 şi mai de-
ş
c:"crescînd în cunoştinţa lui Dum�:: •n(ă, fără să vă şi neclllltiţi în ere 1 Flii 1 21 1 T 

dea Evanghel iei abateţ i" �ela năde -: ����1�.�:.1;sc�.9.e. �1ip. i . 11 ���t.�:1��\!7:a�!· c�re a fost pr� P;v�ar� aţ1 t auzit.� 
l I. întăriţi •, cu ţoată. puterea, pot

.
ri: f�pturi de supt Fer adu1tă oricărei tt 

vil cu tăn� .slavei l�1,_ pentru orice b��0�_;�1!00st făcut �u�
1 P!v�tre: 'ţ slu

răbdare „ ŞI mdelunga rabdare, cu bu- " 2  " '" t Ro . l1„ ' , . . ţ 24
co,

M
.3.�;�. 1; 0.'18. Ere�\1.�����;�·1s.T,�t •:��1.�: 

c�,1,e_,. 1'6., a.10 • .,...:o Efes. 4.2 .  tFapt.5. 41• Rom. ' 9 • a bucu "1 
·� • !"ele pentru " r voa�, �m.'. în suferi�\�!� 12. mulţămind � Tatălui, care v'a î�: implinesc ce li , ş1 1n trupul meu 1-rednicit _;;ă ave�i _parte de moştenirea H_ristos, pentr�ttş:e t sufer.inţelor lui sfinţil�,"E:r!?. &I.'ii"!��Pa.9. 1&. l'npt. 26. 18. Efes . 1 . 11. Biserica. ''Ro 

rupul Lui, care este 
b 

. d t2Cor. �. S,6. Fillp,3,�." �:ii!C1or . . 1�.a. o:."' Efl"ll. l. 1, 1J. !3. El ne-a iz ăv1t e supt puterea • 25. Sluj itorul . · · ' · ·· '°· 'tu„. 1.,.,. întunerecului1 ş i.„ ne-a st_rămutat în după isprăvnicia �1 p
a� fost făcut eu, 

Jmpărăţia F1ulu1 dragostei lui, Dumnezeu ent • . care m1-a dat-o 
•Efe1.e.12. EVT. 2. "· lPet. 2. ""'"' t Teo.2.12.2eet.t .11. Cuvîntul Iul ��n���u

ca să întregesc 
l4. în • care . ayem răscumpărarea, 26 V • 1 �or. �. 11. Gu1, ,_;_ "''""· '· v„„,, 
Prin sîngele lm, iertarea păcatelor. reu sa z t . · •Eres. u. să din vecinici ic. �ina ' \inută ascun-
15. El este chipu�.· �umnezeului ce- dar •• d · Jl in toate veacurile 
lui nevăzut, cel mtu nascut •• din toa- •Rom.l�21i����,P,

e7���. :�.
u'�'1•�

f
1�n1\i��111���

: 
tă zidirea. • 2 cor. • . •· EVT.1.9. MApoc„.u. �7. carora • Dumnezeu a voit să le 1a: 
16. Pentrucă prin El • au fost făcute �a. �noscut care este bogă\ia " slavei 
toate lucrurile cari sîn.t în ceruri şi pe am.ei a�estei� într.e Neamuri, şi anu· pămînt, cele văzute ş1 cele nevăzute : �e · Hristos m voi, nădejdea ţ slaHi. 
fie scaun�. d� do':!:'n}i .••? fie dregătorii, 2C0r·2· 14· \"l\'Rom.9.:!l. Etcs. 1 . ; ; :.i.11. t t Tlm. i . i . 
fie domnu, fie stap1mn. Toate au fost 2.8. ;e El ţ i propovădium noi, şi sfă
făcute prin El ţ şi pentru El. tmm. pe 0�1c.e om, şi învăţăm pe orice 
�1oani.a. 1 cor.e.&. Efes.3. 6. Evr. t .2. �'�"Rom.s.ss. 0m. I� toata inţelepciunea, ca „ să În-

FJi''/·�IC:P:::�
1
0�;tî�:i:t:•�·�1·�:i�·��o: ::��şÎ�I'.e orice om, desăvirşit în Hri-

crurile, şi toate se ţin prin El. •Fapl.20.20,21, '1. ••'2Cor.11.2. EfeU.:0. \'•n.Z!. 
•1oant .1, 9;17. 5. 1 Co•.8.6. 29._Iată la ' ce lucrez. eu, şi mă lupt " 

18. El •  este Capul trupului, al Bi- dupa lucrarea putem ţ Lui, care lu· 
sericii. El este începutul, cel întîi năs- crează cu tărie în mine. 
cut" dintre cei morţi, pentruca în toa- •1eor.15.10. ••cap. 2. 1. tE1„. 1 . "' " '·'"'· 
le lucrurile să aibă întîietatea. 
�1cor.11.3. Efes.J. 10, 22;4. 16; 6.23. o:o.i:•Fapt.26.23. 
!Car.10.20, 23.Apoc.t.6. 

19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată 
plinătatea să locuiască în • EI, "'loao l. 16;3.34.. Cap.2.9j9.U. 
20. şi să împace totul • cu Sine •• prin 
El, atlt ţ ce este pe pămînt cit şi ce 
este în ceruri, făcînd pace, prin sîn
gele crucii lui. <tEfea.2. 14-18. (0>2Cor.6.18. ţEfe11.1.IO. 

21„ Şi pe voi, cari • odinioară eraţi st�ă101 ş1 vrăjmaşi prin gîndurile şi 
prin faptele voastre rele ••, El v'a im· 
picat arum •E!eo.2.1,2,12,19; ue. ••T1L1.1i;,1&. 22. prin • trupul Lui de carne, prin 

2 1. Vreau, în adevăr, să ştiti cit de 
mare luptă ' duc pentru voi, pen· 

tru cei din Laodicea şi pentru loti cei· 
ce nu mi-au văzut faţa m trup ; '-'Flllp. 1.00. Cup. l.�. ITt'll. 2 .2. 
2. pentruca • să li se îmbărbăteze ini· 

mile, să fie uniţi" în dragoste, şi să 
capete toate bogăţiile plin�tă\ii �e pri· 
cepere, ca să cunoască ţ taina lui Dum· 
nezeu Tatăl, adică pe Hristos, 

•2Cor. 1. 6. ooeap. 8. U. ţ Filip. 3.S. C•p. I . �  
3.  în • care sînt ascunse !oale como· 

rile înţelepciunii şi ale ştiinţei. 
0 1cor.t.2-1.;2.&. �. K(N. L l'i .  c.ap.1.•. 

4. Spun lucrul acesta, pentruca ' ni· 
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meni să nu vă înşele prm vorbiri amă
gitoare. 

�' Rom.16.18. 2Cor. 11.13. Efes . 4. U ; 5 . 6. Vers . 8, 18. 

5. Căci măcarcă • sînt departe cu tru
pul, totuş cu duhul sînt cu voi, şi pri
vesc cu bucurie Ia buna rînduială •• 
care domneşte între voi şi la tăria t 
credinţei voastre în Hristos. 

:,'l } Cor.5.3. lTes. 2. 17 . �'�' lCor.U.40. ţ l Pet.6.9. 

6. Astfel dar, după cum • aţi primit 
pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi um
blaţi în El, •' 1Tee.<.t. Iudo3. 

7. fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, 
întăriţi prin credinţă, după învăţătu
rile cari v'au fost date, şi sporind în 
ea cu mulţămiri către Dumnezeu. 
8. Luaţi seama•  ca nimeni să nu vă 

fure cu filosofia şi cu o amăgire deşar
tă, după datina•• oamenilor, după în
văţăturile începătoare ale lumii ţ, şi 
nu după Hristos. "'ler.29.8. Rom.16.17. Efes.5.6. 
Yel"8. 18. E\·r. 13. 9. .;t�' Met. 15. 2. Gal. 1. H. Vers. 22. 
ţGa.l . 4 . 3, 9. Vers.20. 

9. Căci în El • locuieşte toată plină-
tatea Dumnezeirii. " Ioan J.14. Cop.1.19. 

1 O. Voi aveţi totul deplin • în El, 
care •• este Capul oricărei domnii ţ şi 
stăpîniri. 

,, Joan J.16. (l�'Efes. 1 .  20, 21. I Pet. 3.22. tCnp. 1 . 16. 

1 1 . In El aţi fost tăiaţi împrejur •, 
nu cu o tăiere împrejur, făcută de 
mină, ci cu tăierea împrejur a lui Hri
stos, în desbrăcarea •• de trupul pof
telor firii noastre pămînteşti, 
.:<DeuLl0.16;30.6. Ier.4.4. Rom.2.29. Flllp.3.3. r;-.�'Rom.6. 
6. Efe� . 4 . 2'2. Gnp.3.8,9. 

1 2. fiind îngropaţi • împreună cu El, 
prin botez, şi înviaţi•• în El şi îm
preună cu El; prin credinţa "t în pu
t�rea _lui Du�nezeu, care ţţ L-a în
viaf dm morţi. 

privire la mîncare •• sau băutur" cu ,"t.  privire la o zi de sărbătoa�� 
sau 

pnv1r� la o lună nouă, sau cu Pri�i�� 
!�1�1Zo1r.��- �;�:.t;4_s:��°i:r1.�i�: 10·1:1· N•Rolb. u. 
1 7. cari . sînt umbra lucrurilor „ toare, dar trupul este al lui Hristo vu. 

'-' En. S.ii;9. 9��0 l 
1_8. Nime�i �. să_ n.u vă �ăpească ' r. :  mml alergam, facmdu-ş1 voia lu.P. e 

�uş rrintr'o s�erenie Ji închina/e 1(' mgen, amestecmdu-se m •• lucruri a 
cari n� le-a. văz_ut, u�flaţ d_e o mînd�: deşarta, prm gmdunle firu lui păm• 
teşti, \' Vers . 4 .  '''' Ezec. 13. 3.  1 Tim. :�� ! 9. şi nu se ţine strîns de Capul • ?m care tot tr:upul, h�ănit şi bin� 11!cheg�t, �u aJ_!:lt_or�I . mcheieturilor 
i�a 1;!a��:� ll� d1J

1 
D��i:e::�. creşte-

':' Efcs.4.16 16. 
20. Da5ă aţi. mi:r�t ·  î�p�eună cu H'

ristos faţ'.': de mvaţatu�1le mcepătoare" ale lumu, de ce, ca ŞI cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea : 
\' Rom, 6.3,5;7.4,  6. Gal. 2 . 19. Efes.2.15. •:•*YenJ. S. 

21 .  „Nu • lua, nu gusta, nu •• atinge cutare lucru !" �·Gnl.4. 3 ,� .  <->:<1 T1m. u. 

22. _ Toa!e aces.te lucruri, cari pier 
odat� cu mtrebumţarea lor, şi sînt întemeiate. pe • porunci şi învăţături om�neşh, ;\ Iso.. 29. 13. Mat. 15. 9. Tlt. t. u . 

23. au •, în adevăr, o înfăţişare de 
înţelepciune, într' o închinare •• voită 
o smere�ie şi a�p.rime faţă. de trup: 
dar nu smt de n ici un preţ 1mpotriva 
gîdilării firii pămînteşti. 

•:• t Ti m . 4.8. �·.:ivers.ts. 
·::Rom. G. 4 .  '-'1:1CRp.3. 1. ţEies. 1 . 19 ; 3 . 7 .  ţţFapt.2.2.f.. 
· 1 3. Pe voi •, cari eraţi morţi în gre- 3 1. Da.că dei:,i aţi •  ii:iviat împreună 
şelile voastre şi în firea voastră pă- cu Hnstos, sa_umblaţ1 după lucrurile 
mîntească netăiată împrejur, Dumne- de. sus, unde Hristos şade„ la dreapta 
zeu v'a adus Ia viaţă împreună cu El IUI Dumnezeu. 
după ce ne-a iertat toate greşa)e)e. ' *Rom. 6. 5. Eles. 2. 6. Cop. 2. 1 2. '"''Rom . 8. 3<. Efes.1.2Q. 

" Ef•e.2. 1, 0, s, 1 1. 2. Gîndiţi-vă la l ucrurile de sus, nu 
1 4. A şters • zapisul cu poruncile lui la cele de pe pămînt. 

care stătea împotriva noastră şi n� 3. Căci • voi aţi murit, ş i •• viaţa 
era protivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l voastră este ascunsă cu Hristos în 
pe cruce. •Efes. 2 . 16, 10. Dumnezeu. 
1 5. A desbracăt• domniile şi stăpîni- " Rom.6. 2. Gol . 2 . 20. cop.2.20. M 2 Cor. 6.7. C•p.1.i.  

rile �·. şi le-a făcut de ocară înaintea 4. Cînd • Se va arăta Hristos, viaţa•• 
lumii, .după ce a ieşit biruitor asupra yoastră, • atunci .vă veţi arăta şi voi 
lor prm cruce. • Fac.3.li>. Ps.68.18. 1, •• 53•12. 1 lmpreuna cu El m ţ slavă. 
�v.•::��;:.'·.�';;'i�-����1.22. Ioan 12, 31 ; 16.11. Efes. 4,8, •Hoan 3.2. •<Ioan 11. 25; U.6; �1 Cor . 16. 43. Flllp."s.2:

.

; 
. 16 N ' : · • 

. 
• . 5. Deaceea, omonţ1 • mădularele 

· 1mem dar să. nu va Judece. cu voastre cari sînt pe pămînt ; curvia ţ, 
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necurătia, p.atima, p�fta . rea tt, şi lă-
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cornia, care t. este o inch 1nare la idol ' 1 7. Şi orice ' f 1 1 57 :f;;�;��.�.Gol.24. "" Rom.O. IJ, tEr.s.5.3. ttiT„ .•. �: D����ţ�i 
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tării ::Ron1 . 1 . 1s. Efes. " · G. Apoc.22. 15. "'" Efes . 2 2 
E
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7. Din' pumăr�.I I.or_ eraţi şi voi odi: lor voştri, cum „'
s!1�1 s.upl�se bărbati

nioară, cmd tra1aţ1 in aceste păcat _"Eree.0.2·.!. Ti1.2. �v 1ne in Domnul. 
('Rom . G. 19,20; 7. ri. I ('or. 0 . 11 . Eres. 2.2. TU.a;· ,1 9. �arbaţilor •, iu 1/ �et.,:1. t .  �,� 1::1�� . . '> . J .  

s. Da
,
r • acum _iă.saţi-vă de t?ate acesi� Ş I  nu ţineţi necaz „ 1t1·va nc,·cstelc 

Jucrur1 : de minie! de vrăjmăşie, de " Efes 6 2.1, pe e e. ' 
răutate, de �levet1rc, de vorbele ru- 20. Copii • · · 28,"'·. 1Pet.J.1. "":'"· '· " 

•• can v'ar pute · · d ştri în" t�at
a
es
cu

l 
Itaţi .de părinţii \'o: 

!�.�:s;. Evr.12. 1. Joc. 1. 2 1 1 p,�,'.��'�·Er!?.4�i�ă. acesta place Dom��I�'.le, căci lucrul 
9. Nu • vă . minţiţi_ unii pe alţ i i, 'j�

4
: " E  

trucît „ v'aţ1 desbr;.icat de omul cel 21. Părinţ ilor ' ''"'· '; '" f:r'"'· "· T"· ' -'· 
vechi, cu faptele lui, piii voştri ca s

" ' nu. mtărîtaţi pe co-
"Lev. rn. 11. Eres.4.25. "''' Eres . < . 22  2 

' a nu-ş1 piardă nădrjdr,1, 
1 0. şi v'aţ i  îmbrăcat cu omul cel n��· 22. Robilor ' asci lt ţ' . 

'"�'" -'"· 1-

care se •  înoieşte spre cunoştinţă, du'. crurile pe stăpînii 
� � 1 .  111:• 

.toate lu. 

Pă •• chipul Celui ce 1-a ţ făcut : 
nu numai cînd sini 01� " pami nteşt i t ;  

"'Rom . 12.".  "'"' Eb„u:i, 24. t mcs.2.10. ca cei ce caută s
" e

l 
I �upt oc�1 1  lor, 

· cu curăţie de i 
� P

ă
aca oamenilor, ci 

1 1 . Aici . �u �a1 es.te nic� Grec •, n ici tem_ eţi de Domn
n
l11

m1. , ca un1
_
1 cari , . .'I 

Iudeu, nici taiere 1mpre1ur, nici ne-
tăiere împrejur, nici Barbar, nici Sch it 1�'î·'0�i�u·;·•· 1r•t3.": ,, ,.„,

;
;;:-";',.;'

, ,;;
· · :; : 

nici rob, nici slobod , ci •• Hristos est� · · e faceţi, sa face\1 din toată 
totul şi în toţi. " Rom._ 10.12. 1 cor.12.13. Gnu. 

�mma, .ca pentru Domnul, nu ca pentru 
:!3;6.6. Efes.6. S. ,:.•:•Efes . I . �.I. amen i, • F.foi I\ ft . '"  

1 2. Astfel dar •, ca •• nişte aleşi ai lui d 
24· ca unii ca�i ştiţi că • veţi prin;; 

Dumnezeu, sfinţi. �i prea iubiţi, îm- l
el�.ţ

�Dul ras[!lala moştenirii. Voi 
brăcaţi-vă cu o mimă ţ plină de în-

s UJI 1 omnulu1 Hristos. 
durare, cu bunătate, cu smerenie, cu • �5. Căci c_ine umbl�E•;�

··:ir;��;i�t�,' 
���

d
4�t�·'"'��./?.�.ei�.�.Jf.�. 2ri!�?,�0��G•l.s.zz. IŞI va pnm1 plata după strîmbalalc:i, 

Eres.4.2,32. Filip . 2. t . pe care a făcut-o ; ş1 nu • se arc în ,·c-
13. lngăduiţi-vă • unii pe alţii, şi, da- dere f:ţ:ai��11��; •.•. u. ir.i 1. "· "'"11" "· că unul are pricină să se plîngă de 

altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v'a 
iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. 

>:•Marc. 11.20. Efes.4. 2, 32. 
14. Dar • mai pe sus de toate acestea, 

îmbrăcaţi-vă •• cu dragostea, care este 
legătura ţ desăvîrşiriL· 1 Pet.4.B"'"" loon1a. 
3'. Rom.13.6. ICor.13. Efes . 0 . 2. Cup.2.2. ITes . .C.9.  
JTim.1 . 5. l loao 3.23; 4.21 .  ţE(es. 4. 3. 
1 5. Pacea • lui Hristos, l a •• care aţi 
fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur 
trup ţ, să stăpînească în inimile voa
stre, şi ţţ fiţi recunoscători . "  Rom. 1<. 11. 
FiUp.4.7. "".;i.J Cor. 7. 10. ţEfes.2. 16, l7j4.4.. ttCap.2.7. 
Ven. 11. 

16. Cuvîntul lui Hristos să locuiască 
din belşug în voi în toată înţelepciu
nea: lnvăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe 
alţn cu psalmi, cu cîntări de laudă • şi 
cu cîntări duhovniceşti••, cîntînd lui 
Dumnezeu cu mulţămire în inima voa
stră. •lCor. 14.26. Efes. 5 . 19. MCap.4.6. 

4 1. Stăpînilor„ daţ i "  robilor \'Oştri 
ce le datoraţi, ş1 cc h se cu\'ine 

căci ştiţi că şi voi aveţi un Stăpîn î� 
cer. .:. 1-:1t-°".r..9 

2. Stăruiţi • în rugăciune, vegheaţi ln 
ea cu •• mulţămiri. 
(o Luc. 18. 1. Roru.12. 12. Ere!! . 6 .  t!I. I TI'�. �- I�. , ... 
.;u,„Cap.2.7j8.I6. 

3. Ruga fi-vă • tot odată şi pentru nni, 
ca Dumnezeu să ne deschidă "' o uşa 
pentru Cuvînt, ca să putem rcsli tai· 
na ţ lui Hristos, pentru ţţ care iată, 
mă găsesc în lanţuri : • �'"-' ""r� ' 1 
l)(l lCor. 16. 9. 2 01r.2. 12. ţ Mal. IJ. 11.  l f•1r. •. I 
Efea.G.19.Cap. I.26;2.2. ţţJ::leit.6.20.Flllp . t . : .  

4. ca s'o fac cunoscut aşa cum tre· 
buie să vorbesc despre ea. 
5 Purtaţi-vă • cu înţelepciune fa\i de 

ceÎ ce de a fară ; răscumpara\i " He· 

mea .;..Efes.U. 15. I Tn. 4 . 1:!. ' "'  [!f't.:•. F· 

6_ Vorbirea voastră să fie totdeauna 
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c u  mina mea : Pavel. Acesta este. sem- 1 I �· Ha�ul .• Dom!Jului ��stru . Isus 

1 în fiecare epistolă ;  aşa scriu eu. Hristos sa fie cu voi cu toţi . Amin. nu "' lCor. 16.21. Col.'-JS. (• Hom. 16. Zt,, 

E PI STO LA Î N TÎ I 

A L U I  PAVE L CĂTR E TI M OT E I 

1 1 .  Pavel, apostol al lui Isus Hrist?s• 
prin • porunca l�i " Dumneze�, Mm

tuitorul nostru, ş1 a Domnului Isus 
Hristos, nădejdea t noastră, "Fapl . • . 1�. 

Gnl . t . 1,11. „,,�Cnp. 2.3; 4. 10. Tit. 1.3;2.tO; 13. 4. 1udaZ1. 

1 1 . potrivit cu Evanghelia s lavei fericitului • I?um_nezeu care •• mi-a fost încredmtata mie. ocfLp.6. 1�. ·�'' l Cor.9.11 
Gal.2.i. Col.1.25. 1 Tes.2 . ..1. Cup. 2.i. 2T1111.t. 11.  Tit. t.a: 

1 2. Mulţămesc lui Hrjst�s. lsus, Dom-
nul n!lstru, ca_re • m'� mtant, că •• rn'a 
socotit vrednic de mcredere, şi m'a 
pus ţ în slujba Lui, t ��1. �;;�e Timotei•, adevăratul •• me� 

copil în credinţă : Har ţ, îndurare ş! 
pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, ş1 
dela Hristos Isus, Domnul nostru ! 
,�Fapl.16.1.  1Cor.4.  Ii. Filip.2.19. 1 Tee.3.2. ''''Tit.1.4. 

tGnl . l . 3. 2Tim . J . 2. 1 Pet . l .2.  · 
3. Dupăcum te-am . rug_'.lt _la __ p_lecarea • mea în Macedonia, sa ramu m E

fes, ca•• să porunceşti unora să nu în
veţe pe alţii altă învăţătură, 
'' Fnpt. 20. I, 3. l•'ilip.2. 2..1. "'''Gal . 1 . 6, 7 .  Cop.6.3,10. 

4. şi să nu ' se ţii:iă 9e_ ba�m� şi d� 
înşirări de neamuri fara sf1rş1t, _cart 
dau •• naştere mai mult la certuri de 
vorbe, decît fac să înainteze lucrul 
lui Dumnezeu prin credinţă, aşa fac 
Şi acum. '' Cap . 4 . i ; 6 . 4,20.2Tim.2.U.;16.23. 

T1t . 1 . H; 3.9. "'''Cop.6.4.  

5. Ţinta • poruncii este dragostea, ca
re •• vine dintr' o inimă curată, din
tr' un cuget bun, şi dintr'o credinţă 
neprefăcută. 

""Rom.13.8, IO. Gal . 5. 1 4. '';'2Tlm.2.22. 

6. Unii, fiindcă s'au depărtat de ace
ste lucruri, au rătăcit şi s'au apucat de 
flecării '. •Cap.ti.<, 20. 

7. Ei vor să fie învăţători ai Legii, 
şi nu ştiu nici măcar ce spun ', nici ce 
urmăresc. ,,..Cap.6. 4. 

8. Noi ştim că Legea • este bună dacă 
cineva o întrebuinţează bine, •' Rom . 7 . 12. 

9. căci ştim ' că Legea nu este făcută 
pentru cel neprihănit, ci pentru cei fă
rădelege şi nesupuşi, pentru cei nele
giuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără e
vlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de 
tată şi ucigătorii demamă, pentru uci
gătorii de oameni, •GaI.3.19;5.23. 

1 O. pentru curvari, pentru sodomiţi, 
pentru vînzătorii de oameni, pentru cei 
mincinoşi, pentru cei ce jură strîmb, 
şi pentru orice este împotriva învăţă
turii • sănătoase : -

>!•Cap.6.9. 2Tim.4. 9. Tit.4.9;2. 1. 

"' 2Cor.12.9. ''�' 1 Cor. i . 25. ţ 2  Cor. 3. f•, 6; ·L L Col. t.2S. 

1 3. măcarcă ' mai înainte eram un hul itor, un prigonitor şi batjocoritor 
Dar am căpătat îndurare, pentrucă lu: eram din neştiinţă"', în necredinţă ! 
;0����-��:l.9F�·p:.��;i�:ffi1.99. Fihp. 3. G. •:·�- Luc. �- 34, 

1 4. Şi harul • Domnului nostru s'a înmulţit peste _măsură de mult împreu
nă cu •• credinţa ş1 ţ cu dragostea care este în Hristos Isus. 

'' Rom.5.20. lCor.l�.10. ,;-�' 2Tirn . l . U. tLuc.i.47, 

1 5. O, adevărat ' ş i cu totul vrednic de primit este cuvîntul, care zice : 
„Hristos •• Isus a venit în lume ca să 
mîntuiască pe cei păcătoşi", dintre cari 
cel dintîi sînt eu. "Cap . 3 . 1 ; < . o .  2Tim.2.u. 
Tit. 3. S. ''Y :Mat . 9. l:J. Mo.rc. 2. 17.  Luc . 5 . 3'! ;  19.:10. 
Rom.5.B. llonn 3 . 5 .  

1 6. Dar am căpătat • îndurare, pen
tru ca Isus Hristos să-Şi arate în mine 
cel dintîi, toată îndelunga Lui răb'. 
dare, ca •• o pildă celor ce ar crede în 
El, în urmă, ca să capete viaţa veci
nică. '' 2Cor . 4 . 1 .  •:'�'Fapt.13. 39. 

1 7. A Impăratului • veciniciilor, a ne
muritorului"', nevăzutuluiţ şi singuru
lui ţţ Dumnezeu, să fie •ţ cinstea şi 
slava în vecii vecilor ! Amin. •Ps.10.1ti; 
Hă.13. DB.D. 7 . H .  Cap . 6 . J.5.16. O:<(<Rom.1.23. ţioanl.18. 
En. 11. 27. 1 Ioan 14. 12. ţţRom. 16. 27. Iuda 25. 
�'t ! Cron. 29.11. 

1 8. Porunca pe care fi-o • dau, fiule 
Tmotei, după •• proorociile făcute mai 
înainte despre tine, este ca, prin ele să 
te ţ lupţi lupta cea bună, •Cnp.ti. 13.u,20. 
2Tlm.2.2 . .o,"<O::. Cap.4.U.. ţ Cap . 6 . 12 .  2Tim.2.3;4.  7. 

1 9. ş i  să păstrezi• credinţa şi un 
cuget curat, pe care unii l-au pierdut, 
şi au căzut„ din credinţă. 

.O:.Cap . 3 . 9 .  0:0�Cap.6.9. 

20. Din numărul lor sînt Jmeneu • şi 



l T I M O T E I 
Ale�andru. ••, pe _cari !·am ţ dat pe • 2, 3. 

r:as��W'.el, ca sa se 1nve1e să nu �: :ke�1h���d amăgită, s'a f . 
l 1 6s 

o2fiU1·2. 11 . .... (\ 2 Tlm . .a . u. t 1 cor. fl. �i. tt FnPt. rn. 45, 
1 5 T 

ea poruncii, (\Făcut vinovată 
şţer�a ��

utfa va_ fi �în;:;:�·· 2�0'·" •. 2 1 Vă îndemn dar, înainte de to t n1e tn credi' •1�a�a staruiesc Prtn na. 
si taceti. �ugăciuni, cereri m·al 

e, ţe · n a 10 d cu sme 
ciri, mulţă�1�1 p�ntru !?li oam'cnii:J O· nre. • ragoste şi în sfl�: 
2. pen!ru .  !_l'IPa_r� 11 ş1 pentru " to . 3 1 Ad ei ce s1nt inalţaţ 1 m dregătorii c 1! „Dacă

ev�rat este • cuvînt cute� duce astf�l o_ v iată i:iaci�ic� 
sl cop ' "  d 

rivneşte cineva s·u\ .acesta : 
�niştită, cu toata e\ lav 1a şr cu to {- 2 

• c.;. 1. �r�.��:.�.� -
l����.,t b�n.1•� epis-

cinstea. .,.. Ezre. 6 . 11 1 .  Ie:r. � . 7. (•>:>RoJn. 1� .: f ... · ... Dar trebuie .S.O• P- 1. t. +Erce.o1 12 
3. Lu�ru! acesta . • ;ste bun • şi bine n��ae 

prihană, bă�ba��/!�opul .' ' _să fi� 
primit mamtea lut Dumnezeu, Mîn- . ste, cumpătat • ţ 1 unei singure 
tuitorul nostru, c�n�te, primitor de

1
� 
e ept, Vrednic de 

• Rom . 12 . 2 .  Cnp . & . < . ,._, Cap. I . ! ,  2 Tlm sa mveţe pe alţii. aspeţi, în stare ţ 
4. ca�� • Y?Jeş_te ca_ toţi oamenii să

. 
�-i: 

mîntu1ţ1 ş1 sa vina la cunoştinţa Jde- �-. Să nu ;i�1'�i�i·�� •;c:•· '·.'·. t2T1on.2,„_ 

;·:��1.�.1 . ..-.<- roan
«

1�.
z;�z

1�i�1i 
.. . t��'� 3. 16, 11. Tit 2. 11 .  

n_1c1 ţ doritor de  " t? , n1c1 bătăuş•• 
t . �� bbalnî�1�. ţ•ţv, nu g_ ll

1
�e�1to�,îrn

şa
u
v'1·u

c
b
i'1to
să
r' 5. Căci • �� e . un singur �umnezeu, 

şi este un . singur m11loc1tor între 
tt:T•m�2·'.'· �··•.T•Ll.7.••2Tim.2.><. t1Pet."2. 

Dumnezeu Şt oamem : Omul Isus Hri· · sa-ş1 chive · 
stos, 

să-şi lină • co/�t�ească bine casa şi 
QRom-3. 29, 30; 10. 12. Gal . J. 20. (":' Evr. B. S; !l . to. cuviinţa. 111 10 supunere cu t�ată 

6. care � S'a d_at pe Sine însuş, ca 5 . . Căci dacă cineva . , •:111;'· 

pre! de rascumparare pentru taţ i :  fap- mu1ască bine casa 1 .nu şhe sa-ş1 m
ml acesta trebuia adeverit •• la vremea de Biserica lui 0 ur, cum va îngrij i 
cuvenită ţ, • llfot. 20. zs. Ma<c.I0.45. El" ' '  6. Să nu fie • umnezeu ? 

f�o���:o.(1��?:r •. 1Er�·s . :.�;1�S.1:ri�i.i. Ttm. 
'
1.

' s: curînd ca nu m
tors I� Dumnezeu de 

d . să' cad'ă în osînd��la
a
vo
s
l
a
ul
s
u
e
1·. 
îng,, îrm,,_f,e• ,ş.,i 7. şi • propovă u1torul şi apostolul 

lui am fost pus eu - spun •• adevă- 7· Trebuie să aibă şi 0 b • · ·· 
rul în Hrist?s, nu . mint :-- ca să învăţ ţ d�n • P�rtea celor de afa��

a Ţeă:ttru�ie 

pe Neamuri credrnţa ŞI adevărul. ��r�� d���l��� ocară,. şi •• 'să cadă Î� ���-��i'.�:1!�1m. 1 . 1 1 . o;o(c Rom . e . 1. t Rom. 11. 1a; 1 Tee. 4.12. >;t(• C11p. 6��-2T1m.��:r,t·2'2.12. icor. 5. 12. 

8. Vreau dar ca bărbaţii să se roage _s. 1::lia�o!1ii •, deasemenea, trebuie să 
in' orice loc, şi să ridice •• spre cer fie _cmsh\1, nu _cu două feţe, nu" bău-
mîni ���!1\��.'!.1!1!�2�� J}P��{�.!_

n1����:!: �l:ş�:,
mult vm, nu doritori de cîştig 

9. Vreau, deasemenea, ca femeile • să . •Fnp1.a '· ••Lev. 10.0. Ezec . „. 21. "'"·'· 
se roage îmbrăcate în chip cuviincios �- cr să păstreze • taina credinţei in-
cu ru_şine _ş! sfială ; nu. �u împletituri tr un cuget curat. •cop. 1 . 10• 
de par, mc1 cu aur, mc1 cu mărgări· 1 O: T!ebu�es_c cercetaţi întîi, şi numai 
lare, nici cu haine scumpe, "IPet.3.3. daca smt fara pnhană, să fie diaconi. 
10. ci • cu fapte bune, cum se cuvine ! 1 . .  Fe�ei!e, de asemenea ', trebuie 
femeilor cari spun că sînt evlavioase. sa fre ct�sh�e, ne.clevetitoare, cumpă· 

* l Pet. 3. ,. late, cred1nc1oase m toate lucrurile. 
11. Femeia să înveţe în tăcere, cu toa- •r11u 

tă supunerea. 1 2. Diaconii să fie bărbaţi ai unei 
12. Femeii • nu-i dau voie să înveţe singure neveste, şi să ştie să-şi cîr
pe alţii, nici •• să se ridice mai pe sus muiască bine copiii şi casele lor. 
de bărbat, ci să stea în tăcere. 1 3. Pentrucă ceice ' slujesc bine ca 

• i eor.u.34• ••Eres . s. u. diaconi, dobîndesc un loc de cinste şi 
)3. C_ăci întîi a fost întocmit Adam •, �st�Î�

e������n��=- în credi�l�,.;,'1�� 
ŞI apoi Eva. ''Fac . 1 . 27; 2. 18, 22. lCor.11.8,9. 1 -----------
14. Şi nu Adam • a fost amăJ<it ; ci fe- 1 . S•u P••ve1hetor. 



1 T I M O T E I 3, 4, 5. 1 1 66 . "dej 9. lată un cu"'.înţ adevărat • şi cu totul 14 Iţi scriu aceste lu�run cu _na -
vrednic de primit ! 'T••-t. is. dea· că voi veni î� �unn_d 1� tl�e

� 1 o. Noi muncim •, în adevăr, şi ne 1 5. Dar_da:ă ��\ z
î�
b.o��!a1JfilDum- luptăm, pentrucă ne-am �· pus nădejtrebu1e �:r: e�te 

ţ 
Biserica Dumneze�- dea în Dumnezeul cel viu, . care ţ este 

î�f��·lui viu, stîlpul şi �e!'1eli�;'!��!� �!�t�r�;I�r ��di��i�:r
emlor, şi mai 

rului. ..., Efes . „ . „ l , 2'2. , o.1Cor.4.11,12 . ...,..., Cap. 6 . 17. ţ Ps . 36. 6; lfl:' . 2, 6, etc. 16 Şi fără îndoială, mare este tai'!a 1 t. Porunceşte •, şi învaţă aceste lu. evl�viei . . .  „Celce • a fost �r�tl!t !0 cruri. * C••·•.2. trup, a fost dovedit „ �epn�amt 1� 1 2. Nimeni • să nu-ţi dispreţuiască Duhul a fost văzut t de mgeri, a· fos tinereţea ; ci fii •• o pildă pentru crepropo�ăduit tt . printre Ne;mr��ăl� dincioşi : în vorbire, în purtare, în dra-fost •ţ crezut 10 lume, a os goste, în credinţă, în cur_ă_ţ ie. ţat ţ• În slavă." '° roao t. U. l loan 1 .2· 
..., I Cor. 16 . 1 1 .  Tit 2 . 15 . .... '-' Tit 2 . 7. 1 Pet.s. a. �„�\�i����f����î�{�J.;�f �E� ��:� r1:Y:if o���

: �� ��a��ă����!: �� 1 4. Nu • fi nepăsător de darul care 4 1. Dar Duhul spune lă�_urit • că ••, este în tine, care ţi-a fost dat prin „ 
în vremile din urmă, unu se vor le: proorocie, cu ţ eun�rea 1 mînilor de că- . - ă se alipeasca tre ceata presb1ter1lor . •2Tim.1.a. pada de credmţa, ca s " ţţ d • ·r „ cap 1 19. t Fapt. 6. 6 ;  s. i: ;  13. 3; 9 . s. cap. 5 . 2!  de ţ duhuri_ înşelătoare ŞI e mva a- 2nm. i . 6. . . . _ 

· 
tu rile dracilor, • Ioan 10.1•. 2Tes�2. 3. 2Tim.•· 1 1 5. Pune-ţi pe mima aceste lucruri 1,etc. 2Pe1. s.;. 1 1�ao 2· 18· ��t.81!: 1��:!��-�-.�; îndeletniceşte-te în totul . cu ele, pen: ;;_�;,;,•913,;,_-P•' - - · ' - Apoc 

truca înaintarea ta să fie văzută de 2 abătuţi ' de făţărnicia unor oa: toţi. 
m�ni cari vorbesc minciuni, însemnaţi 1 6. Fii cu luare aminte • . . asupra ta in
cu ferul•• roş în însuş cugetul lor. suţi şi asupr.'.1 Î!lvătă!um, pe care � o;o;vau.1s. Bom.1a.1s. 2Pe&.2. 3. l)..1,'IEfes.-1.:19· dai altora : staru1eşte in aceste lucruri, 3 Ei opresc ' căsătoria şi întrebum- căci dacă vei face aşa, te „ ni mîntui 
ţa;ea bucatelor••, pe cari Dumneze_u pe tine însuţi şi pe ţ cei ce te ascultă. Je-a făcut ca Să fie luate ţ C� mufţa- • FapL. 20 . 3S .  ••Ezec.33.9. ,-nom . 11 . H. l Cor.9.'2. 
miri ţţ de către ceice ce cred ş1 cunosc lac.5. 20. 

adevărul. • 1 Cor 7 28,36,38. Col.2.20,21. Err.13.•. , • "'•Rom.u.:J.H. 1 Cor0. e .. s .tFac.1.29;9.S. ttRom. H . 6. 'j 5 1. Nu • mustra cu asprime pe un 
1 cor.10. "'· 

. bătrin, ci sfătuieşte-l ca pe un ta-
4. Căci orice făI?tu�ă .a lui Dumne- tă ; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte zeu este bună : _ş1 mm1c �u . e_ste de fraţi ; •Lev. 19.32. 

lepădat, dacă se 1a cu mulţamm ; 2. pe femeile bătrine, ca pe nişte 5. pentrucă este sf_inţit. prin �1:1vîn- ma'!1e ; pe c�le t�n�re, ca pc nişte sulul lui Dumnezeu ş1 pnn rugac1une. ron, cu toata curaţ1a. 
6. Dacă vei pune în mintea fraţilor 3. Cinsteşte pe văduvele cari sînt ' cu aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al adevărat văduve. •ven.5,16. 

lui Hristos Isus, _fiin�c� te hrăne_şţi '  4. Dacă o văduvă are copii sau nepo· cu cuvintele cred1�ţe1 ş1 ale .b�ne1 m- ţi dela copii, aceştia să se deprindă să văţătun, pe care a1 urmat-o pma acu�. I fie evlavioşi întîi faţă de cei di_n casa ;2 Tim · 3 • 1� 10: , lor, şi să • răsplătească ostenelile P�· 7. Fe!eşte-te �e bas.'!1ele l_umeşh ŞI I rinţilor, căci•• lucrul acesta este pia· băbeşti. Caută să fn evlavios. cut înaintea lui Dumnezeu. •Cap. l . 4 ; 8 . 20. 2 Tim.2.16,2a;4.4. Thl.H. *0Evr.5.1'. 
..,, Fae.'5. JO. ll. llat.Io.4.  Efes.6.J, 2. � Cap.2.9. S. Căci deprinderea ' trupească este 5 Cea • cu adevărat văduvă, care a de p1:1ţin fo�os, p� cînd :·. evla�ia esţe ră.:Oas singură, şi-a pus nă�ej_dea în folositoare �n once _Pr�ymţă, mtru�1t Dumnezeu, şi stăruieşte ••, z1 ş1 noap· 

�:1:{�iţt����
u
:�!.:.

1
:
ţ
�1��zs��:P��-: te ţ, în. ��:'.�'."'şi••

r
��

ă
2
c
�,��-. 1 .  tF•pi.26.7. t Pl . T. . 4 ;  8'.11 ; 112. 2, 3 ;  14.:i.19. Mat. 6. 33;  lB. 29. 

MuC'.10. :ll. Rom.8. 28. l. Sau: bltrln.l. 
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6 Dar • cea dedata �a plăceri, măcar : r

· ' . · • 
că
.trăieşte, este m_oarta. • r.c.;.s. I �o��e�ti invinuire de cit . 1 1 67 

7 
porunce�te. ş1 aceste • lucruri, ca ! 20. p

au. trei martori. d1� gura a 
ă. 
[ie fără vrna. ,, Cap. 1 .a; 4.11; 6.17. ; înainte: t cei ce Păcătuiesc Doua."·."': s 8 Dacă n� po

l 
artdă cine_va _grijă de ai I frică. 

ut���', ca" şi ceil;Jţ:"s�'�ib·! 
I i şi " mar a es e . cei din casa lui 21 .  Te • ro 

. t·":T111.u. "n.„.u. ,a 
� ',, ler,ădat de credinţă, şi ţ este mai Dumnezeu î g · erbinte, înaintea 1 ': s � decrt un necredincios. •r„.58 7 şi înainte; i�am�ea lui Hristos ls�� ��.15. 10. 1).:.'2Tim.s.&. T1t i�1G. 7�u.; . 1s.11. . . a�este lucruri

gef�lo! aleşi, Să păzeşti 
9 o văduvă, ca sa fie rnscrisă în I d inainte şi d ara vreun gind mai 

I . ia văduvelor, trebuie să n'aibă mai nire. ' nu fac1 nimic cu părti-rs ţin de şaizeci de ani, să nu fi avut " ·  22. Să nu.ţ i .·c·�· ':'" 2 Tim.""' L L  �� cit un bărbat ; • •' Luc. 2.ao. cap.3.2. meni _cu grabă :
p
ş�
1
s;1���i; · peste ni. 

JO să fie cunoscuta pentru faptele I taş pacatelor altora . pe f te. faci .Păr-
. bune ·  să fi crescut copii, să fi fost I zeşte-te curat. · 1ne 1nsu11 pă
e1rimito�re • _de. oasp:_ţi, , să. fi spălat •• (\Fapt.�.6;13.3. Cap.-t.u. 2T1r:u.1_.j _ 1:u·'1<„n 
�icioarele. sfrnţ1l?r, sa f� aiutat pe cei . �3· . S� nu m_ai bei numai a . · . "
nenoroci(•� să fr dat _ai utor la orice ����1�

1
i
te putrn. vi":, din _pricin

a
; .C�1�� faptă buna. • Fapt. 16. i,. En. ta.2. lPel. 4.9. t I • ta�, . ş.1 drn prmna d I 

pfSC.lS.4; 19.2. Luc. 7.38, �3. Ioan l':J.5, u. : � e 1m_bolnav1n. "i.:.��-�� 
1 1 Dar pe văduvele tinere să nu le 

· 4· Pa_catele • unor oameni sini 
pri�eşti : pentrucă atunci cînd le de- 'I s�uteltşi merg înainte la judecat�"

.
�� 

sparte pofta de Hristos, vor să se mă· a is a 
T�

a vrn P.e urmă. •Gai ,.: rile din nou, nos�ute .
t aşa şi faptele bune sini cu-

12. şi se fac vin?v�_te de faptul că îşi nu pot ·sJ1 c;el� �e nu sînt cunoscute, 
calcă credinţa drnt11. I a ramma ascunse. 

13. Totodată •, se _deprind să umble I. Toţi cei ce sînt · 
fără nici .o t_!"ea�ă drn casă în ca�ă ; şţ , 6 biei •, să socotească s��1tfU.1. ro. 
ou numai. C!i srn_t leneşe,_ dar smt ş1 1 vrednici de toată cinstea� ca •• PN���l� 
limbute ş• 1sc0<ţ1toare, ŞI vorbesc ce · Jur J?umnezeu şi învăţătura să nu fi 
00 trebuie vorbit. •2Tes.a.11 . vorbite de rău. •Ereo.u. cou ••. Tl1. •. : 14. Vreau • dar ca văduvele tinere IPel. 2. IS. " �.02.&. Bom.2.„.Th.2.;.;: · 
să se mărite şi să aibă copii, să fie go- �- la� cei ce �u stăpîni credincioşi, 
spodine. 

la �as!i . lor, c_a �ă •• nu ?ea s� nu-1 d1s.�.reţ�1ască, SU(ll cu\'int • ci 
protivnrculu1 mc1un prilej de ocara, s1.nt „ fraţ i .• c1. să le sl.uiească şi mai 

• t cor. 7.9.  •>cap.6.l.Tit2.e. bme, tocmai fiindcă cei ce se bucură 
15. căci unele s'au şi întors să urmeze d_e �in�faceril� sl_ujbei lor, sînt credin· 
pe Satana. c10ş1 ŞI prea 1ub1ţ1. lnvaţă pe oameni 
16 Dacă vreun credincios fie băr- aceste " lucruri, şi spune-le apăsat. 

b�t: fie_ feme�e, _are v�d�ve in _fam!lie, 3. Dacă învaţă • cine:.�·�� ·�;���i 'i�'. 
sa le .aiuţe, ŞI sa nu fie !mpov.:irata. �u \'ă(ătură deosebită, şi nu „ se ţine de !le Brserrca, pentru ca sa poata vem 10 cuvintele sănătoase ale Domnului no
ajutor celor • cu adevărat văd

0�Y!. s, •· stru Isus Hristos �i ţ de in\'ă\ltura 
1 7. Presbiterii •1 cari cîrmuiesc bine, ��:. ,��;c,e,_1:11.�

v
91.31';�: 1'.�:·1' " "'<'••· 1 ·10· 

să� fie îm:redniciţi de îndoită cinst�, 4. este plin de mîndrie, şi nu şti.e 
mai ales cerce se ostenesc cu propova· nimic • :  ba încă are boala cerceUn· 
duirea şi cu învăţătura, pe care o dau lor fără rost" şi a certurilor de cu· 
altora. •Rom.12.e. l Cor.9.10, u. Gal.6.6. vinte din cari se naşte pizma, certu· 
lllip.2.29. 1Tes.6.12,1a. Evr.13. 7, 17. ••Fapt. 28.10. rile �levetirile, bănuie! ile rele, 
18. Căci Scriptura zice : „Să nu legi • ic�r. s. 2. Cap.1" . "'C•p. 1 .1 . 2nm.2.:!l.T11.u. 

gura boului • cînd treieră bucate" : şi : 5. zădarnicile ciocniri �e \'or.he .· . ale 
,Vrednic„ este lucrătorul de plata 

I oamenilor•• stricaţi la mmte, hps111 de

. 
lui" •Deul.25.4. J eor.9.9. ••Lev.19.13. Deut.:u. adevăr şi cari t c_red că evla\'ia

ţţ
H: 

·��.ll!a1.10.10. Lue.10.1. un izvor de cişhg. Fereşte-te e 

19. lmpotriva unui presbiter1 să nu astfel de oameni. • 1eu..11.1'.Car· 1 · ' 
l. Bau: blb1Di. ! 002nm.s.e.tTt1.i. 11. tt21'Pu.1. 
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6 .  Negreşit, evlavia • _în�oţită de mul

ţămire este un mare c1ştig. 
�" Rom.16.17. 2Tlm.S.6. 

7. Căci noi n'am adus nimic' Î'! l�m�, 
şi nici nu putem să luăm cu no• nimic 
din ea. "'i>s.37.16. Prov .15.16;16.S.E\:.13.5.  

8. Dacă avem •, dar, cu ce sa n� 
hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va f1 
de ajuns. �� 1ovi.2i.  Ps.4!1.17

. Prov. 21.2-1. Ecl.5.15. 
9. Cei •  ce vor să se îmbogăţească! 

dimpotrivă, cad în ispi_tă, Î'! l�I �· 2' 
în multe pofte nesăbuite ş1 _v:itam�
toare, cari ţ cufundă pe oameni m pra-

f�:1�v �I�. �:�.r�2���2o.�lnt. l; ;:,ci�: r\ .�c�-��·.ţ: 
1 O. Căci • iubirea de bani este rădă

cina tuturor relelor ; şi unii, cari au 
umblat după ea, au rătă�it deţa cre
dinţă, şi s'au străpuns smgun cu o 
mulţime de chinuri. • Cnp.1.10. 

1 1 .  Jar • tu, om •• al lui Dumnezeu, 
fugi de aceste lucruri, şi caută nepri
hănirea, evlavia, credinţa, dragostea, 
răbdarea, blîndeţa. 

\" Exod..2."i.S. Deut.lG.19. ��\�2Tlm.2.22. 

1 2. Luptă-te • lupta cea . bw�ă a cre
dinţei ; apucă•• viaţa vecm1ca I� ca�e ai fost chemat, ş1 pentru care a1 ţ fa
cut aceea frumoasă mărturisire înain
tea multor marturi. '�Deut. 33. I. 2 Tim.3.I7.  
r;-.01Cor.9. 25, 26. Cap . 1 . lS. 2Tim.4.7.  ţl+'illp.3.12,H. 
Yeni. UL 

1 3. Te îndemn •, înaintea lui Dumne
zeu, care „ dă viaţă tuturor lucruri
lor, şi înaintea lui Hristos Isus, care ţ 
a făcut acea frumoasă mărturisire îna
intea lui Pilat din Pont, •Evr.10.23. 
""'Cnp.0.21. ţ])eut.3'.!.39. lSum.2.6. Ioan.5.21. 

1 4. să păzeşti porunca, fără priha
nă şi fără vină pînă • la arătarea Dom
nului nostru Isus Hristos, 

.,.. Mat.27.ll. Iooo 18.37. Apoc. 1 . 6 ; 3 . 14. 

1 5. care va fi făcută la nemea . 
de fericitul • şi singurul Stăpînit ei lmpăratul •• împăraţilor şi Dom or,I domnilor, nu 

\'Fllip.1.6, IO. l Tes.3. 13; .5. 23. �·''Cnp . l . ll 17 
1 6. singurul care • are nemurir� · care lo�ui�şte într' o l_umină, de care� 

nu poţi sa ti:_ apro�u_. pe care niciun om nu. L-a vazut, ni�1 nu-L poate i·edea! _şi_ 1care ţ are ctnstea şi puterea ���!�:�:�.��!�� 6. :ll�]lOC. 17 . H: rn. rn. i:·� Cnp. 1. 

1 �- ln;Ieamnă_pe_bogaţi! v�acului acestuia sa nu se mg1mfe, ş1 sa nu-şi • pu 
nă �ădej�e� în nişte bogăţii •• nesta: 
tormce, c1 m ţ Dumnezeu, care ţţ ne dă toa_te lucrurile din belşug, ca să ne f �:�;f�:f.�1: ;J.Z::

1'ţ ;::���E'.F �H�:��-�: 
1 8. Indeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi • în fapte bune, să fie darnici •• gata să simtă ţ împreună cu alţii, ' 

�����\�;��1:1:i;�i3.
„„„„ Luc

. 12
.

21 .  Cap . 5. 10. Tlt. 3.B. 

1 9. aşa ca să-şi strîngă • pentru vre
mea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce •• adevărata 
viaţă. �'Ge.l. 6. 6. Evr. 13. lG. '\':' :\lat. 6.20;I9. 21. 
Luc.12.33;16.9. 

20. Timotee, păzeşte • ce ţi s'a în
credinţat ; fereşte-te •• de flecăriile lu
meşti şi de .împotrivirile ştiinţei, pe 
nedrept numite astfel, 

'-"' Veni . 12. '\>:• 2Tim.l.14. Tit . 1 . 9 .  Apoc.3.9. 

21 .  pe care au mărturisit-o unii şi 
au rătăcit • cu privire la credinţă. 

Harul •• să fie cu voi ! Amin. 
(1. Cup . I . 4 , 6; 4.7. 2Tim, 2 . 14. 16 23 .  Tit. l .  U; 3. 9 . 
._\.;:; Cap. l . 6, 19. 2Tim.2.18 • 

E PI STO LA A D O UA 
A LU I PAVE L CĂTR E T I M OT E I 

1 1 . Pavel, apostol • al lui Hristos I ruia •• li slujesc cu un cuget curat, 
Isus, prin voia lui Dumnezeu, du- din moşi strămoşi, că neîntrerupt ţ te 

pă făgăduinţa vieţii•• care este în pomenesc în rugăciunile mele, z1 ş1 
Hristos Isus, noapte. •Rom . 1 . 8 .  Efes. 1 . 1s. MFapt. 22 . 3 ; 23.l; 

.;.. 2Cor. l . l . (t\) Efea.3.6. Tlt . 1 . 2 .  Evr. 9 . 15. 2-1..14;27.23. Rom . 1.9.  Gal . 1 . 14. ţ l  1'ee . l . 2; 3.10 . 

. 2 .
. către • Timotei, copilul meu prea 4. Căci mi-aduc aminte • de lacrămile 

1ub1t: Har, îndurare şi pace dela tale, şi doresc să te văd, ca să mă um
Dumnezeu Tatăl, şi dela Hristos Isus, piu de bucurie. •C•P·'-'· 21. 

Domnul nostru ! "1T1m.1.2.  5. Imi aduc aminte de credinţa • ta 
3. Mulţămesc • lui Dumnezeu, că- neprefăcută, care s'a sălăşluit întîi în 
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ica ta Lois ş1 m mama •• ta E ' 2. b�� şi sînt încredinţat că şi în tin

u 
• • 1 7. Nu numai art 
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dar, cînd a fost 6. De aceea îţi . aduc a�i�t·e să·����L '1\ � Îiăs1t. cu multă gnJă şi 
·rezi • darul lui Dumnezeu, care este d · ea Domnul s· .  �a tine prin punerea mînilor mele t

el a Domnul în •• a capete indurare IR i:: 1 •res . &.rn. 1 Tim .
·
4,J.&. 

