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oile acestea ce au fãcut? Mâna Ta sã se
îndrepte, dar, împotriva mea ºi împotriva casei tatãlui meu!”
*1 Cron. 21.17.
18. În ziua aceea, Gad a venit la
David ºi i-a zis: „Suie-te* ºi înalþã un
altar Domnului în aria lui Aravna,
*1 Cron. 21.18, etc.
iebusitul.”
19. David s-a suit, dupã cuvântul lui
Gad, cum poruncise Domnul.
20. Aravna s-a uitat ºi a vãzut pe
împãrat ºi pe slujitorii lui îndreptându-se spre el; ºi Aravna a ieºit ºi
s-a închinat înaintea împãratului, cu
faþa la pãmânt.
21. Aravna a zis: „Pentru ce vine
domnul meu, împãratul, la slujitorul lui?”
ªi David* a rãspuns: „Ca sã cumpãr de
la tine aria ºi sã zidesc în ea un altar
Domnului, pentru ca sã înceteze
urgia** aceasta de peste popor.”
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domnul meu, împãratul, aria ºi sã
aducã în ea jertfele care-i vor plãcea;
vezi*, boii vor fi pentru arderea de tot,
ºi carele cu uneltele lor vor þine loc de
lemne.”
*1 Împ. 19.21.
23. Aravna a dat împãratului totul. ªi
Aravna a zis împãratului: „Domnul
Dumnezeul tãu sã te* primeascã!”
*Ezec. 20.40,41.

24. Dar împãratul a zis lui Aravna:
„Nu! Vreau s-o cumpãr de la tine pe preþ
de argint ºi nu voi aduce Domnului
Dumnezeului meu arderi de tot, care
sã nu mã coste nimic.” ªi David a
cumpãrat** aria ºi boii cu cincizeci de
sicli de argint.
*1 Cron. 21.24,25.
25. David a zidit acolo un altar
Domnului ºi a adus arderi de tot ºi
jertfe de mulþumire.
Atunci Domnul* a fost potolit faþã de
*Gen. 23.8-16. **Num. 16.48,50. þarã ºi a încetat urgia** deasupra lui
22. Aravna a zis lui David: „Sã ia Israel.
*Cap. 21.14. **Vers. 21.

CARTEA ÎNTÂI A ÎMPÃRAÞILOR
SAU A TREIA A ÎMPÃRAÞILOR 1
(Deuteronom 32.15-18. Osea 10.1; 4.15.)

DOMNIA LUI SOLOMON
(2 Samuel 7.12-15. Capitolele 1-11. 2 Cronici 1-9. Psalm 89.)

Bãtrâneþea lui David
1. Împãratul David era bãtrân,
înaintat în vârstã; îl acopereau cu
haine ºi nu se putea încãlzi.
2. Slujitorii lui i-au zis: „Sã se caute
pentru domnul, împãratul, o fatã
fecioarã; ea sã stea înaintea împãratului, sã-l îngrijeascã ºi sã se culce la
sânul tãu; ºi domnul meu, împãratul,
se va încãlzi.”
3. Au cãutat în tot þinutul lui Israel o
fatã tânãrã ºi frumoasã ºi au gãsit pe
Abiºag, sunamita*, pe care au adus-o
*Ios. 19.18.
la împãrat.
4. Aceastã fatã era foarte frumoasã.
Ea a îngrijit pe împãrat ºi i-a slujit;
dar împãratul nu s-a împreunat cu ea.
Adonia vrea sã ia scaunul de domnie
5. Adonia*, fiul Haghitei, s-a sumeþit
pânã acolo încât a zis: „Eu voi fi
împãrat!” ªi ºi-a pregãtit** care ºi
cãlãreþi ºi cincizeci de oameni care
alergau înaintea lui. *2 Sam. 3.4. **2 Sam. 15.1.
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1. Aºa se numeºte în Septuaginta

6. Tatãl sãu nu-l mustrase niciodatã
în viaþa lui, zicând: „Pentru ce faci
aºa?” Adonia, de altfel, era foarte
frumos la chip ºi se nãscuse dupã*
Absalom.
*2 Sam. 3.3,4. 1 Cron. 3.2.
7. El a vorbit cu Ioab, fiul Þeruiei, ºi
cu preotul* Abiatar: ºi aceºtia au trecut
de** partea lui. *2 Sam. 20.25. **Cap. 2.22,28.
8. Dar preotul Þadoc, Benaia, fiul lui
Iehoiada, prorocul Natan, ªimei*, Rei
ºi vitejii** lui David n-au fost cu
Adonia.
*Cap. 4.18. **2 Sam. 23.8.
9. Adonia a tãiat oi, boi ºi viþei graºi,
lângã piatra lui Zohelet, care este lângã
En-Roguel; ºi a poftit pe toþi fraþii lui,
fiii împãratului, ºi pe toþi bãrbaþii lui
Iuda din slujba împãratului.
10. Dar n-a poftit pe prorocul Natan,
nici pe Benaia, nici pe viteji, nici pe
fratele sãu Solomon.
Bat-ªeba la David
11. Atunci Natan a zis Bat-ªebei, mama
lui Solomon: „N-ai auzit cã Adonia,

fiul Haghitei*, s-a fãcut împãrat, fãrã
sã ºtie domnul nostru David? *2 Sam. 3.4.
12. Vino, dar, acum, ºi-þi voi da un
sfat, ca sã-þi scapi viaþa ta ºi viaþa
fiului tãu Solomon.
13. Du-te, intrã la împãratul David ºi
spune-i: „Împãrate, domnul meu, n-ai
jurat tu roabei tale, zicând: „Fiul tãu
Solomon* va împãrãþi dupã mine ºi va
ºedea pe scaunul meu de domnie?”
Pentru ce, dar, împãrãþeºte Adonia?”
*1 Cron. 22.9.

14. ªi în timp ce tu vei vorbi cu
împãratul, eu însumi voi intra dupã
tine ºi-þi voi întãri cuvintele.”
15. Bat-ªeba s-a dus în odaia împãratului. El era foarte bãtrân; ºi Abiºag,
sunamita, îi slujea.
16. Bat-ªeba s-a plecat ºi s-a închinat
înaintea împãratului. ªi împãratul a
zis: „Ce vrei?”
17. Ea i-a rãspuns: „Domnul meu, tu
ai jurat* roabei tale pe Domnul Dumnezeul tãu, zicând: „Solomon, fiul tãu,
va împãrãþi dupã mine ºi va ºedea pe
scaunul meu de domnie.”
*Vers. 13,30.
18. ªi acum iatã cã Adonia împãrãþeºte! ªi tu nu ºtii, împãrate, domnul
meu!
19. El a* înjunghiat boi, viþei graºi ºi
oi, în mare numãr; ºi a poftit pe toþi
fiii împãratului, pe preotul Abiatar ºi
pe Ioab, cãpetenia oºtirii, dar pe robul
tãu Solomon nu l-a poftit.
*Vers. 7-9,25.
20. Împãrate, domnul meu, tot Israelul
are ochii îndreptaþi spre tine, ca sã-i
faci cunoscut cine va ºedea pe scaunul
de domnie al împãratului, domnului
meu, dupã el.
21. ªi când împãratul, domnul meu,
va fi culcat* împreunã cu pãrinþii sãi,
se va întâmpla cã eu ºi fiul meu Solomon vom fi priviþi ca niºte vinovaþi.”
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cãpeteniile oºtirii ºi pe preotul Abiatar.
ªi ei mãnâncã ºi beau înaintea lui ºi
zic: „Trãiascã împãratul** Adonia!”
*Vers. 19. **1 Sam. 10.24.

26. Dar nu m-a poftit nici pe mine, care
sunt robul tãu, nici pe preotul Þadoc,
nici pe Benaia, fiul lui Iehoiada, nici
pe robul tãu Solomon.
27. Oare din porunca domnului meu,
împãratul, are loc lucrul acesta ºi fãrã
sã fi fãcut cunoscut robului tãu cine
are sã se suie pe scaunul de domnie al
împãratului, domnului meu, dupã el?”
28. Împãratul David a rãspuns: „Chemaþi-mi pe Bat-ªeba.” Ea a intrat ºi
s-a înfãþiºat înaintea împãratului.
29. ªi împãratul a jurat ºi a zis: „Viu*
este Domnul, care m-a izbãvit din
toate necazurile,
*2 Sam. 4.9.
30. cã – aºa* cum am jurat pe Domnul
Dumnezeul lui Israel, zicând: „Fiul tãu
Solomon va împãrãþi dupã mine ºi va
ºedea pe scaunul meu de domnie în
locul meu” – aºa voi face azi.” *Vers. 17.
31. Bat-ªeba s-a plecat cu faþa la
pãmânt ºi s-a închinat înaintea împãratului. ªi a zis: „Trãiascã* pe vecie
domnul meu, împãratul David!”
*Neem. 2.3. Dan. 2.4.

Solomon, împãrat
32. Împãratul David a zis: „Chemaþi-mi
pe preotul Þadoc, pe prorocul Natan
ºi pe Benaia, fiul lui Iehoiada.” Ei
au intrat ºi s-au înfãþiºat înaintea
împãratului.
33. ªi împãratul le-a zis: „Luaþi* cu
voi pe slujitorii stãpânului vostru,
puneþi pe fiul meu Solomon cãlare pe
catârul meu ºi coborâþi-l la** Ghihon.
*2 Sam. 20.6. **2 Cron. 32.30.

34. Acolo, preotul Þadoc ºi prorocul
Natan sã-l* ungã împãrat peste Israel.
Sã sunaþi** din trâmbiþã ºi sã ziceþi:
*Deut. 31.16. Cap. 2.10.
împãratul Solomon!”
22. Pe când încã vorbea ea cu împã- „Trãiascã
*1 Sam. 10.1; 16.3,12. 2 Sam. 2.4; 5.3. Cap. 19.16. 2 Împ.
ratul, iatã cã a sosit prorocul Natan.
9.3; 11.12. **2 Sam. 15.10. 2 Împ. 9.13; 11.14.
23. Au dat de ºtire împãratului ºi au 35. Sã vã suiþi apoi dupã el ca sã vinã
zis: „Iatã cã a venit prorocul Natan!” sã se aºeze pe scaunul meu de domnie
El a intrat înaintea împãratului ºi s-a ºi sã împãrãþeascã în locul meu. Cãci
închinat înaintea împãratului cu faþa porunca mea este ca el sã fie cãpetenia
pânã la pãmânt.
lui Israel ºi Iuda.”
24. ªi Natan a zis: „Împãrate, domnul 36. Benaia, fiul lui Iehoiada, a rãspuns
meu, oare tu ai zis: „Adonia va împãrãþi împãratului: „Amin! Aºa sã vrea
dupã mine ºi va ºedea pe scaunul meu Domnul Dumnezeul domnului meu,
de domnie”?
împãratul:
25. Cãci el s-a* coborât astãzi, a tãiat 37. Domnul sã fie cu Solomon cum*
boi, viþei graºi ºi oi, în mare numãr; ºi a fost cu domnul meu, împãratul, ca
a poftit pe toþi fiii împãratului, pe sã-ºi înalþe** scaunul de domnie mai
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presus de scaunul de domnie al dom- 49. Toþi cei poftiþi de Adonia s-au
nului meu, împãratul David!”
umplut de spaimã; s-au sculat ºi au
*Ios. 1.5,17. 1 Sam. 20.13. **Vers. 47. plecat care încotro.
38. Atunci preotul Þadoc s-a coborât 50. Adonia s-a temut de Solomon;
împreunã cu prorocul Natan, cu Be- s-a sculat ºi el, a plecat ºi s-a apucat*
naia*, fiul lui Iehoiada, cu cheretiþii ºi de coarnele altarului.
*Cap. 2.28.
peletiþii; au pus pe Solomon cãlare pe 51. Au venit ºi au spus lui Solomon:
catârul împãratului David ºi l-au dus „Iatã cã Adonia se teme de împãratul
*2 Sam. 8.18; 23.20-23. Solomon ºi s-a apucat de coarnele
la Ghihon.
39. Preotul Þadoc a luat cornul cu altarului, zicând: „Sã-mi jure împãratul
untdelemn* din Cort ºi a uns** pe Solomon azi cã nu va omorî pe robul
Solomon. Au sunat din trâmbiþã, ºi sãu cu sabia!”
tot† poporul a zis: „Trãiascã împãratul 52. Solomon a zis: „Dacã va fi om
Solomon!”
*Exod 30.23,25,32. cinstit, un* pãr din cap nu-i va cãdea
Ps. 89.20. **1 Cron. 29.22. †1 Sam. 10.24.
la pãmânt; dar dacã se va gãsi rãutate
40. Tot poporul s-a suit dupã el, ºi în el, va muri.”
poporul cânta din fluier ºi se desfãta
*1 Sam. 14.45. 2 Sam. 14.11. Fapt. 27.34.
cu mare bucurie; se clãtina pãmântul 53. ªi împãratul Solomon a trimis
de strigãtele lor.
niºte oameni, care l-au coborât de pe
altar. El a venit ºi s-a închinat înaintea
Adonia aude
împãratului Solomon, ºi Solomon i-a
41. Zvonul acesta a ajuns pânã la zis: „Du-te acasã.”
Adonia ºi la toþi cei poftiþi care erau
cu el, tocmai în clipa când sfârºeau de
mâncat. Ioab, auzind sunetul trâmbiþei, Învãþãturile date lui Solomon la moarte
1. David se apropia de clipa* morþii
a zis: „Ce este cu vuietul acesta de
ºi a dat îndrumãri fiului sãu
care rãsunã cetatea?”
*Gen. 47.29. Deut. 31.14.
42. Pe când vorbea el încã, a venit Solomon, zicând:
Ionatan, fiul preotului Abiatar. ªi Adonia 2. „Eu* plec pe calea pe care merge
a zis: „Apropie-te, cã eºti un om* toatã lumea. Întãreºte-te** ºi fii om!
*Ios. 23.14. **Deut. 17.19,20.
viteaz ºi aduci veºti bune.” *2 Sam. 18.27.
43. „Da”, a rãspuns Ionatan lui Adonia, 3. Pãzeºte poruncile Domnului Dum„domnul nostru, împãratul David, a nezeului tãu umblând în cãile Lui ºi
pãzind legile Lui, poruncile Lui, hotãfãcut împãrat pe Solomon.
44. A trimis cu el pe preotul Þadoc, rârile Lui ºi învãþãturile Lui, dupã
pe prorocul Natan, pe Benaia, fiul lui cum este scris în Legea lui Moise, ca
Iehoiada, pe cheretiþi ºi peletiþi, ºi l-au sã izbuteºti* în tot ce vei face ºi ori
încotro te vei întoarce
pus cãlare pe catârul împãratului.
*Deut. 29.9. Ios. 1.7. 1 Cron. 22.12,13.
45. Preotul Þadoc ºi prorocul Natan
l-au uns împãrat la Ghihon. De acolo 4. ºi pentru ca Domnul sã împlis-au suit veselindu-se, ºi cetatea a fost neascã* urmãtoarele cuvinte pe care le-a
pusã în miºcare: acesta este vuietul pe rostit pentru mine: „Dacã** fiii tãi vor
lua seama la calea lor, umblând† cu
care l-aþi auzit.
46. Solomon s-a ºi aºezat* pe scaunul credincioºie înaintea Mea, din toatã
de domnie al împãratului. *1 Cron. 29.23. inima lor ºi din tot sufletul lor, nu vei
47. ªi slujitorii împãratului au venit sã fi lipsit†† niciodatã de un urmaº pe
de domnie al lui Israel.”
binecuvânteze pe domnul nostru, împã- scaunul
*2 Sam. 7.25. **Ps. 132.12. †2 Împ. 20.3. ††2 Sam. 7.12,13.
ratul David, zicând: „Dumnezeul tãu sã Cap. 8.25.
facã numele lui Solomon mai* vestit 5. ªtii ce mi-a fãcut* Ioab, fiul Þeruiei,
decât numele tãu, ºi el sã-ºi înalþe scau- ce a fãcut celor douã cãpetenii ale
nul de domnie mai presus de scaunul oºtirii lui Israel, lui Abner**, fiul lui
tãu de domnie!” ªi împãratul s-a închi- Ner, ºi lui Amasa†, fiul lui Ieter.
*Vers. 37. **Gen. 47.31. I-a omorât; a vãrsat în timp de pace
nat* pe patul sãu.
48. Iatã ce a zis ºi împãratul: „Bine- sânge de rãzboi ºi a pus sângele de
cuvântat sã fie Domnul Dumnezeul lui rãzboi pe cingãtoarea cu care era
Israel care mi-a dat* astãzi un urmaº încins la mijloc ºi pe încãlþãmintea din
pe scaunul meu de domnie ºi mi-a picioare.
*2 Sam. 3.39;
îngãduit sã-l vãd!”
*Cap. 3.6. Ps. 132. 11,12. 18.5,12,14; 19.5-7. **2 Sam. 3.27. †2 Sam. 20.10.

6. Fã dupã înþelepciunea* ta, ºi sã nu 19. Bat-ªeba s-a dus la împãratul
laºi ca perii lui cei albi sã se coboare Solomon, sã-i vorbeascã pentru Adonia.
Împãratul s-a sculat s-o întâmpine, s-a
în pace în Locuinþa morþilor.
*Vers. 9. Prov. 20.26. închinat* înaintea ei ºi a ºezut pe
7. Sã te porþi cu bunãvoinþã cu fiii lui scaunul sãu de domnie. Au pus un
Barzilai*, galaaditul, ºi ei sã mãnânce** scaun pentru mama împãratului, ºi ea
la masã cu tine; cãci tot aºa s-au purtat a ºezut** la dreapta lui.
ºi ei† cu mine, ieºindu-mi înainte,
*Exod 20.12. **Ps. 45.9.
20. Apoi a zis: „Am sã-þi fac o micã
când fugeam de fratele tãu Absalom.
*2 Sam. 19.31,38. **2 Sam. 9.7,10; 19.28. †2 Sam. 17.27. rugãminte: sã mã asculþi!” ªi împã8. Iatã cã ai lângã tine pe ªimei*, fiul ratul i-a zis: „Cere, mamã, cãci te voi
lui Ghera, beniamitul, din Bahurim. asculta.”
El a rostit împotriva mea mari bles- 21. Ea a zis: „Abiºag, sunamita, sã fie
teme în ziua când mã duceam la datã de nevastã fratelui tãu Adonia.”
Mahanaim. Dar s-a coborât înaintea** 22. Împãratul Solomon a rãspuns
mea la Iordan, ºi i-am jurat† pe mamei sale: „Pentru ce ceri numai pe
Domnul, zicând: „Nu te voi omorî cu Abiºag, sunamita, pentru Adonia?
sabia.” *2 Sam. 16.5. **2 Sam. 19.18. †2 Sam. 19.23. Cere ºi împãrãþia pentru el – cãci este
9. Acum, tu sã nu-l laºi nepedepsit*; fratele meu mai mare decât mine –
cãci eºti un om înþelept ºi ºtii cum pentru el, pentru preotul Abiatar* ºi
trebuie sã te porþi cu el. Sã-i cobori pentru Ioab, fiul Þeruiei.”
*Cap. 1.7.
perii albi însângeraþi** în Locuinþa 23. Atunci împãratul a jurat pe Domnul,
morþilor.” *Exod 20.7. Iov 9.28. **Gen. 42.38; 44.31. zicând: „Sã mã pedepseascã Dumnezeu
10. David a adormit* cu pãrinþii lui ºi cu toatã* asprimea, dacã nu-l vor costa
a fost îngropat în cetatea** lui David. viaþa pe Adonia cuvintele acestea!
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*Cap. 1.21. Fapt. 2.29; 13.36. **2 Sam. 5.7.

11. Vremea cât a împãrãþit* David
peste Israel a fost de patruzeci de ani:
la Hebron a împãrãþit ºapte ani, iar la
Ierusalim a împãrãþit treizeci ºi trei de
ani.
*2 Sam. 5.4. 1 Cron. 29.26,27.
12. Solomon a ºezut* pe scaunul de
domnie al tatãlui sãu, David, ºi împãrãþia lui s-a întãrit foarte mult.
*1 Cron. 29.23. 2 Cron. 1.1.
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*Rut 1.17.

24. Acum, viu este Domnul, care m-a
întãrit ºi m-a suit pe scaunul de
domnie al tatãlui meu, David, ºi care
mi-a fãcut o casã, dupã fãgãduinþa*
Lui, cã astãzi va muri Adonia!”
*2 Sam. 7.11,13. 1 Cron. 22.10.

25. ªi împãratul Solomon a trimis pe
Benaia, fiul lui Iehoiada, care l-a lovit;
ºi Adonia a murit.

Solomon omoarã pe Adonia
13. Adonia, fiul Haghitei, s-a dus la
Bat-ªeba, mama lui Solomon. Ea i-a
zis: „Vii* cu gânduri paºnice?” El a
rãspuns: „Da.”
*1 Sam. 16.4,5.
14. ªi a adãugat: „Am sã-þi spun o
vorbã.” Ea a zis: „Vorbeºte!”
15. ªi el a zis: „ªtii cã împãrãþia era*
a mea ºi cã tot Israelul îºi îndrepta
privirile spre mine ca sã fiu împãrat.
Dar împãrãþia s-a întors ºi a cãzut
fratelui meu, pentru cã Domnul i-a**
dat-o.

Abiatar scos din slujbã
26. Împãratul a zis apoi preotului
Abiatar: „Du-te la Anatot*, la moºiile
tale, cãci eºti vrednic de moarte; dar
nu te voi omorî azi, pentru cã ai purtat**
chivotul Domnului Dumnezeu înaintea
tatãlui meu, David, ºi pentru cã ai luat†
parte la toate suferinþele tatãlui meu.”

*Cap. 1.5. **1 Cron. 22.9,10; 28.5-7. Prov. 21.30. Dan. 2.21.

*1 Sam. 2.31-35.

16. Acum îþi cer un lucru: nu-þi întoarce
faþa!” Ea i-a rãspuns: „Vorbeºte!”
17. ªi el a zis: „Spune, te rog, împãratului Solomon – cãci nu se poate sã
nu te asculte – sã-mi dea de nevastã
pe* Abiºag, sunamita.”
*Cap. 1.3,4.
18. Bat-ªeba a zis: „Bine! Voi vorbi
împãratului pentru tine.”

*Ios. 21.18. **1 Sam. 23.6. 2 Sam. 15.24,29. †1 Sam.
22.20,23. 2 Sam. 15.24.

27. Astfel Solomon a scos pe Abiatar
din slujba de preot al Domnului, ca sã
împlineascã* cuvântul rostit de Domnul
asupra casei lui Eli, în Silo.
Omorârea lui Ioab
28. Vestea aceasta a ajuns pânã la
Ioab, care luase partea* lui Adonia,
mãcar cã nu luase partea lui Absalom.
ªi Ioab a fugit la Cortul Domnului ºi
s-a apucat** de coarnele altarului.
*Cap. 1.7. **Cap. 1.50.
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29. Au dat de ºtire împãratului Solomon cã Ioab a fugit la Cortul Domnului
ºi cã este la altar. ªi Solomon a trimis
pe Benaia, fiul lui Iehoiada, zicându-i:
„Du-te ºi loveºte-l!”
30. Benaia a ajuns la Cortul Domnului
ºi a zis lui Ioab: „Ieºi! Cãci aºa
porunceºte împãratul.”
Dar el a rãspuns: „Nu! Vreau sã mor
aici.” Benaia a spus lucrul acesta
împãratului zicând: „Aºa a vorbit Ioab
ºi aºa mi-a rãspuns.”
31. Împãratul a zis lui Benaia: „Fã*
cum a zis, loveºte-l ºi îngroapã-l; ºi
ia** astfel de peste mine ºi de peste
casa tatãlui meu sângele pe care l-a
vãrsat Ioab fãrã temei.
*Exod 21.14. **Num. 35.33. Deut. 19.13; 21.8,9.

32. Domnul va face ca sângele lui sã
cadã* asupra capului lui, pentru cã a
lovit pe doi bãrbaþi mai drepþi ºi mai
buni** decât el ºi i-a ucis cu sabia,
fãrã sã fi ºtiut tatãl meu, David: pe
Abner†, fiul lui Ner, cãpetenia oºtirii
lui Israel, ºi pe Amasa††, fiul lui Ieter,
*Judc. 9.24,57.
cãpetenia oºtirii lui Iuda.
Ps. 7.16. **2 Cron. 21.13. †2 Sam. 3.27. ††2 Sam. 20.10.

fiul lui Maaca, împãratul Gatului. Au
dat de ºtire lui ªimei, zicând: „Iatã cã
slujitorii tãi sunt la Gat.”
*1 Sam. 27.2.
40. ªimei s-a sculat, a pus ºaua pe
mãgar ºi s-a dus la Gat, la Achiº, sã-ºi
caute slujitorii. ªimei s-a dus ºi ºi-a
adus înapoi slujitorii din Gat.
41. Au dat de veste lui Solomon cã
ªimei a plecat din Ierusalim la Gat ºi
cã s-a întors.
42. Împãratul a chemat pe ªimei ºi
i-a zis: „Nu te-am pus eu sã juri pe
Domnul ºi nu þi-am spus eu hotãrât:
„Sã ºtii cã vei muri în ziua când vei
ieºi sã te duci într-o parte sau alta”? ªi
nu mi-ai rãspuns tu: „Bine! Am înþeles”?
43. Pentru ce atunci n-ai ascultat de
jurãmântul Domnului ºi de porunca pe
care þi-o dãdusem?”
44. ªi împãratul a zis lui ªimei: „ªtii
înãuntrul inimii tale tot* rãul pe care
l-ai fãcut tatãlui meu, David; Domnul** a întors rãutatea ta asupra
capului tãu. *2 Sam. 16.5. Ps. 7.16. **Ezec. 17.19.
45. Dar împãratul Solomon va fi
binecuvântat, ºi scaunul* de domnie al
lui David va fi întãrit pe vecie înaintea
*Prov. 25.5.
Domnului.”
46. ªi împãratul a poruncit lui Benaia,
fiul lui Iehoiada, care a ieºit ºi a lovit
pe ªimei; ºi ªimei a murit.
Astfel, împãrãþia* s-a întãrit în mâinile
lui Solomon.
*Vers. 12.

33. Sângele lor sã cadã peste capul
lui Ioab ºi peste capul urmaºilor* lui
pentru totdeauna; dar David**, sãmânþa
lui, casa lui ºi scaunul lui de domnie,
sã aibã parte de pace pe vecie din
partea Domnului.” *2 Sam. 3.29. **Prov. 25.5.
34. Benaia, fiul lui Iehoiada, s-a suit,
a lovit pe Ioab ºi l-a omorât. El a fost
Cãsãtoria lui Solomon – Visul lui
îngropat în casa lui, în pustiu.
1.
Solomon* s-a încuscrit cu
35. Împãratul a pus în fruntea oºtirii
faraon, împãratul Egiptului. A luat
pe Benaia, fiul lui Iehoiada, în locul
lui Ioab, iar în locul lui Abiatar* a pus de nevastã pe fata lui faraon ºi a adus-o
pe preotul Þadoc**.
în cetatea** lui David, pânã ºi-a
*Vers. 27. **Num. 25.11-13. 1 Sam. 2.35. 1 Cron. 6.53; 24.3. isprãvit de zidit casa† lui, casa†† Domnului ºi zidul*† dimprejurul IerusaliOmorârea lui ªimei
*Cap. 7.8; 9.24. **2 Sam. 5.7. †Cap. 7.1.
mului.
36. Împãratul a chemat pe ªimei* ºi ††Cap. 6. *†Cap. 9.15,19.
i-a zis: „Zideºte-þi o casã la Ierusalim: 2. Poporul* nu aducea jertfe decât pe
sã locuieºti în ea ºi sã nu ieºi din ea ca
înãlþimi, cãci pânã pe vremea aceasta
sã te duci într-o parte sau alta.
*2 Sam. 16.5. Vers. 8. nu se zidise încã o casã în Numele
37. Sã ºtii bine cã în ziua când vei Domnului. *Lev. 17.3-5. Deut. 12.2,4,5. Cap. 22.43.
ieºi ºi vei trece pârâul* Chedron, vei 3. Solomon iubea* pe Domnul ºi se
muri. Atunci sângele** tãu va cãdea þinea** de obiceiurile tatãlui sãu, David.
Numai cã aducea jertfe ºi tãmâie pe
asupra capului tãu.
*2 Sam. 15.23. **Lev. 20.9. Ios. 2.19. 2 Sam. 1.16. înãlþimi.
*Deut. 6.5; 30.16,20.
38. ªimei a rãspuns împãratului: Ps. 31.23. Rom. 8.28. 1 Cor. 8.3. **Vers. 6,14.
„Bine! Robul tãu va face cum spune 4. Împãratul s-a dus* la Gabaon sã
domnul meu, împãratul.” ªi ªimei a aducã jertfe acolo, cãci** era cea mai
locuit multã vreme la Ierusalim.
însemnatã înãlþime. Solomon a adus o
39. Dupã trei ani, s-a întâmplat cã doi mie de arderi de tot pe altar.
*2 Cron. 1.3. **1 Cron. 16.39. 2 Cron. 1.3.
slujitori ai lui ªimei au fugit la Achiº*,
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5. La Gabaon*, Domnul S-a arãtat în dat un ospãþ** tuturor slujitorilor lui.
vis** lui Solomon noaptea ºi Dumnezeu *Gen. 41.7. **Gen. 40.20. Cap. 8.65. Est. 1.3. Dan. 5.1.
Marc. 6.21.
i-a zis: „Cere ce vrei sã-þi dau.”
*Cap. 9.2. 2 Cron. 1.7. **Num. 12.6. Mat. 1.20; 2.13,19.
Judecata lui Solomon
6. Solomon* a rãspuns: „Tu ai arãtat
o mare bunãvoinþã faþã de robul Tãu 16. Atunci au venit douã femei curve
David, tatãl meu, pentru cã umbla** la împãrat ºi s-au înfãþiºat* înaintea
*Num. 27.2.
înaintea Ta în credincioºie, în dreptate lui.
ºi în curãþie de inimã faþã de Tine; i-ai 17. Una din femei a zis: „Rogu-mã,
pãstrat aceastã mare bunãvoinþã ºi domnul meu, eu ºi femeia aceasta
i-ai dat un fiu†, care ºade pe scaunul locuiam în aceeaºi casã, ºi am nãscut
lângã ea în casã.
lui de domnie, cum se vede astãzi.
18. Dupã trei zile, femeia aceasta a
*2 Cron. 1.8, etc. **Cap. 2.4; 9.4. 2 Împ. 20.3. Ps. 15.2.
†Cap. 1.48.
nãscut ºi ea. Locuiam împreunã, nici
7. Acum Doamne Dumnezeul meu, un strãin nu era cu noi în casã. Nu
Tu ai pus pe robul Tãu sã împãrãþeascã eram decât noi amândouã.
în locul tatãlui meu, David; ºi eu nu 19. Peste noapte, fiul acestei femei a
sunt decât un tânãr*, nu sunt încer- murit, pentru cã se culcase peste el.
cat**.
*1 Cron. 29.1. **Num. 27.17.
20. Ea s-a sculat pe la mijlocul nopþii,
8. Robul Tãu este în mijlocul popo- a luat pe fiul meu de lângã mine, pe
rului pe care l-ai* ales, popor foarte când dormea roaba ta, ºi l-a culcat la
mare, care nu poate fi nici** socotit, sânul ei: iar pe fiul ei, care murise, l-a
nici numãrat, din pricina mulþimii lui. culcat la sânul meu.
*Deut. 7.6. **Gen. 13.16; 15.5.
21. Dimineaþa, m-am sculat sã dau
9. Dã, dar*, robului Tãu o inimã pri- þâþã copilului; ºi iatã cã era mort.
ceputã, ca sã judece** pe poporul Tãu, M-am uitat cu luare aminte la el
sã deosebeascã† binele de rãu! Cãci dimineaþa; ºi iatã cã nu era fiul meu,
cine ar putea sã judece pe poporul pe care-l nãscusem.”
Tãu, pe poporul acesta aºa de mare la 22. Cealaltã femeie a zis: „Ba nu; fiul
numãr!?”
meu este cel viu, iar fiul tãu cel mort.”
*2 Cron. 1.10. Prov. 2.3-9. Iac. 1.5. **Ps. 72.1,2. †Evr. 5.14.
Dar cea dintâi a rãspuns: „Ba nicide10. Cererea aceasta a lui Solomon a cum! Fiul tãu este cel mort, iar fiul
plãcut Domnului.
meu este cel viu.” Aºa au vorbit ele
11. ªi Dumnezeu a zis: „Fiindcã înaintea împãratului.
lucrul acesta îl ceri, fiindcã nu ceri* 23. Împãratul a zis: „Una zice: „Fiul
pentru tine nici viaþã lungã, nici meu este cel viu, iar fiul tãu este cel
bogãþii, nici moartea vrãjmaºilor tãi, mort.” ªi cealaltã zice: „Ba nicidecum!
ci ceri pricepere, ca sã faci dreptate,
Fiul tãu este cel mort, iar fiul meu este
*Iac. 4.3.
12. voi* face dupã cuvântul tãu. Îþi cel viu.”
voi** da o inimã înþeleaptã ºi price- 24. Apoi a adãugat: „Aduceþi-mi o
putã, aºa cum n-a fost nimeni înaintea sabie.” Au adus o sabie înaintea împãta ºi nu se va scula nimeni niciodatã ca ratului.
25. ªi împãratul a zis: „Tãiaþi în douã
tine.
*1 Ioan 5.14,15. **Cap. 4.29-31; 5.12; 10.24. Ecl. 1.16. copilul cel viu ºi daþi o jumãtate uneia
13. Mai mult, îþi voi da* ºi ce n-ai ºi o jumãtate celeilalte.”
cerut: bogãþii** ºi slavã, aºa încât în 26. Atunci femeia al cãrei copil era
tot timpul vieþii tale nu va fi nici un viu a simþit cã i* se rupe inima pentru
împãrat ca tine.
*Mat. 6.33. copil ºi a zis împãratului: „Ah! domnul
Efes. 3.20. **Cap. 4.21,24; 10.23,25, etc. Prov. 3.16.
meu, dã-i mai bine ei copilul cel viu ºi
14. ªi dacã vei umbla în cãile Mele, nu-l omorî!” Dar cealaltã a zis: „Sã nu
pãzind legile ºi poruncile Mele, cum* fie nici al meu, nici al tãu; tãiaþi-l!”
*Gen. 43.30. Isa. 49.15. Ier. 31.20. Osea 11.8.
a fãcut David, tatãl tãu, îþi voi lungi**
27. ªi împãratul, luând cuvântul, a
zilele.”
*Cap. 15.5. **Ps. 91.16. Prov. 3.2.
15. Solomon s-a* deºteptat. Acesta a zis: „Daþi celei dintâi copilul cel viu ºi
fost visul. Solomon s-a întors la Ieru- nu-l omorâþi. Ea este mama lui.”
salim ºi s-a înfãþiºat înaintea chivo- 28. Tot Israelul a auzit de hotãrârea
tului legãmântului Domnului. A adus pe care o rostise împãratul. ªi s-au
arderi de tot ºi jertfe de mulþumire ºi a temut de împãrat, cãci au vãzut cã
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18. ªimei, fiul lui Ela, în Beniamin.
19. Gheber, fiul lui Uri, în þara
Galaadului; el avea þinutul* lui Sihon,
Slujbaºii cei mai înalþi ai lui Solomon împãratul amoriþilor ºi al lui Og,
împãratul Basanului. Era un singur
1. Împãratul Solomon era împãrat îngrijitor în þara aceasta.
*Deut. 3.8.
peste tot Israelul.
Mãrirea lui Solomon
2. Iatã cãpeteniile pe care le avea
în slujba lui: Azaria, fiul preotului 20. Iuda ºi Israel erau în numãr foarte
Þadoc,
mare, ca nisipul* de pe þãrmul mãrii.
3. Elihoref ºi Ahia, fiii lui ªiºa, erau Ei mâncau**, beau ºi se veseleau.
logofeþi; Iosafat*, fiul lui Ahilud, era
*Gen. 22.17. Cap. 3.8. Prov. 14.28. **Ps. 72.3,7. Mica 4.4.
*2 Sam. 8.16; 20.24.
scriitor;
21. Solomon* mai stãpânea ºi toate
4. Benaia*, fiul lui Iehoiada, era împãrãþiile de la Râu** pânã în þara
peste oºtire; Þadoc ºi Abiatar** erau filistenilor ºi pânã la hotarul Egippreoþi.
*Cap. 2.35. **Cap. 2.27. tului. Ei îi aduceau† daruri ºi au fost
5. Azaria, fiul lui Natan, era mai supuºi lui Solomon tot timpul vieþii
mare* peste îngrijitori. Zabud, fiul lui lui.
*2 Cron. 9.26.
Natan era slujbaº** de stat, cirac† al Ps. 72.8. **Gen. 15.18. Ios. 1.4. †Ps. 68.29; 72.10,11.
22. În fiecare zi Solomon mânca:
*Vers. 7.
împãratului;
**2 Sam. 8.18; 20.26. †2 Sam. 15.37; 16.16. 1 Cron. 27.33.
treizeci de cori de floare de fãinã ºi
6. Ahiºar era mai mare peste casa îm- ºaizeci de cori de altã fãinã,
pãratului; ºi Adoniram*, fiul lui Abda, 23. zece boi graºi, douãzeci de boi de
era mai mare peste dãri.
*Cap. 5.14. pãscut ºi o sutã de oi, afarã de cerbi,
cãprioare, ciute ºi pãsãri îngrãºate.
Numele celor doisprezece îngrijitori
24. Stãpânea peste toatã þara de
7. Solomon avea doisprezece îngri- dincoace de Râu, de la Tifsah pânã la
jitori peste tot Israelul. Ei îngrijeau de Gaza, peste toþi împãraþii* de dincoace
hrana împãratului ºi a casei lui, fiecare de Râu. ªi avea pace** pretutindeni
timp de o lunã din an.
de jur împrejur.
*Ps. 72.11. **1 Cron. 22.9.
8. Iatã-le numele:
25. Iuda ºi Israel, de la Dan* pânã
Fiul lui Hur, în muntele lui Efraim.
la Beer-ªeba, au locuit** în liniºte
9. Fiul lui Decher, la Macaþ, la fiecare† sub via lui ºi sub smochinul
Saalbim, la Bet-ªemeº, la Elon ºi la lui, în tot timpul lui Solomon.
Bet-Hanan.
*Ier. 23.6. **Mica 4.4. Zah. 3.10. †Judc. 20.1.
10. Fiul lui Hesed, la Arubot; el avea 26. Solomon* avea patruzeci de mii
Soco ºi toatã þara Hefer.
de iesle pentru caii** de la carele lui,
11. Fiul lui Abinadab avea tot þinutul ºi douãsprezece mii de cãlãreþi.
*Cap. 10.26. 2 Cron. 1.14; 9.25. **Deut. 17.16.
Dorului. Tafat, fata lui Solomon, era
27. Îngrijitorii* îngrijeau de hrana
nevasta lui.
12. Baana, fiul lui Ahilud, avea împãratului Solomon ºi a tuturor celor
Taanac ºi Meghido ºi tot Bet-ªeanul ce se apropiau de masa lui, fiecare în
de lângã Þartan sub Izreel, de la luna lui; ºi nu lãsau sã fie vreo lipsã.
*Vers. 7.
Bet-ªean pânã la Abel-Mehola, pânã
28. Aduceau ºi orz ºi paie pentru
dincolo de Iocmeam.
13. Fiul lui Gheber, la Ramot din armãsari ºi fugari, în locul unde se
Galaad; el avea târgurile* lui Iair, fiul afla împãratul, fiecare dupã poruncile
lui Manase, în Galaad; mai avea ºi pe care le primise.
þinutul** Argob în Basan, ºaizeci de
Faima ºi înþelepciunea lui Solomon
cetãþi mari cu ziduri ºi zãvoare de 29. Dumnezeu* a dat lui Solomon
aramã.
*Num. 32.41. **Deut. 3.4. înþelepciune, foarte mare pricepere ºi
14. Ahinadab, fiul lui Ido, la Maha- cunoºtinþe multe ca nisipul de pe
naim.
þãrmul mãrii.
*Cap. 3.12.
15. Ahimaaþ, în Neftali. El luase de 30. Înþelepciunea lui Solomon întrecea
nevastã pe Basmat, fata lui Solomon. înþelepciunea tuturor fiilor rãsãritului*
16. Baana, fiul lui Huºai, în Aºer ºi la ºi toatã înþelepciunea** egiptenilor.
*Gen. 25.6. **Fapt. 7.22.
Bealot.
17. Iosafat, fiul lui Paruah, în Isahar. 31. El era mai înþelept* decât** orice
înþelepciunea* lui Dumnezeu era în el,
povãþuindu-l în judecãþile lui.
*Vers. 9,11,12.
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om, mai mult† decât Etan, ezrahitul,
mai mult decât Heman, Calcol ºi
Darda, fiii lui Mahol; ºi faima lui se
rãspândise printre toate neamurile
dimprejur.
*Cap. 3.12. **1 Cron. 15.19.
Ps. 89, titlu. †1 Cron. 2.6; 6.33; 15.19. Ps. 88, titlu.

32. A rostit* trei mii de pilde ºi a
alcãtuit o mie cinci** cântãri.
*Prov. 1.1. Ecl. 12.9. **Cânt. 1.1.

33. A vorbit despre copaci, de la cedrul
din Liban pânã la isopul care creºte pe
zid, a vorbit de asemenea despre dobitoace, despre pãsãri, despre târâtoare
ºi despre peºti.
34. Veneau* oameni din toate
popoarele sã asculte înþelepciunea lui
Solomon, din partea tuturor împãraþilor
pãmântului care auziserã vorbindu-se
de înþelepciunea lui. *Cap. 10.1. 2 Cron. 9.1,23.
Zidirea Templului
1. Hiram*, împãratul Tirului, a trimis
pe slujitorii sãi la Solomon; cãci
auzise cã fusese uns împãrat în locul
tatãlui sãu, ºi el iubise** totdeauna pe
David.
*Vers. 10,18.