ş
i11-·· foarte b1n�' ctt zn1a aceea". Tu 

1. Căci I?�mn�!;u • nu ne-a dat un e .��. �.fes. aiutor ţ mi-a <lat 
duh de fnca, c1 . de putere, de dra- '·�·"'-Io. „ ,T„.1.10.  v • 

te şi de chibzuinţa. 2 1 T 
"'·'-· IE•··· •· "· gos •:• Rom s. Ei. ·:.�, r�uc. 24 , 49.  Fo.pt 1 

• 
t 

U dar, copilul • ... 
S. Să nu-ţi fie ruşine dar • �e. mă�t�� stos

eş
l:��� „ î� 1 harul care ���·in1��r: 

risirea u qomnulu1 n_ost�u, n ici de m i· 2. Şi •  ce- . T11� .i . 2. cap.i.2 . "':;,.Efe&. 6.1� 
ne, întemniţatul ţ Lui" C1 tt.sufere îm- multor mar��r�u�1t dela mine, în faţ� preună cu Evangh�l ia, pnn puterea �e�i de încred�/ncredinJea_ză_'' la oa. tui Dumnezeu. 

. . ' Rom . t . 16. M1T1m.2. a. sa inveţe şi e e, .�an sa fie in stare ţ  Ap0C·1.2. ţEfes. 3. 1. :1hp. � - 7. �tCol.1.U. Cep.4,6. "'�' 1 Tim. 1. 1s. t l �Im altu. "'Ce.p. l,1.3; 3. 1� U 9. El • ne;a � intu it ş1 ne-a •• dat 0 3. Sufere• im �:��:"· 1 · '· . · 
chemare sfmta, nu t pentru faptele bun ostaş al 1 � 

H 
.a cu mine, ca " un 

noastre, ci ţţ după  hotărî rea Lui şi ui . �!stos. _ 
după haru� c�re �e-a fost cţlţ !n Hri- 4. N iciun • osta nuP. t.•;•·"· "'''.T1m. 1 . 1<. 

stos Isus,_ mamte t de vec1mc11 burile vieţii d 
ş_ se m_curca cu tre

t 1 Ti1n.u . T1t.s. t . .:•o;. 1 Tes. 4 . .7 . En. 3.1. t R�m.s.20; ce l-a scris i ac� vrea sa placă celui 
g,ll. Tit. 3.5. ţţ Rom. 8. 2S. '-'tRom. 16.2;), EfeS. 1 . 4.; 5. Şi •  , a OaS �e. . "' l l'or.!J. :!a. 
s.u. T1t . 1.2. 1 Pet.i.20. î cine l�pta la Jocuri, nu este 

1 0. dar _care a fo�t • �escop�rit acum d:
ci�Îi

unat, daca nu s'a luptat după rîn
prin aratarea Mmtu1torulu1 nostru 6 PI " "'•• . ; . :c, :.;. 

Hristos Isus, care •• a nimicit moartea • · . ugar�t • trebue să muncească şi a adus Ia lumină . viaţa şi neputre- 1;airtÎ la sa strîngă rodurile. •wo•.•.m 
zirea, prin Evanghehe. •Rom.16. 26. d 

· n_ e ege C�·\1 spun ; Domnul îţi l'a 
Efes.!.9- Col.1.26. Tit. 1.3. l Pet.i.20. „lCor.1;. 51, � pArdicep�re �n toate lucrurile. 
!0. E17.2.u. • 1;1·11 aminte de Domnul Isus Hri-1 t . Propovăduitorul şi apostolul ei • st.os, din � sămînţa lui David, înl ' iat „ 
am fost pus eu şi învăţător al Neamu- �!� morţi, după t Evanghelia meJ, 
ritor. lli �"'apt.9. 15. �.Jes. 3. 7 , 8. l Ti°:. 2.7. Cap.4. 17. ţRo::::1

� ; lS. 23. Rom . t. S, 4. ,,.,,.. I l'or. 15. 1, ,, �. 

1 2. Şi di� pricina ac�asta .sufăr" a��: 9. pentru • care sufăr pînă „ acolo că sie l�cru�1 ;  dar nu mi-e r1;1şi�e, �aci sînt legat ca un făcător de rele. Dar ţ şhu ID 51ne am crezut. Ş� si�t IDc�e- Cuvîntul lui Dumnezeu nu este legat. �n\���a 
î;�r:d�nfa�te��n�a î�Was�i�! ��;Pţţ��i.�P3,1.ii;.�:.�:;o'F'1i1�:·.�;'. ;; ' "' '· 

aceea. •>Efes .3 . 1 . Cnp. 2. 9 .  <••' lPert. 4. 19. 1 0. De aceea rabd totul ' pentru cei 
t tTim.6.20. ţţVers.18. �ap."•·�·  . • • _ al�şi, pentruca "  .şi ei să capele min-
13. Dreptar�! myaţat�nlor sa.na- tu1rea care este ID Hristos Isus, im-

toase, pe can le-.a1 auzit . dela mme, preună cu slava vecinică. 
ţine-I '' cu ţ credinţa ţţ ş1 dragostea "El„.3.1J. eo1 . 1 .'1. """'' " "  

care este î n  Hristos Isus. •;•cup. 3. u. Tit.1. 9. 1 I . Adevărat' este cuvîntul acesta :  ����z:„�:oc.2.25. ""Rom. 2. 20; 6. 11. tC•p.2.2. �t��ă·i• î��r����t ::r1�
ună c u  El, vom 

14. Lucrul acela bun • care ţi s'a În· " l Tim. 1 . 15. " R•w. • . � ·  „."" '"" 
credinţa!, păzeşte-l prin Duhul Sfînt, 1 2. Dacă • răbdăm, vom şi impara1i 
care" locuieşte în ���im.6_20, "''Rom.s.u.  împreună cu El. Dacă " ne lcp:l_dam 

15. Ştii că cei ce sînt în Asia toţi • ��.=-L�'. 1E�„�e"va'"!���: �c��\ •�. 
m'au părăsit•• ; între alţ ii şi figel şi Luc. 12. o. . . . 
Ermogen. • Fapt.19.10. "" cap. uo, 16. 1 3. Dacă• sîntem necredm�1oş1, t�tuş 16. Domnul să-şi verse • înd�rarea El rămîne credincios, căci nu Se " 
peste ca�a •• lu} <?.nisif�r ; că�1 t de poate tăgădui singur. 

. 
'" ,.„ " 

"· multe on m'a mmguat ş1 nu ţţ 1-a fost •Rom.3.3,o.o.  · . 
ruşine de lanţul •ţ m�u, <·�1a1 . u .  1 4. Adu-le aminte �e _aceste lucr�iri, 
���t,:;_ 19. tFilm. 7. ttVere. 8. -'tFapt. 28. 20. şi roagă-i fierbinte ' mamtea lui D m-
ll 
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nezeu, să •• se ferească de certuril� de 
cuvinte, cari nu duc la alt !olos dec1t la 
pieirea celor ce le asculta. • 1 ·r1m.5.21; 

6. 13. Cap.4..I.  \�..., 1 Tim. t . 4 ;  6.4. Tll.  3.0,11.  

1 5. Caută să te înfăţişezi înaintea 
lui Dumnezeu ca un om încercat, ca 
un lucrător care n'are de ce să-i fie 
ruşine, şi care împarte drept Cuvîntul 
adevărului. . 

1 6. fereşte-te d� • vorbăr_iile goal� ŞI 

lumeşti ; căci cei c� le ţ1�, ".or ma: 
inta tot mai mult m necinstirea lui 
Dumnezeu. .,,.. 1 Tim. '· 7 ; 6.20. Tltl.H. 

1 7. Şi cuvîntul lor va roade ca gan
grena. Din numărul acestora sînt lme
neu • şi filet, • 1 Tim. i .20. 

1 8. cari s'au abătut dela • adevăr. E1 
zic „ că a şi venit învierea, şi răstoarnă 
credinţa unora. 0 1 Tiln.s.21. i;.i> J Cor.16.12. 

t 9. Totuş temelia • tare a lui Dum
nezeu stă nezguduită, avînd pecetea 
aceasta : „Domnul cunoaşte•• pe ceice 
sînt ai Lui" ; şi : „Oricine rosteşte Nu
mele Domnului, să se depărteze de 
fărădelege !" • M•t . 2•.2'. Roro.S.35. 

1 Ioau 2. 19 . .... .,,.. Ne.om 1. 7.  Ioan 10.14, 27. Num.16.6. 

20. lntr'o • casă mare nu sînt numai 
vase de aur şi de argint, ci şi de lemn 
r:et�i�t:��n�e

uci���=: f��t
aftci!r�e�f;� 

o întebuinfare de ocară. 
(•!Tiw.3.16 . ..:.,�Rom.9.21. 

21. Deci • dacă cineva se curăţeşte 
de acestea, va fi un vas de cinste, sfin
ţit, folositor stăpînului său, destoi
nic „ pentru orice lucrare bună. 

"'lsa.62.11 • ...,..., Cap.3.17. TJt3.1. 

22. fugi de r.oftele tinereţii, şi ur
măreşte • neprihănirea, credinţa, dra
gostea, pacea, împreună cu cei ce chea
mă„ pe Domnul dintr'oţ inimă curată. 
\'IJ Tlm. 6. 11 . (li:tFopl9 . ]4. 1 Cor.J.2.  tlTlm.1.6; 4.12. 

23. fereşte-te de întrebările • nebune 
şi nefolositoare, căci ştii că dau na
ştere la certuri. 

i.'ll J Tim.1 . 4 ;4 . 7 ; 6.4. Vers . 16. Tit3.9. 

24. Şi robul • Domnului nu trebuie 
să se certe ; ci să fie blînd cu toţi, în 
sta_re să înveţe pe toţi••, plin de îngă
duinţa răbdătoare, 

�� Tit3.2. >:•-:OTim . 3. 2, 3. Tltl.O. 

_25 .. �ă !ndrepte . cu • blîndeţă pe pro
tivmc1, m nădejdea•• că Dumnezeu 
le va �a pocăi�ţa, c_a să ajungă ţ la 
cunoştinţa adevarului ; •Ga1 . 6. 1 . 1 Ttm.6•11. 
lPet.S.15. <i.:.Fapt. 8.22. ţ i  Tim . 2 . 4. Cap . 3 . 7 .  TU. 1 . 1 .  

26
_. 

ş� v_enindu-şi în fire, să se de
spnnda dm • cursa diavolului de ca
re au fost prinşi ca să-i facă �oia. 

(l t Ttm.3.7. 

3 1 . Să ştii că în • zilele din urmă v fi vremuri grele. or 

;� T�ă�r ���4��i�p�;/· ;t�/;,�;;�;ida�a. 
sine •, iubitori de bani ••, lăudăroşi t

e 
tr_u�aş� tt• hulitor� •ţ, nc;ascultători d� 
parmţ1 ţ , nemulţam1ton, fără evlavie 
.... Filip. 2. 21. 0('1 2 Pel.. 2. 3. t Iudn 16. tt I Tim 6 I 
"'t l  Tlm.1.20. 2Pet.2.12. ludn 10. t�· H.om . i .ao. · · "· 

3. _fără · d�ag<;>ste fir�asc:_ă, neînduplecaţ1, clevetitori ••, nemfrmaţ i ţ neîm-blînziţi, neiubitori de bine, ' 
i:< Rom. 1 . 31 .  „ ... �·Rom.Lat. ţ2Pet.s.a 

. 
4 .

. 
vînz�tori �. obraznici, îngîmfaţi ; 

1Ub1ton • mai mult de plăceri decit iubitori de Dumnezeu ; 
,,,.. 2Pet.2.l0. MFlli p . 3 . l9 . 2 Pct . 2. rn, clC'. fuda.a, 19. 
5. avînd doar o formă de evlavie d3r 

tăgăduindu-i puterea •. Depărtează-te 
de oamenii aceştia••. 

„ ... 1 Tim.6.8. Titl.16. „.._» 2Tes . 3 . 6 .  lTJm,6.s. 

6. Sint • printre ei unii, cari se viră 
prin case, şi momesc pe femeile uşu
ratice îngreuiate de păcate şi frămîn
tate de felurite pofte, " Mnt . 23. u. T1t i . u .  
?· cari Î'!�aţă Î_?totdea�na şi nu pot 

ai unge • mc1odata la deplina cunoştinţă 
a adevărului. " • Tim.2.<. 

8. După cum • Jane şi !ambre s'au 
împotrivit lui Moise, tot aşa şi oa
men ii •• aceştia se împotrivesc adevă
rului, ca unii cari sînt stricaţi la minte 
şi osîndiţi ţ în ce priveşte credinţa. 
t:�xod. 7 . 11 .  „ ... .,.. 1 TJm. 6.6. ţRom. t . 28. �Cor.13. s. 
Tit l.16. 

9. Dar nu vor mai înainta ; căci ne
bunia lor va fi arătată tuturor, cum • a 
fost arătată şi a celor doi oameni. 

*Exod . 7 . 12; 8.18;9.11. 

1 O. Tu, însă•, a i  urmărit de aproape 
învăţătura mea, purtarea mea, hotărî
rea mea, credinţa mea, îndelunga mea 
răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, 

(l.Fillp.2.22. I Tim.4.6.  I 1. prigonirile şi suferinţele cari au 
venit peste mine în • Antiohia, în •• 
Iconia şi în ţ Listra. Ştii ce prigoniri 
am răbdat ; şi totuş Domnul m'a iz
băvit din ţţ toate. •Fapt.13.<5,oo. "''Fnpt.u . 
2,5. t Fapt. 14. 19,etc. ţţPs.34. 19. 2 Cor.1.10. Cep.4.17. 

1 2. De altfel, toţi • ceice voiesc să 
trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor 
fi prigoniţi. "Ps.34.19. Mut.16.2'. loun 17.H. 
Fapt.H.22. I Cor. 15. 19. I Tes . a . a .  

1 3. Dar • oamenii răi şi înşelători vor 
merge din rău în mai rău, vor amăgi 
pe alţii, şi se vor amăgi şi pe ei înşişi. 

"� 2Tee.2.11. ITlm. -1. t .  Cop.2.16. 

1 4. Tu • să rămîi în lucrurile, pe cari 
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le-ai înviiţat" �t d�. cari eşti deplin în 
3, 4. 

credinţa!, cac1 şht del a  ci�e le-ai în: 9. Caută de vin • I 1 7t 
ăţat · 

Cop I 13 2 1 0. Căci• o · 
O CUrtnd la m ·  V1 5. 0

di� pr1!ncie c�n?şti Sfl�te'le·! tru lumea 1ma, din dr 0 !ne. 

Scripturi, cari pot s�-ţ1 _dea în\elep- plecat la T
de acum, m'a ag. s�e . • pen

ciunea care _duce la mtntutre, prin ere- 1n Gal t" esalonic c paras1t, şi a 
d" ţa în Hristos Isus. "'°""' 39 a ta, Ti!c�� /la]����:

.
ns s'a dus 

!i. Toată "  Sc�iptura este însufl�tă 1 1 . Numai ' Lu. · ;: Flhn.2.1. „ 1 1 0„ ,_ „ 
de Dumnezeu ŞI d� !olos „ ca să în- rm

e
t. 
M
e 
a
t
rcu

d
ţ, şi a��-1 ec

s
utet_c

u mine. I� 
reţe, să. 

mus_tre, sa . t�d�epte, să dea s e e f 1 tne · ă · 1 
ne m nepr th "cC1•P. 1. 15. ••co i � os Pentru slui-'ba5 ct e 

jnţelepcm • 2 Pet.�n,!;e21
'
. ··nom 15 

o ' to · • 1' Fli „vi ,,,, 4 1 2 .  p 
. 

, . . lll.2-1, t Fa11t. 12.;,; H1.31, 
t7. pe�t�u�a • i;imul lui Dumneze� �ă · e T�� tc • l-am trimes la 

fie desav�rş1t şt cu tot�! destoinic "' 1 3. Cînd v"e'·1·2<l·v'e· 
t-:;ee. 0 . 21. co_1. ,}!�,s

,
.
_,,_ 

pentru orice lucra re_ .. b�_na. ni d .. I t un . a . 11. "" C•v.2. 21. 
p� �are am lăsat-o ! a U·mt mantaua, car\tle, mai ales pe

t
� Ţro

d
a la Carp, şi 4 1 . Te rog �e�bi�te ', înaintea lui 1 4. Alexandru , •

1
e � e piele. 

Dumnezeu ŞI mamtea lui Hristos cut mult rău D� ca da_�arul, mi-a fă. 
Isus care „ are să judece vii i ş i morţii după faptele 

·1 . mnul 11 va răsplăti „ 
şi p�ntru arătarea şi lmpără\ia Sa : ' *''2Som.3�"'· Ps. „�:: Apo/,���1- 19.sa. lTl"'. t . ». 

• 1 Tim.6. 21; 6. 13. Cap. 2. u. ""Fapt. 10.4.2. 1 5. Pazeşte-te şi t d
. 

2. propovăd1!ieşte . Cuvî_ntul, stărui- n
es
0
t
a
e
str

c
e
u
. 

totul îm�tri�a
el,cu

p
v
e
1.
n
n
t
t
r
e
u
lo
cilr eşte asupra lut la hmp ŞI ne la timp mustră ', ceartă, îndeamnă •• cu toată 1 6. La întiiul meu ă blîndeţea şi_ învăţătura. rare, nimeni n'a fost 

r spuns de apă-
\'o 1 T11n. 6.20. T1t 1 . rn; 2 .ui. •:•(1 1 T1m . .a.13. m'au părăsit. Să •• nu

c}· 
m 1n�, c1 �• toţi 3. Căci ' va veni vremea cînd oamenii coteală lucrul acesta !  1 se lină m so. 

nu vor putea să sufere învăţătura •• să-
nătoască ; ci îi vor gîdila urechile să 1,7 .• ln�ă'. Domnul a •sct�i�.î�· �''�7�;·"': audă lucruri plăcute, şi îşi vor da în- � a  mtant,_ �entru ca •• propog vădui;e� 
vă\ă

t
o
ri dup!ct�s�tt�,�; T���; . 10. t C•p . 3.G.  

s� fie d_eshta pe deplin prin mine şi 
t lşi vor întoarce urechea dela ade- fz�ă�tt �i�0ţt�u�:a1��r�le. Şi am fost 

\'ăr1 şi se vor îndrepta • spre istor isiri Fnpt 2.3. 1 1 , 21 2.3. \\*Fapt 9 15 � 17 1
; '111 10. 1!J 

închipuite. �'I Tim . 1. 4 ; 4 . 7 . TiLLH. t.P.s. 22.21 . 2Pet. 2 . o. , .  · ' Ell'd 9 s 

5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, 1 8. Domnul ' mă va izbăl'i de orice rabdă '  suferinţele, fă lucrul unui evan- lucru rău, şi mă va mîntui ca să intru 
ghelist", şi împlineşte-ţi bine slujba. în l_mpărăţia Lui cereasc'ă. A Lui „ 

• Cap.1.s; 2. s. "<Fapt.21.s. Eres.<.11. să fte slava în vecii vecilor ! Amin. 
6. Căci eu • sînt gata să fiu turnat ca •Pe . 121 . 1 . ••Rom . ii.„. a,1. u. 1:n.i:i.,1 . 

o jertfă de băutură şi clipa plecării •• 1 9 .. Spu_ne să_nătate_ Priscilei • şi lui 
mele este aproape. Acutla, ŞI caset" lut Onisifor . 

.,.. Fillp.2.17. ��Y Flllp.1.23. 2Pet.1.14. *Fept.18.2. Hom.16.::t . .;."'2Tlm.l.16. 
1. M'am lupta t '  lupta cea bună, mi-am 20. Erast • a rămas în Corint, iar pe 

isprăvit alergarea, am păzit credinţa. Trofim " l-am lăsat bolnav în Milet. 
i:i i cor.9.24, 25. Filip.3. 14. l Tim . 6 . 12. Evr. 12. 1 . (<Fapt. 19.22.Rom.16. 23. '\'\ Fapt.3:U;:?l . 29 

B. Deacum mă aşteaptă cununa • ne- 21. Caută ' de vino înainte de iarnă . 

pr!hănirii, pe care mi-o va da, în " Eu�ul ş_i_ .P_udens, L�n�s, Claudia şi 
„ziua aceea", Domnul, Judecătorul cel toţi fraţn 1\1 tnmet sanatate. ''"'"·'· 

drept. Şi nu numai mie, ci şi  tuturor 22. Domnul ' Isus H.ristos să [ie _cu 
celor ce vor fi iubit venirea Lui. duhul tău ! Harul să he cu voi ! Amin. 
"lCor. 9.25, Iac.1.12. 1 Pet.6.4.. Apoc.2.10. �·�·Cap.J,12. •Gal.t\. ld. fllm.;:j, 
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E PI STO LA L U I  PAV E L C ĂT R E T I T  

1 1 . Pavel, rob a l  lui Dumnezeu, �i 
apostol �I lui ls�s Hr!stos, potr1· 

vit cu credmţa aleş1lor Im Dumnezeu 
şi cunoştinţa • adevărului, care este 
potrivit cu evlavia ••, 

.... 2Tlm.2.25. '-"'-" l Tim.3.16;6.3.  

2. în nădejdea • vieţii vecinice, făgă· 
duite mai înainte de vecinici i •• de 
Dumnezeu, care nu poate să mintă ţ, 
('12 Tim. J . 1 .  Cu.p. 3. 7. M Num. 23. 10. 2 Tlm. 2. 13. 
tRom.16.25. 2Ttm.1.9. 1Pet. 1 . 20 .  

3. ci • Şi-a descoperit Cuvîntul la vre
mea Lui, prin propovăduirea care•• 
mi-a fost încredinţată, după ţ porunca 
lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru ; -
1)2Tlm. 1.IO. (•�·I Tes.2 . .a. 1 Tiw. 1.11.  ţl Tim. 1 . 1; 2. 3; 
4.10. 

4. către Tit •, adevăratul •• meu copil 
în credinţa ţ noastră a amîndorora : 
Har ţţ şi pace de!� Dumn�ze� Ta
tăl, şi dela Isus Hristos, Mmtu1torul 
nostru ! ('1 2 Cor.2.13; 7.13;8.6,16,2.1;12.lB. Gal.2.!I. 
co« 1 T1m. l . 2. ţ Hom. 1 . 12. 2 Cor. 4. 13. 2 Pet. J . l .  
ţţ E(l's. [ . :?. Col . J .2.  1 Tlm . 1 . 2. 2Tim . 1 . 2. 

5. Te-am lăsat în Creta, ca să pui în 
rînduială • ce mai rămîne de rînduit, şi 
să aşezi •• presbiteri 1 în fiecare cetate, 
după cum ţi-am poruncit :  

�� 1 Cor. 11. S.. . ,_.„� Fapt.14.23. 2Tlm. 2.2. 

6. Dacă • este cineva fără prihană, 
bărbat•• al unei singure neveste, a
vînd ţ copii credincioşi, cari să nu fie 
învinuiţi de destrăbălare sau neascul
tare. �· l Ti m . 3 . 2, etc . .,.,>:iJTim.3.12. ţ l TJm.3.4, 12. 
7. Căci episcopul 2, ca • econom al lui 

Dumnezeu, trebuie să fie fără priha
nă ; nu încăpăţînat, nici mînios, nici 
dedat„ la vin, nici bătăuş, nici lacom 
de ciştig mîrşav ţ; •Mat.2'.<5. 1cor.u,2. ...,..., Lev. 10. 9. Efes. &. 18. J Tim. 3. 3, 8. ţl Tim. 3. 3, 8. 
IPet.5. 2. 

8. ci • să fie primitor de oaspeţi, iu· 
bitor de bine, cumpătat, drept, sfînt, 
infrînat ; ..-. 1  Tlm.3.2.  

9. să se ţină • de Cuvîntul •• adevărat, 
care este potrivit cu învăţătura, pen· 
truca să fie în stare să sfătuiască în 
învăţătura sănătoasă ţ, şi să înfrunte 
pe protivnici. • 2 T „ . 2 . 1 s .  2T1m . 1 . rn. ;���;������;: �a�.�;- �: !I. 2 Tim .  2. 2. t 1 Ti m . 1 .  10; 

r n  . . Ip adeyăr, rpai ales printre cei 
tă1aţ1 .•m_preiur! s1�t · mulţi nesupuşi, 
flecari ş1 amăgitori••, 

>:i t Ti m . 1 . 6  . .; • .;.Rom.16.18. 
1 .  Sau: b4trlnJ. 2. Sau: priveghetor. 

1 1 .  cărora • trebuie să li se astupe g ra. Ei buimăcesc•• familii întregi î
u. 

v:1ţînd pe ?ameni, pentru t un cîştig �: rit, lucruri, pe cari nu tre uie să Ie în. veţe. 
.,.. }'opt. 15 . l .  „„_,, Met . 23 . 14. 2Tlin . 3. 6 ,  t l Tlm . 6 

1 2. U�ul • dintre .�i, .chiar prooroc :j lor, a zis : „Cretanu smt totdeauna ni ş�e mincinoşi, nişte fiare rele, nişt; pintece leneşe." '''Fapt. 17 . 28 
1 3. Mărturia aceasta este adevărată· De aceea • mustră-i aspru, ca să fi� sănătoşi în credinţă••, 

�„ 2Cor. l3. 10. 2 T i m  . .a . 2. ·��'Cap . 2, 2 1 4. şi să nu • se ţină de basme evre� eşti, şi de porunci •• date de oameni ���!.ri�n .Î4�!:�,;I��!�1:.�n���:9. Cn�·.�:;l�- l . .a; 
1 5. Totul • este curat pentru cei curaţi : dar pentru cei „ ne cura ţi şi ne

credincioşi, nimic nu este curat : pînă 
şi mintea şi cugetul le sînt spurcate. 
;;ii:::�s.�.�R!��i:/�/'· 20. 1 cor. G. 12; 10.Z1,25, 

1 6. Ei .se laudă că cunosc pe Dum
nezeu, dar cu • faptele li tă<Tăduiesc 
căci sînt o scîrbă : nesupuşi, Şi netreb'. 
nici pentru•• orice faptă bună. 

'-" 2Tim.3.5.  Iuda4 . .;.„" Rom . l . :!S. :!Tim. a. a. 

2 I . Tu însă, vorbeşte lucruri cari se 
potrivesc cu învăţătura • sănătoasă. 

'� 1 Tim. I . IO; 6.3. 2Tim. l. J:-i. Cep.1.9, 
2. Spune că cei bătrîni trebuie să 

f�e !reji, yrednic! d� ci�ste, cumpătaţi, 
sanatoş1 m credmţa •, m dragoste în 
răbdare. '" Cap.

'
1 . 13. 

3. Spune • că femeile în vîrstă trebuie 
să aibă o purtare cuvincioasă, să nu 
fie nici clevetitoare, nici dedate la vin · să înveţe ce este bine, ' 

'" ITim . 2.9, 10; 3 . 1 1 . I Pet.3.3,-i. 

4. ca să înveţe pe femeile mai tinere 
să-şi • iubească bărbaţii ş i copiii ; 

"'ITlm.5.1". 
5. să fie cumpătate, cu viaţa curată, 

să-şi vadă de treburile casei, să fie 
bune, supuse • bărbaţilor lor, pentru
ca •• să nu se vorbească de rău Cu
vîntul lui Dumnezeu. • 1 cor.1'.:J.1. mes.5.2"2. 
Col.3.18. 1 Tim.2. 11 . 1 Pet.a. 1,5 . .;.,"Rom2.24. 1 Tim.6.1. 

6. Sfătuieşte de asemenea pe tineri 
să fie cumpătaţi, 

7. şi dă-te pe tine însuţi pildă de fap
te bune, în • toate privinţele. Iar in 
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\'f de vorbire . s:inatoasa şi  fără cu- ş
ui

d Dumnezeu•• M�rătat bunătatea , S. ca •• protivnicul să ţ rămînă d 1 ragostea lui' de ��tume1
t
no1
.rul nostru, sU\e şi să nu poată să spună nimi� ruŞi d • 

oi �· 1 1„ G 5. EI ne.a m·1ntu· 
ic<cap.2. u'. *-iJ 1 TI1D . 2 . ,. rău _ �•-�Pe�. 2 . 12.16; 3. rn. t'�'�,;,';_;;'."••rn·5·9. tele, făcute de no!t•. nu • p�ntru fap-,�"'stătuieşte P: robi: să fie supuşi pentru îndurarea 

1
l

1� neprihănire ci . înilor l«;>r, s� le fi� pe plac în •• naş!erii " din nou �·· (Jri� spăla'rea stâ�e lucrurile, sa nu le mtoarcă vorba ����- �e D.uhul Sfîni, f;�m
n 1no

. irea fă-!:s.6.5- Col.S.22. l Tim.6.�,2 . . 1 PcL.�.18. �'""Efos.6.2-1'. . Efrs 2 4 8,9 .3 !o 9 li 
10. să .nu f�re mm1c, c_,1 ... toţdeauna Ef6s.5.26. net.3. 21 '. · 2Tirn. i . D. �-� io�u �.1� :: 

să dea . dova?a _de o - d_esav1rş1tă . ere- pe�tfe
n��a

. 
re

pr1.la-
a
l
•
s Vărsaţ din belşug d. cioş1e, ca sa faca m totul cinste t us H t . '�ă\ăturii lui Dumnez_eu, Mîntuitorul F�rul nostru ; • Ezec. "6 ,. ns �s, Mîntui-

:ostru. • . �·l\[al..S. 16. Fllip.2. 10. pt.2.23; 10. -10. Row.s.o. -�. fod •. b. lu.1.n l.tt1. 
t l . Căci h�rul lut Du�nezeu, care 7. pentruca • od 1- . . 
aduce mîntu1re pentru toţi oamenii, a niţi prin haru'l lu� a �ocotiţi neprihă-

" arătat '' Rom ' 1· Cup 3 '  - P n
n�1-c

d
e
ejde _ţ, moştenito

s
r1· n

a
e
1 
f1a1
ceeţm,., ·,· .•• c

in
,_ fost 3 6 Ioan 1�9. 1Tim·.�.t: . · ,:>. 1 et . 5 . 12. „ 

·�ttşi� ne învaţă s'o rupem cu păgî- � 2-'.'tc11����·3·2-l. GB.1.2. rn.cap.2.u . ... ,' R11w. � 
"tatea şi „ cu poftele lumeşti, şi să 8. Adevărat • este .. 

tnraa· ·,m în ve. acul d.e acum cu cumpătare, vreau să spui - cui intui acesta, şi I pentruc . apasat aceste lucruri dreptate ŞI ev a�1e, , ... " Luc. 1.75.Rom.o. 19, • a cei c_e au crezut în Dumne'. Efes t.4.. coi. i . zi. 1 les. 4. 7. „ ..• i Pct. 4. 2. l!onn 2. 16. zeu, sa ca,_ute sa fte �ei dintîi a. în fa te 1j, aşteptînd • fericita noastră nădej- fr�n�alm
at

e
a
n1·

c
.� este bine şi de folos �nde" şi arătarea ţ s�ave� marelui no-

stru Dumnezeu ş1 M 1ntu 1tor Isus Hri- i>. t Tim.t.15. C11p. 1.9_ (11•\·,m . i .u . rap :!.u 
7 FT a 20 2p 1 a 12 ·•F ?·_ J?ar de • întreb�rile nebune, de in� �t

,··
orc.

s,;_1;„}"' .. 1"
1
P,�L'.

·���i���t�·.'2. tco:. 3." •. 2�irn�:\�: ş1ra!!le_ de .n.eamun, de certuri şi cio
" = rova�;It .Privitoare ,la lege, fereşte-te, !4 El S'a • dat pe Sine însuş pentru căci .smt nefolositoare şi zădarnice noi

.
ca să ne răscumpere din orice fă- "'IT1m.1. „. 2T11n.2.Z1. cap. 1 . u . ..-."':.:ruu. :!_ u· 

rădelege, şi să-�i curăţ�ască.„ un �o- I O._ După• întiia şi a doua mustrare 
rod ţ care să fie al Lui, phn de nv- departează-te •• de cel ce aduce d ,,'. nă ft pentru faJ?te bune. >:<Gn1..u_: 2. 2?· binări, �'2Cor.t3.2. N lfat. tsx. Rom 16�c 
EJes.5. 2. 1Tim.2. 6. �":.Evr. 9.14. ţExod.fo. lti; 19.o. 2Tl!s.3.� H .  2Tirn.3.5.  21oan 10. 11<ul.7.6; t"2;26.tS. tP•t:2·9• ttEf••· 2• 10· c�1' ·�·8· 1 1 . căci ştim că un astfel de om este 1 5  . . Spune ��crunle a�e�tea, sfatui�- u.� stri�at . şi păcătuieşte, dela sine şie şi mustra cu. depl u�a p_utere. N1- fnnd osmdit •. , .-.1.1. 1„, 
meni „  să nu te disp�_;;ţ�.1����:, 1Tlm.4.12. 1 2. Cînd voi _trimite la tine pe Ar-

tema sau pe T1h1c ', grăbeşte-te sa ni 3 1. Adu-le aminte să • fie supuşi stă- la mine în Nicopoli, căci acolo m'am 
pînirilor şi dregătorilor, s�-i ascul- hotărî! să iernez. •Fap1.:» . • .  m„ . ... .  ,. 

te, să •• fie gata să facă orice lucru 1 3. Ai grijă de legi_uitorul Zena. ş1 A
bun, •Roi•.13. t. l Pet. 2.13. '''''Cot.t. 10. 2T1m. 2. I polo • să nu ducă lipsă de nimic din 
�.Evr.u.21. ce le trebu ie pentru călatoria lor. 
2. să nu vorbească de rău pe ' ni- "''''"' "· 

meni, să nu fie gata de ceartă „, c_i 1 4. Trebuie ca şi ai noştr i sa se de
cumpă_taţi ţ, P.�ini de blîndeţă ţţ faţa prindă să • he cei cl intii in fapte bun�; de toţi oamenn. <•Efes . <.31. ''-' 2Tlm.2.u,:1.;. pentru nevoile grabnice, ş1 sa nu 
fFilipA.o. ttEfes.4..2. Col.a.12. .... .... ... .... stea neroditori. <> \.tt"l . 8. •'� R„rn 1„ _,. 

3. Căci şi noi eram • alţa, data. �ara f'1Up. 1 . H ; • . 1'. (ol . l . 10. 2 r.i. 1 •  . . minte, neascultători? rătăc1J1, r?b1t! . de 
t S. Toţ i cei ce sînt cu mine it1  tn

lot felul de pofte ş1 de plac�r�, t!a1�d et sănătate. Spune sănitate celor� 

în .r�uţate. şi în pizm�, vredn_1.c1 sa fim �
n
e iubesc în credinţ�. . , 

unţ1 Ş�11!!.����:�� •• �!'. J!� }!l,
1!: �. 1 Pet.u Harul să fie cu voi cu tot1 . Amin. 
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E PI S TO LA L U I  PAVE L C ĂT R E F I L I M O N  
1 . Pavel, întemniţat " al lui Isus Hri· să-mi sluj.ească în locul tău c"t • 

stos, şi fratele Timotei, către prea iubi- în Ian furi pentru Evanghel ic 1 sint 
tul filimon, tovarăşul„ nostru de lucru, , 

'' �cor. rn. 1i . Flllp .2 
�'Efes. 3. I; -4 . I . 2 T1m . 1 . 8. Ver!.9. �'.,...FJ1Jp.2.20 . ... 1 4  . . Dar n am vrut sa fac nimi f' ... ·�· 2. c�tre sora Apfia şi căt�e �rh!p •, myo1rea . ta, "pentru.ca • . bine le, p� c 

ara 
tovaraşul nostru•• de lupta, ş1 catre m1:I faci, sa nu fie sl11t, ci de b are 
Biserica ţ din_ casa ta : I voie. •2c0,�nă • cou.11. '"'F•llp.2.25. ţRom.16.6. 1. cor. 16.19. _1 5. Poate • că el a fost despărf"t. · '· 

3. Har • şi pace dela Dumnezeu, T�- tI_ne, pentru !=> . v_reme, tocma i ca 
1 
s�

e 
tăi nostru, şi dela Domnul Isus Hri- a1 pentru vec1mc1e, •Fnc.45.:�I 
stos ! •Eres . i . 2. 1 6. dar nu_ ca pe un rob, c-i mult ITI : 
4. Mulfămesc• totdeauna Dumnezeu- pe sus de. cit. pe un rob : ca pe un f ai 

lui meu, oride cîte ori îmi aduc amin- te • prea 11�b1t, mai ales de mine ş[�; te de tine în ru�:f�:u,n!!�, �:.11�;. 2Tes. 1.3. f�e��:t f�aÎn �����) rine, fie în' chip 
5. pentrucă am auzit" despre credin- " "•Ma1 .23.•

· 
1_T1"'

·
6 ·'

· 
<•<•cou.22• 

fa pe care o ai în Domnul Isus şi dra· 1 7·" Daca _ma socoteşti dar _ca prieten• 
gostea faţă de toţi sfinlii. al tau, primeşte-I ca pe mine.}�sumi. 
6. II rog ca această p��;;;:�15� c;�'j�· 1 8. _ �i dacă fi-a adus vreo �ăt;�:� 

credinţă să se arate prin fapte, cari �:a
u 

î
1l\e��te

dj1or cu ceva, pune acea-
să dea la iveală • tot binele ce se face n ° a a mea .. 
între noi în Hristos. '' Fili p . 1 . 0, 11. l 9. _EL\. Pavel, „v"o1 plăti'.' - scriu 
7. In adevăr, am avut o mare bucu- cu !flina mea -. ca .sa nu-f1 zic că tu în

rie şi mîngiiere, pentru dragostea ta, suf1 te datorezi �Ie. . . 
fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost 20. Da, f�at.e, ţa-m1 �m�le acesta în 
înviorate • prin tine. Do_mnuI1 ŞI mv1oreaza-m1 • inima în 

�·2Cor. 7 . 13. 2Tim.1.I6. Vers.20. Hnsto� · . . . • o:.vers.1, 

8. De aceea, măcar că • am toată slo- 21 .  .T1-�m �cris . b1zu1t (le ascultarea 
bozenia în Hristos să-fi poruncesc ce ta, ş! ş_h!-1 �a vei face chiar mai mult 
trebuie să faci, '' I Tcs. 2.6. de cit 1f1 zic. " •:• 2cor.1.u. 

9. vreau mai de grabă să-fi fac o ru- 22· Jot . odat�, _ pregăteyte-.mi un Ioc 
găminte în numele dragostei, eu, aşa d_e g�zd�ire, cac.1 t��g na"d�Jde ° să vă 
cum sînt, bătrînul Pavel ; iar • acum fiu daruit, dator_1tă . rugacrnmlor voa
întemnifat pentru Hristos Isus. •Yers. 1 .  stre. '··Fihp . i . 25: 2.2.1. '''' 2Cor.1.11 . 
1 0. Te rog pentru copilul meu, pe ��- _!:pafr� •, tovarăşul meu de tem

care I-am născut• înlanfurile mele : pen- n�fa m Hristos Isus, îţi trimete să
tru Onisiml ••, (1Col . 4. 9 . ..-„:..1 cor.4..l6. Gal. 4.. 19. natate ; ':'Col .1 .7 ;4.12. 
1 I. care altă dată ţi-a fost nefolo- 24. tot aşa şi Marcu ', Aristarh "  

sitor, dar care acum îţi va fi folositor Dima ţ, Luca ţţ, tovarăşii mei de Ju'. 
şi fie şi mie. I 

cru. •Fapt.12. 12, 2;. ••Fapt . 10 . 20 ; 21.z. coi.uo. 

m
i
e�. 

Ţi-l trimet înapoi, pe el, inima t����-;���2E���'�iu i nostru Isus Hri-
1 3. Aş fi dorit să-l ţin la mine, ca . stos să fie cu duhul vostru ! ,���„.'2. 

E PI STO LA LUT PAVE L CĂT R E  EVR E I  ] I :  J?upă ce ": vorbit în vechime pări�f1lor. �oş_tr.1 prin prooroci, în multe rindun ş1 m multe chipuri, Dumnezeu, �·Num.12.0,s. 
2. la sfîrşitul • acestor zile, ne-a vor
t .  Adk4: Folositor. 

hit ·� prin fiul, pe ţ care L-a pus mo
ştenitor al tuturor lucrurilor, ş1 prin tt care a făcut şi veacurile. • neut.<.90. 

fţ�·. �·. �·- ��:: �.�°sa ;�;��=� ����; a�53o�6·R�::.·a�·1�: 
tt Ioan 1. 3. 1 Cor. 8. 6. Col. t . 16. 

3. El, care • este oglindirea slavei 
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. şi întipărirea 1 1n\e1 Lui şi ' · 
tui " toate lucrurile cu Cuvintul 

care 
p
o

r
ri
1.cm

e
1.
'
t
'
o
abatere şi or1'ce nea 

1 1 75 ţine. Lui, a făcut t curăţirea Păcatefcu- d lt 1r�1 şezut ţţ la dreapta Măririi în I�'. � .. „. 17 F reaptă răsplăt" seu are şi-a 
ş rile prea mate, �· 1oun 1 . u ; 14. 9 . 2Cor D;u.t.���i:�':ţ;2�i7.��L J. u1. •��'xu:����a,�-a�·-
�i\/h.'';'.:':!:,n/i�.'1��:;

1
; · 2�"�:.�·:�\ţ�_•1

t;:�: nepăsători vf�� �căpa noi, dacă st " 
re• 3 �· ra

tr.
e, care ", du;ă o mîntuire aşa 

ack 
' 4 . . a

.jung!nd .cu atît n:iai pe sus de în- d� li �e Domnul, ne-�e a fost i·estită 
geri, cu cit a m<;>şten1t un Nume mult "Mc.1e_ 1,_ c1,e. '�� auzit-o, ţ<· cf·,

ost a_deverită 
i minunat dec1t al lor. ·•-ma C'Efee. i.21 . Filip.2.9 10 4. _în tirn

.
p CC�l�.(� Cap, 1.z. tţ���·l�.29; l2.2,5. 

5. Căci, �ăruia dinţre .îngeri a �i; tur1a l?r cu " sem��ezeu 1ntărea'
măr

EI vreodata : �,Tu ;��1 fi.ul •" Meu ; a- !Jllnun1, şi cu da ' puten ş1 felurite 
stăzi Te-am "nas.cut . Şi iar.aş : „Eu •• ��P,��t:_

te ţ după ţţ'��iaDSh�lui Sfînt, r voi fi Tata, ŞI El lm
_
1 va ft Fiu ?" . . , 19 li Rom a . ' ""' , . 

• � z ;. FapC13.33. Cop . 5 . 6. " ' ' 2Sam.7.14. 1 Cron.2"J. '"'s'.'·1�1�d:�;/ �
��

u
.1�
n
·1:::y�:2· 4 . ·,, , ;:1���: 

'06.·Şt��·d·:��e iarăş î� lume pe Cel El I ' or tngeri 
întîi născut ·� zice :_ „Tc;i\1 •• îngerii lui bim.umea • viitoare, despre ca�e

s�o�� 
Dumnezeu sa I se rnchme !" •Rom.a.29 6: Ba încă, cineva a f"'"•"· '· '· '""·'· "· Clli.t.18. Apoc. 1. 5 . .., �„�·Deu! .3'2_..rn. Pe.97 .. 7. J Pet.a.22: matoarea mărturisire , acut.unde\'a ur. 
7. Şi desp�e �nge�1 z1�e =. „D,in vînturi ca să-Ţi aduci a . 1· " e este omul, 
face ' îngeri a1 Lut ; Ş I  dintr o flacără  omului, ca să-l c��:t�z1� 

el, sau fiul 
de foc sluj itori ai Lui" ; " P• .ltlt. < .  

g pe' cînd Fiului 1-a zis :  „Scaunul • 7. L-ai făcut :1�; ' · "· P•. �-�'"·""· '· rău de do.mnii:, Dumneze!-11.e, este în mai pe jos de în�eri'I P�lma vreme 
veci de veci ; tmagul domme1 Tale este slavă şi cu cinste I- '. -ai mcununat cu 
un toiag de dreptate : • Pe.•5. a, 1. rile mînilor Tale': 

at pus peste lucră-
9. Tu ai iubit neprihănirea şi ai urii lu

81_.. '�oate • le-ai supus supt picioarele nelegiuirea : de aceea, Dumnezeule 
Dumnezeul Tău Te-a • uns cu un unt'. ln_ ad:văr, .d�că i-a supus toate, delemn de bucurie mai pe sus decît pe nu 1-a. lasat mm1c nesupus. Totuş a-��va�f��t�;�;:t p�·�;�s;�;· �·;;· ����;·i� ��;�s��că nu ::,.��:m �ă to�_te îi �înt 
1'0. Şi iarăş :  '!L�· început, Tu, Doam- Cap J 13 •l)JC-Or 15 2b 

i!i I or b - l::te� I ?.? 

sînt lucr�rea m1!11l?r Tale. ·�'·'�· 20.•Ic. 9. Dar pe .i\_cela ', care a fost făcut \ I .  Ele • vor p�en, dar !� ramu ; toa- :,pent.��. pu\!n� vreme mai pe jos decît 
te se vor mvech1 ca o harna ; mgeru , ad1ca pe Isus, l i Hdem ,inow.a.t. 4; &i.s. Mat. 24.35. 2Pet.a.1, 10. Apoc.21 .1. cu��nat•• cu . .  slavă şi cu cinste'', 'din 
12. le vei face sul ca pe o manta, şi pncma mortu, pe care a suferit-o ; 
vor fi schimbate ; dar Tu eşti acelaş ; şi pent�uca, prin harul lui Dumnezeu, 
anii Tăi nu se vor sfîrş i." El sa guste moartea pentru ţ toţi. 13 Şi căruia din îngeri i-a zis El • FIUp.2. 7-9. ,'>Fepl.2.:<l. ţ loenl.1';12.„. Rom.,. 
vre�dată : „Şezi • la dreapta Mea, pi- is;s.S2. 2Cor.5.15. 1Ttm

; 
2.6. !fo"." '·;· ·'""'·'·' 

" · une pe vrăjmaşii Tăi aşternut 10. Se cuvenea! rn _ade1ăr ,_ca Acela oa v.0! P 1 T I ?" pentru " care ş1 prm care srnt toate, 
�-l�l�ai:c��.42� V�i'.e . S. �;;_·1�oii.' Mat.'2.4'. Ş� car"e voi� s.ă ducă pe multi fii la. sla-
14. N� sînt �a!e " to_ţi du�uri sl�ji: ;:· 2:p�::�i:t

r
!Î����rÎi t)'\�/

ufermţe
, 

toare tnmese sa mdephn�asca.o sl.ujba »Luc.2._.6. ••Rom.u.36. •Fer'-'-"''· ' ' " r„,.12.z. 

pentru cei ce vor moştem • •  m1ntu1rea ? ttLuc.13.32. Cap.5.9. 
•Fsot9.16;32. l,2,24. Pe.34.7;91.11; 103.20,2! . D•n.3. 1 1 .  Căci Cel ' ce sfinleşte şi cei ce 12';1.10:10.11. M•t.1a.10. Luc. 1 . 10;2.0,13. hpt.12. 7, sî t" sfinţiţi sînt dinlr'unul De a
•<.;27.23. „Rom. a. 11. Tit3. 7. foc.2.6. 1Pet.s. 7. ce�a, Lui nu-l t este ruşine să-i �umcJs· 2 1. De aceea, cu atît mai mult tre· că „fraţi", •c,0. 10. 1�1<. "''"'P'· " · "  

buie să ne ţinem de lucruri le, pe ţMous.10.1oon20.11. Rom.s.!I. 

cari le-am auzit, ca să nu fim depăr- t 2. cînd zice :. „V?i m_ti ' Nume!� 
taţi de ele. Tău fraţilor Mei ; ljt voi cmta lauda 
2. Căci, dacă Cuvîntul vestit• prin în mijlocul a�u

p
n
,
�i;'

„. ••r.. iu. '"· ""· îngeri s'a dovedit nez!luduit, şi dacă 



1 1 76 EV R E  I 2, 3, 4. 
1 3. Şi iarăs : „Imi voi pune încrede

rea în El." Şi în alt loc : „Iată-Mă •, 
Eu şi copiii, pe cari •• Ml i-a dat Dum
nezeu !" �' Isn.s.1s. ,�.:.Joan l0.29; 17.6,9, 11, 12. 

14 Astfel dar, deoarece copiii sînt 
păriaşi sîngelui şi cărnii, tot aşa şi• 
El însuş a fost deopotrivă părta� I.a 
ele, pentruca ••, prin moarte, să mm.�
cească pe cel ce are puterea morţii, 
adică pe diavolul, "Ioan 1 . u .  Rom.8.3. 

Filip .2 . 7 .  (•,,.. tCor.ID.5-1,55. Col.2.15. 2Ttm . 1 . 10. 

1 5. şi să izbăvească pe toţi a�eia, 
cari prin frica morţii• erau supuşi ro
biei toată viaţa lor. 

i:1Luc.1. 7-i. Rom.S.15. 2Tlm. t. 7.  

1 6. Căci negreşit, nu în ajutorul ţn
gerilor vine El, ci în ajutorul semin
ţei lui Avraam. 

1 1. Prin urmare, a trebuit să Se ase
mene • fraţilor Săi în toate lucrurile, 
ca să poată fi, în ce priveşte legăturile 
cu Dumnezeu, un mare preot milos•• 
şi vrednic de încredere, ca să facă is
păşire pentru păcatele norodului. 

,.,, 1''Uip.2.7 .  (l(liCap.4 . 1�; 5.1, 2. 

1 8. Şi • prin faptul că El însuş a fost 
ispitit în ceeace a suferit, poate să vi
nă în ajutorul celor ce sînt ispitiţi. 

.:• Cap.4. 15, 16; 5.2; 7.25. 

3 1. Deaceea, fraţi sfinţi, cari aveţi 
parte de chemarea • cerească, aţin

tiţi-vă privirile la Apostolul •• şi Ma
rele Preot al mărturisirii noastre, adi
că Isus, (•Rom.1.7. lCor.1.2. Efes,,,t. Fillp.3.14. 
2Tes . l . 11.  2Tim . l . 9. 2ret.J. lO. *�'Rom.15.B. Cap.2. 
17; -l . U. ; 5.5; 6.20; 8. 1 ; 9 ; 11. 10.21. 

2. care a fost credincios Celuice L-a 
rînduit, cum şi Moise • a fost „credin
cios în toată casa lui Dumnezeu." 

"'Num.12.7. Vere.5.  

3. Căci El a fost găsit vrednic să 
aibă o slavă cu atît mai mare deci! a 
lui Moise, cu cit celce • a zidit o casă 
are mai multă cinste deci! casa în
săş. - (l Zah . 6.12. :Mat.16.18. 4. Orice casă este zidită de cineva, 
dar Celce • a zidit toate lucrurile, 
este Dumnezeu. - •E1es.2.1o;s.s. Oep.1.2. 

5. Cit despre Moise •, el a fost „cre
dincios în toată casa lui Dumnezeu", 
ca slugă ••, ca să mărturisească ţ des
pre lucrurile, cari aveau să fie vestite 
mai tirzÎU. *Vers.2. (•.;tE;cod.H.31. Num.12.7. 

Deut.3.24. Ios. 1 .2 ;8 .31.  tDeut. 18.16,18.19. 

6. Dar Hristos este credincios ca 
fiu •, peste„ casa lui Dumnezeu. Şi 
casa Lui sîntem noi, dacă ţ păstrăm pi-

nă la sfîrşit încrederea nezguduit' . 
nădejdea cu care ne lăudăm. " Ca 

a şi ���·�f!i"f :HF°��;;,·1�.
'�·

0;;���: ; : ��.;i.'i.�,T\i;:'.:t 
„lst�:t.��ed�c�u::1uz��leg���tl:i 

Sfint :  
„� 2Se.m.23.2. Fnpt. 1 . 16. �,� P s . 95 . 7  Ve �· n� Y�. împi�triţi_ inif!1ile, ca in ;i·�: �f

i
��ra!iru, ca m ziua 1sp1tirii în pu. 

9. unde părinţii voştri M'au ispitit · 

M�a� pus la încercar�, şi au văzut '1�'. crarile Mele patruzeci de ani ! 
I O. De aceea. M' am . desgu�tat de neamul acesta, ŞI am zis : „E1 totdeauna 

��il:t��Î� 1în inima lor. N'au cunoscut 

v�� ·i:i;a {�r��i��� %�î��a Mea că nu 
_1 2. Lu�ţi seam_a �ar, .fr_'.1ţil'?r, ca niciunul dintre voi sa n'a1ba o mimă rea �� nb�r���nz��ts:�l C:{u� să vă despartă 
1 3. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, cită vreme se zice : , Astăzi " 

pentruca niciunul din voi să �u se î�
pietrească prin înşelăciunea păcatului. 
1 4. Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă • păstrăm pînă la sfîrşit 

încrederea nezguduită dela început, 
':•vers.a. 

1 5. cită vreme se zice : „Astăzi •, da
că auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi 
inimile, ca în ziua răzvrătirii." "Vers.7. 

1 6. Cine • au fost, în adevăr, ceice 
s'au răzvrătit dupăce auziseră? N'au 
fost oare toţi aceia, cari ieşiseră din 
Egipt prin Moise ? 

�'Num.U.2,4, 11, 2-1, 30. Dent. 1 . 3.1, 36,�. 
1 7. Şi cine au fost aceia de cari S'a 

desgustat El patruzeci de ani ? N'au 
fost oare ceice păcătuiseră, şi ale• că
ror trupuri moarte au căzut în pustie? 
\'I Num.14.2'2, 29,etc.; 26.65. Ps.106. 26. 1 Cor. 10.5. Iudo.5. 
1 8. Şi cui • S'a jurat El că n'au să 

intre în odihna Lui ? Nu S'a jurat oare 
celorce nu ascultaseră ? 

o:< N u m . U.30. Deut.l.3-j,36. 

1 9. Vedem • dar că n'au putut să in
tre din pricina necredinţei lor. " C•p.<. &. 

4 1. Să • luăm dar bine seama, ca, 
atîta vreme cît rămîne în picioare 

făgăduinţa intrării în odihna Lui, ni
ciunul din voi să nu se pomenească ve
nit prea tîrziu. •Cap.12.1". 



. . E V R E I 4 5 2 Căci şi nouă m s' a adus 0 veste b ' · 
ă. ca şi lor � da.r lor CU\'Întul care le� zeu - să ţ r· • 1 1 77 fost propova_du!t, n!;l .Ie-a ajutat la ni- rea noastră. am1nem tari în mări . . mic, pentru.ca n a  gas1t credinţă la cei- 15 '''.'•�-3. 1 . "c••-' ·""· ''' .. , . .  

u
n
s
i. ce l-au a�zit. . • . . car� sfa

n�'a·1bn'.avem • un ;·l�
r
·

e
·lap. 1v. ::i 3 pe cmd r:io1 , fnndcă am crezut a m lă d " • Pr . irăm în „od1hr:ia", despre care a vor'. 

stre ;, ci .unul ca� • e slăbiciunile n
e�t: �t El, cînd a ZIS : „Af!! •• iu,_rat în mi. 

fost 1Sp1tit„ ca 
e_ 1n �oate lucrurile a nia Mea, _că n� vor_ i_ntra in odihna 

cat. • roa. 53_ , _ c • •  Ş• no1, dar ţ fără ă� Mea !'� M�ca�ca luci:_arile �ui fuseseră c;Pr,7· ��1�et.2.z/ii�!!·3��.Luc.·�.!.�. ;."!Cor.f .!1 
isprăvite mca.�·�'-�.1���,�-�.e�;_r1�\!umii. în_cr_�d�e �: :f;�g�l� dar cu deplina 4. Căci într'un loc a vorbit a�tfet-��1: ratam indurare şi Să a�ulu1, ca sa ca

re ziua a şaptea : „Dumnezeu S'a .  v���� să fim �i�taţ.i I� ��%,�•d/��: �ihnit în ziua a şaptea de toate lucră- "· ·· '' ·' - "· cap. w_ 1, " " rile Lui." '·'F1u:.2 . 2. Exoo.. 20. 1; st .11.  5. Şi ai�i este zis,,!arăş : „Nu vor în- 5 �in
ln

m�dJ
_ l
e
ovc

ă
u
r
l
, o

o
r
a
i
m
ce n:t•re preot, luat tra în odihna Mea . emlo pentru oameni în •• I r, este pus • 6 Deci, fiindcă rămîne ca să intre U· la Dumnezeu, ca s
�crunl: pril'itoare nii în odihna !!ceasta, ş_i pentrucă a- J�,C!fe pentru păc!te.
a aduca darurt şi ceia • ca,·ror� h s'a. vestit îr:itîi vestea cup 8 ,  ••c buna n au mtrat m ea, dm pricina 2. Et·„· up.2. 11: t�is.p.s. J ,4 , \l .\1 ; 10. 11 , u ' neascultării lor, • cap . 3.19. neştiutori_P�i

at;ăti1cit�g����o_r _c.�. cei 7. El hot�r.ăşte _din no� o zi : „Astă- este cuprins de slăbiciune. ca �· el zi •," - z1c1�d, m Dav�d, după atîta . '-'Ce.v:u�·. L i5 .  v..;.rai• � . �  vreme, cum s a spus mai sus : „Astăzi t 3
.
b Ş!, d�n pric!n� • acestei slabici�ni. dacă auziţi glasul Lui, nu vă impie'. re u1e s'.1 a�uca Jertfe alît pentru ,: Iriţi inimile !" '' Ps.o;. 1. Cap.9.7, catele lui, cit şi pentru a le noroctuFui. s. Căci, dacă le-ar f i  dat Iosua odih- . •1.ev. 4 . ,:o. 7:1'.6: !5-11. r,p '-" , , na, n'ar mai _ vo_rbi Dumnezeu după �- N ime_ni '  .nu-şi ia cinstea aceas!J aceea de o alta z1. B���z��. �u� :��!t ���o���

ma
t 

d
e 9. Rămîne dar o odihnă ca cea de Sa- �&��.�26. 1.31_s. 1oan:1.27. �"' ExoJ.:.'l'. 1. �u;u 11:i ·� ,,1 bal pentru poporul lu i  Dumnezeu. 10. fiindcă cine intră în odihna Lui, ?· Tot aşa ' şi Hristos, nu Şi·a luat se odihneşte şi el de lucrările lui, cum singur slava de a fi Mare Preot, n 0 S'a odihnit Dumnezeu de lucrările are dela Cel ce l·a zis : „Tu eşti Fiul " Sale. Meu, astăzi Te-��.�,ă�c�t:;� , , ' '" 1 " 1 1 . Să ne grăbim dar să intrăm în 6. Şi, cum zice iarăş intr'alt loc : odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu „ Tu • eşti preot în veac, <lupa rin · cadă în aceea ş •  pildă de neascultare. duiala lui Melhisedec." .,.. Cap. 3.12, 18, 19. "' I'•· 110. 1 fap. �. J�. ZI 12. Căci Cuvîntul lui Dumnezeu este 7. El este Acela care în zilele m!ii vi� • şi ţucrător, m�i •: . tăi�tor _<lecit Sale pămînteşti, aducî�u. • rugaciuni �· once sabie ţ cu doua ta1şun : patrun· ceren cu " strtgăte mart ş1 cu lacr�m1 de ţţ pînă acolo că desparte sufletul către Cel ce ţ putea sll·L izb:lveasca şi duhul, încheieturile şi măduva, ju- dela ţţ moarte, şi fiind ascultat, <lin decă simţirile ş i  gîndurile inimii. pricina evlaviei Lui, „ M•• .„ ,, "· u :���:6���:1:!���.��::i·;�i�:5ţ/ t��·r\�·2::;�v·5· ���:: !!:� �: ���t.1�.�. ;.l�: �: �. �:�� ; ·� 13. Ni�io • făptură nu. este ascu_n�� M�rc.�·ă:��·;·�t:;:·�i:: a inv.11.•t ,� de El, c1 totul este gol ş1 descoperit · 1 •• · lucrurile pe cm IN înaintea ochilor Aceluia, cu care avem as1t ţ� prm 

, ,-,p. u. „. ,.,"• , , 
a face. •rs.aa. 1s,u;oo.s ; 139.l!, 12. ••1ov26. 6; s� eşii

.
du ă ce a fost făcut d�sivir· au1. Prov.rs.11. . . -

. ·, S'a �ăcut rntru toţi �1 �-L 14. Astfel, fundca avem un Mare şit '!tă 'toru unei mîntuiri HC•· Preot "  însemnat, care „ a străbătut a�cu , urzi , 0,, .•. • �. „ _ . cerurile - pe Isus, fiul lui Dumne- mce, 
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1 o. căci a fost numit de Dumnezeu : 
Mare Preot „după • rînduiala lui Mel
hisedec." •vero.6. Cap.6.20. 

1 1 .  Asupra cel.or de �ai sus avepi multe° de zis, ş1 lucruri grele de t1l
cuit ; fiindcă v'aţi făcut greoi•• la pri
cepere. i::1oa:o 16.12.2Pe1.a.1s. �Mat.1s.1s. 

1 2. In adevăr, voi cari de mult tre
buia să fiţi învăţători, aveţi iarăş tre
buintă de cineva să vă înveţe cele • 
dintîl adevăruri ale cuvintelor lui Dum
nezeu, şi aţi ajuns să aveţi nevoie de 
lapte••, nu de hrană tare. 

i:: c:1.p . 6 . L  "-*lCor.3.1-3. 

1 3. Şi oricine nu se hrăneşte decît cu 
lapte, nu este obicinuit cu cuvin tul des
pre neprihănire, căci este un prunc •. 

0 1 cor.t3. 11; U..20. Efes . 4 . U. lPet.2.2. 

14. Dar hrana tare este pentru oame
nii mari, pentru aceia a căror judecată 
s'a deprins, prin întrebuinţare, să deo
sebească • binele şi răul. * Isa. i.15. tCor.2.U., 15. 

6 1. De aceea, să lăsăm • adevărurile 
începătoare ale lui Hristos, şi să 

mergem spre cele desăvîrşite, fără să 
mai punem din nou temelia pocăinţei 
de faptele moarte••, şi a credinţei 
în Dumnezeu, 

,..., Filip.3. 12-H. Cap.5.12 . .c:.:-eap . 9 . U .  

2. învăţătura despre • botezuri, des
pre •• punerea mînilor, despre învie-

�:�ifi1k��ţilo: :.p;:9. �.���:!.!t. B-��1��1�'.:. 
'!l'apt.l:".31,32. ttFapt.2-1..25. Rom . 2. 16. 

3. Şi vom face lucrul acesta, dacă • 
va voi Dumnezeu. •Fapt.1a.21 . 1 eor.4. 19. 

4. Căci cei ce au fost luminaţi • oda
tă, şi au gustat darul•• ceresc, şi s'au 
făcut părtaşi ţ Duhului Sfînt, 
O�Jat.12.Jl, 32. Cap . I0.26. 2Pet.2.�. 21. .  l loan5.16. 
*.C: Cap . 10. 3'2. t Ioan -1.. 10; 6.32. Efes.2.S. 

5. şi au gustat Cuvîntul .cel bun al 
lui Dumnezeu şi puterile veacului vii
tor " - • Gal . 3. 2, 5. Cap.2.•. 

.6. �i C_'.1ri _toţuş .a1:1 �ăz�t, este cu nepu-
tinţa sa fie mo1ţ1 1araş •, şi aduşi la 
pocăinţă, fiindcă „ ei răstignesc din 
nou pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu 
şi-l dau să fie batjocorit. ' 

*Cap.2.5 . .c:.c: Cap.10. 29. 
7. �nd un pămînt este adăpat de 

ploaia care cade adesea pe el, şi ro
deş_te o iarbă folositoare celor pentru 
cari este lucrat, capătă binecuvîntare • 
dela Dumnezeu. •Ps.s.;.10. 

!3-. Dar •  dacă aduce spini şi mără
cm1, este lepădat şi aproape să fie ble-

stemat, şi sfîrşeşte prin a i se pune foc ·� -
9. Măcar că vorbim astfel prea ·�·5• biţ�lor, tot�ş de.I� voi aşteptăm Iucr��i mai bune ŞI cari msoţesc mîntuirea 
1 0. Căci • Dumnezeu•• nu este 

·
n drept ca să uite osteneala ţ 1·oastră 
e: 

dragostea, pe care aţi arătat-o pent 
şi 

N_umele _Lui, vc;ii, .cari aţi ajutorat ţţ rş� aJUtoraţ1 pe sfmţ1. •Prov. H .31 .  )lnt.to. '2· 
�-R

I
::.:�::1: 2���:�;���: l;�;�il�: l�-18�1 Tes. i�: 

1 1 .  Dorim însă ca fiecare • din voi s· 
arate aceeaş rîvnă, ca să păstreze pin: Ia sfîrşit o •• deplină nădejde, 

=:t C:lp . 3 . G, U. ;�* Col.2.2 
1 2. aşa incit să nu vă leneviţi, ci să călcaţi pe urmele celor ce, prin credin

ţă şi răbdare, moştenesc • făgăduinţele. • cap.10. 311• � 3: D1:1mnez�u, c�nd a dat lui Avraam 
fagadumţa, fundca nu putea să Se jure pe u�ul _mai mare decît El, s'a • jurat pe Sme msuş, •Fac. 22.16, 11. Ps.1o;. o. Luc.u3. 

1 4. şi a zis : „Cu adevărat te voi 
binecuvînta, şi îţi voi înmulţi foarte 
mult sămînţa." 

1 5. Şi astfel, fiindcă a aşteptat cu 
r.ăbclare, a dobîndit făgăduinţa. 
1 6. Oamenii, ce-i drept, obicinuiesc 

să jure pe cineva mai mare ; jurămîn
tul • este o chezăşie, care pune capăt 
orişicărei neînţelegeri dintre ei. 

i:: E:iod.Z!.11. 

1 7. Deaceea şi Dumnezeu, fiindcă 
voia să dovedească cu mai multă tărie 
moştenitorilor• făgăduinţei nestrămu
tarea •• hotărîrii Lui, a venit cu un 
jurămint ; "'-Cap.11.9. «*Rom.11.29. 

1 8. pentruca, prin două lucruri cari 
nu se pot schimba, şi în cari este cu 
neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să 
găsim o puternică îmbărbătare noi, a 
căr.or scăpare a fost să apucăm nădej
dea care ne era pusă • înainte, • cap.12.1. 

1 9. pe care o avem ca o ancoră a su
fletului ; o ·  nădejde tare şi neclintită, 
care • pătrunde dincolo de perdeaua 
dinlăuntrul Templului, •Lev.16.15. Cap.9.7. 

20. unde • Isus a intrat pentru noi ca 
înainte mergător, cînd a fost făcut" 
„Mare Preot în veac, după rînduiala 
lui Melhisedec". • Cap.4.1..&; 8. 1;9.24. "'-*Cap.3. 1; 5.6,10;7.17. 

7 1 .  In adevăr, Melhisedec • acesta, 
împăratul Salemului, preot al Dum

nezeului Prea lnalt, - care a întim
pinat pe Avraam cînd acesta se întor-
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cea dela măcelul împăraţ ilor, care l-a : 

· 

binecuvîntat,_ . · �·ac.u.18,,tc. mino� cind vede . . _ 1 1 79 

2. care a primit dela _:\�·raam zeciuială 
asemanarea 1 . 'M rid�c1ndu-se du ă 

din tot, - care, . du_ pa msei:iinarea nu-
preot, u1 elh1sedec, �n fit 

ntelui s��/, 
este _mţ11, „Im_parat al ne- �6 . • pus _nu prin 1 . ihănirn ' · apoi ŞI „Impara! al Sale- Pam1�teşti, ci prin 

egea unei porunci 
prului", ad�că _„�m p ăra� a� păcii" ;  nepentoare. puterea unei vieţi 
1113 fără tata, far;;i !11.ama, fara spiţă de 1 7· Fiindcă iată 
ne�lll, neavînd .m�.• mceput al zilelor, 

despre El : Tu •  ce . s e  mărturiseşte 
ici sfîrş'it al v 1�ţ11, -: dar care a fost după rînduiala lui ��lhfs����.�n veac, 
�emănat cu ţ'ml lua Dumnezeu, _ 1 8. _ Astfel, pe d

;�1.110 .•. c.,_,:� IO;<- :». 
rănii ne p�eoţ m veac: ţ�aza a. ic. i o poruncap

a
d
rt
e
e, se. �es _ftin-

4 Vedeţi b!n� d;;ir cit �e mare a fost di mai e1,' dacă • .P•.na_ ş1. patriarhul Avraam ei �Pncma neputinţei • şi zăd���1i�l!t 
�a dat zec1u1ala dm prada de război ! } 9. căci L ea• , _ •Ro"'.·'·_'-G&1_,„_ 

• Fac. u. 20. v irşit _ şi�e d 
n a

1
:acut n1m1c desă

). Aceia • dinţre fiii lui Le.vi, cari 0 nădejde •• ma� � a� se �une în loc 
indeplinesc slUJ�a _ d_e pr�oţ1, după apropiem de Dumn��:�. 

prin care ne 
Lege, au porunca sa .1.a zecm1ală dela Rom 3.20 2�28 a.3 • "" 13 „ 
orod adică dela fraţ11 lor, cu toate că 20. '. .'. . a_a1.2.18·CaP.9.o. " ea,.�·„;;.,: ;i ei s� coboară din Avraam. făc�t 

�� !11.nd:a _lucrul acesta nu s'a 
•Num. lll.21,26. 21 

�r� JUrafl!mt, -
6. Iar el, care nu se .c�bora din fa- pre�ţfaf�rl� c�nd_ Levitii se făceau 

ntilia lor, a luat zec1u1ală dela A- t · · JUramint, Isus S'a făcut 
113am, şi • � binecuvîntat pe •• cel ce 

poo pr(" JU�ămîntul Celui ce l·a zis :  
avea făgădumţele. "r omnt� a Jurat•, şi nu Se va căi · 

• Fac.1<.19. ••Rom. 4 . 13. GaJ.3. 18. '1' .uM
eş

l 
1 .Preot

,)n veac, după rinduial� Ul e � 1sedec , - - .,_ 110_ ,_ 7. Dar fără îndoială că cel mai mic 22. prin chiar faptul acesta El s'a 
este binecuvîntat de cel mai mare. făcut• chezăşui unui legămint :Oai bun. 
s. Şi apoi aici, .cei ce. ia� zeciui�lă, •Cap. s .6 ;  ,_ '-'; 12_2._ 

sini nişte oamem muritori ; pe cmd 23. Mai �uit, acolo au fost preoţi în acolo o ia cineva, despre • care se �are numar, penlrucă moartea îi îm
ntărti:riseşte că este viu. •eap. 6.6;6.20. piedeca să rămînă pururea. 
9. Mai mult, însuş Levi, care ia ze- 24. Dar El, fiindcă rămîne „în l'eac", 
riuală, a plătit zeciuiala, ca să zicem are o preoţie, care nu poate trece dela 
aşa, prin Avraam ; unul la altul. 
10. căci era încă în coapsele stră- 25. Da aceea şi poate să mintuiască 

moşului său, cînd a întimpinat Melhi- în chip desăvirşit pe cei ce se apropie 
sedec pe Avraam. de Dumnezeu prin El, pentrucă trăieşte 

11. Dacă•, dar, desăvîrşirea ar fi fost pururea ca să mijlocească• pentru ei. 
ru putinţă prin preoţia Leviţilor, - :nom.s._S1. 1T1m.u. cap.9_,.. , 1„„,.1. 

cici supt preoţia aceasta a prim it po- 26. Ş1 t��a� u� astf�I de Mare Preot 

porul Legea - ce nevoie mai era să ne tr�b�ta . sfa�t ' neytn?�.
a� lări p�ll: 

se_ ridice . un al�, pr�ot „dup� r!ndu�ala d�s�u
a��� �:r

!ri�ătoş1, şt rnăl!at mai 
lui Melh1sedec , ş1 nu dupa rindu 1ala P •eap .•. u. " El„.1.». ""· C•P-'-' 
lui Aaron? • Ga1 . 2. 21 . V•'"·18· 19· Cap. s. 7. 27. care n'are nevoie, ca ceilalţi mari 12. Pentrucă, odată schimbată preo- preoţi să aducă jertfe în fiecare zi, 
lia,_trebuia num��decît să aibă loc şi o întîi • 'pentru păcatele sa�e, şi�· apoi 
schunbare a Legu. pentru păcatele norodului, căci lucrul 
!3. Io adevăr, Acele despre car� sî?t acesta ţ 1-a făcut odat� pentru toi· 
ZISe aceste lucruri, face parte dintr o deauna cînd S'a adus 1ertlă pe Sine 
lilă seminţie, din care nimeni n'a slujit însuş. ' •Le•.o.1;1u,11.CAo.u;1.1 . ••Ln. 11 

lltaruluL 15. ţRom.8.JO.Cap.o. 12, 28; 1o. t2. . . 
14. Căci este vădit că Domnul nostru 28. ln adevăr, Legea pune j'!i! �reo_I �  

1 ieşit din •  Iuda, seminţie, despre ca- pe nişte oam_eni " �upr� rl ·�·�;n� re Moise n'a zis nimic cu privire la , dar cuvîntul iuriimmtu u� cu f�ul preotie I ce a fost dată Legea, pune pe_ . . • 

'ta.u.1. Mat.1.3. Luc.3.33. Rom.1.3. Apoc.6.5. care „ este desăvîrşit �nt�r::�·�· 

l). Lucrul acesta se face şi mai lu- •Cap. · 1"· 
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8 1. Punctul cel mai însemnat al celor 
spuse este că avem un Mare Preot? 

care• S'a aşezat Ia dreapta scaunulm 
de domnie al Măririi, în ceruri, 

�� Efe!l . 1.20. Col.S.1. Cap . 1 .  3; 10.12; 12. 2. 

2. ca slujitor al Locului prea sfînt • 
şi al adevăratului corţ ••, care a fost 
ridicat nu de un om, c1 de Domnul. 

�" Cnp.9.8, 12,24. �·,... Cap . 9 . 11 .  

3. Orice mare preot• este . p�s să 
aducă lui Dumnezeu daruri ş1 Jertfe. 
De aceea era•• de trebuinţă ca şi celalt 
Mare Preot să aibă ceva de adus. 

•::co.p . 6 . 1 .  (":• Efcs.5 .2. Cap.9.1'. 

4. Dacă ar fi pe pămînt, i;iici n'ar 
mai fi preot, fiindcă sînt ce1ce aduc 
darurile după Lege. . 

5. Ei fac o slujbă, care este chipul 
şi umbra • lucrurilor cereşti, după po
runcile primite de Moise dela Dumne
zeu, cînd avea să facă cortul : „la sea
ma" ••, i s'a zis, „să faci totul după 
chipul care ţi-a fost arătat pe munte". 
""Col.2.17.  Co.p.9.23; 10 . 1 .  .,..�'E:i:od.25. 40; 26.30; 27.8; 
Num.8.4. Fapt.7.44. 

6. Dar acum Hristos a căpătat• o 
slujbă cu atît mai înaltă cu cit legă
mintul al cărui mijlocitor este El, e 
mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe 
mai bune. (1. 2 Cor. 3 . G, S, 9. Cap. 7.22. 

7. ln • adevăr, dacă legămîntul dintîi 
ar fi fost fără cusur, n'ar mai fi fost 
vorba să fie înlocuit cu un al doilea. 

(•Cnp . 7 . U , 18. 

8. Căci ca o mustrare a zis Dumne
zeu lui Israel : „lată •, vin zile, zice 
Domnul, cînd voi face cu casa lui Is
rael şi cu casa lui luda un legămînt 
nou ; (1Ier.s1.s1-34.. 

9. nu ca legămîntul, pe care l-am 
făcut cu părinţii lor, în ziua cînd i-am 
apucat de mînă, ca să-i scot din ţara 
Egiptului. Pentrucă n'au rămas în le
gămintul Meu, şi nici Mie nu Mi-a 
păsat de ei, zice Domnul. 

1 O. Dar iată • legămîntul, pe care-l 
voi face cu casa lui Israel, după acele 
zile, zice Domnul :  voi pune legile 
Mele în mintea lor şi le voi scrie ln 
inimile lor ; Eu •• voi fi Dumnezeul 
lor, şi ei vor fi poporul Meu. 

>)Cep.10.16. >:ii>:azab . 8 . 8 .  
1 1„ Şi nu• vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicînd : „Cunoaşte pe Domnul !" Căci toţi Mă vor cunoaşte, dela cel mai mic pînă la cel mai mare dintre ei. 

0Iaa64.13. Ioan 6.4.6. l loan2.27. 1 2. Pentrucă le voi ierta nelegiuirile, 

��·ca�cl��� f���dcl�iÎ����".aminte de 

1 3. Prin faptul că ,.���·;�· 2"��
· 10• 11· 

legămînt", a mărturisit că ��I di"0� 
este_ v�chi ; iar ce este vechi, ce a �tu bătrin1t, este aproape de peire. 11n-

(• 2 cor.5. 11_ 9 1. L-;gă�î�tul dintîi avea şi el _ runc• privitoare la slujba dumnf.0 
ia�că şi Ia un locaş • pămintesc de Î�: chmare. "'

E

xo1L2..'t
.
s 

2. ln adevăr •, s'a făcut un cort ln .� partea dinainte, numită „Locul S0fînt" era sfeşnicul j, �asa tt şi pînile pen'. tru punerea ma1�tea _Domnului ;  
:��'{;��;,.����d.26.35; -10 •. 1. rExod. :!j.31. ttE•od.2.5. 

3. după • pe�deaua a doua se afla partea _cortulm care se chema „Locul prea sfmt" I. �·Exod . 26.31, 33;40.3, 21. Cap. G.ID. 4. ':I -�vea . �n �!tar de aur pentru tam11e, ş1 chivotul Iegămîntului ferecat peste tot cu aur. ln chivot er� un. vas •• de aur. cu m�nă, toiagul lui Aaron ţ, care mfrunz1se, şi table-!� !Jod��f.�m����]u�� t; ���� �·x���z5�� �i:�!: 
29; 40, 20. Deut. 10.2, o. 1 Reg.S.9, 2J . 2 Cron.5.IO. 
5. Deasupra• erau heruvimii slavei cari acopereau capacul ispăşirii 2 c� umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu deamăruntul despre aceste lucruri. •Exod.25.18, 22. Lev. 1 0 . 2 .  l&g.8.� 7. 
6. Şi după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoţii • cari fac 

slujbele, intră totdeauna în partea din· 
!Îi a COrtuJui. ''Num . 28. 3 . DClll.8.U. 
7. Dar în partea a doua intră numai 

marele preot, odată • pe an, şi nu fără 
sînge, pe •• care îl aduce pentru sine 
însuş şi pentru păcatele din neştiinţă 
ale norodului. •Exod.30.10. Lev.1•. z u , 12, 
Ifl.34. Vere.25. :;:.;ccap . 5 . 3 ;  7.27. 

8. Prin aceasta, Duhul Sfînt• arăta 
că •• drumul în Locul prea sfînt, nu era 
încă deschis cită vreme sta în picioare 
cortul dintîi. *Cap.10. 19, 20. <••Ioan U.6. 

9. Aceasta era o asemănare pentru 
vremurile de acum, cînd se aduc daruri 
şi jertfe, cari • nu pot duce pe cel ce 
se închină în felul acesta, Ia desăvîrşi· 
rea cerută de cugetul lui. 

""Gal.a.21. Cap.7. 18, 19; 10.1, 1 1 . 

1 O. Ele sînt doar nişte porunci pă
mînteşti, date, ca toate cele privitoare 

1. Sau SUnta Sfintelor. 2. Sau scaunul lndurlrll· 
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la rnînc�rt- au un ŞI felu_rite •• s ă- ' . 

Jătun, prna ţ la o _vreme de indrept 
p 

c�;a:ţş1
_
t
i, dup_ă lege, aproa 
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C
'
,
v,_ • .. :·. �-· C2n . •  ��\�·

. 
1.6. (1.,, }.; urn. rn. 7, etc. t Kfea. �.

r1�: CU SI pe tot l • � sînge nge ;  şi • fă ă _ u este 
I J. Dar Hnstos .� venit ca Mare 23 D nu este iertare r varsare de 

Preot • al bununlor vutoare, a trecut l?r �arÎ
r;î�

e?arece chipurile."t·"· '.'· 
prin ţ cortul acela mai mare şi m . \!te în felul '�c��

r
t
uri, au trebui���;ă1

-
desăvîrşit, care nu e_ste făc:ut de mh�I l

f
ucru�ile cereşti· sa_

a,f. trebuia. ca înseş·,. adică nu este dm z1d1rea aceasta . • e m b ie c -•Cap . n . L  <·<•cap. 10.1 te ' 24 
a1 . u_ne decît acest uraţ1te cu jert-

1 2. şi a intrat, od_abi pentru totdea•Pun· '· '· I · Caci • Hristos ,ea.. '""''·'-'· 
I f- t 

a, ocaş de înch1'nare f
� a intrat într'un în �o�u pr�a .s in .'. nu �u • sînge de menească, după chi 
ac�.t de mină o

ţap1 ş1 d� v1ţe1, �1 - cu insuş sîngele locaş de închinare gi
ul . adevăratului 

Său, du�a . c�ţaţ capatat ţ o răscumpă- cer, ca să Se ţ în'f·ţ · 
a Intrat chiar în 

rare vecm1ca . ,, C'nr.10. <. <«Fnpt.20.23 !�u noi, înaintea Iul g�ze acum, pen-
fe�-.��2f'b;p�!O�i��\�·1;:·11��'-�·_1 . o; 5· 9· tZob.a.o: ap .a.w. �'(•Cop 8 2 mnezeu. 

d - • 25. Şi nu ca
. �ă ;:0"' ·8·"·-C•r.7.25. ' "•• 2.1 . 

1 3. Căc! •• aca smgcle '. taurilor şi al on je;tfă pe Sine
a���� de mai multe ţapilor ş_1 .  �enuşa _ _ une.1 vaci, stropită preot , care intră . f" ş, ca marele peste cei_ rnhnaţ1, 11 sfmţeşte şi Ie a- cu[ prea sfînt cu u 
'" . 1ecare an în lo-

duce curaţir��!���1�.
l�\"" Num. rn.2 11 ' al lui ; 

n singe, care nu este 
't . lt • ' , e c. _26. fiindcă atun . . . ''°'"·'· 1 4. cu CI mai mu smgele • lui Hri- timească de ma· 

c1 ar fi tr�bu1t să pă-
stos, care *', prin Duhul cel vecinic meierea lumii . �;u.Itâ on dela înte
S'a a�us pe Sine t î�suş jertfă fără pa'. şiful • veacurilor 

s�'" -�cum, I� sfîr
tă lui Dumnezeu, va va ţţ curăţi cuge- dată •• ca _ t a ara al o singură 
tul vostru de faptele."t moarte, ca să jertfa 'sa sa ş eargă păcatul prin 
slujiţi ţ• Dumnezeului celui viu ! ..,.1PeL.I . �·q cor. 10. 1;. G:l���."�r·e�ur1�. 21 ; 10. 10. 1 Pet.::. r�. 

:,.'tF:c'�•P1·_.6 •.
.• 211._ -Tt1li�:�r: ;?;�o���f, .. 1jt.·:_a_:1�P. !,t·P_,,�t .

. 
2'�. : �: 27. Şi •, după cum . �a�enilor Ie este • •• �lnd!;Jit să moară o singură dată iar" 

15. Şi tocmai •  de aceea este El mij- upa aceea vine judecata ' 
locitorul •• unui legămînt nou, pentru <•Fnc.3.i9. Ec1.s.20. ••2co •. s. 1�. Apoc 20 , 
ca ţ, prin moartea Lui pentru răscum- 28.

„
tot. aşa� Hristos ', după ce. s;�·�: 

păra_rea din. a�.ater�le făptuite supt le- dus Jertfa o singură dată ca să 
gămmtul drntu, cei ţţ ce au fost che- poarte păc:i:ete "!ultora ţ, Se ;.a arăta maţi, să capete vecinica moştenire care a doua oara, nu m vederea păcatului 
le-a fost făgăduită. ,, 1 Tim .2 .5_ .,,,. c.�. 7 .2"2; ca să �ducă mîntuirea celor ţţ ce-l 
8.6; 12.24. ţRom.3.25; 5.6.  l Pct. 3.18. ţţCop.S. 1. aşteapta. 9- Rom. 6. JO. t Pct.3. 19. ci "' I M.2.2.-. 

1 6. ln adevăr, aco(o Unde este Un te- lloon3.S. ţ )fot.25.2S. Rom.�JO. ţţ TIL213. , PeL'·"· 

�6�r��� :;i�t�� C!
a
fă�u

a
t� 

să aibă loc 

17. Pentrucă un testament"  nu capătă 
putere decît după moarte. N'are nici o 
putere cită vreme trăieşte cel ce l-a 
făcut. •Gnl.9. 15. 

1 8. De aceea • şi întîiul legămînt n'a 
fost sfinţit fără sînge. «Exod.21.6, etc. 

19. Şi într'adevăr, Moise, după ce a 
rostit înaintea întregului norod toate 
poruncile Legii, a luat"  sînge de viţei 
1' de ţapi, cu •• apă, lînă stacojie şi 
isop, a stropit cartea şi tot norodul, 
0EJ:od.2'.5,6,8. Lev. 16. 14, lS. 18. >:iolo Lev.1.f.4,6, 7,49,61,62. 
20. şi a zis : „Acesta • este sîngele le

gămîntului, care a poruncit Dumnezeu 
să fie făcut cu voi." •Exod.24.S. Yat.26.28. 

21. De asemenenea, a stropit cu sînge 
cortul • şi toate vasele pentru slujbă. 

l)E.xod.29.12. 911. JJ>v.A.tli.10: 16.14. 15. 16, 18, 19. 

10 I. ln adevăr_, legea, __ care are um
bra ' bunurilor " vuloare, nu în

făţişarea adevărată a lucrurilor, nu ţ 
poate niciodată, prin aceleaşi jerlfc, 
cari se aduc neîncetat în fiecare an, să 
facă desăvîrşiţiţţ pe cei ce se apropie. 
(I Col . 2. 17. Cep. 8. 5; 9.Zi. ci.;:cap. 9. U .  t C..1p.\i.'.) 
ţţVeni.H. 
2. Altfel, n'ar fi încetat ele oare să 

fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind 
curăţiţi odată, n'ar mai fi trebuit s� 
mai aibă cunoştinţa de păcate' 
3. Dar • aducerea am inte a păcatelor 

este înoită din an în an, tocmai pnn 
aceste jertfe ; ' Ln. "· " · �·•·•· '· 
4. căci este cu neputin tă' ca singtlt 

taurilor şi al ţapilor să şteargă p1G1· 
tele. (lllic.6.� :': C:i11 .9.ll.  \ m . 1�. 

S. De aceea, cînd intră m lume, El z1-
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ce : „Tu n'ai voit �i�i jertfă, �ici pri
nos . ci Mi-ai pregat1t un trup , . .  

6_ �'ai primit nici arderi de tot•, mc1 

jertfe pentru păcat. • P. o . 40 . B,  ele.; oo.s, etc. 

"7·.'"�i����-:�A:i; �·::·i�iă-�ă (în �ului 
cărţii este scris despre Mme), vm să 
fac voia Ta, Dumnezeule !" . . 

8. După ce a zis întîi : „T� n'�1 voit 
şi n'ai primit nici jertfe, mc1 prmoase, 
nici arderi de tot, nici jertfe pentri: 

E
ăcat", (lucruri aduse toate dupa 

8��)�i zice : „Iată-Mă, vin.�ă fac"voia 
Ta bumnezeule." El desfunţea:a ast
fel' pe cele dintîi, ca să pună m loc 

Pf o� t�i��- această „voie" _am f_ost sfin
ţiţi noi, şi anume l?rin •• 1ert�irea tru
pului lui Isus Hristos, odata pentru 
totdeauna. .;.. Ioan 17 . 19. Cap. ia.12. ��(<cap. 9 . 1�. 

1 1 .  Şi, pe cîn� o�ice preot face sluJ; 
ba în fiecare • z1, ş1 aduce de multe on 
aceleaşi jertfe, cari•• niciodată nu pot 
şterge răcatele, •Num.28.3. Cap.7 .27. «Vers.<. 

1 2. E •, dimpotrivă, după ce a adus 
o singură jertfă pentru păcate, S'a aşe: 
zat pentru totdeauna la dreapta lui 
Dumnezeu ""CoI.a. t .  Cap.t.S. 

1 3. şi aşt�aptă de acum ca vrăj�aşii • 
Lui să-l fie făcuţi aşternut al p1c10are
lor Lui. 

ops.110. 1.  FapL 2.35. I Cor.15.25. Cop.1.13. 

1 4. Căci printr'o singură jertfă El a 
făcut • desăvîrşiţi pentru totdeauna pe 
cei ce sînt sfinţiţi. • vere. I.  

1 5. Lucrul acesta ni-l adevereşte şi 
���

u�,l�ftî�\���'în��f! 
c
� 

a
c���'.1 voi 

face cu ei după acele zile, zice Dom
nul : voi pune legile Mele în inimile 
lor, şi le voi scrie în mintea lor", 

i:-Jer.:U.39,3'. Cap . B . 10,12. 

1 7. adaugă : „Şi nu-Mi voi mai aduce 
aminte de păcatele lor, nici de fărăde
legile lor." 
1 8. Dar acolo unde este iertare de 

păcate, nu mai este nevoie de jertfă 
pentru păcat. 

1 9. Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin 

i,�5:�� ;n1t0��r P��=�fî�t:ntrare slo-
.... Rom.&.2. Eles.2.18;3. 12. (l.,,.. Cap.9.S. 12. 

20. pe calea • cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin•• perdeaua din lăuntru, adică trupul Său : -
(IJoaolO.D;U..6. Cap.9.8. "*Cap . 9 . 9. 

21.  şi fiindcă avem un Mare preot • pus peste casa•• lui Dumnezeu, 
,... Cap.4. 14. 'l'liCoJTtm. 3„16. 

22. să • ne apropiem cu o inimă cu. rată, cu credinţă deplină••, cu in imile stropite şi curăţite de ţ un cuget rău şi cu trupul spălat ţţ cu o apă curată'. 
�c���:·. ':;, �·. �(����-71.2i. 

Iac. I. 6. 1 IOCLD a. 21. tCap. 9.14. 

23. Să • ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios•• este Cel ce a făcut făgăduinţa. 
(! Cap. 4. u. ""'" l Cor. l.9;  10. 13. l..Tes.5. 2-i. 2 Tes. a. a. 
Cap . 11 . 11.  

24. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste şi la f�pte bune. 
25. Să nu părăsim • adunarea noastră 

cum au unii obicei ; ci să ne îndemnăm 
unii pe alţii, şi cu •• atît mai mult, cu cit vedeţi că ziua se apropie ţ. •F•rt.2. 

42. Jud1119 . .,..o:<Bom . Ja.11.  ţ FHip.4 .5 .  2PeL.S.9,ll,U, 
26. Căci, dacă • păcătuim cu voia 

după ·� ce am l?rii:i:iit. cuno_şt_inta _acte'. 
vărului, nu mai ramme mc1 o Jerfă 
pentru păcate, 

.,.. Num.16.30. Cap . 6. 4 .  >:":' 2 Pet. 2.20,21. 
27. ci doar o aşteptare înfricoşată a 

judecăţii, şi văpaia • unui foc, care va mistui pe cei răzvrătiţi. 
"" Ezec.36.6. Ţef. l.l8j3.8. 2 Tes . I . 8. Cap.12.29, 

28. Cine • a călcat Legea lui Moise, 
este omorît fără milă, pe mărturia •• 
a doi sau trei martori. • Cup.2.2. 
o:<o:< Deut. 17.2,6;  19. 15. Mat.18.16. lonnS. li. 2Cor.ta.l, 

29. Cu cit • mai aspră pedeapsă cre
deţi că va lua cel ce va călca în pi
cioare pe fiul lui Dumnezeu, va pm
gări •• sîngele legămîntului, cu care 
a fost sfinţit, şi va batjocori ţ pe Du
hul harului ? • Cap. 2.3; 12.z;. "'' 1Cor.11.29. 
Cap.13.20. ţMat.12.311 32. Efes . 4. 30. 

30. Căci ştim cine este Cel ce a zis: 
„A • Mea este răzburarea, Eu voi ră
splăti !" Şi în altă parte : „Domnu(•• va 
judeca pe poporul Său." 
"'Deut. 32.30. Rom.12.19. *;"Deut. 32.36. Ps.UO..f.; 135.H. 

3 1 .  Grozav • lucru este să cazi în mî
nile Dumnezeului celui viu ! • Luc.12.5. 
32. Aduceţi-vă • aminte de zilele dela 

început, cînd, după ce aţi fost lumi
naţi••, aţi dus o mare ţ luptă de su
ferinţe : 
"'Gal.9.4.. 2 Ioan8. o:<"'Cnp.6.4.  tFUJp. 1 .29,30. Col.2.1. 

3J. pe de o parte, eraţi puşi ca pri
velişte• în mijlocul ocărilor şi necazu
rilor, şi pe de alta, v'aţi făcut părta
ş i •• cu aceia cari aveau aceeaş soarlă 
ca voi. 0 1 cor.4..9. M FJlip. 1 . 7j4. 14. 1 Tes.2.H. 

,34_ ln adevăr, aţi avut milă de cei 
din temniţă • şi aţi primit cu bucurie 
răpirea•• averilor voastre, ca unii ca-
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. ştiţi c ă  aveţi t .m �eru ri o avuţie m . ' 1 I . 

fi ă care ţţ da 1 � 11 1eşte. ai cari încă nu 1 1  SJ 
;�;r,J·��o���L�\�:��:·'i �;��-- �-���- �ţ';i:��.'ii; ����ă sfîntă, 

s
: .�e1:au, şi, plin de 0 

!12 lu�e;c�re casa ;  pr i�u!a un I chiv�t ca 1035: Să nvu vă părăsiţi dar încrede- hănirii ţ a ai uns moştenite a os1ndit 
rea v�a.str�, pe care o aşteaptă o mare *Fs"'·"· '�·"'c��;.,�e, ;a�.Rătă pr?� ��e��nptrăi· răsplahre · . . Prin ""' 3 „ 
36. Căci • :i�eţ1 �eyo1e �e răbdare, ca ch�mat <:_redinţă Avraa�·. ; •:"· "'"''": 

după ce aţi �m�h�1t .�oia lu i Dumne'. ayea să-La i�
l��e ��lr'un 1'0�'.n�ea :�:! 

zeu, să puteţi capata ce v'a fost fă. ş1 a plecat fără să 
ş\en1re, a ascultat 

gC•ăP��!!: 1����.i�
�:19 .. G�.l . 6 .9 . Cnp. 12. i . (•�·Col . s.u. . !1-·�� �nde se duce'. 

ţ - f el9 
.• 
1P

rm credinţă a ven.·1 · ':' · �""'·' · '-<. 
37 . .. l!!că f!� ma, . o arte puţ�nă vre- n (ara fagăduinţ . t ş1. s a aşezat me", ş1 '!Cel ce vine va veni, şi nu care nu era a I . . e1, ca •ntr'o tar 

va zăbovi. ''Luc. 1� ·".; 2:e1. s .o . '''"Hnu. 2. s, <. turi, ca şi I u1, ş_1 a locuit în • c ă 
JS. Ş� cel neprt�am! • . va t�ăi prin î1�preună m���� i(� .l;i,cov, cari eroar� 

credinţa : dar V daca dav mapo1, sufle- e1aş făgăduinţe. n cu el ai ace. 
tul Meu nu gaseşte placere în el." ' F >:< Rom. i. 11. Gul.s. u . 1 O. Căci �1 a:�l;�R;ta, I�; 18. t, 9 . t1•1·a11 . 6. i;o, 

39. Noi însă nu sîntem din aceia cari' temelii tari al „P � cetatea • care are 
dau înapoi ca _să vs;,peardă, ci din aceia tor este D�mneze�are1 meşter şi zilii. 
cari au credinţa pentru mîntuirea ,. c · 
sufletului. 1 1 p. 

_
ar.12. 2'.!:

.
1iLH. (\l).C'ap.J. -t . .  \pow. 2 1 . 2 i11 

ţ;?fet.2. 20, 21. (t�"' Fapt. 1G. 30 , 3t . 1 Tt>�.5.!>. 2Tes. 2. u. vîrs"ta �i"tr�c���nţ; .!i S�ra. ', cu to�t� 
z�m!slească, fiind v pnm1t putere să 
c1oş1a ţ Celui ce-ÎÎt �d��i

ut m �reLlin-19
/tg

1.2. '"Luc.J .36. tL„ �.\:I::: �:"= 11 J .  Şi credinţa esţe o încredere ne
cli�t�t� în Iu_crunle • nădăjduite, 0 

puternica m�redmţare despre lucrurile 
cari OU se Vad. �Rom . 8. 2-1.,25. 2Cor. US; 5, 7. 

2. Pentrucă • prm aceasta, cei din ve-
chime au căpătat o bună mărturie. 

O:•Vers.39. 
J. Prin credinţă pricepem că lumea • 

a fost făcută prin Cuvîntul lui Dumne
zeu aşa că tot ce se vede n'a fost fă
cut'din lucruri cari se văd. 

,...Fac. 1. 1. Ps. 33.6. Ioant. 3. Cnp.1. 2. 2P.ct.a.5. 
4. Prin credinţă a adus Abel ' lui 
Dumnezeu o jertfă mai bună decît 
Cain, Prin ea a căpătat el mărturia că 
este neprihănit, căci Dumnezeu a pri· 
mit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el 
încă 0', măcar că este mort. 

>:•Fac. 4 . 4. l lonn.3.12. -=·�·Fnc.4.10. 
5. Prin credinţă a fost mutat Enoh • 
de pe pămînt, ca să nu vadă moartea. 
Şi n'a mai fost găsit, pentrucă Dumnezeu îl mutase .. Căci înainte de mutarea 
lui, primise mărturia că este plăcut 
lui Dumnezeu. 

.;. Mo.t.23.95. Cnp.12.24, Fnc.5.22,24. 
6. Şi fără credinţă este cu neputinţă s� fim plăcuţi Lui ! Căci cine se apro
pie de Dumnezeu, trebuie să creadă că 
El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L 
caută. '.·. Prin credinţă Noe •, cînd a fost în· ştunţat de Dumnezeu despre lucruri 

încă un
e 
o�

e
.e� ��ntr'un singur om, şi 

o sămînr • p ape mort, s'a născut 
cerului, � 1�i���! ����r, �:l�l s!e�e

l� 
care nu se poate număra-. 

aru, 
�·Rom . .f.19, ')\� F11c. 2:?.17. Rom. 4. l:i ] 3: 1� �redinţă au murit toti ace tia . f��: �a f1 cl

ăpătat • lucrurile făgădJi te '. c1. oar e-au văzut şi le-au urat d� bm�. �e .departe, mărturisind ţ că sint �!r�m1 ŞI călători pe pămînt. , l"m.:t> 
Ps��2�i9��;:11sP:�1:1��;:�1:-t; C.9. l fl\111 . �.1.l!i: 
1 4. Cei ce vorbesc în felul acesta arat�. ' desluşit că sînt în căutarea unei patru. 11C'ap. u. 1 1  ! 5 ,  Dac� a� fi avut în 1·edere pe aceea dm care 1eş1seră, negreşit că ar ri al"ut 
vreme să se întoarcă în ea. 

1 6..Dar doreau o patrie mai bună, a· 
dică o pairie cerească. De aceea lui 
Dumnezeu nu-I este ruşine să ' Se nu
mească Dumnezeul lor, căci Ic-a " pre
gătit o cetate. •Exod.3.� 1'. l1a1 . 2! . :t:  . 
Fapt"'l .32. w;.,� Fillp.3.20. Cap.13. u. 1 7. Prin credinţă a adus Avraam ' 
jertfă pe Isaac, cînd a fost pus la !n· 
cercare : el, care primise făgăduin
ţele•• cu bucurie, a adus jertfă pe sin· 
gurul lui fiu ! •rac.2!.1,0. "lac.z.21. 

18 .. El căruia i se spusese : „ln ' Isaac 
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vei avea o sămînţă care-fi va purta nu- besc de Ohedeon •, de Barac •• d mele !" • Fnc. 21.12. Rom.e. 7 .  Samson ·r, de. leţtaie ţţ, de David . c 
1 9. Căci se gîndea că Dumnezeu poa- de Samud ţ ş1 de prooroci ! t, 

�e • să inbi�zJ chi�r �i t 
d�Î m:��H 1

ş� ;/���:t6i ��;11;::,�:.'���â�i�: „�.J���� ·�1�\·.�:\ .t�.J1�d� 11.i; 

p�f�lt vî����i. ' ca mvia .:om. <. !7, l9,;1. �3� ?.rin c�edinfă au cucerit' �i Îm. 
20. Prin credinţă a dat Isaac • lui f..'.'r�tu„ au fac�� dreptate, au ,

" căpătat 
Jacov şi Esau o binecuvîntare, care agadumţe, au. .  astupat gurile leilor 
avea În vedere lucrurile viitoare. �;0�1��2·2:· 11 ·  ele

. �·.:. Jude. u . 5• 6· 1 Sain . 11. 34, '35: 
• "F•• ·21· 27• :"'· 3<1. au• stins puterea foculu i au„ , 2 1 . Prin credinţă la7ov, cm� a ��rit! pat de ascuţişul săbiei, s'at; vi sca

a binecuvîntat • pe f1.ecare dm fui lui de boli ţ au fost viteji în ră b n_decat 
l�sif, şi . „s'a ·� î�ch.1,

nat, rezemat pe pus ţţ p� fugă oştirile vrăj�a�:1e, au 
v1rful to1agulu1 sau. �·Dnn 3 25. �-..�· 1 snm. 20. 1.  1 Re"' rn 3 2Re 
22. Prin credi�,t�IC��s

.;·��:��;F;���7f 3!; r�l���i�;a�����;01��;1���02s;�.6S\, (��!udc. it::�t 
cînd i s'a apropiat sfîrşitul, de ieşirea 35. Femeile • şi-au primit înapoi 
fiilor lui Israel din Egipt, şi a dat morţii lor înviaţi ; unii, ca să dob"pe 
porunci cu privire la oasele sale. dească o înviere mai bună, n'au v:ni 

• Foc. r.o.u.25. E•od. l�. 19. să primească i.zbăvirea, ca re li se d� 23. Prin credinţă a fost ascuns Moise• dea, şi au fost ch�nuiţi ••. a-
trei luni de părintii lui, cînd · s'a nă- • 1 Reg. 11.22. 2Reg.<.35. '"'' Fapt.22 

scut: f.entrucă vedeau că era frumos 36. Alţii au suferit batjocuri hăt_''.· copilu , şi nu s'au lăsat înspăimîntaţi lanţuri • şi închisoare ; ' 31• 

de porunca•• împăratului. •Fac.S!l . 20. Jer. 20.2, 37.1. 
''E•od.2 .2 . Fopl. 7 . 20. •• Exod. l . 16, 22. 37. au • fost ucişi CU pietre tăi f .'· 

24. Prin credinţă Mois� •, cîl'!d s'a două cu ferestrăul, chinuiţi ; ' au �� '1 
făcut mare, n'a vrut să fie numit fml ucişi de sabie, au pribegit•• îmbrăc;; . fiicei !ui faraon, . , :' Exod. 2· 1�· 11 . cu ţ cojoace şi _în piei de capre, lip'. 25. c1 a vrut" mai bme sa sufere 1m- siţi de toate, pngoniţi, munciţi, _ preună cu poporul lui Dumnezeu de- •1 Reg.21.rn. 2eron.u.21. Fnpt.7.os; u.1•. ,.,.2 Reg 1 8 cit să se bucure de plăcerile de o clipă Mat. 3. <. t zoh. 13. <. · · · 
ale păcatului. •Ps.suo. 38. ei, de cari lumea nu era vredni-
26. El socotea ocara • lui Hristos ca că - au rătăcit prin pustiuri prin o . mai !Ţlare bogăjie decît co.i:no�ile �: munţi� �rin • peşteri şi prin crăpătu

g1ptulu1, pentruca avea ochu pironiţi nle pammtulm. ''tReg.18.<; 19.9• 
spre răsplătire ••. •Cap.13. ta. "''Cap.10.35. 39. Toţi aceştia, măcarcă au fost Iău-
27. Prin credinţă a •  părăsit el Egip- daţi • pentru credinţa lor, totuş n'au 

tul, fără să se teamă de minia împăra- primit ce le fusese făgăduit ; • Yers.2.13. 
tului ; pentrucă a rămas neclintit, ca şi 40. pentrucă Dumnezeu avea în ve
cum ar •• fi văzut pe Cel ce este ne- dere ceva • mai bun pentru noi, ca să văzut. ·•• Exod.10. 28,21J ; 12.a1;13. 17, 18. '"' Vere. ia. n'ajungă ei la •• desăvîrşire fără noi 28. Prin credinţă a •  prăznuit el Pa- <•cop.1. 22; 8.6. -"' C•p.&.u; 12.23. Apoc.6•11: 
ştele şi a făcut stropirea sîngelui, pen
truca Nimicitorul celor întîi născuţi să 
nu Se atingă de ei. •Exod.12.21, etc. 

29. Prin credinţă au • trecut ei marea 
Ro�ie ca pe uscat, pe cînd Egiptenii, 
cari au încercat s'o treacă, au fost în
ghiţiţi. <• Exod.l<.22,2!1. 

30. Prin credinţă au căzut zidurile • 
lerihonului, după ce au fost ocolite 
şapte zile. • Jos. 6. 20. 

3 1 .  Prin credinţă n'a perit curva Ra
hav • împreună cu cei răzvrătiţi pen
trucă găzduise•• iscoadele cu 'bună
voinţă. •Jos. 6.23. lac.2.25. ••Jos.2.l. 
32. Şi ce voi mai zice ? Căci nu mi-ar 

ajunge vremea, dacă aş vrea să vor-

12 I. �i no!, dar, fiindcă sîntem în
conjuraţi cu un nor aşa de mare 

de martori, să • dăm la o parte orice 
pedică, şi păcatul care ne înfăşoară 
aş� d_e li;_sne, şi s ă •• alergăm cu stă
ruinţa ţ m alergarea care ne stă î
nainte. >:•Col . 3. 8 .  l Pet .2 .1 .  1:'�' 1 Cor.9.24. 
Filip.3. 13,14. ţRom.12.12. Co.p.10.36. 

2. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi 
Desăvîrşirea credinţei noastre, adică la 
Isus, care •, pentru bucuria care-l era 
pusă înainte, a suferit crucea, a dis
preţuit ruşinea, şi şade •• la dreapta 
scaunului de domnie al lui Dumnezeu. 
*Luc. 24. 26. Filip. 2. 8, etc. 1 Pet. 1. li . •:t«Ps. UO.l. 
Cap . 1 . 3, 13;8.l. lPet.3.22. 
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3. U itaţ1-va �ar . cu luare aminte 

l 2. 
Cel ce a suferit din partea păcăt 

. la I Vă adu " 
0 jmp0trivire .aşa de mare faţă âşiIS_r tina ţi J: turburare, şi m 1 . . _1 1  S5 
ne, pe�truca_• "nu, cumva să vă �ie:: ,.,""'-��- '"·· . u \1 sa fie in-
de!i inima, ŞI sa cadeţi de oboseai" • 1 6. Veghe , . G.'1.' ·•. •n,u1.„ . ufletele voastre . a in men i cu , a,1 sa • nu fie . · "· ''" · '· " 
s 

• o,\l\!at . . 10� :?·I, '.!.1. Io�u 
_
1ri . 20. ':":' Gat . ri.u i care "• p���r sau lurnes�ntre \'oi ni� 

l Voi n;i v aţi "!1Po!nv1t încă • î : ' dreptul de {u . . o mîncare _ca �sau, 
Ia sînge, m lupta 1_m1rntriva păca/tn� ! "Er„_ntu _născut. şi-a Vlndut 

• • 
'-' l l or. 10. 13. Cap. 10.�-�- ! 1 7. Ştiţi a�3. Co1._:i.:.i. nt'8. t,:-1 ,„ ... . 