5

2 Cron. 2.3. **2 Sam. 5.11. 1 Cron. 14.1. Amos 1.9.

2. Solomon* a trimis vorbã lui Hiram:
*2 Cron. 2.3.

3. „ªtii cã tatãl meu, David, n-a putut
sã zideascã o Casã Domnului Dumnezeului lui, din pricina rãzboaielor*
cu care l-au înconjurat vrãjmaºii lui,
pânã ce Domnul i-a pus sub talpa
*1 Cron. 22.8; 28.3.
picioarelor lui.
4. Acum Domnul Dumnezeul meu
mi-a dat odihnã* din toate pãrþile; nu
mai am nici potrivnic, nici nenorociri!
*Cap. 4.24. 1 Cron. 22.9.

5. Iatã* cã am de gând sã zidesc o
Casã Numelui Domnului Dumnezeului
meu, cum** a spus Domnul, tatãlui
meu, David, zicând: „Fiul tãu, pe care-l
voi pune în locul tãu pe scaunul tãu de
domnie, el va zidi o Casã Numelui
Meu.”
*2 Cron. 2.4. **2 Sam. 7.13. 1 Cron. 17.12; 22.10.

6. Porunceºte acum sã se taie pentru
mine cedri* din Liban. Slujitorii mei
vor fi cu ai tãi ºi-þi voi plãti simbria
slujitorilor tãi aºa cum o vei hotãrî tu;
cãci ºtii cã dintre noi nimeni nu se
pricepe sã taie lemne ca sidonienii.”
*2 Cron. 2.8,10.

7. Când a auzit Hiram cuvintele lui
Solomon, a avut o mare bucurie ºi
a zis: „Binecuvântat sã fie astãzi
Domnul care a dat lui David un fiu
înþelept drept cãpetenie a acestui mare
popor!”
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8. ªi Hiram a trimis rãspuns lui
Solomon: „Am auzit ce ai trimis sã mi
se spunã. Voi face tot ce vei vrea în ce
priveºte lemnele de cedru ºi lemnele
de chiparos.
9. Slujitorii mei le vor coborî din
Liban la mare ºi* le voi trimite pe
mare în plute pânã la locul pe care
mi-l vei arãta: acolo, voi pune sã le
dezlege, ºi le vei lua. Ceea ce cer în
schimb este sã trimiþi merinde** casei
mele.”
*2 Cron. 2.16. **Ezra 3.7. Ezec. 27.17. Fapt. 12.20.

10. Hiram a dat lui Solomon lemne de
cedru ºi lemne de chiparos cât a voit.
11. ªi Solomon* a dat lui Hiram
douãzeci de mii de cori de grâu pentru
hrana casei lui ºi douãzeci de cori de
untdelemn curat; iatã ce a dat Solomon
*2 Cron. 2.10.
în fiecare an lui Hiram.
12. Domnul a dat înþelepciune lui
Solomon, cum* îi fãgãduise. Între Hiram
ºi Solomon a fost pace, ºi au fãcut
legãmânt împreunã.
*Cap. 3.12.
13. Împãratul Solomon a luat din tot
Israelul oameni de corvoadã, în numãr
de treizeci de mii.
14. I-a trimis în Liban, câte zece mii
pe lunã, cu schimbul; o lunã erau în
Liban, ºi douã luni erau acasã. Adoniram era mai mare peste* oamenii de
*Cap. 4.6.
corvoadã.
15. Solomon* mai avea ºaptezeci de
mii de oameni care purtau poverile ºi
optzeci de mii care tãiau pietrele în
munþi,
*Cap. 9.21. 2 Cron. 2.17,18.
16. afarã de cãpeteniile, în numãr de
trei mii trei sute, puse de Solomon
peste lucrãri ºi însãrcinate cu privegherea lucrãtorilor.
17. Împãratul a poruncit sã se scoatã
pietre mari ºi mãreþe, cioplite* pentru
temeliile Casei.
*1 Cron. 22.2.
18. Lucrãtorii lui Solomon, ai lui
Hiram ºi ghibliþii, le-au cioplit ºi au
pregãtit lemnele ºi pietrele pentru
zidirea Casei.
Zidirea Templului
1. În* al patru sute optzecilea an
dupã ieºirea copiilor lui Israel din
þara Egiptului, Solomon a** zidit Casa
Domnului, în al patrulea an al domniei
lui peste Israel, în luna Ziv, care este
*2 Cron. 3.1,2. **Fapt. 7.47.
luna a doua.
2. Casa*, pe care a zidit-o împãratul
Solomon Domnului, era lungã de ºai-
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zeci de coþi, latã de douãzeci ºi înaltã
de treizeci.
*Ezec. 41.1, etc.
3. Pridvorul dinaintea Templului casei
avea o lungime de douãzeci de coþi, în
lãþimea casei, ºi zece coþi lãrgime în
faþa casei.
4. Împãratul a fãcut Casei ferestre*
largi înãuntru ºi strâmte afarã.
*Ezec. 40.16; 41.16.

5. A zidit lipite de zidul Casei mai
multe rânduri* de odãi, unul peste
altul, de jur împrejur, care înconjurau
zidurile Casei, Templul** ºi Sfântul
Locaº; ºi a fãcut astfel odãi lãturalnice
de jur împrejur.
*Ezec. 41.6. **Vers. 16,19-21,31.

6. Catul de jos era lat de cinci coþi,
cel de la mijloc de ºase coþi, iar al
treilea de ºapte coþi; cãci pe partea de
afarã a Casei a fãcut arcade strâmte
împrejur ca grinzile sã nu fie prinse în
zidurile Casei.
7. Când s-a zidit Casa*, s-au întrebuinþat pietre cioplite gata înainte de a
fi aduse acolo, aºa cã nici ciocan, nici
secure, nici o unealtã de fier nu s-au
auzit în Casã în timpul zidirii.
*Deut. 27.5,6. Cap. 5.18.

8. Intrarea odãilor din catul de jos era
în partea dreaptã a Casei; în catul de la
mijloc te suiai pe o scarã cotitã, ºi tot
aºa de la catul de mijloc la al treilea.
9. Dupã ce a isprãvit* de zidit Casa,
Solomon a acoperit-o cu scânduri ºi cu
*Vers. 14,38.
grinzi de cedru.
10. A fãcut de cinci coþi de înalte
fiecare din caturile dimprejurul întregii
Case ºi le-a legat de Casã prin lemne
de cedru.
11. Domnul a vorbit lui Solomon ºi
i-a zis:
12. „Tu zideºti Casa aceasta! Dacã
vei* umbla dupã legile Mele, dacã vei
împlini orânduirile Mele, dacã vei
pãzi ºi vei urma toate poruncile Mele,
voi împlini faþã de tine fãgãduinþa**
pe care am fãcut-o tatãlui tãu, David,
*Cap. 2.4; 9.4. **2 Sam. 7.13. 1 Cron. 22.10.

13. voi* locui în mijlocul copiilor lui
Israel ºi nu voi pãrãsi** pe poporul
Meu, Israel.”
*Exod 25.8. Lev. 26.11. 2 Cor. 6.16. Apoc. 21.3. **Deut. 31.6.

14. Dupã ce a isprãvit* de zidit Casa,
*Vers. 38.

acoperit pardoseala Casei cu scânduri
de chiparos.
16. A îmbrãcat cu scânduri de cedru
cei douãzeci de coþi ai fundului Casei
de la pardosealã pânã în creºtetul
zidurilor ºi a pãstrat locul acesta ca sã
facã din el Sfânta Sfintelor*, Locul
*Exod 26.33.
Preasfânt.
Lev. 16.2. Cap. 8.6. 2 Cron. 3.8. Ezec. 45.3. Evr. 9.3.

17. Cei patruzeci de coþi de dinainte
alcãtuiau Casa, adicã Templul.
18. Lemnul de cedru dinãuntru avea
sãpãturi de colocinþi ºi flori deschise;
totul era de cedru, nu se vedea nici o
piatrã.
19. Solomon a pregãtit Locul Preasfânt înãuntru în mijlocul Casei, ca
sã aºeze acolo chivotul legãmântului
Domnului.
20. Locul Preasfânt avea douãzeci de
coþi lungime, douãzeci de coþi lãþime
ºi douãzeci de coþi înãlþime. Solomon
l-a cãptuºit cu aur curat. A fãcut
înaintea Locului Preasfânt un altar de
lemn de cedru ºi l-a acoperit cu aur.
21. Partea dinãuntru a Casei a
cãptuºit-o cu aur ºi a prins perdeaua
dinãuntru în lãnþiºoare de aur înaintea
Locului Preasfânt, pe care l-a acoperit
cu aur.
22. A cãptuºit toatã Casa cu aur, Casa
întreagã, ºi a acoperit cu aur tot
altarul* care era înaintea Locului
*Exod 30.1,3,6.
Preasfânt.
23. În Locul Preasfânt a fãcut* doi
heruvimi de lemn de mãslin sãlbatic,
înalþi de zece coþi. *Exod 37.7-9. 2 Cron. 3.10-12.
24. Fiecare din cele douã aripi ale
unuia din heruvimi avea cinci coþi,
ceea ce fãcea zece coþi de la capãtul
uneia din aripile lui pânã la capãtul
celeilalte.
25. Al doilea heruvim avea tot zece
coþi. Mãsura ºi chipul erau aceleaºi
pentru amândoi heruvimii.
26. Înãlþimea fiecãruia din cei doi
heruvimi era de zece coþi.
27. Solomon a aºezat heruvimii în
mijlocul Casei, în partea dinãuntru.
Aripile lor erau întinse*, aripa celui
dintâi atingea un zid, ºi aripa celui de
al doilea atingea celãlalt zid; iar
celelalte aripi ale lor se întâlneau la
capete, în mijlocul Casei.

15. Solomon i-a îmbrãcat zidurile pe
*Exod 25.20; 37.9. 2 Cron. 5.8.
dinãuntru cu scânduri de cedru, de la 28. Solomon a acoperit ºi heruvimii
pardosealã pânã la tavan; a îmbrãcat cu aur.
astfel în lemn partea dinãuntru ºi a 29. Pe toate zidurile Casei, de jur
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împrejur, în partea din fund ºi în faþã,
a pus sã sape chipuri de heruvimi, de
finici ºi de flori deschise.
30. A acoperit pardoseala Casei cu
aur, în partea din fund ºi în faþã.
31. La intrarea Locului Preasfânt a
fãcut douã uºi din lemn de mãslin
sãlbatic; pragul de sus ºi uºorii uºilor
erau în cinci muchii.
32. Cele douã uºi erau fãcute din
lemn de mãslin sãlbatic. A pus sã sape
pe ele chipuri de heruvimi, de finici ºi
de flori deschise ºi le-a acoperit cu
aur, a întins aurul ºi peste heruvimi ºi
peste finici.
33. A fãcut de asemenea pentru
poarta Templului, niºte uºori de lemn
de mãslin sãlbatic, în patru muchii,
34. ºi cu douã uºi de lemn de chiparos;
fiecare* uºã era fãcutã din douã
scânduri despãrþite.
*Ezec. 41.23-25.
35. A pus sã sape pe ele chipuri de
heruvimi, de finici ºi de flori deschise
ºi le-a acoperit cu aur, pe care l-a
întins pe sãpãtura de chipuri.
36. A zidit ºi curtea dinãuntru din trei
rânduri de pietre cioplite ºi dintr-un
rând de grinzi de cedru.
37. În anul al* patrulea, în luna Ziv, s-au
pus temeliile Casei Domnului; *Vers. 1.
38. ºi în anul al unsprezecelea, în
luna Bul, care este a opta lunã, Casa a
fost isprãvitã în toate pãrþile ei ºi aºa
cum trebuia sã fie. În timp de ºapte*
*Vers. 1.
ani a zidit-o Solomon.
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coþi, ºi un alt pridvor înainte cu stâlpi
ºi trepte în faþã.
7. A fãcut pridvorul scaunului de
domnie, unde judeca, pridvorul judecãþii; ºi l-a acoperit cu cedru, de la
pardosealã pânã în tavan.
8. Casa lui de locuit a fost ziditã în
acelaºi fel, într-o altã curte, în dosul
pridvorului. ªi a fãcut o casã la fel cu
pridvorul acesta pentru fata lui faraon,
pe care* o luase de nevastã.
*Cap. 3.1. 2 Cron. 8.11.

9. Pentru toate aceste clãdiri a întrebuinþat pietre minunate, cioplite dupã
mãsurã, ferestruite cu ferãstrãul, înãuntru ºi în afarã; ºi aceasta din temelii
pânã la streaºinã, ºi afarã pânã la curtea
cea mare.
10. Temeliile erau de pietre foarte de
preþ ºi mari, pietre de zece coþi ºi
pietre de opt coþi.
11. Deasupra erau iarãºi pietre foarte
de preþ, tãiate dupã mãsurã, ºi lemn de
cedru.
12. Curtea cea mare avea de jur împrejurul ei trei ºiruri de pietre cioplite
ºi un ºir de bârne de cedru, ca ºi curtea
dinãuntru a Casei Domnului ºi* ca ºi
*Ioan 10.23. Fapt. 3.11.
pridvorul Casei.

Cei doi stâlpi de aramã
13. Împãratul Solomon a trimis ºi a
adus din Tir pe Hiram*,
*2 Cron. 4.11.
14. fiul* unei vãduve din seminþia lui
Neftali ºi al unui tatã** din Tir, care
lucra în aramã. Hiram era plin† de
Zidirea casei lui Solomon
1. Solomon ºi-a mai zidit ºi casa lui înþelepciune, de pricepere ºi de ºtiinþã
ºi a þinut treisprezece* ani pânã în sãvârºirea oricãrei lucrãri de aramã.
El a venit la împãratul Solomon ºi i-a
când a isprãvit-o de tot.
*Cap. 9.10. 2 Cron. 8.1. fãcut toate lucrãrile.
*2 Cron. 2.14. **2 Cron. 4.16. †Exod 31.3; 36.1.
2. A zidit mai întâi casa din pãdurea
Libanului, lungã de o sutã de coþi, latã 15. A turnat cei doi* stâlpi de aramã.
de cincizeci de coþi ºi înaltã de treizeci Cel dintâi avea optsprezece coþi în
de coþi. Se sprijinea pe patru rânduri înãlþime, ºi un fir de doisprezece coþi
de stâlpi de cedru, ºi pe stâlpi erau mãsura grosimea celui de al doilea.
*2 Împ. 25.17. 2 Cron. 3.15; 4.12. Ier. 52.21.
grinzi de cedru.
3. A acoperit cu cedru odãile care 16. A turnat douã acoperiºuri de aramã,
erau sprijinite de stâlpi ºi care erau în ca sã le punã pe vârfurile stâlpilor; cel
numãr de patruzeci ºi cinci, câte dintâi era înalt de cinci coþi, ºi al
doilea era înalt de cinci coþi.
cincisprezece de fiecare cat.
4. Erau trei caturi, ºi fiecare din ele 17. A mai fãcut niºte împletituri în chip
de reþea, niºte ciucuri fãcuþi cu lãnþiavea ferestrele faþã în faþã.
5. Toate uºile ºi toþi uºorii erau din ºoare, pentru acoperiºurile de pe vârful
bârne în patru muchii, ºi la fiecare din stâlpilor, ºapte pentru acoperiºul dintâi,
cele trei caturi, uºile erau faþã în faþã. ºi ºapte pentru acoperiºul al doilea.
6. A fãcut un pridvor de stâlpi, lung 18. A fãcut câte douã ºiruri de rodii
de cincizeci de coþi ºi lat de treizeci de împrejurul uneia din reþele, ca sã acopere
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acoperiºul de pe vârful unuia din stâlpi;
tot aºa a fãcut ºi pentru al doilea.
19. Acoperiºurile de pe vârful stâlpilor,
în pridvor, erau lucrate aºa de parcã
erau niºte crini ºi aveau patru coþi.
20. Acoperiºurile de pe cei doi stâlpi
erau înconjurate de douã sute de rodii,
sus, lângã umflãtura care era peste
reþea; de asemenea, erau douã sute* de
rodii înºirate în jurul celui de la doilea
acoperiº.
*2 Cron. 3.16; 4.13. Ier. 52.23.
21. A aºezat* stâlpii în pridvorul**
Templului; a aºezat stâlpul din dreapta
ºi l-a numit Iachin; apoi a aºezat
stâlpul din stânga ºi l-a numit Boaz.
*2 Cron. 3.17. **Cap. 6.3.

22. În vârful stâlpilor era o lucrãturã
în chip de crini. Astfel s-a isprãvit
lucrarea stâlpilor.
Marea de aramã, lighenele de aramã
23. A fãcut marea* turnatã din aramã.
Avea zece coþi de la o margine pânã la
cealaltã, era rotundã de tot, înaltã de
cinci coþi, ºi de jur împrejur se putea
mãsura cu un fir de treizeci de coþi.
*2 Împ. 25.13. 2 Cron. 4.2. Ier. 52.17.

24. Sub buza ei erau sãpaþi niºte
colocinþi, câte zece la fiecare cot, de jur*
împrejurul mãrii; colocinþii, aºezaþi pe
douã rânduri, erau turnaþi împreunã cu
ea dintr-o singurã bucatã.
*2 Cron. 4.3.
25. Era aºezatã pe doisprezece boi,
din care trei întorºi spre miazãnoapte,
trei întorºi spre apus; trei întorºi spre
miazãzi, ºi trei întorºi spre rãsãrit;
marea era deasupra lor, ºi toatã partea
dinapoi a trupurilor lor era înãuntru.
*2 Cron. 4.4,5. Ier. 52.20.

26. Grosimea ei era de un lat de
mânã; ºi marginea ei era ca marginea
unui potir, fãcutã ca floarea crinului.
Avea o încãpere de douã* mii de
*2 Cron. 4.5.
vedre.
27. A mai fãcut zece temelii de aramã.
Fiecare temelie era lungã de patru coþi,
latã de patru coþi ºi înaltã de trei coþi.
28. Iatã cum erau temeliile acestea.
Erau fãcute din tãblii, legate la colþuri
cu încheieturi.
29. Pe tãbliile dintre încheieturi erau
niºte lei, boi ºi heruvimi; ºi pe încheieturi, deasupra ºi dedesubtul leilor ºi
boilor, erau niºte împletituri care atârnau în chip de ciucuri.
30. Fiecare temelie avea patru roþi de

aramã cu osii de aramã; ºi la cele patru
colþuri erau niºte poliþe turnate, sub
lighean ºi lângã ciucuri.
31. Gura temeliei dinãuntrul acoperiºului pânã sus era de un cot; gura
aceasta era rotundã, ca pentru lucrãrile
de felul acesta, ºi era latã de un cot ºi
jumãtate; avea ºi sãpãturi. Tãbliile erau
în patru muchii, nu rotunde.
32. Cele patru roþi erau sub tãblii, ºi
osiile roþilor erau prinse de temelie;
fiecare era înaltã de un cot ºi jumãtate.
33. Roþile erau fãcute ca ale unui car.
Osiile, obezile, spiþele ºi butucii lor
erau toate turnate.
34. La cele patru colþuri ale fiecãrei
temelii erau niºte poliþe dintr-o bucatã
cu temelia.
35. Partea de sus a temeliei se sfârºea
cu un cerc înalt de o jumãtate de cot ºi
îºi avea proptelele cu tãbliile ei fãcute
dintr-o bucatã cu ea.
36. Pe plãcile proptelelor ºi pe tãblii,
a sãpat heruvimi, lei ºi finici, dupã locurile goale, ºi ciucuri de jur împrejur.
37. Aºa a fãcut cele zece temelii;
turnãtura, mãsura ºi chipul erau la fel
pentru toate.
38. A mai* fãcut zece lighene de
aramã. Fiecare lighean avea o încãpere
de patruzeci de baþi, fiecare lighean
avea patru coþi, fiecare lighean era pe
câte una din cele zece temelii. *2 Cron. 4.6.
39. A pus cinci temelii pe partea
dreaptã a Casei, ºi cinci temelii pe
partea stângã a Casei; iar marea de
aramã a pus-o în partea dreaptã a
Casei, la miazãz-rãsãrit.
40. Hiram a fãcut cenuºarele, lopeþile
ºi lighenele.
Sfârºitul lucrãrii
Aºa a sfârºit Hiram toatã lucrarea pe
care i-o dãduse împãratul Solomon s-o
facã pentru Casa Domnului:
41. doi stâlpi cu cele douã acoperiºuri
ºi cu cununile lor de pe vârful stâlpilor;
cele douã reþele* ca sã acopere cele
douã cununi al acoperiºurilor de pe
vârful stâlpilor;
*Vers. 17,18.
42. cele patru sute de rodii pentru
cele douã reþele, câte douã rânduri de
rodii de fiecare reþea, ca sã acopere
cele douã cununi ale acoperiºurilor de
pe vârful stâlpilor;
43. cele zece temelii ºi cele zece
lighene de pe temelii;
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44. marea ºi cei doisprezece boi de
sub mare;
45. cenuºarele*, lopeþile ºi lighenele.
Toate aceste unelte, pe care le-a dat
împãratul Solomon lui Hiram sã le
facã pentru Casa Domnului, erau de
*Exod 27.3. 2 Cron. 4.16.
aramã lustruitã.
46. Împãratul a pus sã le toarne în
câmpia* Iordanului, într-un pãmânt
humos, între Sucot** ºi Þartan†.
*2 Cron. 4.17. **Gen. 33.17. †Ios. 3.16.

47. Solomon a lãsat toate aceste unelte
necântãrite, cãci erau foarte multe, ºi
greutatea aramei nu se putea socoti.
48. Solomon a mai fãcut toate celelalte
unelte pentru Casa Domnului: altarul*
de aur; masa** de aur, unde se puneau
pâinile† pentru punerea înaintea Domnului;
*Exod 37.25, etc.
**Exod 37.10, etc. †Exod 25.30. Lev. 24.5-8.

49. sfeºnicele de aur curat, cinci la
dreapta, ºi cinci la stânga, înaintea
Locului Preasfânt, cu florile, candelele
ºi mucãrile de aur;
50. lighenele, cuþitele, potirele, ceºtile
ºi cãþuile de aur curat; ºi þâþânile de
aur curat pentru uºa dinãuntrul Casei la
intrarea în Locul Preasfânt ºi pentru
uºa Casei de la intrarea Templului.
51. Astfel s-a isprãvit toatã lucrarea, pe
care a fãcut-o împãratul Solomon pentru
Casa Domnului. Apoi a adus argintul,
aurul ºi uneltele, pe care le hãrãzise*
tatãl sãu, David, ºi le-a pus în vistieriile
*2 Sam. 8.11. 2 Cron. 5.1.
Casei Domnului.
Mutarea chivotului ºi Cortului
1. Atunci împãratul Solomon* a
adunat la el, la Ierusalim, pe bãtrânii
lui Israel ºi pe toate cãpeteniile
seminþiilor, pe cãpeteniile familiilor
copiilor lui Israel, ca sã mute din
cetatea** lui David, adicã Sionul,
chivotul† legãmântului Domnului.

8

*2 Cron. 5.2, etc. **2 Sam. 6.17. †2 Sam. 5.7,9; 6.12,16.

2. Toþi bãrbaþii lui Israel s-au strâns
la împãratul Solomon, în luna lui
Etanim, care este a ºaptea lunã, în
timpul praznicului*. *Lev. 23.34. 2 Cron. 7.8.
3. Când au venit toþi bãtrânii lui
Israel, preoþii* au ridicat chivotul.
*Num. 4.15. Deut. 31.9. Ios. 3.3,6. 1 Cron. 15.14,15.
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ºi boi, care n-au putut fi nici numãraþi,
nici socotiþi, din pricina mulþimii lor.
*2 Sam. 6.13.

6. Preoþii au dus* chivotul legãmântului Domnului la** locul lui, în Locul
Preasfânt al Casei, în Sfânta Sfintelor,
sub† aripile heruvimilor.
*2 Sam. 6.17. **Exod 26.33,34. Cap. 6.19. †Cap. 6.27.

7. Cãci heruvimii aveau aripile întinse
peste locul chivotului ºi acopereau
chivotul ºi drugii lui pe deasupra.
8. Se dãduse drugilor* o aºa lungime
încât capetele lor se vedeau din Locul
Sfânt dinaintea Locului Preasfânt, dar
nu se vedeau de afarã. Ei au fost acolo
*Exod 25.14,15.
pânã în ziua de azi.
9. În chivot* nu erau decât** cele
douã table de piatrã, pe care le-a† pus
Moise în el la Horeb, când†† a fãcut
Domnul legãmânt cu copiii lui Israel,
la ieºirea lor din þara Egiptului.
*Exod 25.21. Deut. 10.2. **Deut. 10.5. Evr. 9.4. †Exod
40.20. ††Exod 34.27,28. Deut. 4.13. Vers. 21.

10. În clipa când au ieºit preoþii din
Locul Sfânt, norul a umplut* Casa
Domnului.
*Exod 40.34,35. 2 Cron. 5.13,14; 7.2.
11. Preoþii n-au putut sã rãmânã acolo
sã facã slujba, din pricina norului; cãci
slava Domnului umpluse Casa Domnului.
Solomon binecuvânteazã adunarea
12. Atunci* Solomon a zis: „Domnul
a zis cã vrea sã locuiascã în întuneric**!
*2 Cron. 6.1, etc. **Lev. 16.2. Ps. 18.11; 97.2.

13. Eu am zidit* o Casã care va fi
locuinþa Ta, un loc** unde vei locui pe
vecie!”
*2 Sam. 7.13. **Ps. 132.14.
14. Împãratul ºi-a întors faþa ºi a
binecuvântat* pe toatã adunarea lui
Israel. Toatã adunarea lui Israel era în
*2 Sam. 6.18.
picioare.
15. ªi el a zis: „Binecuvântat* sã fie
Domnul Dumnezeul lui Israel care a
vorbit** cu gura Lui tatãlui meu, David,
ºi care împlineºte, prin puterea Lui, ce
spusese, când a zis: *Luca 1.68. **2 Sam. 7.5,25.
16. „Din* ziua când am scos din Egipt
pe poporul Meu, Israel, n-am ales nici o
cetate dintre toate seminþiile lui Israel
ca sã Mi se zideascã în ea o Casã unde**
sã locuiascã Numele Meu, ci am ales pe
David† sã împãrãþeascã peste poporul
Meu, Israel!” *2 Sam. 7.6. 2 Cron. 6.5, etc. **Deut.

4. Au adus chivotul Domnului, Cortul*
întâlnirii ºi toate uneltele sfinte care
erau în Cort: preoþii ºi leviþii le-au 12.11. †1 Sam. 16.1. 2 Sam. 7.8. Vers. 29. 1 Cron. 28.4.
adus.
*Cap. 3.4. 2 Cron. 1.3.
17. Tatãl meu, David, avea de gând* sã
5. Împãratul Solomon ºi toatã zideascã o Casã Numelui Domnului
adunarea lui Israel chematã la el au Dumnezeului lui Israel.
*2 Sam. 7.2. 1 Cron. 17.1.
stat înaintea chivotului. Au jertfit* oi
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18. ªi Domnul* a zis tatãlui meu
David: „Fiindcã ai avut de gând sã
zideºti o Casã Numelui Meu, bine ai
fãcut cã ai avut acest gând. *2 Cron. 6.8,9.
19. Numai cã nu tu* vei zidi Casa; ci
fiul tãu ieºit din trupul tãu, va zidi Casa
*2 Sam. 7.5,12,13. Cap. 5.3,5.
Numelui Meu.”
20. Domnul a împlinit cuvintele pe
care* le rostise. Eu m-am ridicat în
locul tatãlui meu, David, ºi am ºezut
pe scaunul de domnie al lui Israel,
cum vestise Domnul, ºi am zidit casa
Numelui Domnului Dumnezeului lui
Israel.
*1 Cron. 28.5,6.
21. Am rânduit un loc pentru chivot,
unde este legãmântul* Domnului,
legãmântul pe care l-a fãcut El cu
pãrinþii noºtri, când i-a scos din þara
*Deut. 31.26. Vers. 9.
Egiptului.”
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ia aminte la rugãciunea robului Tãu ºi la
cererea lui, ascultã strigãtul ºi rugãciunea
pe care Þi-o face astãzi robul Tãu.
29. Ochii Tãi sã fie zi ºi noapte
deschiºi asupra Casei acesteia, asupra
locului despre care ai zis: „Acolo va fi
Numele Meu!” Ascultã rugãciunea pe
care Þi-o face robul Tãu în locul*
*Dan. 6.10.
acesta.
30. Binevoieºte ºi ascultã* cererea
robului Tãu ºi a poporului Tãu, Israel,
când se vor ruga în locul acesta! Ascultã-i
din locul locuinþei Tale, din ceruri,
ascultã-i ºi iartã-i!
*2 Cron. 20.9. Neem. 1.6.
31. Dacã va pãcãtui cineva împotriva
aproapelui sãu ºi va fi silit sã* facã un
jurãmânt ºi va veni sã jure înaintea
altarului Tãu, în Casa aceasta –
*Exod 22.11.

32. ascultã-l din ceruri, lucreazã ºi fã
dreptate robilor Tãi; osândeºte* pe cel
Rugãciunea lui Solomon
22. Solomon s-a aºezat înaintea vinovat ºi întoarce vina purtãrii lui
altarului* Domnului, în faþa întregii asupra capului lui; dã dreptate celui
lui!
adunãri a lui Israel. ªi-a întins** nevinovat ºi fã-i dupã nevinovãþia
*Deut. 25.1.
mâinile spre cer,
33. Când* poporul Tãu, Israel, va fi
*2 Cron. 6.12, etc. **Exod 9.33. Ezra 9.5. Isa. 1.15.
bãtut de vrãjmaº, pentru cã a pãcãtuit
23. ºi a zis:
„Doamne Dumnezeul lui Israel! Nu* împotriva Ta: dacã se vor întoarce**
este Dumnezeu ca Tine, nici sus în la Tine ºi vor da slavã Numelui Tãu,
ceruri, nici jos pe pãmânt: Tu þii** dacã Îþi vor face rugãciuni ºi cereri în
aceasta –
legãmântul ºi îndurarea faþã de robii Casa*Lev.
26.17. Deut. 28.25. **Lev. 26.39,40. Neem. 1.9.
Tãi, care umblã† înaintea Ta din toatã 34. ascultã-i
din ceruri, iartã pãcatul
*Exod 15.11. 2 Sam. 7.22. **Deut.
inima lor!
poporului Tãu, Israel, ºi întoarce-i în
7.9. Neem. 1.5. Dan. 9.4. †Gen. 17.1. Cap. 3.6. 2 Împ. 20.3.
24. Astfel, ai þinut cuvântul dat robu- þara pe care ai dat-o pãrinþilor lor!
lui tãu David, tatãl meu; ºi ce ai spus 35. Când* se va închide cerul ºi nu va
cu gura Ta împlineºti în ziua aceasta fi ploaie, din pricina pãcatelor fãcute
de ei împotriva Ta: dacã se vor ruga în
cu puterea Ta.
25. Acum, Doamne Dumnezeul lui locul acesta ºi vor da slavã Numelui
Israel, þine fãgãduinþa pe care ai fãcut-o Tãu ºi dacã se vor abate de la pãcatele
–
tatãlui meu, David, când ai zis: „Nu* lor, pentru cã-i vei pedepsi
*Lev. 26.19. Deut. 28.23.
vei fi lipsit niciodatã înaintea Mea de
un urmaº care sã ºadã pe scaunul de 36. ascultã-i din ceruri, iartã pãcatul
domnie al lui Israel, numai fiii tãi sã ia robilor Tãi ºi al poporului Tãu, Israel,
seama la calea lor ºi sã umble înaintea învaþã-l* calea cea** bunã pe care
Mea, cum ai umblat tu înaintea Mea.” trebuie sã umble ºi sã trimiþi ploaie pe
*2 Sam. 7.12,16. Cap. 2.4. pãmântul pe care l-ai dat de moºtenire
26. O, Dumnezeul lui Israel, împli- poporului Tãu!
*Ps. 25.4; 27.11; 94.12; 143.8. **1 Sam. 12.23.
neascã-se fãgãduinþa* pe care ai fãcut-o
37. Când foametea*, ciuma, rugina,
robului Tãu David, tatãl meu!
*2 Sam. 7.25. tãciunele, lãcustele, de un fel sau
27. Dar ce! Va locui* oare cu adevãrat altul, vor fi în þarã, când vrãjmaºul va
Dumnezeu pe pãmânt? Iatã cã cerurile împresura pe poporul Tãu în þara lui,
ºi cerurile** cerurilor nu pot sã Te în cetãþile lui, când vor fi urgii sau
cuprindã: cu cât mai puþin Casa boli de orice fel:
*Lev. 26.16,25,26. Deut. 28.21,22,27,38,42,52. 2 Cron. 20.9.
aceasta pe care Þi-am zidit-o eu!
38. dacã un om, dacã tot poporul Tãu,
*2 Cron. 2.6. Isa. 66.1. Ier. 23.24. Fapt. 7.49; 17.24. **2 Cor. 12.2.
28. Totuºi, Doamne Dumnezeul meu, Israel, va face rugãciuni ºi cereri, ºi

fiecare îºi va cunoaºte mustrarea
cugetului lui ºi va întinde mâinile spre
casa aceasta –
39. ascultã-l din ceruri, din locul
locuinþei Tale, ºi iartã-l; lucreazã ºi
rãsplãteºte fiecãruia dupã cãile lui,
Tu care cunoºti inima fiecãruia, cãci
numai Tu cunoºti* inima tuturor
copiilor oamenilor,
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care ai ales-o ºi spre Casa pe care am
zidit-o eu Numelui Tãu –
*Ier. 29.12-14. **Dan. 6.10.

49. ascultã din ceruri, din locul
locuinþei Tale, rugãciunile ºi cererile
lor: ºi fã-le dreptate;
50. iartã poporului Tãu pãcatele lui ºi
toate fãrãdelegile fãcute împotriva Ta;
trezeºte* mila celor ce-i vor þine robi,
*1 Sam. 16.7. 1 Cron. 28.9. Ps. 11.4. Ier. 17.10. Fapt. 1.24. ca sã se îndure de ei,
*Ezra 7.6. Ps. 106.46.
40. ca sã se teamã* de Tine în tot 51. cãci sunt* poporul Tãu ºi moºtetimpul cât vor trãi în þara pe care ai nirea Ta, ºi Tu i-ai scos din Egipt, din
dat-o pãrinþilor noºtri!
*Ps. 130.4. mijlocul unui cuptor** de fier!
*Deut. 9.29. Neem. 1.10. **Deut. 4.20. Ier. 11.4.
41. Când strãinul, care nu este din
poporul Tãu, Israel, va veni dintr-o 52. Ochii Tãi sã fie deschiºi la cererea
robului Tãu ºi la cererea poporului
þarã depãrtatã, pentru Numele Tãu,
42. cãci se va ºti cã Numele Tãu este Tãu, Israel, ca sã-i asculþi în tot ce-Þi
mare, mâna* Ta este tare ºi braþul Tãu vor cere!
este întins, când va veni sã se roage în 53. Cãci Tu i-ai ales din toate
*Deut. 3.24. celelalte popoare ale pãmântului, ca
Casa aceasta, –
43. ascultã-l din ceruri, din locul sã faci din ei moºtenirea Ta, cum
locuinþei Tale, ºi dã strãinului aceluia ai* spus prin robul Tãu Moise, când
tot ce-Þi va cere, pentru ca toate ai scos din Egipt pe pãrinþii noºtri,
popoarele pãmântului sã cunoascã* Doamne Dumnezeule!”
*Exod 19.5. Deut. 9.26,29; 14.2.
Numele Tãu, sã se teamã** de Tine,
ca ºi poporul Tãu, Israel, ºi sã ºtie cã 54. Când a isprãvit Solomon de spus
Numele Tãu este chemat peste Casa Domnului toatã rugãciunea aceasta ºi
cererea aceasta, s-a sculat dinaintea
aceasta pe care am zidit-o eu!
*1 Sam. 17.46. 2 Împ. 19.19. Ps. 67.2. **Ps. 102.15. altarului Domnului, unde îngenunchease
44. Când poporul Tãu va ieºi la luptã cu mâinile întinse spre cer.
împotriva vrãjmaºului sãu, urmând calea 55. ªi, stând în picioare, a binecuvântat*
pe care i-o vei porunci Tu: dacã vor cu glas tare toatã adunarea lui Israel,
*2 Sam. 6.18.
face rugãciuni Domnului, cu privirile zicând:
întoarse spre cetatea pe care ai ales-o 56. „Binecuvântat sã fie Domnul,
Tu ºi spre Casa pe care am zidit-o eu care a dat odihnã poporului Sãu, Israel,
dupã toate fãgãduinþele Lui! Din toate
Numelui Tãu –
45. ascultã din ceruri rugãciunile ºi bunele cuvinte pe care le rostise prin
robul Sãu Moise, nici unul n-a rãmas*
cererile lor ºi fã-le dreptate!
*Deut. 12.10. Ios. 21.45; 23.14.
46. Când vor pãcãtui împotriva Ta – neîmplinit.
cãci* nu este om care sã nu pãcãtu- 57. Domnul Dumnezeul nostru sã fie
iascã – ºi Te vei mânia împotriva lor cu noi, cum a fost cu pãrinþii noºtri;
ºi-i vei da în mâna vrãjmaºului, care-i sã* nu ne pãrãseascã ºi sã nu ne lase,
va duce robi într-o þarã** vrãjmaºã, *Deut. 31.6. Ios. 1.5.
58. ci sã* ne plece inimile spre El, ca
depãrtatã sau apropiatã:
*2 Cron. 6.36. Prov. 20.9. Ecl. 7.20. Iac. 3.2. 1 Ioan 1.8,10. sã umblãm în toate cãile Lui ºi sã
**Lev. 26.34,44. Deut. 28.36,64.
pãzim poruncile Lui, legile Lui ºi
47. dacã* se vor coborî în ei înºiºi, în rânduielile Lui, pe care le-a poruncit
þara unde vor fi robi, dacã se vor pãrinþilor noºtri!
*Ps. 119.36.
întoarce la Tine ºi-Þi vor face cereri în 59. Cuvintele acestea, cuprinse în
þara celor ce-i vor duce în robie ºi cererile mele înaintea Domnului, sã fie
vor** zice: „Am pãcãtuit, am sãvârºit zi ºi noapte înaintea Domnului Dumfãrãdelegi, am fãcut rãu!”;
nezeului nostru ºi sã facã în tot timpul
*Lev. 26.40. **Neem. 1.6. Ps. 106.6. Dan. 9.5. dreptate robului Sãu ºi poporului Sãu,
48. dacã se vor întoarce* la Tine din Israel,
toatã inima lor ºi din tot sufletul lor, 60. pentru ca toate popoarele pãmânîn þara vrãjmaºilor lor care i-au luat tului sã poatã cunoaºte* cã Domnul**
robi, dacã-Þi vor face rugãciuni** cu este Dumnezeu ºi cã nu este alt
privirile întoarse spre þara lor, pe care Dumnezeu afarã de El!
ai dat-o pãrinþilor lor, spre cetatea pe
*Ios. 4.24. 1 Sam. 17.46. 2 Împ. 19.19. **Deut. 4.35,39.
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61. Inima* voastrã sã fie în totul a 4. ªi tu, dacã vei umbla* înaintea Mea,
Domnului Dumnezeului nostru, cum cum** a umblat tatãl tãu, David, cu
este astãzi, ca sã urmaþi legile Lui ºi inimã curatã ºi cu neprihãnire, fãcând
sã pãziþi poruncile Lui.”
tot ce þi-am poruncit, dacã vei pãzi
*Cap. 11.4; 15.3,14. 2 Împ. 20.3. legile ºi poruncile Mele,
*Gen. 17.1. **Cap. 11.4,6,38; 14.8; 15.5.

Sfinþirea Templului
5. voi întãri pe vecie scaunul de
62. Împãratul* ºi tot Israelul împreunã domnie al împãrãþiei tale în Israel,
cu el au adus jertfe înaintea Domnului. cum* am spus tatãlui tãu, David, când
*2 Cron. 7.4, etc. am zis: „Nu vei fi lipsit niciodatã de
63. Solomon a înjunghiat douãzeci ºi un urmaº pe scaunul de domnie al lui
douã de mii de boi ºi o sutã douãzeci Israel.”
*2 Sam. 7.12,16. Cap. 2.4; 6.12. 1 Cron. 22.10. Ps. 132.12.
de mii de oi pentru jertfa de mulþumire
pe care a adus-o Domnului. Aºa a 6. Dar* dacã vã veþi abate de la Mine,
fãcut împãratul ºi toþi copiii lui Israel voi ºi fiii voºtri, dacã nu veþi pãzi
poruncile Mele ºi legile Mele pe care
sfinþirea Casei Domnului.
64. În ziua* aceea, împãratul a sfinþit vi le-am dat ºi dacã vã veþi duce sã
mijlocul curþii, care este înaintea Casei slujiþi altor dumnezei ºi sã vã închinaþi
Domnului; cãci acolo a adus arderile înaintea lor,
*2 Sam. 7.14. 2 Cron. 7.19,20. Ps. 89.30, etc.
de tot, darurile de mâncare ºi grãsimile
jertfelor de mulþumire, pentru cã 7. voi* nimici pe Israel din þara pe care
altarul de aramã** care este înaintea i-am dat-o, voi lepãda de la Mine Casa
Domnului era prea mic ca sã cuprindã pe care am sfinþit-o Numelui** Meu,
arderile de tot, darurile de mâncare ºi ºi Israel va ajunge de râs† ºi de pominã
printre toate popoarele.
*Deut. 4.26.
grãsimile jertfelor de mulþumire.
*2 Cron. 7.7. **2 Cron. 4.1.

65. Solomon a prãznuit atunci sãrbãtoarea*, ºi tot Israelul a prãznuit
împreunã cu el. O mare mulþime, venitã
de la împrejurimile** Hamatului pânã
la pârâul† Egiptului, s-a strâns înaintea
Domnului Dumnezeului nostru, timp
de ºapte zile†† ºi alte ºapte zile, adicã
paisprezece zile.

2 Împ. 17.33; 25.21. **Ier. 7.14. †Deut. 28.37. Ps. 44.14.