5. Şi aţi . . �1tat _sfatul , �e �are vi-l dă !  vrut - să ca
ca ma1 .  pe ur�ă '�' '"•s.i. 

ca unor fu . „Fm_le, nu·' dispre\ui I fost Prim't _pete b1necuvint • cinu a 
deapsa Domnu lui, şi nu-ţi pierde P�- rea cu la� ! pentrucă, măcaarea_ n'a •• 

ma cînd eşt i  mustrat de El. mi- ram1, n'a putut s'� c'\/ ce-
• " 'I0\'"5. 17. Pro\'. 3.11 i 1 8, Voi · ' 

_.:.i."t.1c.2:'.3.&,� :"1. .... ��.L�lll�e. 
6. Căci f?omnul pedepseşte pe • cine-i ,  te • care �� \ a\ 1 apropiat de un '' '' '' 

iubeşte, ŞI b�te cu �,maua pe orice fiu ! �uprins de ttute� . ahnge şi caremun_-

pe �����9��!2;�[91.��Î�;�. 3 . 12. Iac. 1 _ 12_ Ap !����rec, nici
c,
d�

1
�����ă

egură, n ic i c�� 
7. S�fcriţi • _Pedea_psa : f?urnnez�c�3

·�: t g� ���/>��·"· 11; 5.?.!. Rorn.6'.u ; ����-x��i,�./? 
poarta cu yo1 ca Ş I cu nişte fii. Căc· de glasul sunetul de trimbiţă . . : 
care este fiul pe care nu-I pedepseşt� ceice l-au' ca�e vorbea în aşa t�i""·' 
tatăl ? "Deut.8.5. 2Sum.7.1-1. l'rov.13.24; 19.IS· 23 mai VQ b au�1t, au cerut • Să !" Ca 
8. D__ar dacă �înteţ i  scutiţi de ' ��� 20. (;enet���� n�E'"' '"- "· °'"''::�. :, ;,� 

deapsa, �e �ar� toţi _au _Parte, sînteţi ca aceasta : Ch· P�teau suferi pornn
nişte fecton dm curvie',., tar nu fii. s� va atinge"de 

·�� un �obitoc dJca · P•.73.H. 1 Pet.5 .9. pietre sau 1 •  nte, sa fie ucis cu 
9. Şi apoi, dacă pări�ţii noştri Iru- ' s rapuns cu săgeata". 

peşti ne-au p��eps1t, ŞI toţ le-am dat • 21. Şi •  pril'eli t 
0 "'"• 1c> "· 

cinstea cuvemta, nu trebuie oare cu 1nfricoşătoar • ş ·�\ţc�ea era aşa de 
atît mai muţt �ă n�. supunem Tatălui • îngrozit şi t:e��� ' " )

oise a �i� : „Sint 
duhurilor, ŞI sa tra1m ? •' Num.1&.22· 21 1G 22. Ci v' . . : Exo<1. 1•.rn. 
iov 12.10. Ecl.12. J. Iso.42.5; 57.10. Zab.12. 1. • · · Sionului d

at�. apropiat de • muntele 1 0. Căci �i în_ adevăr ne pedepseau celui vi� 
,: f.etatea Dumnezeulu i 

pentru puţme zile, cum credeau ei că e cile de rn'ii 
Jusa

d
imul ce�esc, de ţ ze

bine ; da_r Dumnezeu ne pedepseşte a îngerilor: 
e : unarea '" sărbăto.uc 

pentru. b1�e l e  !J?Stru_, ca • să ne facă "*Fihp.3.20. tDeu.. ,G�\� "'· '\I"�. :i. 1;, ,„ ' · "'-

părtaşi sfmţeme 1 Lui.  23. de Bise · "'· ':· 1�?' 1 1  
·� Le\· . 11 .  H ;  19. 2. 1 PeL l. 15, 16. cari •• sînt s::f� �elo

r 1nt.11 născu ţ i "', 

1 1. Este adevărat că orice pedeapsă nezeu Judec'! 
şi 

i
'
t
n ��run, de Dum

deocam�ată pare o p_ricină de intri'. rile c�lor n:p�r�ănl 
{;or._de duhu

stare, ş1 nu de bucurie ; dar mai pe vîrs iţi 1 1• cu\1 tt desa
urmă aduce celor ce au trecut prin "'\\Luc.1�.20. Filip. � ; ��111�· �3?!. I+:l;.:1 . '.,�.·.�.poc.u .• 

şcoala . e� _rc;>_ada • dătătoare de pace +tFilip.3.12.cop.11 : .;, · · .„ "" !> 1"'" ' 

a nepnhamru. " lec.3.18. 24._ de Isus, Mijlocitorul • legămin-1 2. lnt�_riţi:vă, • d�r. mînile obosite şi t�l�.1 celui nou, şi de sîngele ·• stro
genunchu slabanog1ţ1 ; '"lov 4. 3, •. Isa.35.3. P.m1, care vorbeşte mai bine decit ţ 1 3. croiţi • cărări drepte cu picioarele s1ngele lui Abel. "C•p.8.6,9..: •. " " •�L"-'· 
1·oastre, pentru ca cel ce şchiopătează Cop.io.22. tP'.t.1.2. tFec.1.10. Cap. u . 1 .  

să nu se abată din cale, ci •• mai de 2?·. Luaţi seama ca nu cumva să nu 
grabă să fie vindecat. vo1ţ1 să ascultaţi pe Cel ce va vor-

" Prov. < .  26,21. ""G•l.6.1. beşte ! Căci dacă ' n'au scăpat ccice 1 4. Urmăriţi • pacea cu toţi şi sfinţi- ! n'au vrut să asculte pe Cel ce rnrbea 
rea, fără •• care nimeni nu va vedea pe 1· pe pămînt, cu atit mai mult nu mm 
Domnul. •Ps.34.14. Rom . 12. 18 ; 14. 19. 2Tim, 2.22

• 
scăpa noi, dacă ne întoarcem dela Cel 

•'llat.5.8. 2cor: 1 .1 .  Efee . 6. 5. ce vorbeşte din ceruri, 1 5. Lu.aţi seama • bine ca •• nimen i '! "C"'' " '·'·'' '· "' '"· "'-"'· 
să nu se abată dela harul lui Dumne- 26. al • cărui glas a clătinat atunci 
zeu,_ pentruca ţ nu cumva să dea lă- pămîntul, şi care ac�m a. făc.ut Ui;ă

stan vreo rădăcină de amărăciune, să duinţa aceasta ; „Voi mai clahna m
i5 
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căodată •• nu numai pămîntul, ci şi 
I" (IExod.19.18. r:i.o.Hag.2.6. c�r:;'. Cuvintele acestea „încă. odată:' 

arată că schimbarea ·. lucr�rilor cla
tinate, adică a lucr!m�or. f�cute, e�te 
făcută tocmai ca sa ramma lucrurile 
cari nu se clatină. 

(• Pa. Ier.?. 26. Mut. za. 35. 2 Pet. 3.10. Apoc.2J . 1 .  

28. fiindcă am primit dar o_ împăr�
ţie, care nu �e P?at� cl_ătma, sa ne ara
tăm muljăm1ton, ş1 �a aduce_m a�tfel 
lui Dumnezeu o închmare placuta, cu 
evlavie şi cu frică ; 

29. fiindcă Dumnezeul • nostru este 
„un foc mistuitor". c-Exod.24.17. Deut .4 .24; 
o.S. l'11.50.3; 07.3. 111a.66.15.2Te11.l.8. Cap.J0.27. 

13 1 .  Stăruiţi în dragostea • frăţeas
că . .:oRom. 12.10. lTes.4 .9. l Pet.t .22 ; 2 . 17; 

J.8; 4.8. 2Pet. t . 7. 1 Ioan 3. 11,etc.; 4 . 7, 20, 21 .  

2.  Să nu daţi uitării • primirea de 0!1· 
speţi, că�i uni�••, P!in ea au găzduit, 
fără să ştie, pe rngen. •MaL25.3". Rom.12.rn. 
JTlm.3.2. t Pet. -' .9 . .:O(IFac. 18.3;19.2. 

3. Aduceţi-vă • aminte de cei ce sini 
în lanţuri, ca şi .cu� aţi_ fi şi v_i;>i le: 
rraţi cu ei ; de cei chmmţ1, ca unu can Şi voi sînteţi în trup. 
.,... Mat.25.36. Rom.12.JS. ICor.12.26. Col.4.IB. 1 PeL3.8. 

4. Căsătoria să fie ţinută în toaţă 
cinstea, şi patul să fie nespurcat1 c�c1 • 
Dumnezeu va judeca pe curvari ş1 pe 

rt�o����-V�[i�·5. 19, 21. Efes.5.5. Col.3.5,6. A.poc.22.15. 

5. Să nu fiţi iubitori de bani. Mul
ţămiţi-vă • cu ce aveţi, căci El însuş 
a zis : „Nicidecum n'am •• să te las, cu 
nici un chip nu te voi părăsi." 
('Mnt.6.25, 34. FjJip.4.11,12. lTlm.6.6, 8. MFac.28.16. 
Deut.31 . 6,8. los. 1.5. 1Groo.28.20.Ps.37.2li. 

6. Aşa că putem zice plini de încre
dere : „Domnul • este ajutorul meu, 
nu mă voi teme : ce mi-ar putea face 
omul ?" «Ps.21.1;56.4, 11,12;118.6. 
7. Aduceţi-vă • aminte de mai marii 

voştri, cari v'au vestit Cuvîntul lui 
Dumnezue ; uitaţi-va cu băgare de sea
mă la sfîrşitul felului lor de vieţuire, 
şi urmaţi-le•• credinţă ! •vers.11. ""Cap.6.12. 
8. Isus Hristos este acelaş • ieri şi azi 

Şi În veci ! " loao8. 0S. Cap.l. 12. Apoc.l .•. 
9. Să • nu vă lăsaţi amăgiţi de orice 

fel de învăţături străine ; căci este bine 
ca inima să fie întărită prin har, nu •• 
prin mîncări, cari n'au slujit Ia nimic 
celorce le-au păzit. - •Eres.4.U;a.6. 
Col.2.4,8. lloan4.1. >:t"'Rom.14.17. Col.2. 16. 1 Tim.4..3. 

1 0. Noi avem • un altar, din care n'au 
drept să mănînce ceice fac slujbă în 
cort. • 1 Cor. 9.13; 10. 1s. 

1 1 . ln adevăr, trupurile dobitoacei al • căror sînge este adus de mar 0{' preot în Locul prea sfînt, pentru e _e cal, „sini arse de tot afară din tabăr��; «Exod.29.1-t. Lev.4.ll,
0
12,21;6.30; 9.11 ; lG.2i . Xurn.i�:a. 

1 2. De aceea ş1 Isus, ca să sfinţea ă norodul cu însuş sîngele Său a •  �� timit dincolo de poartă. ' a-
<' Ionn 19. 1 ;, t.�. Fnpt. 7 . 

1 3. Să ieşim dar afară din tabără ·t El, ş i  să suferim ocara • Lui. 3 

* C:ip. t t . :!tl. 1 . Pet .& 
1 4. Căci • noi n' avem aici o c�t�:·· stătătoare, ci sîntem în căutarea cel � 

viitoare. (•?tflc.2. 10. Fihp. a.20. cap . 1 1 .  io, 16, 12.�1 

1 5. Prin • El, să aducem totdeaun · 
lui Dumnezeu o jertfă •• de Iaudăa adică, rodu! ţ buzelor cari mărturises� Numele Lui. "Eles.o.20. 1 Pot.2. 5. ''"Lev 7 
Ps.50.H,2.3;69.301 31;107.22; 116. li . tOsca 14.2. ' · 12· 

.
1 6._ Şi_ s_ă • n_u _daţ_i uitării binefacerea ş1 darnic1a ; cac1 lui Dumnezeu jertfe „ ca acestea li plac. 

" Rom.12.13. M2Cor.9.12. Filip.4. 18. Cap,6_10, 
) 7: _Ascultaţi � d� .m��. marii voştri, ş1 f1ţ1-le supuşi, cac1 e 1 priveghează asupra sufletelor voastre, cu unii cari 

au să dea socoteală de ele ; pentruca să poată face lucrul acesta cu bucurie nu s��pinînd, căci aşa ceva nu v'ar fi de niciun folos. •Filip. 2.20. 1 Tes.5.l2. 1 Tim.s. 
17. Yers.7 . ·�*Ezec.3. 17; 33. 2, 7. Farit.20.26, 2.9. 

1 8. Rugaţi-vă • pentru noi ; căci sin. tem încredinţaţi că avem un cuget 
bun ••, dorind să ne purtăm bine în 
��=s��- �c:�!���; . :��P��-2�\����i�·.1�·c��\��;: 

1 9. }\'\ai ales • vă rog cu stăruinţă să 
faceţi lucrul acesta, ca să vă fiu îna
poiat mai curînd. *Fllm.22. 
_20. Dumne�eu} • pa_cii, c�re ••1 prin 

srngele t. legam11:itulu1  celui vecinic, a 
sculat drn morţi pe Domnul nostru 
Isus, marele Păstor al oilor ţţ, 
;.1::.

m
1
.
�!��-. 1

1
4���: :5�2c:;.���!:

2
a�·.i.·.���:�:�'. 

;!�iri.·1!�i41. �e
;�::2��;ţ��� 

4
� ��h�;��i �c!!;. �:�: 

21.  să • vă facă desăvîrşiţi în orice 
lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să 
lucreze•• în noi ce-l este plăcut, prin 
Isus Hristos. A Lui ţ să fie slava în 
vecii vecilor ! Amin. •2Tee.2. 11. 1 Pet.5. 10. 
(:.i!:Fillp.2 . 13. ţGal. 1 .5. 2Tim.4.18. Apoc . 1 .6. 

22. Vă rog, fraţilor, să primiţi bine 
acest cuvînt de sfătuire, căci • v'am 
scris pe scurt. •1Pet.o.i2. 

23. Să ştiţi că fratelui • Timotei i s'a 
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umul„. Dacă vine curînd vo· .' I A. c a v  I . t�preună cu el să v! văd. ' 1 veni \ rHor • voştri . 1 1 87 ITe•.•.2.  "' ' Tt  din Italia _ ş_i tuturor . .  

24• Spuneţ i sănătate tuturor ma7·'·12· 25. 11ar�1a,tnmet sănăt::1nt1l�r. c
_
•i
. ma. Amin Să fie c e .. O \ orn . ;  1 :  . u voi cu toţi  ! 

9 Tlt .J . i; .  
E PI STO LA S O B O R N I C EA S CĂ 1 I . Jacov •, rob ,'' a l  lu i  .Dumnezeu 1 . A LU I IAcov 

şi al Domnului Isus Hristos căt . �- N imeni cînd . 
cele ţ două�preze�e , sem inţii 'cari tt �:c[) „Sînt i;pitit d�s� ispitit, să nu 
·nt 1mprăşhate :  sanatate ! • Fa f , Umnezeu nu umnez.u". Cas; 13 Gal . 1 . 10 ; 2. u . Iudo 1. <•:· Tit. 1 . 1 . t F��i'�n; aca rău, şi El .Poate h ispit it ca . �·ve�t.32.zs. Ioan 7 . 35. Fnpt.2.o; s. t. l Pet. 1 . 1 .· · 7 · nuneni, tnsuş nu ispite t sa 

' 2. fraţ i� mei, să '. pr�viţi ca 0 mare 14. Ci fiecare . . . 
ş •  pe 

bu�ri.e crnd treceţi �rm �elurite •• în- astras de _P
ofta 1��\ens

1�P1ht, cînd este 
cercari, "Mat. 6. 12. Fapt. "· '1. Evr. 10. 34. 1 Pet.<, 1 5. Apoi pofta , • ş ŞI momit. 
"· "· „ll'•t·!:'· . . . , , A n�ştere păcatuluÎ · cmd a_ zămislit, dă 

3. ca 1;1n11 can şhţ1 �a �ncercarea faptuit, aduce „ • şi pacatul odată 
credinţei voastre lucreaza rabdare. ,10,15_:_0;�t�a. 

. i:<Rom.0.11. 1 6. Nu vă în I . . . . u. 0Q R0111.1i. ::i, '.!I. 

4. Dar. răbdarea trebu ie să-şi facă fraţi : şe aţi prea iubi ţ i i mei 
desăvîrş1tA lucra�ea._ p:_ntruca să fiţ i de- 1 7. orice , . 
săvîr�iţ�, rntregt, ŞI sa nu duceţi lipsă desăvîrşit e�� s�e

d� bun şi or!ce dar 
de n1m1c. . . dela Tatăl lumi .1 u_s, pogormdu-se 

5 Dacă • vreun ma dintre voi îi lip- nici schimbar 01. o_r, '"" care nu este 
seŞte înţelepciunea� s'o" ceară dela 'Ioan a. 21 .  1 c.,.�'. 1���1N��bră de mutare. 
Dumnezeu, care da tuturor cu mină M•l.3.6. Rom. u.29. · "'· "· ' """ · "'· "· 
lar�ă şi fără mustrare, şi ea îi ţ va fi ��· El •, .de bună voia lui, ne-a născut 
data. •lReg.3.9, 11, 12. Prnv. 2 . 3 . ••Mat. 7. 7 ·21  22 p n Cuvmtul adevărului ca.. ii r ;:�'i����·/t�;:u.9. 1oan u. l3; 10. 1; 1s.23. t ier.'29: �1�.!�\�� ti'�.ă ! � făpt�rilor �ui. im 

6. Dar ' s'o ceară cu credinţă, fără t 1•'-2.3. A�.'„„. " · "· 1 1�1 . 1 .,,,. 001<1 ... . 1 . „, 

să se îndoiască delo_; : pentrucă cine ! 9: Şti,ti bine lucrul acesta . 
se îndoieşţe,A se�măna c� va_.lul mării, b�ţn mei fraţ i ! Orice om să.· 1\;ea

r��: 
turburat ş1 1mpms de vmt mcoace şi mc l� ascultare, încet" la vorbir� za. 
încolo. '* �arc. 11 . 24.. t Tim. 2.a. bavm� la minie ţ ; a F..cl.5. 1 . ('o. Pm, to . a  -
7. Un astfel de om sa nu se aştepte 27.&1.o.2. tl'rnv. 1u;; l6. 3'. E<1 .: .o. · · 1 · '" 

să prin:iească ceva ?ela D��nu_I, 20 . . c�c� mîni� omului nu lucrează 
8. căci este un om nehotarit ş1 nesta- nepnhamrea lui Dumnezeu. 
tornic în toat� căfle sale. 

. 
•Cnp.u. . 21 .. De. aceea lepădaţi •  orice necură· 9. Frate�e ,dmtr o st.are de JOS să se ţi� �1 onc� revărsare de răutate şi pri· 

laude cu malţarea lui. m1j1 cu bhndeţă Cul'întul sădit in voi I O. Bogatul, dim potrivă, să se laude care " vă poate mîntui sufletele. ' 
cu smerirea lui : căci • va trece ca (1 Col. 3.B. 1Pet.2. 1 .  •°FepLll2ti. Hu111.1.111. H'or.1�.2• 
floarea ierbii. „„ Iov14.2. Ps . 37. 2;90. 5, 6; t02. 

Eres .1 . 13: :1'1!·2· 1 1 : E.vr.Z.3. 1 1'c1 . 1 .�. 
u;103. 15. Is•.<0.6. 1Cor. 7 . 31 . Cap . <. 14. ll'et.1 .2-1. 22. �1\1 1mphmtori• ai Cul'intulu i, nu 
1 1osn2.17. numai ascultători, înşelindu-l'ă singuri. 
1 1 .  Răsare soarele cu căldura lui • Mat.7.21 . Loc.6.'6; 11 . >l. Rorn.2.IJ. l loan1. :. 

arzătoare, şi usucă iarba : floarea ei 23. Căci dacă • ascultă cinel'a Cul'in· 
cade jos, şi frumuseţea înfăţişării ei tul, şi nu-l împlineşte cu fapta, sea· 
piere : aşa se va vesteji bogatul în mănă cu un om, care îşi pril'eşte faţa 
umbletele lui. firească într'o oglindă ; 
1 2. Ferice • de cel ce rabdă ispita. ' L"""·''· ""· ' ·"·'" ' � ""· 

Căci dupăce a fost găsit bun, va prim i 24. şi, dupăce s'a pril'it, pleacă şi 
cununa•• vieţii, pe care ţ a făgăduit-o uită îndată cum era. 
Dumnezeu celor ce-L iubesc. <•Iov&.11. 25. Dar cine • îşi va adinci pril'irile 
Prov . 3. Il,12. Evr. 12. 5.  Apoc. 3. 19. •• 1 cor. o. 2". în legea" desăvirşită, care este legea 

::�:�i.ec�;.�'.�'.6. 1Pet. 6. <. AVoc.2.10. tMat. 10.22; slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un 
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ascultător uituc, ci ca un împlinito� 
cu fapta, va fi ţ fericit în lucrarea lu�. 

�·2Cor.J.IB. ,„,"' Cnp.2.12. ţlonnrn. t i .  

26. Dacă crede cineva că este �e}i: 
gios, şi nu-şi • î�fr.înează lin:iba, c1 1ş1 

înşeală inima, r�l!gmnea unui astfel_ de 
om este zădarnica. „„ ri1. n i . rn ; S9. 1 .  iret.;1.10. 

27. Religiunea curată şi neîntinată, 
înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, 
este să • cercetăm pe orfani şi pe ".ă
duve în necazurile lor, şi •• să ne păzim 
neîntinaţi de lume. .,. ,,n. 1 . 16, 11; r.s . • , 7 .  

M a t . 25 . 36 .  ""'" Rom.12.2. Cap.·l.4. I lonub.18. 

2 t. Fraţii mei, să nu ţineţi cre�inja 
Domnului nostru Isus Hristos, 

Domnul slavei, căutînd • la faţa omu-

!�oiv�;�. ;J� �:.
r
2�."�"rn'��\;��;/9\,!�. �e;:�lia\6�7; 16. 19. 

2. Căci, de pildă, dacă intră !n adu
narea voastră un om cu un mel de 
aur şi cu o haină strălucitoare, ş i in
tră şi un sărac îmbrăcat prost ; 

3. şi voi puneţi ochii pe celce poartă 
haina strălucitoare, şi-i ziceţi : „Tu şe
zi în locul acesta bun !" Si apoi ziceţi 
săracului : „Tu stai colo în picioare !" 
Sau : „Şezi jos la picioarele mel� !". 
4. Nu faceţi voi oare o deosebire m 

voi înşivă, şi nu vă faceţi voi judecă
tori cu gînduri rele ? 
5. Ascultaţi, prea iubiţii mei fraţi : 

n'a • ales Dumnezeu pe cei ce sînt 
săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i 
facă bogaţi •• în credinţă şi moşteni
tori ai lmpărăţiei, pe care ţ a făgă
duit-o celor ce-L iubesc? •ronn7.<R. 1Cor.t. 
26, 28 . .;.,„ Luc. 12. 21. 1 Tjm, 6. 18. Apoc. 2. 9. t Exod. 20. 
6. 1 8am . 2. 30. Prov.S. 17. l\lnt.5.9. Luc.6.20;12.32. 
1 C'or.2.9. 2Tim. -&.B. Cari . l . 12.  6. Şi voi • înjosiţi pe cel sărac ! Oare 
nu bogaţii vă asupresc şi vă •• tîrăsc 
înaintea judecătoriilor ? 

.:i.1 Cor. 1 1 .?2. ,·„:•.Fn11t . J3.60; 17 .6 ; 18.12. Cnp.6.6. 
7. Nu batjocoresc ei frumosul nume 

pe care-l purtaţi ? 
8. Dacă împliniţi Legea împărăteas

că, potrivit Scripturi i :  „Să • iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi", bine 
faceţi. 

,„ Lev.19.18. Mo.t.22.39. Rorn . 19 .8, 9. Gal. 6. 14.; 6 . 2. 
9. Dar dacă aveţ i • în vedere ·fata 

umului, faceţi un păcat, şi sînteţi o
sîndiţi de Lege ca nişte călcători· de 
lege. • vers. t.  
_1 O. Căci, �ine pă�eşte toată Legea, 

ş1 greşe�te rntr'o singură puruncă, se 
face • vinovat de toate. 

•Deut.27.26. Mnt.6. 19. Gsl.3.10. 

1 1„. Căci, Cel ce a zis ; „_Să • nu prea-

curveşti", a zis şi : „Să n u  uc izi" A cum, _da�ă ,nu preacur_veşti_, dar u�izi


te faci �alcato_r _al !-ei:;-11.  " '  Exoo1 . oo. 1:\ u'. I 2. S:i vo�b1ţ1 ş� sa. Iu_craţi ca nişte 
fe��e.n� �Î��0

a:en1:i /le J lldcca}: ."�-�} 
t 3. căci judecata • �s!e fără milă  pe;� tr1! cele� n'a avut mila ; dar mi la •• bi-

�r�!.e6�!;; 1{���;�.,,t1��2. ,:,�'. !��,:�,: �;, ';�·:· l'ro\· · �L 13. 
� 4. Fr�ţii ,mei, ce-i • . fo,loscştc cuiva sa spuna ca are credinţa, dacă n 'are fapte � Po,ate oare credinţa aceasta să-l mmtmasca ? '�.:\lat. 7 . 2n . <'np. 1 .23 
1 5. Dacă • un frate sau o soră sînt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele 

.:, Jo,· : : 1 . t � 1 ,  �o. Luc. 3.11' t �· ş,i !:Inul dint!e �oi_ l_e • zice : „Du� 
ceţi-va m pace, rncalz1ţ1-va şi sătura
ţ�-vă !" fără �ă le d�a cele trebuin
c10ase trupului, la ce 1-ar folosi ? 

(• t Jonn a.1s. 
1 7. Tot aşa şi credinţa : dacă n'are fapte, este moartă în ca însaş. 
1 8. Dar va zice cineva : „Tu ai credinţa, şi eu am faptele." „Arată-mi credinţa ta fără fapte, ş i • cu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele." ·:1l'1111 . :i. 1a. 
1 9. Tu crezi că Dumnezeu este unul 

şi bine faci ; dar ş i • dracii cred . . '. 
şi se înfioară ! 
"' l\fot. S. 29. i\lurc. l. 2·i; 5 . 7 .  Luc . .J . :H. Fn.pt . 16. 17, 19.15. 

20. Vrei dar să înţelegi, om nesoco
tit, că credinţa fără fapte este zădar
nică ? 

2 1 .  Avraam, părintele nostru, n'a fost 
el socotit neprihănit prin fapte, cînd • 
a adus pe fiul său Isaac jertfă pe 
altar ? '''Fnc.22.9, 12. 

22. Vezi că • credinţa lucra împreu
nă cu faptele lui, şi, prin fapte, cre
dinţa a ajuns desăvîrşită. " Evr.11.12 . 

23. Astfel s'a împlinit Scriptura care 
zice : „Avraam a •  crezut pe Dumne
zeu, şi i s'a socotit ca neprihănire" ; şi 
el a fost numit „prietenul •• lui Dum
nezeu." 
i:tFo.c.15.6. Rom . 4. 3. Gnl . 3. 0. „„„.„ 2Cron.20.7. [sn...11.8. 

24. Vedeţi dar că omul este socotit 
neprihănit prin fapte, şi nu numai prin 
credinţă. 

25. Tot aşa, curva Rahav • :  n'a fost 
socutită şi ea neprihănită prin fapte, 
cînd a găzduit pe soli şi i-a scos afară 
pe altă cale ? "los. 2 . t . Evr. 1 1 . 31 .  

26.  După cum trupul fără duh este 
mort, tot aşa şi credinţa fără fapte 
este moartă. 



' Ac o v 3 3 1 . fraţ!i '"!:'e.
i , s� .  �� •" fiţ i mulţi în- 1 , 4. văţăton, �aci şhJ1 ca vom primi o d 6

. Căci acolo 1 1 89 . decată mai  aspra. Uh de cea t· Unde • est J�,Mat. 2'1· 8.IO. ll�"' · ';'o,01. 1 pot . o. 3, ''"'' Luc lui de fa { a, este tulbu e PiLiua şi 2. Toţi greşim in • . multe fe luri. ·0"� 1 7. lnţef, e �ele. " ,'.:�e ş1 lot fc•. 
că •• nu greşeşt�- .�1 11�\'a . în Vorbir� e�te, întii,e���un�a • care l'i��·' G'.' '. "' ste ţ un om desa� 1rş1t, ş1 poate s" ? da, uşor d • ala, apoi pa " . tic sus, e. • în frîu tot trupul. '' I R  a-şi  rare şi tl e 1ntluplecat, ; .< 1.� 1ca, .bli11. t�:n (i !)6.Prov. 20. 9. E d . i. :!tl. 1 Ioru1 1 8 �·��PB. 40. ncfăta rn ·e ... rodun bune r-ll�a <le lllllu� i;i.cnP. i . 26: t P�t. 3. JO . ._.t ).1ut. 1::? . :1i. · · e.s.A . o:i icor •) �ca ••. 1 ara părtin ire J. De } 1lda, ?aca punem cailor • frîul 1 8 ·

ş
·i".,' · ''•'no,n. "·'· '"''·1.·» .. , ' 

în gura, la sa ne ascu lte, le cîrmuim nată în roada neprihăni;ii"· .'  •.1"'.'" ' ·" tot trupu : " „ • ''Pe.n2.o. ''l'rov.11 Pace pentru cei . este sa111:1. 4. Iaţă, ŞI" c�rabnle, c it de mari sînt 
. 1s. a„.10. „. M•1.o.o. 1·�1� f,ac pa"" şi măcar ca sint m inate de vînturi iuţ'' '· · 1 1 - >:" " " 

tdtuş sînt cîrmu ite de o cîrmă foart� 
4 }. De unde vin 1 . mică, după gustul cîrmaciului. t 1 intre voi ? Nu ,.\1Plcle ş1 n-rturilc 5 Tot aşa ş i l imba ', este un mi 1e e voastre, cari . 5 n 1°are din pof. 

mădular, şi se făle�te cu lucruri ma� a;ei �oastre ? " Rom.��. ��:a î_n mat111. ri „. Iată, un foc mic ce pădure mare . · ?1. P�ftiţi, �i nu 
· . �· '." 1 1"'' ' " 

a rinde ! -'Prov . 12. 1s; JC •. 2. '''"Ps . 12. 3; 73. � o 
p1zmu.1ţ1, , ş1 nu izbutiţ i s�1 e�1 , Uci.tlcţ�· g Limba • este şi ca un foc este 0· �ert�\1, ş1 vă lu ptaţi .  şi � capătaţ 1 ; va 

lu�e de nelegiuiri. Ea este ac�ea din-
r
3
ucs nu cere.ţi. ' 11 aveţ i , pen. 

tre mădularele 1!oast�e, care întinea- că �. au ce�eţ� • şi nu căpăla\ i  . ză •• tot trup�I !1 aprinde roata vieţ ii, plăce�f1�
eţi rau, cu gînd să risr;mr:i-����.�:.ţ�. �.P�!?.��1��8.;�,;�\ru?c�;.��� 2.1 ��";; 'oo 28. ls;,o���,'�;r. ,;,1�1'. �j�.' r. " 1•, ,, ,� 7. Toate soiuri]� de. fiare, de păsări

. 

4. �fo·;;- ;'°"" 3 · °'''"'" '"
" '· "''' ' 

' '  de tîrîtoare, � e  v1eţu 1toa re de mare s� prieten ia
e•� rea„curvare !' Nu ştiţi ca îmblînzesc, ŞI au fost Îmblînzite de Dumnezeu ? Am u _este năjmăşie n1 neamul omenesc, prieten cu · 1 şa ca cine t ne.a sa fie 8, d.ar limba niciun 0!,11 n'o poate im- Dumnezeu. 

urnea se face vrilJmăş cu blînz1. Ea este un rau, care nu se •re.:J.27• "'"""""·'· ,1 • poate înfrîna, este plină • de o otravă 5. Credeţi că de'� �·„:·'" ". � '  "'.1 '
. 
'" de moarte. '''Pe. 14o.3. tura ?  Duhul , 

„ea a \ orbqte Smp-9. Cu ea binecuvîntăm pe Domnul nezeu să locui 
pe_ care L,-a pus Dumşi Tatăl n?stru, 

0
şi Jot c� ea. blestemă� gelozie pentru 

a���e'.n noi, ne nea cu pe oamen i �an srnt facuţ 1 după ase- ''F"'· '·'' ''·'1. �""'·" · "' ""' „ ,„ mănar�a lui Dumni:,z�u. ·:·F�'· 1; 26; 5. !; �.6. 6. Dar, în schimb, ne dă un har si.mai JO. Om aceeaş gura iese ş1 b1.necuvin- mare. De aceea zice : Dumncm; • . 1 tarea şi  �lest��ul ! Nu trebme să fie împotriv� celor mînd;;, dar da har �c� aşa, fraţu �e1 .  • " . lor smeriţi." •to•::?.�. l'•. l>< ,. 1.,,,, ,  ,, l i .  Oare din aceeaş vina a izvorului w. 23.Mal.23.12. Luc . 1 . 02; u. 1 1 , "· "· ' ''"' " · "  lîşneşte şi apă dulce şi apă amară ? 7. Supuneţ i-vă dar lui Dumnmu. 1 2. Fraţ ii mei, poate oare un smochin lmpotriviţi-vă ' dial'olului, şi  el l'a fu. să facă măsline, sau o viţă să facă gi dela voi. • E'"· ' ·"' ' 1 1 . 1 1„·1 " „  smochine ?  Nici apa sărată nu poate da 8. Apropiaţi-vă • de Dumnezeu, şi El apă dulce. . Se va apropia de voi. Cură\iţi-va "  mi-1 3. Cine • dintre voi este înţelept şi nile, păcătoşilor ; curăţiţi-l'ă ţ inima, priceput ? Să-şi arate, prin purtarea oameniţţ cu inima împărţită ' ' ""'" „, , lui bună, faptele „ făcute cu blîndeţaţ Mlea. 1 . 1s. t 1 Pel.1.::?. 1 1onn J J. "r•r ' • 
înţelepciunii ! •Gnl. 6 . 4 .  "" Cnp.2.18. tCnp.1.21. 9: SimJili-�ă • ticăloşia ;  tîngu i\H;i .şi 1 4. Dar dacă aveţi în inima voastră phngeţ1 ! �1sul vo�tru să se p�efa.ca 1n 
pizmă • amară şi un duh de ceartă să tînguire, ş1 bucuria l'oastră m mtnnu " vă lăudaţi şi să nu minţiţi îrr{po- stare : . . • 

• 
• . ' M" · .

. 
' 

triva adevărului. "Rom.13. 13. '"'' Rom.2. 11,23. 1 0. Smeriţi-va mamtea Domnulu1, 
15. Inţelepciunea aceasta • nu care şi El vă va înălţa. . . 

vine de sus, ci este pămîntească, fi. '' 10• 22•29� �1·�·13·12• tu'..tt 11· 1'. " �;;i• · � 
rească t, drăcească "Flllp.3.19. cnp.1.17. t ) ,  Nu va v�rb1ţ1 d

b
e ;a� � � 

1. Grece11e: su!letenscil, · alţii, fraţilor ! Cine vor eş e e r u r-
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un frate, sau •• judecă pe f�atele_ său, 
vorbeşte de rău Legea sau Judec� �e
gea. Şi dacă ju.dec! �egea! nu eşti 1m-

f!������-��e�:.7.
1�: .... �1nt���-

e
f:c��-

r
;7. Rom. 2 . 1 .  

plugarul aşteaptă roada scumpă a p" mJntu.lui, şi o aşt.eapt� cu răbdare, pÎ: na primeşte ploaie timpurie şi tîrzi *Deut.11.H. Ier.5.24. Osen 6 . 3. Joel 2. :!3. Zo.h.io.e. 

1 ��:
'�nul singur este dătătorul şi ju

decătorul Legii : Acela car� • a;e pu
tere să mîntuiască şi �ă p1arda. Dar 
tu •• cine eşti de judeci pe aproapele 
t"' ? ,\ �lot.I0.28. ,�,�Rom.14.4113. 

�
u
3: Ascultaţi •, acum, voi cari �iceţi : 

Astăzi sau mine ne vom duce m cu
tare cetate, vo.m st.a acolo !ln. an,1

,�·om 
face negustorie, ş1 vom c1ştiga . 

,� Pl"o\· . 27 . 1 .  Luc. 12. 18, etc. 

1 4. Şi nu ştiţi ce ".a aduce z�ua de 
mine ! Căci ce este viaţa voastra ? N� 
sînteţi decît un abur •, care se arata 
puţintel, şi apoi piere. -

.,.. Iov 7.7.  J's.102.3. Cnp. l . tO. lPet. 1.24 . I lonn 2. 17. 

1 5. Voi, dimpotrivă, ar trebui să zi
ceţi: „Dacă va • vrea Domnul, vom 
trăi şi vom face cutare sau cutare lu
cru.' ' �·Fapt.18.21. lCor.4..19; 16. 7. Evr. 6.3. 

1 6. Pe cînd acum vă făliţi cu lăudă
roşiile voastre ! Orice • laudă de fe
lul acesta este rea. '' 1 Cor.o.6. 

1 7. Deci, cine • ştie să facă bine şi 
nu face, săvirşeşte un păcat ! 
i:>Luc. J2 . ..17. loan9. t1; 15.22. Rom.I.20,2!,32;2.17, 1S,23. 

5 1 . Ascultaţi acum • voi, bogaţilor ! 
Plîngeţi şi tînguiţi-vă, din pricina 

nenorocirilor, cari au să vină peste voi. 
...,Prov.11.28. Luc.G.24. 1 TJm . 6.9.  

2. Bogăţiile voastre au putrezit, şi 
hainele • voastre sînt roase de molii. 

O:.Iov 13.28. l\lnt.6.20. Cap.2.2. 

3. Aurul şi argintul vostru au rugi
nit ; şi rugina lor va fi o dovadă împo
triva voastră : ca focul are să vă mă
nînce carnea ! V'aţi • strîns comori în 
zilele din urmă ! •Rom.2.5. 

4. lată că plata • lucrătorilor, cari 
v'au secerat cîmpiile, şi pe care le-aţi 
oprit-o, prin înşelăciune, strigă ! Şi 
strigătele •• secerătorilor au ajuns la 
urechile Domnului oştirilor. " Luc. 19. 13. 
lovZ&. 10, 11. Ier. 22. 13. Mal.3.5. �·.;tDeut.2-&.15. 
5. Aţi • trăit pe pămînt în plăceri şi 

în desfătări. V'aţi săturat inimile chiar 
într'o zi de măcel. 

'\ lov 21.13.  Amos 6.1, 4. Luc. 16. 19,25. ITim.5.6. 

�" i'.'iţ� ş.i _vo! înd�l�n.g răb.dători, în': tariţr-va m1m1le, cac1 vemrea Dorn nului este aproape. -

�=Filip . 4 . 5. En. I0.2C1,3;". lpet. 4.. "' 9. Nu • ".ă plîngeji unii . împotriv� altora, fraţilor, ca sa nu f1ţ1 judecaţi . iată că Judec,���;.��1�s,t�)::,c2�i
!� 11�,uJ�: 

1 0. Fraţii mei, luaţi • ca pildă de ·5�': ferinţă ş.i d.e răbdare pe proorocii, cari au vorbit m Numele Domnului. 
.
"" :Mnt.5. 12. Evr. l L . 35, etc. 

1 1 . lat� noi nu�1m f�ricij i • pe cei ce au r�bdat. Aţi a_uz1t V<?rbindu-se despr� r.ab�area •• lu i  lov, ş1 aţi văzut ce sfirş1t 1-a dat . Domnul ţ, şi curn Domnul ţţ este plin de m ilă şi de în-�������- ţ :0�842�io�
2
e·t!�a�:/��11n1.

1
����8�P:�����8�' 

1 2. Mai pe sus de toate, fraţii rnei s� • .nu v� juraţi n ici pe cer, nici p� 
pammt, mc1 cu vreun altfel de jură
IJ!Înt. <?,i ,�da'.' al V?,stru s� fie „da" ; ş1 „nu sa fie „nu , ca sa nu cădeţi supt judecată. ''Mat.o.3',erc. 

1 3. Este vreunul printre voi în sufe
rinţă ? Să se roage ! Este vreunul cu 
inimă bună ? Să cînte cîntări de lau
dă • !  •:•Efes . 5 . 19. Col.3.16, 

1 4. Este vreunul printre voi bolnav? 
Să cheme pe presbiterii 1 Biserici i ; ş i  
să se roage pentru e l ,  după ce-l vor 
��fui.' cu untdelemn în ��1:�.1;,p��s� 
1 5. Rugăciunea făcută cu credinţă va 

mîntui pe cel bolnav, şi Domnul îl va 
însănătoşa ; şi • dacă a făcut păcate, îi 
vor fi iertate. ''' lso.33.24. Mau.2. 
1 6. Mărturisiţi-vă uni i altora păca

tele, şi rugaţi-vă uni i pentru alţii, ca 
să fiţi vindecaţi. Mare • putere are ru
găciunea fierbinte a celui neprihănit. 
<•Fac. 20. 17. Num. 1 1 .  2. Deut. 9. 18-20. Ios.10. 1'!. 
t Sam. 12. 18. 1 Reg. 13. 6. 2 Reg. 4. 33; 19. 15, 20; 20. :.!, 
4, etc. Ps.10.17; 34.15;145.18. Prov.15.29; 28.9. Joao9. 
31. l loan 3 . 2'2 .  

1 7. Ilie era un om supus aceloraşi• 
slăbiciuni ca şi noi ; ş i •• s'a rugat cu 
stăruinţă să nu ploaie, şi ţ n'a plouat 
deloc în ţară trei an i  şi şase luni. 

O:•Fapt. 14..15. «�= t Reg . li . 1 .  ţLuc.4.25. 6. Aţi • osîndit, aţi omorît pe cel neprihănit, care nu vi se împotrivea ! 
" Cap. 2. 6. 

7. Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, pînă la venirea Domnului. lată că 

1 8. Apoi s'a rugat din nou •, şi cerul 
a dat ploaie, şi pămîntul şi-a dat ro
dul. • 1 Reg. 1•.•2, '°· 

Sau: lu'\trh1i. 



I A c o v 5. I P E 1 9. fraţilor, .dacă • s'a rătăcit vreu- • • 
T R. U 1 . 

ul dintre voi dela adevăr, şi-l În- I P�cat�s dela rătă . •. \ \ q l foarce un �l�ul,_ . • "Mot. 1s. i;. 
:1ntu 1 . un suflet d�1rea caii lui, \·a • 20. să ştiţi ca cine 1ntoa.rce pe un 1 
co peri o sumede 

. I� m�arte, şi va „ H.. 1 Cor. 9. 22. l 'I'lm . .,,�1�� (';P�acate. (I llun1.  li .  V .  IU. I'!. I l'l•t .  I . �  

ÎN T Î I A E PI S TO LĂ S O B O R N A LU I PETR U 
I C EAS cA 1 1 .  Petru, a.l?osto! al ]�i Isus Hristos, al credinţei v către aleşn cari tra1esc ca străini lor voa t oastre, mîntuirea sun t împrăştiaţi .Pri� •  .P.o�t, Galat ia, Ca'. \ O. Pr�;r�cii . 'R,„,� �'� docia, Asia ŞI B 1bma , harul � cari au proorocit d 

pa '''. �oan 1 . :i:,. �'•Pt .
. 
2. 5,

.9 , 10. 1ac. t.1. făcut d
��r

.e �a era păstrat vouăe,
sp

;� z. după • ştu�ţa m�1 .?1na.mt.e a lui cetărilor i ��nt�1r.�a aceasta ţinta cer-Dumnezeu Tatai, prin sfmţ1rea lu- 'Fnc. 49.10. J ;iutaru lor stăruitoare. erată de Du}rnl, spre. as cultar�a şi stro- Luc.io.21. 2p:,•;:;:�,�.·•· '· ' · Z.••.•. "· M .• 1 .  "· "· irea ţ cu smgele lui Isus Hristos : Ha- 1 1 .  Ei cercetau să • P 1 ţţ şi pacea •ţ să vă fie  înmulţite ! şi ce împrejurări v�da ce vreme ;�„.u. Cnp. 2.9. '·' " R om . S . 29 ;  1 1 .2.  t2 Tes .2 . 13. hui •  lui  Hristos 
avea in \�ede�e DuţţEvr.10. 22; "·:::' •t R:m . 1�7. 2 �et. 1.2. luda 2. vestea mai dinai�t 
car\era 1!1. e1 .. cind 3. Binecuvmta� sa fie Dumnezeu, stas şi slava de c�r

pa 1'."1le lu i HriTatăl Do�nu�m nostru Isus Hristos, mate. •cap .3· 19• 2Pet .,
e ,�\C� să fie urcare du pa •• mdurarea Sa cea mare, Don.9.26. Luc.2' ."°-:!6,•/'6\ P'.;·· ·''· .1.„ ''':'""· ne-a

'
t născ1:1t din !!ou Pri!! ţt înv�ere.a 1 2. Lor: Ie-a fos

'
t d;;;�--�•;i�·•·•��· "·�� lui Isus Hristos dm morţi, a o nadei- pentru ei înşişi ci pent 

P · . ca nu de vie, <•2Cor.t.3. Efes. I . •. ""Tit3. ;, tioan3.3,5. ei aceste lucruri, pe cari�· i''1��a
5
1��.���u lac.i. is. ţţ l Cor.15. 20. 1 �es . 4.H .  C•�· :·2�. _ acu� cei ce v'au propovăduit En�'. 4. ş.i I� o m�ştemre nestricac1oasa •, gheh�, .Prin J?uhul ţ Srint trimes din şi nemtma!a, Ş} care "1:1 se poate v�şte- c:r ş_1 1n can ţţ chiar îngerii doresc ji, păstrata „ m cerun

,_p
entru vo1. sa pnvească. •nan.9_„,„,9,D. "f:n.l l . 1:\:•.oi * Cnp. 6 .• 4. · ·Col . 1. 5. 2Tim. 4.8. tFnpt. 2. 4 . ttExod. 25.20. Dan.!l. l3; 15.a,.ti. t-:fl"'l . :J. lu 5. Voi• sînte�i păziţi �e puterea !ui 1.3. .�e aceea, !n.cinge\i-vă • coapsei� Dumnezeu, p�m . credmţa, p��tr.u m1n- mmtn "._Oas.tre, f.t\1 " trej i, şi puneţi-\':! tuirea gata sa. fie descoperita 1n vre- toata nade1d_ea m harul, care vă va li murile de apoi ! adus, la aratarea ţ lui Isus Mrislos. >:=Jonn I0 . 28 , 29; 17. 11, 12,15. Iudai. * Luc. 12. 35, Efe�. 6. H. M Lur. 21 . :\.1. llom. u. 11 6. ln • ea voi vă bucuraţi mult, măcar �i:!:�} 8· Cnp. •· 7; 5. s. +Lnc. "· "'· •ro. 1 . : :  că  acum, dac� t!ebuie, sînteţi întrist�ţi 1 4. Ca nişte copii ascultători, nu • pentru ·� puţma vreme, p nn felurite vă lăsaţi tîrîţi în poftele, pe cari le încercări, • Mat. 6. 12. Rom. 12.12. 2cor.6.10. aveaţi altădată, cînd eraţ i m " neştiCap. 4. 13 . .(t:;t2Cor. 4.. 17. Co.p.5.10. inţă. *Rom.12.2. Cap . 4 . 2. M Fapl.17.l"I. I T" . t '.'.. 7. pentru ca înce�carea • i:,redin_tei voa- 1 5. Ci•, după cum Cel ce v'a chemat sire, cu mul� mai scumpa dec1t aur�! este sfînt, fiţi şi voi sfinţi în toată purcare piere ŞI care totuş este cercat tarea voastră. • Lur. 1 . ;<,;;.2ror. : . 1 . 1 t„ . 1 .  prin foc ţ, să aibă ca urmare lau_da ţţ, � � 1 .  Evr. 12. 11. 2Peu. u. slava şi cinstea, la  arătarea lui Isus 1 6. Căci este scris: „Fiţi • sfinţ i, căci Hristos, •!ac. 1 . 2 .  ""lac. 1 . 3,12. Cnp. 4. 12. Eu sînt sfînt". 'Lev. 1 1 . u . 1" · '  l> ; ttovZl.10. Pa.66. 10. Prov. 17. 3. IsR. 48.10. Zah.13. 9. 1 7. Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel IC.r.3.13. tt Rom.2. 1 , 10. l Cor.4.5.  2 Tes. 1 . 1-12. ce• judecă fără părtinire pe fiecare 8. pe • care voi II iubiţi fără să-L fi după faptele. lui, , �urtaţi-\'ă " cu lma văz�t, credeţi î� •• El, fără .să-L ve_�e: I în timpul �nbegm t vo�stre.� rnr , 1 I� ŞI vă bucuraţi cu o bucurie neg raita •Deut. 10. 11. Fap1.10. :it Rom. -- 1 1 . 2 . , 1 1 · şi strălucită, Flllp.2·1:· �"·1'.·:8· t'�•r.6. 8. �·l��/�.r�•r ;ri� •l loan 4.20. ••Ioan 20.29. 2 Cor.&.7. Evr.11.1,21. 1 8. cac1 şht1. că nu c 

ţi Pfosl 9. pentrucă veţi dobîndi, ca sfîrşit • toare, cu argmt sau cu aur, a 
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- m ărali din felul deşert de vie- 1 �ă, o preoţie t �fînt�, şi • să aduceţi t���� :e care-l moşteniserăţi •• dela Jertfe ţţ duh�vmceşt1, f?lacute •ţ lui 
· · 't„ oştri Dumnezeu, prm Isus Hristos. pann 11 :x cor. 6: 20 ; 7 . 23. ·�;" Exod .20. lS. ?ap . 4 . _3. �����2i/12.2'J�la.�� �-"�i�-��,:�s1;·.G:i\i�.�2\·3 \e.rs. 9. 1 9. ci cu • sîngele scump �l �u� Hr�- •tFilip. us. cap . u 1 .  · · „ l 6 .  

stos, Mielul •• fără cusur ŞI fara pri- 6. Căci este scris în Scriptură : lat· .  
hană. '' Fapt . 20.2S. Efes . 1 . 7 . Evr. 9. 12, H: �poc. 5. că pun î n  Sion o piatră din "cap�[ 
o. �,�� Ezec.12.5. Isa.53. i. lo;.i n t . 29 , 36. I C�r.,..;J. ' ·. unghiului, aleasă, scumpă ; şi cine se 20. El • � fost cui:i.osc�t mar rna�nte încrede în el, nu va fi dat de ruşine." de întemeierea lum11, ŞI a fost ar.alat " lsa . 28 . 10. Rou„ 9. 32 

��:: s/�.şfJ� ��r����'.��'� ·pc���r� .��:m.L  7 . . Cin.stea ace�sta este dar  pe�tru vol 
;, 10. Tit. 1'. z, 3. Ap�c. 13• s. '"'Gal. u. Efes . 1 . lo. c�n .aţ1. cre�ut . par pentru cei necre
Eu. I.2; 9 . 26. . . . d.mc1?.ş1, „p1:itra , pe �are aLJ_ l�pădat-o 
21 . cari prin El sînteţi credmc1oş1 zidaru, a ajuns sa fie pusa m capul 

în Dum�ezeu ca:e L-a • înviat din unghiului" ; i:< Ps.11s. z1. )Iut.2u2 . Fapt. 4 . 11 • 
morţi, ş.i I-a ••' �at slavă, p:ntr�ca! cr!- �· �i „o �iatră,: de. 0poticnire, şi 0 
dinţa ş1 nădejdea voastra sa fie m stmca de cadere . Ei se lovesc de 
Dumnezeu. • Fapt . 2. u. :•lllat.29.�. ea, pentrucă. n'a� cr�z�t Cuvîntul, şi 
Fapt .2. 33; 3.13. Efes . 1.20. Filip.2.9. Evr.- .9. Cap .3.-.. (a ţ aceasta Smt nndu1ţ1. • Is". � . li . Lu 2 
22. Deci•, ca unii cari, prin ascul- ' 3..f . Rom . 9 . 3'3. �"* ICor.1.23. t Exod . !:l . lG .  Rom . u�2z: 

tarea de adevăr, v'aţi curăţit sufletele 1 Tes.5.9.„�d•�· • . . . 
prin Duhul, ca să aveţi o dragoste •• 9. Voi !n�! �mtej1 _o sem_mţ1e • aleasă, 
de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căi- o preoţie 1m��rateasca, un neam ţ 
dură unii pe alţii, din toată inima ; sf'.înt, u� J?Opor ŢŢ, pe .care Du.mnezeu 
''F•pt. 15. 9. •'•Rom. 12.9, 10. 1Tes . • . 9. 1 T1m. I . 5. Ş1 I:a. c1ştig�t ca .sa fie al Lui, ca să 
Evr.13.1. Cap.2.17;3.B;U. 2 Pet.L7. 1 lo�o 3 .�s;u,2r. vestiţi puterile mmunate ale Celui ce 
23. fiindcă • afi fost născuţi dm no� v'a chemat din întunerec •ţ Ia lumina 

nu dintr'o sămînţă, care poate putrez!, Sa minunată ; • Deut.10.15. cap . r . 2 .  **Exod.19 
ci dintr'una care nu poate putrezi, 5, 6. Apoc. 1 . 6 ; 5 . 10. tloan 11 . 19 . 1 Cor . 3. 17. 2 Tim.1.9: 
prin •• Cuvîntul lui Dumnezeu, care ttDeut. 4. 20: .7 . 6; 14 .2; 26. 18. 1�. Fap1.20. 28 . Efes. i . 11. 
este viu şi care rămîne în veac. T•t· 2 · 14 · •thP�·26·18· �:„ · · · �· �oi . i .

_
13. 1 Tcs.5.<,5. 

• Ioan l.13;3.5. ••Iac . 1 . 18. 1 !oan3.9. 1 O. pe VOI, can odm!oar� nu eraţi 
24. Căci • orice făptură este ca iarba, u� popor, dar acum .smteţ1 poporul 

şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iar- IUJ �!11.nezeu ; pe voi, can i:iu . căpă
ba se usucă şi floarea cade jos, !aseraţ1 indurare, dar acum aţi capătat 

�· Ps . 103.15. Isa.40.6;51.12. Iac . 1 . 10. indurare. (I Osea. 1.9, 10;2.23. Rom . 9 . 25 .  
25. dar • Cuvîntul Domnului rămîne 1 1 . Prea iubiţilor, vă sfătuiesc ca• 

în veac. Ş i •• acesta este Cuvîntul, care pe nişte străini şi călători, să •• vă fe
v'a fost propovăduit prin Evanghelie. riţi de poftele firii pămînteşti cari ţ se 

* Ps. 102. 12,26. lsa. 40. S. Luc.16. 17. ** loao l. l, H. războiesc CU sufletul. <• 1 Cron . 29 . 15. Ps.39. lloan l . 1, 3. 12; 119.19. Evr.11.13. Cap.1.17. C<>::: Rom.13. H. Ge.l.5.16. 2 1. Lepădaţi • dar orice răutate, orice 
vicleşug, orice fel de prefăcătorie, 

de pizmă ş i  de clevetire ; •  Efes.4.22, 25,31. 
Col . 3. 8 .  En.12.1. Jac. 1.21;5.9. Cap. 4 . 2 .  
2. şi, ca • nişte prunci născuţi de cu

rînd, să doriţi laptele•• duhovnicesc 
şi curat, pentruca prin el să creşteţi 
Spre mîntuire, •Mat.18.3. Maro.10.15. Rom . 6. 4 .  
lCor.14.20. Cap . 1 . 22. *QIC-Or.3.2. En.5.12,13. 
3. dacă aţi gustat • în adevăr că bun 

este Domnul. • Ps. 34. a.  Eu. 6. 5. 
4. Apropiaţi-vă de El, piatra vie, le

pădată • .de oameni, dar aleasă ş i  scum
pă înaintea lui Dumnezeu. 