8. ªi oricât de înaltã este Casa*
aceasta, oricine va trece pe lângã ea,
va rãmâne încremenit ºi va fluiera. ªi
va zice: „Pentru ce** a fãcut Domnul
aºa þãrii acesteia ºi Casei acesteia?”
*2 Cron. 7.21. **Deut. 29.24-26. Ier. 22.8,9.

9. ªi i se va rãspunde: „Pentru cã au
pãrãsit pe Domnul Dumnezeul lor care
*Lev. 23.34. Vers. 2. **Num. 34.8. Ios. 13.5. Judc. 3.3. a scos pe pãrinþii lor din þara Egiptului,
2 Împ. 14.25. †Gen. 15.18. Num. 34.5. ††2 Cron. 7.8.
pentru cã s-au alipit de alþi dumnezei,
66. În ziua a opta*, a dat drumul s-au închinat înaintea lor ºi le-au slujit;
poporului. ªi ei au binecuvântat pe de aceea a fãcut Domnul sã vinã peste
împãrat ºi s-au dus în corturile lor, ei toate aceste rele.”
veseli ºi cu inima mulþumitã pentru tot
Cetãþile zidite de Solomon
binele pe care-l fãcuse Domnul robului
10. Dupã douãzeci* de ani, Solomon
Sãu David ºi poporului Sãu, Israel.
*2 Cron. 7.9,10. zidise cele douã case, Casa Domnului ºi
casa împãratului. *Cap. 6.37,38; 7.1. 1 Cron. 8.1.
Dumnezeu Se aratã a doua oarã
11. Atunci, fiindcã Hiram*, împãratul
1. Când a isprãvit* Solomon de Tirului, dãduse lui Solomon lemne de
zidit Casa Domnului, casa** împã- cedru ºi lemne de chiparos ºi aur cât a
ratului ºi tot† ce a gãsit cu cale sã voit, împãratul Solomon a dat lui
*2 Cron. 7.11, etc. **Cap. 7.1. †2 Cron. 8.6. Hiram douãzeci de cetãþi în þara
facã,
2. Domnul S-a arãtat a doua oarã Galileii.
*2 Cron. 8.2.
lui Solomon, cum i Se arãtase la* 12. Hiram a ieºit din Tir, sã vadã
Gabaon.
*Cap. 3.5. cetãþile pe care i le dãdea Solomon.
3. ªi Domnul i-a zis: „Îþi* ascult rugã- Dar nu i-au plãcut
ciunea ºi cererea pe care Mi-ai fãcut-o, 13. ºi a zis: „Ce cetãþi mi-ai dat, frate?”
sfinþesc Casa aceasta pe care ai zidit-o ªi le-a numit* þara Cabul, nume pe
ca** sã pui în ea pentru totdeauna care le-au pãstrat pânã în ziua de azi.
*Ios. 19.27.
Numele Meu, ºi ochii† Mei ºi inima
14. Hiram trimisese împãratului o
Mea vor fi acolo pe vecie.
*2 Împ. 20.5. Ps. 10.17. **Cap. 8.29. †Deut. 11.12. sutã douãzeci de talanþi de aur.
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15. Iatã cum stau lucrurile cu privire
la oamenii de corvoadã* pe care i-a
luat împãratul Solomon pentru zidirea
Casei Domnului ºi a casei sale Milo**
ºi a zidului Ierusalimului, Haþorului†,
Meghidoului†† ºi Ghezerului*†:
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Elot, pe þãrmul Mãrii Roºii, în þara
Edomului.
*2 Cron. 8.17,18. **Num. 33.35. Deut. 2.8. Cap. 22.48.

27. ªi Hiram* a trimis cu aceste
corãbii la slujitorii lui Solomon, pe
înºiºi slujitorii lui, marinari care
*Cap. 10.11.
*Cap. 5.13. **Vers. 24. 2 Sam. 5.9. †Ios. 19.36. ††Ios. 17.11. cunoºteau marea.
*†Ios. 16.10. Judc. 1.29.
28. S-au dus la Ofir* ºi au luat de
16. Faraon, împãratul Egiptului, acolo aur, patru sute douãzeci de
venise ºi cucerise Ghezerul, îi dãduse talanþi, pe care i-au adus împãratului
foc ºi omorâse pe canaaniþii* care Solomon.
*Iov 22.24.
locuiau în cetate. Apoi îl dãduse de
Împãrãteasa din Seba la Ierusalim
zestre fetei lui, nevasta lui Solomon.
*Ios. 16.10.
1. Împãrãteasa* din Seba a auzit
17. ªi Solomon a zidit Ghezerul, Betde faima lui Solomon, în ce
Horonul* de jos, *Ios. 16.3; 21.22. 2 Cron. 8.5. priveºte slava Domnului, ºi a venit
18. Baalatul* ºi Tadmorul, în pustiul sã-l încerce** prin întrebãri grele.
*2 Cron. 9.1, etc. Mat. 12.42. Luca 11.31. **Judc. 14.12.
þãrii,
*Ios. 19.44. 2 Cron. 8.4,6, etc.
19. toate cetãþile slujindu-i ca magazii Prov. 1.6.
ºi fiind ale lui, cetãþile pentru* care, 2. A sosit la Ierusalim cu un alai
cetãþile pentru cãlãrime ºi tot ce a foarte mare ºi cu cãmile care aduceau
gãsit cu** cale Solomon sã zideascã la mirodenii, aur foarte mult ºi pietre
Ierusalim, la Liban ºi în toatã þara scumpe. S-a dus la Solomon ºi i-a
*Cap. 4.26. **Vers. 1. spus tot ce avea pe inimã.
peste care împãrãþea.
20. Iar* pe tot poporul care mai 3. Solomon i-a rãspuns la toate întrerãmãsese din amoriþi, hetiþi, fereziþi, bãrile ºi n-a fost nimic pe care împãheviþi ºi iebusiþi, nefãcând parte din ratul sã nu fi ºtiut sã i-l lãmureascã.
4. Împãrãteasa din Seba a vãzut toatã
copiii lui Israel,
*2 Cron. 8.7, etc.
21. pe urmaºii lor, care mai rãmãse- înþelepciunea lui Solomon ºi casa pe
serã* dupã ei în þarã ºi pe care** care o zidise,
copiii lui Israel nu-i putuserã nimici 5. ºi bucatele de la masa lui, ºi
cu desãvârºire, Solomon i-a luat† ca locuinþa slujitorilor lui, ºi slujbele ºi
robi de corvoadã††, ºi aºa au fost pânã hainele celor ce-i slujeau, ºi paharnicii
lui, ºi arderile de tot* pe care le aducea
în ziua de astãzi.
*1 Cron. 26.16.
*Judc. 1.21,27,29; 3.1. **Ios. 15.63; 17.12. †Judc. 1.28. în Casa Domnului.
††Gen. 9.25,26. Ezra 2.55,58. Neem. 7.57; 11.3.
6. Uimitã, a zis împãratului: „Deci
22. Dar Solomon n-a întrebuinþat ca era adevãrat ce am auzit în þara mea
robi* de corvoadã pe copiii lui Israel; despre faptele ºi înþelepciunea ta!
cãci ei erau oameni de rãzboi, sluji- 7. Dar nu credeam, pânã n-am venit
torii lui, cãpeteniile lui, cãpitanii lui, ºi n-am vãzut cu ochii mei. ªi iatã cã
cârmuitorii carelor ºi cãlãrimii lui.
nici pe jumãtate nu mi s-a spus. Tu ai
*Lev. 25.39. mai multã înþelepciune ºi propãºire
23. Cãpeteniile puse de Solomon decât am auzit mergându-þi faima.
peste lucrãri erau în numãr de cinci 8. Ferice* de oamenii tãi, ferice de
sute cincizeci*, însãrcinaþi sã privegheze slujitorii tãi, care sunt necurmat înaintea
pe lucrãtori.
*2 Cron. 8.10. ta, care aud înþelepciunea ta!
24. Fata* lui faraon s-a suit din
*Prov. 8.34.
cetatea lui David în casa** ei, pe care 9. Binecuvântat* sã fie Domnul
i-o zidise Solomon. Atunci a zidit el Dumnezeul tãu care a binevoit sã te
Milo†.
*Cap. 3.1. 2 Cron. 8.11. punã pe scaunul de domnie al lui
**Cap. 7.8. 2 Sam. 5.9. †Cap. 11.2. 2 Cron. 32.5.
Israel! Pentru cã Domnul iubeºte
25. Solomon aducea* de trei ori pe an pentru totdeauna pe Israel, de aceea
arderi de tot ºi jertfe de mulþumire pe te-a pus împãrat, ca sã** judeci ºi sã
altarul pe care-l zidise Domnului ºi faci dreptate.”
*Cap. 5.7. **2 Sam. 8.15. Ps. 72.2. Prov. 8.15.
ardea tãmâie pe cel care era înaintea
10. Ea a dat împãratului* o sutã
Domnului. ªi a isprãvit astfel Casa.
*2 Cron. 8.12,13,16. douãzeci de talanþi de aur, foarte
26. Împãratul* Solomon a mai fãcut multe mirodenii ºi pietre scumpe. N-au
ºi corãbii la Eþion-Gheber**, lângã mai venit niciodatã în urmã atâtea
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mirodenii câte a dat împãrãteasa din
Seba împãratului Solomon. *Ps. 72.10,15.
11. Corãbiile* lui Hiram, care au
adus aur din Ofir, au adus din Ofir ºi
foarte mult lemn de santal ºi pietre
*Cap. 9.27.
scumpe.
12. Împãratul* a fãcut cu lemnul
mirositor** pãlimare pentru Casa
Domnului ºi pentru casa împãratului,
ºi harpe ºi lãute pentru cântãreþi. N-a
mai venit de atunci lemn de acesta
mirositor ºi nu s-a mai vãzut pânã în
*2 Cron. 9.11. **2 Cron. 9.10.
ziua de azi.
13. Împãratul Solomon a dat împãrãtesei din Seba tot ce a dorit, tot ce a
cerut ºi i-a mai dat ºi pe deasupra
daruri vrednice de un împãrat ca
Solomon. Apoi ea s-a întors ºi s-a dus
în þara ei, cu slujitorii ei.
Bogãþiile lui Solomon
14. Greutatea aurului care venea lui
Solomon, pe fiecare an, era de ºase
sute ºaizeci ºi ºase de talanþi de aur,
15. afarã de ce scotea de la negustorii
cei mari ºi din negoþul* cu mãrfuri, de
la toþi împãraþii Arabiei ºi de la
*2 Cron. 9.24. Ps. 72.10.
dregãtorii þãrii.
16. Împãratul Solomon a fãcut douã
sute de scuturi mari de aur bãtut, ºi
pentru fiecare din ele a întrebuinþat
ºase sute de sicli de aur,
17. ºi alte trei* sute de scuturi mici
de aur bãtut, ºi pentru fiecare din
ele a întrebuinþat trei mine de aur; ºi
împãratul le-a pus în casa** numitã
*Cap. 14.26. **Cap. 7.2.
Pãdurea Libanului.
18. Împãratul* a fãcut un mare scaun
de domnie de fildeº ºi l-a acoperit cu
*2 Cron. 9.17, etc.
aur curat.
19. Scaunul acesta de domnie avea ºase
trepte, ºi partea de sus era rotunjitã pe
dinapoi; de fiecare parte a scaunului erau
rezemãtori: lângã rezemãtori stãteau
doi lei,
20. ºi pe cele ºase trepte stãteau
doisprezece lei de o parte ºi de alta.
Aºa ceva nu s-a fãcut pentru nici o
împãrãþie.
21. Toate paharele* împãratului
Solomon erau de aur, ºi toate vasele
din casa Pãdurii Libanului erau de aur
curat. Nimic nu era de argint: pe vremea
lui Solomon argintul n-avea nici o
*2 Cron. 9.20, etc.
trecere.
22. Cãci împãratul avea pe mare
corãbii* din Tars cu ale lui Hiram;
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ºi corãbiile din Tars veneau la fiecare
trei ani, aducând aur ºi argint, fildeº,
maimuþe ºi pãuni.
*Gen. 10.4. 2 Cron. 20.36.
23. Împãratul Solomon a întrecut* pe
toþi împãraþii pãmântului în bogãþii ºi
*Cap. 3.12,13; 4.30.
înþelepciune.
24. Toatã lumea cãuta sã vadã pe
Solomon, ca sã audã înþelepciunea pe
care o pusese Dumnezeu în inima lui.
25. ªi fiecare îºi aducea darul lui:
lucruri de argint ºi lucruri de aur,
haine, arme, mirodenii, cai ºi catâri;
aºa era în fiecare an.
26. Solomon* a strâns** care ºi
cãlãrime; avea o mie patru sute de care
ºi douãsprezece mii de cãlãreþi, pe
care i-a pus în cetãþile unde îºi þinea
carele ºi la Ierusalim, lângã împãrat.
*Cap. 4.26. 2 Cron. 1.14; 9.25. **Deut. 17.16.

27. Împãratul* a fãcut ca argintul sã
fie tot aºa de obiºnuit la Ierusalim ca
pietrele, ºi cedrii tot aºa de mulþi ca
smochinii din Egipt care cresc pe
*2 Cron. 1.15-17.
câmpie.
28. Solomon îºi aducea* caii din
Egipt; o ceatã de negustori de-ai împãratului se ducea sã-i ia cu grãmada
pe un preþ hotãrât:
*Deut. 17.16. 2 Cron. 1.16; 9.28.

29. un car se aducea din Egipt cu ºase
sute de sicli de argint, ºi un cal cu o
sutã cincizeci de sicli. De asemenea*
aduceau cai cu ei pentru toþi împãraþii
hetiþilor ºi pentru împãraþii Siriei.
*Ios. 1.4. 2 Împ. 7.6.

Femeile strãine
1. Împãratul* Solomon a iubit**
multe femei strãine, afarã de fata
lui faraon; moabite, amonite, edomite,
sidoniene, hetite,

11

*Neem. 13.26. **Deut. 17.17.

2. care fãceau parte din neamurile
despre care Domnul zisese copiilor lui
Israel: „Sã nu intraþi* la ele, ºi nici ele
sã nu intre la voi; cãci v-ar întoarce
negreºit inimile înspre dumnezeii lor.”
De aceste neamuri s-a alipit Solomon,
târât de iubire.
*Exod 34.16. Deut. 7.3,4.
3. A avut de neveste ºapte sute de
crãiese împãrãteºti ºi trei sute de þiitoare;
ºi nevestele i-au abãtut inima.
4. Când a îmbãtrânit Solomon,
nevestele* i-au plecat inima spre alþi
dumnezei; ºi inima** nu i-a fost în
totul a Domnului Dumnezeului sãu,
cum fusese inima† tatãlui sãu, David.
*Deut. 17.17. Neem. 13.26. **Cap. 8.61. †Cap. 9.4.
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5. Solomon s-a dus dupã Astarteea*, Paran ºi au ajuns în Egipt la faraon,
zeiþa sidonienilor, ºi dupã Milcom, împãratul Egiptului. Faraon a dat o casã
lui Hadad, i-a purtat grijã de mâncare
urâciunea amoniþilor.
*Vers. 33. Judc. 2.13. 2 Împ. 23.13. ºi i-a dat moºii.
6. ªi Solomon a fãcut ce este rãu 19. Hadad a cãpãtat trecere înaintea
înaintea Domnului ºi n-a urmat în lui faraon, pânã acolo încât faraon
totul pe Domnul, ca tatãl sãu David.
i-a dat de nevastã pe sora nevestei lui,
7. Atunci* Solomon a zidit pe sora împãrãtesei Tahpenes.
muntele** din faþa Ierusalimului un 20. Sora Tehpenei i-a nãscut pe fiul
loc înalt pentru Chemoº†, urâciunea sãu Ghenubat. Tahpenes l-a înþãrcat în
Moabului, pentru Moloc, urâciunea casa lui faraon; ºi Ghenubat a fost în
fiilor lui Amon.
casa lui faraon, în mijlocul copiilor lui
*Num. 33.52. **2 Împ. 23.13. †Num. 21.29. Judc. 11.21. faraon.
8. Aºa a fãcut pentru toate nevestele 21. Când a auzit* Hadad în Egipt cã
lui strãine, care aduceau tãmâie ºi David a adormit cu pãrinþii lui ºi cã
jertfe dumnezeilor lor.
Ioab, cãpetenia oºtirii, murise, a zis
9. Domnul S-a mâniat pe Solomon, lui faraon: „Lasã-mã sã mã duc în þara
pentru cã îºi abãtuse inima* de la mea.”
*Cap. 2.10,34.
Domnul Dumnezeul lui Israel care i Se 22. ªi faraon i-a zis: „Ce-þi lipseºte la
arãtase** de douã ori.
mine, de doreºti sã te duci în þara ta?”
*Vers. 2,3. **Cap. 3.5; 9.2.
El a rãspuns: „Nimic, dar lasã-mã sã
10. În privinþa aceasta îi spusese* sã plec.”
nu meargã dupã alþi dumnezei; dar 23. Dumnezeu a ridicat un alt vrãjmaº
Solomon n-a pãzit poruncile Domnului. lui Solomon: pe Rezon, fiul lui Eliada,
*Cap. 6.12; 9.6.
de la stãpânul sãu
11. ªi Domnul a zis lui Solomon: care fugise
1
„Fiindcã ai fãcut aºa ºi n-ai pãzit Hadadezer *, împãratul din Þoba.
*2 Sam. 8.3.
legãmântul Meu ºi legile Mele pe care 24. El strânsese niºte oameni la el ºi
þi le-am dat, voi rupe* împãrãþia de la se fãcuse capul cetei, când* a mãcelãrit
tine ºi o voi da slujitorului tãu.
David oºtile stãpânului sãu. S-au dus
*Vers. 31. Dan. 12.15,16.
12. Numai, nu voi face lucrul acesta la Damasc ºi s-au aºezat acolo ºi au
*2 Sam. 8.3; 10.8,18.
în timpul vieþii tale, pentru tatãl tãu, domnit la Damasc.
David. Ci din mâna fiului tãu o voi rupe. 25. El a fost un vrãjmaº al lui Israel
13. Nu voi* rupe însã toatã împãrãþia; în tot timpul vieþii lui Solomon, în
voi lãsa o seminþie** fiului tãu, din acelaºi timp când îi fãcea rãu Hadad ºi
pricina robului Meu David ºi din pricina ura pe Israel. El a împãrãþit peste Siria.
Ierusalimului, pe† care l-am ales.”
Prorocul Ahia vesteºte lui Ieroboam
*2 Sam. 7.15. Ps. 80.33. **Cap. 12.20. †Deut. 12.11.
dezbinarea
26.
ªi
Ieroboam*,
slujitorul lui SoloVrãjmãºia lui Hadad ºi Rezon
mon,
a
ridicat
mâna
împotriva împãra14. Domnul* a ridicat un vrãjmaº lui
tului.
El
era
fiul
lui
Nebat, efratit din
Solomon: pe Hadad, edomitul, din
Þereda, ºi avea ca mamã pe o vãduvã
neamul împãrãtesc al Edomului.
*Cap. 12.2. 2 Cron. 13.6.
*1 Cron. 5.26. numitã Þerua.
15. Pe vremea când a bãtut David 27. Iatã cu ce prilej a ridicat* el mâna
Edomul*, Ioab, cãpetenia oºtirii, împotriva împãratului: Solomon** zidea
suindu-se sã îngroape morþii, a ucis Milo ºi închidea spãrturile cetãþii
toatã partea** bãrbãteascã din Edom; tatãlui sãu, David. *2 Sam. 20.21. **Cap. 9.24.
28. Ieroboam era tare ºi viteaz; ºi
*2 Sam. 8.14. 1 Cron. 18.12,13. **Num. 24.19. Deut. 20.13.
16. a rãmas acolo ºase luni cu tot Solomon, vãzând pe tânãrul acesta la
Israelul, pânã ce a nimicit toatã partea lucru, i-a dat privegherea peste toþi
oamenii de corvoadã din casa lui Iosif.
bãrbãteascã.
17. Atunci Hadad a fugit cu niºte 29. În vremea aceea, Ieroboam, ieºind
edomiþi, slujitori ai tatãlui sãu, ºi s-a din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum
de prorocul Ahia* din Silo, îmbrãcat cu
dus în Egipt.
o hainã nouã. Erau amândoi singuri pe
Hadad era încã un bãiat pe atunci.
*Cap. 14.2.
18. Plecând din Madian, s-au dus la câmp.
Paran, au luat cu ei niºte oameni din 1. Sau: Hadarezer
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30. Ahia a apucat haina nouã pe care
o avea pe el, a rupt-o* în douãsprezece
bucãþi
*1 Sam. 15.27; 24.5.
31. ºi a zis lui Ieroboam: „Ia-þi zece
bucãþi! Cãci aºa vorbeºte* Domnul
Dumnezeul lui Israel: „Iatã, voi rupe
împãrãþia din mâna lui Solomon ºi-þi
*Vers. 11,13.
voi da zece seminþii.
32. Dar el va avea o seminþie, din
pricina robului Meu David ºi din
pricina Ierusalimului, cetatea pe care
am ales-o din toate seminþiile lui Israel.
33. ªi aceasta, pentru cã* M-au pãrãsit
ºi s-au închinat înaintea Astarteii,
zeiþa sidonienilor, înaintea lui Chemoº,
dumnezeul Moabului, ºi înaintea lui
Milcom, dumnezeul fiilor lui Amon, ºi
pentru cã n-au umblat în cãile Mele ca
sã facã ce este drept înaintea Mea ºi sã
pãzeascã legile ºi poruncile Mele, cum
a fãcut David, tatãl lui Solomon.
*Vers. 5-7.
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sunt scrise oare în cartea faptelor lui
*2 Cron. 9.29.
Solomon?
42. Solomon a domnit patruzeci de
ani* la Ierusalim peste tot Israelul.
*2 Cron. 9.30.

43. Apoi Solomon a adormit* cu
pãrinþii lui ºi a fost îngropat în cetatea
tatãlui sãu, David. În locul lui a domnit
fiul sãu Roboam**. *2 Cron. 9.31. **Mat. 1.7.

ÎMPÃRAÞII LUI IUDA ªI ÎMPÃRAÞII
LUI ISRAEL, DE LA DEZBINAREA
ÎMPÃRÃÞIEI PÂNÃ LA IOSAFAT,
ÎMPÃRATUL LUI IUDA, ªI AHAB,
ÎMPÃRATUL LUI ISRAEL
(Capitolele 12-22. 2 Cronici 10-20. Osea
4.15,17; 6.10,11.)

Dezbinarea împãrãþiei
1. Roboam* s-a dus la Sihem,
cãci tot Israelul venise la Sihem
sã-l facã împãrat.
*2 Cron. 10.1, etc.
2. Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam*, fiul lui Nebat, era tot în
Egipt**, unde fugise de împãratul
Solomon, ºi în Egipt locuia.

12

34. Nu voi lua din mâna lui toatã
împãrãþia, cãci îl voi þine domn în tot
timpul vieþii lui, pentru robul Meu
David, pe care l-am ales ºi care a pãzit
poruncile ºi legile Mele.
35. Dar* voi lua împãrãþia din mâna
fiului sãu ºi-þi voi da zece seminþii din
*Cap. 11.26. **Cap. 11.40.
ea;
*Cap. 12.16,17.
36. voi lãsa o seminþie fiului sãu, 3. Au trimis sã-l cheme. Atunci
pentru ca robul Meu David* sã aibã Ieroboam ºi toatã adunarea lui Israel
totdeauna o luminã înaintea Mea la au venit la Roboam ºi i-au vorbit aºa:
Ierusalim, cetatea pe care am ales-o sã 4. „Tatãl tãu ne-a îngreuiat jugul*;
acum tu uºureazã aceastã asprã robie
pun în ea Numele Meu.
*Cap. 15.4. 2 Împ. 8.19. Ps. 132.17. ºi jugul greu pe care l-a pus peste noi
37. Pe tine te voi lua, ºi vei domni tatãl tãu. ªi îþi vom sluji.”
*1 Sam. 8.11-18. Cap. 4.7.
peste tot ce-þi va dori sufletul, vei fi
5. El le-a zis: „Duceþi-vã ºi întoarceþi-vã
împãratul lui Israel.
38. Dacã vei asculta de tot ce-þi voi la mine peste trei zile.” ªi poporul a
porunci, dacã vei umbla în cãile Mele plecat.
ºi dacã vei face ce este drept înaintea 6. Împãratul Roboam s-a sfãtuit cu
care fuseserã pe lângã tatãl
Mea, pãzind legile ºi poruncile Mele, bãtrânii
Solomon, în timpul vieþii lui, ºi a
cum a fãcut robul Meu David, voi fi* sãu,
zis: „Ce mã sfãtuiþi sã rãspund popocu tine, îþi voi** zidi o casã trainicã, rului acestuia?”
aºa cum am zidit lui David, ºi-þi voi da 7. ªi iatã ce i-au zis ei: „Dacã* vei
þie pe Israel.
*Ios. 1.5. 2 Sam. 7.11,27.
îndatora astãzi pe poporul acesta, dacã
39. Voi smeri prin aceasta sãmânþa le faci ce cer ºi dacã le vei rãspunde cu
lui David, dar nu pentru totdeauna.”
vorbe binevoitoare, îþi vor sluji pe
40. Solomon a cãutat sã omoare pe vecie.”
*2 Cron. 10.7. Prov. 15.1.
Ieroboam. ªi Ieroboam s-a sculat ºi a 8. Dar Roboam a lãsat sfatul pe care
fugit în Egipt la ªiºac, împãratul i-l dãdeau bãtrânii ºi s-a sfãtuit cu
Egiptului; a locuit în Egipt pânã la tinerii care crescuserã cu el ºi care
moartea lui Solomon.
erau împrejurul lui.
9. El a zis: „Ce mã sfãtuiþi sã rãspund
Moartea lui Solomon
poporului acestuia, care-mi vorbeºte
41. Celelalte* fapte ale lui Solomon, aºa: „Uºureazã-ne jugul pe care l-a pus
tot ce a fãcut el, ºi înþelepciunea lui nu peste noi tatãl tãu”?”

10. ªi iatã ce i-au zis tinerii care
crescuserã cu el: „Sã spui aºa poporului acestuia care þi-a vorbit astfel:
„Tatãl tãu ne-a îngreuiat jugul, tu
uºureazã-ni-l!” Sã le vorbeºti aºa:
„Degetul meu cel mic va fi mai gros
decât coapsele tatãlui meu.
11. Acum, tatãl meu a pus peste voi
un jug greu, dar eu vi-l voi face ºi mai
greu; tatãl meu v-a bãtut cu bice, dar
eu vã voi bate cu scorpioni.”
12. Ieroboam ºi tot poporul au venit
la Roboam a treia zi, dupã cum zisese
împãratul: „Întoarceþi-vã la mine peste
trei zile!”
13. Împãratul a rãspuns aspru poporului. A lãsat sfatul pe care i-l dãduserã
bãtrânii
14. ºi le-a vorbit astfel, dupã sfatul
tinerilor: „Tatãl meu v-a îngreuiat
jugul, dar eu vi-l voi face ºi mai greu;
tatãl meu v-a bãtut cu bice, dar eu vã
voi bate cu scorpioni.”
15. Astfel împãratul n-a ascultat pe
popor; cãci lucrul acesta a fost cârmuit*
de Domnul, în vederea împlinirii
cuvântului pe care-l spusese** Domnul
prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul
lui Nebat.
*Judc. 14.4. Vers. 24.
2 Cron. 10.15; 22.7; 25.20. **Cap. 11.11,31.

16. Când a vãzut tot Israelul cã împãratul nu-l ascultã, poporul a rãspuns
împãratului: „Ce* parte avem noi cu
David? Noi n-avem moºtenire cu fiul
lui Isai! La corturile tale, Israele!
Acum vezi-þi de casã, Davide!” ªi
Israel s-a dus în corturile lui.
*2 Sam. 20.1.

17. Copiii lui Israel* care locuiau în
cetãþile lui Iuda au fost singurii peste
*Cap. 11.13,36.
care a domnit Roboam.
18. Atunci împãratul Roboam a
trimis* la ei pe Adoram, care era mai
mare peste biruri. Dar Adoram a fost
ucis cu pietre de tot Israelul, ºi a
murit. ªi împãratul Roboam s-a grãbit
sã se suie într-un car, ca sã fugã la
*Cap. 4.6; 5.14.
Ierusalim.
19. Astfel s-a dezlipit* Israel de casa lui
David pânã în ziua de azi. *2 Împ. 17.21.
20. Tot Israelul, auzind cã Ieroboam
s-a întors, au trimis sã-l cheme în
adunare ºi l-au fãcut împãrat peste tot
Israelul. Seminþia lui Iuda a fost
singura* care a mers dupã casa lui
*Cap. 11.13,32.
David.
21. Roboam* ajungând la Ierusalim,
a strâns toatã casa lui Iuda ºi seminþia
lui Beniamin, o sutã optzeci de mii de
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oameni aleºi, buni pentru rãzboi, ca
sã lupte împotriva casei lui Israel ºi
s-o aducã înapoi sub stãpânirea lui
Roboam, fiul lui Solomon. *2 Cron. 11.1.
22. Dar cuvântul* lui Dumnezeu a
vorbit astfel lui ªemaia, omul lui
*2 Cron. 11.2.
Dumnezeu:
23. „Vorbeºte lui Roboam, fiul lui
Solomon, împãratul lui Iuda, ºi întregii
case a lui Iuda ºi a lui Beniamin ºi
celuilalt popor ºi spune-le:
24. „Aºa vorbeºte Domnul: „Nu vã
suiþi ºi nu faceþi rãzboi împotriva
fraþilor voºtri, copiii lui Israel! Fiecare
din voi sã se întoarcã acasã, cãci de la
Mine* s-a întâmplat lucrul acesta.”
Ei au ascultat de cuvântul Domnului
ºi s-au întors acasã, dupã cuvântul
Domnului.
*Vers. 15.
Cei doi viþei de aur
25. Ieroboam a zidit Sihemul* pe
muntele lui Efraim ºi a locuit acolo;
apoi a ieºit de acolo ºi a zidit**
Penuel.
*Judc. 9.45. **Judc. 8.17.
26. Ieroboam a zis în inima sa:
„Împãrãþia s-ar putea acum sã se
întoarcã la casa lui David.
27. Dacã poporul acesta se va* sui la
Ierusalim sã aducã jertfe în Casa
Domnului, inima poporului acestuia se
va întoarce la domnul sãu, la Roboam,
împãratul lui Iuda, ºi mã vor omorî ºi
se vor întoarce la Roboam, împãratul
lui Iuda.”
*Deut. 12.5,6.
28. Dupã ce s-a sfãtuit, împãratul a
fãcut* doi viþei de aur ºi a zis poporului: „Destul v-aþi suit la Ierusalim;
Israele! Iatã** Dumnezeul tãu care
te-a scos din þara Egiptului.”
*2 Împ. 10.29; 17.16. **Exod 32.4,8.

29. A aºezat unul din aceºti viþei la
Betel*, iar pe celãlalt l-a pus în Dan.
*Gen. 28.19. Osea 4.15.

30. ªi fapta aceasta a fost un prilej*
de pãcãtuire. Poporul se ducea sã se
închine înaintea unuia din viþei pânã
la** Dan. *Judc. 18.29. **Cap. 13.34. 2 Împ. 17.21.
31. Ieroboam a fãcut o casã* de
înãlþimi ºi a pus** preoþi luaþi din tot
poporul, care nu fãceau parte din fiii
*Cap. 13.32. **Num. 3.10.
lui Levi.
Cap. 13.33. 2 Împ. 17.32. 2 Cron. 11.14,15. Ezec. 44.7,8.

32. A rânduit o sãrbãtoare în luna a
opta, în ziua a cincisprezecea a lunii,
ca sãrbãtoarea* care se prãznuia în
Iuda, ºi a adus jertfe pe altar. Iatã ce
a fãcut la Betel, ca sã se aducã jertfe
viþeilor pe care-i fãcuse el. A pus** în
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slujbã la Betel pe preoþii înãlþimilor pâine ºi nu voi bea apã în locul acesta;
*Num. 22.18; 24.13.
ridicate de el.
*Lev. 23.33,34. Num. 29.12. Cap. 8.2,5. **Amos 7.13.
9. cãci iatã ce poruncã mi-a fost datã,
33. ªi a jertfit pe altarul pe care-l prin cuvântul Domnului: „Sã* nu
fãcuse la Betel, în ziua a cincisprezecea mãnânci pâine, nici sã bei apã ºi nici
a lunii a opta, lunã pe care o alesese* sã nu te întorci pe drumul pe care te
dupã bunul lui plac. A hotãrât-o ca vei duce.”
*1 Cor. 5.11.
sãrbãtoare pentru copiii lui Israel ºi 10. El a plecat pe un alt drum ºi nu
s-a suit la altar sã ardã tãmâie**.
s-a întors pe drumul pe care venise la
*Num. 15.39. **Cap. 13.1. Betel.
Un om al lui Dumnezeu vorbeºte
împotriva altarului
1. Dar iatã cã un om al lui Dumnezeu a venit* din Iuda la Betel,
trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe
când stãtea** Ieroboam la altar sã ardã
tãmâie.
*2 Împ. 23.17. **Cap. 12.32,33.
2. El a strigat împotriva altarului,
dupã cuvântul Domnului, ºi a zis:
„Altarule! Altarule! Aºa vorbeºte
Domnul: „Iatã cã se va naºte un fiu
casei lui David; numele lui va fi
Iosia*; el va înjunghia pe tine pe
preoþii înãlþimilor, care ard tãmâie pe
tine, ºi pe tine se vor arde oseminte
*2 Împ. 23.15,16.
omeneºti!”
3. ªi în aceeaºi zi a dat un* semn,
zicând: „Acesta este semnul care aratã
cã Domnul a vorbit: altarul se va
despica, ºi cenuºa de pe el se va
*Isa. 7.14. Ioan 2.18. 1 Cor. 1.22.
vãrsa.”
4. Când a auzit împãratul cuvântul pe
care-l strigase omul lui Dumnezeu
împotriva altarului din Betel, a întins
mâna de pe altar, zicând: „Prindeþi-l!”
ªi mâna, pe care o întinsese Ieroboam
împotriva lui, s-a uscat ºi n-a putut
s-o întoarcã înapoi.
5. Altarul s-a despicat, ºi cenuºa de
pe el s-a vãrsat, dupã semnul pe care-l
dãduse omul lui Dumnezeu, potrivit
cu cuvântul Domnului.
6. Atunci împãratul a luat cuvântul ºi
a zis omului lui Dumnezeu: „Roagã-te*
Domnului Dumnezeului tãu ºi cere-I
sã-mi pot trage mâna înapoi.” Omul lui
Dumnezeu s-a rugat Domnului, ºi împãratul a putut sã-ºi tragã înapoi mâna,
care s-a fãcut sãnãtoasã ca mai înainte.
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*Exod 8.8; 9.28; 10.17. Num. 21.7. Fapt. 8.24. Iac. 5.16.

7. Împãratul a zis omului lui Dumnezeu: „Intrã cu mine în casã, sã iei
ceva de mâncare, ºi-þi voi da* un dar.”
*1 Sam. 9.7. 2 Împ. 5.15.

8. Omul lui Dumnezeu a zis împãratului: „Jumãtate* din casa ta sã-mi
dai, ºi n-aº intra cu tine. Nu voi mânca

Omul lui Dumnezeu omorât de un leu
11. În Betel locuia un proroc bãtrân.
Fiii sãi au venit ºi i-au istorisit toate
lucrurile pe care le fãcuse omul lui
Dumnezeu la Betel în ziua aceea,
precum ºi cuvintele pe care le spusese
împãratului. Dupã ce au istorisit tatãlui
lor toate,
12. el le-a zis: „Pe ce drum a plecat?”
Fiii sãi vãzuserã pe ce drum plecase
omul lui Dumnezeu, care venise din
Iuda.
13. ªi a zis fiilor sãi: „Puneþi-mi ºaua
pe mãgar.” I-au pus ºaua pe mãgar, ºi
a încãlecat pe el.
14. S-a dus dupã omul lui Dumnezeu
ºi l-a gãsit stând sub un stejar. ªi i-a
zis: „Tu eºti omul lui Dumnezeu care
a venit din Iuda?” El a rãspuns: „Eu
sunt.”
15. Atunci el i-a zis: „Vino cu mine
acasã ºi sã iei ceva sã mãnânci.”
16. Dar el a rãspuns: „Nu pot* nici sã
mã întorc cu tine, nici sã intru la tine.
Nu voi mânca pâine ºi nici nu voi bea
apã cu tine în locul acesta;
*Vers. 8,9.
17. cãci mi s-a spus prin cuvântul*
Domnului: „Sã nu mãnânci pâine, nici
sã nu bei apã acolo ºi nici sã nu te
întorci pe drumul pe care te vei duce.”
*Cap. 20.35. 1 Tes. 4.15.

18. ªi el i-a zis: „ªi eu sunt proroc ca
tine; ºi un înger mi-a vorbit din partea
Domnului ºi mi-a zis: „Adu-l acasã cu
tine ca sã mãnânce pâine ºi sã bea
apã.” Îl minþea.
19. Omul lui Dumnezeu s-a întors cu
el ºi a mâncat pâine ºi a bãut apã în
casa lui.
20. Pe când stãteau ei la masã,
cuvântul Domnului a vorbit prorocului, care-l adusese înapoi.
21. ªi el a strigat omului lui Dumnezeu
care venise din Iuda: „Aºa vorbeºte
Domnul: „Pentru cã n-ai ascultat
porunca Domnului ºi n-ai pãzit
porunca pe care þi-o dãduse Domnul
Dumnezeul tãu;

22. pentru cã te-ai întors ºi ai mâncat
pâine ºi ai bãut apã – în locul despre
care* îþi spusese: „Sã nu mãnânci
pâine ºi sã nu bei apã acolo” – trupul
tãu mort nu va intra în mormântul
pãrinþilor tãi.”
*Vers. 9.
23. ªi dupã ce a mâncat pâine ºi a
bãut apã, prorocul pe care-l întorsese,
i-a pus ºaua pe mãgar.
24. Omul lui Dumnezeu a plecat; ºi a
fost întâlnit pe drum de un leu*, care
l-a omorât. Trupul lui mort era întins
pe drum; mãgarul a rãmas lângã el, ºi
leul stãtea ºi el lângã trup.
*Cap. 20.36.
25. ªi niºte oameni care treceau pe
acolo au vãzut trupul întins în drum ºi
leul stând lângã trup; ºi au spus lucrul
acesta, la venirea lor în cetatea în care
locuia prorocul cel bãtrân.
26. Când a auzit lucrul acesta prorocul care întorsese de pe drum pe omul
lui Dumnezeu, a zis: „Este omul lui
Dumnezeu care n-a ascultat de porunca
Domnului, ºi Domnul l-a dat în ghiarele
leului, care l-a sfâºiat ºi l-a omorât,
dupã cuvântul pe care i-l spusese
Domnul.”
27. Apoi, îndreptându-se cãtre fiii
sãi, a zis: „Puneþi-mi ºaua pe mãgar.”
Au pus ºaua pe mãgar,
28. ºi el a plecat. A gãsit trupul întins
în drum, ºi mãgarul ºi leul stând lângã
trup. Leul nu mâncase trupul ºi nu
sfâºiase pe mãgar.
29. Prorocul a ridicat trupul omului
lui Dumnezeu, l-a pus pe mãgar ºi l-a
adus înapoi; ºi bãtrânul proroc s-a
întors în cetate sã-l jeleascã ºi sã-l
îngroape.
30. I-a pus trupul în mormânt ºi l-au
jelit, zicând: „Vai*, frate!”
*Ier. 22.18.
31. Dupã ce l-a îngropat, a zis fiilor
sãi: „Când voi muri, sã mã îngropaþi în
mormântul în care este îngropat omul
lui Dumnezeu; sã-mi puneþi oasele*
lângã oasele lui.
*2 Împ. 23.17,18.
32. Cãci se* va împlini cuvântul pe
care l-a strigat el din partea Domnului
împotriva altarului din Betel ºi împotriva tuturor capiºtilor de înãlþimi din
cetãþile** Samariei.”
*Vers. 2. 2 Împ. 23.16,19. **Cap. 16.24.
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îl sfinþea preot al înãlþimilor.
*Cap. 12.31,32. 2 Cron. 11.15; 13.9.

34. ªi fapta aceasta a fost* un prilej
de pãcãtuire pentru casa lui Ieroboam,
ºi pentru aceasta a fost nimicitã** ea
ºi ºtearsã de pe faþa pãmântului.
*Cap. 12.30. **Cap. 14.10.

Nevasta lui Ieroboam la prorocul Ahia
1. În vremea aceea, s-a îmbolnãvit Abiia, fiul lui Ieroboam.
2. ªi Ieroboam a zis nevestei sale:
„Scoalã-te, te rog, ºi schimbã-þi hainele,
ca sã nu se ºtie cã eºti nevasta lui
Ieroboam, ºi du-te la Silo. Iatã cã
acolo este Ahia, prorocul; el mi-a spus
cã voi* fi împãratul poporului acestuia.
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*Cap. 11.31.

3. Ia* cu tine zece pâini, turte ºi un
vas cu miere ºi intrã la el: el îþi va
spune ce va fi cu copilul.” *1 Sam. 9.7,8.
4. Nevasta lui Ieroboam a fãcut aºa;
s-a sculat, s-a dus* la Silo ºi a intrat în
casa lui Ahia. Ahia nu mai putea sã
vadã, cãci ochii i se întunecaserã de
bãtrâneþe.
*Cap. 11.29.
5. Domnul spusese lui Ahia: „Nevasta
lui Ieroboam are sã vinã sã te întrebe
de fiul ei, pentru cã este bolnav. Sã
vorbeºti aºa ºi aºa. Ea, când va veni,
se va da drept alta.”
6. Când a auzit Ahia vuietul paºilor
ei, în clipa când intra pe uºã, a zis:
„Intrã nevasta lui Ieroboam; pentru ce
vrei sã te dai drept alta? Sunt însãrcinat
sã-þi vestesc lucruri aspre.
7. Du-te ºi spune lui Ieroboam:
„Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeul lui
Israel: „Te-am* ridicat din mijlocul
poporului, te-am pus cãpetenie peste
poporul Meu, Israel, *2 Sam. 12.7,8. Cap. 16.2.
8. am* rupt împãrãþia de la casa lui
David ºi þi-am dat-o þie, ºi n-ai fost ca
robul Meu David, care** a pãzit
poruncile Mele ºi a umblat dupã Mine
din toatã inima lui, nefãcând decât ce
este drept înaintea Mea.
*Cap. 11.31. **Cap. 11.33,38; 15.5.