* Ps. 100. 22. Mal. 21. 42. Fapt. 4.11. 
5. Şi • voi, ca nişte pietre vii, sînteţi 

zidiţi ca să fiţi o casă•• duhovniceas-

ţ!ac.<.1.  
1 2. Să aveţi •  o purtare bună în mij

locul Neamurilor, pentruca în ceiace 
vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători 
de rele, prin •• faptele voastre bune, 
pe cari le văd, să slăvească pe Dum
nezeu în ţ ziua cercetării. ''Rom.12.11. 

2Cor.8.21. Filip.2. 15. Tit. 2 . 8. Cap.3.16. •::*1'lat.6.16. 
tLuc.19.44. 

1 3. fiţi supuşi • oricărei stăpîniri 
omeneşti, pentru Domnul : atît împă
ratului, ca înalt stăpînitor, 

:;<Mat.22.21. Rom . 13 . 1 .  Tit. 3.1. 
1 4. cit şi dregătorilor, ca unii cari 

sînt trimeşi de el să • pedepsească pe 
făcătorii de rele şi să •• laude pe ceice 
fac bine. •Rom.13.4. ••Rom. 13.3. 

1 5. Căci voia lu Dumnezeu este, ca•, 
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oamenilor neştiuito;i şi proşti.
a 1 gura 2. cînd vă vor vede , trai : curat şi în t a felul vostru de 

1 6: Pvui:_tati-vă c� • . nişte
···�·�·�:·

n�'�j�� 3. Podoaba • v 
emer�. V •·t01• . 2 . 12. 

boz1, far� sva fac�\1 �I�. slobozenia acea- doaba de afară 
oastra s� �u _fie po
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1, ci ca nişte ro- tura părului, în' p';:;t�r�ta ,;n imr,teti

aur sau în îmbrăcarea hai;el�c
r
u c de 

':' Gal .fJ . 1 , 13. �'�' 1 Cor � 22 4 <: 1Tim 2 'J T' ' 
1 7. Ci_n_stiţi • I?e !o\i oamenii, iubit i .� · "ci. să fie o!l'ul ' ascuns

. �I · i�i�·it 'i� 
r.e ţra\1 • !em�ţ1-vaţ �� Dumnezeu ; da-

c�r�\!a . nepentoare a unui duh btind 
!!.E�����e 

1.
1';\1fr����l%;�;1o�.1ii'\f'�ip.2_23_ ���,J�1116u

c��ee;��� de mare pre\ înain-
Rom. 13. i . · · a ·22 · 21. ':'Ps.4:J. 1:i . fiom.:?.29;7.Z?,2cor.-&.l6. 

1 8. _Slugilor:, f!ti supuse stăpînilor 5_. Astfel s� împodobeau odinioară voştri cu toata fnca, nu numai celorce sfintele !eme1, can nădăjduiau în Dumsînt �ur�i şi_ blîn�'. ci şi  celor greu de nezeu, ş1 erau supuse bărbaţilor lor . mul\am 1t. ·„Eres.G. o. Col .3 .2"1. t Tim. G. 1. Tit.2. 9. �- ca Sara, care asculta pe Avraam' � 9. Căci este un lucru plăcut ' ,  dacă şi;I _nuvmea • !'domnul ei". Fiicele e\ 
cineva, pentru cugetul lui faţă de v }l1v facut :01, dacă faceţi binele fară 

Dumnezeu, sufere întristare, şi sufere sa va temeţi de ceva. ''F"'· "· "· 
pe nedrept. <•Mat. 5.10. Rom.13. 5. !· Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi*, la 

20. In adevăr, ce • fală este să su- nndul vostru, cu înţelepciune cu ne
feriţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi, cînd vest�le voastre, dind cinste femeii ca'" 
aţi făcut rău ? Dar dacă suferiţi cu unui va_s .mai slab, ca ţ unele cari vor 
răbdare, cînd aţi făcut ce este bine, moşt�m 1mi;>re�nă . cu voi harul vie\ ii, ���ul acesta est:.c������ c���3-�;�'.';4��5� ��a��re�u fie ·����?.�\a�1.:��,��i"�-�·��-

21 . Şi Ja • aceasta aţi fost chemaţi ; '"''ICor.12.23. lTes.4.4. tlov42.S. )luU.23,21; 1'.1'. 
fiindcă şi Hristos" a suferit pentru d�·rtn�Î�ti��ţi :us�I�w ci�bi��e��i Î��� 
��li �� �����at�. P:.1��.�.!;_�aF:p�.l���-. ţii '', miloşi ţ, smeriţi. <•Rom.12. 16, i: •. : •. 

t Tes .  :1. 3. 2Tim. a:12. ::'::'Cap. 3. is. tioan 13. 15. �-liCO�:J�i2�::'Rom. 12.10. Evr.13.t. Ccip.2.n. t Eft's . .a. 

Fillp . 2 . 5 . 1 1oan2.6. 9. Nu întoarceţi • rău pentru rău, 
22. „El • n'a făcut păcat, şi în gura nici ocară pentru ocară ; dimpotrivă, 

Lui nu  s'a găsit vicleşug". binecuvîntaţ1, căci la aceasta aţi fost 
•Isa.53.0. Luc.23. 4 1 .  Ioan8. 4G. 2cor.5.21. Evr. 4.15. chemaţi : să •• moşteniţi binecu\"Înta-

23. Cînd • era batjocorit, nu răspun- rea. • Prov . 11 . 13;20.2"1. MnU.39. nom.12.u, 1;. 
dea cu batjocuri ; şi, cînd era chinuit, 1cor. 4.12. 1Tes.5.t:.. *")lat.21 •. :J.1. 
nu ameninţa, ci Se " supunea drep- 1 O. „Căci cine • iubeşte viaţa, şi vrea 
tului Judecător. să vadă zile bune, să-şi" înfrîneze 
<•!sa.53.7 .  )lat.27.39. loanS.48,49. Evr.12.3. ''"'"Luc.23.46. Jimba dela rău şi buzele dela cuvinte 

24. El •  a purtat păcatele noastre în înşelătoare. ' 
trupul Său, pe lemn, pentruca" n?i, • Ps . 3-1 . 12,etc. <•<• 1ac. 1.26. Cap.2.1,2"1. Apoc.u.5. 

fiind morţi faţă de păcate, să trăim 1 1 .  Să se depărteze• de rău şi să facă 
pentru neprihănire ; prin ţ rănile Lui binele, să " caute pacea, şi s'o urmă
aţi fost vindecaţi. <•Jsa.53. 4,5, 6, 11. Mal.8. 17. rească. •Ps.3;.2;. lsa.t . 1� 1;. 31oan 1 1 .  
Evr. 9. 28. ::·�'Rom . G . 2 , 11 ; 7. 6. ţlsa..53.5. �·::= Rom.12.18;14.19. Evr. 12.U. 

25. Căci eraţi • ca nişte oi rătăcite. 1 2. Căci ochii Dumnului. sînt pe�te 
Dar acum v'aţi întors l a •• Păstorul cei neprihăniţi, şi • urechile Lui iau 
şi EpiscopuJ l sufletelor voastre. aminte Ia. rugă�iunile . lor. Dar Faţa 
<•!sa. r.3.S. Ezec. 34. 6. •• Ezec. 34.23; 37 .2-1. Ionn 10. 11, Domnului este 1mpotrl\·a celor ce fac 
14,16. Evr. 13 . 20. Cnp. 5 . 4. răul.'' �Ioan9.3L lac.D:hi. 

• . . 1 3. Şi•  cine vă va face rău, dacă sm-3 1 .  Tot astţel,v nev�stelor , ţ1ţ1 su- te\i plini de rîvnă pentru bine? 
puse ş i  voi �arbaţ1lor V_?ştn ;. pen- •Prov.16.;. R�m· "·"'

· 
truca, dacă unn nu  as�ulta Cu_vmtul, 1 4. Chiar• dacă aveţi de suf�nt pen-
să fie cîştiga\i fără cuvmt", prm pur- tru neprihănire, ferice _de _voi ! �·N'a
tareaţ nevestelor lor, •tcor. H . 34.

_
Eles.5.22. veţi" nicio teamă de e1, ş1 nu va tul-f�\ik18. Tit. 2. 5. "" l Cor. 7 . 16. Hiat. 18. lo. 1 Cor. •: �*��:t �, 

!3
:·�:� .5s.'�;.�·I:�: �Î ."· Cap. 2. 19; 4. u. 

1 .  Sau: priveghetorul. 
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1 5. Ci sfinţiţi în in!n_:iile voastre pe 
Hristos ca Domn-'.' f1J1 ţot'!_eauna ga
ta . să răspund�ţ1 oncm va c�re S'?: 
coteală de nădejdea care este m voi , 
dar cu blîndeţă şi teamă, 

�' Ps.119. 4.6. Fapt.4.8. Col . 4 . 6. 2Tim.2.25. 

1 6. avînd • un cuget curat ; pentru: 
ca•• cei ce bîrfesc purtarea voasţra 
bună în Hristos, să rămî�ă �e ruşine 
tocmai în lucrurile în cari va vorbesc 
de rău. �� Eu.13.18 . .;•(•Tit. 2 . a . Cap.2. 12. 

1 7. Căci este mai bine, dacă ��a este 
voia lui Dumnezeu, să suferiţi pen
trucă faceţi binele decît pentrucă fa-
ceţi răul ! . 

1 8. Hristos, de asemenea, a sufer!t 
odată • pentr1:1 păcat�, .�I, Cel_ nepnha
nit, pentru cei nelegm1ţ1, ca sa ne a.d�; 
că Ia Dumnezeu. El a fost omont 
în trup ţ, dar a fost înviat ţţ în d�h, 
.,.. Rom.5.6. En. 9 . 2G, 28. Cap.2.21; 4 . 1. .,.,_�"2Cor.13.4. 

ţCol.J.21,�. �Rom. l . 4. ; S . 11. 

1 9. în care S'a dus să propovăduias
că • duhurilor din •• închisoare, 

* Cap. 1 . 12 ; 4 . 6  . .:<*-I.so..42. 7;4.9 . 9 ; 61 . l. 

20. cari fuseseră răzvrătite odinioară, 
cînd îndelunga răbdare a lui Dumne
zeu era în aşteptare •, în zilele lui Noe, 
cînd se făcea corabia••, în ţ care au 
fost scăpate prin apă un mic număr 
de suflete, şi anume opt. 
.;.. Fac. 6.3, 5,13. "'"' En. 11. 7. ţ Fac. 7. i; 8. 18. 2Pet. 2.5.  

21. Icoana • aceasta închipuitoare vă 
mîntuieşte acum pe voi, şi anume bo
tezul, care nu este o curăţire de în• 
tinăciunile •• trupeşti, ci ţ mărturia u
nui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, 
prin învierea ţţ lui Isus Hristos, 

.;oEfee.5.26. ('(' Tit.3.5. tRom.10.10. ţţCap.1.3.  

22. care • stă la dreapta lui Dumne
zeu, după ce S'a înălţat la cer, ş i Şi-a 
supus •• îngerii, stăpînirile ş i  puterile. 
o:iPs. II0. 1 .  Rom. 8. 34. EfeR. 1.20. Col.3. 1 .  Evr. 1 . 3. 
„„�·Rom.8.3S. 1 C..:or. 15.24.. Efes . 1 . 21 .  

4 l. Astfel dar, fiindcă Hristos • a 
pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi 

cu acelaş fel de gîndrire. Căci Cel -
ce a pătimit în trup, a sfîrşit-o cu pă
catul ; (•Cnp . 3 . 18. *::O Rom. 6.2,7. Gal.5.24. Col.3.3,5. 

2. pentruca ", în vremea care-i mai 
rămîne de trăit în trup, să nu mai 
trăiască•• după poftele oamenilor, ci ţ 
după voia lui Dumnezeu. <-Rom . u . 7• 
Cap . 2. 1 .  '-'"„Gal.2.20. Cap . 1 . U.. ţloanl.13. Roru.6.11. 
2Cor.5.15."Inc.1.18. 

3. Ajunge ", în adevăr, că în trecut aţi •• făcut voia Neamurilor, şi aţi trăit în desfrînări, în pofte, în beţii, în os-

peJe, _în �hefuri ş i  în slujiri idoleşti netngadu1te. �� Ezec. H . 6; 45 . !l. Fapt.J7.3Q 
'"(< Efes. 2 . 2; 4 . li. 1 Tes . 4 . 5 .  Tit 3. 3. Cnp . 1 . H .  ' 

4. Deaceea s� miră ei că nu alerga{i împreună cu e1 la acelaş potop de desfrîu, şi vă batjocoresc •. 
�· Fopt.13.45;18. 6 .  C11p.3, 16. 

5. Dar au să dea socoteală înaintea Celuice este gata să • judece viii şi 
��:.!!��1 1 52. 2Ti;;� ��rÎ��::�;�7.31. Rom. u. 10, 12. 

6. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită• Evanghelia şi celor mor
ţi, pentruca să fie judecaţi ca oameni 
în trup, dar să trăiască după Dumne
zeu, în duh. ···cap . 3.rn. 7. Sfîrşitul • tuturor lucrurilor este 
aproape. Fiţ i •• înţelepţi dar, şi ve
gheaţi în vederea rugăciunii. 
,,.. l\Jot. 24.l:l,14. Rom . 13. 12. F��.1p . 4 . i'1 . Evr.10.25. Iac, 
5.8. 2 Pet.3.9, ll .  lloan2. 18. >:·-·'lfat. 2G . -U . Luc.21.34 . 
Col . 4 . 2. Cap. 1 . 13; 5. B. 

8. Mai • pe _sus de .. toate, să aveţi 0 
dragoste ferbmte unu pentru alţii, că
ci •• dragostea acopere o sumedenie de 
păcate. 
Col . 3. H .  Evr.13.1. (n!•Prov. 10.12.lCor.13.6. foc.5.20, 

9. fiţi • primitori de oaspeţi între 
voi, fără•• cîrtire. 
>:< Rom.12. 13. Evr.13.2 . .;„:,2 Cor.9.7. Filip.2.H, Film.u. 1 O. Ca nişte • buni ispravnici ai ha
rului felurit al lui Dumnezeu, fiecare 
din voi•• să slujească altora după da
rul ţ, pe care 1-a primit. "Rom.12.G. 

1 Cor. 4 . 7 .  >:0:•1\Iat. 24 . 45; 25.14, 21. Luc.12.42. lCor.4, 
1, 2. Tit. 1 . 7 .  ţ l Cor. 12.4. Efes f . 1 1 .  

1 1 .  Dacă • vorbeşte cineva, să vor
bească cuvintele lui Dumnezeu. Da
că •• slujeşte cineva, să slujească după 
puterea, pe care i-o dă Dumnezeu: 
pentruca în ţ toate lucrurile să fie slă
vit Dumnezeu prin Isus Hristos, a că
ruia ţţ este slava şi puterea în vecii 
vecilor ! Amin. < 1er. 23.2'l. <·=· nom.12.s-s. 
1 Cor.3. 10. ţ Efes 5 . 20. Cap.2.5. ţţl Tlm.6.16. Cap.:;. 
11. Apoc. 1 . 6. 

1 2. Prea iubiţilor, nu vă miraţi de 
încercarea • de foc din mijlocul vostru, 
care a venit peste voi ca să vă încerce, 
ca de ceva cuidat, care a dat peste voi : 

"'lCor.3. 13. Cap.1.7.  

1 3. dimpotrivă", bucuraţi-vă, întrucît 
aveţi parte •• de patimile lui Hristos, 
ca ţ să vă bucuraţi ş i să vă veseliţi şi 
la arătarea slavei Lu i. <Fapt . 6 . 41 .  rac.1.2. 
"'�'Rom. 8. 17. 2 Cor. I .  7; 4 .  10. }"ilip. 3. 10. Col. 1. 24. 
2Tim.2.J2. Cap. 5 . l, 10. Apoc. 1 . 9. ţCap . 1 . 6, 6. 

1 4. Dacă • sînteţi batjocoriţi pentru 
Numele lui Hristos, ferice de voi ! 



. 1 P E T R. u  4, 5. f"indcă Duhul slavei, Duhul lui Dum. 5 1 1 9 �zeu, Se odihneşte peste voi •'. · .Tot aşa şi voi . . 5 ��_tot. •· 1
1
1
;. 

23c1"s'. · 12. 10. Inc. 1. 12. c,1>. 2 .10, 20; 3.u. P.r1 celor hătrîni 'ş·h�eţr.1lor, fi(i su-c P 2 . n e.voastre, să fiţi î 1 0 1 '  _în legătu-'"1 5. · Nl�eni • din voi să nu sufere renie. Căci Du mpodob11i cu sme-ucigaş, sau ca hoţ, sau ca făcător va celor �Î�dri mnezeu" stă împotrid� rele, sau •• ca unul care se amestecă dă ţ har." ' dar celor smeriţi le în treburile �}�.'.�,'.a;_ w. ''"' Tes. < . 11 .  ITlm.5. 13_ iofi:El;s��';;,�:��·:·3d�;l:c�• •. ' ':• ,;_����·;: l 6. Dimpot�ivă,v dac� S!Jfere pentru. lu i Dumnezeu p t pt mina tare a că este creşttn,v sa nu-1 fie ruşine, ci • Lu i, Ei să vă inalt� ru ca, la vremea , proslăveasca pe Dumnezeu pentru 7. Şi aruncaţi · . ' '"'· ' · "" 5�rnele ace�ta. • . • ''l'np1.u1. gr �jorările voast��up�:c;L�1 t�ate • !n-
01 7 Căci smtem m cl ipa c1nd • jude- grijeşte de voi ' ' insuş in-at� stă să înceapă dela casa lui Dum- &;;; 22 'lot 6 ,. 1 •1\ .,. �ezeu. Şi dacă „ începe cu noi, care ţ B · F·i ·i . ·t · ': . ·�· 12·"· 22- F•Ho. <.•. E.-,. ,;:;: ra fi sfî_rşitu_I celorce nu ?ascultă de E- pr�f I · [eJi, ŞI vegheaţi !  Pentrucă „ ,·angheha lui Dumnezeu . ,. 1, • . 10. 12• coal�v��c�n leo�t��;e ��avolul, dă tîr-
t
1er
1
.u2hc' . ·,o�i2',91:/2. Ezec. 9. G. 'Inl 

.

. 3. "·. ••Luc. 23. 31. pe cine să înghită acneşte, ş1 caută t B. Şi • dacă cel nepnhămt scapă cu Cnp. <1.?. �·.:. iov. t . 7 ;2· 2.
'
Luc

.:.;��i�tÂ���:i�����.ri.6. reu, ce se va face cel nelegiuit şi cel �._ 1d1P.0t�iv�ji-vă �. lui tari în credinţă, g_ ătos ? ·'Prov. n. 19. Luc. 23.31. 
ş m ca ŞI fraţ11 voştri în lume trec Pfg Aşa că cei ce sufăr după voia lui P.�'� ;c,:};;şi suferinţe ca voi. , f:'"·"·"·"'· Du�mezeu, să,-.şi• _in.credinţez: sufletele · · · Pt· 11·22· 1 Tos.3.a. 2rin1 .J.12. ""•·'·"· credinciosuhu Z1d1tor, ŞI sa facă ce � O. Dumn:zeul . oricărui har, care • este bine. " l's . 3 1 . 5 .  Luc. 23. 46.�2Tim. 1 . 12. v a .c�e�at ln Hristos Isus la slava Sa vecinica, ?upă ce �et_i s_uferi pu\ină „ 5 1. Sfătuiesc p� presbiterii·� dintre v;e_me, vva va desav1rş1 ţ, vă va în-voi, eu, care sint un pre.sb�ter 1 ca !an tt, va va da putere şi vă va face şi ei un martur „ al patn_mlor lui neclintiţi. • 1 cor . 1 .0 . 1 Ti m . 6. 12. "''r"'· ' · "· Hristos, şi . i:ărtaş ţ al slavei care va Cap. 1.6. tEH. ta.21. 1ntl:.21. tt2To„2. t : ; a . :1. fi descoperita : ''Film . 9.  *''Luc. 2<.48. }'•pt. 1. v!Jii �e�l�; ! sl�\�.sla��.�i.��-t1�!,a 1 î� �2

22• ; &P
.32avs·

,itoo
.39r1:ţ1Ţ�omtu

.
8r
.
m
1
7,a

1
8· l�1·00·D�mnezeu, 1 2 V . . '_am scris '  aceste pu!inc rînduri ca;e este supt paza . voastr�, nu.•• d� prin S1lvan •', care cred că ţ este un silă ci de bună v01e, <lupa voia lui frate credincios, ca să vă sfătuiesc şi Du�nezeu ; nu t pentru _un cîşhg mîr- să. vă adeveresc că adevăratul har al şav, ci cu lepădare de sine. ·�onn 21 IUi 9ui:nne_z�u este harul acesta, de ca-1:,...-17 hpt. 20. 28. „,.;• t Cor. 9. 17. ţ lT1m 3.3,8. flt l 7. re V aţt ahptt. (1'.2Cor.1.lll, �o:. En . t l . '!.?. 3 Nu ca ş i  cum aţi • stăpîni peste tFapt.20.:u. 1cor.1;. 1. 2re1.1.12. cei ce v'au căzut la împărţeală••, ci 13. Biserica aleasă cu voi, care este în făcîndu-vă ţ pilde turmei. •Ezec34.4. Babilon, vă trimete sănătate. Tot aşa Mat.20.20,26. tCor. 3 . 9. 2cor.t . 2.t. �":' Pe. 3.3. 12; 74. 2. şi Marcu \  fiul meu. "'Fap1.12. 12,:?.;. tFillp.a. 11; 2 Tes. 3. 9. 1 Tim.±· 12· T1�· 2· 7· • l 1 4. Spuneţi-vă sănătate • unii altora 4. Şi cm_d �eV va arata P,;i.storul ce cu o sărutare de dragoste. mare, vet1 capata cunu�a , care ţ nu 

�·nom.16.16. 1 cor.1u.20. 2cor. 13.t:?. 1 T� . :i.'.?li. se poate vesteji, a slavei. . Pacea • să fie cu voi cu toţi cari sin-'Evr.19 20. •<•1 Cor. 9 . 2r„ 2 T101.4.B.Inc.1.12.TCap.U. 
teţi în Hristos Isus ! Amin. • FJc..o.oi. l. Sau: \Jătr1n. 
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A D O UA E P I STO L Ă  S O B O R N I C EAS C Ă  
A L U I PE T R U  

t I I măcar•• că l e  ştiţi, şi . sînteţ i tari în 1 1. Simon 1 Petru, rob şi �pos o � I I ţ lui Isus Hristos, către ce1ce au ca· ����!�� ca�.e3. �-a��;.0 ��7. ��d2�'.'�-��<�!::�: 
pătat o credinţă de acelaş • pret_cu1 � cup.3. 17. 
noastră, prin �reptatea Dum�ezeu. Ul t 3. Dar socotesc că este drept, cit •  şi Mîntui.����.l�.\�����-�. :;�.�t�s�:. ; . • .  voi ma i  f i  în  cortul a.cesta, să •• vă lin 

2. Harul • şi pacea să. vă fie înmul: treji aducîndu-vă a�·
12nc��-

;
5. t , <. '"'' Cav. 3. 1. ţite prin cunoaşterea lui D1;1mne�eu şi 1 4. căci şti u • că desbrăcarea de cor. a Domnului nostru Isus Hristos · tul meu va veni deodată, după cum •Dun.<. 1 ; 6. 25. 1 . Pet. 1 . 2 . Iud• 2· mi-a arătat Domnul •• nostru Isus Hri. 3. Dumnezeiasca Lui puter� ne-a �ă- stos. 

ruit tot ce priveşte viaţa ŞI evlavia, '' Deut. •.21, 22;31.u. 2T1m.• . 6. '"''Ioan 21.1a,w. 
prin • cunoaşterea Celuice „ _ne-a che· 1 5. !mi voi da oste_ne'!_la dar! ca, şi mat prin slava şi puterea Lui, după moartea mea, sa va puteţi aduce ·•·Io•• 11. 3. ••1Te• . 2 . i2; •· 7· 2T••·2·u. 2Tiro . 1 .9· totdeauna aminte de aceste lucruri. 1�_

1·p
2·:i�·:·cari El ne. -a.dat făgăduinţe�e 1 6. ln adevăr, v'am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Lui nespus de man ŞI ��um_p�_, ca prm Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte ele să vă faceţi părtaŞ;I � firu dum_n�- basme • meşteşugit alcătuite, ci ca unii zeieşti, după ce �ţi fugit t . du strica· cari am văzut„ noi înşine cu ochii nociunea, care este m lume prUJ pofte: Q2Cor.?.1. **2Cor.3.19. E!ea.4. 2·i. Ev.12. IO. lloau3.2. J.��Î*�����7��' f.-�!�c�9� ����;�1J_\�: li ��:ne��-;�--��'. t��P��"';eea, daţi-vă • şi �oi toate si.: 1 7. Căci El • a primit dela Dumne

linfele ca să uniti cu credmfa voastra zeu Tatăl cinste şi slavă, atunci cînd, 
fapta ; cu fapta, cuno•şc

t
.
in
p.
f3a_ 1

'8
'. ;"•IPet. 3. 7_ 

din slava minunată, s'a auzit deasupra 
Lui un glas, care zicea : „Acesta este 

6. cu cunoştinţa, înfrînarea ; cu în· fiul Meu prea iubit, în care Imi găfrinarea, răbdarea ; cu răbdarea, ev la· sesc plăcerea." 
via ; . .;. Mat.3.17; 17.5. l\larc . 1 . ll ; �- 7. Luc.3.22; 9.35. 
7. cu evlavia, dragostea de fraţi ; c1;1 1 8. Şi noi înşine am auzit acest glas 

dragostea de fraţi •, iubirea de oameni. venind din cer, cînd eram cu El pe 
•Gal.6.I0. 1 Tes.3.12; 6 .15. l loao 4.21. muntele ' cel sfînt. 

8. Căci, dacă aveţi din belşug aceste "Exod.3.5. Io•.5.15. lfot.11.6.  

lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi 1 9. Şi avem cuvîntul proorociei făcut 
nici leneşi, nici • neroditori în ce pri: şi mai tare ; la care bine faceţi că luaţi 
veşte deplina cunoştinţă a Domnu Im aminte, ca la o •  lumină care strălu
nostru Isus Hristos. • 1oao 1s. 2. Tit. 3 . 14. ceşte într'un loc întunecos, pînă se va 
9. Dar cine nu are aceste lucruri, crăpa de ziuă şi va răsări luceafă

este • orb, umblă cu ochii închişi, şi a rul •• de dimineaţă în inimile voastre. uitat că a fost curăţit•• de vechile lui •Ps.119.IOO. loao 5.35. «<• 2cor.4.4,6. Apoc.2.28;22.16. 
păcate. 20. fiindcă mai întîi de toate, să ştiţi " l louo 2.9, ll. o•Eres.5.26.Evr.9.H. l loa.n t. 7. că nicio • proorocie din Scriptură nu 

1 O. De aceea, fraţilor, căutaţi cu atît se tîlcuieşte singură. <Rom.12.6. 
mai mult să • vă întăriţi chemarea şi 21. Căci nici • o proorocie n'a fosţ alegerea voastră ; căci, dacă faceţi lu- adusă prin voia omului ; ci •• oamenii crul acesta, nu veţ i •• aluneca nicio- au vorbit dela Dumnezeu, mînaţi de dată. • l loao 3· 19· 0° Cap. 3· 17 · Duhul Sfînt. "2 Tim. 3. 16. l l'el. l. ll. 
1 1 .  In adevăr, în chipul acesta vi se ""2Sam.2:1.2 . Luc . 1 . 70. Fapt. 1 . 1 s ; a. 1s va da din belşug intrare în Impărăţia 

vecinică a Domnului şi Mîntuitorului 2 I .  ln norod s'au ridicat • şi proo: 
nostru Isus Hristos. roci mincinoşi, cum ş i •• într� voi 
1 2. De aceea voi • fi gata să vă aduc vor fi învăţători mincinoşi, can vor 

totdeauna aminte de lucrurile acestea, strecura pe furiş erezii nimicitoare, 
1. S•u: s1wwu. , se vor lepăda ţ de Stă pinul, care tt 



i-a răscumpărat, şi vor face . 
� p E T R. lJ 2. 

-

asupra lor o pierzare năpra 
ţ �a-cadă I nasc 1 oveut. 13. J .  ··�lat. , .•. 41. Fapt. 20. 

3() �n tca. 

I 
lor • Vor pieri în ins . 197 

i1'Jm . .f. . 1 .  2Tim. 3. 1-:.. 1 Ioan 4 . 1 • lud
. 

1 Cor. 11. lD. , ăş stncăciunca 
ţţ t Cor.6. 20. Col . :u:1 . Etes.l .7 . Evr to � 8. t rudn 4, 1 3. şi "' i  · o:i 1�r.1:!. J I da 
,1.poc.ă.9. ·:·::'.lip . 3 . rn.  · - � . IPet . 1 . lB. nită pent:� Vor lua astfel lat ·

" '" 
2. M�lţ1_ n  vo.r .urma în destrăbăl" .1 lor este să f:l.eg1�irea lor. F

a cuve
lor. Ş1, .dm p �1:1na l?r, calea adev3!1 e nameaza mar�a1'7:,ca în plăceri��1cirea 
Ju i va fi vorbita de rau. ru. I Spurcaţi se ' a nişte întin ţ' ţiua 3. ln • lăcom ia lor vor căuta ca · 1 lor de tlra 0Pun �e chefuit la 

a 1 şi 
cuv întări înşel.ătoare, să aibă 

� Pn!1 preună cu gv�te, cind ospătează ţţs.ele 
ştig •• d�la VOI. Da_r o.sînda ţ îi �aş�'; 'Flllp. 3.10 . •oao�. i:<. u. •iuda , . 

•m

de m!-11ta _vreme, ş1 pierzarea lor nu ) 4. Le scapără o h " "  
'·· �"'"· "·"""· 

dorm1teaza. '''Rom. 1G.1s. 2cor.12.17 18 
1 ŞI nu se sat 

• c 1� de preacun" 
w 1 .11 . '"''.Cor.2. 1� . Ca� . 1 . rn. tneut."2.'5.\��:4\�· su!letele nes���o�e. pacăt�it. Mame'� 

4. Căci �aca .n a cruţat Dumneze · Prin.să la lăcom. nice! au . inima de-
pe • îngi;,rn ca;1 •• au păcătu it, ci i-� maţi ! ie, sint nişte bleste-
arun�at ·� Admc ţ, und� stau încon- 1 5. După ce • . ' '•<1a 11 

j�raţ1 �e mtune�ec, leg�ţ1 cu lanţuri şi dr�aptă, au rătă�� parăs1t calea cea 
pastraţ1 pentru judecata ; '' Ion 18 1 lui Balaam . f' i ' 

ş� au urmat calea 
„,„. a. « . 1 1oan 3. s. tLuc.B. 3I. Apoc. w. i, 3�da6· iubit plata f! -�

u lui Bosor, care a 
5. �acă n'a cruţ�t El lumea veche, ci 

ar
\����.�'.· _ _  0 

a scapat pe �?e . • „a�est propovădu i- 1 6. Dar a fost 
· - · � · · -' · "' "· 1""' "· 

tor „ �I i;iep!'1hantn�, 1mpreună cu alţi călc.area lui de kus�rat aspr� pentru 
şapte mş1, cmd a tnmes ţ potopu l pe- cuv1ntătoare c ge · .0 magan(ă ne
ste o lume de ne�_egiuiţi ; " Fac. 7. 1. 7, 2'. bească_ cu glas

ar�m� i
nceput să vo!

Evr. 11.7.  l
"
Pet. 3. 20 .• <···· 1. Pet.3. 19. tCap .. 3.G. nebuniei proorocului.

nesc, a pus Inu 
6. daca a osmd1t El la pe1re şi a 17 o „ . 
prefăcut în cenuşă �etăţile• Sodoma fără a 

a�en!1 aceşti� '  sini nişte fintini 
şi Gomora, ca să slujească •• de pildă tună . )a,

 lişte nori! alungaţi de tur-
celor ce vor trăi în nelegiuire, tune�e 

ol . e este pastrată negura în-
*Fac.19. 24. Deut. 29 . 23. luda7. >:<*Xum.26. 10_ ':° Ul. 0 Iuda J2, n. 

7. şi• dacă a scăpat pe neprihănitul � 8„ Ei vorbesc ' cu trufie lucruri de 
Lot, care era foarte întristat de viaţa �1m;c! ��mese, cu poftele cărnii şi cu 
destrăbălată a acestor stricaţi · : es

t d
nnan„ pe cei ce de abia " au scă

,:Fac.19.IG. pa e cei ce trăiesc în rătăcire 
8. (căci neprihănitul acesta, care Io- •ruda16. Fapu . w. "c,,„ 1 . ;. '"'" ,, 

�ia în mijlocul !or, îşi. c�i�uia .în toate 1 9„L_e f�g:ăd�iesc slobozenia', in tim 
zilele sufletul llll nepnhamt, dm prici- ce ei mş1ş1 smt robi" ai stricăciunir 
na celor ce vedea • şi auzea din faptele Căci fiecare este robul lucrului d; 
lor nelegiuite ; ) - *Ps. 119. 139, 158. Ezec.9. 4. care este biruit. 
9. însemnează că Domnul ştie' să *Gal.5.1J. 1 Pe1.2.is. •'loau < . '.:l .  R"•'-'· ''· 

izbăvească din încercare .pe oamenii 20. ln adevăr, dacă ', dupăce au „ 
c�c��nici, ş! s� păstrez� .P� ce_i ne�e- scăpat de întinăciuni_le �umi!, p�in ţ cu
g1u1ţ1, ca sa fie pedeps1ţ1 m ziua jU· noaşterea Domnului ş1 Mmtu1torului 
decăţii : • P• . 34.17, 1D. 1 cor.10.l3. nostru Isus Hristos, se încurcă iarăş 

I O. mai ales pe • ceice, în pofta lor şi sînt biruiţi de ele, starea lor de pe 
necurată, umblă poftind trupul altuia, urmă se face mai rea decît cea dintii . 
şi djspreţuiesc stăpînirea. * )fot. 12. 45. Lnc. ;1. 26. Err. 6. • . etc.: 10. ,, z:. 

�,Iuda 4, 7, 8, 10, 16. l).ţ Cap. l. 4. Vers. 19. t (':i.p. I. 2. 
Ca nişte îndrăzneţi • şi încăpăţînaţi 21 . Ar fi fost mai ' bine pentru ei să 

ce sînt, ei nu se tem să batjocorească nu fi cunoscut calea neprihănirii, de
dregătoriile, * Juda s. cit, dupăce au cunoscut-o, să se întoar-

1 1 .  pe cînd îngerii •, cari sînt mai ma- ��t��
la porunc�1�1�

i�,
t
-�. �,

a��!� .���;� 
ri în tărie şi putere, nu aduc înaintea 
Domnului nicio judecată batjocoritoa
re împotriva lor. • 1uc1a 9. 

12. Dar aceştia, ca • nişte dobitoace 
fără minte, din fire sortite să fie prin· 
se şi nimicite, batjocorind ce nu cu-

22. Cu ei s'a întîmplat ct spune zi
cala adevărată : „Cinele • s'a întors _la 
ce vărsase", şi „scro�fa sp_ălată s:a 1�; 
tors să se tăvălească 1arăş m momlă. 

c. Pro,·,'.); . 1 1 .  



1 1 98 2 P E  T R U 3. 1 I O A N I .  

3 1 Prea iubili lor, aceasta este a vor  topi de marc căldură, şi pilmîn. 
d�ua epistolă, pc care v'o ;cri�1. ln tu l ,  cu tot cc este pc ci, va arde. 

am indouă caut sA vă trezesc m rntca �1·
·
, 
•. �.
1010'.0'!. :.2.,� •. -�.::�1 

.. 
·

.
'.,,:',·.·:,:.

·
;l
1

.1".�;
1
A:
.1
1
',,i0.,'..E�.:.:,1

·
.
1':.�._ţ,

. ·. ,1�� .• . 
1
10�i .:�.:.•_; :�:: :��-sănA toasă: prin înştiinţări, � ""'' ·.„ "'· � 

2 ca să vă fac să vă aduceţi am111tc 1 1 .  Dec i, fiindcâ toate aceste lucruri 
de

. 
lucrurile vestite mai dinainte de au să se strice, cc fel de oamen i a r Irc. 

sfinţii pro?roc.i, ş i • �e porunca Do�- bui să fiii voi, printr'o • purta re s fîn. 
nului ş1 Mmt111torulu1 nostru, dală prin tă şi evlavioasă, · · """· 1 . 11„ 
apostolii voştri. . . • 1•1111• 1: ·  1 2. aşteptînd • şi i:;riibind ven irea zi-

3. lnaintc • de toate, să şiit •. că I� zi: Ici l ui Dumnezeu, 111 care cern ri le a
lele din urmă vor veni batiocoritori prinse vor •• . Pieri, ş i trupuri le cereşti plini de batjocuri, cari vor tră i •• du- se ţ vor topi de c�ldura fornlui ? 
pă pof!��I�}��·. :!Tlm . n. 1 .  lnd11 l"4. �„ ... ('1111 . :!. JO. �.:.��ţu� · 7. TU :!. Jl. (10:. l'1Ui11, :1. '""· :�1 . -t .  � Mlc. 1 . 4 , 

4. şi vor. �.icc : . „Unde." este. făgă- 1 3. Dar noi, după f:ig-ăduiu t a  Lui a-
duinta venirii Lui ? Căci de cmd �u şteptăm ceruri • . noi şi . 1111 p a 1 1 1 î n t n'ou, 
adormit părinţii noştri, toate rămtn în care va locu i  nepr1han i rca. 
aşa cum erau de la începutul zidiri i !" '' 1'"· "'' · " '  '"· "'· A 1 •0c.21 . 1, 21. 
"'hm.r>.to. Ier.n.u.. Et.t·c.12.:.."2,27. l\lat.:?4.48. Luc. 12. -m. 1 4 . De aceea, prea iubiţ i lor, fi indcă 

5. Căci înadins se fac că nu ştiu că aşteptaţi aceste l ucrur i ,  s i l i l i·vâ şă • 
odinioară erau ceruri şi un pămînt fi i i  gă.sil i  Î!l�intca Lui far:i pr ihană , 
scos • prin •• Cuvîntul lui Dumnezeu fără vină, ŞI m pace. 
din apă şi cu ajutorul apei, r:< J•"nc. 1 .0,0. �· I Cor. 1 .  H ;  ir •. r�. Fi l i p .  I .  to. 1 T P 11 .  :1. 1:1; ri.211. 
l'• . 9".o. Evr. 1 1 . s. „ p, , 2 < . 2 ;  1 00 . o . co1 . 1 . 1 1 .  1 5. Să credeţi că îndcluni:a • răbc..lare 
6. şi că • lumea de atunci a peri! tot �·����'is

u l��i ���!r�u��i��1t\
1
i:i�·:���· f��:� prin ele, înecată d� 1.�.��: 1 1 ; " :w. ""''·"· ''· Pavel, du.pă înţe lepciunea data l ui , 

7. Iar ceruri le • şi pămîntul de acum • l!om. 2 . • .  1 1 ·„1.:0.20. """·"· 

sînt păzite şi păstrate,, pri� acela� Cu- 1 6. ca ş i în toate epistolele lu i , cînc..I 
vini, pentru focul 00 din ziua de Jude- vorbeşte • despre lucrurile acestea. ln 
cată şi de peirc a oamenilor nelegiuiţ i. ele sînt uncie l ucruri g-rclc de în ţeles 

'' '"'"'· '°· ••' Mn1. 21;. < 1 .  21'•·• . t . B. pe cari cei neştiutori şi nestatornici I� 
8. Dar, prea iubiţi lor, să nu uitaţi un răslîlmăccsc ca şi pc celelalte Scrip-

��c�� : mei� dee
��i'.1 şp�

m
;:i�

l,
d� a�i ���� turi, spre 

pic�.��'�'�·�· �.?.�-. .„,. "'· , „  rn„. ur •. 
ca o zi. ''l', . oo. •. 1 7. Vo i deci, prea iubiţ i lor, ştiind mai 
9. Domnul nu • întîrzic în împlinirea dinainte aceste • l ucruri, păziţi-vă •• ca 

fă�ăduinţci Lui, cum cred unii ; ci arc nu cumva să vă lăsaţi tîrîţi de rătăci
o mdelungă •• răbdare pentru voi, şi rea acestor nelegiuiţ i ,  şi să vă pierdeţi 
doreşte ţ ca nici u nul să nu piară, tăria ; 
ci ţţ toj1 să vină la pocăinţă. •Hub. 2. 3. •Mnrc. 13.23. f'np. t . 12. "'-'llle• . < . 1 1 . c11p . 1 . 10. 1 1 ; 2. 18. 
};vr. 10.87. ••IHn. !lO. IM. l l'cl .9 .20. Vl're,rn, ţEzec. IB. 1 8, ci ° CreŞfC(i În harul Şi În CUnO• 23, 92; ""· � 1 ·  tt llom. 2". J '�ho.u. 

• • ştinja Domnulu i  ş i  Mîntuitorului no-1 O. Ziua D�mnulu1 însă va . veni ca I stru Isus Hristos. A Lui •• să fie slava, un hoj. ln zma aceea, �crurile •• .vor acum şi în ziua veciniciei. Amin. trece CU> troznet, trupurile cereşti se • tcre1 . < . 1 r. .  1 !'e1. 2 . 2. <•<• 2T1m . <. 1•. Ai•oc. t .6. 

Î N TÎ I A  E PI STO LĂ S O B O R N I C E A S C Ă 
A LU I I O AN 

1 1 . Ce • e r a  dela început, c e  am auzit, 
ce am văzut cu ochii noştri, ce •• am 

privit şi ce am pipăit cu mlnile ţ noa
stre, cu privire la Cuvîntul vieţii, -
(IJonn 1 . 1 . Cnp.2.IR. MJoon l .U .  2Pet. l.10. Cnp.4.J .I. ţLuo.24.00. lono 20. 27. 
2. pentrucă viata • a fost arătată ••, 

ş i  noi am văzut-o, şi ţ mărturisim de
srre ea, ş i tt vă vestim viata vecinică, 
v1ajă care •ţ era la Tatăl, ş i  care ne·a 
fost arătată ; - <• 10011 u; 1 1 . 26; 1u . 
.;..;. Uom. JO, 20. 1 Tim. D. 18. Cnp. 9. 6. t Jouo 2l. 2�. 
Fopl.2 .92. ţţCop.�.20. •ţloun 1 . 1, 2. 

3. deci, ce • am văzut şi am auzit, a-



. . I I O A N I 2 ceea vil vest.im ş1 vouă, ca şi v . . • · ave li părUş1c cu 1101 ,  . Şi Părta°:a �� I hu1c sn trăia „ . l i  99 noastrll este cu  Ta t ai  ş1 cu Fiul şS' Isus. Scă ş1 ci cum t . Isus Hr istos. . „ au, „. 1111u1 1r •• „, r •. „�,� 
a rt1.1t o 1<"11111 . "· .io . •  i.„.· 1""1 1 1 7 .  21 . I ('or, I .  n. f'nl>. 2.21 I 7, Prea iubi\i1M11l. 1 1 .�1. lon111:1. r n .  I l'•·t :I 21 4. Şi v� s.cr1e1.n_ accs�c l!-lcruri pcntn; n���ă nouă, ci 0°r nu '  vă scriu 0 

· po: ca bucuria voastra s a  fie llcphnă. re a\ 1 avut-o t,�runcă veche, pc ca-� Ionu ir,, li; rn. :o . 2 101111 12 acc�sta veche cs c a lnccput, Poru ne· 5. yestea •, pc ,care :un auzit-o dcl� l·a\1 auzit. ;��'"'�'��-�1t11 I ,  pc car� El şi pc care v o propovălluim est 8. Totuş vă scrii · ""''·"· " ·""""''· că Dumnezeu •• e h11n111ă, şi ln Ei n� lucru care este a�c� r.orun�ă • nouă, este întunerec. v.1�c la  El, cit şi cu ă�a.t atit cu pri-o "•'I' · :� . a 1 . '·· i . '.11 1 1 i . " ;  M. •2: n .  r,; i2. 31'., :r.:1 c1 . • întunerecul se 
privire I� voi ; ctl-6. Dacă • z1cc�n �a avem părtă ic · �.111na t allevărată i m�răştie •. şi 111. El ş i umblăm 1n 1 1 1 1 1 1nercc min ţ

ş
irn cu • i.t,�" '" · '" ' "'· "· ,, 1� ... � 1.,r1�s�re chrar. n u' trăim adevăru l . . ''�2 c„;, ,,, 1<, 1."•P .'2 .ş.'. ·

9. "2'i��·:· "'. ''· '"·· . . . •· '""""·'· .... ,.,, ,,, ,, 7. Dar lla�ă um l
.
1lă111 rn lu�nină, llu- Urăşte pc 

rec. cil este 1 11 lurnină i pă cum El !.nsuş c s t.e lu .lumrn:i, avcur lunercc pir ;
a.tele său, este lncă in ' l�-ărtăşie unu cu a l t  11 ; ş1 slngclc . lui 1 acurn. fsus Hristos, Fiul Lui, ne curăţcştc llc 10. Cine • i���"i"'"· "'"'· 1 . 11. „„1 •. :i. "· "·· orice păcat: .,. , """"· " · 1·:1„, . 1 . 1 . g„., 0. 1, , mine în lurnină 

ş � frc fr;�tclc său, ră-1 1•ci.1 . m .  Vn1• . 2„2. A'""" i . r. .  ciun prii . li ' ş.r n ci nu este ni-8 Dacă • zicem că n 'avcm păcat ne ei c potrcnrrc. JnŞelă.m singur i ,  ş i •• allevărul nu  �sic 1 1 . Dar cine ură t:""P·:' · 1 1· '"2 1'"'· 1 . w. În nor, •  I li•'"· " ·  IU. 24 'rnn . n . :_"· l uvU. 2; IU.1; 21,_ . ,  CS(C Jn Înluncr Ş bJ p� fr�tcJc săn, Prov . 20. D. JM . 7 . W. liu· . :1 . : L  -:„.• � :1�11 . �.·I , Şi OU Ştie Îl1co1�� lllTI � ' În 1ntuncr�l\ 9. Dacă • �e 
. mâr.tur isrm păcatele, tunerccul i-a orb't 

merll�· pcnlrucă 111-EI este credmc1os ş1 drept, ca să ne 12 Vă . 1 .0c �l i. ''"""'"'"· ierte păcatele . ş! sa •• ne cură\cască cat�lc. v�c�î
u'

t 
�op:l�şilor, fiinllcă păde orice ncleg1u1 rc. Lui • r  "" "'�7 :.cr a c pentru Numele o:< P11 . ll:!. r1 .  l 'ruv.:.!H. 13, iC<f.• l'K. /J. 2. V!!n,7• 1 3• Vă' S�riu ' ' 111lt..� . l�; 10. -1a; 1r� .. !IH. t11p. 1 . 7. 

10. Dac� �iccm c� n'a� păcătui.I, li cun�scut pc C�I 
p
c�r��\�0J�1��

1
���� �ti facem mm.cmos, ş1 Cuvmtu l  Lur nu Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruir�� este ln noi. cel r�u. V'am scris, copilaşilor, fiind· că aţr cunoscut pc Tatăl. ,, .• 1 •• 1 . 1 . 2 t. Copilaşilor, vă scriu aceste lu· 1 4. V'am scris, părin\ilor, fiinllcă at i cruri, ca să nu păcătuiţ i. Dar llacă c�noscut ,re �el �c este dela început. cineva a păcătui t, avem • la Tatăl un  V a.m .sens, hncnl?r, fiindcă sîntcţi • Mijlocitor 1, pc Isus  H ristos, Cel ne- tarr, ş1 Cuvlntul lui Dumnezeu rămîne prihănit. • 110111. H. JI. 1 Tlm. 2.b. Hvr. 1.21„0.�1. în voi, şi aţi biru it pe cel rău. •Kh·•.0. 111. 2. El este • jertfa <le ispăşire pentru 15 . Nu ' iubiţi lumea, nici lucrurile păcatele noastre ; şi nu numai pentru llin lume. Dacă" iubeşte cineva luale noastre, c i •• pentru ale lntrcgci mea, llragostea Tatălui nu este ln El. lumi. • Rom. n .  2'1. 2 Cl1r. r1 . IM. CnJl. 1. 7 j  oi. 10. C. Jtom. 12.:!, OMut.0.24.0nl . 1 . JO.lac,U, "loan t .29; 4 . 42; 1 1 . 61, r,2. Vop . 4 .U. 16. Căci lot ce este în lume: pofta 3. Şi prin aceasta ştim că li cu noa ş· firii pămînteşti, pofta ochilor' ş1 lău-tem dacă păzim roruncilc Lui. dăroşia vieţii, nu este dela Tatlll , ci 4. Cine • zice : „I  cunosc", şi nu pll- din lume. · �:cu. 11 . zeşte poruncile Lui, este •• un minei- 1 7. Si lumea ' şi pofta ci trece ; dor nos, ş1 adevărul nu este în el. cine face voia lui Dumnezeu, rlimîne f.• r:up. l . Oj 4. 20. l'.l<o Cup. 1.8. ]n VCaC. "' l Cor. 7.81. Jnc.1 . 10;4. U. U 'H.1 .  2t. 5. Dar cine • păzeşte Cuvîntul Lui, 1 8. Copilaşilor•, este" �eas�I cel de în el 0 dragostea lui Dumnezeu a .a· pe urmă. Şi, după cum �ţ� auzrt că arc juns desăvîrşitll ; prin ţ aceasta şllm să vină anticrist ţ, să ştrţ1 că acum tt că sin tem în El. s'au ridicat mulţi anticrişti: pr in  acea· 

•1oon u.21, 2u. „ Onp.4.12. ţCnp.uu. sta cunoaştem că'ţ este ceasul de pe 6. Cine ' zice că rămlne în El, tre· urmă. • Ioan 21. 6. " r.vr. 1. 2. t2 r„. 2. '· "' · 
---- --- 2 l'et. 2 . l . Cnp.4.S. ţţM11l.2U1,it . :! luaoT. oţlTlm.t. IJ�

·�:.u Advocat. Qreceoto : Pu.rocleti odlc4 lll'llr4tor, t. 2Tlm.B.l. · 
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1 9. Ei au ieşit din • mijlo�ul �o.stru, ai _lui �ui:!l�.ezeu. Şi .ce v�m fi, nu s'a 
dar nu erau dintre ai noştri .. Cac1 . d�- aratat rn�a . Dar ştim ca atunci cînd 
că •• ar fi fost dintre ai noştri, ar fi ra- Se v"a arata El, vom ţ f1 ca El ; pen
mas cu noi · ci au ieşit ca ţ să se arate truca II tt vom vedea aşa cum este �� ���Y�!��îi��;:;���}: .. ���!�!·G�'f-7��: �: I �:��fa;�'.���H�.·�:��i.i�;i1��i[?b;' i1��i��;;�: 

20. Dar voi • . aţi .Primiţ urw.erea � rn · 3. Oricine • are nădejdea aceasta în partea •• Celui sfrnt, ş1 şhţr t orice El, se curăţeşte, după cum El este lucru. '' 2 Cor. t . 21. En. J . 9. Ye�. 2�; :(<\' )!arc. I. 2"· curat. �· cap . .  ,t. 1 � 
Fapt.3.1'.  tlonn!O. <, o; U. 2G; l6. !3. ' �"· 2' · 4. Oricine face răcat face şi f" "d 

. 
21 .  V'am scris nu că n'aţi cuno�şt� lege • · şi păcatu est� fărădele;�a e-

a�e.vă�ul, . c.i per_itr1:1că "îl CU�?aşteţ1, ŞI 
' 

''Rom. u5. <"ap :5. 1,. ştiţi" ca mc10 minciuna nu \ Jne dm a- 5. Şi ştiţi c� •. El S'a arătat ca să •• devar. . . " ia păcatele ; ş1 rn El ţ nu este păcat. 22. Cine• este mrncmosul, dac11: nu ''Cap.1. 2. '"'lso.53.5, 6, 1 1 .  I Tim . 1 . 15. J•:vr. 1 . •: o.
•G cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristo- lPet.2.2'. t2Cor.5.21. Evr. 4. 15; 9. 1S. 1 Pet. 2. 2 1. - • 

sul ? Acela este Anticristul, care tăgă- 6. Oricine rămîne în El, nu păcătuduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. ieşte ; oricine • păcătuieşte, nu L-a Vă-•C•p.4.3. 21oan 7. zut, nici nu L-a cunoscut. 23. Oricine • tăgăduieşte pe Fiul, "'l :op. 2. <; 4. s. 3Ioanu. 
n'are pe Tatăl. Oricine•• mărturiseşte 7. Copilaşilor, nimeni •  să nu ,.ă înpe Fiul, are şi pe Tatăl. şele ! Cine •• trăieşte în neprihănire 

• Ioool5. 23. 2 loan9. '"' ionnU. 7, 9, IO. <.:•p. 4. 15. este neprihănit, cum E l  însuş este ne'. 
24. Ce • aţi auzit dela început, acee� prihănit. 

să rămină în voi. Dacă rămine în \'Ol *Cap. 2 . 26. �„i:• Ezec. 18.5-!.l. Ronl . 2. 13. Cap. 2. �. 
ce aţi auzit dela început, şi voi veţi •• 8. Cine • păcătuieşte, este dela diarămînea în Fiul şi în Tatăl. volul, căci diavolul păcătuieşte dela în-• 21oan 6. •'•IoanU. 23. Csp . 1 . 3. ceput. Fiul lui Dumnezeu S'a arătat 25. Şi • făgăduinţa, pe �are ne-.a . f�- ca •• să nimicească lucrări le diavolului. cut-o El, este aceasta : viaţa vecinica. <·�lat.13.38. Ioan s. « .  '"'F•c. 3. 15. Luc.10. 1s. Ionn rn. 