9. Tu ai fãcut* mai rãu decât toþi cei
ce au fost înaintea ta: te-ai dus sã-þi
faci alþi dumnezei ºi chipuri turnate ca
sã Mã mânii ºi M-ai lepãdat** înapoia
*Cap. 12.28.
ta!

Neascultarea lui Ieroboam
2 Cron. 11.15. **Neem. 9.26. Ps. 50.17. Ezec. 23.35.
33. Dupã întâmplarea* aceasta, Iero- 10. De aceea, voi trimite nenorocirea*
boam nu s-a abãtut de pe calea lui cea peste casa lui Ieroboam, voi nimici**
rea. A pus iarãºi preoþi pentru înãlþimi, pe oricine este al lui Ieroboam, fie
luaþi din tot poporul: pe oricine dorea, rob†, fie slobod în Israel, ºi voi mãtura
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casa lui Ieroboam, cum se mãturã cetatea** pe care o alesese Domnul
murdãriile, pânã va pieri.
*Cap. 15.29. din toate seminþiile lui Israel, ca sã-ªi
**Cap. 21.21. 2 Împ. 9.8. †Deut. 32.36. 2 Împ. 14.36.
punã Numele în ea. Mama sa se
11. Cel* ce va muri în cetate din casa chema† Naama, amonita.
lui Ieroboam va fi mâncat de câini, ºi
*2 Cron. 12.13. **Cap. 11.36. †Vers. 31.
cel ce va muri pe câmp va fi mâncat 22. Iuda* a fãcut ce este rãu înaintea
de pãsãrile cerului. Cãci Domnul a Domnului; ºi, prin pãcatele pe care
vorbit.
*Cap. 16.4; 21.24. le-au sãvârºit, I-au stârnit** gelozia
12. Tu, scoalã-te ºi du-te acasã. ªi mai mult decât pãrinþii lor.
*2 Cron. 12.1. **Deut. 32.21. Ps. 78.58. 1 Cor. 10.22.
cum îþi vor pãºi* picioarele în cetate,
23. ªi-au zidit ºi ei înãlþimi* cu stâlpi
copilul va muri.
*Vers. 17.
13. Tot Israelul îl va plânge ºi-l vor închinaþi idolilor ºi Astartei** pe
îngropa; cãci el este singurul din casa orice deal înalt ºi sub† orice copac
lui Ieroboam care va fi pus într-un verde.
*Deut. 12.2. Ezec. 16.24,25. **2 Împ. 17.9,10. †Isa. 57.5.
mormânt, pentru cã este singurul* din
casa lui Ieroboam în care s-a gãsit ceva 24. Au fost chiar ºi sodomiþi* în þarã.
bun înaintea Domnului Dumnezeului Au fãcut de toate urâciunile neamului Israel.
*2 Cron. 12.12; 19.3. rilor pe care le izgonise Domnul
14. Domnul va pune peste Israel un dinaintea copiilor lui Israel.
*Deut. 23.17. Cap. 15.12; 22.46. 2 Împ. 23.7.
împãrat*, care va nimici casa lui Ieroboam în ziua aceea. ªi nu se întâmplã 25. În al cincilea an* al împãrãþirii lui
Roboam, ªiºac, împãratul Egiptului,
oare chiar acum lucrul acesta?
*Cap. 15.27-29. s-a suit împotriva Ierusalimului.
*Cap. 11.40. 2 Cron. 12.2.
15. Domnul va lovi pe Israel, ºi Israel
va fi ca trestia clãtinatã în ape; va 26. A luat vistieriile* Casei Domnului
smulge* pe Israel din aceastã þarã ºi vistieriile casei împãratului, a luat
bunã**, pe care o dãduse pãrinþilor tot. A luat toate scuturile de aur pe
lor, ºi-i va împrãºtia dincolo† de Râu, care le fãcuse** Solomon.
Cron. 12.9,10,11. **Cap. 10.17.
pentru cã†† ºi-au fãcut idoli, mâniind 27. Împãratul *2Roboam
a fãcut în
*2 Împ. 17.6. Ps. 52.5.
pe Domnul.
locul lor niºte scuturi de aramã ºi le-a
**Ios. 23.15,16. †2 Împ. 15.29. ††Exod 34.13. Deut. 12.3,4.
16. Va pãrãsi pe Israel, din pricina dat în grija cãpeteniilor alergãtorilor,
pãcatelor* pe care le-a fãcut Ieroboam care pãzeau intrarea casei împãratului.
28. Ori de câte ori se ducea împãratul
ºi în care a târât ºi pe Israel.”
*Cap. 12.30; 13.34; 15.30,34; 16.2. la Casa Domnului, alergãtorii le
17. Nevasta lui Ieroboam s-a sculat ºi purtau; apoi le aduceau iarãºi în odaia
a plecat. A ajuns la Tirþa*; ºi cum** a alergãtorilor.
29. Celelalte* fapte ale lui Roboam
atins pragul casei, copilul a murit.
*Cap. 16.6,8,15,23. Cânt. 6.4. **Vers. 12. ºi tot ce a fãcut el nu sunt scrise oare
18. L-au îngropat, ºi tot Israelul l-a în cartea Cronicilor împãraþilor lui
*2 Cron. 12.15.
plâns, dupã cuvântul* Domnului, pe Iuda?
care-l spusese prin robul Sãu Ahia, 30. Totdeauna a fost rãzboi* între
prorocul.
*Vers. 13. Roboam ºi Ieroboam.
Moartea lui Ieroboam
19. Celelalte fapte ale lui Ieroboam,
cum a fãcut* rãzboi ºi cum a domnit,
sunt scrise în cartea Cronicilor împãraþilor lui Israel.
*2 Cron. 13.2, etc.
20. Ieroboam a împãrãþit douãzeci ºi
doi de ani; apoi a adormit cu pãrinþii
sãi. ªi în locul lui a împãrãþit fiul sãu
Nadab.
Domnia lui Roboam
21. Roboam, fiul lui Solomon, a împãrãþit peste Iuda. Avea patruzeci* ºi
unu de ani când s-a fãcut împãrat ºi a
împãrãþit ºaptesprezece ani la Ierusalim,

*Cap. 12.24; 15.6. 2 Cron. 12.15.

31. Roboam* a adormit cu pãrinþii
lui ºi a fost îngropat cu pãrinþii lui
în cetatea lui David. Mama sa se
numea** Naama, amonita. ªi în locul
lui a împãrãþit fiul sãu Abiam†.
*2 Cron. 12.16. **Vers. 21. †2 Cron. 12.16.

Abiam
1. În al optsprezecelea* an al
domniei lui Ieroboam, fiul lui
Nebat, a început sã împãrãþeascã peste
*2 Cron. 13.1.
Iuda, Abiam.
2. A împãrãþit trei ani la Ierusalim.
Mama sa* se chema Maaca**, fata lui
*2 Cron. 11.20-22. **2 Cron. 13.2.
Abisalom.
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3. El s-a dedat la toate pãcatele pe
care le fãcuse tatãl sãu înaintea lui; ºi
inima* lui n-a fost întreagã a Domnului Dumnezeului sãu, cum fusese inima
tatãlui sãu David.
*Cap. 11.4. Ps. 119.80.
4. Dar din pricina* lui David, Domnul Dumnezeul lui i-a dat o luminã la
Ierusalim, punând pe fiul lui dupã el ºi
lãsând Ierusalimul în picioare.
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suit împotriva lui Iuda; ºi a întãrit
Rama**, ca sã† împiedice pe ai lui
Asa, împãratul lui Iuda, sã iasã ºi sã
*2 Cron. 16.1, etc. **Ios. 18.25. †Cap. 12.27.
intre.
18. Asa a luat tot argintul ºi tot aurul
care rãmãseserã în vistieriile Casei
Domnului ºi vistieriile casei împãratului ºi le-a pus în mâinile slujitorilor
lui, pe care i-a trimis la Ben-Hadad*,
*Cap. 11.32,36. 2 Cron. 21.7. fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, împã5. Cãci David fãcuse* ce este plãcut ratul Siriei, care locuia la Damasc**.
înaintea Domnului ºi nu se abãtuse de Împãratul Asa a trimis sã-i spunã:
la nici una din poruncile Lui în tot
*2 Cron. 16.2. **Cap. 11.23,24.
timpul vieþii lui, afarã** de întâmplarea 19. „Sã fie un legãmânt între mine ºi
cu Urie, hetitul. *Cap. 14.8. **2 Sam. 11.4,15; 12.9. tine, cum a fost între tatãl meu ºi tatãl
6. Între Roboam ºi Ieroboam a fost tãu. Iatã, îþi trimit un dar în argint ºi în
rãzboi* tot timpul cât a trãit Roboam. aur. Du-te, rupe legãmântul tãu cu
*Cap. 14.30. Baeºa, împãratul lui Israel, ca sã se
7. Celelalte* fapte ale lui Abiam ºi depãrteze de la mine.”
tot ce a fãcut el, nu sunt scrise oare în 20. Ben-Hadad a ascultat pe împãratul
cartea Cronicilor împãraþilor lui Iuda? Asa; a trimis pe cãpeteniile oºtirii lui
Între Abiam ºi Ieroboam a fost împotriva cetãþilor lui Israel, ºi au pustiit
rãzboi.
*2 Cron. 13.2,3,22.
Iionul*, Dan**, Abel-Bet-Maaca†, tot
8. Abiam* a adormit cu pãrinþii lui ºi Chinerotul ºi toatã þara lui Neftali.
l-au îngropat în cetatea lui David. ªi
*2 Împ. 15.29. **Judc. 18.29. †2 Sam. 20.14.
în locul lui a domnit fiul sãu Asa.
21. Când a auzit Baeºa lucrul acesta,
*2 Cron. 14.1.
a încetat sã mai întãreascã Rama ºi
Asa
s-a întors la Tirþa.
9. În al douãzecilea an al lui Iero- 22. Împãratul Asa a chemat* pe tot
boam, împãratul lui Israel, a început Iuda, fãrã sã lase la o parte pe cineva,
ºi au ridicat pietrele ºi lemnul pe care-l
sã domneascã peste Iuda Asa.
10. El a domnit patruzeci ºi unu de întrebuinþa Baeºa la întãrirea Ramei;
ani la Ierusalim. Mama sa se chema ºi împãratul Asa le-a întrebuinþat la
Maaca, fata lui Abisalom.
întãrirea Ghebei** lui Beniamin ºi
11. Asa* a fãcut ce este plãcut îna- Miþpei†.
*2 Cron. 16.6. **Ios. 21.17. †Ios. 18.26.
intea Domnului, ca tatãl sãu David.
23. Toate celelalte fapte ale lui Asa,
*2 Cron. 14.2. toate isprãvile lui ºi tot ce a fãcut ºi
12. A scos* din þarã pe sodomiþi ºi a cetãþile pe care le-a zidit nu sunt scrise
îndepãrtat toþi idolii pe care-i fãcuserã oare în cartea Cronicilor împãraþilor
pãrinþii lui.
*Cap. 14.24; 22.46. lui Iuda? Totuºi, la bãtrâneþe*, a fost
13. ªi chiar pe mama* sa, Maaca, n-a bolnav de picioare.
*2 Cron. 16.12.
mai lãsat-o sã fie împãrãteasã, pentru 24. Asa a adormit cu pãrinþii lui ºi a
cã fãcuse un idol Astarteii. Asa i-a fost îngropat cu pãrinþii lui în cetatea
sfãrâmat idolul ºi l-a ars** în pârâul tatãlui sãu David. ªi în* locul lui a
*2 Cron. 15.16. **Exod 32.20. domnit fiul sãu Iosafat**.
Chedron.
14. Dar înãlþimile* n-au pierit, mãcar
*2 Cron. 17.1. **Mat. 1.8.
cã inima** lui Asa a fost în totul a
Domnului în tot timpul vieþii lui.
Domnia lui Nadab
*Cap. 22.43. 2 Cron. 15.17,18. **Vers. 3.
25.
Nadab,
fiul lui Ieroboam, a
15. El a pus în Casa Domnului lucrurile hãrãzite de tatãl sãu ºi de el însuºi: început sã domneascã peste Israel în
al doilea an al lui Asa, împãratul lui
argint, aur ºi vase.
Iuda. El a domnit doi ani peste Israel.
Rãzboiul dintre Asa ºi Baeºa
26. El a fãcut ce este rãu înaintea
16. Între Asa ºi Baeºa, împãratul lui Domnului ºi a umblat pe calea tatãlui
Israel, a fost rãzboi în tot timpul vieþii sãu, sãvârºind pãcatele** în care
târâse tatãl sãu pe Israel. *Cap. 12.30; 14.16.
lor.
17. Baeºa*, împãratul lui Israel, s-a 27. Baeºa*, fiul lui Ahia, din casa
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lui Isahar, a uneltit împotriva lui ºi fost îngropat la Tirþa*. ªi în locul lui a
Baeºa l-a omorât la Ghibeton**, care domnit fiul sãu Ela.
*Cap. 14.17; 15.21.
era al filistenilor, pe când Nadab ºi tot 7. Cuvântul Domnului vorbise prin
Israelul împresurau Ghibetonul.
prorocul Iehu*, fiul lui Hanani, împo*Cap. 14.14. **Ios. 19.44; 21.23. Cap. 16.15. triva lui Baeºa ºi împotriva casei lui,
28. Baeºa l-a omorât în al treilea an pe de o parte pentru tot rãul pe care-l
al lui Asa, împãratul lui Iuda, ºi a fãcuse sub ochii Domnului, mâniindu-L
domnit el în locul lui.
prin lucrul mâinilor lui ºi ajungând ca
29. Când s-a fãcut împãrat, a ucis toatã ºi casa lui Ieroboam, iar pe de alta
casa lui Ieroboam, n-a lãsat sã scape pentru cã lovise** casa lui Ieroboam.
*Vers. 1. **Cap. 15.17,27,29. Osea 1.4.
nimeni cu viaþã, ci a nimicit totul, dupã
cuvântul* pe care-l spusese Domnul prin
Domnia lui Ela
*Cap. 14.10,14.
robul Sãu Ahia din Silo,
30. din pricina pãcatelor* pe care le 8. În al douãzeci ºi ºaselea an al lui
fãcuse Ieroboam ºi în care târâse ºi pe Asa, împãratul lui Iuda, a început sã
Israel, mâniind astfel pe Domnul domneascã Ela, fiul lui Baeºa. El a
Dumnezeul lui Israel.
*Cap. 14.9,16. domnit peste Israel la Tirþa. A domnit
31. Celelalte fapte ale lui Nadab ºi tot doi ani.
ce a fãcut el, nu sunt scrise oare în 9. Slujitorul sãu Zimri, care era mai
cartea Cronicilor împãraþilor lui Israel? mare peste jumãtate din carele lui, a
32. Între Asa ºi Baeºa, împãratul lui uneltit* împotriva lui. Ela era la Tirþa,
Israel, a fost rãzboi* în tot timpul chefuind ºi îmbãtându-se în casa lui
*Vers. 16. Arþa, cãpetenia casei împãratului, la
vieþii lor.
Tirþa.
*2 Împ. 9.31.
Domnia lui Baeºa
10. Zimri a intrat, l-a lovit ºi l-a ucis,
33. În al treilea an al lui Asa, împã- în al douãzeci ºi ºaptelea an al lui Asa,
ratul lui Iuda, a început sã domneascã împãratul lui Iuda. ªi a domnit el în
peste tot Israelul la Tirþa, Baeºa, fiul lui locul lui.
Ahia. A domnit douãzeci ºi patru de ani. 11. Când s-a fãcut împãrat ºi a ºezut
34. El a fãcut ce este rãu înaintea pe scaunul lui de domnie, a omorât
Domnului ºi a umblat pe calea* lui toatã casa lui Baeºa, n-a lãsat sã scape
Ieroboam, sãvârºind pãcatele în care nimeni* din ai lui: nici rudã, nici
târâse Ieroboam pe Israel.
prieten.
*1 Sam. 25.22.
*Cap. 12.28,29; 13.33; 14.16.
12. Zimri a nimicit toatã casa lui
1. Cuvântul Domnului a vorbit Baeºa, dupã* cuvântul pe care-l spusese
astfel lui Iehu*, fiul lui Hanani, Domnul împotriva lui Baeºa prin
prorocul** Iehu,
*Vers. 3. **Vers. 1.
împotriva lui Baeºa:
13. din pricina tuturor pãcatelor pe
*Vers. 7. 2 Cron. 19.2; 20.34.
2. „Eu te-am ridicat* din þãrânã ºi care le sãvârºise Baeºa ºi fiul sãu Ela,
te-am pus mai mare peste poporul ºi în care târâserã ºi pe Israel, mâniind
Meu, Israel; dar pentru cã ai umblat pe prin idolii* lor pe Domnul Dumnezeul
*Deut. 32.21.
calea** lui Ieroboam ºi ai fãcut pe lui Israel.
poporul Meu, Israel, sã pãcãtuiascã, 1 Sam. 12.21. Isa. 41.29. Iona 2.8. 1 Cor. 8.4; 10.19.
pentru ca sã Mã mânii prin pãcatele 14. Celelalte fapte ale lui Ela ºi tot ce
a fãcut el nu sunt scrise oare în cartea
*Cap. 14.7. **Cap. 15.34.
lor,
3. iatã cã voi mãtura* pe Baeºa ºi Cronicilor împãraþilor lui Israel?
casa lui, ºi casa ta o voi face ca ºi casa
Zimri
lui** Ieroboam, fiul lui Nebat.
*Vers. 11. **Cap. 14.10; 15.29.
15. În al douãzeci ºi ºaptelea an al lui
4. Cine* va muri în cetate din casa lui Asa, împãratul lui Iuda, Zimri a
Baeºa, va fi mâncat de câini, ºi cine va domnit ºapte zile la Tirþa.
muri pe câmp dintr-ai lui, va fi mâncat Poporul tãbãra împotriva Ghibetonu*Cap. 15.27.
*Cap. 14.11. lui*, care era al filistenilor.
de pãsãrile cerului.”
5. Celelalte fapte ale lui Baeºa, ce a 16. ªi poporul a auzit în tabãrã vestea
fãcut el ºi isprãvile lui, nu sunt scrise* aceasta: „Zimri a uneltit ºi chiar a ucis
oare în cartea Cronicilor împãraþilor pe împãrat!” ªi în ziua aceea, tot
lui Israel?
*2 Cron. 16.1. Israelul a pus, în tabãrã, ca împãrat al
6. Baeºa a adormit cu pãrinþii sãi ºi a lui Israel pe Omri, cãpetenia oºtirii.
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17. Omri ºi tot Israelul cu el au pornit din Ghibeton ºi au împresurat Tirþa.
18. Zimri, vãzând cã cetatea este
luatã a intrat în cetãþuia casei împãratului, ºi a dat foc casei împãratului
peste el. Astfel a murit el,
19. din pricina pãcatelor pe care le
sãvârºise, fãcând ce este rãu înaintea
Domnului, umblând* pe calea lui
Ieroboam, sãvârºind pãcatele pe care
le fãcuse Ieroboam ºi fãcând ºi pe
Israel sã pãcãtuiascã. *Cap. 12.28; 15.26,34.
20. Celelalte fapte ale lui Zimri ºi
uneltirea pe care a fãcut-o el nu sunt
scrise oare în cartea Cronicilor împãraþilor lui Israel?
21. Atunci poporul lui Israel s-a
dezbinat în douã pãrþi; jumãtate din
popor voia sã facã împãrat pe Tibni,
fiul lui Ghinat, ºi jumãtate era pentru
Omri.
22. Cei ce urmau pe Omri au biruit pe
cei ce urmau pe Tibni, fiul lui Ghinat.
Tibni a murit, ºi Omri a domnit.
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douãzeci ºi doi de ani peste Israel la
Samaria.
30. Ahab, fiul lui Omri, a fãcut ce
este rãu înaintea Domnului, mai mult
decât toþi cei ce fuseserã înaintea lui.
31. ªi, ca ºi cum ar fi fost puþin lucru
pentru el sã se dedea la pãcatele lui
Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat
de* nevastã ºi pe Izabela, fata lui
Etbaal, împãratul sidonienilor**, ºi a†
slujit lui Baal ºi s-a închinat înaintea
lui.
*Deut. 7.3. **Judc. 18.7. †Cap. 21.25,26. 2 Împ. 10.18; 17.16.

32. A ridicat un altar lui Baal în
templul* lui Baal pe care l-a zidit la
Samaria
*2 Împ. 10.21,26,27.
33. ºi a fãcut* un idol Astarteii.
Ahab** a fãcut mai multe rele decât
toþi împãraþii lui Israel care fuseserã
înaintea lui, ca sã mânie pe Domnul
Dumnezeul lui Israel.
*2 Împ. 13.6; 17.10; 21.3. Ier. 17.2. **Vers. 30. Cap. 21.25.

34. Pe vremea lui, Hiel din Betel a
zidit iarãºi Ierihonul; i-a pus temeliile
cu preþul lui Abiram, întâiul lui
Domnia lui Omri
nãscut, ºi i-a pus porþile cu preþul lui
23. În al treizeci ºi unulea an al lui Segub, cel mai tânãr fiu al lui, dupã*
Asa, împãratul lui Iuda, a început sã cuvântul pe care-l spusese Domnul
domneascã peste Israel Omri. A domnit prin Iosua, fiul lui Nun.
*Ios. 6.26.
doisprezece ani. Dupã ce a domnit
ºase ani la Tirþa,
Prorocul Ilie
24. a cumpãrat de la ªemer muntele
1. Ilie, tiºbitul, unul din locuiSamariei, cu doi talanþi de argint; a
torii Galaadului, a zis lui Ahab:
întãrit muntele ºi a pus cetãþii pe care „Viu* este Domnul Dumnezeul lui
a zidit-o numele Samaria*, dupã Israel al** cãrui slujitor sunt, cã în†
numele lui ªemer, domnul muntelui.
anii aceºtia nu†† va fi nici rouã, nici
*Cap. 13.32. 2 Împ. 17.24. Ioan 4.4.
ploaie,
decât dupã cuvântul meu.”
25. Omri* a fãcut ce este rãu înaintea
*2 Împ. 3.14. **Deut. 10.8. †Luca 3.25. ††Iac. 4.17.
Domnului ºi a lucrat mai rãu decât toþi 2. ªi cuvântul Domnului a vorbit lui
cei ce fuseserã înaintea lui.
*Mica 6.16.
Ilie cu aceste vorbe:
26. A umblat* în toatã calea lui Iero- 3. „Pleacã de aici, îndreaptã-te spre
boam, fiul lui Nebat, ºi s-a dedat la rãsãrit ºi ascunde-te lângã pârâul
pãcatele în care târâse Ieroboam pe Cherit, care este în faþa Iordanului.
Israel, mâniind prin idolii** lor pe 4. Vei bea apã din pârâu, ºi am poDomnul Dumnezeul lui Israel.
*Vers. 19. **Vers. 13. runcit corbilor sã te hrãneascã acolo.”
27. Celelalte fapte ale lui Omri, ce a 5. El a plecat ºi a fãcut dupã cuvântul
fãcut el ºi isprãvile lui, nu sunt scrise Domnului. S-a dus ºi s-a aºezat lângã
oare în cartea Cronicilor împãraþilor pârâul Cherit, care este în faþa Iordanului.
lui Israel?
28. Omri a adormit cu pãrinþii sãi ºi a 6. Corbii îi aduceau pâine ºi carne
fost îngropat la Samaria. ªi în locul lui dimineaþa ºi pâine ºi carne seara, ºi
bea apã din pârâu.
a domnit fiul sãu Ahab.
7. Dar dupã câtãva vreme, pârâul a
Ahab ºi Izabela
secat, cãci nu cãzuse ploaie în þarã.
29. Ahab, fiul lui Omri, a început sã
Vãduva din Sarepta
domneascã peste Israel în al treizeci ºi
optulea an al lui Asa, împãratul lui 8. Atunci cuvântul Domnului i-a
Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit vorbit astfel:
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9. „Scoalã-te, du-te la Sarepta*, care
þine de Sidon, ºi rãmâi acolo. Iatã cã
am poruncit acolo unei femei vãduve
sã te hrãneascã.”
*Obad. 20. Luca 4.26.
10. Ilie s-a sculat ºi s-a dus la Sarepta.
Când a ajuns la poarta cetãþii, acolo
era o femeie vãduvã care strângea
lemne. El a chemat-o ºi a zis: „Du-te
ºi adu-mi, te rog, puþinã apã într-un
vas, ca sã beau.”
11. Pe când se ducea ea sã-i aducã, a
chemat-o din nou ºi a zis: „Adu-mi, te
rog, ºi o bucatã de pâine în mâna ta.”
12. ªi ea a rãspuns: „Viu este Domnul
Dumnezeul tãu, cã n-am nimic copt,
n-am decât un pumn de fãinã într-o
oalã ºi puþin untdelemn într-un ulcior.
ªi iatã, strâng douã bucãþi de lemne,
apoi mã voi întoarce ºi voi pregãti ce
am pentru mine ºi pentru fiul meu:
vom mânca ºi apoi vom muri.”
13. Ilie i-a zis: „Nu te teme, întoarce-te
ºi fã cum ai zis. Numai, pregãteºte-mi
întâi mie, cu untdelemnul ºi fãina
aceea, o micã turtã ºi adu-mi-o; pe
urmã sã faci ºi pentru tine ºi pentru
fiul tãu.
14. Cãci aºa vorbeºte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Fãina din oalã nu va
scãdea, ºi untdelemnul din ulcior nu se
va împuþina pânã în ziua când va da
Domnul ploaie pe faþa pãmântului.”
15. Ea s-a dus ºi a fãcut dupã cuvântul
lui Ilie. ªi multã vreme a avut ce sã
mãnânce, ea ºi familia ei ºi Ilie.
16. Fãina din oalã n-a scãzut, ºi
untdelemnul din ulcior nu s-a împuþinat, dupã cuvântul pe care-l rostise
Domnul prin Ilie.
Învierea fiului vãduvei
17. Dupã aceea, fiul femeii, stãpâna
casei, s-a îmbolnãvit. ªi boala lui a
fost atât de cumplitã, încât n-a mai
rãmas suflare în el.
18. Femeia a zis atunci lui Ilie:
„Ce am* eu a face cu tine, omule al
lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar
ca sã aduci aminte lui Dumnezeu de
nelegiuirea mea ºi sã-mi omori astfel
fiul?”
*Luca 5.8.
19. El i-a rãspuns: „Dã-mi încoace pe
fiul tãu.” ªi l-a luat de la sânul femeii,
l-a suit în odaia de sus unde locuia el
ºi l-a culcat pe patul lui.
20. Apoi a chemat pe Domnul ºi a
zis: „Doamne Dumnezeule, oare atât
de mult sã mâhneºti Tu chiar pe vãduva
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aceasta, la care am fost primit ca
oaspete, încât sã-i omori fiul?”
21. ªi s-a întins* de trei ori peste
copil, a chemat pe Domnul ºi a zis:
„Doamne Dumnezeule, Te rog, fã sã
se întoarcã sufletul copilului în el!”
*2 Împ. 4.34,35.

22. Domnul a ascultat glasul lui Ilie,
ºi sufletul copilului s-a întors în el, ºi
a înviat.
23. Ilie a luat* copilul, l-a coborât jos
în casã din odaia de sus ºi l-a dat
mamei sale. ªi Ilie a zis: „Iatã, fiul tãu
*Evr. 11.35.
este viu.”
24. ªi femeia a zis lui Ilie: „Cunosc*
acum cã eºti un om al lui Dumnezeu,
ºi cuvântul Domnului în gura ta este
adevãr!”
*Ioan 3.2; 16.30.
Ilie înaintea lui Ahab
1. Au trecut multe* zile, ºi
cuvântul Domnului a vorbit
astfel lui Ilie, în al treilea an: „Du-te ºi
înfãþiºeazã-te înaintea lui Ahab, ca sã
dau** ploaie pe faþa pãmântului.”
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*Luca 4.25. Iac. 5.17. **Deut. 28.12.

2. ªi Ilie s-a dus sã se înfãþiºeze
înaintea lui Ahab.
Era mare foamete în Samaria.
3. ªi Ahab a trimis sã cheme pe
Obadia, mai marele casei lui. – Obadia
se temea mult de Domnul.
4. De aceea, când a nimicit Izabela pe
prorocii Domnului, Obadia a luat o
sutã de proroci, i-a ascuns câte cincizeci într-o peºterã ºi i-a hrãnit cu
pâine ºi cu apã. –
5. Ahab a zis lui Obadia: „Haidem
prin þarã pe la toate izvoarele de apã ºi
pe la toate pârâurile; poate cã vom
gãsi iarbã ca sã pãstrãm viaþa cailor ºi
catârilor, ºi sã n-avem nevoie sã
omorâm vitele.”
6. ªi-au împãrþit þara s-o cutreiere.
Ahab a plecat singur pe un drum, ºi
Obadia a plecat singur pe un alt drum.
7. Pe când era Obadia pe drum, iatã
cã l-a întâlnit Ilie. Obadia, cunoscându-l, a cãzut cu faþa la pãmânt ºi a
zis: „Tu eºti, domnul meu Ilie?”
8. El i-a rãspuns: „Eu sunt; du-te ºi
spune stãpânului tãu: „Iatã cã a venit
Ilie!”
9. ªi Obadia a zis: „Ce pãcat am
sãvârºit eu, ca sã dai pe robul tãu în
mâinile lui Ahab, ca sã mã omoare?
10. Viu este Domnul, cã n-a rãmas
popor sau împãrãþie unde sã nu fi
trimis stãpânul meu sã te caute; ºi când

se spunea cã nu eºti acolo, punea pe
împãrãþia ºi poporul acela sã jure cã
nu te-a gãsit.
11. ªi acum zici: „Du-te ºi spune
stãpânului tãu: „Iatã cã a venit Ilie!”
12. ªi apoi, când voi pleca de la tine,
Duhul* Domnului te va duce nu ºtiu
unde. Dacã m-aº duce sã dau de ºtire
lui Ahab, ºi nu te-ar gãsi, mã va
omorî. ªi totuºi robul tãu se teme de
Domnul din tinereþea lui.
*2 Împ. 2.16. Ezec. 3.12,14. Mat. 4.1. Fapt. 8.39.

13. Nu s-a spus oare domnului meu
ce am fãcut când a ucis Izabela pe
prorocii Domnului? Cum am ascuns o
sutã de proroci ai Domnului, câte
cincizeci într-o peºterã, ºi i-am hrãnit
cu pâine ºi cu apã?
14. ªi acum tu zici: „Du-te ºi spune
stãpânului tãu: „Iatã cã a venit Ilie!”
El mã va ucide.”
15. Dar Ilie a zis: „Viu este Domnul
oºtirilor al cãrui slujitor sunt, cã astãzi
mã voi înfãþiºa înaintea lui Ahab.”
Ilie ºi prorocii lui Baal
16. Obadia, ducându-se înaintea lui
Ahab, l-a înºtiinþat despre lucrul acesta.
ªi Ahab s-a dus înaintea lui Ilie.
17. Abia a zãrit Ahab pe Ilie ºi i-a
zis: „Tu eºti* acela care nenoroceºti
pe** Israel?” *Cap. 21.20. **Ios. 7.25. Fapt. 16.20.
18. Ilie a rãspuns: „Nu eu nenorocesc
pe Israel; ci tu ºi casa tatãlui tãu,
fiindcã* aþi pãrãsit poruncile Domnului
ºi te-ai dus dupã Baali.
*2 Cron. 15.2.
19. Strânge acum pe tot Israelul la
mine, la muntele Carmel*, pe cei
patru sute cincizeci de proroci ai lui
Baal ºi pe cei patru sute** de proroci
ai Astarteii, care mãnâncã la masa
Izabelei.”
*Ios. 19.26. **Cap. 16.33.
20. Ahab a trimis soli la toþi copiii lui
Israel ºi a strâns* pe proroci la muntele
Carmel.
*Cap. 22.6.
21. Atunci Ilie s-a apropiat de tot
poporul ºi a zis: „Pânã* când vreþi sã
ºchiopãtaþi de amândouã picioarele?
Dacã Domnul este Dumnezeu, mergeþi
dupã El; iar dacã este Baal, mergeþi**
dupã Baal!” Poporul nu i-a rãspuns
*2 Împ. 17.41. Mat. 6.24. **Ios. 24.15.
nimic.
22. ªi Ilie a zis poporului: „Eu
singur* am rãmas din prorocii Domnului, pe când proroci** ai lui Baal
sunt patru sute cincizeci.
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bucãþi ºi sã-l punã pe lemne, fãrã sã
punã foc. ªi eu voi pregãti celãlalt
junc ºi-l voi pune pe lemne, fãrã sã
pun foc.
24. Apoi voi sã chemaþi numele dumnezeului vostru; ºi eu voi chema Numele
Domnului. Dumnezeul care va rãspunde
prin* foc, acela sã fie adevãratul Dumnezeu. ªi tot poporul a rãspuns ºi a
zis: „Bine!”
*Vers. 38. 1 Cron. 21.26.
25. Ilie a zis prorocilor lui Baal:
„Alegeþi-vã un junc din cei doi,
pregãtiþi-l voi întâi, cãci sunteþi mai
mulþi, ºi chemaþi numele dumnezeului
vostru; dar sã nu puneþi foc.”
26. Ei au luat juncul pe care li l-au
dat ºi l-au pregãtit. ªi au chemat
numele lui Baal, de dimineaþã pânã la
amiazã, zicând: „Baale, auzi-ne!” Dar
nu s-a auzit nici glas*, nici rãspuns. ªi
sãreau împrejurul altarului pe care-l
fãcuserã.
*Ps. 115.5. Ier. 10.5. 1 Cor. 8.4; 12.2.
27. La amiazã, Ilie ºi-a bãtut joc de ei
ºi a zis: „Strigaþi tare, fiindcã este
dumnezeu; se gândeºte la ceva, sau
are treabã, sau este în cãlãtorie, sau
poate cã doarme, ºi se va trezi.”
28. Ei au strigat tare ºi, dupã obiceiul
lor, ºi-au fãcut tãieturi* cu sãbiile ºi
cu suliþele, pânã ce a curs sânge pe ei.
*Lev. 19.28. Deut. 14.1.

29. Când a trecut amiaza, au aiurit
pânã în clipa când se aducea jertfa de
searã. Dar nu s-a auzit nici glas*, nici
rãspuns, nici semn de luare aminte.
*Vers. 26.

30. Ilie a zis atunci întregului popor:
„Apropiaþi-vã de mine!” Tot* poporul
s-a apropiat de el. ªi Ilie a dres altarul
Domnului care fusese sfãrâmat.
*Cap. 19.10.

31. A luat douãsprezece pietre, dupã
numãrul seminþiilor fiilor lui Iacov,
cãruia Domnul îi zisese: „Israel* îþi va
*Gen. 32.28; 35.10. 2 Împ. 17.34.
fi numele”
32. ºi a zidit cu pietrele acestea un
altar în Numele Domnului. A fãcut
împrejurul altarului un ºanþ, în care
încãpeau douã mãsuri de sãmânþã.
33. A aºezat* apoi lemnele, a tãiat
juncul în bucãþi ºi l-a pus pe lemne.
Apoi a zis: „Umpleþi patru vedre cu
apã ºi vãrsaþi-le** pe arderea de tot ºi
pe lemne.” ªi au fãcut aºa.
*Lev. 1.6-8. **Judc. 6.20.

34. Apoi a zis: „Mai faceþi lucrul
*Cap. 19.10,14. **Vers. 19. acesta o datã.” ªi l-au fãcut încã o datã.
23. Sã ni se dea doi junci. Ei sã-ºi Apoi a zis: „Mai faceþi-l ºi a treia
aleagã un junc, pe care sã-l taie în oarã.” ªi l-au fãcut ºi a treia oarã.
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35. Apa curgea în jurul altarului, ºi
au umplut* cu apã ºi ºanþul. *Vers. 32,38.
36. În clipa când se aducea jertfa de
searã, prorocul Ilie s-a apropiat ºi a zis:
„Doamne Dumnezeul* lui Avraam,
Isaac ºi Israel! Fã sã se** ºtie astãzi cã
Tu eºti Dumnezeu în Israel, cã eu sunt
slujitorul Tãu ºi cã toate aceste lucruri
le-am fãcut† dupã porunca Ta.
*Exod 3.6. **Cap. 8.43. 2 Împ. 19.19. Ps. 83.18.
†Num. 16.28.

37. Ascultã-mã, Doamne, ascultã-mã,
pentru ca sã cunoascã poporul acesta
cã Tu, Doamne, eºti adevãratul Dumnezeu, ºi sã le întorci astfel inima spre
bine!”
38. Atunci a cãzut foc* de la Domnul
ºi a mistuit arderea de tot, lemnele,
pietrele ºi pãmântul, ºi a supt ºi apa
care era în ºanþ.
*Lev. 9.24. Judc. 6.21. 1 Cron. 21.26. 2 Cron. 7.1.

39. Când a vãzut tot poporul lucrul
acesta, au cãzut cu faþa la pãmânt ºi
au zis: „Domnul* este adevãratul
Dumnezeu! Domnul este adevãratul
Dumnezeu!”
*Vers. 24.
40. „Puneþi* mâna pe prorocii lui
Baal”, le-a zis Ilie, „nici unul sã nu
scape!” ªi au pus mâna pe ei. Ilie i-a
coborât la pârâul Chison ºi i-a înjunghiat** acolo. *2 Împ. 10.25. **Deut. 13.5; 18.20.
Ploaia
41. Apoi Ilie a zis lui Ahab: „Suie-te
de mãnâncã ºi bea; cãci se aude vuiet
de ploaie.”
42. Ahab s-a suit sã mãnânce ºi sã
bea. Dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului ºi, plecându-se* la pãmânt, s-a
aºezat cu faþa între genunchi *Iac. 5.17,18.
43. ºi a zis slujitorului sãu: „Suite-te
ºi uitã-te înspre mare.” Slujitorul s-a
suit, s-a uitat ºi a zis: „Nu este nimic!”
Ilie a zis de ºapte ori: „Du-te iarãºi.”
44. A ºaptea oarã, slujitorul a zis:
„Iatã cã se ridicã un mic nor din mare,
ca o palmã de om.” Ilie a zis: „Suie-te ºi
spune lui Ahab: „Înhamã ºi coboarã-te,
ca sã nu te opreascã ploaia.”
45. Peste câteva clipe, cerul s-a
înnegrit de nori, a început vântul ºi a
venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în
car ºi a plecat la Izreel.
46. ªi mâna Domnului a venit peste
Ilie, care ºi-a încins* mijlocul ºi a
alergat înaintea lui Ahab pânã la
intrarea în Izreel.
*2 Împ. 4.29; 9.1.
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Fuga lui Ilie în pustiu
1. Ahab a spus Izabelei tot ce
fãcuse Ilie ºi cum ucisese* cu
sabia pe toþi prorocii.
*Cap. 18.40.
2. Izabela a trimis un sol la Ilie, sã-i
spunã: „Sã mã* pedepseascã zeii cu
toatã asprimea lor, dacã mâine, la
ceasul acesta, nu voi face cu viaþa ta
ce ai fãcut tu cu viaþa fiecãruia din ei.”
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*Rut 1.17. Cap. 20.10. 2 Împ. 6.31.

3. Ilie, când a vãzut lucrul acesta, s-a
sculat ºi a plecat, ca sã-ºi scape viaþa.
A ajuns la Beer-ªeba, care þine de
Iuda, ºi ºi-a lãsat slujitorul acolo.
4. El s-a dus în pustiu unde, dupã un
drum de o zi, a ºezut sub un ienupãr ºi
dorea* sã moarã, zicând: „Destul!
Acum, Doamne, ia-mi sufletul, cãci nu
sunt mai bun decât pãrinþii mei.”
*Num. 11.15. Iona 4.3,8.

5. S-a culcat ºi a adormit sub un
ienupãr. ªi iatã, l-a atins un înger ºi
i-a zis: „Scoalã-te ºi mãnâncã.”
6. El s-a uitat, ºi la cãpãtâiul lui era o
turtã coaptã pe niºte pietre încãlzite ºi
un ulcior cu apã. A mâncat ºi a bãut,
apoi s-a culcat din nou.
7. Îngerul Domnului a venit a doua
oarã, l-a atins ºi a zis: „Scoalã-te ºi
mãnâncã, fiindcã drumul pe care-l ai
de fãcut este prea lung pentru tine.”
8. El s-a sculat, a mâncat ºi a bãut; ºi,
cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea
aceasta, a mers patruzeci* de zile ºi
patruzeci de nopþi pânã la muntele lui
Dumnezeu, Horeb**.
*Exod 34.28. Deut. 9.9,18. Mat. 4.2. **Exod 3.1.

Dumnezeu Se aratã
9. ªi acolo, Ilie a intrat într-o peºterã
ºi a rãmas în ea peste noapte. ªi
cuvântul Domnului i-a vorbit astfel:
„Ce faci tu aici, Ilie?”
10. El a rãspuns: „Am* fost plin de
râvnã** pentru Domnul Dumnezeul
oºtirilor; cãci copiii lui Israel au
pãrãsit legãmântul Tãu, au sfãrâmat
altarele Tale ºi au ucis cu sabia pe
prorocii† Tãi; am rãmas†† numai eu
singur, ºi cautã sã-mi ia viaþa!”
*Rom. 11.3 **Num. 25.11,13. Ps. 69.9. †Cap. 18.4. ††Cap.
18.22. Rom. 11.3.