�" loan l':'.3. Cap . J . 2; 5 . 11. 11. Evr.2.14 . 
26. V'am scris aceste lucruri în • ve- 9. Oricine • este născut din Dumne

derea celor ce caută să vă rătăcească. zeu, nu păcătuieşte, pentrucă sămînţa„ 
• cap. 3. 7. 2 Io•n7. Lui rămîne în el ; şi nu poate păcă-

27. Cît despre voi, ungerea•, pe care tui, fiindcă este născut din Dumnezeu. 
aţi primit-o dela El, rămîne în voi, şi « cap. 5 . 18. •:'''lPet. 1 . 23, 
n'aveţi •• trebuinţă să vă înveţe cine- 1 O. Prin aceasta se cunosc copiii lui va ; ci, după cum ungerea Lui vă ţ în- Dumnezeu şi copii i diavolului. Ori
vaţă despre toate lucrurile şi este ade- : cine • nu trăieşte în neprihănire, nu este 
vărată, şi nu este o minciună, rămîneţi dela Dumnezeu ; nici •• cine nu  iubeşte 
în El, după cum v'ă învăţat ea. '' Yers. 211. pe fratele său. " C•p. 2. 29. ''''Cnp.u. 
''"ler.31.33, 3'. Evr.s.10.11.ţJoanH.26; 16.13. Vers. 211. 1 1 . Căci vestirea, pe care aţi auzit-o 28. Şi acum, copilaşilor, rămîneţi în dela început, este aceasta • :  să ne iu-
EI, pentruca atunci cînd * Se va arăta bim •• unii pe alţii ; '' Cap.1. 5; u. El, să•• avem îndrăsneală, şi, l a ve- *"loan 13.3';15.12. vers. 23. Cnp. 4 . 7, 21 . 2 1oan 5. 
nirea Lui, să nu rămînem de ruşine şi 1 2. nu cum a fost Cain ', care era 
depărtaţi de El . • <.:ap.3.2. ••' Cap . <. 11 . dela cel rău, şi a ucis pe fratele său. 
29. Dacă• ştiţi că El este neprihănit, Şi pentruce l-a ucis ? Pentrucă faptele 

să ştiţi şi că oricine „ trăieşte în ne- lui erau rele, iar ale fratelui său erau 
prihănire este născut din El . neprihănite. •:•Fac. '· '· s. Evr.11.;, Iuda. 1 1 .  

•Fapt. u . 22. '''' Cap . 3. 7, 10. 1 3. Nu vă m iraţi, fraţilor, dacă vă • 

3 1. Vedeţi ce dragoste ne-a arătat 
Tatăl, să • ne numim copii ai lu i  

Dumnezeu ! Şi sîntem. Lumea nu ne 
cunoaşte, pentrucă •• nu  L-a cunoscut 
nici pe El.•Ioanl. 12. •• !oan l5.18,19;16. 3; 17. 25, 

2. Prea iubiţilor, acum • sîntem copii 

urăşte lumea. «Joan15.18, 19; 11. u. 2nm.�.12. t 4. Noi • ştim că am trecut din moar
te la viaţă, pentrucă iubim pe fraţi. Cine •• nu iubeşte pe fratele său, ră
mîne în moarte. <•cap. 2. 10. '"'Cap.2.9, 11. 
t 5. Oricine • urăşte pe fratele său, 

este un ucigaş ; şi ştiţi că niciun uci-



" 1 . I O AN 3, 4. aaş„ n'are viaţa vecinică raminînd În ��ot.5.21, 22. Cap . <. 20. '"'Gol . 5.21. Apoc. 21 8 ����aţi auzit. El Chiar '• 1 201 
1 6  Noi am cunoscut • dragostea L

. : •cop. ;_ 22. 2 Ioan ' "' 
este în lume ri� aceea. că �l Şi-a _dat" viaţa Pentr� 4. Voi • . · • T". ·• - , �oi ; şi no\ de

t-
1 trebuie sa ne dăm via- nezeu ; Şi c��t[a�Hor_. si1;t�ţ i d;n '0·· :::. la100Po�",!�� 11f.a R�·m. 5. s. Efes .  5 . 2, 25. Cap. '.9 '' �: :s:e }n Voi, es:�u�, Pentrucă C�t":; • • ' ' 16.u s1ce 

in lume. • c, _ai mare deci 1  ce l 1 7. Dar . cine are bogăţiile lumii a." · or ,  12 Et o. , ,  „, esteia, şt .v�dc _pe f.r�tele său în nea 5. Ei • �j�t ·d.es°t'2;n.12. . lllln 1:?. ·11 : 1 1 .,,; �oie, şi jş1 !�i;h1de inima faţă de el, ca din lume, l�i 1:�ad•�a�eea i·orbesc m rămme m el dragostea de Dum- 'I 11 ascul i  · cu u ? "Deut. 16. 7. Luc. 3. U. „Cap 4 20 _6. Noi însă sînt:""·": " 1"'" "' „}· " n��� Copilaş! lor, să � nu iubim cu ��r: cine ' cunoaşte e 
m din Dumnezeu : ba, nici CU limba, CI CU fapta şi CU a- CUită ; Cine nu erte �U'Dezcu, ne as'. l ne ascultă Prin 1n umnezeu nu Id·�-���16. lP•t': �'��- 3 : u1 .  Rom. 12. 9. Eres.  u .  5 .  �ul •• ade�ărulutceasta cunoaştem ' du-

" t Ionn s. „. 10 
� . ŞI duhul ratacir i i l 9. Pri� aceas � vo_m cunoaşte că ' Ioau u.n.' · •· ·  l l or. 1u: . 2 c„,_ „, ' · '·· 1.„

·
, ." ·ntem dm adevar! ŞI ne vom linişti 7 p - · �\mile înaintea Lui, • Ioa0 1s.3;. cap.i.s. 

· . . rea iubiţilor •  - . . . in2o ori în ce• ne osîndeşte inima noa-
alţi! ; Căci dragostesa net iubim uni i pe nezeu. Şi oricine iu

a
b 
es e dela Dumstră ; căci Dumne�eu . este mai mare din Dumnezeu , eşte, este născut decît inima noastra, ş1 cunoaşte toate nezeu. • ş1 cunoaşte pc Dum-l�rri��� iubiţilor •, dacă nu ��c��;�� Ds�;��:e�� �ubeşte, n:a • ·c�����'�;·;� deşte inima noastră, avem •• îndrăz- ste dragoste. ' pen

tr��� • .  ,°.��·n'�-��::_ �neală la �1��:.�;��:Evr. 10.22. Cap.2.28; 4. 17. 
9·. 9ragostea lui Dumnezeu fa a · 22 Şi orice • vom cere, vom căpăta ��� s a �rătat.prin faptul ' că D�mn�� dela El, fiindcă păzi� p�ru�cile Lui, F
" a t��mes. m_ lu�.e pe sing-urul Sau Şi " facem ce este P!acut mamtea Lui. 1u:1��3_ 16noi sa fra1m .Prin El. w 18, 19 Prov b 29 Ier 29 12 M 10 ş· d. Rom. s. s, s.32, C11.p.3.Jri. '-'·'('11p . :,, 1 1 , 

C
;�1•PP�--�-ld1

·:.·�.
1
,::1i0 •• 24ns· .1029

• 
••• n91.43•1

·1
.
3;
.
15."7; 16:23:u: la�\'.i:: " · . 1 �ag_ostea stă nu • in faptu l , • ca no! am iubit _pe _Dumnezeu, ci în far· 23. Ş i • por�nc� L�i este să _credem tul ca_ El n�-a IUb�t pe noi, şi a trim1" în Numele _f1ulu� _Sau Is�.s Hristos, şi pe FIU! Sau ca Jertfă de ispăşire „ să" ne iubim unu pe alţn, cum ţ ne-a pentr� 1���:.\�1'it.,�o�����·Til. a ,  �„,, , , IP0°,��1���. � . 1;.'E1 ••. 5.�.1��.::;\1�-;�t'.':.�."�!:�: . 1 1: Prea iubiţilor, dacă • ast fel n�-� , �ub�t D�mnezeu pe noi, trebuie să ne Csp.4 . 21 . tC•P·2· S. 10· 1ub1m ŞI noi unii pe alţii. 24 Cine • păzeşte poruncile Lui, ră-

•Maus.:i uoani;. 1� "· r,,,,,  "· mîn� în El, şi El în e l ••. Şi t cunoa- 1 2. Nimeni ' n'a văzut vreodată pc şlem că �I rămîne în noi prin Duhul, 1?.umnezeu ; dacă ne iubim unii pe atpe care m L-a dat. ·:•roonH.23;75.10. C•p.4.12. ţu, Dumnezeu rămîne în no1, ş1 dra-"i••n11.21, etc. ţRom.8. 9· C•P· 4 ·  13· gostea „ Lui a 3JUns desă\ îrş1tă in . b "ţ " ( " • d ţ " noi. 4 1. Prea_ IU •. I or, sa. ��. a I ere: *Ioaol. 18. lTim.6.16. 'îen.'211. Mf:t.J•.�.:.. ,.,". I" zare or1căru1 duh i CI sa cercetaţi 1 3. Cunoaştem • că rămînem în El ş1 duhurile, dacă s�nt_ dela pumnezeu ! că El rămine în noi prin faptul că ne-a căci în lume au 1eş1t mulţi t prooroci dat din Duhul Său. •1oan11 :>J. '"'• ' "  mincinoşi. •Ier."9.8. Mat.24. 4 . ''• 1 Cor.!4.28. 1 4. Şi noi' am văzut şi mărturisim 1 r„. o. 21. Apoc. 2. 2. t Mat. 24. 5, 24. Far1. 20. so. că Tatăl " a trimes pe Fiul ca să fie ITim. 4.1. 2Pet.2.1. Cap.2.l8. 210•n7• 
Mîntuitorul lumii. 2 Duhul lui Dumnezeu să-l cunoa- •1oan 1 . 11 . r�r .. 1. 1 ., .  "'"""' i: şteţi după aceasta : Orice • duh, car_e 1. 5. C�ne • va mărturlSI că Isus c�te mărturiseşte că Isus Hristos a venit fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu nlm1ne in trup, este "l::le la Dumnezeu ; în el, şi el în Dumne���:O. io.o. f•P··'· u < ! Cor.12. 3. Cap. o.I. 

· t 3. şi orice • duh, care nu mărturiseşt� 1 6. Şi noi 
�
m
c��

no
�
c
�
t
r:

1 D�mc:::�u pe Isus, nu este dela Dumneze�, ci df 
r
ţ�d�

t��i P Dumnezeu • este dragoste ; este duhul lui Antihrist, de a cărui ve- a a · 
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şi cine•• rămîne în dragoste, rămîne 
în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămîne în 
eJ. "' Vers.S . .,, ... „� Cnp.3.2�. Vers . 12. 

t 7. Cum este El, aşa sîntem şi noi în 
lumea aceasta : astfel se face că drago
stea este desăvîrşită în noi, pentru ca• 
să avem deplină încredere în ziua ju
decăţii. "' Iac. 2. 1a. CAp.2. 26; 19, 21. 

1 8. ln dragoste nu este frică ; ci dra
gostea desăvîrşită izgoneşte frica ; ee�
trucă • frica are cu ea pedeapsa ; ş 1 ci
ne se teme, n'a •• ajuns desăvîrşit în 
dragoste. „<: Cnp.3. a. „„„„ Yen.12. 

1 9. Noi li iubim pentrucă El ne-a 
iubit întîi. 
20. Dacă • zice cineva : „Eu iubesc pe 

Dumnezeu", şi urăşte pe fratele său, 
este un mincinos ; căci cine nu iubeşte 
pe fratele său, pe care-l vede, cum 
poate să iubească pe Dumnezeu, pe •• 
care nu-L vede ? •Cap.2. < ; 3.17.  ••'Yers.12. 

21. Şi aceasta este porunca •, pe c.ire 
o avem dela El : cine iubeşte pe Dum
nezeu, iubeşte şi pe fratele său. 

* .Mat. 22 . 3i, �- loan13.3"; 15. 12. Cnp.3.23. 

5 1. Oricine crede • că Isus •• este 
Hristosul, este născut ţ din Dumne

zeu ; şi ţt oricin� iubeşte pe Cel�e L-a 
născut, tubeşte ş1 pe cel nascut dm El. 
„„ Ioan J .  12. ""* Cap. 2. 22 ,  z:l j  4 .  2, 15. ţ Ioan 1 .  13. 
ţţioan 15.23. 

2. Cunoaştem că iubim pe copiii lui 
Dumnezeu prin aceea că iubim pe 
Dumnezeu şi păzim poruncile Lui. 
3. Căci • dragostea de Dumnezeu stă 

în păzirea poruncilor Lui. Şi •• porun
cile Lui nu sînt grele ; 
(<Ioan 14. li, 21, 23; 15.10. 2 Ioan 6. „„<-Mic. 6. 8. Me.t.11.30. 

4. pentru că oricine • este născut din 
Dumnezeu, biruieşte lumea ; şi ceeace 
cîştigă biruinţa asupra lumii, este cre
dinţa noastră. '' loao l6.33. Cap . 3 . 9; 4. 4. 

5. Cine este celce a biruit lumea, da
că nu celce • crede că Isus este Fiul 
lui Dumnezeu ? • 1 Cor.15.57. Cap.4.J5. 

6. El, Isus Hristos, este Celce a ve
nit cu • apă şi cu sîn&"e ; nu numai cu 
apă, ci cu apă şi cu smge ; şi Duhul„ 
este Celce mărturiseşte despre lucrul 
acesta, fiindcă Duhul este adevărul. 

i:iJoan 19.34. ""*Ioan l4.17; 15.26;16.13. 1 Tim.3. 16. 

7. (Căci trei sînt cari mărturisesc în 
cer :  Tatăl, Cuvîntul • şi Duhul Sfînt, 
ş i •• aceşti trei una sînt. )  

i::: loau 1 . 1 .  Apoc. 19. 13. **Ioan 10.13. 8. Şi trei sînt cari mărturisesc (pe 
pămînt) : Duhul, apa ş i  sîngele ş i  a
ceşti trei sînt una în mărturisir�a lor. 
9. Dacă primim mărturisirea • oame-

nil<;>r, mărtu�isirea" lui _D_umnezeu este mat mare ; ş1 •• martunsirea lui Dumnezeu este mărturisirea, pe care a făcut-o El despre Fiul Său. 
�" Ioan e .  17, J S .  ""�' ?.fot. 3 . 16, Ii; 17 .s. I O. Cine • crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în el ; ci

ne nu crede pe Dumnezeu, Il •• face 
mincinos, fiindcă nu crede mărturisi
rea, pe care a făcut-o Dumnezeu de
spre Fiul Său. 

"" Ro m . S . 16. Gol . 4 . 6 .  ""�' Ionn3. 33 ; 5 . as. 

1 1 .  Ş i •  mărturisirea este aceasta : 

?c���1z��ţ�e-:st�a�nvi;f� I 
vS��� ică, şi„ 

'" Cap.2.25. �';" Joan l . 4 . Cap.4. 9, 

1 2. Cine • are pe Fiul, are viaţa ; cine n'are pe Fiul lui Dumnezeu, n'are 
viaţa. "'' loan3. 3" ; 5.24 . 

1 3. V'am scris aceste • lucruri ca •• 
să ştiţi că voi, cari credeţi în Numele 
Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veci
nică. "" [oen20.3!. ::'�' Cap . 1 . 1 , 2 .  

1 4. lndrăzneala, pe care o avem la 
El, este că, dacă • cerem ceva după 
voia Lui, ne ascultă. ''' Cnp.3. 22. 

1 5. Şi dacă ştim că ne ascultă, ori
ce i-am cere, ştim că sîntem stăpîni pe 
lucrurile pe cari I le-am cerut. 

1 6. Dacă vede cineva pe fratele său 
săvîrşind un păcat care nu duce Ia 
moarte, să se roage ; şi Dumnezeu• 
î i va da viaţa, pentru ceice n'au 
săvîrşit un păcat care d..uce la moarte. 
Este•• un păcat care duce la moarte ; 
nu-i ţ zic să se roage pentru păcatul 
ace)a. ('lov42.8. lac . O. U , 15. �'�'.Mat.12.31 , 32. 
Mnrc.3.29. Lnc.12.10. Evr.6.4, 6; 10.26. ţler.7.16i 14.11. 
Ioan 17.9. 

1 7. Orice • nelegiuire este păcat ; dar 
este un păcat, care nu duce la moarte. 

:."JCap.3.4.. 

1 8. Ştim că oricine • este născut din 
Dumnezeu, nu păcătuieşte, ci Cel năs
cut din Dumnezeu îl păzeşte••, şi cel 
rău nu se atinge de el. 

� l Pet.1.23. Cap . 3. 9 .  :;o:• Jnc.1.27. 

1 9. Ştim că sîntem din Dumnezeu şi 
că toată• lumea zace în cel rău. ''Gal.1. 4. 

20. Ştim că Fiul lui Dumnezeu a 
venit, şi ne-a • dat pricepere să •• cu
noaştem pe Celce este adevărat. Şi noi 
sîntem în Celce este adevărat, adică 
în Isus Hristos, Fiul Lui. El ţ este 
�u!:"nezeul adevărat şi jt viaţa veci
nica. OLuc.24.45. M [oan 17 . 3. tlsa.9.6; 44 . 6; 54. 5. 

Ioan20.28. Fapt.20. 28. Rom. 9.5. 1 Tim.3. 16. TiL2. 13. 
Evr.1.8. ţţVers.ll·13. 

21 .  Copilaşilor, păziţi-vă • de idoli. 
Amin. • 1 Cor.10.H . 
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t . Presbite�.1!1 1. cătr� ale�s.a _ Doamnă a 
" � �U l I OAN 

i către cop_m e1, pe . can-1 iubesc în I mag1ton, cari•• " �devăr - ş1 ni: nu�a1 eu, ci toţi cei- �r Hn�tos vine .nu
t 

marturisesc că 
cunosc adevarul •, - ,, . gi orul, iată A t" 

1". rup. Iată ţ a . ce 
ana. JS . 3lonn l .  �·�" lonn8.32. Go.l. 2. 5 u·i��S. 3, �'l Joe.n.i .1 ,�,}hrtstul ! tna-

���. 1 . s. 2Tes. 2. 13. l :_im . 2. ·1 . Evr. l0. 26. ' ' . ,0.7, 8. Păziţi-vă • binoa.n„�2�!· t 1 1oan'.!.?2:u. 
2 pentru adevar1!1 acesta care rămîne r�du( muncii voas: sa . nu perdeţi 

în "noi, şi ca�e va f 1 cu noi în veac : rasplată depl ină. 
re, c1 să primiţ i  0 

3. H�ru!, mdurarea _ş 1  pacea să fie • 9 O . . '
,
)lurua.•. •• Gol.a. , '' 

cu voi dm partea lui Dumnezeu Ta- î · • r�c1.!1e o ia înainte . · · '· '°·"'·"'
· 

tăi şi din partea Domnului Isus Hri I D  invaţatura lui Hrist�şi n� ramîne 
st.;s fiul Tatălui, în . adevăr •• şi î� umnezeu. Cine rămîne 

sl ". are pe 
draioste ! q Tim. 1 . 2. ''" Vers.1. 

ra aceasta, are pe Tatăl i
n iF:ălălu-

4. M'am b1:1.cu�at foa�.t.e �mt cînd am 1 0. Dacă . . ş pe• 1 1��,\·2.::i 
aflat pe" unu d�n cop111 ta1 umblînd . vă aduce î;��e- cineva la voi, şi n� 
în a�evar, dupa porunca pe care am primiţi în tatu�a �ceast�, să nu-l 
primit-o dela Tatai. ''3 loon a. „Bun ven"t l

��sa, ŞI sa nu-1 • ziceţi :  
5. Şi ac_um, te .rog, Doamnă, nu•  ca Ga..t. i.8,9. 2T�m·.3. o. T��0�. lG. 17 . 1cor. a .u; rn.'.!'.!. 

şi cum ţ1-aş scrie o poruncă pouă, ci 1 1 . Căci cine-i zi 
· . · . 

cea pe care am avut-o dela inceput . face părtaş f t 1 
ce i '!Bun l'enit !" se 

să •'• ne iubim unii �e alţ ii ! ,,1 100"2•. 1 2. Aş ave!p � or" u1 rele. 
;,9; 3 . 1 1 . <"Ioan 13. 3'; l. Io. 12. Efes. 5.2. lPet. < .S. cruri . dar 

Sa . Va seun. multe • l11-
1Ioon3. 23. h• f ' . nu VOtesc sa VI le scriu pe 
6. Şi �ragosţea stă • în vieţuirea după ' 

s�
r
vii� j

1 cu. c�m;al� ;  ci nădejduiesc 
poruncile L�1. �ceasta �te porunca tre u 

� voi, ŞI sa v.� vorbes.c gură că
în care trebuie sa umblaţi, după cum .. să f� �t· re�truca bucuria noastră 
aţi auzit dela început. ie ep 1��·1 

.:i:Joant4 . 15, 21 ; 15. 10. Ioan 2.5; 5 .3. *«I Ioan2.24. l J C „. oan t�. o.'t=�Joim ti.13. I loan t . 4 .  
7. Căci în lume s'au răspîndit mulţi' met să����t:.ll!A�ei�.

tale alese,,�11'.,:. s'.��: 

A T R E I A  E PI STO LĂ A LU I I OAN 
I .  Presbiterul1 către prea iubitul Gaiu, 

pe • care-l iubesc în adevăr. <•2 1onn i. 
2. Prea iubitule, doresc ca toate lu-
crurile tale să-ţi meargă bine, şi sănă
tatea ta să sporească tot aşa cum spo
reşte sufletul tău. 

3. A fost o mare bucurie pentru m i
ne, cînd au venit fraţii şi au mărturi
sit că eşti credincios adevărului şi că 
umbli • în adevăr. «21oan 4. 
4. Eu n'am bucurie mai mare decît 

să aud despre copiii • mei că umblă în 
adevăr. « tcor.4.15. Film.IO. 
5. Prea iubitule, tu lucrezi cu credin

cioşie în tot ce faci pentru fraţi ; şi 
pentru străini totodată. 
6. Ei au mărturisit despre dragostea 

ta înaintea Bisericii. Vei face bine să 
îngrijeşti de călătoria lor, într'un chip 
vrednic de Dumnezeu ; 
7. căci au plecat pentru dragostea 
I. Sau: bitl.1nul. 

Numelui Lui, fără să primească cen • 
dela Neamuri. • 1cor.o.12,1>. �- Esţe datoria noastră dar, să pri
mim bine pe astfel de oameni, ca să 
lucrăm împreună cu adevărul. 
9. Am scris ceva Bisericii, dar Dio

tref, căruia îi place să aibă întîietat�a 
între ei, nu vrea să ştie de noi. 
1 O. De aceea, cînd voi veni, ii voi a

duce aminte de faptele pe cari le face, 
căci ne cleveteşte cu vorbe rele. Nu se 
mulţămeşte cu atît ; dar nici el nu pri
meşte pe frati, şi împiedecă şi pe cei ce 
voiesc să-i p'rimească, şi-i dă afară din 
Biserică. 1 1 .  Prea iubitule, nu• urma răul, ci 
binele. Cine*' face binele, este din 
Dumnezeu : cine face răul, n'a văzut 
pe Dumnezeu.,,p,,a;.21. 1so. 1.1�1;. 1Pe1.a.11. 
.;'"'lloao 2.29; 3. 6,9. 

1 2. Toţi, chiar şi Ad_evăf1:11, m.ărtu: 
risesc bine despre' D1m1tne ; ş1 n01 
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mărturisim despre el : şi •• ştii că măr
turisirea noastră este adevărată. 

„„ 1 Ti m . 9 . 7 .  „„„"lonn 21.24.  

1 3. Aş avea să-ţi spun multe • lucru
ri, dar nu voiesc să ţi le scriu cu cer
neală şi  condei. •21onn 12. 

1 4. Nădăjduiesc să te văd în curînd 
şi atunci vom vorbi gură către gură'. 
Pacea să fie cu tine. 

Prietenii îţi trimet sănătate. Spune 
sănătate prietenilor, fiecăruia pe nu
me. Amin. 

E PI S TO LA S O B O R N I C EA S C Ă  A L U I I U D A  

1 .  luda, rob al lui Isus Hristos, şi  
fratele • lui Iacov, către cei •• chemaţi, 
cari sînt iubiţi în Dumnezeu Tatăl, şi 
păstraţi ţ pentru Isus Hristos : «Luc.6.6. 

Fe.pt. 1. 13. "'>:• Rom. 1 .  7. ţlonu17.11, 12, 10. I Pet.. 1 . 6. 

2. îndurarea, pacea • şi dragostea să 
vă fie înmulţite. • 1 Pet. 1 . 2. 2 Pet. 1 . 2 .  

3. Prea iubiţilor, pe cînd căutam cuto! 
dinadinsul să vă scriu despre mîntui
rea • noastră de obşte, m'am văzut silit 
să vă scriu ca •• să vă îndemn să lup
taţi pentru credinţa, care a fost dată 
sfinţilor odată pentru totdeauna. 
'�Tit l . ·l . ':"�Filip . 1 . 27 . 1 Ti m . I, 18; G.12. 2Tim.1.13j4. 7.  

4. Căci • s' au strecurat printre voi 
un ii oameni, scrişi •• de mult pentru 
osînda aceasta, oameni neevlavioşi, ca
ri schimbă ţ în desfrînare harul ţţ 
Dumnezeului nostru, şi tăgăduiesc•ţ pe 
singurul nostru Stăpîn şi Domn Isus 
Hristos. „„ Gal . 2. 4 .  2Pet. 2. i .  •:0:• nom.CJ. 21,22. 
l l'et.2. B. ţ 2 Pet. 2. 10. ţţTit 2. 1l. Evr.12.15. ':'ţ'f1t l .  
J6. 2 Pct.2.1. l loun2.22. 

5. Vreau să vă aduc aminte, măcar 
că ştiţi odată pentru totdeauna toate 
aceste lucruri, că Domnul •, după ce 
a izbăvit pe poporul Său din ţara E
giptului, în urmă a •• nim icit pe cei 
ce ţ n'au Crezut. •:• 1Cor.!0.9. ''"'' Num . U . 2<J, 
3i; 26.64.. Ps . 100. �li. Evr.3.17,  1\J. ţloan S . ·a.& .  

6. EI a păstrat pentru judecata zilei 
celei mari, puşi în lanţuri vecinice, în 
întunerec, pe • îngerii cari nu şi-au •• 
păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit lo
cuinţa. ·:·2Pct. 2. 4 .  ''"' Apoc.20.10. 

7. Tot aşa, Sodoma •  şi  Gomora şi 
cetăţile dimprejurul lor, cari se dă
duseră ca şi  ele la curvie şi au poftit 
după trupul altuia, nt stau înainte ca 
o pildă, suferind pedeapsa unui foc 
Vecinic. •:•Fuc.19. 2-L Deut.2J.23. 2Pet. 2 . 6. 

8. Totuş • oamenii aceştia, tîrîţi de 
visările lor, îşi pîngăresc la fel trupul, 
nesocotesc stăpînirea şi  batjocoresc •• 
dregătoriile. •:• 2 Pct . 2 . 10. ''"''Exo<l.22.28. 

9. Arhanghelul Mihail •, cînd se îm
potrivea diavolului şi se certa cu el 
pentru trupul lui Moise, n'a îndrăz-

nit •• să rostească împotriva lui o ju
decată de ocară, ci doar a zis : „Dom
nul să te mustre ţ !" 
.,.. Don.10.13; 12. 1 .  ApoC.12. 7.  „-..;. zPet.2.11. tZah.9.2. 

1 O. Aceştia•, dimpotrivă, batjocoresc 
ce nu cunosc, şi se pierd singuri în 
ceeace ştiu din fire, ca dobitoacele 
fără minte. •:•2Pet.2. 12. 

1 1 .  Vai de ei ! Căci au urmat pe ca
lea lui • Cain ! S'au aruncat•• m ră
tăcirea lui Balaam, din dorinţa de cî
ştig ! Au pierit într'o răscoală ca ţ a 
lui  Core! •:• Fnc.4.6. l ionn 3. 12 . .;„:. Num.Z.U,  21. 
2Pet.2.10. ţ Num. 16 . l, etc. 

1 2. Sînt • nişte stînci ascunse la 
mesele •• voastre de dragoste, unde 
se ospătează fără ruşine împreună cu 
voi, şi se îndoapă deabinele ; nişte 
nori ţ fără apă, mînaţi ţţ \ncoace şi 
încolo de vînturi, n işte pomi tom
natici fără rod, de două ori morţi, des
rădăcinaţi •ţ ; •:• 2 Pet . 2 . 13 . ''"' ! Cor. 1 1 . 2 1 .  
ţ Prov . 25. 14.  2 P e t . 2 . 1 7 .  ţţEfes. 4. 14. �·ţl\lut.15.lB. 

1 3. nişte valuri • înfuriate ale mării, 
cari îşi spumegă •• ruşinile lor, nişte 
stele rătăcitoare, cărora ţ le este pă
strată negura întunerecului pentru 
vecie. �� lsn.57.20. •:u:• Fllip.3.HJ.  ţ2Pet.2.17. 

1 4. Şi pentru ei a proorocit Enoh, al •  
şaptelea patriarh dela Adam, cînd a 
zis : „lată că a venit •• Domnul cu ze
cile de mii  de sfinţi ai Săi, •>Fnc.&. s . 1. 
•:n:• Deut. 33. 2. Dan . 7.  10 . Znh. 1-1. 5. Mat. 25. 31 . 
2 Tes. l . 7.  Apoc. 1. 7.  

1 5. ca să facă o judecată împot.riv� 
tuturor, şi să încredinţeze pe toţi cet 
nelegiuiţi, de toate faptele • ne legi.uite? 
pe cari le-au făcut în chip  nelegiu1�, ŞI 

de toate cuvintele de ocară, pe cart l�
au rostit împotriva Lui aceşti păca
toşi nelegiuiţi ." 

=:• 1 8n m . 2 . 3. Ps . 31. 18; 94.4. Mal.9. 13. 

1 6. Ei sînt nişte cîrtitori, nemulţă
miţi cu soarta lor ; trăiesc după pof
tele lor ; gura • le este plină de .vorbe 
trufaşe, şi slăvesc•• pe oameni pen
tru cîştig. „� 2 Pet. 2 . 1s. �·0:• Prov.2s. 2i . 1ac.2. 1, 9. 

1 7. Dar • voi, prea iubiţilor, aduce-
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ţi-vă aminte de vo�.bele vestite. mai di
nainte de apostolu Domnulm nostru 
Isus Hristos. •'2Pet.s.2. 
1 8. Cum vă spuneau că în vremurile 

din urmă vor• fi batjocoritori, cari vor 
trăi după poftele lor nelegiuite. 

<-tTim . 4. 1. 2Tlm. 3.1 ; 4.3. 2Pet.2. 1 ; S. 3. 
1 9. Ei sînt aceia cari • dau naştere l a  

dezbinări, oameni supuşi poftelor fi
rii„, cari n'au Duhul. •Prov . 1s .1 . Ezec. u.7. 
Osea 4.14; 9. 10. Evr. 10.25. „„:i:,1 Cor. 2. U. Iac.S. 16. 
20. Dar voi, prea iubiţilor, zidiţi-vă • 

sufleteşte pe credinţa voastră prea 
sfîntă, rugaţi-vă •• prin Duhul Sfînt, 

::• col.2. 7. 1 Tlm . 1 . 4. i:•O:•Rom.8.26. Efee.6 . 18. 
21. ţineţi-vă în dragostea lui Dumne

zeu, şi aşteptaţi • îndurarea Domnului 
nostru Isus Hristos pentru viaţa ve
cinică. "TIL 2.13. 2Pet.S.l2. 

22. Mustraţi pe cei ce se despart 
de voi ; 

23. căutaţi să mîntuiţi • pe unii, smul
gîndu-i •• din foc ; de alţii iarăş fie-vă 
milă cu frică, urînd pînă ş i  cămaşa ţ 
mînjită de carne. •Rom. 11. u. l Tim. 4. 16. 
••Amos 4.11.Zab.3.2.l Cor.S. 15. ţZab. 3.4,5. Apoc.3. 4. 

24. Iar • a Aceluia, care poate să vă 
păzească de orice cădere, şi să vă fa
că să •• vă înfăţişaţi fără prihană ş i  
plini de bucurie înaintea s lavei Sale, 

•:>:Rom. 16.25. Eies. 3.20. r.:11:• Col.1.22. 
25. singurului • Dumnezeu, Mîntui

torul nostru, prin Isus H ristos, Dom
nul nostru, să fie slavă, măreţie, pu
tere ş i  stăpînire, mai înainte de toţi 
vecii, şi acum ş i  în veci. Amin. 

>:• Rom. 16.27. 1 Tim. l. l i ;  2 .3. 

A PO CA L I P S A  L U I I OA N  

1 1 . D�scoperirea lui Isus Hristos, pe 1 a L_ui •• să f!e slava şi puterea în vecii 
care I-a dat-o Dumnezeu, ca să a- vecilor ! Amin. » 1 re1. 2 . 6,9. cap.6.10; 20.6. 

�at!! robilor Săi lucrurile cari au să se "" l Tiru . 6. 16. Evr. l3. 21 . 1 Pet. 4 . 1 1 ; 5. 11. 
mtimple •• în curînd. Ş i  le-a făcut-o 7. Iată • că El vine pe nori . Şi orice cunoscut, trimeţînd ţ prin îngerul Său ochi I I  va vede.a ; ş i  cei •• ce L-au străla robul Său Ioan, - puns. Şi loate seminţiile pămîntului ''Ioan 3.32;s.20;12.49. '""Vm. 3. Cap.u. tCap.22. 16. se vor boci din pricina Lui ! Da Amin. 
2: care • a mărturisit despre Cuvîntul •Dan . 1 . �3. Mat. 24 . 30 ;  26.64. Fapt. I. u. "'' .!ah. 12. w. 

lui Dumnezeu şi despre mărturia lui roan 19·3" 
• 

• . Isus Hristos, şi a spus tot •• ce a văzut. 8. „�u • s1!1t �!fa _şi Omega, lncepu-
" l Cor. t . 6. Vers.9. cap . 6. 9;  12. 1;. "'' l loan 1.1. tul ŞI Sf1rş1tul , zice Domnul Dum-3. feric� • d� cine citeşte, ş i  de cei neze_u, Cel ce •• este, Ci:I ce era ş i  Cel 

c� asculta cuvintele acestei proorocii ce v1 �e, Cel Atotputernic. '"lea . n. <; H . 6; 
ş1 păze:; lucrurile scrise în ea ! Căci ��i ::);

";.'5� 1 . 11. Cap. 2. B; 21.6; 2"!. 13. '"'' Vers.<. Cap A . 

��P���1� ,._,�;t
_�3 .�f��c�f.�. !l Pet.u��:�„�·.;::: ?· 

Eu, Ioan, . fratele vostru, care sînt 4 1 • . . . partaş • cu voi la necaz, l a •• Im pără ţie . · • o
t
a�, cat�e cele şa_pte B1senc1, ca- şi la răbdarea în Isus H ristos mă ��::� C t�•: : Har ŞI pace. vouă din aflam în ostrovul care se cheamă' Pat-

i C j . e U l
. 

ce e_ste, _Celui ce era •• mos, din pricina ţ Cuvîntului lui Dum;apt: �1 �e �me, �· t du"! p�rtea celor nezeu şi din pricina mărturiei lui Isus 
nului S�u 

ud� â�%; .. tau inamtea scau- Hristos. •'Fillv . t . <; 4.14. 2Tim.1.1s. '''' Horn.s.17. i;..,., 1 e, "'Ei:od .3 . 14. "Ven1. S. 2T1w. :!. l:!. ţYer� . :2 

5
°•�1. •: t Z•b.3. 9 ; 4 . lo: C•p.3. 1 ; 4 .� ; 5.6. 1 1 0. ln ziua • Domnului eram în 

to�J1
•.d1n pa_rte_a Im lsu.s. �n��os, _mar- Duhul ••. Şi am auzit înapoia mea un 

din 
c�ed1nc10s, cel_ �ntu . nascut glasţ puternic, ca sunetul unei triîmbi e 

m•1 t
m
l
o�ţ1, Domnul ţ 1m paraţilor pă-

I
• Fupt. 10. 10. 2 Cor. 12. 2. cap. ' ·  2 . 17 3 . .  ,1 L• 

A u u_1 ! 
. 

1'tl) Jono20.2G. Fe.pt . 20 . i .  l Cor.16.2. tc.:p . 4·. l ;  1::i.� .
. 

sp"I �ud car� ne 1ubeşteţţ, care ne-a •ţ 1 1 1 . care zicea : „Eu • sînt Alfa ş i  
s-a a_ 

e pacatele noastre cu sîngele Ome a ,  Cel •• dintîi şi Cei  de pe u rc�u1'. ::.
0•n s . u .  1 Tim„ 6 . rn. Cup.H.  u. '"'l Cor. 15.211. m ă. �e vezi, scrie într' o carte, şi tri-15.9 . Ga1 .
J��"'·.��: Cnp . 1 7 . H ;  rn. rn. t t ioao 1L1.J ;  ,1 mete-o celor şapte Biserici · Ia Efes 

6. şi a 
. fă

·c: ."·�- H. u�an 1;• · - . Smirn�, f:'ergam, Tiatira, S�rdes, fi'. preoţi t 
t []m noi o 1mparăţ1e şi ' ladelf1a ş1 Laodicea." ""Yere.s. , •• y...., 17 pen ru umnezeu, Tatăl Său : I 1 2. M'am întors să văd glasul ca�e� 
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mi vorbea. Şi cind m'am întors, am • 
văzut şapte sfeşnice de aur. 

i.iE:rod.26.37. Zah . 4 . 2 .  Ven.20. 

1 3. Şi • în mijlocul celor şapte sfeş
nice pe cineva, care semăna cu Fiul •• 
omului, îmbrăcat ţ cu o haină lungă 
pînă la picioare, şi  încins ţţ la piept 
cu un briu de aur. •Cup. 2. 1 . ••Ezcc. 1 . 20. 
Dnn. 7. litj 10. 10. Cu.p.14. 14, ţDu.n. JQ.6. ţţCap.10.6. 

1 4. Capul şi părul • Lui erau albe ca 
lina albă, ca zăpada ; ochi i •• Lui erau 
ca para focului ; 

'" lJun . 7 . fJ ,  0:-1„ !Ju.n . JO.O. Cup.2.IA; HJ. 12.  

1 5. picioarele • Lui erau ca arama 
aprinsă, şi arsă într'un cuptor ; şi gla
sul •• Lui era ca vuietul unor ape mari. 
i:•Jr.1.ee. I. 7 .  Dun. JO.O. Cu.p. 2 .  JH. '-''" Ezec.43.2. Do.n.10. O. Cu.p.J.1 .2;  HUI. 

1 6. ln • mina dreaptă ţinea şapte ste
le. Din •• gura Lui ieşea o sabie ascu
ţită cu două tăişuri, şi ţ faţa Lui era 
ca soarele, cînd străluceşte în toată 
puterea lui. o:• v1�rK.20. C11p. 2. 1 ; :1 . 1 .  t.•f.• Jee. . 49 . 2 .  
Ef•·H . 0 . 17. J•:vr. ·1 . 1 2 .  Cup . 2 . 12, rn; J!J. 1 !1, 21 . ţ F1111t.2'i. 
J:j, Cup.HJ. I ,  

17. Cîn<l L-am văzut •, am căzut l a  
picioarele L u i  c a  mort. El Şi-a pus •• 
mina dreaptă peste mine, şi a zis : „Nu 
te teme ! Euţ sînt Cel dintîi şi Cel de 
pe Urmă, „„ Ezcc. 1 . 2H . <•'" Do.n . R. 18; 10.10. t lt!a. -t l .  
4; -i 4 ,  O; 4A. 1 2 .  Cap. 2. H ;  2'.:! . l:J. Vcn� . 1 1 .  

1 8. Cel • viu. Am fost mort, şi iată 
că sînt viu •• în vecii  vecilor. Eu ţin ţ 
cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor. 

(,• Jlom . fi . O  . •  :„:• cap . <1 . !1;r1. l 1 .  "tPH.GH.20. (;up. 20. 1 .  

1 9. Scrie dar lucrurile • ,  pe cari  le-ai 
văzut, lucru rile •• cari sînt ş i  cele ca
ri ţ au să fie după ele. 

•:• \'1·n1. l '.!1 ctc. ';":' Cn11 . 2 . I ,  1·lc. "tCup . 4 . 1 , etc. 

20. Taina celor • şapte stele, pc cari 
le-ai văzut în mîna dreaptă a Mea şi 
a celor •• şapte sfeşnice de aur : cele 
şapte stele sînt îngcriiţ celor şapte Bi
serici ; şi cele ţţ şapte sfeşnice, sînt 
şapte Biserici. <•Vero.ID. ''"' VcrH. 12. ţ Mul . 2 . 1 .  

Cup. 2 . 1 ,  H e .  ţţZuh . 4 .  2 .  J\fot. i1 . 1 r,. Flll11. 2. 10. 

2 I .  lngcrului Bisericii din Efes 
scrie-i : „lată ce zice Cel • cc ţine 

cele şapte stele în mina dreaptă, şi Cel 
cc umblă •• prin mijlocul celor şapte 
sfeşnice de aur : •:• c11p. 1 . 1 11,20. ':":• cu1 • .  i . 1:1. 

2. „Ştiu • faptele tale, osteneala ta 
şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi 
pc cei răi ; că ai •• pus la încercare 
pc cei cc ţ zic că sînt apostoli şi nu 
sînt, şi i-a i găsit m incinoşi. .,. p,_ 1 . 0. 
V1·rH. !J, l:J, rn. C1l)1. J. 11 i.;1 ir,. „,�, 1 lonn ·I .  J ,  ţ2 Cor.71.l:J. 
2 l'�· t .  2 . I . 

3. Ştiu di ai răbdare, că ai suferit din 
pricina Numelui Meu, şi  că n'ai • obo
sit. •Gal. 6.9, Evr. 12.a, 6. 

4. Dar ce am împotriva ta, este că 
ţi-ai părăsit dragostea dintîi. 
5. Adu-ţi dar aminte de unde ai că

zut ; pocăieşte-te, şi întoarce-te la fap
tele tale dintîi. Altfel •, voi veni la  
tine, şi-ţi vo i  lua sfeşnicul din locul 
lui, dacă nu te pocăieşti. <•Mat . 21 . 41, 43. 

6. Ai însă lucrul acesta bun : că urăşti 
faptele N icolaiţilor •, pe cari ş i  Eu le 
urăsc. "Vero.15. 

7. Cine • are urechi, să asculte ce 
zice Bisericilor Duhul : „Celui ce va 
birui, îi voi da să •• mănînce din ţ 
pomul  vieţ\i, care este în raiul lui 
Dumnezeu. „„ Mat. 11. 16; rn.01 o. vers . 1 1 . 11, 29. 
Cnp . 3 . 6, 13, 22; 13.9, r:•>:• Co.p.Zl.2, 14. ţFnc.2.9. 

8. lngerului Bisericii din Smirna 
scrie-i : 

„ lată ce zice Cel • dintîi şi Cel de 
pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat : 

f.•Cu.p . 1 . �  17. 18. 

CJ. „Ştiu • necazul tău şi sărăcia ta 
(dar eşti bogat) ••, şi batjocurile, din 
partea celor ţ ce zic că sînt ludei şi 
nu sînt, ci ţţ sînt o sinagogă a Satanei. 
"" VcrH . 2 ,  o:•r:• J..uc . 1 2 . 21 . I Tlm .• 6. 18. lac.2.6. ţRmn.2. 
1 1 , �. 20 ; 11 . 6. ţţcup . a. o .  

1 O. Nu te teme nicidecum • de ce ai  
să suferi. l ată că diavolul are să arunce 
în temniţă pe unii  din voi, ca să vă 
încerce. Şi veţi avea un necaz de zece 
zile. Fii •• credincios pînă la moarte, 
şi-ţi voi da cununa ţ vieţii. 

O:<J\lul. J0.22.  r:":•Mat.24.13.  ţ lac . 1 . 12. Cap. 9. Jl . 

1 1 . Cine • are urechi, să asculte c_e 
zice Bisericilor Duhul : „Cel ce va b1· 
rui, nicidecum nu va fi vătămat de a •• 
doua moarte." 

1:1 VC:'rs. 7. Cup. 1 :1. u. r:0:•c11p.20.14;21.8.  

1 2. lngcrului Bisericii din Pergam 
scrie-i : 

„ lată ce zice Cel • ce are sabia as· 
cuţită cu două tăişuri : " C•p. 1 . 16• 1 3. „Ştiu • unde •• locuieşti : acolo un: 
de este scaunul de domnie al Satanei. 
Tu ţ i i  Numele Meu, şi n'ai lepădat 
credinţa Mea nici chiar în zilele a�e
lea cîn<l Antipa, marturul Meu crcdm· 
ci os, a fost ucis I a voi, acolo unde Io· 
cuieşte Satana. <• vc„.2. <•'>Vere. •· 

1 4. Dar am ceva împotriva ta. Ţu 
ai acolo nişte oameni cari ţin _de mt 
văţătura lui Salaam •, care a 1�văţa 
pe Balac să pună o piatră de pot1cn;�� 
înaintea copiilor lu i  Israel, ca s 
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mănînce din lucrurile jertfite idolilor, 
şi ţ să se dedea la  curvie. '"Num.�. 14 ; :1U. 1 ;  

!11.16. 2Pet..2.1&. Iuda U. iOifJl.Fapt.10.29. t Cor.8.9,10; 

10.19,20. Ver. . 20. ţ l Cor.6. lll, el.c. 

1 5. Tot aşa, şi tu ai cîţiva cari, dea
semenea, ţin învăţătura Nicolaiţilor •, 
pe care Eu o urăsc. •Ver..6. 

1 6. Pocăieşte-te dar. Altfel, voi veni 
la tine curînd, şi • Mă voi război cu 
ei cu sabia gurii Mele." 

"' laa. 11 .4. 2Tes. 2. R. Cap. 1 . 16; 19.16, 21. 

1 7. Cine • are urechi, să asculte ce zi
ce Bisericilor Duhul : „Celuice va bi
rui, îi voi da să mănince din mana as
cunsă, şi-i voi da o piatră albă ; şi  pe 
piatra aceasta este scris un nume •• 
nou, pe care nu-l ştie nimeni decît 
acela care-l primeşte." 

(„ Ven1. 7 . 1 1 .  ..,...,. Cap.3. 12; 10.12. 
1 8. lngerului Bisericii din Tiatira, 

scrie-i : 
„lată ce zice fiul lui Dumnezeu, 

care • are ochii ca para focului, şi  ale 
cărui picioare sînt ca a rama aprinsă : 

•Cap . 1 . 14, 16. 

1 9„„Ştiu • faptele tale, dragostea ta, 
credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi 
faptele tale depe urmă, că sînt mai 
multe decît cele dintîi. '"Vere.2. 
2�. Dar iată ce am împotriva ta: tu 

laşi . ca lezabela •, femeia aceea, care 
se zic� proorociţă, să înveţe şi să amă
gea�a pe robii Mei să •• se dedea la 
�urv�e, şi să mănînce din lucrurile 
!�rtf1te idolilor. '' I Reg. rn.a1 ; 21 . 2&. 2&g. o.1. 

Exod .34.16. Fa11t. J U . 201 2"J.  J Cor.10. 19,20. Ver8 .H. �t . I-am dat vreme să • se pocăiasc�, d�� nu vrea să se pocăiască de curvia el . „„ H.om.2 . 4 .  Cap.0. 20. 
22. l �tă că am s'o arunc bolnavă în pat ; ŞI celor ce preacurvesc cu ea am să le trilTlet un necaz mare, dacă r{u se vor pocăi de faptele lor. �3· Voi lovi cu moartea pe copiii ei Ş.1 toate Bisericile vor cunoaşte că Eu� sin�, Cel. ce . cercetez rărunchii şi' ini�� du 

ş� �01 •• răsf:>lăti fiecăruia din 
o; 2'J . !7 p. ap.tel,c (UJ. '' I 8oru .rn.7. 1 Cron . 2><. ��·�: .�E·�;;„·��::'.·I� :f �:���·'.iP�:i��Fi�:·;;'. 
T

' ţ· Vouă, �nsă, tuturor celorlalţi din 
c:!s��a, �an, n.u aveţi învăţătura a
Satan 

' . ,[I n aţi cunoscut „adîncimile 
N •e i  ' cum le numesc ei vă zic · 

" u pun peste voi altă gre�tate. 
· 

25 N . . , 
<•Fopt. 16. 28. pini 

vo
�ma1 .t:neţ1 cu tărie ce • aveţi, 26 v.en i , "Cap."· n .  · Celui ce  va  birui şi celui ce  va 

păzi pînă la  sfîrşit l ucrările • Mele, îi 
voi da •• stăpînire peste Neamuri. 
•Ioan 6. 29. l loan S. 23. oo Mat. 19. 28. Luc. 22. 29, SO. 
lCor.6.S. Cap. S.21 ; 20.4. 

27. Le • va cîrmui cu un toiag de fer, 
şi le va zdrobi ca pe nişte vase de l ut, 
cum am primit şi Eu putere dela Ta
tăl Meu. 

• Po.2.8, 9; 49. 1 4 .  Dan. 7 . 22 .  Cap.12.6; 19.16. 

28. Şi-i voi da luceafărul • de dimi-
neaţă." ''2Pet. l . 19. Cap.22.16 ,  

29. Cine • are urechi, să  asculte ce zi-

ce Bisericilor Duhul. • vera .7 .  

3 1 .  ?' )�gerului Bisericii din Sardes, 
scr1e-1 : 

„ lată ce zice Cel ce • are cele şapte 
Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte 
stele : 

„Ştiu •• faptele tale : că îţi merge nu
mele că trăieşti, dar ţ eşti mort. 
• Cap.1.4,16; 4.6;o.6 • •  ,, Cap.2.2. ţ Efes .2.1,6. 1 Tlm.6.6. 

2. Veghează, şi întăreşte ce rămîne, 
care e pe moarte, căci n'am găsit fap
tele tale desăvîrşite înaintea Dumne
zeului Meu. 
?· A�u-ţi •. aminţe dar cum ai primit 

ŞI auzit ! Ţme, ş1 pocăieşte-te •• ! Da
că ţ n� v�i:;:hezi, voi veni ca un hoţ, şi  
nu vei şti  m care ceas voi veni peste 
tine . ..,. 1Tlm.6.20. 2Tlm. 1. 13. Ven . 1 1 .  <•f.• Vecs. 19. 
t Mat. 24. .  42 ,  43; 25. 13. Marc. 13. 33. Luc. 12. 391 40. 
1 Tes . &. 2.6. 2Pet.3.10. Cap. 16. 15. 

4. Totuş ai în Sardes cîteva • nume 
cari nu şi-au mînjit ha inele ••. Ei  vo; 
�mbla îm,preună . cu Mine, îmbrăcaţi 
m ţ alb, fondcă smt vrednici. 

„„ l'a}Jl. l .  Ia. "'..,. luda23. ţ Cap. 4. 4; G. 1 ;  7. 9, 13. 

5. Cel ce va birui, va fi • îmbrăcat 
astţel în haine albe. !'lu-i voi şterge •• 
n.1c1d�cum �um�I� dm cartea t vieţii, 
ŞI vot ţţ martuns1 numele lui înaintea 
Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui." 
�:1��8%.�: �2��:.�: � ��r.�o���L�:.1;��8�. a. cap.13. 

�· C!n.e • are urechi, să  asculte ce zice 
B1sencilor Duhul. <•cup. 2 . 7 .  

7. _  Ii:igerului Bisericii din filadelfia scne-1 : 
„ �ată ce zice Cel • Sfînt, Cel •• Adevarat, Celce. ţine .ch�ia ţ lui David, Ce.lce tt deschide, ş1 rumeni nu va închide, C�lce închide •ţ, şi nimeni nu 

�a deschide : <• Fapt. ::t . 1 4  . .... .:. 1 10110 6.20.Ycr11 14 �:i:i.%� i��; �� ·I�� 1J.11s:. :r2 . 2'2 .  Luc. 1. 32. <:1&1>. 1 .
. u1: 

• 8. „,Ştiu • faptele tale : iată ţi-am pus mau�te ,o uşă •• ?eschisă, pe care n imeni n o poate mchide, că ai puţină 
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putere, şi ai păzit Cuvîntul Meu, şi 
n'ai tăgăduit Numele Meu. 

ll:•Yers . 1 .  (•>:• lCor.16.9. 2Cor.2.13. 
9. lată că îţi dau • din ceice sînt în 

sinagoga Satanei, cari zic că sînt ludei 
şi nu sînt, ci mint ; iată că îi •• voi 
face să vină să se închine la picioa
rele tale, şi să ştie că te-am iubit. 

� .. Cap.2.!:I . .; . .;, Iso.. 49.23; 00.14.  

că •• aude cineva glasul Meu şi des
chide uşa, voi ţ intra la el, voi cina 
cu el, şi el cu M ine. 

•:• Cint. 6 . 2 .  -=·�· Luc. 12. 37. ţ Ioan 14. 23. 

21 .  Celu i ce va birui, î i • voi da să 
şadă cu Mine pe scaunul Meu de dom
nie, după cum şi Eu am biruit şi am 
şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui 
de domnie. 
':':Mnt.19.28. Luc.22.30. 1 Cor.6.2. 2Tim.2.12. Cnp.2.26,27. 

22. Cine • are urechi, să asculte ce 
zice Bisericilor Duhul. « cap.2.7. 

1 O. Fiindcă ai păzit cuvîntul răbdă
rii Mele, te • voi păzi şi Eu de ceasul 
încercării, care are să vină peste lu
mea întreagă••, ca să încerce pe lo-
cuitorii pămîntului ţ. 4 1: _După aceste lucruri, m'am uitat, 

<•2Pet. 2 . 9 .  ''"'' Luc. 2 . 1 .  ţ lsn.24.17. Şl  iată că o uşă era deschisă în cer. 
1 1 . Eu vin • curînd. Păstrează •• ce ai, Glasu l • cel dintîi, pe care-l auzisem ca 

ca nimeni să nu-ţi ia cununaţ. ·:· Fillp . 4. 5. sunetul unei trîmbiţe, şi care vorbea 
Cnp. J . 3;22.1, 12, 20. <•• vers.3. cap.2.25. t C•p. 2 . 10. cu mine, m i-a zis : „Suie-te „ aici, şi-
1 2. Pe celce va birui, îl voi face u n  ţ i  t voi arăta c e  are să s e  întîmple du

sţîlp • în Templul Dumnezeului Meu, pă aceste lucrur i !" 
ş1 nu va mai ieşi afară din el. Voi •• " C•p. i . 10. ''"'' Cap. 11 . 12. tC•p . 1 . 19 ; 22 . 6. 

scrie pe el Numele Dumnezeului Meu 2. Numaidecît am • fost răpit în Du-
şi numele cetăţii Dumnezeului Meu hui . Şi iată că în cer era pus un 
noul Ierusalim ţ, care are să se po� scaun •• de domnie, şi pe scaunul a
goare din cer dela Dumnezeul Meu cesta de domnie şedea Cineva. 
şiţţ Numele Meu cel nou. «t Reg.7•21 . Gol.2.;, ;

6���: ! : 1���'. ·i���t. 10. ''"'' lsa . 6 . 1 .  Jer.11.12. Ezec.1.  
;·,"1�'.'�t2c��;-�'.�;.22· 4· tG•l. 1 . 26. Evr.l2· 22· Cnp.21.  3. Cel ce şedea pe el , avea înfăţişa-

1 3. Cine • are urechi, să asculte ce rea unei pietre de iaspis şi de sardiu ; 
zice Bisericilor Duhul ." ·:· cnp . 2 . 7. ş1 scaunul de domnie era înconjurat 
1 4. Ingerului Bisericii din Laodicea cu un curcubeu • ca o piatră de sma-

scrie-i : ragd la vedere. •:•Ezec.1.28. 

„ lată • ce zice Celce este Amin Mar- 4.  lmprejurul • scaunului de domnie 
turul •• credincios şi adevărat ' înce- stăteau douăzeci şi patru de scaune de 
putui ţ zidirii lui Dumnezeu : ' domnie ; şi pe aceste scaune de dom
'''IBn. 65.16. ''"''Cnp. t . 5; 10. 1 1 ;  22 . 6. Yers.  1. tHol. t .  lG. nie stăteau douăzeci şi patru de bătrî-
� �- „Ştiu •. ţa_ptele tale : că nu eşti ni, îmbrăcaţ i •• în haine albe ; şi t pe 

nici rece, nici rn clocot. O, dacă ai fi capete aveau cununi de aur. 
rece sau în clocot ! •:• vers. I . 0='C:tp. 1 1 . rn. ':":'Cap.3.4,5;G. U ; 7 . 9,1J.U;rn.14.ţVers.10. 

1 6. �a� •• fiindcă eşti căldicel, nici 5 . Din scaunul de domnie ieşeau ful
rece, nici rn clocot, am să te vărs din gere •, glasuri şi tunete. 
gura Mea. lnaintea s·caunului de domnie ardeau„ 
• 1 7. P�n.tru�ă zici : „Sînt bogat•, m'am f)g�����1�i �i f0�·����:��t"����!.:�r.�:. ll!lbogat_i,t, Jl n� �U� lipsă de nim ic", ''"''Exod.87.23. 2Cron.4.20. Ezec.1.31. Zab.4.2. ţCap.l. ş1 nu ştu �a eşti hcalos, nenorocit, să- 4; n. 1 ; &.1;.  
rac, orb ş1 gol, •:•o,ca. 12.8. l Cor. 4. s.  6. ln faţa scaunului de domnie, mai 
1 8. te sfătuiesc să • cumperi dela Mi- este un fel de mare • de sticlă, aseme

ne �ur c_ură5it ]Jrin foc, ca să te im- ne:i cu cristalul. In •• mijlocul scaunu: 
bog":ţeşh ; ş1 harne •• albe, ca să te im- IUJ de domnie şi împrejurul scaunu.lut 
braci c� �le,„şi să nu ţi se vadă ruşi- de domnie stau patru făpturi vii, �hne 
nea.gohc1!:1n!1 tal� ; şi .�ofţorie pentru cu ochi pe dinainte şi ţ pe dinapoi. 
?ch1, ca sa-ţ1 ungi ochu, şi să vezi. "Exod 38.8 Cnp.15 2. '" ' Ezec. 1. &. ţVers �· 
�·::;�;�;.

r��. t . l\lcit. rn.4-1;21:>.9. 0:":• 2cor.o.a.  Ccip. i . rn; 1G. 7. Cea • dintîi făptură ,,,v�e seamăn.a 
1 9 E • . . cu un leu ; a doua seamana cu un vi: : u mu�tru ş1 ped.eps�sc pe .toţi I ţel ; a treia are faţa ca a unui om ; şi 

aceia, pe ca��-1 iubesc. Fu phn de nvnă , a patra seamănă cu un vultur care 
dar, ş.1 poca1eşte-te ! I sboară ''' Num . 2 . 2  etc. Ezec. 1 . 10;10. H· ' li�· Ui. l'rov . 3�1 1 •  12· E\'�. 12 .. 0, G. foc. i . 12. 8. Fie

.
care din aceste Patru făpt�iri vii 20. lata Eu stau la uşa, ş1 bat. Da- 1 avea cite şase • aripi, şi erau plme cu 
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A A • 
trîni s'au aruncat Ia pămmt m�m!e

.� 
Mielului, avînd fie�are cite:_ o.�lauta. 
şi potire de aur, p!m� cu tam11e, can ţ 
sînt rugăciunile sfmţ1lor. 

ochi de jur împrejur . şi pe "din�ăun� 
t •• Zi şi noapte ziceau fară mce 
t��e : Sfînt ţ, Sfîni, Sfînt, este Do�
nul ţţ

"
Dumnezeu, Cel •ţ :4-t��putern1c, 

care era, care este, care vme . 
i 4 .«Isa . 6 . 2  . .;.:;o.vers . 6. ţlsa.6.3. ŢtC:�p.1 .S . .;cţCap. · · 

9. Cînd aceste făptu_n_ vn a<l:uceau sla
vă, cinste şi mulţăm1�1 Ce_lu1 ce 

•
şedea 

e scaunul de domme, ş1 care e�te �iu în vecii vecilor, « Cap.I . l8;5· :4; 1�·7: 
1 O. cei • douăzeci şi l?atru de batrm1 

cădeau înaintea Celui ce ş�dea. pe 
scaunul de do�n!e, şi �: se _mchipl!-u 
Celui ce este viu m vecn ,vecilor, 1_ş1 t 
aruncau cununile înaintea scaunului de 
domnie, şi zic����. 5.8, 14• M Vere.9. ţVers. 4. 

1 1 . „Vrednic • eşti Doam_ne şi Du�
nezeul nostru, să primeşti _sl�va, cm
stea şi puterea, căci •• Tu a1 facut to:i
te lucrurile, şi prin voia Ta stau m 
fiinţă şi au fost făcute !"  <•Cap.5.12. 
(I�· J:t"nc. 1. 1 .  Fnpt. 17. 24. Efes. 3. 9. Col. t . 11. Cap. 10. 6. 

5 1 . Apoi am văzut în mina dreaptă 
a Celuice şedea pe scaunul de d?m

nie o• carte, scrisă pe dinlăuntru Ş I  p� 
dinafară, pecetluită •• cu şapte peceţi. 

.:'Ezec.2 .9 ,10. -=·'" lsn .2:1.11 .  t Dan. 2.4 .  
2. Şi am văzut un înger �uternic, 

care striga cu glas tare : „Cine este 
vrednic să deschidă cartea şi să-i rupă 
peceţile ?" 
3. Şi nu se găsea nimeni nici  în cer •, 

nici pe pămînt, nici supt pămînt, care 
să poată deschide cartea, nici să se 
uite în ea. ., \"ers. 13. 

4. Şi am plîns mult, pentrucă n imeni 
nu fusese găsit vrednic să deschidă 
cartea ş i  să se uite în ea. 5. Şi unul din bătrîni mi-a zis : „Nu 
plînge :  Iată că Leul • din seminţia lui 
luda, Rădăcina •• lui David, a biruit ca să deschidă cartea, şi ţ cele şapte peceţi ale ei. q·nc . 49.90 10. Evr. 7 . 14. *"'1'n. 11. 1,10. Horn.15.12. Cap.2'.! . 16 .  ţYcrs.1. Cnp. 6 . 1 .  

.:•cap.4. e ,  10 . .:.,..„ Cap.14. 2; 15.2. ţPs. 141.2. Cnp: 8 . 3,
,
-L 

9 Şi cîntau • 0 cîntare nouă, şt zt
ce�u :  „Vrednic „ �şti tu� s� iei _cartea 
şi să-i rupi p�ceţ1le : cac� ţ at fost 
-jungheat, şi at ţţrăscump�rat pentn� 
Dumnezeu, cu smgele Ta�, o�mer1_1 
din •ţ orice seminţie, d� om:e ltmba, 
din orice norod şi de once neam. 
OPe.40.3. Cap.14.3. ''"Cap.4. 11. ţVere.6. ţ+FapL20. 
28 Rom. 3. 24. t Cor. 6. 20; 7 .23. Efes. 1 .  7.  Col. 1 . 14.  

E�.9.12. lPet. 1 . 18, 19. 2Pet. 2.1. l loanl. 7 .  Cap. U. 4. 
*tDao. 4. 1;  6. 25. Cap. 7 .9; 1 1 .9; 14..6. . . 

1 O. Ai • făcut din ei o împărăţie ş� 
preoţi .pen!r� . Dumr1_ez�ul  

,�
ostru, ş t  

ei  vor  1mparaţ1 pe pammt ! _ >:=Exod . 19. 6. t l'et.2.5,9 .  Cap. 1 . 6;20. 6;22.o.  
1 1 . M'am uitat, şi împrejurul : scau.� 

nului de domnie, în jurul făp�nlor v11 
şi în jurul bătrînilor am auzit glasul 
multor îngeri. Num��ul. lo�_era de . . zece 
mii •• de ori zece mu şt mu de m11. 

•:•cap. 4. 4, Ci • .:•.:. Ps.68.17. Dan. 7.10. Evr.12.22. 
1 2. Ei ziceau cu glas tare : „Vrednic• 

este Mielul, care a fost jungheat, .să 
primească puterea, bogăţia, înţelepciu
nea, tăria, cinstea, slava şi lau1�l;' 

4
_ 
11

_ 
1 3. Şi pe toate • făpturile, cari sînt  în 

cer, pe pămînt, supt pămînt, p� mare, 
şi tot ce se află în aceste locuri, le-am 
auzit zicînd : „A Celui ce •• şade pe 
scaunul de domnie, şi a Mielului să 
fie la�?a ţ, _cinst,�

a, slava şi stăpînirea 
m vecn vecilor ! " Filip.2. 10. Vers .3.  
=:":' Cron . 29. 11. Rom . 9 . 5 ;  1 6 . 2 7 .  1 Tim . 6. 16. BPet . 4 . 1 1 ;  
5. 11. Cap . 1 . 6. ŢCap . 6 . l 6 j  7 . 10. 

1 4. Şi• cele patru făpturi vii ziceau : 
Amin 1 "  " 
Şi  c�i douăzeci şi patru de bătrîni 

s'au aruncat la păm'înt, şi s'au închi
nat Celui ce •• este viu în vecii veci
lor ! '' Cap. w. <. '"'' Cap. 4. 9, 10. 6 1 .  Cînd a rupt mielul cea dintîi 

din cele şapte peceţi, m'am • uitat, 
şi am auzit pe una •• din cele patru 
făpturi vii zicînd cu un glas ca de 
tunet : „Vino ş i  vezi !" 

·:. cnp.5.5-7. �'�' Cnp . .t . 7 .  

6. Şi la mijloc, între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii, şi între bătrini, am văzut stînd în picioare un • Miel. Părea jungheat, şi avea şapte coarne şi şapte•• ochi, cari sint cele ţ şapte Duhuri ale lui Dumnezeu, tri-
�;:�.î��0J„f..

ă
1���\�c�� -9 ,';!'.";,";;�b'.0�'."91;·�·�: 

2. M'am uitat, şi iată că s'a arătat 
un • cal alb. Cel ce •• sta pe el, avea un arc ; i ţ s'a dat o cunună, ş i  a pornit biruitor, ş i  ca să biruiască. 7. El a venit, şi a luat cartea din mina dreaptă a Celuice • şedea pe scaunu( de domnie. ''Cap.4 .2 .  8. _Cî.i:id . a luat cartea, cele patru făpturi vu ş1 cei • douăzeci şi patru de bă-

*Zah . 6. 3. Cnp. 9. 11. '"'-"'Ps. 45.4,5. ţZab .6.ll. Cap.14.14. 
3. Cînd .a rupt Mielul a doua pecete, am • auzit pe a doua făptură vie zicînd : „Vino şi vezi." ''Cup . 4 . 7 .  
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4. Ş i •  s'a arătat un alt cal, un cal 
roş. Cel ce sta pe el a primit puterea 
să ia pacea depe pămrnt, pentru ca 
oamenii să se junghie unii pe alţii, şi i 
s'a dat o sabie mare. '' Zull.6.2. 

5. Cînd a rupt Mielul pecetea a treia, 
am • auzit pe a treia făptură vie zi
cînd : „Vino şi vezi !" M'am uitat, şi 
iată că s'a arătat un •• cal negru. Cel 
ce sta pe el, avea în mină o cumpănă. 

o:o cop. 4 . 7. O:•i:<Znh . 0. 2 .  

6. Şi în mijlocul celor patru făpturi 
vii, am auzit un glas care zicea : „O 
măsură de griu pentru un leu i. Trei 
măsuri de orz pentru un leu ! Dar să 
nu vatămi untdelemnul • şi vinul !"  

'-' Cap.O.ii .  

7. Cînd a rupt Mielul pecetea a pa
tra, am • auzit glasul făpturii a pa
tra zicînd : „Vino şi vezi !" " Co p . < .  7 .  

8. M'am uitat •, şi iată că s'a arătat 
un cal gălbui. Cel cc sta pe ci, se n u
mea Moartea , şi împreună cu el venea 
după ci Locuinţa morţilor. Li s'a dat 

r�i�
c
;,� il

c
��

t
�l��di

a
��

a
s�bi:.

e c':i V���:\�: 
cu molimă ş i "f cu fiarele pămîntului. 

„„ znll. 11. H. •:•* Ezec. 14. 21. ţLcv. 26. 22. 
9. Cînd a rupt Mielul pecetea a cin

cea, am văzut supt altar • sufletele•• 
celor ce fuseseră junghiaţi din prici
na ţ Cuvîn tului Im Dumnezeu, şi din 
pricina mărturisiri i ţţ, pe care o ţ i
nuseră . t„Cnp. a . a; n .  rn; 11. tR. "":•cur. :.>OA. tCup.1.0. 
tt 2Tlm . l . A. Cnp. 12. 17; 111. IO. 

1 O. Ei strigau cu glas tare, şi ziceau : 
„l�înă � cînd, Stăpîne, Tu, care •• eşti 
s fint ş1 adevărat, zăboveşti să ţ judeci 
şi să răzbuni sîngcle nostru asupra 
locuitorilor pămîntu l ui ?" 

•:·znh . 1 . 12. •:·:• t 'np. :1. 7 ,  t Cup. 1 1 . 11'\ ; 9 . 2 .  1 1 .  F iecăruia din c i  i s'a dat o h a ină• 
albă, şi l i s' a spus să •• se mai odih
nească puţin ă  vreme, pînă se va îm
P.l ini numi�rul tovarăşilor lor de slujbă 
ş1 al fraţi lor lor, cari aveau să fie 
omorî \ i ca şi ci. 

··· c :up. :1. .i , r.; 1 . n , 1 .1  . • :„:• Evr. 1 1 . ·IO. t :nJJ . 11. HI. 

1 2. Cînd a rupt Mielul pecetea a şasea, m'am uitat, şi iată • că s'a făcut u n  marc cutremur de pămînt . Soarel e •• s'a făcut negru ca un sac de păr luna s'a facut toată ca sîngelc, ' 
•:•l'up. Iii. IH, '·"·' Iod 2. IO, :11; !I. H,, Mut. �·t.�J .  FnJ•L. 2 . W. � 3 .• şi • stelele au căzut din cer pc pam111t, cum cad smochinele verzi din pom, cînd este scuturat de un vînt puternic. ·=· cnp. H. 10; 0. 1 .  

I .  (in•rt·�h·: diunr. 

1 4. Cerul • s'a strîns ca o carte de 
piele, pe care o faci sul. Şi toţi•• mun
ţii şi toate ostroavele s'au mutat din 
locurile lor. • Ps.10'Z.26. Ioa.34.4. Evr. 1 . 12, 13. 
o:•r:• Jcr . B . 23; 4 . 24 .  Cap . 1 6 . 20. 

1 5. Im păra ţii pămîntului, domnitorii, 
căpitanii oştilor, cei bogaţi şi  cei pu
ternici, toţi robii şi toţi oamenii slobo
zi s' au • ascuns în peşteri şi în stîncile 
munţilor. • Ioa.2. 10. 

1 6. Şi • ziceau munţilor şi stîncilor : 
„Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de 
Faţa Celui ce şade pe scaunul de dom
nie şi de minia Mielului ; 

O:•Oeea lO.R. Luc.23.30. Ce.p.9.8. 

1 7. căci • a venit ziua cea mare a 
miniei Lui, şi •• cine poate sta în pi
cioare ?" 

>:• Jrm.13.0,  et.c. Ţcf. 1 . 14, etc. Cnp. 111. 14. <o<o Ps.70.7. 

7 1 .  După aceea am văzut patru în
geri, cari stăteau în picioare în cele 

patru colţuri ale pămîntului. Ei ţi
neau • cele patru vrnturi ale pămîntu
lui, ca •• să nu sufle vini pe pămînt, 
nici pe mare, nici peste vreun copac. 

f" Don . 7 . 2  . .o:•o:oCop. 9. 4.  

2. Şi am văzut un alt înger, care se 
suia dinspre răsăritul soarelui, şi care 
avea pecetea Dumnezeului celui viu. 
El a strigat cu glas tare la cei patru 
îngeri, cărora Iz fusese dat să vatăme 
pămîntul şi marea, 3. zicînd : „Nu • vătămaţi pămîntul, 
nici marea, nici copacii, pînă nu„vo� 
pune pecetea •• pe fruntea ţ sluj itori· 
lor Dumnezeului nostru !" 

•:•c11p . 6 . 0 ; !l. ·I .  1:11:• Ezcc . 0 . 4 .  Cop. 14. 1. ţCop.2'2. 4. 

4. Şi • am auzit numărul celor ce 
fuseseră pecetluiţ i : o •• sută pat�u .�e
ci şi patru de mii, din toate semmţule 
fiilor lui Israel . ''' Cnp.9.10. ""Cnp. J14.I. 

5. Din seminţia lui Iuda, douăsp�e
zcce mii erau pecetluiţi ; din .�emm· 
ţia lui Ruben, douăsprezece mii ; .��n 
seminţia l u i  O ad, douăsprezece m11 , 

6. d in seminţ ia lui Aşer, douăspr�
zcce mii ; din seminţia lu i . N.eftali! 
douăsprezece mii ; din seminţia lui 
Manase, douăsprezece mii ; 

7. d in seminţia lui Simeon, do.uăspre: 
zece mii ; din seminţia lui Le-.;1, două 
sprezece mii ; din sem inţ ia Im Isahar, 
douăsprezece mii ; 

8. din seminţia lui Zabulon, doulispr�
zece mii ; d(n seminţia lui losi.f, do�a: 
sprezece m i i ; din seminţia lui Beni�


min, douăsprezece mii, au fost pece 

1 Iuiţ i .  
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9 După aceea m'am uitat, şi iată 
că

.
era o mare• glo.ată, pe c!1r�.nu i?U

tea s'o numere n11!1e1:11, �m . orice 
neam din orice semmţ1e, dm orice "?
rod Şi de orice limbă, ca�e stătea •.n 

icioare înaintea scaunului d� �omm_e �i înaintea Mielull!i, îm�r�caJ 1 t 1!'1 �.al
ne albe, cu ramuri de f1mc m mm• • 
iCiRom 1 1 .  26. l)l(•Cap.6. 9. ţCap. 3.0, tB; 4.4; 6.11 . Ven.14. 

1 o.· şi strigau cu glas tare, şi zi�eau : 
Mîntuirea • este a Dumnezeului no

�tru care•• şade pe scaunul de dom
nie 'şi a Mielului !" '• Pe. a.s. 1ea. ol3 . 2 1 .  
Jcr. �.23. Osea 13. 14. Cap. 19. 1 . ..... �� Cap. 6. 13. 

1 1 . Şi • toţi îngerii st�tea� împ�eju
rul scaunului de domme, 1mpreiurul 
bătrînilor şi împrejurul celor patru 
făpturi vii. Şi s'au arunc�t cu feţ�le 
la pămînt în faţa scaunului de domme, 
şi s'au închinat lui Dumnezeu, •cap. • · 6 ·  

1 2. şi au zis • :  „Amin." „A Dumne
zeului nostru, să fie lauda, slava, înţe
lepciunea, mulţămirile, cinstea, pute
rea şi tăria, în vecii vecilor ! Amin." 

r;. cap. 0. 13,14 .  

1 3. Şi unul din bătrîni a luat cuvîn
tul, şi mi-a zis : „Aceştia, cari sînt îm
brăcaţi în haine • albe, cine sînt oare ? 
Şi de unde au venit ?" • ver.. 9. 
1 4. „Doamne", i-am răspuns eu, „Tu 

ştii". Şi el mi-a zis : „Aceştia • vin din 
ne�azul cel mare ; ei şi-au spălat •• hainele, şi le-au albit în sîngele Mie-��1���-6���t�.o:J2.�·.o. (1(•1811. I . 18. Kvr.D. 1 4 .  I Io11n 1 .7. 

1 5. Pentru aceasta stau ei înaintea s�aunului de domnie al lui Dumnezeu, Ş•-1. slujesc zi şi noapte în Templul L�1 .• C'.el ce şade pe scaunul de domnie, 1ş1 va întinde • peste e i  cortul Lui. 
l 6. Nu • le va mai ;t;���� C•�;121 i� v.a mai fi sete ; nu-i va mai dogori nici „ soarele, nici vreo altă arşiţă. 

(•  lHu. 49. IO. (I�• l's. 121. 6. Cup. 21. -& .  1 r Căci Mielul, care stă în mij lo
��l �ca�ni!lu1 de domnie_, va fi Păsto
I 0.r ! . 11 va duce la izvoarele ape-0� v1eţ11 ! ş i•• Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor " l!ll'e. Zf. 1 ; 30.l:J. Ioo.nl0. 1 1 ,  H. •:1'-1 h1;L.25.8. Cnp . 21 . 4 . 8 1. Cînd a rup t •  Mielul pecetea a 
apr�

aptea, s'a facut în cer o tăcere de 2 Ş.P.e o JUmătate de ceas. '' Cap. 0. 1 . 
ca�i s;a aryi ".ăzut pe. cei şapte îngeri, 
li s' � tna1ntea lui Dumnezeu · şi •• au at şapte trîmbiţe ' 

<>Mul. 18.10. Lut. 1. HJ. �''-' :! ('rou. :.'\I . 2.\ 2B. 

3. Apoi a venit un alt �nger, care 
s'a oprit în faţa altarulu1, cu o ��
delniţă de aur. I s'a dat tăm ie 
multă, ca s'o aducă, �ml?reună cu ru
găciunile • tuturor sfmţ!lo�, pe alta
rul •• de aur, care este mamtea scau
nului de domnie. 

• Cap. 6 . B .  •• Exod . 30 . 1 .  Cap . 8.D. 

4. Fumul • de tămîie s'3: ridicat din 
mina îngerului înaintea Im Dumnezeu, 
împreună cu rugăciuni��.�1

��J.i���: i . io. 
5. Apoi îngerul a luat căde lniţ!1, a 

umplut-o d in f�ul d� pe �Ita�, �1 1-a 
aruncat pe pămmt. Ş1 s au st1rn1t tu
nete, glasuri, fulgere ş i un cutremur •• 
de pămînt. 

t:•Cap. 16. 18 . .;.t� 2 8um. 22.8.  1 Reg.19. 1 1 .  Fapt. 4. 31 . 

6. Şi cei şapte îngeri, cari :iveau cele 
şapte trîmbiţe, s'au pregătit să sune 
din ele. 

7. lngerul dintîi a sunat din trîmbiţă. 
Şi • a venit grindină ş i  foc amestecat 
cu sînge, cari au fost aruncate pe •• pă
mînt : şi a treia parte a pămîntului a 
fost arsă, şi a treia parte din t copaci 
au fost arşi, şi toată iarba verde a fost 
arsă. 

(l_Ezec. 38. 22 . ..,.,... Cap. O. 2 .  tEzec. 2 .  t:L Cap. !I. 4. 

8. Al doilea înger a sunat din trîm
biţă. Şi • ceva ca un munte mare de 
foc aprins a fost aruncat în mare ; şi„ 
a treia parte din mare s'a ţ făcut 
sînge ; 

,...Jf'r. M . 2:;. Amot11 7. 4..  (t(o Cap. 113. 3. t J<:zec . U . 19.  
9. şi • a treia parte din făpturile, cari 

erau în mare şi aveau viaţă, au murit ; 
şi a treia parte din corăbii au pierit. 

i:• Cap. 16. 3. 
1 O. Al treilea înger a sunat din trîm

biţă. Şi • a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie ; a •• căzut peste a treia parte din rîuri ş i  peste izvoarele apelor. Y hio . 1-1 . 12. Cap.li. I .  •:„:< ('uJJ , J0. 4 .  
1 1 . .steaua • s� chema „Pelin" ; şi •• a treia parte dm ape s'au prefăcut în pelin. Şi m„dţi oameni au murit din pricina apelor, pentrucă fuseseră făcute amare. 

>:• H.ut . 1 . 211. <•«Exod . lij ,2.1. J(•r. 9. lli; 21. l!'i. 
1 2. Al • patrulea înger a sunat din trJmbiţă. Ş i  .a fost. lovită a treia parte din soare, ŞI a treia parte din lună şi a treia parte din stele, pentruca a t;eia P.art� di� ele să. fie întunecată, ziua săş1 p1arda a treia parte din lumina ei şi noaptea de asemenea. ' 

-.:·ha. n. llJ. A111os �- !J. 1 3. M'am uitat, şi am • auzit un vui-
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tur, care zbura prin mijlo_cul ce�ului? i trîmbiţă. Şi am auzit un gla� din ce
şi zicea cu glas tare : „Vat ••, va1! ya1 i le patru �oa�ne ale . altarului de aur, 
de locuitorii pămîntului, din pncma , care e_st� !na1�tea lut �mnezeu, 
celorlalte sunete de trîmbiţă ale celor 'i 1 4. ş1 pc1�d ingerulu1 a� şasel�a, care 
trei îngeri cari au să mai sune." avea tnmb1ţa : „Desleaga pe cei patru ' 

< cap . H . 6; 19.17. •o cap.D.12; 1 1 . u. · îngeri, cari sînt legaţi l a •  rîul cel mare 

9 1 .  lngerul al cincelea a sunat din 
trîmbiţă. Şi • am văzut o stea care 

căzuse din cer pe pămînt. I s'a dat 
cheia fîntînii •• Adîncului, • Luc.10.1s. 
Cup. 8 .  10. ::·,:< Luc. 8. 31. Yeni. 2. 1 1 .  Co.p. 17. B; 20. 1 .  

2. şi a deschis fîntîna Adîncului. Din 
fîntînă s'a • ridicat un fum, ca fumul 
unui- cuptor mare. Şi soarele şi văz
duhul s'au întunecat de fumul fîntînii. 

.;•1oe1 2 . 2 , 10. 

3. Din fum al!. ieşit nişte lăcuste • 
pe pămînt. Şi li s'a dat o putere, ca •• 
puterea pe care o au scorpiile pămîn
tului. ':' Exod. 10. 4 .  Jude. 7 . 12 . ..:,�, Vers. I O .  

4. Li s'a zis să • nu vatăme iarba •• 
pămîntului, nici vreo verdeaţă, nici 
vreun copac, ci numai pe oamenii, cari 
n'aveau pe frunte pecetea ţ lui Dum
nezeu • .:' cap. 6. 6; 1.  3. <•::... cap. s. 7 .  Exod. 12. 23. 
Ezei'.il. ·I .  ţ t 'up, ; . 3 ,  

5. Li s'a dat putere nu să-i omoare, 
ci • să-i chinuiască cinci lun i ; şi ch i
nul lor era cum e chinul scorpiei, cînd 
înţeapă pe un om. <•Vers . 10. Cap . 1 1 . 7 .  

6. ln acele zile, oamenii vor căuta • moartea, şi n'o vor găsi ; vor dori să 
moară, şi moartea va fugi de ei. 

f.'lov 3 . 2 t .  ls!t.12.9.  Ier. 8 . 3. Cap.6.1G. 
7. Lăcustele acelea semănau • cu nişte 

cai pregătiţi de luptă. Pe •• capete aveau un fel de cununi, cari păreau de aur. Feţele ţ lor semănau cu nişte feţe de Oameni. ':' Ioel :J. . 4. •:";' Naum . 3 . lî .  ţDan. 7. 8 .  
8. Aveau părul ca părul de femeie şi 

dinţii" lor erau ca dinţii de lei. «Ioel
'
l . 6. 

9. Aveau nişte platoşe ca nişte platoşe de fer ; şi vuietul, pe care-l făceau aripile lor, era ca • vuietul unor care trase de mulţi cai, cari se aruncă la luptă. ''!oei 2.5-7. 
1 O. Aveau • .n �şte c�zi ca de scorpii, cu bolduri. $1  m cozile lor stătea puterea, pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni. -=·vers . 5. 

1 1, Peste ele aveau ca împărat • pe îngerul •• Adîncului, care pe evreieste se �heamă Abadon iar pe greceşte 'Apollon. ':' lUes. 2. 2. N• Yere. l. 
1 2. Cea dintîi • nenorocire a trecut. Iată că mai vin încă două nenorociri după ea. ''' Cap . R . rn. 
1 J. lngerul al şaselea a sunat din 

Eufrat !" •cap.1&.1!. 

1 5. Şi cei patru îngeri, cari stăteau 
gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul 
acela, au fost deslegaţi, ca să omoare 
a treia parte din oameni. 1 6. Oştirea • lor era în număr de do
uăzeci de mii de ori zece mii de călă
reţi •• ; l�·am ţ auzit numărul. 

.;. ps. 68.17. Dao . i . 10. =='�'Ezec.38.4. ţCop.i.4. 
1 7. Şi iată cum mi s'au arătat în ve

denie caii şi călăreţii : aveau platoşe 
ca focul, iacintul şi pucioasa. Cape
tele • cailor erau ca nişte capete de lei, 
şi din gurile lor ieşea foc, fum şi pu
cioasă. "! Cron. 12.s. 1sa.5.21!,29. 

1 8. A treia parte din oameni au fost 
ucişi de aceste trei urgii : de focul, de 
fumul şi de pucioasa, cari ieşeau din 
gurile lor. 

1 9. Căci puterea cailor stătea în gu
rile şi în cozile lor. Cozil e •  lor erau 
ca nişte şerpi cu capete, şi cu ele vă· 
Urna� · � � �  

20. Ceilalţi oameni, cari n'au fosţ uci· 
şi de aceste urgii, nu • s'au pocăit .de 
faptele mînilor lor, ca să nu se închine 
dracilor „ şi idol ilor ţ de aur, de ar
gint, de aramă, de piatră şi de lem�, 
cari nu pot nici să vadă, nici să auda, 
nici să umble. "Deut.at. 29. ••Le,. 11.;. 

Deut. 32. 17. Ps.100.37. l Cor.10.20. ţPe.115.4; 135. 15. 
Dan . 5 . �. 
2 1 .  Şi nu s'au pocăit de uciderile lo_r, 

nici de vrăjitoriile ° lor, nici de curvi� 
lor, nici de furtişagurile lor. • C•P·22• 1°' 

10 1 .  
Apoi am văzut un alt !nger i:u

ternic, care se pogora dm cer, in: 
văluit într'un nor. Deasupra capului 
lui era curcubeul • ;  faţa•• lui era c� 
soarele, ş i  picioarele ţ lui erau ca ni
şte stîlpi de foc. 

16 
=::J�zec. 1. :!8 . =:11:• Mo.t . 1 7 . 2. Cep.1. 16. ţCap. 1. ' 

2. In mînă ţinea o cărticică desc�is�. 
A pus piciorul • drept pe mare, ŞI P1• 
ciorul stîng pe pămînt, "M•1 · 25 · 19� 
3. şi a strigat cu glas tare, cuj răle neşte un leu. Cînd a strigat e � ce a· şap�e • tunete au făcut să se au��.f !.o. 

sunle lor. ele 
4. Şi cînd au făcut cele şapte tun să 

să se audă glasurile lor, era� ��ta 
cer mă apuc să scriu ; şi am auzit m 
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. 1 . t • ce I e vrăjmaşii lor . şi dacă •• vrea cine-
un glas, care zicea : „Pecet 1:11eş e . p

a să le facă rău trebuie să  p iară 
au spus cel,�, şapte tunet�,n!�. 8�� ; �2����- rn felu l  acesta. * 2�g. l . 10, 12. ler.1.10.5. U. 
ce au. �pus . 

1 .-zusem stînd , Ezec. 43 . 3 .  Osea 6.5. ••xum.16.29. 
5. Ş1 mgerul, pe car�- ' a _ • 

t ş i  a• 6 Ei au • putere să închidă cerul, ca 
în picioare pe mare _şi pe pamm , -

să
. 
nu cadă ploaie în zilele proorociei 

ridicat mina dreapta s�i�o'.ie{.'
s. Dan.12. 7. lor ; şi au •• putere _;;ă pr�facă apele. în 

6 i a ·urat pe Cel ce este viu în sînge, şi s� lovi;ascl! pa1!1mtul c� once 

ve�ii
ş 
vecdor care• a făcut cerul şi lu- fel de urgie, ondec1teor1 vor voi. _ 

crurile din �l pămîntul şi lucrurile de • .* � Bel!- 17· 1; 1•<-�· 1?· 17·_� Ex".'1·:· 19· 

pe el marea Şi lucrurile din ea, că nu 7. C!nd 1ş1 vor • 1sp_r
d
a_v1_ md

!lrtu
f 
��!ea 

va m�i fi nicio zăbavă••, lor, fiara ••, _care. se n . •<;.� m . . m.c! 
<xeem. 9 . 6. cap . 4 . lt . 14. i.  ••Dan. 12 . 7 . Cap. 16. 17. va fţ face razbo1 cu e1, li va b1ru1 ŞI-I 
7. ci că în • zilele în cari îngerul al va O!IJOrÎ. •Luc.13.32. *-Cnp. r n . 1 , 1 1 ;  17. s. 

şaptelea va suna din trîmbiţa lui, s� tCap.9,_2. ttD•o . '.. 2i.  Z•b. u . 2. _ 
va sfîrşi taina lui Dumneze�, dup_3: • 8. �· trupu�·��. lor �oarte . vor zac�a 
,·estea bună vestită de El robilor Sa1 m piaţa cetaţu celei m an, care, m 
proorocilor. * cap. 11. 15. înţeles duhovnicesc, se cheamă „So�o-
8. Şi glasul \ pe_ care-l a1:1zis�m �in �a" _şi „Egipt", u nde •• a fost răstig

cer, mi-a vorbit dm nou, ş1 m1-a zis : mt ş1 Domnul lor. 
Du-te de ia cărticica deschisă din mi- • Cap. u. s; 17 . 1 . 5 ;  1s. 10. ••Evr.13.12. Cap. 18. 24. 

�a îngerului, care stă în picioare pe 1 ?· Şi • �a�eni din �rice _nor_?d,_ din o
rnare şi pe pămînt !" *Ven.4. nce semmţ1e, de orice limba ŞI de o-
9. M'am dus la înger, şi i-am cerut rice neam, vor sta trei zile şi jumătate, 

să-mi dea cărticica. „ la-o 0", mi-a zis şi vor privi trupurile lor moarte, ş i •• 
el, „şi mănîncă-o ; ea îţi va amărî pin- nu vor da voie ca trupurile lor moarte 
tecele, dar în gura ta va fi dulce ca să fie puse în mormînt. 
mierea." -=::Jer.15. 16. Ezec. 2.8; 3.1-3. :.:'Cap . 17 . 15. :!:(:. Ps . 19.2.3.  

I O. Am luat cărticica din mina înge- 1 O. Şi • locuitorii de pe pămînt se vor 
rului, şi am mîncat-o : în gura • mea a bucura şi se vor veseli de e i ; ş i  îşi vor 
fo_st dulce ca mierea ; dar, după ce am trimete daruri •• unii altora, pentrucăţ 
mincat-o, mi s'a umplut pîntecele de aceşti doi prooroci chinuiseră pe locui-
amărăciune ••. <•Ezec. 3 . 3. •• Ezec. 2. 10. torii pămîntului. 

1 1 . Apoi mi-au zis : „Trebuie să pro- •:·cap. 12.12; 13.s. "'' Est. 9 . 19,22. t Cap. 16.10. 
oroceşti din nou cu privire la multe 1 1 . Dar • după cele trei zile ş i  ju
noroade, neamuri, limbi şi împăraţi." mătate, duhul •• de viaţă dela Dumne

11 1 . Apoi mi s'a dat o trestie • ase-
menea unei prăjini, şi mi s'a zis : „Scoală-te *• şi măsoară Templul lui D_uipnezeu, altarul şi pe cei ce se închina 1n el. 
i:<Ezec. 40.3. Ze.h . 2 . l .  Cnp.21 . 15. *(•Xum. 23. 18. 

1 2., Dar curtea • de afară a Templului ra-o la o parte nemăsurată . căci •• a 
î�st _d_ată Ne�murilor, cari vbr călca ţ d P�c1oare sfmta cetate patruzeci ţţ ş i L;c��-2�� ţ ���-i�. lO. rt'�����/�·. "• 20. *" Ps .  79 . 1 .  

s" · Voi da  celor doi marturi • ai mei ot Pr<?orocea_scă ••, îmbrăcat! în saci, mie doua sute şase zeci de zile. 
4 A . '�C ... ap.20.4.  '-'"•"Cap.19.10, tCnp.12. 6. 

ceie d
ceş!ia s1nt. cei doi • măslini şi 

Domn�hiî �făe�l���
lu
��ri stau înaintea 

5 D .., �'Ps.52 . f' . Jer. 11.16. Zah . 4 . 3, 11, U. 
le 

·
ies!cct· umbl� cineva să le facă rău, •n gura un foc •, care mistuie 

zeu a intrat în ei, ş i  s'au ridicat în 
pi�ioa�e, şi .? mare frică a apucat pe 
ce1ce 1-au vazut. "' Vers. 9. -::•;"Ezec.37. 5 . 9,IO,u. 1 2. Şi  au auzit din cer un glas tare 
ca�e _le zicea : „Suiţi-vă aici !" Şi • s'a� 
suit .�ntr'ur:i nor �• spre cer ; iar ţ vrăj-
���'.���r

F;;;�. 9��!�!�. 2.  ;� ���-.U . 13. Cap. 12. 5. 

1 3. In clipa aceea s'a • făcut un mare cutremur de pămînt, şi s'a p răbuşit a •• zecea . parte din cetate. Şapte mi i  de  oameni au fost ucişi în cutremurul 
�cesta _de . pămînt. Ş i  cei rămaşi, s'au 
����l�t.t ŞI au t dat slavă Dumnezeului 

„„ Cap. 6.12. „„.:. Cap.16. rn. t Jos. 7 . 19. Cap. u. 7 ;  15. -i .  
! 4. A �oua • nenorocire a trecut. Iată ca a treia nenorocire vine curînd. 

„.._ Cap . S. 13j 9.12· 15 1 
� 5. �n?"er1;1�=· . al şaptelea a sunat' dÎn° tnmb1ţ_a. Ş1 . m. cer s'au auzit glasuri Pl!�ermce, cari ziceau : „ lmpărăţia ţ lumu a trecut în mînile Domnului no-
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stru şi ale Hristosului Său. Şi ţţ El va să fie hrănită acolo o •• mie două sute 
împărăţi în vecii vecilor." •> Cap .10. 1. şase zeci de zile. •vers. •. ••cap.1 1 . 3. 
'"'isa.27.13. Cap.16.17;19.6. ţCap. 12.10. ttDao.2.«; 7. Şi în cer s'a făcut un război. Mi-
1.1<, 18, 21. hail • şi îng-erii lui s'au luptat c:u •• 

1 6. Şi cei • douăzeci şi patru de bătrî- balaurul. Ş1 balaurul cu îngerii lui 
ni, cari stăteau înaintea lui Dumnezeu s'au luptat şi ei, 
pe scaunele lor de domnie, s'au arun- •Dao.10. 13,21; 12. t .  '"'Vers . 3. Cap.20.2. 

cat cu feţele la pămînt, şi s'au închi- 8. dar n'au putut birui ; şi locul lor 
nat lui Dumnezeu, • Cap. <. • ; 5 . 8 ; 19. < . nu l i  s'a mai găsit în cer. 

1 7. şi au zis : „Iţi mulţămim Doam- 9. Şi balaurul cel mare, şarpele cel 
ne, Dumnezeule, Atotputernice, care • vechi •, numit Diavolul şi Satana, ace
eşti şi care erai şi care vii, că ai pus la care„ înşeală întreaga lume, a fostţ 
mina pe puterea Ta cea mare, ş i •• ai aruncat pe pămînt ; şi împreună cu el 
început să împărăţeşti. au fost ţţ aruncaţi şi îngerii lui. 

(•Cap. 1 . 4 , 8 j 4 . 8; 16.5. ':'„„Cap.19.6. O:C Luc. 10. 18. Ioan 12 . 31 .  (,1.;& Fac. 3. 1, 4 .  Cap. 20. 2. 

1 8. Neamurile • se miniaseră, dar a t C•P· 20· 3· ttCap . 9. t .  

venit minia Ta ; a venit•• vremea să 1 O. Şi am auzit în cer un glas tare, 
judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe care zicea : „Acum • a venit mîntuirea, 
robii Tăi prooroci, pe sfinţi şi pe cei puterea şi împărăţia Dumnezeului nos
ce se tem de Numele Tău, mici ţ şi tru, şi stăpînirea Hristosului Lui ; pen· 
mvari, şi s� tţ prăp1ă1 deşti pe cei ce pră- trucă pîrîşul fraţilor noştri, care zi şi 
padesc pammtul ! '''Vers . 2, 9 . •. ,.000• 7 . 9, 10. 

noapte îi •• pîra înaintea Dumnezeu-
Cap. 6.10. tCap.19.5. ttCap . 13. 10; 18.6.  lui nostru, a fost aruncat jos. 

19. Şi Templul • lui Dumnezeu, care -=•cap.11. ir)i 19. 1 .  .... „„ Jov l . 9 ; 2.5. Zeh.3.t. 

este în cer, a fost deschis : şi s'a văzut 1 1 .  Ei • l-au biruit, f rin sîngele Mie· 
h" t 1 1 • I lului şi prin cuvîntu mărturisirii lor, c v1vo � eg:mmtu ui Său, în Templul şi nu •• şi-au iubit viaţa chiar pînăla Sau. Ş1 au • fost fulgere, glasuri, tu- moarte. "Rom . 8 . 33, 34 , 37; 16 . 20. ""Luc. u. 26. 

��f�di�� �����mur de pămînt, şi ţ 0 1 2. De aceea bucuraţi-vă•, ceruri, şi 
" Cap . 15. 5,8. •«Cnp.8. 5 ; 16. 18. t Cnp . 16. 2 1 .  voi cari locuiţi în ceruri ! Vai •• de voi, 

pămînt şi mare ! Căci diavolul s'a po· 
V gorît la voi, cuprins de o minie mare, 

12 1 .  
ln ce.r �'a �raţa! _!:ID semn mare : . fiindcă ţ ştie că are puţină vreme. 

o femeie mvalu1ta m soare, cu lu- I """· 00 . 1 1 .  Isa. 49 . 13. Cap. 18.20. ••Cap. 8 . 13 ;  u.10. 

na supt picioare, şi cu o cunună de tCap.10.6.  
douăsprezece stele pe cap. 1 3. Cînd s'a văzut balaurul arunca! 

2. Ea er�. în�ărcinată, ţipa în dure· pe pămînt, a început să urm�reasca 
r�le naş!em, ş1 avea un mare chin • ca pe • femeia, care născuse copilul d� 
sa nasca. <· 1„ . 66 . 7 .  Gnl.4.1�. parte bărbătească. •V•rB·': . 3.v ln cer s'a mai arătat un alt semn : 14. Ş i •  cele două aripi ale vulturului 
1at�� s'a văzut un • mare balaur roş, celui mare au fost date femeii, ca•• 5� 
cu şapte .c�pet:, V zec� coarne, şi ţ zboare cu ele în ţ pustie, în locul e.1 
şapte cunum 1mparateşb pe capete. unde este hrănită o ţţ vreme, vremi, 

''C•P· 17 · 3� •<•Cap. 17. 9, to. t Cap.13. 1 .  şi jumătatea unei vremei, departe de 
4. Cu �oada • tragea după el a treia faţa şarpelui. . parte din ••v S!e)e)e CerU)Ui, Şi ţ le a- <•Exod . 10 . 4 .  '''"Vers.O. ţCap.17 . 3. ţţ Dan . 7  .. 25; 12· ' · 

runca pe pamm!. • . 1 5 . Atunci şarpele a •  arunca.t dm g�· 
Balaurul a statut rnamtea ţţ femeii ră apă ca un rîu după femeie, ca 5 0 

c�re sta s� nască, pentruca •ţ să-i mă: ia rîul'. ' •1••· 09· 1:· 

m�·�.
e copilul, cînd îl va naşte. •cap.9 .10, 1 6. Dar pămîntul a dat ajutor femeu. 

rn. · · Cap. !7. J8·vtD•n.s. JO. tt
.
Ym. 2· '''t Exotl . 1 .  JG. Pămîntul şi-a deschis gura, şi a înghl· 5· Ea � ".'.!scut vun fiu, un copil de ţit rîul, pe care-l aruncase balaurul 

parye �arbateasca. Eţ ' are să cir- din gură. . �mrca !oa.te neamunlve .cu un toiag 1 7. Ş i balaurul miniat pe fe�e!e, e er. 
1
Cop1lul a fost. rap1t la Dumne- ; s'a . dus să facă' război cu rămaşii� zeu ş1 a scaunul L��'sd2e

9
��m��:: - I seminţei ei, C?ri �· pă�esc rorunc�le1!�! 

6 ş · f · • . • P .• , , '9· 1o. Dumnezeu ş1 ţm martuna t lu• 
tr'�n 

1 
Io�m

;�:gă�it f��it D� pustie, În· , Hr istos. o
1
Fac . 3 . 15. cap. u .  7; 13. 1. „cap. 1 '· 12' 

mnezeu, Ca : °t 1 Cor.2 . l . l loan 5 . 10. Cap . 1 . 2 , 9 ; 6. 9 i 20· 4· 
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13 t .  Apoi am stătut pe nisipul m�
rii. :;; i am văzut ridicîndu-s� dm 

mare o •  fiară cu •• zece coarne ŞI şap: 
te capete ; pe coarne avea zece cununi 
împărăteşti, şi pe capete avea nume 
de hulă. •Dao. 7.2, 7. ••Cap.12.9; 7.S,9,12. 

2. Fiara •, pe care am văzut-?.; semă
na cu un leopard ; avea labe ca de 
urs şi gură ca o gură ţ de l eu. Ba
lau�ul i-a ţţ i;fat puţerea lui! �caunuJ•ţ 
lui de domnie ţ• ş1 o stăp1mre mare. 
•Don. 7.6.  '"'Dan. 7.6. ţDan. 7.4. ţţCap.12.9. "tCap.16. 
10. t�·Cap. 12.14. 

3. Unul din capetele ei părea rănit • 
de moarte ; dar rana de moarte fusese 
vindecată. Şi tot•• pămîntul se mira 
după fiară. • Ven . 1 2 , u .  ••Cap . 1 7 . 8 .  

4. Şi au început să se închine balau
rului, pentrucă dăduse puterea lui fia
rei. Şi au început să se închine fiarei, 
zicînd : „Cine • se poate asemăna cu 
fiara, şi cine se poate lupta cu ea ?" 

(I Cop.18.18. 
5. I s'a dat o gură •, care rostea vor

be mari şi hule. Şi i s'a dat putere 
să lucreze patruzeci•• şi două de luni. 

..., Dan .  7 . 13; l l . 25 ;  1 1 . 3'J. (•o:rcnp . 1 1 .  2; 1 2 . 6. 
6. Ea şi-a deschis gura, şi a început 

să rostească hule împotriva lui Dum
nezeu, să-I hulească Numele, cortul • şi pe ceice locuiesc în cer. 

i;. Joan I. 14. Col. 2 .  9 .  
7. I s'a dat să facă • război cu sfinţij, _şi •• să-i biruiască. Ş i  i s'a dat stăp1mre peste ori�e seminţie, peste orice norod, peste once limbă şi peste orice neam. 

t 3. Săvîrşea • semne mari, pîna a
colo•• cli flicea chiar sli se pogoare 
foc din cer pe pămînt, în faţa oame
nilor. *Deut. 13.1-9. Mat.24.24. 2 Teo. 2. 9 .  Cap.16. 

14. "" l Beg. 18. 38. 2 Reg. 1 . 10. 12. t 4. Şi amăgea • pe Iocuito�ii. pămîn
tului prin •• semnele, pe cari 1 se dă
duse să le facă în faţa fiarei. Ea a 
zis locuitorilor pămîntului să faci .o 
icoană fiarei, care avea rana de sabie 
şi ţ trăia. 

• Cop. 12.9; 19.20. • • 2 Tee.2.9, 10. ţ2 lleg.20. 7 .  t 5. I s'a dat putere să dea suflare 
icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vor
bească, şi • să facă să fie omorîti toti 
cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. 

• Cap . 16. 2; 19. 20; 20. 4. 1 6. Şi a făcut ca to(i : mici şi mari, 
bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să • 
primească un semn pe mina dreaptli 
sau pe frunte, • cap. u. e; 10. 20; :.«1. 4. 1 7. şi nimeni să nu poată cumpăra 
sau vinde, fără să aibă semnul acesta, 
adică numele • fiarei, sau •• numărul 
numelui ei . • Cap . 14.12. •• Cap. lb.2. 

1 8. Aici • e înţelepciunea. Cine are 
pricepere, să socotească numărul •• fia
rei. Căci ţ este un număr de om. Şi 
numărul ei este : şase sute şase zeci şi 
şase. o cap.17. 9. c·o cap . 16. 2. t Cu.p . � J . l i .  

14 1 .  Apoi m'am uitat, şi iată că M ie
. • Iul • stătea pe muntele Sionului ; 

ş1 1mpreună cu El stăteau o •• sută pa
tru�eci şi patru de mii, cari ţ aveau sens pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său . .:.nan. 7 . 2 1 .  Cap. li . 7; 12 . 17 . i:i.o:. cap. 1 1 .  18; 1 7 . 15. ,a. Şi toţi locuţtorii _ pămîntului i "  se • cnp. o . a . ••ca p . 7 . < .  tcup. 7 . 3; 13. 16. 

' ?r 1nchma, . toţi aceia al căror nume 2. Şi am auzit venind din cer un glas 
n � f?st sens, dela •• întemeierea lu- ca • . un vuiet de ape mari, ca vuietul 
m11 ln cartea v· ţ " M · I 1 • unui tunet puternic ; şi glasul, pe care fost jungheat .

�e 1;
,., 

ie u Ul, care a l-am auzit, era ca al celorce cînta cu 
Cap. 3 . o ;  20. 12, l& ; ;1. 27. �.�, (-.�;'.'":i.��0· 12· 1 . Flh1'·'·2· alăuta ••, şi cîntau ţ d in alăutele lor. 
9. Cine• are urechi, să audă ! "� Cnp. 2. 1. ... .... cap. 1 . 1!:.; rn�o. "l) Cap . ă. H .  + ca„ . r,.!1 ; 1r.. . :1 . I O. Cin_e • �uce p_e alţii în robie, va 3. Cint�u o cintar_e • _no�ă înaintea me�ge ş1 el .m robie. Cine •• ucide cu scaunul�i d� <:l.o�n_ie, . 1na1ntea celor sa_b�a, trebuie să fie ucis cu sabie. p�tr� fal?tun VII ŞI mamtea bătrîn ilor. �ici t este răbdarea şi credinţa sfin- Şi n�mem n_u putea să înveţe cin tarea, ţilor. •i.a. :'3. 1 .  < • Fac .9.G. }lat.2.;_02. tC•p. u . 12. afara„de ce.1 o sută patruzeci şi patru � 1 . .  Apoi am văzut ridicîndu-se • din de mu,. can fusesera răscumpăraţi de Pam1nt o altă fiară, care avea două pe pă!"Tllnt. ' - . • \'•ro. 1 .  coarne c a  a l e  unui miel, ş i  vorbea ca •4· Ei nu s. a'! mtmat cu femei, căci • ur Şarpe. • cap. I J . 7. I 

smt vergun ŞI •• urmează pe Miel ori
di 2· •. �a !ucra cu toată puterea fia rei ! un�e .merge El . Au fost t răscumpă
şi Î

tu l!Jau�ţea ei ; şi făcea ca pămîntul ; raţ1 dintre oameni, ca cel dintîi rod ţt 
tîi, �c.uit9n� lui �ă se închine fiarei din- p2

e
,�

�r� pu
.i;inezeu şi pentru Miel. 

decată.
care1 rana de moarte fusese vin- t•l�c . . 

1 . 18.
. C•1•. '· •: 7 . 10, 17; 17. u .  ti·av. r.. o. 

,, Vero. "· i 5 . Şi în • gura lor nu s'a găsit min-
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ci una, căci sînt „ fără vină înaintea 
scaunului de domnie al lui Dumnezeu. 

r:• Pe. 3'2. 2. Ţef. 3. 13 . .;..;: Efes. 5. 26. Iuda 2.j. 
6. Şi am văzut un alt înger care sbu

ra • prin mijlocul cerului, cu o •• E
vanghelie vecinică, pentruca s'o ve
stească locuitorilor pămîntului, orică
rui ţ neam, oricărei seminţii, oricărei 
limbi şi ori cărui norod. 

f.• Cup. 8. 13. ':":' Efes. 9. 3-11 . Tlt. l . 2. ţ Cap. 13. 7 . 
7. El zicea cu glas tare : „Teme

ţi-vă • de Dumnezeu, şi daţi-l slavă, 
căci a a venit ceasul judecăţii Lui ; şi 
închinaţi-vă•• Celui ce a făcut cerul şi 
pămîntul, marea şi izvoarele apelor !" 
<• Cap. I .  18; 15. 4. •:<(• Necm. 9. 6 .  Ps. 33. G; 124. 8 ;  146. O, 6 .  Fupt. 14 . 15;17. 24. 
8. Apoi a urmat un alt înger, al doi

lea, şi a zis : „A • căzut, a căzut Ba
bilon ul, cetatea •• cea mare, care a adă
pat toate neamurile din vinul miniei 
curviei ei !" i.• Jsa.21.9. Ier.51.8. Cap . 18 .2 . 
.:":'Jer . 5 1 . 7 .  Cap . 1 1 . 8 ;  16.19; 17.2,5; 18 . 3,10,18,12; 19,2. 