11. Domnul i-a zis: „Ieºi ºi stai pe
munte* înaintea Domnului!” ªi iatã
cã Domnul a trecut pe lângã peºterã.
ªi înaintea Domnului a trecut un
vânt** tare ºi puternic, care despica
munþii ºi sfãrâma stâncile. Domnul nu
era în vântul acela. ªi dupã vânt, a

venit un cutremur de pãmânt. Domnul
nu era în cutremurul de pãmânt.
*Exod 24.12. **Ezec. 1.4; 37.7.

12. ªi dupã cutremurul de pãmânt, a
venit un foc: Domnul nu era în focul
acela. ªi dupã foc, a venit un susur
blând ºi subþire.
13. Când l-a auzit Ilie, ºi-a acoperit
faþa* cu mantaua, a ieºit ºi a stat la
gura peºterii.
ªi** un glas i-a vorbit, zicând: „Ce
faci tu aici, Ilie?” *Exod 3.6. Isa. 6.2. **Vers. 9.
14. El a* rãspuns: „Am fost plin de
râvnã pentru Domnul Dumnezeul oºtirilor, cãci copiii lui Israel au pãrãsit
legãmântul Tãu, au sfãrâmat altarele
Tale ºi au ucis cu sabia pe prorocii
Tãi; am rãmas numai eu singur, ºi
*Vers. 10.
cautã sã-mi ia viaþa.”
15. Domnul i-a zis: „Du-te, întoarce-te
pe drumul tãu prin pustiu pânã la
Damasc; ºi când* vei ajunge, sã ungi pe
Hazael ca împãrat al Siriei. *2 Împ. 8.12,13.
16. Sã ungi ºi pe Iehu*, fiul lui Nimºi,
ca împãrat al lui Israel; ºi sã ungi
pe Elisei**, fiul lui ªafat, din AbelMehola, ca proroc în locul tãu.
*2 Împ. 9.1-3. **Luca 4.27.

17. ªi se va întâmpla* cã, pe cel ce va
scãpa de sabia lui Hazael îl va omorî
Iehu; ºi pe cel ce va scãpa de sabia lui
Iehu îl va omorî** Elisei.
*2 Împ. 8.12; 9.14, etc.; 10.6, etc.; 13.3. **Osea 6.5.

18. Dar voi lãsa în Israel* ºapte mii
de bãrbaþi, ºi anume pe toþi cei ce nu
ºi-au plecat genunchii înaintea lui
Baal ºi a cãror gurã** nu l-au sãrutat.”
*Rom. 11.4. **Osea 13.2.

Elisei, ucenicul lui Ilie
19. Ilie a plecat de acolo ºi a gãsit pe
Elisei, fiul lui ªafat, arând. Înaintea
lui erau douãsprezece perechi de boi,
ºi el era cu a douãsprezecea. Ilie s-a
apropiat de el ºi ºi-a aruncat mantaua
pe el.
20. Elisei a pãrãsit boii, a alergat
dupã Ilie ºi a zis: „Lasã-mã sã sãrut*
pe tatãl meu ºi pe mama mea ºi te voi
urma.” Ilie i-a rãspuns: „Du-te, ºi apoi
întoarce-te: dar gândeºte-te la ce þi-am
fãcut.”
*Mat. 8.21,22. Luca 9.61,62.
21. Dupã ce s-a depãrtat de Ilie, s-a
întors ºi a luat o pereche de boi pe care
i-a adus jertfã; cu uneltele boilor le-a
fiert* carnea ºi a dat-o oamenilor s-o
mãnânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe
*2 Sam. 24.22.
Ilie ºi a fost în slujba lui.
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Biruinþa lui Ahab
1. Ben-Hadad, împãratul Siriei,
ºi-a strâns toatã oºtirea: avea cu
el treizeci ºi doi de împãraþi, cai ºi
care. S-a suit, a împresurat Samaria ºi
a început lupta împotriva ei.
2. A trimis în cetate soli la Ahab,
împãratul lui Israel, sã-i spunã: „Aºa
vorbeºte Ben-Hadad:
3. „Argintul ºi aurul tãu sunt ale
mele, nevestele ºi cei mai frumoºi
copii ai tãi sunt tot ai mei.”
4. Împãratul lui Israel a rãspuns:
„Împãrate, domnul meu, fie cum zici!
Sunt al tãu cu tot ce am.”
5. Solii s-au întors ºi au zis: „Aºa
vorbeºte Ben-Hadad: „Am trimis sã-þi
spunã: „Sã-mi dai argintul ºi aurul tãu,
nevestele ºi copiii tãi.”
6. De aceea, voi trimite mâine, la
ceasul acesta, pe slujitorii mei la tine.
Ei îþi vor scormoni casa ta ºi casele
slujitorilor tãi, vor pune mâna pe tot
ce ai mai scump ºi vor lua.”
7. Împãratul lui Israel a chemat pe
toþi bãtrânii þãrii ºi a zis: „Vedeþi bine
ºi înþelegeþi cã omul acesta ne vrea
rãul; cãci a trimis sã-mi cearã nevestele ºi copiii, argintul ºi aurul, ºi n-am
zis cã nu i le dau!”
8. Toþi bãtrânii ºi tot poporul au zis
lui Ahab: „Nu-l asculta ºi nu te învoi.”
9. ªi el a zis solilor lui Ben-Hadad:
„Spuneþi domnului meu, împãratul:
„Voi face tot ce ai trimis sã ceri
robului tãu întâia datã; dar lucrul
acesta nu-l pot face.” Solii au plecat ºi
i-au dus rãspunsul.
10. Ben-Hadad a trimis sã spunã lui
Ahab: „Sã* mã pedepseascã zeii cu
toatã asprimea lor, de va ajunge praful
Samariei sã umple mâna întregului
popor care mã urmeazã!”
*Cap. 19.2.
11. ªi împãratul lui Israel a rãspuns:
„Cine încinge armele sã nu se laude ca
cel ce le pune jos!”
12. Când a primit Ben-Hadad rãspunsul
acesta, stãtea la bãut* cu împãraþii
în corturi ºi a zis slujitorilor lui:
„Pregãtiþi-vã!” ªi ei s-au pregãtit de
*Vers. 16.
nãvalã împotriva cetãþii.
13. Dar iatã cã un proroc s-a apropiat
de Ahab, împãratul lui Israel, ºi a zis:
„Aºa vorbeºte Domnul: „Vezi toatã
aceastã mulþime mare? O voi da*
astãzi în mâinile tale, ca sã cunoºti cã
*Vers. 28.
Eu sunt Domnul.”
14. Ahab a zis: „Prin cine?” ªi el a
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rãspuns: „Aºa vorbeºte Domnul: „Prin
slujitorii mai marilor peste þinuturi.”
Ahab a zis: „Cine va începe lupta?” ªi
el a rãspuns: „Tu.”
15. Atunci Ahab a numãrat slujitorii
mai marilor peste þinuturi ºi s-au gãsit
douã sute treizeci ºi doi; ºi dupã ei, a
numãrat tot poporul, pe toþi copiii lui
Israel, ºi erau ºapte mii.
16. Au fãcut o ieºire pe la miazãzi.
Ben-Hadad bea ºi se îmbãta* în
corturile lui cu cei treizeci ºi doi de
împãraþi care-l ajutau. *Vers. 12. Cap. 16.9.
17. Slujitorii mai marilor peste þinuturi au ieºit cei dintâi. Ben-Hadad a
cercetat, ºi i-au spus astfel: „Au ieºit
niºte oameni din Samaria.”
18. El a zis: „Dacã ies pentru pace,
prindeþi-i vii; ºi chiar dacã ies pentru
luptã, prindeþi-i vii.”
19. Când au ieºit din cetate slujitorii
mai marilor peste þinuturi ºi armata
care-i urma,
20. a lovit fiecare pe omul dinaintea
lui, ºi sirienii au luat-o la fugã. Israel
i-a urmãrit. Ben-Hadad, împãratul Siriei,
a scãpat pe un cal, cu niºte cãlãreþi.
21. Împãratul lui Israel a ieºit, a lovit
caii ºi carele ºi a pricinuit sirienilor o
mare înfrângere.
A doua biruinþã asupra lui Ben-Hadad
22. Atunci prorocul s-a apropiat de
împãratul lui Israel ºi i-a zis: „Du-te,
întãreºte-te, cerceteazã ºi vezi ce ai de
fãcut; cãci, la anul viitor*, împãratul
Siriei se va sui din nou împotriva ta.”
*2 Sam. 11.1.

23. Slujitorii împãratului Siriei i-au
zis: „Dumnezeul lor este un Dumnezeu al munþilor; de aceea au fost
mai tari decât noi. Dar ia sã ne luptãm
cu ei în câmpie, ºi se va vedea dacã nu
vom fi mai tari decât ei.
24. Fã ºi lucrul acesta: scoate pe
fiecare din împãraþi de la locul lui ºi
înlocuieºte-i cu cãpetenii;
25. ºi fã-þi o armatã ca aceea pe care
ai pierdut-o, cu tot atâþia cai ºi tot
atâtea care. Apoi sã ne batem cu ei în
câmpie, ºi se va vedea dacã nu vom fi
mai tari decât ei.” El i-a ascultat ºi a
fãcut aºa.
26. În anul urmãtor, Ben-Hadad a
numãrat pe sirieni ºi s-a suit la Afec*
sã lupte împotriva lui Israel. *Ios. 13.4.
27. Copiii lui Israel au fost numãraþi
ºi ei; au primit merinde ºi au ieºit în

1 ÎMPÃRAÞI (1 Regi) 20, 21

întâmpinarea sirienilor. Au tãbãrât în
faþa lor, ca douã turme mici de capre,
pe când sirienii umpleau þara.
28. Omul lui Dumnezeu s-a apropiat
ºi a zis împãratului lui Israel: „Aºa
vorbeºte Domnul: „Pentru cã sirienii
au zis: „Domnul este un Dumnezeu al
munþilor, ºi nu un Dumnezeu al vãilor”,
voi da* toatã aceastã mare mulþime în
mâinile tale, ºi veþi ºti cã Eu sunt
*Vers. 13.
Domnul.”
29. Au stat tãbãrâþi ºapte zile unii în
faþa altora. În ziua a ºaptea au început
lupta, ºi copiii lui Israel au omorât
sirienilor o sutã de mii de oameni
pedeºtri într-o zi.
30. Ceilalþi au fugit în cetatea Afec,
ºi a cãzut zidul cetãþii peste douãzeci
ºi ºapte de mii de oameni care mai
rãmãseserã.
Ahab dã drumul lui Ben-Hadad
Ben-Hadad fugise ºi el în cetate ºi
umbla din odaie în odaie.
31. Slujitorii lui i-au zis: „Iatã, am
auzit cã împãraþii casei lui Israel sunt
niºte împãraþi miloºi; sã ne încingem
deci coapsele* cu saci, sã ne punem
funii pe capetele noastre ºi sã ieºim la
împãratul lui Israel: poate cã te va lãsa
cu viaþã.”
*Gen. 37.34.
32. ªi-au pus saci împrejurul coapselor ºi funii împrejurul capului, s-au
dus la împãratul lui Israel ºi au zis:
„Robul tãu Ben-Hadad a zis: „Lasã-mã
cu viaþã!” Ahab a rãspuns: „Mai este
încã în viaþã? Este fratele meu!”
33. Oamenii aceºtia au luat lucrul
acesta ca un semn bun ºi s-au grãbit
sã-l ia pe cuvânt ºi sã zicã: „BenHadad este fratele tãu!” ªi el a zis:
„Duceþi-vã ºi aduceþi-l!” Ben-Hadad a
venit la el, ºi Ahab l-a suit în carul lui.
34. Ben-Hadad i-a zis: „Îþi voi da
înapoi cetãþile* pe care le-a luat tatãl
meu de la tatãl tãu; ºi-þi vei face uliþe
în Damasc, cum fãcuse tatãl meu în
Samaria.” „ªi eu”, a rãspuns Ahab, „îþi
voi da drumul, fãcând un legãmânt.” A
fãcut legãmânt cu el ºi i-a dat drumul.
*Cap. 15.20.

35. Unul din fiii* prorocilor a zis
tovarãºului sãu, dupã porunca* Domnului: „Loveºte-mã, te rog!” Dar omul
acela n-a vrut sã-l loveascã.
*2 Împ. 2.3,5,7,15. **Cap. 13.17,18.

36. Atunci el i-a zis: „Pentru cã n-ai
ascultat de glasul Domnului, iatã, când
vei pleca de la mine, te va omorî un

leu. ªi când a plecat de la el, l-a
întâlnit un leu* ºi l-a omorât. *Cap. 13.24.
37. A gãsit pe un alt om ºi a zis:
„Loveºte-mã, te rog!” Omul acela l-a
lovit ºi l-a rãnit.
38. Prorocul s-a dus ºi s-a aºezat pe
drumul împãratului ºi s-a legat la ochi.
39. Când a trecut împãratul*, prorocul
a strigat ºi i-a zis: „Robul tãu era în
mijlocul luptei; ºi iatã cã un om se
apropie ºi-mi aduce pe un alt om,
zicând: „Pãzeºte pe omul acesta; dacã
va fugi, viaþa ta va rãspunde pentru
viaþa lui** sau vei plãti un talant de
argint!”
*2 Sam. 12.1, etc. **2 Împ. 10.24.
40. ªi pe când robul tãu fãcea câte
ceva încoace ºi încolo, omul s-a fãcut
nevãzut.” Împãratul lui Israel i-a zis:
„Aceasta îþi este osânda; tu însuþi ai
rostit-o.”
41. Îndatã prorocul ºi-a scos legãtura
de la ochi, ºi împãratul lui Israel l-a
cunoscut cã fãcea parte din proroci.
42. El a zis atunci împãratului: „Aºa
vorbeºte Domnul: „Pentru cã* ai lãsat
sã-þi scape din mâini omul pe care-l
sortisem nimicirii, viaþa ta va rãspunde pentru viaþa lui, ºi poporul tãu
pentru poporul lui.”
*Cap. 22.31-37.
43. Împãratul lui Israel s-a dus*
acasã, trist ºi mânios, ºi a ajuns la
Samaria.
*Cap. 21.4.
Via lui Nabot
1. Dupã aceste lucruri, iatã ce
s-a întâmplat: Nabot din Izreel
avea o vie la Izreel, lângã casa lui
Ahab, împãratul Samariei.
2. ªi Ahab a vorbit astfel lui Nabot:
„Dã-mi mie via* ta, sã fac din ea o
grãdinã de verdeþuri, cãci este foarte
aproape de casa mea. În locul ei îþi voi
da o vie mai bunã sau, dacã-þi vine
mai bine, îþi voi plãti preþul ei în
argint.”
*1 Sam. 8.14.
3. Dar Nabot a rãspuns lui Ahab: „Sã
mã fereascã Domnul sã-þi dau moºtenirea pãrinþilor mei!”
4. Ahab a intrat în casã, trist ºi
mâniat, din pricina cuvintelor pe care i
le spusese Nabot din Izreel: „Nu-þi voi
da* moºtenirea pãrinþilor mei!” ªi s-a
culcat pe pat, ºi-a întors faþa ºi n-a
mâncat nimic.
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6. El i-a rãspuns: „Am vorbit cu
Nabot din Izreel ºi i-am zis: „Dã-mi
via ta pe preþ de argint; sau, dacã vrei,
îþi voi da o altã vie în locul ei.” Dar el
a zis: „Nu pot sã-þi dau via mea!”
7. Atunci Izabela, nevasta lui, i-a zis:
„Oare nu domneºti tu acum peste
Israel? Scoalã-te, ia ºi mãnâncã ºi fii
cu inima veselã, cãci eu îþi voi da via
lui Nabot din Izreel!”
8. ªi ea a scris niºte scrisori în numele
lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui
Ahab ºi le-a trimis bãtrânilor ºi dregãtorilor care locuiau cu Nabot în
cetatea lui.
9. Iatã ce a scris în aceste scrisori:
„Vestiþi un post; puneþi pe Nabot în
fruntea poporului
10. ºi puneþi-i în faþã doi oameni de
nimic, care sã mãrturiseascã astfel
împotriva lui: „Tu ai blestemat* pe
Dumnezeu ºi pe împãratul!” Apoi
scoateþi-l afarã, împroºcaþi-l** cu
pietre, ºi sã moarã.”
*Exod 22.28. Lev. 24.15,16. Fapt. 6.11. **Lev. 24.14.

11. Oamenii din cetatea lui Nabot,
bãtrânii ºi dregãtorii care locuiau în
cetate au fãcut cum le spusese Izabela,
dupã cum era scris în scrisorile pe care
li le trimisese ea.
12. Au vestit* un post ºi au pus pe
*Isa. 58.4.
Nabot în fruntea poporului.
13. Cei doi oameni de nimic au venit
ºi s-au aºezat în faþa lui; ºi aceºti
oameni rãi au mãrturisit aºa înaintea
poporului, împotriva lui Nabot:
„Nabot a blestemat pe Dumnezeu ºi pe
împãratul!” Apoi l-au scos* afarã din
cetate, l-au împroºcat cu pietre, ºi a
*2 Împ. 9.26.
murit.
14. ªi au trimis sã spunã Izabelei:
„Nabot a fost împroºcat cu pietre, ºi a
murit.”
15. Când a auzit Izabela cã Nabot
fusese împroºcat cu pietre ºi cã murise,
a zis lui Ahab: „Scoalã-te ºi ia în
stãpânire via lui Nabot din Izreel, care
n-a vrut sã þi-o dea pe preþ de argint;
cãci Nabot nu mai trãieºte, a murit.”
16. Ahab, auzind cã a murit Nabot,
s-a sculat sã se coboare la via lui
Nabot din Izreel ca s-o ia în stãpânire.

Vestirea pedepsei
5. Nevasta sa, Izabela, a venit la el ºi
i-a zis: „Pentru ce îþi este tristã inima 17. Atunci cuvântul* Domnului a
vorbit lui Ilie, tiºbitul, astfel: *Ps. 9.12.
ºi nu mãnânci?”
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18. „Scoalã-te ºi coboarã-te înaintea
lui Ahab, împãratul lui Israel, la
Samaria*; iatã-l este în via lui Nabot,
unde s-a coborât s-o ia în stãpânire.
*Cap. 13.32. 2 Cron. 22.9.

19. Sã-i spui: „Aºa vorbeºte Domnul:
„Nu eºti tu un ucigaº ºi un hoþ?” ªi
sã-i mai spui: „Aºa vorbeºte Domnul:
„Chiar în locul* unde au lins câinii
sângele lui Nabot, vor linge câinii ºi
*Cap. 22.38.
sângele tãu.”
20. Ahab a zis lui Ilie: „M-ai gãsit*,
vrãjmaºule?” ªi el a rãspuns: „Te-am
gãsit, pentru cã te-ai vândut** ca sã
faci ce este rãu înaintea Domnului.
*Cap. 18.17. **2 Împ. 17.17. Rom. 7.14.

21. Iatã ce zice Domnul: „Voi aduce
nenorocirea* peste tine; te voi mãtura,
voi nimici pe oricine este** al lui
Ahab, fie rob†, fie slobod în Israel,
*Cap. 14.10. 2 Împ. 9.8. **1 Sam. 25.22. †Cap. 14.10.

22. ºi voi face casei tale cum am
fãcut casei* lui Ieroboam, fiul lui
Nebat, ºi casei lui Baeºa**, fiul lui
Ahia, pentru cã M-ai mâniat ºi ai fãcut
pe Israel sã pãcãtuiascã.”
*Cap. 15.29. **Cap. 16.3,11.

23. Domnul a vorbit ºi despre Izabela*
ºi a zis: „Câinii vor mânca pe Izabela
lângã întãritura Izreelului.
*2 Împ. 9.36.

24. Cine* va muri în cetate din casa
lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine
va muri pe câmp va fi mâncat de
pãsãrile cerului.”
*Cap. 14.11; 16.4.
25. N-a fost nimeni* care sã se fi
vândut, pentru ca sã facã ce este rãu
înaintea Domnului, ca Ahab, pe care
nevasta sa, Izabela, îl aþâþa** la aceasta.
*Cap. 16.30, etc. **Cap. 16.31.

26. El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând dupã idoli, cum* fãceau
amoriþii, pe care-i izgonise Domnul
dinaintea copiilor lui Israel.
*Gen. 15.16. 2 Împ. 21.11.

Smerirea lui Ahab
27. Dupã ce a auzit cuvintele lui Ilie,
Ahab ºi-a rupt hainele, ºi-a pus* un
sac pe trup ºi a postit: se culca cu
sacul acesta ºi mergea încet. *Gen. 37.34.
28. ªi cuvântul Domnului a vorbit lui
Ilie, tiºbitul, astfel:
29. „Ai vãzut cum s-a smerit Ahab
înaintea Mea? Pentru cã s-a smerit
înaintea Mea, nu voi aduce nenorocirea
în timpul vieþii lui; ci în timpul vieþii*
fiului sãu voi aduce nenorocirea casei
*2 Împ. 9.25.
lui!”

Legãmântul cu Iosafat
1. Au stat trei ani liniºtiþi, fãrã sã
fie rãzboi între Siria ºi Israel.
2. În anul al treilea, Iosafat*, împãratul
lui Iuda, s-a coborât la împãratul lui
Israel.
*2 Cron. 18.2, etc.
3. Împãratul lui Israel a zis slujitorilor
sãi: „ªtiþi cã Ramot din* Galaad este
al nostru. ªi noi stãm fãrã grijã, în loc
sã-l luãm înapoi din mâinile împãratului
Siriei.”
*Deut. 4.43.
4. ªi a zis lui Iosafat: „Vrei sã vii cu
mine sã luptãm împotriva Ramotului
din Galaad?” Iosafat a rãspuns împãratului lui Israel: „Eu* voi fi ca tine,
poporul meu ca poporul tãu, caii mei
ca ai tãi.”
*2 Împ. 3.7.
5. Apoi Iosafat a zis împãratului lui
Israel: „Întreabã acum, te rog, cuvântul
Domnului.”
6. Împãratul lui Israel a strâns* pe
proroci, în numãr de aproape patru
sute, ºi le-a zis: „Sã merg sã lupt
împotriva Ramotului din Galaad sau
sã mã las?” ªi ei au rãspuns: „Suie-te,
ºi Domnul îl va da în mâinile împãratului.”
*Cap. 18.19.
7. Dar Iosafat* a zis: „Nu mai este
aici nici un proroc al Domnului, ca
sã-L putem întreba?”
*2 Împ. 3.11.
8. Împãratul lui Israel a rãspuns lui
Iosafat: „Mai este un om prin care am
putea sã întrebãm pe Domnul; dar îl
urãsc, cãci nu-mi proroceºte nimic
bun, nu proroceºte decât rãu: este
Mica, fiul lui Imla.” ªi Iosafat a zis:
„Sã nu vorbeascã împãratul aºa!”
9. Atunci împãratul lui Israel a chemat un dregãtor ºi a zis: „Trimite ºi
adu îndatã pe Mica, fiul lui Imla.”
10. Împãratul lui Israel ºi Iosafat,
împãratul lui Iuda, ºedeau fiecare pe
scaunul lui de domnie, îmbrãcaþi cu
hainele lor împãrãteºti, în locul de la
intrarea porþii Samariei. ªi toþi prorocii
proroceau înaintea lor.
11. Zedechia, fiul lui Chenaana, îºi
fãcuse niºte coarne de fier ºi a zis:
„Aºa vorbeºte Domnul: „Cu coarnele
acestea vei bate pe sirieni pânã îi vei
nimici.”
12. ªi toþi prorocii proroceau la fel,
zicând: „Suie-te la Ramot din Galaad!
Cãci vei izbândi, ºi Domnul îl va da în
mâinile împãratului.”
13. Solul care se dusese sã cheme
pe Mica i-a vorbit aºa: „Iatã cã prorocii, într-un glas, prorocesc bine împã-
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ratului; sã fie, dar, ºi cuvântul tãu ca al pe Mica, du-l la Amon, mai marele
fiecãruia din ei! Vesteºte-i bine!”
cetãþii, ºi la Ioas, fiul împãratului,
14. Mica a rãspuns: „Viu este Domnul, 27. ºi sã le spui: „Aºa vorbeºte împãcã voi vesti ce-mi* va spune Domnul.” ratul: „Puneþi pe omul acesta la închi*Num. 22.38. soare ºi hrãniþi-l cu pâinea ºi cu apa
15. Când a ajuns la împãrat, împãratul întristãrii, pânã când mã voi întoarce
i-a zis: „Mica, sã mergem sã luptãm în pace.”
împotriva Ramotului din Galaad sau sã 28. ªi Mica a zis: „Dacã te vei întoarce
ne lãsãm?” El a rãspuns: „Suie-te, cãci în pace, Domnul n-a* vorbit prin mine.”
vei izbândi, ºi Domnul îl va da în Apoi a mai zis: „Auziþi, popoare,
mâinile împãratului.”
*Num. 16.29. Deut. 18.20-22.
toate!”
16. ªi împãratul i-a zis: „De câte ori
Moartea lui Ahab
trebuie sã te pun sã juri cã nu-mi vei
spune decât adevãrul în Numele Dom- 29. Împãratul lui Israel ºi Iosafat,
împãratul lui Iuda, s-au suit la Ramot
nului?”
17. Mica a rãspuns: „Vãd* tot Israelul din Galaad.
risipit pe munþi, ca niºte oi care 30. Împãratul lui Israel a zis lui
n-au pãstor. ªi Domnul zice: „Oamenii Iosafat: „Vreau sã-mi schimb* hainele
aceºtia n-au stãpân; sã se întoarcã ca sã merg la luptã; dar tu, îmbracã-te
*Mat. 9.36. cu hainele tale împãrãteºti.” ªi împãfiecare acasã în pace.”
18. Împãratul lui Israel a zis lui ratul lui Israel ºi-a schimbat hainele ºi
*2 Cron. 35.22.
Iosafat: „Nu þi-am spus cã el nu s-a dus la luptã.
proroceºte nimic bun despre mine, ci 31. Împãratul Siriei dãduse urmãtoarea
poruncã celor treizeci ºi douã de
proroceºte numai rãu?”
19. ªi Mica a zis: „Ascultã, dar, cãpetenii ale carelor lui: „Sã nu vã
cuvântul Domnului! Am vãzut* pe luptaþi nici cu cei mici, nici cu cei
Domnul stând pe scaunul Lui de domnie mari, ci sã vã luptaþi numai cu împãºi toatã oºtirea** cerurilor stând lângã ratul lui Israel.”
32. Când au zãrit cãpeteniile carelor
El, la dreapta ºi la stânga Lui.
*Isa. 6.1. Dan. 7.9. **Iov 1.6; 2.1. Ps. 103.20,21. Dan. 7.10. pe Iosafat, au zis: „Negreºit, acesta
Mat. 18.10. Evr. 1.7,14.
este împãratul lui Israel.” ªi s-au
20. ªi Domnul a zis: „Cine va amãgi apropiat de el sã-l loveascã. Iosafat a
pe Ahab, ca sã se suie la Ramot din scos* un þipãt.
*2 Cron. 18.31. Prov. 13.20.
Galaad ºi sã piarã acolo?” ªi au rãs- 33. Cãpeteniile carelor vãzând cã nu
puns unul într-un fel, altul într-altul.
este împãratul lui Israel, s-au depãrtat
21. ªi un duh a venit ºi s-a înfãþiºat de el.
înaintea Domnului ºi a zis: „Eu îl voi 34. Atunci un om a tras cu arcul la
amãgi.”
întâmplare ºi a lovit pe împãratul lui
22. Domnul i-a zis: „Cum?” „Voi Israel la încheietura platoºei. Împãieºi”, a rãspuns el, „ºi voi fi un duh de ratul a zis cãrãuºului sãu: „Întoarce ºi
minciunã în gura tuturor prorocilor scoate-mã din câmpul de bãtaie, cãci
lui.” Domnul a zis: „Îl vei* amãgi ºi-þi sunt greu rãnit.”
vei ajunge þinta; ieºi ºi fã aºa!”
35. Lupta a fost din ce în ce mai
*Judc. 9.23. Iov 12.16. Ezec. 14.9. 2 Tes. 2.11. crâncenã în ziua aceea. Împãratul a
23. ªi acum*, iatã cã Domnul a pus stat drept în carul lui în faþa sirienilor,
un duh de minciunã în gura tuturor ºi seara a murit. Sângele a curs din
prorocilor tãi care sunt de faþã. Dar ranã înãuntrul carului.
Domnul a hotãrât lucruri rele împotriva 36. La apusul soarelui, s-a strigat
*Ezec. 14.9. prin toatã tabãra: „Sã plece fiecare în
ta.”
24. Atunci Zedechia, fiul lui Chenaana, cetatea lui ºi sã plece fiecare în þara lui,
apropiindu-se, a lovit pe Mica peste 37. cãci a murit împãratul.” S-au
obraz ºi a zis: „Pe unde* a ieºit Duhul întors la Samaria, ºi împãratul a fost
Domnului din mine ca sã-þi vor- îngropat la Samaria.
*2 Cron. 18.23.
beascã?”
38. Când au spãlat carul în iazul
25. Mica a rãspuns: „Vei vedea în Samariei, câinii au lins sângele lui
ziua când vei umbla din odaie în odaie Ahab, ºi curvele s-au scãldat în el, dupã*
ca sã te ascunzi.”
cuvântul pe care-l spusese Domnul.
26. Împãratul lui Israel a zis: „Ia
*Cap. 21.19.
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39. Celelalte fapte ale lui Ahab, tot ce 47. În Edom* nu era împãrat pe
a fãcut el, casa* de fildeº pe care a atunci: cârmuia un dregãtor.
*Gen. 25.23. 2 Sam. 8.14. 2 Împ. 3.9; 8.20.
zidit-o ºi toate cetãþile pe care le-a
zidit nu sunt scrise oare în cartea 48. Iosafat* a** fãcut corãbii din
Tars ca sã meargã la Ofir sã aducã aur;
Cronicilor împãraþilor lui Israel?
*Amos 3.15. dar† nu s-au dus, cãci corãbiile s-au
40. Ahab a adormit cu pãrinþii sãi. ªi sfãrâmat la Eþion-Gheber††.
*2 Cron. 20.35, etc. **Cap. 10.22. †2 Cron. 20.37.
în locul lui, a domnit fiul sãu Ahazia.
††Cap. 9.26.

Iosafat, împãratul lui Iuda
49. Atunci Ahazia, fiul lui Ahab, a
41. Iosafat*, fiul lui Asa, a început sã zis lui Iosafat: „Vrei ca slujitorii mei
domneascã peste Iuda în al patrulea an sã meargã împreunã cu ai tãi pe
corãbii?” Dar Iosafat n-a voit.
al lui Ahab, împãratul lui Israel.
50. Iosafat* a adormit cu pãrinþii sãi
*2 Cron. 20.31.
42. Iosafat era de treizeci ºi cinci de ºi a fost îngropat cu pãrinþii sãi, în
ani când s-a fãcut împãrat ºi a domnit cetatea tatãlui sãu David. ªi în locul
douãzeci ºi cinci de ani la Ierusalim. lui a domnit fiul sãu Ioram.
*2 Cron. 21.1.
Mama sa se numea Azuba, fata lui
ªilhi.
Domnia lui Ahazia
43. El a umblat* în toatã calea tatãlui
sãu, Asa, ºi nu s-a abãtut deloc de 51. Ahazia*, fiul lui Ahab, a început
la ea, fãcând ce este plãcut înaintea sã domneascã peste Israel la Samaria,
Domnului. Numai cã înãlþimile** n-au în al ºaptesprezecelea an al lui Iosafat,
fost îndepãrtate: poporul tot mai împãratul lui Iuda. A domnit doi ani
*Vers. 40.
peste Israel.
aducea jertfe ºi tãmâie pe înãlþimi.
*2 Cron. 17.3. **Cap. 14.23; 15.14. 2 Împ. 12.3.
52. El a fãcut ce este rãu înaintea
44. Iosafat* a trãit în pace cu împã- Domnului ºi a umblat în calea* tatãlui
ratul lui Israel.
*2 Cron. 19.2. 2 Cor. 6.14. sãu ºi în calea mamei sale ºi în calea
45. Celelalte fapte ale lui Iosafat, lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care
isprãvile ºi rãzboaiele lui nu sunt scrise fãcuse pe Israel sã pãcãtuiascã.
*Cap. 15.26.
oare în cartea Cronicilor împãraþilor
53. A slujit* lui Baal ºi s-a închinat
lui Iuda?
46. El a scos din þarã pe sodomiþii* înaintea lui ºi a mâniat pe Domnul
care mai rãmãseserã de pe vremea Dumnezeu lui Israel, cum fãcuse ºi
*Judc. 2.11. Cap. 16.31
*Cap. 14.24; 15.12. tatãl sãu.
tatãlui sãu, Asa.

A DOUA CARTE A ÎMPÃRAÞILOR
SAU A PATRA A ÎMPÃRAÞILOR 1
(Deuteronom 29.18-28. 1 Samuel 12.25. Isaia 23.)

ªIRUL ÎMPÃRAÞILOR LUI IUDA ªI ÎMPÃRAÞILOR LUI ISRAEL,
DE LA IOSAFAT ªI MOARTEA LUI AHAB PÂNÃ LA NIMICIREA
ÎMPÃRÃÞIEI LUI ISRAEL
(Capitolele 1-17. 2 Cronici 21-28. Ieremia 3.6,7. Osea 7; 10.1-11; 13.1-13.)

Boala lui Ahazia ºi moartea lui
3. Dar îngerul Domnului a zis lui Ilie,
1. Moab s-a rãzvrãtit* împotriva lui tiºbitul: „Scoalã-te, suie-te înaintea
solilor împãratului Samariei ºi spune-le:
Israel, dupã moartea** lui Ahab.
*Cap. 3.5. **2 Sam. 8.2. „Oare nu este Dumnezeu în Israel, de
2. Ahazia a cãzut prin zãbrelele odãii vã duceþi sã întrebaþi pe Baal-Zebub,
lui de sus, în Samaria, ºi s-a îmbolnãvit. dumnezeul Ecronului?
A trimis niºte soli ºi le-a zis: „Duceþi-vã 4. De aceea, aºa vorbeºte Domnul:
ºi întrebaþi pe Baal-Zebub, dumnezeul „Nu te vei mai da jos din patul în
Ecronului*, ca sã ºtiu dacã mã voi care te-ai suit, ci vei muri.“ ªi Ilie a
*1 Sam. 5.10. plecat.
vindeca de boala aceasta.“
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5. Solii s-au întors la Ahazia. ªi el
le-a zis: „Pentru ce v-aþi întors?”
6. Ei i-au rãspuns: „Un om s-a suit
înaintea noastrã ºi ne-a zis: „Întoarceþi-vã
la împãratul care v-a trimis ºi spuneþi-i:
„Aºa vorbeºte Domnul: „Oare nu este
Dumnezeu în Israel, de trimiteþi sã
întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul
Ecronului? De aceea, nu te vei mai da
jos din patul în care te-ai suit, ci vei
muri.”
7. Ahazia le-a zis: „Ce înfãþiºare avea
omul acela care s-a suit înaintea
voastrã ºi v-a spus aceste cuvinte?”
8. Ei au rãspuns: „Era un om îmbrãcat
cu o manta de pãr* ºi încins cu o curea
la mijloc.” ªi Ahazia a zis: „Este Ilie,
tiºbitul.”
*Zah. 13.4. Mat. 3.4.
9. A trimis la el pe o cãpetenie de
cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai
lui. Cãpetenia aceasta s-a suit la Ilie,
care ºedea pe vârful muntelui, ºi i-a zis:
„Omule al lui Dumnezeu, împãratul a
zis: „Coboarã-te!”
10. Ilie a rãspuns cãpeteniei peste
cincizeci: „Dacã sunt un om al lui
Dumnezeu, sã se coboare* foc din cer
ºi sã te mistuie, pe tine ºi pe cei cincizeci de oameni ai tãi!” ªi s-a coborât
foc din cer ºi l-a mistuit pe el ºi pe cei
cincizeci de oameni ai lui.
*Luca 9.54.
11. Ahazia a trimis din nou la el
altã cãpetenie peste cincizeci cu cei
cincizeci de oameni ai lui. Cãpetenia
aceasta a luat cuvântul ºi a zis lui Ilie:
„Omule al lui Dumnezeu, aºa a zis
împãratul: „Grãbeºte-te de te coboarã!”
12. Ilie le-a rãspuns: „Dacã sunt un
om al lui Dumnezeu, sã se coboare foc
din cer ºi sã te mistuie, pe tine ºi pe
cei cincizeci de oameni ai tãi!” ªi s-a
coborât for din cer ºi l-a mistuit, pe el
ºi pe cei cincizeci de oameni ai lui.
13. Ahazia a trimis din nou o a treia
cãpetenie peste cincizeci, împreunã cu
cei cincizeci de oameni ai sãi. Aceastã
a treia cãpetenie peste cincizeci s-a
suit; ºi, la sosire, ºi-a plecat genunchii
înaintea lui Ilie ºi i-a zis, rugându-l:
„Omule al lui Dumnezeu, te rog, viaþa
mea ºi viaþa acestor cincizeci de
oameni, slujitorii tãi, sã fie scumpã*
înaintea ta!
*1 Sam. 26.21. Ps. 72.14.
14. Iatã, s-a coborât foc din cer ºi a
mistuit pe cele dintâi douã cãpetenii
peste cincizeci ºi pe cei cincizeci de
oameni ai lor: dar acum, viaþa mea sã
fie scumpã înaintea ta!”
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15. Îngerul Domnului a zis lui Ilie:
„Coboarã-te împreunã cu el, n-ai nici
o fricã de el.” Ilie s-a sculat ºi s-a
coborât cu el la împãratul.
16. El i-a zis: „Aºa vorbeºte Domnul:
„Pentru cã ai trimis soli sã întrebe pe
Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca
ºi cum n-ar fi în Israel Dumnezeu al
cãrui cuvânt sã-l poþi întreba, nu te vei
mai da jos din patul în care te-ai suit,
ci vei muri.”
17. Ahazia a murit, dupã cuvântul
Domnului, rostit prin Ilie. ªi în locul
lui, a început sã domneascã Ioram, în
al doilea an al lui Ioram, fiul lui
Iosafat, împãratul lui Iuda; cãci n-avea
fiu.
18. Celelalte fapte ale lui Ahazia ºi
ce a fãcut el nu sunt scrise oare în
cartea Cronicilor împãraþilor lui Israel?
Înãlþarea lui Ilie la cer
1. Când a voit Domnul sã ridice*
pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt,
Ilie pleca din Ghilgal cu** Elisei.

2

*Gen. 5.24. **1 Împ. 19.21.

2. Ilie a zis lui Elisei: „Rãmâi aici*,
te rog, cãci Domnul mã trimite pânã la
Betel.” Elisei a rãspuns: „Viu este
Domnul ºi viu este sufletul** tãu cã
nu te voi pãrãsi.” ªi s-au coborât la
Betel. *Rut 1.15,16. **1 Sam. 1.26. Vers. 4,6. Cap. 4.30.
3. Fiii prorocilor*, care erau la Betel,
au ieºit la Elisei ºi i-au zis: „ªtii cã
Domnul rãpeºte astãzi pe stãpânul tãu
deasupra capului tãu?” ªi el a rãspuns:
„ªtiu ºi eu, dar tãceþi.”
*1 Împ. 20.35. Vers. 5,7,15. Cap. 4.1,38; 9.1.