9. Apoi a urmat un alt înger, al trei
lea, şi a zis cu glas tare : „Dacă se 
închină cineva • fiarei şi icoanei ei, şi 
primeşte semnul ei pe frunte sau pe 
mină, •=•Cop. 13. 14.-16. 

1 O. va bea • şi el din vinul miniei lui 
Dumnezeu, turnat •• neamestecat în ţ 
paharul miniei Lui ; şi va fi chinuit ţţ 
în foc •ţ şi în pucioasă, înaintea sfin
ţilorîngeri şi înaintea Mielului. "Ps. i5. 8. 
ls11 .M . 17 .  Ier. 25.15. •MCap. 18.6. ţCap.16.19. ţţCap.20. 
10. f.•ţCap. 19.20. 

1 1 .  Şi fumul • chinului lor se suie în 
sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, n ici 
noaptea n'au odihnă cei ce se închină 
fiarei şi icoanei ei, şi oriei.ne primeşte 
semnul numelui ei ! '''lsn. 3<. 10. Cap. 19.3. 

1 2. Aici • este răbdarea sfinţilor ca
ri •• păzesc . poruncile lui Dumnez�u şi 
credinţa lui Isus. :•cap . 13 . 10. ''''Cnp. 1i. l7. 

1 3. Şi am auzit un glas din cer, care zicea : „Scrie : Ferice • de acum încolo de morţii, cari •• mor în Domnul !" -„Da", zice Duhul ; „ei ţ se vor odihni de o�\�?elile lor, căci faptele lor îi � �:.; -��� t·2 T�·�.���·. 4_E�:/:i�;:'�O��:�P.'�:: : 1�or . 15.18. 

1 4. Apoi m'am uitat, şi iată un nor alb ; ş1 pe nor şedea cineva care semăna ·.,cu un fiu_ al omult!i ; pe cap avea o cununa de aur ; iar in mînă o secere ascuţită. ' 
•:··Ezec . 1 . 2G. Don. i . 13. Cap . 1 . 13. 1:":' Cllp.G.2. 

1 5. Ş_i un. alt înger a '  ieşit din Templu, ş1 sh1ga cu glas tare Celuice şedea pe nor : „Pune secerea •• Ta şi 

seceră : pentrucă a venit ceasul să se
ceri, şi secerişul pămîntuluiţ este copt." 
"Cap. 16.1 7. "''loel 3.ta. Mat.13.39. ţier.61.33. Cap.13.12. 

1 6. Atunci Celce şedea pe nor, Şi-a 
aruncat secerea pe pămînt. Şi pămîn
tul a fost secerat. 
1 7. Şi din Templul, care este în cer, 

a ieşit un alt înger, care avea şi el un 
cosor ascuţit. 
1 8. Şi un alt înger, care avea stăpi

nire asupra focului, a ieşit • din altar, 
şi a strigat cu glas tare către cel cc 
avea cosorul cel ascuţit : „Pune •• co
sorul tău cel ascuţit, şi culege strugu
rii viei pămîntului, căci strugurii ei 
sînt copţi." '' Cap. !G.8. «•Ioel3.13. 

1 9. Şi îngerul şi-a aruncat cosorul 
pe pămînt, a cules via pămîntului, şi 
a aruncat strugurii în teascul • cel ma
re al miniei lui Dumnezeu. "Cap. 19.15. 

20. Şi teascul • a fost călcat în pi
cioare afară •• din cetate ; şi din teasc 
a ieşit sînge, pînă ţ la zăbalele cailor, 
pe o întindere de o mie şase sute de 
stadii. 
>:•Jsa. 63. 3. Plto..1.15. �":•Evr.13.12. Cap. 11.8. ţCe.p.19.U. 15 1. Apoi am • văzut în cer un alt 

semn mare şi minunat : şapte•• 
îngeri, cari aveau şapte urgii, cele din 
urmă, căci ţ cu ele s'a isprăvit minia 
lui Dumnezeu. 

>:c Cap, 12. l, 3 . .;,-:, Cap. 16. 1 ; 21. 9. ţCap,H.10. 
2. Şi am văzut ca o •  mare de sticlă 

amestecată •• cu foc ; şi ţ pe marea de 
sticlă, cu ţţ alăutele lui Dumnezeu în 
mînă, stăteau biruitorii fiarei, a i icoa
nei ei, şi ai numărului numelui ei. 
•:• Cap.4.6j 21.18. :;:::• l\lat.3.11. ţCup. 13.16-17. :ţţCap.5. 
8; H.2 . 

3. Ei cîntau cîntarea • lui Moise, ro
bul lui Dumnezeu, şi cîntarea Mielu
lui. Şi ziceau : „Mari •• şi minunate sînt 
lucrările tale, Doamne Dumnezeule, A· 
totputernice ! Drepte ţ şi adevărate 
sînt căile Tale, Impărate al Neamu-
�.��e�t!.crl . 4 .  Ps. :�������i!: ���\!�·-�: g::�!!:;: Co.p. lG. i . . 
4. Cine • nu se va teme, Doamne,_ş! 

cine nu va slăvi Numele Tău ? Cact 
numai Tu eşti Sfînt, şi toate •• "!ea
murile vor veni şi se vor închina ina· 
intea Ta, pentrucă judecăţile Tale au 

fost arăta�:�E�;<l , 15. 14-16. Ier.10. 7. �·::<Isa.C.0·23' 
5. După aceea, am văzut deschiz�n: 

�u;�ei. 
în cer Templu!,.�u;��-t����P���-

6. Şi • din Templu au ieşit cei şapte 
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f I lui 1 O Al cincilea a vărsat po m.1; . . . I şapte urgii. E- · 1 d domnie al ftaret. înge�i, �a��}ţf.�a
�n 

c
�n

e 
curat, străluci-

���
e .�;fr�fi� fia�ei a fost acoperită ��� :f1 e�au încinşi împrejurul pieptu- d� î�tunerec. Oamenii îşi ţ muşcau 

lui' cu brîie de aur
s
. 

Ezee 44.11 is. Cap.1.13. limbile de durere. 2 ••Cap.9.2. tcap. 11. 10. •Ven 1 .;.9Exod.28.6, • • ' • • •  iC&Cap.13 • • 7 Şi � ·una din cele paţru făpturi i�� 1 1 Şi au • hulit pe Dumnezeul . .  cer�a dat celor şapte îp�erj �aDte p�:eu lui 
. 
din pricina durerilor ţor ŞI �m de a�.'„ pline _de . m 1���ii 

u�eci� ' prÎcina rănilor•• lor rele, ş1 ţ nu s au care este0�!�./� •• iTee. 1.9. cap.4.9; 10.e. pocăit de faptele lor.21 •• Vers.2 .  ţ ven.9. Ş. T lui • s'a umplut de fum, . • ve .... 9. . 
. I I . d�· •• 

1 sla��lJui Dumnezeu şi a puterii 1 2.  Al şaselea a vărsat pot•.1! u1 m. ş· nimeni nu putea să intre în peste • rîul cel mare, Eufrat.. Ş• apa 
!r��ph. pînă se vor sfîrşi cele şapte lui a secat, ca t. să fie p�e�ăti_tă c�l�a 
urgii al� celor şapte îngeri. • Exod. 40. 34. îl!lpăraţilor, cari au să .v1�a d;�. �. 2,

s2h� 
llleg S.I0.2Cron.6.I4. Iea.8. 4. •"2Teo. J .9. rit. • Cap.9 . 14. •• Jer. 60.".8, 6�. 36. t � . 1 3. A poi am văzut 1eşm� d_in i;u�a 
16 1 . Şi am auzit un gl�s tare, �ar� balaurului •, şi d.in lfllr31 f1��e1, Ş_I din venea din Templu, ş1 care zicea gura proorocului �mcmos trei _ducelor • şapte îngeri : „Duceţi-vă,_ şi văr- buri necurate ţ, cari semănau cu oişte saţi pe pămînt cele şapte potire ale broaşte. miniei •• lui Dumnezeu !" " l ioan 4 . i-3. ••cap.12 . 3,9. + cap. 1u .20; 21>. 10. •cap. 16. 1 . ""Cap.H. 10;16. 7. 

1 4  Acestea sînt • duhuri de draci, ca-2. Cel dintîi s'a dus şi a vărsat poti: ri f�c •• semne nemaipomenite, şi cari rul lui pe • pămînt. Şi o ran� rea .ş• se duc la împăraţii pămîntulu. i întreu t .. dureroasă a lovit•• pe oamenn, cari t 
I ţţ 

<:>
I aveau semnul fiarei şi cari tt se ln- ca să-i strîngă pentru ră�o1u . ZI e1 

chinau icoanei ei. ' cele mari a Dumnezeulm Celui Atot-�c.:ap.e. 7• (l(l.Ez.od.9. 9-ll . +Cnp. 13.Ifi, 17. +tCap.13.14. Cpaupt.e13r.n13,ic1". .,-19. 20•. ! T1�:r;.-;_-/· f:". '-:�11; _'/·;·_ ,:�. �.�.;·��J·.�: 3. Al doilea a vărsat potirul lui în •  • , mare. Şi marea s'a •• făcut sînge, ca 1 5. „ lată •, Eu vin ca un hoţ. Ferice sîngele unui om mort. Şi ţ a murit ori- de celce veghează şi îşi păzeşte haice făptură vie, chiar şi tot ce era în nele, ca •• să  nu  umble gol şi să i se mare. "' Cap.s.s. ""·� Exod. 1 . 11,20. t Cap . 8.9. vadă ruşinea !" - o Mat. 2'. '3. t Tee.5 . 2 .  4.  Al treilea a vărsat potirul lui în • 2Pet. 3. IO. Cap . 3 . 3. "• 2eor. 6. 3. Cap. 3. 4 , 1i,. rîuri şi în izvoarele apelor. Şi apele 1 6.  Duhurile • cele rele i-au strîns s'au •• făcut sînge. -' Cap . A JO .  - " E•od 7 20 în locul care pe evreieşte se cheamă 
.5. Şi am auzit P.e îngerul apelor zi- Armaghedon. ' c.p. 19. 19 .  cm� : 1,Drept " e�h Tu, D�am�e, care„ : 1 7. Al  şaptelea a vărsat potirul lui eşti _şi .c�re erai.! Tu eşh Sfint, pen- [ în văzduh. Şi din Templu, din scaunul truca a1 JUde_;at in_ fe!,�l acest�: _ , de domnie, a ieşit un glas tare, care 6: �iindcă ac�";tt�·"�� •c":ă��·�t· :·î���l� zicea : �,S' a  • ispră�it !" '""•1• 21 . ': · s�1nţ1lor „ şi al proorocilor, le-ai dat 1 8. Ş1 . a� !!,rm_at fulg-ere, glasuri, �1 Tu să bea sînge ţ. Şi sînt vrednici. " tune�e, !ŞI s a facut un mare cutre�ur  Mat. 23. 34 ,  35 .  Cap. rn. 1;. "" cap. 1 1 .  18 ; 18. 20 .  de pamint, a ş a  de  ta re, c um ţ ,  de crnd t Jsa. 49: 26 .  este omul pe pămînt, n'a fost un cu-r{· Ş1 azi auzit altarul zicînd : „Da, tremur aşa de mare. doa�ne Dumnezeule, Atotputern ice, '·' Cap . <. •. ; " · ''' 1 1 . 10. ,„,. , a1, 1 1 .  1:1. + !Jan, 12. 1 .  Ţ jv�;,ate „ .ş i drepte sînt judecăţile 1 9. Cetatea • cca  marc a fost împărţi-S e · "Cap. 1s. 3. '�'C•p.I3.10; �uo; 19. 2. tă în trei părţi, şi cetăţ ile Neamurilor p · t A! patrulea a varsat potirul lui s 'au prăbuş it. Şi Dumnezeu Şi-a•• adus s:sd� soare� Şi •• soar�lui i s'a da.t aminte de Babil<?nul cel mare, ca să-i ţ goreasca pe oamen.1 cu focul lu i . dea potirul de vin al furiei miniei Lui. g Ş" .. � cap . B . J:!,  *·· Cnp . 9 . 17, 18; 14 18. i:. 5·11�• . l � . )'.( ; !7. 1 �  . .:'ocap. 1 � . !'; .  + ha . :"�l . l 7, 2'�. J er . :U. .  · .  _1 oamenu au fost dogoriţi de o Jo, "·· ' "'" "· JO. D�iţa mare! şi au • hulit Numele 20. Toate • ostroavele au fu,,.it ş i ace �nezeul�1 c�re are stăpînire peste munţii nu s'au mai găsit. " '';.P ·�. "· să-1 \e d�!gu, �1 •• nu s'au pocăit ca 2 1. _0 :  grindină mare, a le cărei boacaP.•.21>. te.slava._ " Ve .... 11 .21 . ,,,,. nan . ; . 22 , 23 . be c11:1tareau aproape u� !J lant, a că-77 P · 11 · 13· "· '· zut din cer peste oameni . Şi oamenii „ 
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au hulit pe Dumnezeu din pricina ur
giei ţ grindinii, pentrucă această ur
gie era foarte mare. 

'-'Cap.11.19. ""''Y°ers.9.11. ţE.Iod.9.23-25. 17 1. Apoi unul • din cei şapte _în
geri, cari ţin_eau cel_e şa�te poh�e, 

a venit de a vorbit cu mine, ş1 m1-a zis : 
„Vino să-ţi •• arăt judecata curYei_ţ ce
lei mari, care ţţ şade pe ape man. 
:.."Cap. 21, 9. :i.'=:.." C.'i.p.16.19; tS.161 1:-, 19. ţ:Xau.m. 3. 4. 
Cap.19.2. ttier.51.13. Yers.I�. 
2. Cu • ea au curvit împăraţii pămîn

tulu i ; ş i  locuitorii pămîntului s'au •• 
îmbătat de dnul curviei ei !" 

""Cap. 18.3. -.'=.' ]E'r.51. :-• Cap. U..S.: 18.S. 
3. Şi m'a dus, în Duhul, într'o • pu

stie. Şi am \'ăzut o femeie, şezînd 
pe "" o fiară de cotoare stacojie, plină 
cu nume ţ de hulă, ş i  ţţ a\·e.a şapte 
capete şi zece •ţ coarne. •• cap . 12 . s , u. 
**Cap.12. 3. +Cap. 13. 1.  tt '"ers.9. ;�T \'erş . 12. 

4. femeia aceasta era • îmbrăcată cu 
purpură şi stacojiu ; era împodobită •• 
cu aur, cu pietre scumpe şi cu măr
găritare. Ţinea ţ în mină un potir de 
aur, plin ţţ de spurcăciuni şi de necu
răţiile curviei ei. •eap.1s.1:i,1s. •''Dan.11.:is. 
ţ ler.51. i. C::t.p. IS.6. ţţCap. U.S. 

5. Pe frunte purta scris un nume, o 
taină • :  „Babilonul cel •• mare, mama ţ 
curvelor şi spurcăciunilor pămîntului." 
:.'<2Tes.2.i. ''""Cap.ll. S; J.J .S.; lG. lO; IS. 2, 10, 21. ţCao. lS.9;19.2. 
6. Şi am văzut pe • femeia aceasta, 

îmbătată de •• sîngele sfinţilor şi de 
sîngele mucenicilor ţ lui Isus. Cînd am 
văzut-o, m'am mirat minune mare. 

1 1 . Şi fiara, care era, şi_ nu .mai este; 
ea însăş este al optulea 1mparat : este 
din numărul celor şapte, şi • merge la 
perzare. •Yen.s. 

1 2. Cele • zece coarne, pe cari le-ai 
văzut, sînt zece împăraţi, cari n'au pri
mit încă împărăţia, ci vor primi putere 
împărătească timp de un ceas împreu
nă cu fiara. 

;' Dan . ':' . 20. Zsh . 1 . lt\ 19, 21. Cap.13.1. 
1 3. Toţi au acelaş gînd, şi dau fiarei 

puterea şi stăpînirea lor. 
1 4. Ei • se vor război cu Mielul ; dar 

Mielul îi va birui, pentrucă •• El este 
Domnul domnilor şi Impăratul împă
raţilor. Şi ţ cei chemaţi, aleşi şi cre
dincioşi, cari sînt cu El, de asemenea 
îi vor birui. �c.p.1s.u; 19.19. '"-'Deut.10.1;. 
1 Ti m . 6 . 15. ('ap. 19.16. tler.50 . .U , 45. CRp.U..4.. 

1 5. Apoi mi-a zis : „Apele •, pe cari 
le-ai văzut, pe cari şade curva, sînt„ 
noroade, gloate, neamuri şi  limbi. 

""' Isa. 8.7.Yers.1. ::.'=;' Vap.13.;. 
1 6. Cele zece coarne, pe cari le-ai \"ă

zut, şi fiara, \'Or • urî pe curvă, o vor 
pustii, şi o vor lăsa goală ••. Carnea 
i-o vor mînca, şi o ţ vor arde cu foc. 
;' Ier. 50.41,42. Cnp.16.12. :.'<>.' Ezec. 16 .37---"

· 
Cap.lS.16. 

� l't\ll . 18.S. 
1 7. Căci • Dumnezeu le-a pus în ini

mă să-I aducă la îndeplinire planul 
Lui : să se înYOiască pe deplin şi s� de.a 
fiarei stăpînirea lor împărăt�asca, pi: 
nă •• se \'or îndeplini cuvintele 1111 
Dumnezeu. "" 2'1A's.:?.n. "''' Cap.to.:. 

1 8. Şi femeia, pe care ai văzut·?· 
este • cetatea cea mare care•• are sta
pînire peste împăraţii

' 
pămîntului." 

„-,. Cap.16.19. "'"" Cap. I!!. •· 
;\ Cap. I�. ::!-t. ;�,� t'llp. 1s.1r,; 16. ll. tCnp. li .�l, 10; 12. 1 1 .  
7. Şi îngerul mi-a zis : „De ce te 

miri ? ' '  I ţ i  \'Oi spune taina acestei fe
mei şi a fiarei care o poartă, şi care 
are cele şapte capete şi cele zece 18 1. După • aceea, am \'ăzut pogo
coarne. rîndu-se din cer un alt în&"er, ca�e 

8. fiara, pe care ai văzut-o, era, şi avea o mare putere ; ş i •• pămmtul s a 
nu mai este. Ea are • să se ridice d in  luminat de slan lui. Adînc, şi are să •• se ducă la perzarc. -• cop. 1 ; . 1 .  -"'E•ec·'-�· 2· Şi locuitorii pămîntului, ale ţ căror 2. El a strigat cu glas tare, şi ii zis : 
nume n'au fost scrise dela întemeierea „A • căzut, a căzut, Babilonul cel ma· 
lumii în cartea ,-ieţii, se ţţ rnr mira re ! A •• ajuns un locaş al dracilor, 0 
cînd vor ndea că fiara era, nu mai închisoare a oricărui duh necurat, 0 
�0�\��i>�!1�·:t��-�t 3�+���:;��1iJ.\/ ; n. 1 .  ;��cap . u . închisoare ţ a oricărei păsări necurate 
9. Aici • este mintea plină de în te- �;� I�\�!:���; :?U;����/�\::.=��

1
.·�-,';I:�."8ţ���i�4�; lepciune. -:- Cele ••_ şapte cap�te sînt "'· '" Mare . 5 . 0 , 3 .  • 

• • 1 şapte munţi, pe cart şade femeia. 3. pentrucă toate neamurile a':1 • ba�
-• . :• cui�;"·'�: ""' .l'"l': 13· ' - 1 din„ vi�ul. miniei curvie! ei, ş1 1�1P:. 1 O. Smt ş1 şapte 1mparaţ1 . cinci au raţn pammtului au curvit cu ea şt n . c�z�t, u�ul _est_e, cel�lt �·a. venit în_căJ gusto�ii_•• piimîn!11l�i . s'au îmbogăl1. 1  ş1 cmd \ a  \ ent, e l  \ a  rammea puţina prin risipa desfătaru e1." . 5 \'reme. ;� C11p. u . s; ti.2.  "'"" Yers. 11. 15. rs.'\.4• · 1 · 
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. . lt I s rile alese, strălucite, sînt pierdute pen-
- 4. Ap!'i am auz�t-�m �er 

��-l�cuÎ �i' tru tine, şi nu le vei mai găsi. 
care zicea : „leş1ţ1 _ dm

f
" . J _ t . 1� 1 5. Ceice fac negoţ • cu aceste lucn�

poporul �e� c� sa n1:1 . iţi l?�r aşi 
- ri cari s'au îmbogăţit de pe u"!'a e•: 

p�cate!e e1, ŞI sa nu f1ţ1 lov1ţ1 cu ur 
v�r sta departe de ea, de fr!ca chmulu1 

giile ';.11� . ..... �·o: f.2 . l l .  1er.50. S; o1.6,4S. 2<:_or. 6. � - ei. Vor. plînge,_ se.v
or t!�gu1,_ 1 ·����;� 

5 Pentrucă • păcatele ei s'au mgra: 1 6. ŞI vor zic� . „Va_i · vai · 
tă 

e . 
mădit şi au ajuns pînă în cer ; ş1 cea mare, �are era 1mbrli.ca. cu m 
Dum�ezeu „ Şi-a adus aminte de ne- foarte supţ1re, cu purp1;1ră ŞI cu sta
legiuirile ei. c<;>jiu, care era !mpodob1tă _cu a�r, cu 

• Fac. 1s.21\ 21. 1er.s1.9. Ion" 1 . 2. ''• Cap. 16.l9. pietre scumpe ŞI cu mărgăritare . 
6 Răsplătiţi-i • cum v'a răsplătit ea, • cap. 17· •·  

şi :întoarceţi-i de două ori cit faptele 1 7. Atîtea bogăţii într�u� • ce�� s'a1! 
ei. Turnaţi-i•• îndoit în potirul în care prăpădit !" - Ş1 •• �oţ1 c1rmac11, toţi 
a amestecatţ ea ! • PB. 1T..s. 1er.50.10,19; 51.2�49. ceice tnerg cu corabia pe ma�e, man-
2T1m.•.1•. cap.rn.10. ••cap. u . 10. t C•p. 16. 19. narii, şi toţi ceice cîştigă dm mare, 
7. Pe cit • s'a slăvit pe sine însăs, şi stăteau departe ; 

s'a desfătat în risipă, pe atît daţi-i • • ve„. 10. •• IM. :?:1. u. E ..... :!7.�: 
chin şi tînguire ! Pentrucă zice în ini- 1 8. şi •, cmd au văzut fumul ardem 
ma ei : „Şed ca împărătească••, nu sînt ei, strigau : „Care •• cetate era ca ce
văduvă, şi nu \'Oi şti ce este tîngui- tatea cea mare ?" 
rea !" "' Ezt"l'. �- :? ,  ett.·. "'"'"'-' ba.-t.;. ; ,s. T'-"'f.2.1.;. '-" 1-:Zec. z; . �\ 31. V'E"n . 9. (l.:i('ap. 13.4. 

S. Tocmai pentru aceea, într'o • sin- 1 9. Şi îşi aruncau • ţărînă în cap, 
gură zi vor veni urgiile ei : moartea, plîngeau, se tînguiau, ţipau şi ziceau : 
tînguirea şi foametea. Şi va fi arsă de „Vai ! Vai ! Cetatea cea mare, al cărei 
tot în " foc, pentrucă ţ Domnul Dum- belşug de scumpeturi a îmbogăţit pe 
nezeu, care a judecat-o, este tare. toţi ceice a\·cau corăbii pe mare, într'o •isa.'7.9. \"ers.w. '''' C•p.1;.16. + Ier . 50. 34 . C-sp.11.1;. cl ipă •• a fost prefăcută într'un pu-9. Şi împăraţii • pămîntulu� cari au stiu !" curv�t şi s'au dezmierdat în risipă cu '' h». ; . 6. 1 Sam. " 1 2. """ 2. '"· E••<'. o; . '"· •'• Veno . �
ea, c1nd •• vor vedea fumul arderii ei 20. „Bucură-te de ea, cerule ! • Buo ţ vor plînge şi o vor boci. •Ezec.26'. c�raţi-vă ş_i voi, sfinţilor, apostolilor •0.17. C'ap.1;·"· Yer.i.3. „ Ier.5lUG. tv ..... 1s. C•p.19.3. ŞI proorocilor ! Pentru că •• Dumnezeu 1 0. Ei vor sta departe, de frică să nu ,.•a făcut dreptate, şi a judecat-o." ca�f în chinul ei, şi vor zice : „Vai ! • "'-lsn . .u.:.!:�; .a9.13. It'r.;-.l . "-'· "'"'LuC'. l l . .fi!l, 50. t\qi . 19. : . vai · Babilonul, cetatea cea mare, ce- 21 .  Atunci un înger puternic a ridicat 
���!c��: ,��

re ! lntr'o •• clipă ţi-a venit de jo_s o piatră ca ? mare piatră de · -:-- • 
. " _ _ ; moara, a arunc�t_-o m mare, şi a zis : 1 1�·-1·9· Cap.u.�. •· \ ers. i . . rn_ ' „Cu • aşa repez1c1une va fi aruncat B _ 

i 
1� Jl!�gustom • pă�înt_ului _o plîng- bil<:>m�l, ce!atea cea mare, şi nu •• ,� � . Jales.c, _ pentru ca mmem nu le mai f1 găsit ! ,, Ier. oi . °'· .,, c„p . 12 .  ,, 16. 3.• a1 cumpara marfa;Ezoo.2;.�;-:i.;. '"••� s 

?�- Şi • nu se .va ma_i _au!i în t in� 
1 2. marfă • de d o.- ·: . !!ICI sunet de alaute, mei cmtece d in tre scumpe de 

r::�;g. �
t 
ar„i�t, �e pie- •�s!ru!fle!lte, . n ici cîntatori din fluiere ţire, de pu�pură de �

·-�re� � IR sup- mei c1ntaton din trîmb iţe ; nu se ,.� coji':1_ ; nici feluritele Io: s�i�r�·d�
e
l:�

a� �!�t�
ăsi la tine niciun meşter în yreu� 

de tun, tot felul de vase de fld t t , �- şug _oarecare. Nu se va ma i  au<!i felul de_ vase de lemn foart� s�� 
o m tme '�u1et:!1l .mor!i: . de arama, de fer şi de marmoră ; mp, 23. Lu�"t����-- ;�- ,  · ·'�: to. 9; �5. '.o. E • ..., __ c'l. 13. 

1 3 . . -' Cap . JO . < - mi , f . mpu nu \ a  ma i  l u-
n�ci· �i��;��l�

ţiş�i��
a, !!ici m�r�d�ni!!e, tin�

a
g;�sull�i��I�� .�e

şi"�1 ":na/r 
au�i în 

i:�c�ăv�u1, nici _u!!td����C�icl
a�:�a� rii

nt
p
r
ă
uc� �efil!storii t tă_! erau ���··m: . .e. tot, n1c1 grml nici boii . . . mm u Ul, pentruca ţţ toate nea-�i�i· s�1fi1 �

aii, nici căru'ţele, n ici �oi\�1 ;::unie au fost amăgite de vrăjitoria 
l�i4 . • Şi ;:�e;e

o
!tit�i!oct�rit;:-�"'ir- 13� '"t� �:-�r.;„�'.o::.:;�:��"�--� '�·'.','.': :•;: z;.'.''; 3:� l i .  t ha.%1.s. 

tau s au dus dela tine. Toate lu�:�- sî�el
ş
: p

pentruc_a
l 
• a�olo a fost găsit rooroc1 or Ş I  al sfinţilor şi al 
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tuturor celor ce au fost jungheaţi •• pe nă-te ! (Căci mărturia lui Isus este du-
pămînt." •Cap. 11.s. ••Ier.61.49. ��

1
�.���:���i.;:'J.ao�.��:c���i2�;t•

p
t
. 1
0.26; 

• 
1 t. Apoi • am văzut cerul deschis, şi 19 1 . După aceea, am auzit • m cer iată că s'a arătat un •• cal alb ! Cel ce ca un glas puternic de gloată muţ- sta pe el, se cheamă „Cel . cred!ntă care zicea : „Aliluia ! A Domnului, cios ţ" şi „Cel adevărat", ş1 El  JUD�mnezeului nostru, este mîntuirea ••, decă ţţ şi Se luptă cu dreptate. slava, cinstea şi puterea ! •Cap.15.5. ••cap.e.2. tCap.3.U. ttlea.11.•. • cap. 11 .16. ••cap.4 .1 1 ; 1 . 10,12;12.10. 
1 2. Ochii • Lui erau ca para focului ; 

2. Pentrucă judecăţile Lui sînt ade- capul „ îl avea încununat cu multe vărate • şi drepte. El a judecat pe cur- cununi împărăteşti,_ şi ţ. purta �n nuva cea mare, care strica pămîntul cu me scris, pe care mmem nu-l ştie, decurvia ei, şi a răzbunat •• sîngele ro- cit numai El singur. bilor Săi, din mina ei." "Cap. 1 . 14; 2. 18. ••Cap.6.2. tCap . 2. 17. Vers.16. 
•cnp.16.3; 16.7. ••Deut.32 .43• Cap .G. lO; 18· 20· 

1 3. Era • îmbrăcat cu o haină muiată 3. Şi au zis a doua oară : „Aliluia ! ·. · în sînge. Numele Lui este : „CuvînFumul • ei se ridică în sus în vecii tul •• lui Dumnezeu." vecilor !" "lsa. 3'. lO. Cap . 14.. ll; B. 9, IB. ..., Iea. 63. 2, 3. ('i*Ioan t . 1 .  l loan6.7. 
4. Şi cei • douăzeci şi patru de bătrî- 1 4. Oştile • din cer l i  ul"l!1au căl_ări ni şi cele patru făpturi vii s'au arun: pe cai albi, îmbrăcate •• cu m supţ1re, cat la pămînt şi s'au închinat lui alb şi curat. Dumnezeu, care şedea _pe scau_nu! �� •Cap . 14.20. ·=·•Mat.28.3. Cap . •. • ; 7. 9. domnie. Şi au zis : „Amin •• ! Ahlma ! 1 5. Din • gura Lui ieşea o sa�ie as-

•c•p.4.4, 6 , 10; o.14 . •  :„:· 1 Cron . 1s.:i&. Neem . 0 . 13; 8. G .  cuţită, ca să loveas.că �.eamunle . cu Coi•. 5· 1 4 ·  ea, pe cari•• le va CJrmm cu !1� toiag 5. Şi din scaunul de domnie a ieşit de fer. Şi ţ va călca cu pmoarele un glas, care zicea : „Lăudaţi• pe Dum- teascul vinului mîniei aprinse a atotnczeul nostru, toţi robii Lui, voi cari puternicului Dumnezeu. • 1ea. 11.4. 2 Tee.2.8. yă temeţi de El, mici şi „ mari !" 
Cnp. 1.rn. vere. 21 . ''''Pe.2. 9.C•p.2.27; 12.i. ţ iea . 63.3. „� p8 . 134.. l ; l3i'"1 . 1 .  a:<a:• cup. U . 18; 20. 12 . Cap.l4. l9,20• • 6. Ş i •  am auzit, ca un glas de gloa- 1 6. Pe haină şi pe coapsă avea• scris tă multă, ca vuietul unor ape multe, numele acesta : „lmpăratul •• împăra

ca bubuitul unor tunete puternice, ca- ţilor şi Domnul domnilor." re zicea : „Aliluia ! Domnul ••, Dum- •Yers.12. ••Dao.2.47. 1Tim.6.1&. Cap.11.u. 
nezeul nostru Cel Atotputernic, a înce- 1 7. Apoi am văzut un înger, c�re stăput să împărăţească. • Ezec. t .24 ; 43.2 . tea în p icioare în soare. El a stnga_t cu 
cnp . u . 2 .  ""Cnp.11. 15, 11 ; 12. 10; 21 . 22 .  glas tare, şi a zis tuturor• pă�ănlor, 7. Să ne bucurăm, să ne veselim, şi cari sburau prin mijlocul ceruim : „Vesă- 1  dăm slavă ! Căci a • venit nunta niţi ••, adunaţi-vă la ospăţul cel mare 
Mielului ; soţia Lui s'a pregătit, al lui Dumnezeu, " Ven; . 21 . ••Ezec. 39. l'.· �· l\tllt.:ri. 2; 2:>. to. :.! cor . 1 1 . 2. Ercs.r>.32. cap. 21. 2.. o. 1 8. ca • să mîncaţ i  carnea împărat�-8. şi i s'a dat • să se îmbrace cu in lor, carnea căpitanilor, carnea celor vi: supţire, strălucitor, şi curat." - (I- teji, carnea cailor şi a călăreţilor,. Ş� nul •• subţire sînt faptele neprihamte carnea a tot felul de oameni, slobozi ŞI ale sfinţ ilor.) robi, mici şi mari !" '' Ezec. 39. lB,�: ''l's . 45. rn,14.  Ezec.16.10. Cap. a . 1e. ••Po . 132 . •. i 1 9. Şi • am văzut fiara şi pe împăraţi� 9. Apoi m i-a zis : „Scrie : F��ice � de 1 pil.mîntului şi oştile lor, adunate ca sa cei chemaţi la ospăţul nunţu Mielu- facă răsboi cu Cel ce şedea călare pe 
lui ! "  Apoi mi-a. zis : „Aces_tea •• sînt cal şi cu oastea Lui. " Cap.16. 16; 11:':· 1'" adevăratele cuv inte ale lui Dumne- 20. Şi • fiara a fost prinsă. Şi im· zeu ! "  preună cu  ea, a fost prins pro<;>rocul 

�·�lnt. 2'.t. 2, a. Lul·. u . 16, 16. �·(1Cap . 2i . u ;  22 . 0. m incinos, care făcuse înaintea ei se�-
l l

t
1 1_

o
c
. 

aŞs
i
a· 

m
n1'a_

ar;_n1nc.h1.an
ru

l un1.c.
a
D
t 
a
lraepm

ici
1.
o
-aa
rze1· s

le
.· nele, cu cari amăgise pe cei ce pri

i miseră semnul fiarei, şi •• se închma
„Fereştc-te •• să faci una ca aceasta ! seră icoanei ei. Amîndo i aceştia ţ au 
Eu sînt un împreună sluj itor cu tine fost aruncaţi de vii în iazul de foc, 
tr?� f�iţifs�!'.· ��ii hf��

t
;::�

ă
î:Cti: ��6;Pţt:���n�.1���:���- tt0c���i��o'.�i.!: 
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f" unciţi f zi şi noapte 
. f t ucişi •  cu sabia, cmos. Ş1 vor I m 

21 .  �ar ceil�It1 au Celui ce şedea că- în vecii ve�i��!: s. •• cap . 19, 20. t Cap. u. 10. 11 . 
care ieşea d1n

ş ·gra
te •• păsările s'au f . " ut un scaun de dom-lare pe cal. I oa 1 1 . Apoi �m vaz . Celce şedea pe săturat din .c�:�_;:. ����rs. 17,18. ţ Cap. 17. 16. nie mare ŞI al_b, ŞI � • fugit dinain-el. Pămîntul ş1 ceru al! " it Ioc pen-

1 A oi am văzut pogor�ndu-�e tea Lui, şi •• nu s;; 1?1�!P�:.
s
1. **Dan. 2.as. 20 din. fer 1!n îng�r'1· 

c
un
are

1:Jţ
m��:;, tru ele. "2Pet. 3. 7,  ' . . . • i mină cheia· Admculm Ş • cap . 1 . 18, 9. i . 1 2  Şi am văzut pe m.o�ţ1, man ş 

. : tind în picioare înaintea scaunu-
2 El a pus mina pe balaur_•, P) jar: ��c1d! domnie. Nişte •• c�r!i au f�st 

peie cel vechi, care este D1avo _u J• deschise. Şi a fost des_ch��a ? alta f 
Saţana, şi I-a le�2aPte1���.!��d�s.�:;12_; carte care este cartea v1eţ11. Ş 1

1
m0[f11 

au f�t judecaţi după_ ff _fap�e � or, a
�
1. 

L-a aruncat în Adînc, l-a închis 
după cele ce erau scrise m cartile a� 

ac�lo şi a pecetluit • intrarea deasu-
celea. •Cap.19,5. MDan. 7. IO. tPa .69.28. D�n. 12.9

1 . 
ra lu' 1· ca „ să nu mai înşe_l e  Ne_amu- 13 8 21 r ttler 11 10 :12. 1 · p ' I . e de ;!i•lllp. '16'.·213 .. CRaopm . . 32 . . 56;. c'ap'. ·- · 23

. ,:22 ·
. 12 . ,:erB·. 13: • rile, pînă se vor împ ii;t1 cc:• � mi  „ 

ani. După aceea, trebme sa fie desle· 
1 3. Marea a dat înapoi pe m?rtii cari 

gat pentru 
�1:,t�nL�r�,��;_ 16 _ 14 , rn. vers.8. erau în ea ; Moartea • ş i  Lo��mţ� mor· 

d d ţilor au dat înapoi pe l'!lorţu cari e�'!,� 4. Şi am văzut nişte scaune • e 
.0n;· în ele Fiecare a fost J udecat dup a  nie · ş i  celorce a u  şezut p e  ele, h s a  

faptei� lui. "Cap. 6. 9. *"'Ve".'. 12. dat ' judecata ••. Şi am văzut s�flet�- . t I Ie ţ celorce li se _tăiase c�pu_I dm . �n- 1 4. Şi Moartea • �i �ocumţa mor 1 or 
cina mărturiei Im Isus ş1 dm pncma au fost aruncate m iazul de foc. Ia· 
Cuvîntului lui Dumnezeu, şi ale celor- zul •• de f

_;>1
c
c!�!;_2�����e!, �.�����p. 21 . s .  ce ţţ nu se _închinas_er� fi�rei şi icoa: 

nei ei •ţ, ş1 nu pnm1sera s�mf!ul e� 1 5. Oricine n'a fost găsit scris în car
pe frunte şi pe mină. �i au mv1!1t, ş 1 tea vieţii a fost aruncat • în iazul de  
au  ţ • împărăţit cu  Hristos o m i e  de  foc. ' "Cap. 19 .20. 
ani. *Dan. 7.9, 22, 27. MA.t.19.28. Luc. 2"2.30. ::O�!Cor.6.2,3. tCap.6.9. ttCap.13.12. �·ţCap.13.15,16. 
t�Rom.8.17. 2Tim.2.12. Cap. 5. 10. 
5. Ceilalţi morţi n'au înviat pînă nu 

s'au sfîrşit cei o mie de ani. Aceasta 
este întîia înviere. 

6. Fericiţi şi sfinţi sînt ceice au parte de întîia înviere ! Asupra lor a doua moarte • n'are nicio putere ; ci vor fi preoţi•• ai lui Dumnezeu şi ai lu i  Hristos, şi ţ vor împărăţi cu El o mie de ani. .;. Cap. 2. 11; 21. 8 . ..::::. Jsa. 61. 6. 1 Pet. 2. 9. Cap.J . 6 ;6. 10. tVers.4. .  
7: Cînd se vor împlini cei o mie de ani , �atana • va fi deslegat ; •Yers.2. • 8. ş1 va ieşi din temniţa lui, ca să • mşele Neamurile, cari sînt în cele pat�u colţuri ale pămîntului, pe Gog „ ş� pe . Magog, ca să-i ţ adune pentru ra�b.c;>1. Numărul lor va fi ca nisipul rnaru. �Ven;.a,10. «o:<Ezec.38.2; 39. 1 .  tCap. 16. 14. �- Şi: ei s'.au suit pe faţa pămîntului, şi au 1ncon1urat tabăra sfinţi lor ş i  cetate� prea iubită. Dar din cer s'a pogont un foc care i-a mistuit. 
1 O. Şi • diavolul, car��'t"î8��e��ec .:·;��6t 

���nc:_t în iazu.I de fc;ic şi de p�cioasă, e este fiara ş1 proorocul min-

21 1 .  Apoi am • văzut un cer nou şi 
un pămînt nou ; pentrucă •• cerul 

dintîi şi pămîntul dintîi pieriseră, şi 
marea nu mai era. 

* Isa. 65. 17; 66 . 22 .  2Pet. 3. 13 . **Cap. 2(). II. 
2. Şi eu am văzut • coborînduse din 

cer dela Dumnezeu, cetatea sfîntă, 
noul Ierusalim, gătită •• ca o mireasă 
împodobită pentru bărbatul ei. 
:;, Isa.52. t .  Gal . 4 . 26. Evr . 11 .  JO; 12 .22; 13.14. Cap. 3 . 12. Yers.10 • .;:.::' lsa.54. 5: Gl . ICJ. 2Cor. tl .2. 

3. Şi am auzit un glas tare, care ie
şea din scaunul de domnie, şi zicea : 
„lată cortul • lu i Dumnezeu cu oame
nii ! El va locui cu ei, ş i  ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. 

::< !..ev . 26. 1 1 . 12 . Ezec . .f3. 7 .  2Cor. 6. 16. Cup. 7. 15. 
4. El • va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi •• moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici ţ tînguire, n ici ti��t, nici dur��e, pentrucă l ucrurile dint11 aU trecut. �" Jea.'U>.8 . Cap. 7 . Ii. ::'(1. l Cor.16. 2G , 54 . Cap.20. 14. tlsa.35 . l0j 6l . 3 ;65 . J9. 
5 .  Celce • şedea pe scaunul de domnie a zis : „ Iată ••, Eu fac toate lucrurile noi." Şi a adăugat : „Scrie, 
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fiindcă aceste ţ cuvinte sînt vrednice 
de crezut şi adevărate." '' Cap . 4 . 2 , 9 ;  
5 . 1 ; 20.11. ::":= Jsa.43.19. 2Cor. 5. 17. tCap.19.9. 

6. Apoi mi-a zis : „S'a • isprăvit ! El!„ 
sînt Alfa şi Omega, lnceputul ŞI Sf1r
şitul. Celui ce îi este sete, î i voi j �a �� 
bea fără plată din izvorul apei v1eţ11. 
: =cap.16.li. =:,�· Cap. 1 . 8 ; 22 . 13. ţlsn..12.3;55.1. Ioun4. 
10,14;7.37.  Cap.22. li.  

7. Cel ce va birui, va moşteni aceste 
lucruri. Eu • voi fi Dumnezeul lui, ş i  
e l  va fi f iu l  Meu. "'Zah.8.8. Evr. 8.10. 

8. Dar • cît despre fricoşi, necredin
cioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjito
ri închinătorii la idoli, şi toţi mincino
şi\, partea lor este în iazul ••, care arde 
cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a 
doua." ::<1 Cor.6.9,10. Gal.5. 19-21. Efes . 5. 6. 
I Tim . 1 . 9. Evr.12. H. Cap.22.15. -=·�· Cap. 20.14.10. 

9. Apoi unul din cei • ş_apte î_ngeri, 
cari tineau cele şapte potire, plme cu 
cele din urmă şapte urgii, a venit şi a 
vorbit cu mine, şi mi-a zis : „Vino să-ţi 
arăt mireasa••, nevasta Mielului !" 

=:' Cap. 15. 1 ,  6 ,  7.  ·>:<Cnp. 19. 7 .  Vers . 2. t O. Şi m'a dus, în • Duhul, pe un 
munte mare şi înalt. 

Şi mi-a arătat cetatea „ sfîntă, Ieru
salimul, care se pogora din cer dela 
Dumnezeu, ::= cap. 1 . 10; 17.3. f.u:' Ezec. 48. Vers. 2. 

1 1 . avînd • slava lui Dumnezeu. Lu
mina ei era ca o piatră prea scum
pă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca 
cristalul. «Vers.23. Cap . 22 . 5 .  

1 2. Era înconjurată cu un zid mare şi 
înalt. Avea douăsprezece • porţi, şi 
la porţi, doisprezece îngeri. Şi pe ele 
erau scrise nişte nume : numele celor 
douăsprezece seminţii ale fiilor lui Is
rael. . Ezec.48. 31-3-1 . 

1 3. Spre • răsărit erau trei porţi ; spre 
miazănoapte, trei porţi ; spre miază
zi, trei porţi ; ş i  spre apus trei porţi. 

·:' Ezec.48.31-3,1. 

t 7. 1-a măsurat şi zidul, şi a găsit 
o sută patruze�i şi p�tr.u de coJi, după 
măsura oame01ior, cac1 cu masura a
ceasta măsura îngerul. 
1 8. Zidul era zidit de iaspis, şi ceta

tea era de aur curat, ca sticla curată. t 9. Temeliile • zidului cetăţii erau îm
podobite cu pietre scumpe de tot fe
lul : cea dintîi temelie era de iaspis ; 
a doua, de safir ; a treia de halchedon ; 
a patra, de smaragd ; *!sa.sui. 

20. a cincea de sardonix : a şasea, de 
sardiu ; a şaptea, de hrisolit ; a opta, 
de beril ; a noua, de topaz ; a zecea, de 
hrisopraz ; a unsprezecea, de iacint ; a 
douăsprezecea, de ametist. 

21. Cele douăsprezece porţi erau do
uăsprezece mărgăritare. fiecare poartă 
era dintr'un singur mărgăritar. Uliţa 
cetăţii • era de aur curat, ca sticla 
străvezie. «cap.22.2. 

22. In cetate n'am văzut niciun • Tem
plu ; pentrucă Domnul Dumnezeu, Cel 
Atotputernic, ca şi Mielul, sînt Tem
plul ei. '''loan4.23. 

23. Cetatea • n'are trebuinţă nici de 
soare, nici de lună, ca s'o lumineze ; 
căci o luminează slava lui Dumnezeu, 
şi făclia ei este Mielul. 

':'lsa.2,&. 23;60.19,20. Vers . 1 1 .  Cap . 2'2 . 5. 

24. Neamurile • vor umbla în lumina 
ei, şi împăraţii pămîntului îşi vor a
duce slava şi cinstea lor în ea. 

=:' rsa.60.3,5, 1 1 . G6. 12. 

25. Porţile • ei nu se vor închide ziua, 
fiindcă în ea nu va mai fi •• noapte. 

·:'J:oa.G0.11.  =:":' lsa.GO. 20. Zah.14. 7. Cap . 2'2. 5. 

26. ln ea vor aduce • slava şi cinstea 
Neamurilor. «vei�.2• . 

27. Nimic întinat n u • va intra în ea, 
nimeni care trăieşte în spurcăciune şi 
în minciună ; ci numai cei scrişi în 
cartea•• vieţii Mielului. «Jsa.35.B; 52. 1 ; 60.2J. 

Ioel3.17. Cnp. 22.H,ffi. o:":• Filitd.3. Cap.3.5i 13. Si 20.12. 1 4. Zidul cetăţii avea douăsprezece 
temelii, şi pe ele • erau cele douăspre- 22 1. Şi mi-a arătat un rîu • cu apa 
zece nume ale celor doisprezece apo- vieţii, limpede ca cristalul, car� stoli ai Mielului. ieşea din scaunul de domnie al lui 

''' M•t.16.18. Gal . 2 . 9 .  Ete> . 2 . 20. Dumnezeu şi al Mielului. 
1 5. lngerul, care vorbea cu mine, a- '''Ezec . 47 . 1 .  Zah.14-8· 

vea • ca măsurătoare o trestie de aur, 2. In • mijlocul pieţii cetăţii, şi pe 
ca să măsoare cetatea, porţile şi zidul cele două maluri ale rîului, era po
ci. ·0· Ezec .40.a.  za11 . 2 . 1. Cap.1i. i . mul •• vieţii, rodind douăsprezece fe-1 6. Cetatea era în patru colţuri, şi !uri de rod, şi dind rod în fiecar� 
lungim:a ei era cit lărgimea. . . lt!nă ; şi frunzele pomului slujesc la T A masurat cetatea cu trestia, ŞI a 1 vindecarea Neamurilor. gă�i_ţ .aproap� două�pr�zece .m}i " d_e l ':'Ezec.  47. 12. Ca.p.21.2i . =:":'Fa.c.2.9. cap .2.7 . tca�.21.2-1 .  

praim1. Lungimea, larg1mea ŞI  malţ1- 3. Nu • va mai fi nimic vredmc cţe 
mea erau deopotrivă. blestem acolo. Scaunul •• de domnie 
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I · f" 1 2. l ată •, Eu v in curînd ; şi răsp�a-
al lui Dumnezeu şi al Mi��u u1 vor 

I ta •• Mea este c u  M ine, c a  să ţ dau f1e-
în ea. Robii Lui l i  ��Ib�l��Ji1." *''Ezec. 48. 35, căruia după fapta lui. 

4. Ei vor • vedea faţa Lui, şi "" N u- '''Vers . 7 . **Isa. 40.10; 62 . 11 . ţRom .2.6;14.12. Cop.20.12. 

mele Lui va fi pe frunţile lor. 1 3. E u • sînt A l fa ş i  Omega, Cel d in: 
•Mat. a.s. 1Cor.rn.12. 1 1oao 3. 2. '"'' Cap. 3. 12'. 14. l . tîi şi Cel de pe urmă, l n ceputul ŞI 
5. Acolo nu va mai fi noapte •. ŞI n u  Sfîrşitul. « Isa. 41 . 4; « . 6 ; 48. 12. cap . 1 . 8, 1 1 ; 21 .� . 

vor mai avea trebuinţă nici de lampă, 1 4. Ferice • d e  cei ce îşi spală ha i
niei de lumina soarelui, pentrucă. Dom- nele ca să aibă drept l a •• pomul vie
nul •• D.u!11neze.1:1 îi ".a lumina. ŞI t vor I ţ i i ,  Şi ţ să intre p e  porţi î n  cetate ! 
Împărăţi ln VeCU vecilor. "Cap. 21. 23, 25. *Dan .12.12. l loan 3. 24. **Cap. 2. 7.  Vere.2. ţCap.21.270 �:��:i�i.9; 81. 11 . t Dan. 7. 27. Rom . 5. 17. 2 T1m. 2. 12. 1 5_._ A fa�ă • �.în! cîn_i i  :*, v_�ăjito.r i i, �r: 

6. Şi îngerul mi-a zis : „Acest� • cu- va�1�, u�1gaş11, m�1�atoru. la _1�oh, _ş i  
vinte sînt vrednice de crezare ş 1  ade- o r.1c1�e �ubeşte mmc1un a  ş1 tra1eşte m 
vărate. Şi Domnul, Dumnezeul duhu- m inciuna ! * l Cor. 6 . 9 , 10. Gal. 5. 19-21. Col.3.G. 
rilor proorocilor, a •• trimes pe îngerul Cap. 9.20, 21 ; 21 . 8 .  *"''Filip. 3.2 . 
Său să arate robilor Săi lucrurile ,  cari 1 6. E u •, Isus, am trimes p e  îngerul 
au să se întîmple în curînd. - Meu să vă adeverească aceste l u crur i  

•:• cap. 19. 9; 2i . 5. '"'' Cap. L I. pentru Biserici. E u •• s în t  Rădăcina ş i  
7 .  Şi iată*, Eu vin curînd ! 1 - Feri- Sămînţa lu i  David, Luceafărul ţ s1ră

ce •• de cel ce păzeşte cuvintele pro- lucitor de dimineaţă. ''Cnp. 1 . 1. '"' Cnp. 5. 5. orociei din cartea aceasta !" ţ Num. 24 . 1 7 .  Zab . 6 . 12. 2Pet.t.19. Cap . 2. zs .  

s. Eu, loa��n=�· 1��:i� -��' ��0·:�·;�;- i�3� 1 7. Ş i  Duhu l  şi M ireasa • zic : „Vi· 
c�urile acestea. Şi după ce le-am auzit no !" Ş i  cine aude, să  zică : „Vino !" 
ş� le-am văzut, m'am • arunca t  la p i- Ş i •• celuice î i este sete, să v ină ; cine 
c1oarele îngerului, care m i  le arăta, ca vrea, să ia apa vieţii fără plată ! 
Să mă Închin lu i. ':'Cap.19. 10. Cap. 19.IO. ·:' Ca p . 2 L . 2 • 9 ·  :;'�' Isa.â.l. J . loan i . 3i. C'nn . 2 1 . G. 

?· Dar el mi-a zis : „Fereşte-te • să fa- 1 8. Mărturisesc o ricui aude cuvintele 
c�u na �a aceasta_! Eu sînt un împreu- proorociei d in cartea aceasta că, dacă• 
na slui�ţor . cu tine_, ş i  cu fraţii tă i ,  va adăuga c ineva ceva I a  e le ,  Dumne
proorocu, ş1 cu cei ce păzesc cuvin- zeu îi va •• adăuga urgiile scrise în 
tele din cartea aceasta. Inchină-te lu i cartea t aceasta. • Dent. 4. 2 ; 12 . az. Prov.30. G. Durnoezeu.' '  �' Dan . s. 26. -===:= Exod. 32. 3.3. Ps.69.28. Cap . 3. 5; rn. s.  t C:i p . 2 1 . 2 .  

1 �- �poi •. mi-a zis : „Să nu  pece- 1 9. Ş i  dacă scoate cineva ceva din cutlu1eşh cuvintele proorociei din car- vintele cărţii acestei proorocii , î i  va tea •• aceasta. Căci vremea este a- scoate. D_1;1m�ez_eu partea lu i  dela poproape. '"Dan . 12 . 4 , 9. Cap . 10 . 4 .  •·:·cap. 1 . 3. !11ul  v1eţ11 ş1 din cetatea sfîntă, scrise 
.1 1 .  C:ine • este nedrept, să fie nedrept rn cartea aceasta." şi i;ria� depar_te ; �ine este întinat, să �O. Cel ce ade\·ereşte aceste l u cruri 5� !nh�eze ş1 mai departe ; cine este zice : „Da •, Eu vin curînd." Am in •• i ��r� pn_hană să trăiască şi mai departe Vino ţ, Doamne ! suse ! · 

f�a prihană. Şi cine este sfînt să se "Yer>.12. '""'' ioan2i .2.>. t 2 Tim. 4 . s. 5 inţească şi mai departe ! 
' 

_21 .  Har1:1I • Domnului Isus H ristos să  
l. 1S11u: rt'pt't.le. 

"'Ezec.3.2;. Dnn . 12. 10. 2 Ti m . 3 . 13. fie CU \'Ol CU toţi ! Am in. 
"'Roiu . IG . 20, 2 -1 .  2Tes.3. JS. 
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