4. Ilie i-a zis: „Eliseie, rãmâi aici, te
rog, cãci Domnul mã trimite la Ierihon.” El a rãspuns: „Viu este Domnul
ºi viu este sufletul tãu, cã nu te voi
pãrãsi!” ªi au ajuns la Ierihon.
5. Fiii prorocilor, care erau la Ierihon,
s-au apropiat de Elisei ºi i-au zis: „ªtii
cã Domnul rãpeºte azi pe stãpânul tãu
deasupra capului tãu?” ªi el a rãspuns:
„ªtiu ºi eu; dar tãceþi.”
6. Ilie i-a zis: „Rãmâi aici, te rog,
cãci Domnul mã trimite la Iordan.” El
a rãspuns: „Viu este Domnul ºi viu
este sufletul tãu, cã nu te voi pãrãsi.”
ªi amândoi ºi-au vãzut de drum.
7. Cincizeci de inºi dintre fiii
prorocilor au sosit ºi s-au oprit la o
depãrtare oarecare în faþa lor, ºi ei
amândoi s-au oprit pe malul Iordanului.
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8. Atunci Ilie ºi-a luat mantaua, a dupã cum vede domnul meu; dar apele
fãcut-o sul ºi a lovit cu ea apele, care sunt rele, ºi þara este stearpã.”
s-au despãrþit* într-o parte ºi într-alta, 20. El a zis: „Aduceþi-mi un blid nou
ºi au trecut amândoi pe uscat.
ºi puneþi sare în el.” ªi i-au adus.
*Exod 14.21. Ios. 3.16. Vers. 14.
21. Apoi s-a dus la izvorul apelor ºi
9. Dupã ce au trecut, Ilie a zis lui a aruncat* sare în el ºi a zis: „Aºa
Elisei: „Cere ce vrei sã-þi fac, înainte vorbeºte Domnul: „Vindec apele acestea;
ca sã fiu rãpit de la tine.” Elisei a nu va mai veni din ele nici moarte,
rãspuns: „Te rog sã vinã peste mine o nici sterpiciune.”
îndoitã mãsurã din duhul tãu!”
*Exod 15.25. Cap. 4.41; 6.6. Ioan 9.6.
10. Ilie a zis: „Greu lucru ceri. Dar 22. ªi apele au fost vindecate pânã în
dacã mã vei vedea când voi fi rãpit de ziua aceasta, dupã cuvântul pe care-l
la tine, aºa þi se va întâmpla; dacã nu, rostise Domnul.
nu þi se va întâmpla aºa.”
Pedepsirea copiilor
11. Pe când mergeau ei vorbind, iatã
cã un car* de foc ºi niºte cai de foc 23. De acolo s-a suit la Betel. ªi pe
i-au despãrþit pe unul de altul, ºi Ilie când mergea pe drum, niºte bãieþaºi
s-a înãlþat la cer într-un vârtej de vânt. au ieºit din cetate ºi ºi-au bãtut joc de
*Cap. 6.17. Ps. 104.4. el. Ei îi ziceau: „Suie-te, pleºuvule!
12. Elisei se uita ºi striga: „Pãrinte*! Suie-te, pleºuvule!”
Pãrinte! Carul lui Israel ºi cãlãrimea 24. El s-a întors sã-i priveascã ºi i-a
lui!” ªi nu l-a mai vãzut. Apucându-ºi blestemat în Numele Domnului. Atunci
hainele, le-a sfâºiat în douã bucãþi
au ieºit doi urºi din pãdure ºi au sfâºiat
*Cap. 13.14.
13. ºi a ridicat mantaua, cãreia îi patruzeci ºi doi din aceºti copii.
dãduse drumul Ilie. Apoi s-a întors ºi 25. De acolo s-a dus pe muntele
Carmel, de unde s-a întors la Samaria.
s-a oprit pe malul Iordanului;
14. a luat mantaua, cãreia îi dãduse
Ioram, împãratul lui Israel
Ilie drumul, ºi a lovit apele cu ea ºi a
1.
Ioram*,
fiul lui Ahab, a început
zis: „Unde este acum Domnul Dumsã domneascã peste Israel la
nezeul lui Ilie?” ªi a lovit apele, care
s-au despãrþit* într-o parte ºi în alta, ºi Samaria, în al optsprezecelea an al lui
Iosafat, împãratul lui Iuda. A domnit
*Vers. 8.
Elisei a trecut.
doisprezece ani.
*Cap. 1.17.
Fiii prorocilor trimit sã caute pe Ilie
2. El a fãcut ce este rãu înaintea Dom15. Fiii prorocilor care erau în faþa* nului, totuºi nu ca tatãl sãu ºi ca mama
Ierihonului, când l-au vãzut, au zis: sa. A rãsturnat stâlpii lui Baal, pe*
*1 Împ. 16.31,32.
„Duhul lui Ilie a venit peste Elisei.” ªi care-i fãcuse tatãl sãu;
i-au ieºit înainte ºi s-au închinat pânã 3. dar s-a dedat la pãcatele* lui
*Vers. 7. Ieroboam, fiul lui Nebat, care fãcuse
la pãmânt înaintea lui.
16. Ei i-au zis: „Iatã cã între slujitorii pe Israel sã pãcãtuiascã, ºi nu s-a
*1 Împ. 12.28,31,32.
tãi sunt cincizeci de oameni viteji; abãtut de la ele.
vrei sã se ducã sã caute pe stãpânul 4. Meºa, împãratul Moabului, avea
tãu? Poate* cã Duhul Domnului l-a turme mari ºi plãtea împãratului lui
dus ºi l-a aruncat pe vreun munte sau Israel un bir de o sutã de mii de miei*
în vreo vale.” El a rãspuns: „Nu-i ºi de o sutã de mii de berbeci cu lâna
*Isa. 16.1.
trimiteþi.”
*1 Împ. 18.12. Ezec. 8.3. Fapt. 8.39. lor.
17. Dar ei au stãruit multã vreme de 5. La moartea* lui Ahab, împãratul
el. ªi el a zis: „Trimiteþi-i.” Au trimis Moabului s-a rãsculat împotriva împã*Cap. 1.1.
pe cei cincizeci de oameni, care au ratului lui Israel.
cãutat pe Ilie trei zile ºi nu l-au gãsit. 6. Împãratul Ioram a ieºit atunci din
18. Când s-au întors la Elisei, care Samaria ºi a numãrat pe tot Israelul.
era la Ierihon, el le-a zis: „Nu v-am 7. A pornit ºi a trimis sã spunã lui
Iosafat, împãratul lui Iuda: „Împãratul
spus sã nu vã duceþi?”
Moabului s-a rãsculat împotriva mea;
Vindecarea apelor de la Ierihon
vrei sã vii cu mine sã luptãm împo19. Oamenii din cetate au zis lui triva Moabului?” Iosafat a rãspuns:
Elisei: „Iatã, aºezarea cetãþii este bunã, „Voi merge, eu ca* tine, poporul meu
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ca poporul tãu, caii mei ca ai tãi.”

*1 Împ. 22.4.

8. ªi a zis: „Pe care drum sã ne suim?”
Ioram a zis: „Pe drumul care duce în
pustiul Edomului.”
9. Împãratul lui Israel, împãratul lui
Iuda ºi împãratul Edomului au plecat;
ºi, dupã un drum de ºapte zile, n-au
avut apã pentru oºtire ºi pentru vitele
care veneau dupã ea.
10. Atunci împãratul lui Israel a zis:
„Vai! Domnul a chemat pe aceºti trei
împãraþi ca sã-i dea pe mâinile Moabului!”
11. Dar Iosafat* a zis: „Nu este aici
nici un proroc al Domnului, prin care
sã putem întreba pe Domnul?” Unul
din slujitorii împãratului lui Israel a
rãspuns: „Este aici Elisei, fiul lui
ªafat, care turna apã în mâinile lui
Ilie.”
*1 Împ. 22.7.
12. ªi Iosafat a zis: „Cuvântul Domnului este cu el.” Împãratul lui Israel,
Iosafat ºi împãratul Edomului s-au
coborât* la el.
*Cap. 2.25.
13. Elisei a zis împãratului lui Israel:
„Ce am* eu a face cu tine? Du-te** la
prorocii† tatãlui tãu ºi la prorocii
mamei tale.” ªi împãratul lui Israel i-a
zis: „Nu! cãci Domnul a chemat pe
aceºti trei împãraþi ca sã-i dea în
mâinile Moabului!”
*Ezec. 14.3. **Judc. 10.14. Rut 1.15. †1 Împ. 18.19.

14. Elisei a zis: „Viu este* Domnul
oºtirilor, al cãrui slujitor sunt, cã, dacã
n-aº avea în vedere pe Iosafat, împãratul lui Iuda, pe tine nu te-aº bãga
deloc în seamã ºi nici nu m-aº uita la
tine.
*1 Împ. 17.1. Cap. 5.16.
15. Acum aduceþi-mi un cântãreþ* cu
harpa.” ªi pe când cânta cântãreþul din
harpã, mâna Domnului a fost** peste
*1 Sam. 10.5. **Ezec. 1.3; 3.14,22; 8.1.
Elisei.
16. ªi a zis: „Aºa vorbeºte Domnul:
„Faceþi gropi* în valea aceasta, groapã
lângã groapã!”
*Cap. 4.3.
17. Cãci aºa vorbeºte Domnul: „Nu
veþi vedea vânt ºi nu veþi vedea ploaie,
dar totuºi valea aceasta se va umple de
apã ºi veþi bea voi, turmele voastre ºi
vitele voastre.
18. Dar aceasta este puþin lucru
înaintea Domnului. El va da pe Moab
în mâinile voastre;
19. veþi sfãrâma toate cetãþile întãrite
ºi toate cetãþile alese, veþi tãia toþi
copacii cei buni, veþi astupa toate
izvoarele de apã ºi veþi strica cu pietre
toate ogoarele cele mai bune.”
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20. ªi dimineaþa, în clipa când se
aducea* jertfa, iatã cã a venit apa de
pe drumul Edomului ºi s-a umplut þara
de apã.
*Exod 29.39,40.
21. Însã, toþi moabiþii, auzind cã
împãraþii se suie sã lupte împotriva
lor, au chemat pe toþi cei în vârstã sã
poarte armele ºi mai mari chiar ºi au
stat la hotar.
22. S-au sculat dis-de-dimineaþã ºi,
când a strãlucit soarele peste ape,
moabiþii au vãzut în faþa lor apele roºii
ca sângele.
23. Ei au zis: „Este sânge! Împãraþii
au scos sabia între ei, s-au tãiat unii pe
alþii; acum, la pradã, moabiþi!”
24. ªi au mers împotriva taberei lui
Israel. Dar Israel s-a sculat ºi a bãtut
pe Moab, care a luat-o la fugã dinaintea lor. Au pãtruns în þarã ºi au bãtut
pe Moab.
25. Au sfãrâmat cetãþile, au aruncat
fiecare pietre în toate ogoarele cele
mai bune ºi le-au umplut cu pietre, au
astupat toate izvoarele de apã ºi au
tãiat toþi copacii cei buni; prãºtiaºii au
înconjurat ºi au bãtut Chir-Hareset*,
din care n-au lãsat decât pietrele.
*Isa. 16.7,11.

26. Împãratul Moabului, vãzând cã
fusese înfrânt în luptã, a luat cu el
ºapte sute de oameni, care scoteau
sabia, sã-ºi croiascã drum pânã la
împãratul Edomului; dar n-au putut.
27. A luat atunci pe fiul sãu întâi
nãscut, care trebuia sã domneascã în
locul lui, ºi l-a adus ca ardere de tot pe
zid. ªi o mare mânie a cuprins pe
Israel, care s-a depãrtat de împãratul
Moabului ºi s-a întors în þarã.
Înmulþirea untdelemnului
1. O femeie dintre nevestele fiilor*
prorocilor a strigat lui Elisei: „Robul
tãu, bãrbatul meu, a murit, ºi ºtii cã
robul tãu se temea de Domnul; ºi cel
ce l-a împrumutat a venit sã ia cei
doi** copii ai mei ºi sã-i facã robi.”
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*1 Împ. 20.35. **Lev. 25.39. Mat. 18.25.

2. Elisei i-a zis: „Ce pot sã fac pentru
tine? Spune-mi ce ai acasã?” Ea a
rãspuns: „Roaba ta n-are acasã decât
un vas cu untdelemn.”
3. ªi el a zis: „Du-te de cere vase de
afarã de la toþi vecinii tãi, vase goale,
ºi nu cere* puþine.
*Cap. 3.16.
4. Când te vei întoarce, închide uºa
dupã tine ºi dupã copiii tãi; toarnã
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din untdelemn în toate aceste vase ºi
pune deoparte pe cele pline.”
5. Atunci ea a plecat de la el. A închis
uºa dupã ea ºi dupã copiii ei; ei îi
apropiau vasele, ºi ea turna din untdelemn în ele.
6. Când s-au umplut vasele, ea a zis
fiului sãu: „Mai dã-mi un vas.” Dar el
i-a rãspuns: „Nu mai este nici un vas.”
ªi n-a mai curs untdelemn.
7. Ea s-a dus de a spus omului lui
Dumnezeu lucrul acesta. ªi el a zis:
„Du-te de vinde untdelemnul ºi plãteºte-þi datoria; iar cu ce va rãmâne,
vei trãi tu ºi fiii tãi.”

19. a zis tatãlui sãu: „Capul meu!
Capul meu!” Tatãl a zis slujitorului
sãu: „Du-l la mama sa!”
20. Slujitorul l-a luat ºi l-a dus la
mama sa. ªi copilul a stat pe genunchii
mamei sale pânã la amiazã, ºi apoi a
murit.
21. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul
omului lui Dumnezeu, a închis uºa
dupã ea ºi a ieºit.
22. A chemat pe bãrbatul ei ºi a zis:
„Trimite-mi, te rog, un slujitor ºi o
mãgãriþã; vreau sã mã duc în grabã la
omul lui Dumnezeu, ºi apoi mã voi
întoarce.”
23. ªi el a zis: „Pentru ce vrei sã te
duci astãzi la el? Doar nu este nici
lunã nouã, nici Sabat.” Ea a rãspuns:
„Fii pe pace!”
24. Apoi a pus ºaua pe mãgãriþã ºi a
zis slujitorului sãu: „Mânã ºi pleacã,
sã nu opreºti pe drum decât când þi-oi
spune.”
25. Ea a plecat deci ºi s-a dus la omul
lui Dumnezeu, pe muntele* Carmel.
Omul lui Dumnezeu a vãzut-o de departe ºi a zis slujitorului sãu, Ghehazi:
*Cap. 2.25.
„Iatã pe sunamita aceea!
26. Acum, aleargã, dar, înaintea ei ºi
spune-i: „Eºti bine? Bãrbatul tãu ºi
copilul sunt bine?” Ea a rãspuns: „Bine.”
27. ªi cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrãþiºat picioarele. Ghehazi s-a apropiat s-o dea
înapoi. Dar omul lui Dumnezeu a zis:
„Las-o, cãci este tare amãrâtã, ºi
Domnul mi-a ascuns lucrul acesta ºi
nu mi l-a fãcut cunoscut.”
28. Atunci ea a zis: „Am cerut eu
oare domnului meu un fiu? N-am zis*
eu: „Nu mã amãgi”?”
*Vers. 16.
29. ªi Elisei a zis lui Ghehazi:
„Încinge-þi* mijlocul, ia toiagul meu în
mânã ºi pleacã. Dacã vei întâlni pe
cineva, sã nu-l întrebi** de sãnãtate; ºi
dacã te va întreba cineva de sãnãtate, sã
nu-i rãspunzi. Sã pui toiagul† meu pe
faþa copilului.”
*1 Împ. 18.46. Cap. 9.1.

Fiul sunamitei
8. Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem*.
Acolo era o femeie bogatã. Ea a stãruit
de el sã primeascã sã mãnânce la ea.
ªi ori de câte ori trecea, se ducea sã
mãnânce la ea.
*Ios. 19.18.
9. Ea a zis bãrbatului ei: „Iatã, ºtiu cã
omul acesta care trece întotdeauna pe
la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu.
10. Sã facem o micã odaie sus, cu
ziduri, ºi sã punem în ea un pat pentru
el, o masã, un scaun ºi un sfeºnic, ca
sã stea acolo când va veni la noi.”
11. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a
dus în odaia de sus ºi s-a culcat acolo.
12. El a zis slujitorului sãu, Ghehazi:
„Cheamã pe sunamita aceasta!” Ghehazi a chemat-o, ºi ea a venit înaintea
lui.
13. ªi Elisei a zis lui Ghehazi:
„Spune-i: „Iatã, pentru noi tu þi-ai fãcut
toatã tulburarea aceasta, noi ce putem
face pentru tine? Trebuie sã vorbim
pentru tine împãratului sau cãpeteniei
oºtirii?” Ea a rãspuns: „Eu locuiesc
liniºtitã în mijlocul poporului meu.”
14. ªi el a zis: „Ce sã fac pentru ea?”
Ghehazi a rãspuns: „Ea n-are fiu, ºi
bãrbatul ei este bãtrân.”
15. ªi el a zis: „Cheam-o!” Ghehazi a
chemat-o, ºi ea a venit la uºã.
16. Elisei i-a zis: „La anul*, pe
vremea aceasta, vei þine în braþe un
fiu.” ªi ea a zis: „Nu! domnul meu,
omule al lui Dumnezeu, nu amãgi** **Luca 10.4. †Exod 7.19; 14.16. Cap. 2.8,14. Fapt. 19.12.
pe roaba ta!”
*Gen. 18.10,14. **Vers. 28.
30. Mama copilului a zis: „Viu* este
17. Femeia a rãmas însãrcinatã ºi a Domnul ºi viu este sufletul tãu, cã nu
nãscut un fiu chiar pe vremea aceea, în te voi pãrãsi.”
anul urmãtor, cum îi spusese Elisei.
ªi el s-a sculat ºi a mers dupã ea.
*Cap. 2.2.
18. Copilul s-a fãcut mare. ªi într-o
zi, când se dusese pe la tatãl sãu la 31. Ghehazi le-o luase înainte ºi
pusese toiagul pe faþa copilului, dar n-a
secerãtori,
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dat nici glas, nici semn de simþire. S-a
întors înaintea lui Elisei, i-a spus
lucrul acesta ºi a zis: „Copilul nu*
s-a trezit.”
*Ioan 11.11.
32. Când a ajuns Elisei în casã, iatã
cã murise copilul, culcat în patul lui.
33. Elisei a intrat* ºi a închis uºa
dupã ei amândoi ºi s-a rugat** Dom*Vers. 4. Mat. 6.6. **1 Împ. 17.20.
nului.
34. S-a suit ºi s-a culcat pe copil;
ºi-a pus gura pe gura lui, ochii lui pe
ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui, ºi
s-a întins* peste el. ªi trupul copilului
s-a încãlzit.
*1 Împ. 17.21. Fapt. 20.10.
35. Elisei a plecat, a mers încoace ºi
încolo prin casã, apoi s-a suit iarãºi
ºi s-a întins* peste copil. ªi copilul a
strãnutat** de ºapte ori ºi a deschis
*1 Împ. 17.21. **Cap. 8.1,5.
ochii.
36. Elisei a chemat pe Ghehazi ºi a
zis: „Cheamã pe sunamita.” Ghehazi a
chemat-o, ºi ea a venit la Elisei, care a
zis: „Ia-þi fiul!”
37. Ea s-a dus ºi s-a aruncat la picioarele
lui ºi s-a închinat pânã la pãmânt. ªi
ºi-a luat* fiul ºi a ieºit afarã.
*1 Împ. 17.23. Evr. 11.35.

Moartea în oalã
38. Elisei s-a întors la Ghilgal*, ºi în
þarã bântuia o foamete**. Pe când fiii
prorocilor ºedeau† înaintea lui, a zis
slujitorului sãu: „Pune oala cea mare
ºi fierbe o ciorbã pentru fiii prorocilor!”
*Cap. 2.1. **Cap. 8.1. †Cap. 2.3. Luca 10.39. Fapt. 22.3.

39. Unul din ei a ieºit pe câmp sã
culeagã verdeþuri; a gãsit viþã sãlbaticã
ºi a cules din ea curcubeþe 1 sãlbatice,
pânã ºi-a umplut haina. Când s-a
întors, le-a tãiat în bucãþi în oala cu
ciorbã, cãci nu le cunoºtea.
40. Au dat oamenilor acelora sã
mãnânce. Dar, cum au mâncat din
ciorba aceea, au strigat: „Omule al lui
Dumnezeu, moartea* este în oalã!” ªi
n-au putut sã mãnânce.
*Exod 10.17.
41. Elisei a zis: „Luaþi fãinã.” A
aruncat fãinã* în oalã ºi a zis: „Dã
oamenilor acestora sã mãnânce.” ªi nu
mai era nimic vãtãmãtor în oalã.
*Exod 15.25. Cap. 2.21. Ioan 9.6.

Cele douãzeci de pâini de orz
42. A venit un om din Baal-ªaliºa*.
A adus** pâine din cele dintâi roade
omului lui Dumnezeu, ºi anume douãzeci de pâini de orz ºi spice noi în sac.
1. Un fel de castraveþi
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Elisei a zis: „Dã oamenilor acestora sã
mãnânce.”
*1 Sam. 9.4. **1 Sam. 9.7. 1 Cor. 9.11. Gal. 6.6.

43. Slujitorul sãu a rãspuns: „Cum*
pot sã dau din ele la o sutã de inºi?”
Dar Elisei a zis: „Dã oamenilor sã
mãnânce; cãci aºa vorbeºte Domnul:
„Vor** mânca ºi va mai rãmâne.”
*Luca 9.13. Ioan 6.9. **Luca 9.17. Ioan 6.11.

44. Atunci le-a pus pâinile înainte; ºi
au mâncat ºi le-a mai* ºi rãmas, dupã
cuvântul Domnului.
*Mat. 14.20; 15.37. Ioan 6.13.

Naaman vindecat de leprã
1. Naaman*, cãpetenia oºtirii împãratului Siriei, avea trecere** înaintea
stãpânului sãu ºi mare vazã; cãci prin
el izbãvise Domnul pe sirieni. Dar
omul acesta tare ºi viteaz era lepros.

5

*Luca 4.27. **Exod 11.3.

2. ªi sirienii ieºiserã în cete la o luptã
ºi aduseserã roabã pe o fetiþã din þara
lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui
Naaman.
3. ªi ea a zis stãpânei sale: „Of, dacã
domnul meu ar fi la prorocul acela din
Samaria, prorocul l-ar tãmãdui de
lepra lui!”
4. Naaman s-a dus ºi a spus stãpânului sãu: „Fata aceea din þara lui
Israel a vorbit aºa ºi aºa.”
5. ªi împãratul Siriei a zis: „Du-te la
Samaria, ºi voi trimite o scrisoare
împãratului lui Israel.” A plecat, luând
cu el zece* talanþi de argint, ºase mii
de sicli de aur ºi zece haine de schimb.
*1 Sam. 9.8. Cap. 8.8,9.

6. A dus împãratului lui Israel scrisoarea, care glãsuia aºa: „Acum, când
vei primi scrisoarea aceasta, vei ºti cã
îþi trimit pe slujitorul meu Naaman, ca
sã-l vindeci de lepra lui.”
7. Dupã ce a citit scrisoarea, împãratul
lui Israel ºi-a rupt hainele ºi a zis:
„Oare sunt eu Dumnezeu*, ca sã omor
ºi sã înviez, de-mi spune sã vindec pe
un om de lepra lui? Sã ºtiþi dar, ºi sã
înþelegeþi cã el cautã prilej de ceartã cu
*Gen. 30.2. Deut. 32.39. 1 Sam. 2.6.
mine.”
8. Când a auzit Elisei, omul lui
Dumnezeu, cã împãratul lui Israel ºi-a
sfâºiat hainele, a trimis sã spunã
împãratului: „Pentru ce þi-ai sfâºiat
hainele? Lasã-l sã vinã la mine ºi va
ºti cã este un proroc în Israel.”
9. Naaman a venit cu caii ºi cu carul
lui ºi s-a oprit la poarta casei lui
Elisei.
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10. Elisei a trimis sã-i spunã printr-un
sol: „Du-te ºi scaldã-te* de ºapte ori
în Iordan; ºi carnea þi se va face sãnãtoasã ºi vei fi curat.”
*Cap. 4.41. Ioan 9.7.
11. Naaman s-a mâniat ºi a plecat,
zicând: „Eu credeam cã va ieºi la
mine, se va înfãþiºa el însuºi, va chema
Numele Domnului Dumnezeului lui,
îºi va duce mâna pe locul rãnii ºi va
vindeca lepra.
12. Nu sunt oare râurile Damascului,
Abana ºi Parpar, mai bune decât toate
apele lui Israel? N-aº fi putut oare sã
mã spãl în ele ºi sã mã fac curat?” ªi
s-a întors ºi a plecat plin de mânie.
13. Dar slujitorii lui s-au apropiat
sã-i vorbeascã ºi au zis: „Pãrinte, dacã
prorocul þi-ar fi cerut un lucru greu, nu
l-ai fi fãcut? Cu atât mai mult trebuie
sã faci ce þi-a spus: „Scaldã-te, ºi vei
fi curat.”
14. S-a coborât atunci ºi s-a cufundat
de ºapte ori în Iordan, dupã cuvântul
omului lui Dumnezeu; ºi carnea* lui s-a
fãcut iarãºi cum este carnea unui copilaº,
*Iov 33.25. **Luca 4.27.
ºi s-a** curãþat.
15. Naaman s-a întors la omul lui
Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a
ajuns, s-a înfãþiºat înaintea lui ºi a
zis: „Iatã, cunosc acum cã nu este
Dumnezeu* pe tot pãmântul, decât în
Israel. ªi acum, primeºte, rogu-te, un
dar** din partea robului tãu.”
*Dan. 2.47; 3.29; 6.26,27. **Gen. 33.11.

16. Elisei a rãspuns: „Viu este*
Domnul, al cãrui slujitor sunt, cã nu**
voi primi.” Naaman a stãruit de el sã
primeascã, dar el n-a vrut.
*Cap. 3.14. **Gen. 14.23. Mat. 10.8. Fapt. 8.18,20.

17. Atunci Naaman a zis: „Fiindcã nu
vrei sã primeºti tu, îngãduie sã se dea
robului tãu pãmânt cât pot duce doi
catâri; cãci robul tãu nu mai vrea sã
mai aducã altor dumnezei nici ardere
de tot, nici jertfã, ci va aduce numai
Domnului.
18. Iatã totuºi ce rog pe Domnul sã
ierte robului tãu: când stãpânul meu
intrã în casa lui Rimon sã se închine
acolo ºi se sprijinã* pe mâna mea, mã
închin ºi eu în casa lui Rimon: sã ierte
Domnul pe robul tãu, când mã voi
închina în casa lui Rimon!” *Cap. 7.2,17.
19. Elisei i-a zis: „Du-te în pace.”
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20. Ghehazi, slujitorul lui Elisei, omul
lui Dumnezeu, a zis în sine: „Iatã cã
stãpânul meu a cruþat pe sirianul
acela, Naaman, ºi n-a primit din mâna
lui ce adusese. Viu este Domnul, cã
voi alerga dupã el ºi voi cãpãta ceva
de la el.”
21. ªi Ghehazi a alergat dupã Naaman. Naaman, când l-a vãzut alergând
dupã el, s-a dat jos din car ca sã-i iasã
înainte ºi a zis: „Este bine totul?”
22. El a rãspuns: „Totul este bine.
Stãpânul meu mã trimite sã-þi spun:
„Iatã cã au venit la mine doi tineri din
muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor;
dã-mi pentru ei, te rog, un talant de
argint ºi douã haine de schimb.”
23. Naaman a zis: „Fã-mi plãcerea ºi
ia doi talanþi.” A stãruit de el ºi a legat
doi talanþi de argint în doi saci,
împreunã cu douã haine de schimb, ºi
a pus pe doi din slujitorii sãi sã le ducã
înaintea lui Ghehazi.
24. Ajungând la deal, Ghehazi le-a
luat din mâinile lor ºi le-a pus în casã.
Apoi a dat drumul oamenilor acelora
care au plecat.
25. Dupã aceea s-a dus ºi s-a înfãþiºat
înaintea stãpânului sãu. Elisei i-a zis:
„De unde vii, Ghehazi?” El a rãspuns:
„Robul tãu nu s-a dus nicãieri.”
26. Dar Elisei i-a zis: „Oare n-a fost
duhul meu cu tine, când a lãsat omul
acela carul ºi a venit înaintea ta? Este
oare acum vremea de luat argint, haine,
mãslini, vii, oi, boi, robi ºi roabe?
27. Lepra lui Naaman se va lipi* de
tine ºi de sãmânþa ta pentru totdeauna.”
ªi Ghehazi a ieºit dinaintea lui Elisei
plin** de leprã, alb ca zãpada.
*1 Tim. 6.10. **Exod 4.10. Num. 12.10. Cap. 15.5.

Securea unui fiu al prorocilor
1. Fiii* prorocilor au zis lui Elisei:
„Iatã cã locul unde locuim noi cu
tine este prea strâmt pentru noi.

6

*Cap. 4.38.

2. Haidem pânã la Iordan; ca sã luãm
de acolo fiecare câte o bârnã ºi sã ne
facem acolo un loc de locuit.” Elisei a
rãspuns: „Duceþi-vã.”
3. ªi unul din ei a zis: „Fii bun ºi vino
cu slujitorii tãi.” El a rãspuns: „Voi
merge!”
Ghehazi lovit cu lepra
4. A plecat deci cu ei. Ajungând la
Dupã ce a plecat Naaman de la Elisei Iordan, au tãiat lemne.
ºi a fost la o depãrtare bunicicã,
5. ªi pe când tãia unul din ei o bârnã,

a cãzut fierul de la secure în apã. El a
strigat: „Ah! domnul meu, era împrumutat!”
6. Omul lui Dumnezeu a zis: „Unde a
cãzut?” ªi i-a arãtat locul. Atunci
Elisei a tãiat* o bucatã de lemn, a
aruncat-o în locul acela, ºi fierul de la
*Cap. 2.21.
secure a plutit pe apã.
7. Apoi a zis: „Ridicã-l!” ªi a întins
mâna ºi l-a luat.
Orbirea sirienilor
8. Împãratul Siriei era în rãzboi cu
Israel. ªi, într-un sfat pe care l-a þinut
cu slujitorii sãi, a zis: „Tabãra mea va
fi în cutare loc.”
9. Dar omul lui Dumnezeu a trimis sã
spunã împãratului lui Israel: „Fereºte-te
sã treci pe lângã locul acela, cãci acolo
sunt ascunºi sirienii.”
10. ªi împãratul lui Israel a trimis
niºte oameni sã stea la pândã spre
locul pe care i-l spusese ºi despre care
îl înºtiinþase omul lui Dumnezeu.
Aceasta s-a întâmplat nu o datã, nici
de douã ori.
11. Împãratului Siriei i s-a tulburat
inima. A chemat pe slujitorii sãi ºi
le-a zis: „Nu voiþi sã-mi spuneþi care
din noi este pentru împãratul lui
Israel?”
12. Unul din slujitorii sãi a rãspuns:
„Nimeni, împãrate, domnul meu; dar
prorocul Elisei, care este în Israel, spune
împãratului lui Israel cuvintele pe care
le rosteºti în odaia ta de culcare.”
13. ªi împãratul a zis: „Duceþi-vã ºi
vedeþi unde este, ca sã trimit sã-l
prindã.” Au venit ºi i-au spus: „Iatã cã
este la* Dotan.”
*Gen. 37.17.
14. A trimis acolo cai, care ºi o oaste
puternicã. Au ajuns noaptea ºi au
înconjurat cetatea.
15. Slujitorul omului lui Dumnezeu
s-a sculat dis-de-dimineaþã ºi a ieºit.
ªi iatã cã o oaste înconjura cetatea, cu
cai ºi care. ªi slujitorul a zis omului
lui Dumnezeu: „Ah! domnul meu, cum
vom face?”
16. El a rãspuns: „Nu te teme, cãci
mai mulþi* sunt cei cu noi decât cei cu
*2 Cron. 32.7. Ps. 55.18. Rom. 8.31.
ei.”
17. Elisei s-a rugat ºi a zis: „Doamne,
deschide-i ochii sã vadã.” ªi Domnul
a deschis ochii slujitorului, care a vãzut
muntele plin de cai ºi de care* de foc
împrejurul lui Elisei.
*Cap. 2.11. Ps. 34.7; 68.17. Zah. 1.8; 6.1-7.
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18. Sirienii s-au coborât la Elisei. El
a fãcut atunci urmãtoarea rugãciune
cãtre Domnul: „Loveºte, rogu-Te, pe
poporul acesta cu orbire.” ªi Domnul
i-a lovit* cu orbire, dupã cuvântul lui
Elisei.
*Gen. 19.11.
19. Elisei le-a zis: „Nu este aceasta
calea ºi nu este aceasta cetatea; veniþi
dupã mine, ºi vã voi duce la omul pe
care-l cãutaþi.” ªi i-a dus la Samaria.
20. Când au intrat în Samaria, Elisei a
zis: „Doamne, deschide ochii oamenilor acestora sã vadã!” ªi Domnul le-a
deschis ochii ºi au vãzut cã erau în
mijlocul Samariei.
21. Împãratul lui Israel, vãzându-i, a
zis lui Elisei: „Sã-i mãcelãresc? Sã-i
mãcelãresc, pãrinte?”
22. „Sã nu-i mãcelãreºti”, a rãspuns
Elisei. „Obiºnuieºti tu oare sã mãcelãreºti pe aceia pe care îi iei prinºi cu
sabia ºi cu arcul tãu? Dã-le* pâine ºi
apã, ca sã mãnânce ºi sã bea; apoi sã
se ducã la stãpânul lor.”
*Rom. 12.20.
23. Împãratul lui Israel le-a dat un
prânz mare, ºi ei au mâncat ºi au bãut;
apoi le-a dat drumul, ºi au plecat la
stãpânul lor. ªi oºtile sirienilor nu s-au*
mai întors pe þinutul lui Israel.
*Vers. 8,9. Cap. 5.2.

Împresurarea Samariei
24. Dupã aceea, Ben-Hadad, împãratul
Siriei, strângându-ºi toatã oºtirea, s-a
suit ºi a împresurat Samaria.
25. În Samaria a fost o mare foamete,
ºi atât de mult au strâmtorat-o încât un
cap de mãgar preþuia optzeci de sicli
de argint, ºi un sfert de cab de gãinaþ
de porumbel cinci sicli de argint.
26. ªi, pe când trecea împãratul pe
zid, o femeie i-a strigat: „Scapã-mã,
împãrate, domnul meu!”
27. El a rãspuns: „Dacã nu te scapã
Domnul, cu ce sã te scap eu? Cu
venitul ariei sau al teascului?”
28. ªi împãratul i-a zis: „Ce ai?” Ea a
rãspuns: „Femeia aceea mi-a zis: „Dã-mi
pe fiul tãu sã-l mâncãm astãzi, ºi
mâine vom mânca pe fiul meu.”
29. Noi am* fiert pe fiul meu ºi l-am
mâncat. ªi în ziua urmãtoare i-am zis:
„Dã pe fiul tãu sã-l mâncãm.” Dar ea a
ascuns pe fiul ei.” *Lev. 26.29. Deut. 28.53,57.
30. Cum a auzit împãratul cuvintele
acestei femei, ºi-a rupt* hainele, când
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stãtea pe zid. ªi poporul a vãzut cã pe noastrã pe împãraþii hetiþilor** ºi pe
dinãuntru avea un sac de pãr pe trup. împãraþii egiptenilor ca sã vinã sã
*1 Împ. 21.27. lupte împotriva noastrã.”
*2 Sam. 5.24. Cap. 19.7. Iov 15.21. **1 Împ. 10.29.
31. Împãratul a zis: „Sã mã* pedepseascã Dumnezeu cu toatã asprimea, 7. ªi s-au sculat* ºi au luat-o la fugã
dacã va rãmâne astãzi capul lui Elisei, în amurg. ªi-au lãsat corturile, caii ºi
mãgarii, tabãra aºa cum era, ºi au fugit
fiul lui ªafat, pe trupul lui!”
*Rut 1.17. 1 Împ. 19.2. ca sã-ºi scape viaþa.
*Ps. 48.4-6. Prov. 28.1.
32. Elisei ºedea în casã, ºi bãtrânii* 8. Leproºii, ajungând la intrarea
ºedeau lângã el. Împãratul a trimis pe taberei, au pãtruns într-un cort, au
cineva înainte. Dar înainte ca sã ajungã mâncat ºi au bãut, au luat din el argint,
solul, Elisei a zis bãtrânilor: „Vedeþi** aur ºi haine, ºi s-au dus ºi le-au ascuns.
cã acest fiu de ucigaº† trimite pe S-au întors iarãºi, au pãtruns într-un
cineva sã-mi ia capul? Ascultaþi! Când alt cort ºi au luat ºi de acolo lucruri pe
va veni solul, închideþi uºa ºi opriþi-l care s-au dus ºi le-au ascuns.
la uºã; nu se aude oare sunetul paºilor 9. Apoi ºi-au zis unul altuia: „Nu
stãpânului sãu în urma lui?”
facem bine! Ziua aceasta este o zi de
*Ezec. 8.1; 20.1. **Luca 13.32. †1 Împ. 18.4. veste bunã. Dacã vom tãcea ºi dacã
33. Pe când le vorbea el încã, solul se vom aºtepta pânã la lumina zilei de
ºi coborâse la el, ºi împãratul a zis: mâine, vom fi pedepsiþi. Veniþi acum
„Iatã, rãul acesta vine de la Domnul; ce ºi haidem sã dãm de ºtire casei
mai am* de nãdãjduit de la Domnul?” împãratului.”
*Iov 2.9.
10. Au plecat ºi au chemat pe strãjerii
de la poarta cetãþii ºi le-au spus aºa:
Vestirea lui Elisei
„Am intrat în tabãra sirienilor, ºi iatã
1. Elisei a zis: „Ascultaþi cuvântul cã nu este nimeni, nu se aude nici un
Domnului! Aºa vorbeºte Domnul: glas de om; n-am gãsit decât cai legaþi
„Mâine*, la ceasul acesta, se va vinde ºi mãgari legaþi, ºi corturile aºa cum
la poarta Samariei o mãsurã de floare erau.”
de fãinã cu un siclu, ºi douã mãsuri de 11. Strãjerii de la poartã au strigat ºi
*Vers. 18,19. au trimis vestea aceasta înãuntrul
orz, cu un siclu.”
2. Cãlãreþul pe braþul cãruia se casei împãratului.
rezema împãratul a rãspuns* omului 12. Împãratul s-a sculat noaptea ºi a
lui Dumnezeu: „Chiar** dacã ar face zis slujitorilor sãi: „Vreau sã vã spun
Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea ce ne fac sirienii. Fiindcã ºtiu cã
întâmpla un asemenea lucru?” ªi suntem flãmânzi, au pãrãsit tabãra ca
Elisei a zis: „Vei vedea cu ochii tãi: sã se ascundã în ogoare ºi ºi-au zis:
dar tu nu vei mânca din ele.”
„Când vor ieºi din cetate, îi vom
*Vers. 17,19,20. **Mal. 3.10.
prinde vii ºi vom intra în cetate.”
3. La intrarea* porþii erau patru 13. Unul din slujitorii împãratului a
leproºi, care au zis unul cãtre altul: rãspuns: „Sã se ia cinci din caii care
„La ce sã ºedem aici pânã vom muri? au mai rãmas în cetate – li se va
*Lev. 13.46.
4. Dacã ne vom gândi sã intrãm în întâmpla doar cum s-a întâmplat la
cetate, în cetate este foamete, ºi vom toatã mulþimea lui Israel care a mai
muri; ºi dacã vom sta aici, de ase- rãmas, toatã mulþimea lui Israel care
menea vom muri. Haidem, dar, sã ne se istoveºte – ºi sã trimitem sã vedem
aruncãm în tabãra Sirienilor; dacã ne ce se petrece.”
vor lãsa cu viaþã, vom trãi, iar dacã ne 14. Au luat douã care cu caii lor, ºi
împãratul a trimis niºte soli pe urmele
vor omorî, vom muri.”
5. Au plecat, dar, în amurg sã se ducã oºtirii sirienilor, zicând: „Duceþi-vã ºi
în tabãra sirienilor. ªi când au ajuns la vedeþi.”
intrarea taberei sirienilor, iatã cã nu 15. S-au dus dupã ei pânã la Iordan;
ºi iatã cã tot drumul era plin cu haine
era nimeni.
6. Domnul fãcuse sã se audã* în ºi lucruri pe care le aruncaserã sirienii
tabãra sirienilor un vuiet de care ºi un în goana lor. Solii s-au întors ºi au
vuiet de cai, vuietul unei mari oºtiri, spus împãratului.
ºi îºi ziseserã unul cãtre altul: „Împã- 16. Poporul a ieºit ºi a jefuit tabãra
ratul lui Israel a tocmit împotriva sirienilor. ªi s-a vândut o mãsurã de
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floare de fãinã cu un siclu, ºi douã
mãsuri de orz, cu un siclu, dupã*
cuvântul Domnului.
*Vers. 1.
17. Împãratul încredinþase paza porþii
în mâna cãlãreþului pe braþul cãruia se
rezemase atunci. Dar cãlãreþul acesta a
fost cãlcat în picioare de popor la poartã ºi a murit, dupã cuvântul* pe care-l
rostise omul lui Dumnezeu, când se
coborâse împãratul la el. *Vers. 2. Cap. 6.32.
18. Omul lui Dumnezeu spusese
atunci împãratului: „Mâine, la ceasul
acesta, se vor vinde la poarta Samariei
douã* mãsuri de orz cu un siclu, ºi o
mãsurã de floare de fãinã, cu un siclu.”
*Vers. 1.

19. Iar cãlãreþul rãspunsese omului
lui Dumnezeu: „Chiar dacã ar face
Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea
întâmpla un asemenea lucru?” ªi Elisei
zisese: „Vei vedea cu ochii tãi; dar tu
nu vei mânca din ele.”
20. În adevãr aºa i s-a ºi întâmplat: a
fost cãlcat în picioare la poartã de
popor ºi a murit.
Sunamita e ajutatã de Elisei
1. Elisei a zis femeii pe al cãrei*
fiu îl înviase: „Scoalã-te, du-te, tu
ºi casa ta, ºi locuieºte pentru o vreme
unde vei putea; cãci Domnul va
trimite o foamete** de ºapte ani peste
þarã, ºi foametea a ºi început.”

8
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ogorului, din ziua când a pãrãsit þara ºi
pânã acum!”
Hazael, împãrat al Siriei
7. Elisei s-a întors la Damasc. BenHadad, împãratul Siriei, era bolnav.
ªi l-au înºtiinþat, zicând: „Omul lui
Dumnezeu a venit aici!”
8. Împãratul a zis lui Hazael*: „Ia cu
tine** un dar ºi du-te înaintea omului
lui Dumnezeu. Întreabã† prin el pe
Domnul ºi zi: „Mã voi tãmãdui de
boala aceasta?”
*1 Împ. 19.15. **1 Sam. 9.7. 1 Împ. 14.3. Cap. 5.5. †Cap. 1.2.

9. Hazael s-a dus înaintea lui Elisei,
luând cu el un dar, tot ce era mai
bun în Damasc, patruzeci de cãmile
încãrcate. Când a ajuns, s-a înfãþiºat
înaintea lui ºi a zis: „Fiul tãu BenHadad, împãratul Siriei, mã trimite la
tine sã te întreb: „Mã voi tãmãdui de
boala aceasta?”
10. Elisei i-a rãspuns: „Du-te ºi
spune-i: „Te vei tãmãdui”, mãcar cã
Domnul mi-a descoperit cã va* muri.”
*Vers. 15.

11. Omul lui Dumnezeu ºi-a pironit
privirea asupra lui Hazael ºi s-a uitat
þintã la el multã vreme; apoi a* plâns.
*Luca 19.41.

12. Hazael a zis: „Pentru ce plânge
domnul meu?” ªi Elisei a rãspuns:
„Pentru cã ºtiu rãul* pe care-l vei face
*Cap. 4.35. **Ps. 105.16. Hag. 1.11. copiilor lui Israel; vei pune foc cetãþilor
2. Femeia s-a sculat ºi a fãcut dupã întãrite ale lor; vei ucide cu sabia pe
cuvântul omului lui Dumnezeu: a tinerii lor, vei zdrobi pe pruncii** lor
plecat, ea ºi casa ei, ºi a locuit ºapte ºi vei spinteca pântecele femeilor
*Cap. 10.32; 12.17;
însãrcinate.”
ani în þara filistenilor.
3. Dupã ºapte ani, femeia s-a întors 13.3,7. Amos 1.3. **Cap. 15.16. Osea 13.16. Amos 1.13.
din þara filistenilor ºi s-a dus sã roage 13. Hazael a zis: „Dar ce este robul
tãu*, câinele acesta, ca sã facã lucruri
pe împãrat pentru casa ºi ogorul ei.
4. Împãratul stãtea de vorbã cu aºa de mari?” ªi Elisei a zis: „DomGhehazi*, slujitorul omului lui Dum- nul** mi-a descoperit cã vei fi împãrat
*1 Sam. 17.43. **1 Împ. 19.15.
nezeu, ºi zicea: „Istoriseºte-mi, te rog, al Siriei.”
toate lucrurile mari pe care le-a fãcut 14. Hazael a plecat de la Elisei ºi s-a
*Cap. 5.27. întors la stãpânul sãu, care i-a zis: „Ce
Elisei.”
5. ªi pe când istorisea împãratului þi-a spus Elisei?” ªi el a rãspuns:
cum înviase* pe un mort, tocmai a „Mi-a spus cã te vei tãmãdui!”
venit femeia pe al cãrei fiu îl înviase 15. A doua zi, Hazael a luat o înveElisei sã roage pe împãrat pentru casa litoare, pe care a înmuiat-o în apã ºi a
ºi ogorul ei. Ghehazi a zis: „Împãrate, întins-o pe faþa împãratului, care a
domnul meu, iatã femeia ºi iatã fiul ei, murit. ªi în locul lui a domnit Hazael.
*Cap. 4.35.
pe care l-a înviat Elisei.”
Domnia lui Ioram
6. Împãratul a întrebat pe femeie, ºi
ea i-a istorisit faptul. Apoi împãratul 16. În al cincilea an al lui Ioram, fiul
i-a dat un dregãtor, cãruia i-a zis: lui Ahab, împãratul lui Israel, a
„Vezi sã se dea înapoi tot ce este al început sã domneascã Ioram*, fiul lui
femeii acesteia, cu toate veniturile Iosafat, împãratul lui Iuda. *2 Cron. 21.3,4.
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2 ÎMPÃRAÞI (2 Regi) 8, 9

17. Avea treizeci ºi doi* de ani când
s-a fãcut împãrat ºi a domnit opt ani la
Ierusalim.
*2 Cron. 21.5, etc.
18. El a umblat în calea împãraþilor
lui Israel, cum fãcuse casa lui Ahab,
cãci avea de nevastã pe o fatã* a lui
Ahab, ºi a fãcut ce este rãu înaintea
*Vers. 26.
Domnului.
19. Dar Domnul n-a voit sã nimiceascã pe Iuda, din pricina robului Sãu
David, dupã fãgãduinþa* pe care i-o
fãcuse cã-i va da totdeauna o luminã
printre fiii sãi.
*2 Sam. 7.13. 1 Împ. 11.36; 15.4. 2 Cron. 21.7.

2 ÎMPÃRAÞI (2 Regi) 9

ratul lui Iuda, s-a coborât sã vadã pe
Ioram, fiul lui Ahab, la Izreel, pentru
cã era bolnav.
*Cap. 9.15. **Cap. 9.16. 2 Cron. 22.6,7.

Împãraþii lui Israel ºi Iuda
uciºi de Iehu
1. Prorocul Elisei a chemat pe
unul din fiii* prorocilor ºi i-a zis:
„Încinge-þi** mijlocul, ia cu tine
sticluþa aceasta cu untdelemn ºi du-te†
la Ramot în Galaad.

9

*1 Împ. 20.35. **Cap. 4.29. Ier. 1.17. †Cap. 8.28,29.

20. Pe vremea sa, Edom* s-a rãsculat 2. Când vei ajunge acolo, sã cauþi sã
împotriva stãpânirii lui Iuda, ºi au vezi pe Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui
Nimºi. Sã te duci sã-l ridici din
pus** un împãrat peste ei.
*Gen. 27.40. 2 Cron. 21.8-10. **1 Împ. 22.47. mijlocul fraþilor sãi* ºi sã-l aduci într-o
21. Ioram a trecut la Þair, cu toate odaie deoparte.
*Vers. 5,11.
carele lui. Sculându-se noaptea, a 3. Sã iei* sticluþa cu untdelemn, sã-l
bãtut pe edomiþi, care-l înconjurau, ºi torni pe capul lui ºi sã zici: „Aºa**
pe cãpeteniile carelor, ºi poporul a zice Domnul: „Te ung împãrat al lui
fugit în corturi.
Israel!” Apoi sã deschizi uºa ºi sã fugi
22. Rãscoala Edomului împotriva fãrã sã te opreºti.”
stãpânirii lui Iuda a þinut pânã în ziua
*1 Împ. 19.16. **1 Împ. 19.16. 2 Cron. 22.7.
de azi. Libna* s-a rãsculat tot în 4. Tânãrul, slujitorul prorocului, a
acelaºi timp.
*2 Cron. 21.10. plecat în Ramot din Galaad.
23. Celelalte fapte ale lui Ioram ºi tot 5. Când a ajuns, cãpeteniile oºtirii
ce a fãcut el nu sunt scrise oare în ºedeau jos. El a zis: „Cãpetenie, am
cartea Cronicilor împãraþilor lui Iuda? sã-þi spun o vorbã.” ªi Iehu a zis:
24. Ioram a adormit cu pãrinþii sãi ºi „Cãruia dintre noi toþi?” El a rãspuns:
a fost îngropat cu pãrinþii sãi în „Þie, cãpetenie.”
cetatea lui David. ªi, în locul lui, a 6. Iehu s-a sculat ºi a intrat în casã, ºi
*2 Cron. 22.1. tânãrul i-a turnat untdelemnul pe cap,
domnit fiul sãu Ahazia*.
zicându-i: „Aºa zice Domnul, DumAhazia
nezeul lui Israel: „Te ung împãrat al
25. În al doisprezecelea an al lui lui Israel, al poporului Domnului.
Ioram, fiul lui Ahab, împãratul lui 7. Sã nimiceºti casa stãpânului tãu
Israel, a început sã domneascã Ahazia, Ahab, ºi voi rãzbuna asupra Izabelei*
fiul lui Ioram, împãratul lui Iuda.
sângele robilor Mei, prorocii, ºi sângele
26. Ahazia* avea douãzeci ºi doi de tuturor slujitorilor Domnului.
*1 Împ. 18.4; 21.15.
ani când a ajuns împãrat ºi a domnit
un an la Ierusalim. Mama sa se chema 8. Toatã casa lui Ahab va pieri; voi
Atalia, fata lui Omri, împãratul lui nimici* pe oricine þine** de Ahab, fie
Israel.
*2 Cron. 22.2. rob†, fie slobod în Israel,
*1 Împ. 14.10; 21.21. **1 Sam. 25.22. †Deut. 32.36.
27. El a umblat* în calea casei lui
Ahab ºi a fãcut ce este rãu înaintea 9. ºi voi face casa lui Ahab asemenea
Domnului, ca ºi casa lui Ahab, cãci era casei lui Ieroboam*, fiul lui Nebat, ºi
ginerele casei lui Ahab.
*2 Cron. 22.3,4. casei lui Baeºa**, fiul lui Ahia.
*1 Împ. 14.10; 15.29; 21.22. **1 Împ. 16.3,11.
28. El a mers cu Ioram*, fiul lui Ahab,
la rãzboi împotriva lui Hazael, împã- 10. Câinii vor mânca pe Izabela* în
ratul Siriei, la Ramot din Galaad. ªi ogorul din Izreel ºi nu va fi cine s-o
*2 Cron. 22.5. îngroape.” Apoi tânãrul a deschis uºa
sirienii au rãnit pe Ioram.
*1 Împ. 21.23. Vers. 35,36.
29. Împãratul Ioram s-a întors* sã se ºi a fugit.
tãmãduiascã la Izreel de rãnile pe care 11. Când a ieºit Iehu la slujitorii
i le fãcuserã sirienii la Rama, când se stãpânului sãu, ei i-au zis: „Toate
bãtea împotriva lui Hazael, împãratul bune? Pentru ce a venit nebunul*
Siriei. Ahazia**, fiul lui Ioram, împã- acesta la tine?” Iehu le-a rãspuns: „Voi
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cunoaºteþi bine pe omul acesta ºi ce mamei tale, Izabela, ºi mulþimea vrãjitoriilor ei!”
poate spune.”
*Ier. 29.26. Ioan 10.20. Fapt. 26.24. 1 Cor. 4.10.
23. Ioram a sucit frânele ºi a fugit,
12. Dar ei au zis: „Minciunã! Spune-ne, zicând lui Ahazia: „Vânzare, Ahazia!”
dar!” ªi el a zis: „Mi-a vorbit aºa ºi 24. Dar Iehu a pus mâna pe arc ºi a
aºa, zicând: „Aºa zice Domnul: „Te lovit pe Ioram între umeri. Sãgeata a
ung împãrat al lui Israel.”
ieºit prin inimã, ºi Ioram a cãzut în
13. Îndatã ºi-au luat fiecare* hainele car.
ºi le-au pus sub Iehu pe treptele goale. 25. Iehu a zis cãpeteniei sale Bidcar:
Apoi au sunat din trâmbiþã ºi au zis: „Ia-l ºi aruncã-l în ogorul lui Nabot
*Mat. 21.7. din Izreel; cãci adu-þi aminte cã atunci
„Iehu este împãrat!”
14. Astfel a uneltit Iehu, fiul lui când stãteam împreunã, eu ºi tu, cãlare
Iosafat, fiul lui Nimºi, împotriva lui pe cai înapoia tatãlui sãu, Ahab,
Ioram. – ªi Ioram ºi tot Israelul apãrau Domnul* a rostit împotriva lui hotãRamotul din Galaad împotriva lui rârea aceasta:
*1 Împ. 21.29.
Hazael, împãratul Siriei.
26. „Am vãzut ieri sângele lui Nabot
15. Dar împãratul Ioram* se întorsese ºi sângele fiilor lui”, zice Domnul,
sã se vindece la Izreel de rãnile pe „ºi-þi voi face la fel chiar în ogorul*
care i le fãcuserã sirienii, când se acesta”, zice Domnul! Ia-l, dar, ºi
bãtea împotriva lui Hazael, împãratul aruncã-l în ogor, dupã cuvântul DomSiriei. – Iehu a zis: „Dacã voiþi, sã nu nului.”
*1 Împ. 21.19.
lãsaþi pe nimeni sã scape din cetate, ca 27. Ahazia, împãratul lui Iuda, când a
sã se ducã sã dea de veste la Izreel.”
vãzut lucrul acesta, a fugit pe drumul
*Cap. 8.29. care duce la casa din grãdinã. Iehu l-a
16. ªi Iehu s-a suit în carul lui ºi a urmãrit ºi a zis: „Loveºte-l ºi pe el în
plecat la Izreel; cãci Ioram era bolnav car!” ªi l-au lovit la suiºul Gur, lângã
în pat acolo, ºi Ahazia*, împãratul lui Ibleam. El a fugit la Meghido* ºi a
*Cap. 8.29. murit acolo.
Iuda, se coborâse sã-l vadã.
*2 Cron. 22.9.
17. Caraula pusã pe turnul lui Izreel a 28. Slujitorii lui l-au dus într-un car
vãzut ceata lui Iehu venind ºi a zis: la Ierusalim ºi l-au îngropat în mor„Vãd o ceatã de oameni.” Ioram a zis: mântul lui, cu pãrinþii lui, în cetatea
„Ia un cãlãreþ ºi trimite-l înaintea lor lui David.
sã întrebe dacã este pace.”
29. Ahazia se fãcuse împãrat al lui
18. Cãlãreþul s-a dus înaintea lui Iehu Iuda în anul al unsprezecelea al lui
ºi a zis: „Aºa zice împãratul: „Veniþi Ioram, fiul lui Ahab.
cu pace?” ªi Iehu a rãspuns: „Ce-þi pasã
Izabela aruncatã de pe fereastrã
de pace? Treci înapoia mea.” Caraula
a dat de ºtire ºi a zis: „Solul s-a dus 30. Iehu a intrat în Izreel. Izabela,
auzind lucrul acesta, ºi-a uns sprânpânã la ei ºi nu se mai întoarce.”
19. Ioram a trimis un al doilea cenele*, ºi-a împodobit capul ºi se
*Ezec. 23.40.
cãlãreþ, care a ajuns la ei ºi a zis: „Aºa uita pe fereastrã.
zice împãratul: „Veniþi cu pace?” ªi 31. Pe când intra Iehu pe poartã, ea a
Iehu a rãspuns: „Ce-þi pasã de pace? zis: „Pace*, noule Zimri, ucigaºul
stãpânului sãu?”
*1 Împ. 16.9-20.
Treci înapoia mea.”
20. Caraula a dat de ºtire ºi a zis: 32. El a ridicat faþa spre fereastrã ºi a
„S-a dus pânã la ei ºi nu se întoarce. ªi zis: „Cine este pentru mine? Cine?” ªi
alaiul este ca al lui Iehu, fiul lui doi sau trei dregãtori s-au uitat la el,
apropiindu-se de fereastrã.
Nimºi, cãci mânã ca un nebun.”
21. Atunci Ioram a zis: „Înhamã!” ªi 33. El a zis: „Aruncaþi-o jos!” Ei au
au pus caii la car. Ioram*, împãratul aruncat-o jos, ºi i-a þâºnit sângele pe
lui Israel, ºi Ahazia, împãratul lui zid ºi pe cai. Iehu a cãlcat-o în picioare.
Iuda, au ieºit fiecare, în carul lui, 34. Apoi a intrat, a mâncat ºi a bãut,
înaintea lui Iehu; ºi l-au întâlnit în ºi a zis: „Duceþi-vã de vedeþi pe
blestemata aceea ºi îngropaþi-o, cãci
ogorul lui Nabot din Izreel.
*1 Împ. 16.31.
*2 Cron. 22.7. este fatã* de împãrat.”
22. Cum a vãzut Ioram pe Iehu, a 35. S-au dus s-o îngroape; dar n-au
zis: „Pace, Iehu?” Iehu a rãspuns: „Ce, gãsit din ea decât þeasta capului,
pace! Câtã vreme dãinuiesc curviile picioarele ºi palmele mâinilor.
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2 ÎMPÃRAÞI (2 Regi) 9, 10

36. S-au întors ºi au spus lui Iehu,
care a zis: „Aºa spusese Domnul prin
robul sãu Ilie, tiºbitul: „Câinii vor
mânca în ogorul din Izreel* carnea
Izabelei;
*1 Împ. 21.23.
37. ºi hoitul Izabelei va fi ca gunoiul*
pe faþa ogoarelor, în ogorul din Izreel,
aºa încât nu se va mai putea zice:
*Ps. 83.10.
„Aceasta este Izabela!”
Iehu, împãrat al lui Israel
1. În Samaria erau ºaptezeci de fii
ai lui Ahab. Iehu a scris scrisori
ºi le-a trimis la Samaria cãpeteniilor
din Izreel, bãtrânilor ºi îngrijitorilor
copiilor lui Ahab. În ele zicea:
2. „Acum, când veþi primi scrisoarea
aceasta – fiindcã aveþi cu voi pe fiii
stãpânului vostru, carele ºi caii, o
cetate întãritã ºi arme –
3. vedeþi care din fiii stãpânului
vostru este cel mai bun ºi mai vrednic,
puneþi-l pe scaunul de domnie al
tatãlui sãu ºi luptaþi pentru casa
stãpânului vostru!”
4. Ei s-au temut foarte mult ºi au zis:
„Iatã cã doi împãraþi n-au putut sã-i
stea împotrivã; cum îi vom sta noi
împotrivã?”
5. ªi cãpetenia casei împãrãteºti,
cãpetenia cetãþii, bãtrânii ºi îngrijitorii
copiilor au trimis sã spunã lui Iehu:
„Noi suntem slujitorii tãi ºi vom face
tot ce ne vei spune; nu vom pune pe
nimeni împãrat, fã ce vei crede.”
6. Iehu le-a scris o a doua scrisoare în
care spunea: „Dacã sunteþi ai mei ºi
dacã ascultaþi de glasul meu, luaþi
capetele oamenilor acelora, fiii stãpânului vostru, ºi veniþi la mine mâine la
ceasul acesta, la Izreel.” ªi cei ºaptezeci de fii ai împãratului erau la mai
marii cetãþii, care-i creºteau.
7. Când au primit scrisoarea, au luat
pe fiii împãratului ºi au tãiat* pe
aceºti ºaptezeci de oameni; apoi le-au
pus capetele în coºuri ºi le-au trimis
*1 Împ. 21.21.
lui Iehu, la Izreel.
8. Solul a venit sã-i spunã, zicând:
„Au adus capetele fiilor împãratului.”
ªi el a zis: „Faceþi-le douã grãmezi la
intrarea porþii, pânã dimineaþã.”
9. Dimineaþa a ieºit; ºi, venind înaintea
întregului popor, a zis: „Voi sunteþi
fãrã vinã! Eu am* uneltit împotriva
stãpânului meu ºi l-am omorât; dar
cine a lovit pe toþi aceºtia? *Cap. 9.14,24.
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2 ÎMPÃRAÞI (2 Regi) 10, 11

10. Sã ºtiþi*, dar, cã nu va cãdea nimic
la pãmânt din cuvântul Domnului, din
cuvântul pe care l-a rostit Domnul
împotriva casei lui Ahab; Domnul
împlineºte ce a spus prin robul** Sãu
Ilie.”
*1 Sam. 3.19. **1 Împ. 21.19,21,29.
11. ªi Iehu a lovit pe toþi cei ce mai
rãmãseserã din casa lui Ahab la Izreel,
pe toþi mai marii lui, pe prietenii ºi pe
preoþii lui, ºi n-a lãsat sã scape nici
unul.
12. Apoi s-a sculat ºi a plecat la
Samaria. Când a ajuns la coliba de
întâlnire a unor ciobani, pe drum,
13. Iehu a dat* peste fraþii lui Ahazia,
împãratul lui Iuda, ºi a zis: „Cine
sunteþi voi?” Ei au rãspuns: „Suntem
fraþii lui Ahazia ºi ne coborâm sã
urãm de bine fiilor împãratului ºi
fiilor împãrãtesei.”
*Cap. 8.29. 2 Cron. 22.8.
14. Iehu a zis: „Prindeþi-i de vii.” ªi
i-au prins de vii ºi i-au tãiat în numãr
de patruzeci ºi doi, la fântâna colibei
de întâlnire. Iehu n-a lãsat sã scape
nici unul.
15. Plecând de acolo, a întâlnit pe
Ionadab*, fiul lui Recab**, care venea
înaintea lui. L-a întrebat de sãnãtate ºi
i-a zis: „Inima ta este tot aºa de curatã,
cum este inima mea faþã de a ta?”
ªi Ionadab a rãspuns: „Este.” „Dacã
este”, a zis Iehu, „dã-mi† mâna.”
Ionadab i-a dat mâna. ªi Iehu l-a suit
la el în car
*Ier. 35.6, etc. **1 Cron. 2.55. †Ezra 10.19.

16. ºi a zis: „Vino cu mine ºi vei
vedea râvna mea pentru Domnul*.”
L-a luat astfel în carul sãu. *1 Împ. 19.10.
Familia lui Ahab ºi prorocii lui Baal
nimiciþi
17. Când a ajuns Iehu la Samaria, a
ucis* pe toþi cei rãmaºi din Ahab în
Samaria ºi i-a nimicit cu desãvârºire,
dupã cuvântul pe** care-l spusese lui
Ilie, Domnul. *Cap. 9.8. 2 Cron. 22.8. **1 Împ. 21.21.
18. Apoi a strâns tot poporul ºi le-a
zis: „Ahab* a slujit puþin lui Baal,
Iehu însã îi va sluji mult. *1 Împ. 16.31,32.
19. Acum, chemaþi la mine pe toþi
prorocii* lui Baal, pe toþi slujitorii lui
ºi pe toþi preoþii lui, fãrã sã lipseascã
unul, cãci vreau sã aduc o mare
jertfã lui Baal: oricine va lipsi va
muri.” Iehu lucra cu viclenie, ca sã
omoare pe toþi slujitorii lui Baal.
*1 Împ. 22.6.

20. El a zis: „Vestiþi o sãrbãtoare în
cinstea lui Baal!” ªi au vestit-o.
21. A trimis soli în tot Israelul. ªi au
venit toþi slujitorii lui Baal; n-a fost
unul care sã nu fi venit. Au intrat în
templul lui Baal*, aºa încât templul
lui Baal s-a umplut de la un capãt pânã
*1 Împ. 16.32.
la celãlalt.
22. Iehu a zis celui ce pãzea odaia cu
veºmintele: „Scoate veºminte pentru
toþi slujitorii lui Baal.” ªi omul acela a
scos veºminte pentru ei.
23. Atunci Iehu a venit în templul lui
Baal cu Ionadab, fiul lui Recab, ºi a
zis slujitorilor lui Baal: „Cãutaþi ºi
vedeþi sã nu fie nici un slujitor al
Domnului aici, ci sã fie numai slujitori
de ai lui Baal.”
24. ªi au intrat sã aducã jertfe ºi
arderi de tot.
Iehu pusese afarã optzeci de oameni
ºi le zisese: „Cine va lãsa sã scape
vreunul din oamenii pe care-i dau pe
mâna voastrã va rãspunde* de viaþa lui
cu a sa.”
*1 Împ. 20.39.
25. Când au isprãvit de adus arderile
de tot, Iehu a zis alergãtorilor ºi
cãpeteniilor: „Intraþi ºi loviþi-i: unul
sã nu iasã.” ªi i-au lovit cu ascuþiºul
sabiei. Alergãtorii ºi cãpeteniile i-au
aruncat acolo ºi s-au dus pânã la odaia
din fund a templului lui Baal.
26. Au scos afarã stâlpii* Astarteii
din casa lui Baal ºi i-au ars. *1 Împ. 14.23.
27. Au sfãrâmat stâlpul lui Baal, au
dãrâmat ºi templul lui Baal ºi l-au
prefãcut într-o hazna* de gunoi, care a
rãmas în picioare pânã în ziua de azi.
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nu s-a abãtut de la pãcatele* în care
târâse Ieroboam pe Israel. *1 Împ. 14.16.
32. Pe vremea aceea, Domnul a început
sã taie câte o bucatã din þinutul lui
Israel; ºi Hazael* i-a bãtut la toate
hotarele lui Israel.
*Cap. 8.12.
33. De la Iordan, spre soare-rãsare, a
bãtut toatã þara Galaadului, pe gadiþi,
rubeniþi ºi manasiþi, de la Aroer, care
este pe pârâul Arnon, pânã la Galaad*
ºi Basan.
*Amos 1.3.
34. Celelalte fapte ale lui Iehu, tot ce
a fãcut el ºi toate isprãvile lui nu sunt
scrise oare în cartea Cronicilor împãraþilor lui Israel?
35. Iehu a adormit cu pãrinþii sãi ºi a
fost îngropat la Samaria. ªi, în locul
lui, a domnit fiul sãu Ioahaz.
36. Iehu domnise douãzeci ºi opt de
ani peste Israel la Samaria.
Uneltirea Ataliei
1. Atalia*, mama** lui Ahazia,
vãzând cã fiul ei a murit, s-a
sculat ºi a omorât pe toþi cei de neam
împãrãtesc.
*2 Cron. 22.10. **Cap. 8.26.
2. Dar Ioºeba, fata împãratului Ioram,
sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui
Ahazia, ºi l-a ridicat din mijlocul
fiilor împãratului, când i-au omorât:
l-a pus împreunã cu doica lui în odaia
paturilor. Astfel a fost ascuns de privirile Ataliei ºi n-a fost omorât.
3. A stat ºase ani ascuns cu Ioºeba în
Casa Domnului. ªi în þarã domnea Atalia.

11

Ioas este uns împãrat
4. În anul* al ºaptelea, Iehoiada a
*Ezra 6.11. Dan. 2.5; 3.29. trimis ºi a luat pe sutaºii cheretiþilor ºi
alergãtorilor ºi i-a adus la el în Casa
Iehu ºi închinarea la idoli
Domnului. A fãcut legãmânt cu ei, i-a
28. Iehu a nimicit pe Baal din pus sã jure în Casa Domnului ºi le-a
mijlocul lui Israel,
arãtat pe fiul împãratului.
*2 Cron. 23.1, etc.
29. dar nu s-a abãtut de la pãcatele lui
Ieroboam, fiul lui Nebat, care fãcuse 5. Apoi le-a poruncit astfel: „Iatã ce
pe Israel sã pãcãtuiascã, n-a pãrãsit aveþi sã faceþi. O treime din voi, care
intrã de slujbã în ziua Sabatului*, sã
viþeii* de aur din Betel ºi Dan.
*1 Împ. 12.28,29. facã de strajã la casa împãratului,
*1 Cron. 9.25.
30. Domnul a zis lui Iehu: „Pentru cã
ai adus bine la îndeplinire ce este 6. o treime la poarta Sur, ºi o treime
plãcut înaintea Mea ºi ai fãcut casei la poarta dinapoia alergãtorilor: sã
lui Ahab tot ce era dupã voia Mea, fiii pãziþi bine casa, aºa încât sã nu lãsaþi
tãi* pânã la al patrulea neam vor ºedea pe nimeni sã intre.
7. Celelalte douã cete ale voastre, toþi
pe scaunul de domnie al lui Israel.”
*Vers. 35. Cap. 13.1,10; 14.23; 15.8,12. cei ce ies din slujbã în ziua Sabatului,
31. Totuºi Iehu n-a luat seama sã vor pãzi Casa Domnului de lângã
umble din toatã inima lui în Legea împãrat;
Domnului Dumnezeului lui Israel; ºi 8. sã înconjuraþi pe împãrat de toate
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pãrþile, fiecare cu armele în mânã, ºi
sã omorâþi pe oricine va intra în ºirurile
voastre; sã fiþi lângã împãrat când va
ieºi ºi când va intra.”
9. Sutaºii* au îndeplinit toate poruncile
pe care le dãduse preotul Iehoiada.
ªi-au luat fiecare oamenii, pe cei ce
intrau în slujbã ºi pe cei ce ieºeau din
slujbã în ziua Sabatului, ºi s-au dus la
preotul Iehoiada.
*2 Cron. 23.8.
10. Preotul a dat sutaºilor suliþele ºi
scuturile care veneau de la împãratul
David ºi care se aflau în Casa
Domnului.
11. Alergãtorii, fiecare cu armele
în mânã, au înconjurat pe împãrat,
aºezându-se de la latura dreaptã pânã
la latura stângã a casei, lângã altar ºi
lângã casã.
12. Preotul a adus înainte pe fiul
împãratului ºi i-a pus cununa împãrãteascã ºi mãrturia. L-au pus împãrat,
l-au uns ºi, bãtând din palme, au zis:
„Trãiascã* împãratul!”
*1 Sam. 10.24.
13. Atalia a auzit* vuietul alergãtorilor
ºi poporului ºi a venit la popor în Casa
*2 Cron. 23.12, etc.
Domnului.
14. S-a uitat. ªi iatã cã împãratul
stãtea pe scaunul împãrãtesc*, dupã
datinã. Cãpeteniile ºi trâmbiþele erau
lângã împãrat: tot poporul þãrii se
bucura ºi sunau din trâmbiþe. Atalia
ºi-a sfâºiat hainele ºi a strigat: „Vânzare!
Vânzare!”
*Cap. 23.3. 2 Cron. 34.31.
15. Atunci preotul Iehoiada a dat
urmãtoarea poruncã sutaºilor care erau
în fruntea oºtirii: „Scoateþi-o afarã din
ºiruri ºi ucideþi cu sabia pe oricine va
merge dupã ea.” Cãci preotul zisese:
„Sã nu fie omorâtã în Casa Domnului!”
16. I-au fãcut loc, ºi s-a dus la casa
împãratului pe drumul pe care intrau
caii: acolo a fost omorâtã.
17. Iehoiada* a fãcut un legãmânt
între Domnul, împãrat ºi popor, prin
care ei aveau sã fie poporul Domnului;
a încheiat ºi un legãmânt între împãrat**
ºi popor.
*2 Cron. 23.16. **2 Sam. 5.3.
18. Tot poporul þãrii a intrat în
templul lui Baal* ºi l-au dãrâmat, i-au
sfãrâmat** cu desãvârºire altarele ºi
icoanele, ºi au ucis înaintea altarelor pe
Matan, preotul lui Baal. Preotul Iehoiada
a pus strãjeri† în Casa Domnului.
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coborât pe împãrat din Casa Domnului
ºi au intrat în casa împãratului, pe
drumul care duce la poarta alergãtorilor.
ªi Ioas a ºezut pe scaunul de domnie
al împãraþilor.
20. Tot poporul þãrii se bucura, ºi
cetatea era liniºtitã. Pe Atalia o omorâserã cu sabia în casa împãratului.
Domnia lui Ioas
21. Ioas avea ºapte* ani când a ajuns
împãrat.
*2 Cron. 24.1.
1. Ioas* s-a fãcut împãrat în al
ºaptelea an al lui Iehu ºi a domnit
12
patruzeci de ani la Ierusalim. Mama sa
se chema Þibia, din Beer-ªeba.

*2 Cron. 24.1.

2. Ioas a fãcut ce este plãcut înaintea
Domnului, în tot timpul cât a urmat
îndrumãrile preotului Iehoiada.
3. Numai cã înãlþimile* n-au încetat;
poporul tot mai aducea jertfe ºi tãmâie
pe înãlþimi.
*1 Împ. 15.14; 22.43. Cap. 14.4.
4. Ioas a zis preoþilor: „Tot argintul*
închinat ºi adus în Casa Domnului,
argintul ieºit la numãrãtoare, ºi anume
argintul** pentru rãscumpãrarea
oamenilor, dupã preþuirea fãcutã, ºi tot
argintul pe care-i spune cuiva inima
sã-l aducã la Casa† Domnului,
*Cap. 22.4. **Exod 30.13. †Exod 35.5. 1 Cron. 29.9.

5. preoþii sã-l ia fiecare de la cei pe
care-i cunoaºte ºi sã-l întrebuinþeze la
dregerea Casei, oriunde se va gãsi
ceva de dres.”
6. Dar s-a întâmplat cã, în al douãzeci
ºi treilea an al împãratului Ioas,
preoþii* încã nu dreseserã stricãciunile
*2 Cron. 24.5.
Casei.
7. Împãratul Ioas* a chemat pe preotul
Iehoiada ºi pe ceilalþi preoþi ºi le-a zis:
„Pentru ce n-aþi dres stricãciunile
Casei? Acum, sã nu mai luaþi argint de
la cunoscuþii voºtri, ci sã-l daþi pentru
dregerea stricãciunilor Casei.” *2 Cron. 24.6.
8. Preoþii s-au învoit sã nu mai ia argint
de la popor ºi sã nu mai fie însãrcinaþi
cu dregerea stricãciunilor Casei.
9. Atunci preotul Iehoiada a luat o
ladã*, i-a fãcut o gaurã în capac ºi a
pus-o lângã altar, la dreapta, în drumul
pe unde se intra în Casa Domnului.
Preoþii care pãzeau pragul puneau în
ea tot argintul care se aducea în Casa
*2 Cron. 24.8, etc.
*Cap. 10.26. **Deut. 12.3. 2 Cron. 23.17. †2 Cron. 23.18, etc. Domnului.
19. A luat pe sutaºi, pe cheretiþi ºi 10. Când vedeau cã este mult argint
alergãtori ºi pe tot poporul þãrii, au în ladã, se suia logofãtul împãratului

cu marele preot, ºi strângeau ºi numãrau argintul care se afla în Casa Domnului.
11. Încredinþau argintul cântãrit în
mâinile celor însãrcinaþi cu facerea
lucrãrilor în Casa Domnului. ªi dãdeau
argintul acesta teslarilor ºi lucrãtorilor
care lucrau la Casa Domnului,
12. zidarilor ºi cioplitorilor de pietre,
pentru cumpãrarea lemnelor ºi pietrelor
cioplite trebuitoare la dregerea stricãciunilor Casei Domnului ºi pentru toate
cheltuielile privitoare la stricãciunile
Casei.
13. Dar, cu argintul care se aducea în
Casa Domnului, n-au fãcut* pentru
Casa Domnului nici lighene de argint,
nici mucãri, nici potire, nici trâmbiþe,
nici un vas de aur sau de argint:
*2 Cron. 24.14.

14. ci îl dãdeau celor ce fãceau
lucrarea, ca sã-l întrebuinþeze pentru
dregerea Casei Domnului.
15. Nu* se cerea socotealã oamenilor
în mâinile cãrora dãdeau argintul ca
sã-l împartã lucrãtorilor, cãci lucrau
cinstit.
*Cap. 22.7.
16. Argintul* jertfelor pentru vinã ºi
al jertfelor de ispãºire nu era adus
în Casa Domnului: ci era pentru**
*Lev. 5.15,18. **Lev. 7.7. Num. 18.9.
preoþi.
Hazael spre Ierusalim – Ioas omorât
17. Atunci Hazael*, împãratul Siriei,
s-a suit ºi s-a bãtut împotriva Gatului
ºi l-a cucerit. Hazael** avea de gând
sã se suie împotriva Ierusalimului.
*Cap. 8.12. **2 Cron. 24.23.

18. Ioas*, împãratul lui Iuda, a luat
toate lucrurile închinate Domnului, ºi
anume ce fusese închinat Domnului de
Iosafat, de Ioram ºi de Ahazia, pãrinþii
sãi, împãraþii lui Iuda, ce închinase el
însuºi ºi tot aurul care se gãsea în
vistieriile Casei Domnului ºi casei
împãratului. ªi a trimis totul lui
Hazael, împãratul Siriei, care nu s-a
suit împotriva Ierusalimului.
*1 Împ. 15.18. Cap. 18.15,16.

19. Celelalte fapte ale lui Ioas ºi tot
ce a fãcut el nu sunt scrise oare în
cartea Cronicilor împãraþilor lui Iuda?
20. Slujitorii* lui s-au rãsculat, au
fãcut o uneltire ºi au lovit pe Ioas în
casa Milo, care este la coborâºul de la
*Cap. 14.5. 2 Cron. 24.25.
Sila.
21. Iozacar*, fiul lui ªimeat, ºi
Iozabad, fiul lui ªomer, slujitorii lui,
l-au lovit, ºi a murit. Apoi l-au îngropat
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cu pãrinþii sãi, în cetatea lui David. ªi
în locul lui a domnit fiul sãu Amaþia**.
*2 Cron. 24.26. **2 Cron. 24.27.

Domnia lui Ioahaz în Israel
1. În al douãzeci ºi treilea an al
lui Ioas, fiul lui Ahazia, împãratul lui Iuda, a început sã domneascã
peste Israel la Samaria Ioahaz, fiul lui
Iehu. A domnit ºaptesprezece ani.
2. El a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului; a sãvârºit aceleaºi pãcate
ca Ieroboam, fiul lui Nebat, care
fãcuse pe Israel sã pãcãtuiascã, ºi nu
s-a abãtut de la ele.
3. Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel ºi i-a dat în mâinile lui
Hazael**, împãratul Siriei, ºi în mâinile
lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, tot
timpul cât au trãit împãraþii aceºtia.

13

*Judc. 2.14. **Cap. 8.12.

4. Ioahaz* s-a rugat Domnului. Domnul l-a ascultat, cãci a vãzut apãsarea**
sub care þinea împãratul Siriei pe Israel,
*Ps. 78.34. **Exod 3.7. Cap. 14.26.

5. ºi Domnul* a dat un izbãvitor lui
Israel. Copiii lui Israel au scãpat din
mâinile sirienilor ºi au locuit în
corturile lor ca mai înainte.
*Vers. 25. Cap. 14.25,27.

6. Dar nu s-au abãtut de la pãcatele
casei lui Ieroboam, care fãcuse pe
Israel sã pãcãtuiascã; s-au dedat ºi ei
la ele, ºi chiar idolul Astarteii* stãtea
încã în picioare la Samaria. *1 Împ. 16.33.
7. Din tot poporul lui Ioahaz, Domnul
nu-i lãsase decât cincizeci de cãlãreþi,
zece care ºi zece mii de pedeºtri; cãci
împãratul Siriei îi prãpãdise ºi-i
fãcuse ca pulberea* pe care o calci în
*Amos 1.3.
picioare.
8. Celelalte fapte ale lui Ioahaz, tot
ce a fãcut el ºi isprãvile lui nu sunt
scrise oare în cartea Cronicilor împãraþilor lui Israel?
9. Ioahaz a adormit cu pãrinþii sãi, ºi
l-au îngropat la Samaria. ªi, în locul
lui, a domnit fiul sãu Ioas.
Ioas
10. În al treizeci ºi ºaptelea an al lui
Ioas, împãratul lui Iuda, a început sã
domneascã peste Israel la Samaria
Ioas, fiul lui Ioahaz. A domnit ºaisprezece ani.
11. El a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului; nu s-a abãtut de la nici
unul din pãcatele lui Ieroboam, fiul lui
Nebat, care fãcuse pe Israel sã pãcãtuiascã, ºi s-a dedat la ele ca ºi el.
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12. Celelalte* fapte ale lui Ioas, tot** nimiceascã, ºi pânã acum nu i-a
ce a fãcut el, isprãvile† lui ºi rãzboiul lepãdat de la faþa Lui.
*Cap. 14.27. **Exod 2.24,25. †Exod 32.13.
pe care l-a avut cu Amaþia, împãratul
lui Iuda, nu sunt scrise oare în cartea 24. Hazael, împãratul Siriei, a murit,
ºi în locul lui a domnit fiul sãu BenCronicilor împãraþilor lui Israel?
*Cap. 14.15. **Vers. 14,25. †Cap. 14.9, etc. 2 Cron. 25.17, etc. Hadad.
13. Ioas a adormit cu pãrinþii sãi. 25. Ioas, fiul lui Ioahaz, a luat înapoi
ªi pe scaunul lui de domnie s-a suit din mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui
Ieroboam. Ioas a fost îngropat la Hazael, cetãþile luate de Hazael de la
Ioahaz, tatãl sãu, în timpul rãzboiului.
Samaria cu împãraþii lui Israel.
Ioas l-a bãtut de trei ori* ºi a luat
înapoi cetãþile lui Israel.
*Vers. 18,19.
Moartea lui Elisei
Amaþia, împãratul lui Iuda
14. Elisei s-a îmbolnãvit de o boalã
de care a murit. Ioas, împãratul lui
1. În al doilea* an al lui Ioas, fiul
Israel, s-a coborât la el, a plâns pe faþa
lui Ioahaz, împãratul lui Israel, a
lui ºi a zis: „Pãrinte, pãrinte! Carul* început sã domneascã Amaþia**, fiul
*Cap. 2.12. lui Ioas, împãratul lui Iuda.
lui Israel ºi cãlãrimea lui.”
*Cap. 13.10. **2 Cron. 25.1.
15. Elisei i-a zis: „Ia un arc ºi sãgeþi!”
2. Avea douãzeci ºi cinci de ani când
ªi a luat un arc ºi niºte sãgeþi!
16. Apoi Elisei a zis împãratului lui s-a fãcut împãrat ºi a domnit douãzeci
Israel: „Încordeazã arcul cu mâna ta.” ºi nouã de ani la Ierusalim. Mama sa
ªi dupã ce l-a încordat cu mâna lui, se chema Ioadan, din Ierusalim.
Elisei ºi-a pus mâinile pe mâinile 3. El a fãcut ce este plãcut înaintea
Domnului, totuºi nu ca tatãl sãu
împãratului
17. ºi a zis: „Deschide fereastra David; ci a lucrat în totul cum lucrase
dinspre rãsãrit.” ªi a deschis-o. Elisei tatãl sãu, Ioas.
a zis: „Trage.” ªi a tras. Elisei a zis: 4. Numai cã înãlþimile* nu le-a
„Aceasta este o sãgeatã de izbãvire stricat; poporul tot mai aducea jertfe ºi
*Cap. 12.3.
din partea Domnului, o sãgeatã de tãmâie pe înãlþimi.
izbãvire împotriva sirienilor: vei bate 5. Când s-a întãrit împãrãþia în mâinile
pe sirieni la Afec* pânã îi vei nimici.” lui, a lovit pe slujitorii sãi care ucise*1 Împ. 20.26. serã* pe tatãl sãu împãratul. *Cap. 12.20.
18. Elisei a mai zis: „Ia sãgeþi.” ªi a 6. Dar n-a omorât pe fiii ucigaºilor,
luat. Elisei a zis împãratului lui Israel: cãci aºa este scris în cartea Legii lui
„Loveºte în pãmânt!” ªi a lovit de trei Moise, unde Domnul dã urmãtoarea
ori, apoi s-a oprit.
poruncã: „Sã nu se omoare pãrinþii*
19. Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe pentru copii, ºi sã nu se omoare copiii
el ºi a zis: „Trebuia sã loveºti de cinci pentru pãrinþi; ci fiecare sã fie omorât
sau ºase ori: atunci ai fi bãtut pe pentru pãcatul lui.” *Deut. 24.16. Ezec. 18.4,20.
sirieni pânã i-ai fi nimicit, acum* îi 7. A bãtut* zece mii de edomiþi în
*Vers. 25. Valea** Sãrii. ªi, în tot timpul rãzvei bate numai de trei ori.”
20. Elisei a murit ºi a fost îngropat. boiului, a luat Sela ºi a numit-o†
În anul urmãtor, au intrat în þarã niºte Iocteel, nume pe care l-a pãstrat pânã
în ziua de azi.
cete de moabiþi.
*2 Cron. 25.11. **2 Sam. 8.13. Ps. 60, titlu. †Ios. 15.38.
21. ªi, pe când îngropau un om, iatã 8. Atunci* Amaþia a trimis niºte soli
cã au zãrit una din aceste cete ºi au la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu,
aruncat pe omul acela în mormântul împãratul lui Israel, sã-i spunã: „Vino
lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui sã ne vedem faþa!”
*2 Cron. 25.17,18, etc.
Elisei ºi a înviat ºi s-a sculat pe 9. ªi Ioas, împãratul lui Israel, a
picioare.
trimis sã spunã lui Amaþia, împãratul
22. Hazael*, împãratul Siriei, asuprise lui Iuda: „Spinul* din Liban a trimis
pe Israel tot timpul vieþii lui Ioahaz.
sã spunã cedrului** din Liban: „Dã pe
*Cap. 8.12. fiica ta de nevastã fiului meu!” ªi
23. Dar Domnul* S-a îndurat de ei ºi fiarele sãlbatice din Liban au trecut ºi
a avut milã de ei, ªi-a întors faþa** au cãlcat spinul în picioare.
*Judc. 9.8. **1 Împ. 4.33.
spre ei din pricina legãmântului† Sãu
cu Avraam, Isaac ºi Iacov, n-a vrut sã-i 10. Ai bãtut* pe edomiþi, ºi a început
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sã þi se înalþe inima. Bucurã-te mai
bine de slava ta ºi stai acasã. Pentru ce
sã stârneºti un rãu care ar aduce
cãderea ta ºi a lui Iuda?”
*Deut. 8.14. 2 Cron. 32.25. Ezec. 28.2,5,17. Hab. 2.4.

11. Dar Amaþia nu l-a ascultat. ªi
Ioas, împãratul lui Israel, s-a suit; ºi
ºi-au vãzut faþa, el ºi Amaþia, împãratul
lui Iuda, la Bet-ªemeºul* lui Iuda.
*Ios. 19.38; 21.16.
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a început sã domneascã la Samaria,
Ieroboam, fiul lui Ioas, împãratul lui
Israel. A domnit patruzeci ºi unu de
ani.
24. El a fãcut ce este rãu înaintea Domnului; nu s-a abãtut de la nici unul din
pãcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat,
care fãcuse pe Israel sã pãcãtuiascã.
25. A luat înapoi hotarele lui Israel,
de la intrarea* Hamatului pânã la
marea** câmpiei, dupã cuvântul pe
care-l rostise Domnul Dumnezeul lui
Israel prin robul Sãu Iona†, prorocul,
fiul lui Amitai, din†† Gat-Hefer.

12. Iuda a fost bãtut de Israel ºi a
fugit fiecare în cortul sãu.
13. Ioas, împãratul lui Israel, a prins
la Bet-ªemeº pe Amaþia, împãratul lui
*Num. 13.21; 34.8. **Deut. 3.17. †Iona 1.1. Mat. 12.39,40.
Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ahazia. ††Ios.
Apoi a venit la Ierusalim ºi a fãcut o 26. 19.13.
Cãci Domnul* a vãzut cã necazul
spãrturã de patru sute de coþi în zidul lui Israel ajunsese prea mare, a vãzut
Ierusalimului, de la poarta* lui Efraim ºi strâmtorarea în care se aflau, ºi
pânã la poarta** unghiului.
robii** ºi oamenii slobozi, fãrã sã fie
*Neem. 8.16; 12.39. **Ier. 31.38. Zah. 14.10.
care sã vinã în ajutorul lui
14. A luat tot* aurul ºi argintul ºi cineva
*Cap. 13.4. **Deut. 32.36.
toate vasele care se aflau în Casa Israel.
27. Domnul* nu hotãrâse sã ºteargã
Domnului ºi în vistieriile casei împã- numele
lui Israel de sub ceruri, ºi i-a
ratului; a luat ºi ostatici ºi s-a întors în
izbãvit prin Ieroboam, fiul lui Ioas.
Samaria.
*1 Împ. 7.51.
*Cap. 13.5.
15. Celelalte* fapte ale lui Ioas, ce a
fãcut el, isprãvile lui ºi rãzboiul pe care 28. Celelalte fapte ale lui Ieroboam,
l-a avut cu Amaþia, împãratul lui Iuda, tot ce a fãcut el, isprãvile lui la rãzboi
nu sunt scrise oare în cartea Cronicilor ºi cum a adus iarãºi sub stãpânirea
lui Israel Damascul ºi Hamatul*, care
împãraþilor lui Israel?
*Cap. 13.12.
16. Ioas a adormit cu pãrinþii sãi ºi a fuseserã ale lui Iuda, nu sunt scrise
fost îngropat la Samaria cu împãraþii oare toate acestea în cartea Cronicilor
lui Israel. ªi, în locul lui, a domnit fiul împãraþilor lui Israel?
*2 Sam. 8.6. 1 Împ. 11.24. 2 Cron. 8.3.
sãu Ieroboam.
17. Amaþia*, fiul lui Ioas, împãratul 29. Ieroboam a adormit cu pãrinþii sãi,
lui Iuda, a trãit cincisprezece ani dupã cu împãraþii lui Israel. ªi, în locul lui, a
*Cap. 15.8.
moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, domnit fiul sãu Zaharia*.
împãratul lui Israel.
*2 Cron. 25.25, etc.
Azaria, împãratul lui Iuda
18. Celelalte fapte ale lui Amaþia nu
sunt scrise oare în cartea Cronicilor
1. În al douãzeci ºi ºaptelea an al
împãraþilor lui Iuda?
lui Ieroboam, împãratul lui Israel,
19. Împotriva lui s-a fãcut o uneltire* a început* sã domneascã Azaria*, fiul
la Ierusalim. El a fugit la** Lachis, lui Amaþia, împãratul lui Iuda.
dar l-au urmãrit ºi la Lachis, unde l-au *Cap. 14.21. 2 Cron. 26.1,3,4. **Vers. 13,30, etc. 2 Cron. 26.1.
omorât.
*2 Cron. 25.27. **Ios. 10.31.
2. Avea ºaisprezece ani când a ajuns
20. L-au dus pe cai, ºi a fost îngropat împãrat, ºi a domnit cincizeci ºi doi de
la Ierusalim cu pãrinþii sãi, în cetatea ani la Ierusalim. Mama sa se chema
lui David.
Iecolia, din Ierusalim.
21. ªi tot poporul lui Iuda a luat pe 3. El a fãcut ce este plãcut înaintea
Azaria*, în vârstã de ºaisprezece ani, Domnului, întocmai cum fãcuse tatãl
ºi l-a pus împãrat în locul tatãlui sãu, sãu, Amaþia.
Amaþia.
*Cap. 15.13. 2 Cron. 26.1.
4. Numai cã înãlþimile* nu le-a
22. Azaria a zidit iarãºi Elatul* ºi stricat; poporul tot mai aducea jertfe ºi
l-a adus din nou sub stãpânirea lui tãmâie pe înãlþimi. *Vers. 35. Cap. 12.3; 14.4.
Iuda, dupã ce a adormit împãratul cu 5. Domnul a lovit* pe împãrat cu
pãrinþii sãi.
*Cap. 16.6. 2 Cron. 26.2. leprã, ºi el a fost lepros pânã în ziua
morþii ºi a locuit** într-o casã deoIeroboam al doilea
sebitã. ªi Iotam, fiul împãratului, era
23. În al cincisprezecelea an al lui în fruntea casei ºi judeca poporul þãrii.
Amaþia, fiul lui Ioas, împãratul lui Iuda,
*2 Cron. 26.19-21. **Lev. 13.46.
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6. Celelalte fapte ale lui Azaria ºi tot
ce a fãcut el nu sunt scrise oare în
cartea Cronicilor împãraþilor lui Iuda?
7. Azaria a adormit cu pãrinþii sãi, ºi
l-au îngropat* cu pãrinþii sãi în cetatea
lui David. ªi, în locul lui, a domnit
*2 Cron. 26.23.
fiul sãu Iotam.
Zaharia, împãratul lui Israel
8. În al treizeci ºi optulea an al lui
Azaria, împãratul lui Iuda, a început
sã domneascã peste Israel la Samaria
Zaharia, fiul lui Ieroboam. A domnit
ºase luni.
9. El a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului, ca ºi pãrinþii lui; nu s-a
abãtut de la pãcatele lui Ieroboam, fiul
lui Nebat, care fãcuse pe Israel sã
pãcãtuiascã.
10. ªalum, fiul lui Iabeº, a uneltit
împotriva lui, l-a lovit* înaintea poporului ºi l-a omorât; ºi, în locul lui, a
domnit el.
*Amos 7.9.
11. Celelalte fapte ale lui Zaharia
sunt scrise în cartea Cronicilor împãraþilor lui Israel.
12. Astfel s-a împlinit ce spusese* lui
Iehu, Domnul, când zisese: „Fiii tãi
pânã la al patrulea neam vor ºedea pe
scaunul de domnie al lui Israel.”
*Cap. 10.30.

ªalum, împãratul lui Israel
13. ªalum, fiul lui Iabeº, a început sã
domneascã în al treizeci ºi nouãlea an al
lui Ozia*, împãratul lui Iuda. A domnit
o lunã la Samaria.
*Vers. 1. Mat. 1.8,9.
14. Menahem, fiul lui Gadi, s-a suit
din Tirþa* ºi a venit la Samaria, a lovit
în Samaria pe ªalum, fiul lui Iabeº, ºi
l-a omorât; ºi, în locul lui, a domnit el.
*1 Împ. 14.17.

15. Celelalte fapte ale lui ªalum ºi
uneltirea pe care a fãcut-o sunt scrise
în cartea Cronicilor împãraþilor lui
Israel.
16. Atunci Menahem a bãtut Tifsahul*
ºi pe toþi cei ce erau în el, cu þinutul
lui dinspre Tirþa; l-a bãtut pentru cã
nu-ºi deschisese porþile. ªi a spintecat
pântecele tuturor femeilor** însãrcinate.
*1 Împ. 4.24. **Cap. 8.12.

Menahem, împãratul lui Israel
17. În al treizeci ºi nouãlea an al lui
Azaria, împãratul lui Iuda, a început
sã domneascã peste Israel Menahem,
fiul lui Gadi. A domnit zece ani la
Samaria.

18. El a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului; nu s-a abãtut, cât a trãit,
de la pãcatele lui Ieroboam, fiul lui
Nebat, care fãcuse pe Israel sã pãcãtuiascã.
19. Pul*, împãratul Asiriei, a venit în
þarã. ªi Menahem a dat lui Pul o mie
de talanþi de argint ca sã-l ajute sã-ºi
întãreascã** domnia.
*1 Cron. 5.26. Isa. 9.1. Osea 8.9. **Cap. 14.5.

20. Menahem a ridicat argintul acesta
de la toþi cei cu avere din Israel, ca
sã-l dea împãratului Asiriei; i-a pus sã
dea fiecare câte cincizeci de sicli de
argint. Împãratul Asiriei s-a întors
înapoi ºi nu s-a oprit atunci în þarã.
21. Celelalte fapte ale lui Menahem
ºi tot ce a fãcut el nu sunt scrise oare
în cartea Cronicilor împãraþilor lui
Israel?
22. Menahem a adormit cu pãrinþii
sãi. ªi, în locul lui, a domnit fiul sãu
Pecahia.
Pecahia, împãratul lui Israel
23. În al cincizecilea an al lui Azaria,
împãratul lui Iuda, a început sã domneascã peste Israel la Samaria, Pecahia,
fiul lui Menahem. A domnit doi ani.
24. El a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului; nu s-a abãtut de la pãcatele
lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care
fãcuse pe Israel sã pãcãtuiascã.
25. Pecah, fiul lui Remalia, slujbaºul
lui, a uneltit împotriva lui; l-a lovit la
Samaria, în palatul casei împãratului,
ca ºi pe Argob ºi Arie; avea cu el
cincizeci de oameni dintre fiii galaadiþilor. A omorât astfel pe Pecahia ºi a
domnit în locul lui.
26. Celelalte fapte ale lui Pecahia ºi
tot ce a fãcut el sunt scrise în cartea
Cronicilor împãraþilor lui Israel.
Pecah, împãratul lui Israel
27. În al cincizeci ºi doilea an al lui
Azaria, împãratul lui Iuda, a început
sã domneascã peste Israel la Samaria
Pecah*, fiul lui Remalia. A domnit
*Isa. 7.1.
douãzeci de ani.
28. El a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului; nu s-a abãtut de la pãcatele
lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care
fãcuse pe Israel sã pãcãtuiascã.
29. Pe vremea lui Pecah, împãratul
lui Israel, a venit* Tiglat-Pileser,
împãratul Asiriei, ºi a luat Iionul**,
Abel-Bet-Maaca, Ianoah, Chedeº, Haþor,
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Galaad ºi Galileea, toatã þara lui Neftali, ºi pe locuitori i-a dus în prinsoare
în Asiria.
*1 Cron. 5.26. Isa. 9.1. **1 Împ. 15.20.
30. Osea, fiul lui Ela, a fãcut o
uneltire împotriva lui Pecah, fiul lui
Remalia, l-a lovit ºi l-a omorât, ºi a
domnit* el în locul lui, în al douãzecilea an al lui Iotam, fiul lui Ozia.

4. A adus jertfe ºi tãmâie pe înãlþimi*, pe dealuri ºi sub toþi copacii
verzi.
*Deut. 12.2. 1 Împ. 14.23.
5. Atunci* Reþin, împãratul Siriei, ºi
Pecah, fiul lui Remalia, împãratul lui
Israel, s-au suit împotriva Ierusalimului,
ca sã lupte împotriva lui. Au împresurat
pe Ahaz, dar n-au putut sã-l biruie.

*Cap. 17.1. Osea 10.3,7,15.

*Isa. 7.1,4, etc.

31. Celelalte fapte ale lui Pecah ºi tot 6. În acelaºi timp, Reþin, împãratul
ce a fãcut el sunt scrise în cartea Siriei, a adus iarãºi Elatul* sub stãCronicilor împãraþilor lui Israel.
pânirea sirienilor; a izgonit pe evrei
din Elat, ºi sirienii au venit la Elat,
Iotam, împãratul lui Iuda
unde au locuit pânã în ziua de azi.
32. În al doilea an al lui Pecah, fiul
*Cap. 14.22.
lui Remalia, împãratul lui Israel, a 7. Ahaz a trimis soli lui* Tiglatînceput sã domneascã Iotam*, fiul lui Pileser, împãratul Asiriei, sã-i spunã:
Ozia, împãratul lui Iuda.
*2 Cron. 27.1. „Eu sunt robul tãu ºi fiul tãu; suie-te
33. Avea douãzeci ºi cinci de ani când ºi izbãveºte-mã din mâna împãratului
a ajuns împãrat ºi a domnit ºaispre- Siriei ºi din mâna împãratului lui
zece ani la Ierusalim. Mama sa se Israel, care se ridicã împotriva mea.”
*Cap. 15.29.
chema Ieruºa, fata lui Þadoc.
34. El a fãcut ce este plãcut înaintea 8. ªi Ahaz* a luat argintul ºi aurul
Domnului; a lucrat întocmai* ca tatãl din Casa Domnului ºi din vistieriile
*Vers. 3. casei împãratului ºi l-a trimis ca dar
sãu, Ozia.
35. Numai* cã înãlþimile nu le-a stricat; împãratului Asiriei. *Cap. 12.18. 2 Cron. 28.21.
poporul tot mai aducea jertfe ºi tãmâie 9. Împãratul Asiriei l-a ascultat. S-a
pe înãlþimi. Iotam a zidit poarta** cea suit împotriva Damascului, l-a* luat, a
dus pe locuitori în robie la Chir ºi a
mai înaltã a Casei Domnului.
*Amos 1.5.
*Vers. 4. **2 Cron. 27.3, etc. omorât pe Reþin.
36. Celelalte fapte ale lui Iotam ºi tot 10. Împãratul Ahaz s-a dus la Damasc
ce a fãcut el nu sunt scrise oare în înaintea lui Tiglat-Pileser, împãratul
cartea Cronicilor împãraþilor lui Iuda? Asiriei. ªi, vãzând altarul din Damasc,
37. În vremea aceea, Domnul a început împãratul Ahaz a trimis preotului Urie
sã trimitã împotriva lui Iuda pe Reþin*, chipul ºi înfãþiºarea acestui altar,
împãratul Siriei, ºi pe Pecah**, fiul lui întocmai cum era fãcut.
11. Preotul Urie a fãcut un altar
Remalia.
*Cap. 16.5. Isa. 7.1. **Vers. 27.
38. Iotam a adormit cu pãrinþii sãi ºi a întocmai dupã chipul trimis din Damasc
fost îngropat cu pãrinþii sãi în cetatea de împãratul Ahaz, ºi preotul Urie l-a
tatãlui sãu David. ªi în locul lui a fãcut mai înainte ca sã se întoarcã
împãratul Ahaz din Damasc.
domnit fiul sãu Ahaz.
12. La venirea lui din Damasc, împãAhaz, împãratul lui Iuda
ratul a vãzut altarul, s-a apropiat* de
*2 Cron. 26.16,19.
1. În al ºaptesprezecelea an al lui el ºi s-a suit pe el.
Pecah, fiul lui Remalia, a început 13. A ars pe el arderea de tot ºi darul
sã domneascã Ahaz*, fiul lui Iotam, de mâncare, a vãrsat jertfele de bãturã
împãratul lui Iuda.
*2 Cron. 28.1, etc. ºi a stropit pe altar sângele jertfelor de
2. Ahaz avea douãzeci de ani când a mulþumire.
ajuns împãrat, ºi a domnit ºaisprezece 14. A îndepãrtat dinaintea Casei
altarul* de aramã care era înaintea
ani la Ierusalim.
El n-a fãcut ce este plãcut înaintea Domnului, ca sã nu fie între noul altar
Domnului Dumnezeului sãu, cum ºi Casa Domnului; l-a pus lângã noul
altar, spre miazãnoapte.
*2 Cron. 4.1.
fãcuse tatãl sãu David.
3. Ci a umblat în calea împãraþilor lui 15. ªi împãratul Ahaz a dat urmãtoarea
Israel; ºi chiar a trecut* pe fiul sãu poruncã preotului Urie: „Sã arzi pe
prin foc, dupã urâciunile** neamurilor altarul cel mare arderea* de tot de
pe care le izgonise Domnul dinaintea dimineaþã ºi darul de mâncare de
searã, arderea de tot a împãratului ºi
copiilor lui Israel.
*Lev. 18.21. 2 Cron. 28.3. Ps. 106.37,38. **Deut. 12.31. darul lui de mâncare, arderile de tot
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ale întregului popor din þarã ºi darurile
lor de mâncare, sã torni pe el jertfele
lor de bãuturã ºi sã stropeºti pe el tot
sângele arderilor de tot ºi tot sângele
jertfelor; cât despre altarul de aramã,
nu-mi pasã de el.”
*Exod 29.39-41.
16. Preotul Urie a fãcut întocmai cum
poruncise împãratul Ahaz.
17. ªi împãratul* Ahaz a sfãrâmat
tãbliile** de la temelie ºi a scos lighenele de pe ele. A dat jos marea† de pe
boii de aramã care erau sub ea ºi a
pus-o pe o pardosealã de piatrã.
*2 Cron. 28.24. **1 Împ. 7.27,28. †1 Împ. 7.23,25.

18. De hatârul împãratului Asiriei, a
schimbat în Casa Domnului pridvorul
Sabatului care fusese zidit acolo, precum ºi intrarea de afarã a împãratului.
19. Celelalte fapte ale lui Ahaz ºi tot
ce a fãcut el nu sunt scrise oare în
cartea Cronicilor împãraþilor lui Iuda?
20. Ahaz a adormit cu pãrinþii sãi ºi a
fost îngropat* cu pãrinþii sãi în cetatea
lui David. ªi, în locul lui, a domnit
fiul sãu Ezechia.
*2 Cron. 28.27.
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triva Domnului Dumnezeului lor care-i
scosese din þara Egiptului, de sub
mâna lui faraon, împãratul Egiptului,
ºi pentru cã s-au închinat la alþi
dumnezei.
8. Au urmat* obiceiurile neamurilor
pe care Domnul le izgonise dinaintea
copiilor lui Israel ºi obiceiurile rânduite
de împãraþii lui Israel.
*Lev. 18.3. Deut. 18.9. Cap. 16.3.

9. Copiii lui Israel au fãcut pe ascuns
împotriva Domnului Dumnezeului lor
lucruri care nu sunt bune. ªi-au zidit
înãlþimi în toate cetãþile lor, de la
turnurile* strãjerilor pânã la cetãþile
*Cap. 18.8.
întãrite.
10. ªi-au ridicat* stâlpi idoleºti ºi
Astartei** pe orice† deal ºi sub orice
copac verde.
*1 Împ. 14.23. Isa. 57.5.
**Exod 34.13. Deut. 16.21. Mica 5.14. †Deut. 12.2. Cap. 16.4.

11. ªi acolo au ars tãmâie pe toate
înãlþimile, ca ºi neamurile pe care le
izgonise Domnul dinaintea lor, ºi au
fãcut lucruri rele, prin care au mâniat
pe Domnul.
12. Au slujit idolilor*, despre care
Osea, cel din urmã împãrat al lui Israel Domnul le zisese: „Sã** nu faceþi
1. În al doisprezecelea an al lui lucrul acesta!”
*Exod 20.3,4. Lev. 26.1. Deut. 5.7,8. **Deut. 4.19.
Ahaz, împãratul lui Iuda, a început
sã domneascã peste Israel la Samaria 13. Domnul a înºtiinþat pe Israel ºi
Osea*, fiul lui Ela. A domnit nouã ani. Iuda prin toþi prorocii Lui, prin toþi
*Cap. 15.30. vãzãtorii* ºi le-a zis: „Întoarceþi-vã**
2. El a fãcut ce este rãu înaintea de la cãile voastre cele rele ºi pãziþi
Domnului, totuºi nu ca împãraþii lui poruncile ºi rânduielile Mele, urmând
în totul Legea pe care am dat-o pãrinIsrael dinaintea lui.
3. Salmanasar*, împãratul Asiriei, s-a þilor voºtri ºi pe care v-am trimis-o
suit împotriva lui; ºi Osea i s-a supus prin robii Mei prorocii.”
*1 Sam. 9.9. **Ier. 18.11; 25.5; 35.15.
ºi i-a plãtit un bir.
*Cap. 18.9.
4. Dar împãratul Asiriei a descoperit 14. Dar ei n-au ascultat, ºi-au înþeo uneltire la Osea, cãci trimisese soli penit* grumazul, ca ºi pãrinþii lor, care
lui So, împãratul Egiptului, ºi nu mai nu crezuserã în Domnul Dumnezeul
*Deut. 31.27. Prov. 29.1.
plãtea pe fiecare an birul împãratului lor.
Asiriei. Împãratul Asiriei l-a închis ºi 15. N-au vrut sã ºtie de legile Lui, de
legãmântul* pe care-l fãcuse cu pãl-a pus în lanþuri într-o temniþã.
5. ªi împãratul* Asiriei a strãbãtut rinþii lor ºi de înºtiinþãrile pe care li le
toatã þara ºi s-a suit împotriva Samariei, dãduse. S-au luat dupã lucruri de
pe care a împresurat-o timp de trei ani. nimic**, ºi ei înºiºi n-au fost decât†
*Cap. 18.9. nimic, ºi dupã neamurile în mijlocul
6. În al nouãlea* an al lui Osea, cãrora trãiau, mãcar cã Domnul le
împãratul Asiriei a luat Samaria ºi a poruncise sã nu†† se ia dupã ele.
*Deut. 29.25. **Deut. 32.21. 1 Împ. 16.13. 1 Cor. 8.4.
dus pe** Israel în robie în Asiria, l-a
pus† sã locuiascã la Halah ºi la Habor, †Ps. 115.8. Rom. 1.21. ††Deut. 12.30,31.
lângã râul Gozan ºi în cetãþile mezilor. 16. Au pãrãsit toate poruncile Dom*Cap. 18.10,11. Osea 13.16. **Lev. 26.32,33. Deut. nului Dumnezeului lor, ºi-au fãcut*
28.36,64; 29.27,28. †1 Cron. 5.26.
viþei turnaþi, au fãcut idoli de ai
Astarteii**, s-au închinat înaintea
Robia asirianã
întregii oºtiri a cerurilor ºi au slujit† lui
7. Lucrul acesta s-a întâmplat pentru Baal.
*Exod 32.8. 1 Împ. 12.28. **1 Împ. 14.15,23;
cã copiii lui Israel au pãcãtuit împo- 15.13; 16.33. †1 Împ. 16.31; 22.53. Cap. 11.18.
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17. Au trecut* prin foc pe fiii ºi 28. Unul din preoþii care fuseserã
fiicele lor, s-au dedat la** ghicire ºi luaþi robi din Samaria a venit de s-a
vrãjitorii ºi s-au vândut† ca sã facã ce aºezat la Betel ºi le-a învãþat cum sã
este rãu înaintea Domnului, mâniindu-L. se teamã de Domnul.
*Lev. 18.21. Cap. 16.3. Ezec. 23.37. **Deut. 18.10.
29. Dar neamurile ºi-au fãcut fiecare
†1 Împ. 21.20.
dumnezeii sãi în cetãþile pe care le
18. De aceea Domnul S-a mâniat foar- locuiau ºi i-au aºezat în templele
te tare împotriva lui Israel, ºi i-a înde- idoleºti din înãlþimile zidite de samapãrtat de la faþa Lui. – N-a rãmas* riteni.
*1 Împ. 11.13,32.
decât seminþia lui Iuda:
30. Oamenii din Babilon* au fãcut pe
19. ºi chiar Iuda* nu pãzise poruncile Sucot-Benot, oamenii din Cut au fãcut
Domnului Dumnezeului lui, ci se luase pe Nergal, cei din Hamat au fãcut pe
dupã obiceiurile rânduite de Israel. – Aºima,
*Vers. 24.
*Ier. 3.8.
20. Domnul a lepãdat tot neamul lui 31. cei din Ava* au fãcut pe Nibhaz ºi
Israel; i-a smerit, i-a dat* în mâinile Tartac; cei din Sefarvaim îºi ardeau**
jefuitorilor ºi a sfârºit prin a-i izgoni copiii în foc în cinstea lui Adramelec
ºi Anamelec, dumnezeii din Sefarvaim.
*Cap. 13.3; 15.29.
dinaintea feþei Lui.
*Ezra 4.9. **Lev. 18.21. Deut. 12.31.
21. Cãci Israel* se dezlipise de casa 32. Totodatã se închinau ºi Domnului
lui David ºi fãcuserã împãrat** pe ºi ºi-au fãcut preoþi ai înãlþimilor,
Ieroboam, fiul lui Nebat, care-i abãtuse luaþi* din tot poporul: preoþii aceºtia
de la Domnul ºi fãcuse pe Israel sã aduceau pentru ei jertfe în templele
sãvârºeascã un mare pãcat.
din înãlþimi.
*1 Împ. 12.31.
*1 Împ. 11.11,31. **1 Împ. 12.20,28.
33. Astfel se închinau* Domnului,
22. Copiii lui Israel se dãduserã la dar slujeau în acelaºi timp ºi dumnetoate pãcatele pe care le fãcuse Iero- zeilor lor, dupã obiceiul neamurilor de
boam; nu s-au abãtut de la ele,
*Þef. 1.5.
unde fuseserã mutaþi.
23. pânã ce Domnul a izgonit pe 34. Pânã în ziua de astãzi îºi urmeazã
Israel dinaintea Lui, cum* vestise prin ei obiceiurile de la început: nu se
toþi slujitorii Sãi proroci. ªi Israel a închinã Domnului ºi nu se þin nici de
fost** dus în robie, departe de þara lui, legile ºi rânduielile lor, nici de legile
în Asiria, unde a rãmas pânã în ziua de ºi poruncile date de Domnul copiilor
*1 Împ. 14.16. **Vers. 6.
azi.
lui Iacov, cãruia i-a pus numele*
Samaritenii
Israel.
*Gen. 32.28; 35.10. 1 Împ. 11.31.
24. Împãratul Asiriei a adus* oameni 35. Domnul fãcuse legãmânt cu ei ºi
din Babilon, din** Cuta, din Ava†, din le dãduse porunca aceasta: „Sã nu vã
Hamat ºi din Sefarvaim ºi i-a aºezat în temeþi* de alþi dumnezei; sã nu vã
cetãþile Samariei în locul copiilor lui închinaþi** înaintea lor, sã nu le slujiþi
Israel. Au pus stãpânire pe Samaria ºi ºi sã nu le aduceþi jertfe.
*Judc. 6.10. **Exod 20.5.
au locuit în cetãþile ei.
*Ezra 4.2,10. **Vers. 30. †Cap. 18.34.
36. Ci sã vã temeþi de Domnul, care
25. Când au început sã locuiascã aici, v-a scos din þara Egiptului cu o mare
nu se temeau de Domnul, ºi Domnul putere ºi cu braþul întins*; înaintea
a trimis împotriva lor niºte lei care-i Lui sã** vã închinaþi ºi Lui sã-I
omorau.
*Exod 6.6. **Deut. 10.20.
aduceþi jertfe.
26. Atunci au spus împãratului Asiriei: 37. Sã pãziþi ºi sã împliniþi* întot„Neamurile pe care le-ai strãmutat ºi deauna învãþãturile, rânduielile, Legea ºi
le-ai aºezat în cetãþile Samariei nu poruncile pe care vi le-a scris El ºi sã
cunosc felul în care sã slujeascã Dum- nu vã temeþi de alþi dumnezei. *Deut. 5.32.
nezeului þãrii, ºi El a trimis împotriva 38. Sã nu* uitaþi legãmântul pe care
lor niºte lei care le omoarã, pentru cã
nu cunosc felul în care trebuie sã l-am fãcut cu voi ºi sã nu vã temeþi de
*Deut. 4.23.
alþi dumnezei.
slujeascã Dumnezeului þãrii.”
27. Împãratul Asiriei a dat urmãtoarea 39. Ci sã vã temeþi de Domnul Dumporuncã: „Trimiteþi pe unul din preoþii nezeul vostru; ºi El vã va izbãvi din
pe care i-aþi luat de acolo în robie; sã mâna tuturor vrãjmaºilor voºtri.”
plece sã se aºeze acolo ºi sã le înveþe 40. Ei n-au ascultat ºi au urmat
felul în care sã slujeascã Dumnezeului obiceiurile lor de la început.
41. Neamurile acestea* se temeau de
þãrii.”
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Domnul, ºi slujeau ºi chipurilor lor s-a suit împotriva Samariei ºi a
cioplite; ºi copiii lor ºi copiii copiilor împresurat-o.
*Cap. 17.3.
lor fac pânã în ziua de azi ce au fãcut 10. Dupã trei ani a luat-o, în al
pãrinþii lor.
*Vers. 32,33. ºaselea an al lui Ezechia, care era al
nouãlea* an al lui Osea, împãratul lui
CEI DIN URMÃ ÎMPÃRAÞI AI Israel: atunci a fost luatã Samaria.

LUI IUDA, DE LA EZECHIA
PÂNÃ LA NIMICIREA
ÎMPÃRÃÞIEI LUI IUDA

*Cap. 17.6.

11. Împãratul* Asiriei a dus pe Israel
rob în Asiria ºi i-a aºezat la Halah** ºi
Habor, lângã râul Gozan ºi în cetãþile
*Cap. 17.6. **1 Cron. 5.26.
mezilor,
(Capitolele 18-25. 2 Cronici 29-36. Ieremia
12. pentru cã n-ascultaserã* de glasul
3.8-10. Amos 2.4,5. Þefania 3.1-4.)
Domnului Dumnezeului lor ºi cãlEzechia, împãratul lui Iuda
caserã legãmântul Lui; pentru cã nici
1. În al treilea an al lui Osea, fiul n-ascultaserã, nici nu împliniserã tot
lui Ela, împãratul lui Israel, a ce poruncise Moise, robul Domnului.
*Cap. 17.7. Dan. 9.6,10.
început sã domneascã Ezechia*, fiul
lui Ahaz, împãratul lui Iuda.
Nãvãlirea lui Sanherib
*2 Cron 28.27; 29.1. Mat. 1.9.
2. Avea douãzeci ºi cinci de ani când 13. În al* paisprezecelea an al
a ajuns împãrat ºi a domnit douãzeci ºi împãratului Ezechia, Sanherib, împãnouã de ani la Ierusalim. Mama sa se ratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor
cetãþilor întãrite din Iuda ºi a pus
chema Abi*, fata lui Zaharia.
*2 Cron. 29.1. stãpânire pe ele. *2 Cron. 32.1, etc. Isa. 36.1, etc.
3. El a fãcut ce este plãcut înaintea 14. Ezechia, împãratul lui Iuda, a
Domnului, întocmai cum fãcuse tatãl trimis sã spunã împãratului Asiriei la
Lachis: „Am greºit! Depãrteazã-te de
sãu David.
4. A îndepãrtat* înãlþimile, a sfãrâmat mine. Ce vei pune asupra mea voi
stâlpii idoleºti, a tãiat Astarteile ºi a purta.” ªi împãratul Asiriei a cerut lui
sfãrâmat în bucãþi ºarpele** de aramã Ezechia, împãratul lui Iuda, trei sute
pe care-l fãcuse Moise, cãci copiii lui de talanþi de argint ºi treizeci de
Israel arseserã pânã atunci tãmâie talanþi de aur.
15. Ezechia* a dat tot argintul care se
înaintea lui: îl numeau Nehuºtan.
*2 Cron. 31.1. **Num. 21.9. afla în Casa Domnului ºi în vistieriile
*Cap. 16.8.
5. El ºi-a pus* încrederea în Domnul casei împãratului.
Dumnezeul lui Israel; ºi dintre toþi 16. Atunci a luat Ezechia, împãratul
împãraþii lui Iuda, care au venit dupã lui Iuda, ºi a dat împãratului Asiriei
el sau care au fost înainte de el, n-a aurul cu care acoperise uºile ºi uºorii
Templului Domnului.
fost** nici unul ca el.
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*Cap. 19.10. Iov 13.15. Ps. 13.5. **Cap. 23.25.

Împresurarea Ierusalimului
6. El s-a* alipit de Domnul, nu s-a
abãtut de la El ºi a pãzit poruncile pe 17. Împãratul Asiriei a trimis din
care le dãduse lui Moise, Domnul.
Lachis la Ierusalim, la împãratul
*Deut. 10.20. Ios. 23.8. Ezechia, pe Tartan, Rab-Saris ºi pe
7. ªi Domnul* a fost cu Ezechia, care Rabºache cu o oºtire puternicã. S-au
a izbutit** în tot ce a fãcut. El s-a suit ºi au ajuns la Ierusalim. Când s-au
rãsculat† împotriva împãratului Asiriei suit ºi au ajuns, s-au oprit la canalul
ºi nu i-a mai fost supus.
de apã al iazului de sus, pe drumul*
*2 Cron. 15.2. **1 Sam. 18.5,14. Ps. 60.12. †Cap. 16.7. care duce în ogorul înãlbitorului.
8. A bãtut* pe filisteni pânã la Gaza
*Isa. 7.3.
ºi le-a pustiit þinutul, de la toate 18. Au chemat pe împãrat; ºi Eliachim,
turnurile** de pazã pânã la cetãþile fiul lui Hilchia, mai marele peste casa
*1 Cron. 4.41. Isa. 14.29. **Cap. 17.9. împãratului, s-a dus la ei cu ªebna,
întãrite.
logofãtul, ºi cu Ioah, fiul lui Asaf,
Luarea Samariei de asirieni
arhivarul.
9. În al* patrulea an al împãratului 19. Rabºache le-a zis: „Spuneþi lui
Ezechia, care era al ºaptelea an al Ezechia: „Aºa vorbeºte marele împãrat,
lui Osea, fiul lui Ela, împãratul lui împãratul Asiriei: „Ce este încrederea*
Israel, Salmanasar, împãratul Asiriei, aceasta pe care te bizui? *2 Cron. 32.10, etc.
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din smochinul lui, fiecare va bea apã
din fântâna lui,
32. pânã voi veni ºi vã voi duce
într-o þarã ca a voastrã, într-o þarã cu
grâu* ºi cu vin, o þarã cu pâine ºi vii, o
þarã cu mãslini de untdelemn ºi miere,
ºi veþi trãi ºi nu veþi muri. N-ascultaþi,
dar, de Ezechia, care vã amãgeºte zicând: „Domnul ne va izbãvi.” *Deut. 8.7,8.
33. Oare dumnezeii* neamurilor au
*Ezec. 29.6,7. izbãvit ei fiecare þara lui din mâna
22. Poate cã îmi veþi spune: „În Dom- împãratului Asiriei?
*Cap. 19.12. 2 Cron. 32.14. Isa. 10.10,11.
nul Dumnezeul nostru ne încredem.”
Dar nu este El acela ale cãrui înãlþimi* 34. Unde* sunt dumnezeii Hamatului
ºi altare le-a îndepãrtat Ezechia, ºi Arpadului? Unde sunt dumnezeii
zicând lui Iuda ºi Ierusalimului: „Sã Sefarvaimului, Henei ºi** Ivei? Au
vã închinaþi înaintea altarului acestuia izbãvit ei Samaria din mâna mea?
*Cap. 19.13. **Cap. 17.24.
la Ierusalim”?
*Vers. 4. 2 Cron. 31.1; 32.12.
23. Acum fã o învoialã cu stãpânul 35. Care dintre toþi dumnezeii acestor
meu, împãratul Asiriei: îþi voi da douã þãri ºi-au izbãvit þara din mâna mea,
mii de cai, sã vedem dacã poþi din pentru ca ºi Domnul* sã izbãveascã
partea ta sã dai atâþia cãlãreþi ca sã Ierusalimul din mâna mea?” *Dan. 3.15.
36. Poporul a tãcut ºi nu i-a rãspuns o
încalece pe ei.
24. ªi cum ai putea îndepãrta o vorbã; cãci împãratul dãduse porunca
cãpetenie din cei mai mici slujitori ai aceasta: „Sã nu-i rãspundeþi.”
stãpânului meu? Îþi pui încrederea în 37. ªi Eliachim, fiul lui Hilchia,
cãpetenia casei împãratului, ªebna,
Egipt pentru care ºi cãlãreþi.
25. De altfel, oare fãrã voia Dom- logofãtul, ºi Ioah, fiul lui Asaf, scriinului m-am suit eu împotriva acestui torul, au venit la Ezechia cu hainele
loc, ca sã-l nimicesc? Domnul mi-a sfâºiate* ºi i-au spus cuvintele lui
*Isa. 33.7.
zis: „Suie-te împotriva þãrii acesteia ºi Rabºache.
nimiceºte-o.”
Ierusalimul scãpat
26. Eliachim, fiul lui Hilchia, ªebna
1. Când a auzit împãratul Ezeºi Ioah au zis lui Rabºache: „Vorbeºte
chia* lucrul acesta, ºi-a sfâºiat
robilor tãi în limba aramaicã, fiindcã o
înþelegem; nu ne vorbi în limba iudaicã, hainele, s-a acoperit cu un sac ºi s-a
*Isa. 37.1, etc.
dus în Casa Domnului.
în auzul poporului de pe zid.”
27. Rabºache le-a rãspuns: „Oare stã- 2. A trimis pe Eliachim, cãpetenia
pânului tãu ºi þie m-a trimis stãpânul casei împãratului, pe ªebna, logofãtul,
meu sã spun aceste vorbe? Oare nu ºi pe preoþii cei mai bãtrâni, acoperiþi
acestor oameni care stau pe zid sã-ºi cu saci, la prorocul* Isaia, fiul lui
*Luca 3.4.
mãnânce balega ºi sã-ºi bea udul cu Amoþ.
3. ªi i-au zis: „Aºa vorbeºte Ezechia:
voi?”
28. Atunci Rabºache, înaintând, a „Ziua aceasta este o zi de necaz, de
strigat cu glas tare în limba iudaicã ºi pedeapsã ºi de ocarã; cãci copiii sunt
sã iasã din pântecele mamei,
a zis: „Ascultaþi cuvântul marelui aproape
ºi nu este putere pentru naºtere.
împãrat, împãratul Asiriei!
4. Poate* cã Domnul Dumnezeul tãu
29. Aºa vorbeºte împãratul: „Sã nu vã a auzit toate cuvintele lui Rabºache,
înºele* Ezechia, cãci nu va putea sã vã pe care l-a trimis împãratul** Asiriei,
izbãveascã din mâna mea. *2 Cron. 32.15. stãpânul sãu, sã batjocoreascã pe Dum30. Sã nu vã facã Ezechia sã vã nezeul cel Viu, ºi poate cã Domnul
încredeþi în Domnul, zicând: „Domnul Dumnezeul tãu îl va pedepsi† pentru
ne va izbãvi, ºi cetatea aceasta nu va fi cuvintele pe care le-a auzit. Înalþã,
datã în mâinile împãratului Asiriei.”
dar, o rugãciune pentru ceilalþi care au
31. N-ascultaþi de Ezechia; cãci aºa mai rãmas.” *2 Sam. 16.12. **Cap. 18.35. †Ps. 50.21.
vorbeºte împãratul Asiriei: „Faceþi 5. Slujitorii împãratului Ezechia s-au
pace cu mine, supuneþi-vã mie, ºi dus, dar, la Isaia.
fiecare din voi va mânca din via lui ºi 6. ªi Isaia* le-a zis: „Iatã ce sã spuneþi
20. Tu ai zis: „Pentru rãzboi trebuie
chibzuinþã ºi putere.” Dar acestea sunt
doar vorbe în vânt. În cine, dar, þi-ai
pus încrederea de te-ai rãsculat împotriva mea?
21. Iatã*, ai pus-o în Egipt, ai luat în
ajutor trestia aceea frântã, care înþeapã
ºi strãpunge mâna oricui se sprijinã pe
ea: aºa este faraon, împãratul Egiptului, pentru toþi cei ce se încred în el.
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stãpânului vostru: „Aºa vorbeºte Dom- lucrãri* fãcute de mâna omului, erau
nul: „Nu te speria de cuvintele pe care lemn ºi piatrã; ºi i-au nimicit.
*Ps. 115.4. Ier. 10.3.
le-ai auzit ºi prin care M-au batjocorit
19. Acum, Doamne Dumnezeul nostru,
slujitorii** împãratului Asiriei.
*Isa. 37.6, etc. **Cap. 18.17. izbãveºte-ne din mâna lui Sanherib, ca
7. Voi pune în el un duh* care îl va sã ºtie toate împãrãþiile* pãmântului
face ca, la auzul unei veºti pe care o cã numai Tu eºti Dumnezeu, Doamne!”
*Ps. 83.18.
va primi, sã se întoarcã în þara lui; ºi-l
voi face sã cadã ucis de sabie în þara 20. Atunci Isaia, fiul lui Amoþ, a
*Vers. 35-37. Ier. 51.1. trimis sã spunã lui Ezechia: „Aºa vorlui.”
8. Rabºache, plecând, a gãsit pe beºte Domnul Dumnezeul lui Israel:
împãratul Asiriei luptând împotriva „Am auzit* rugãciunea** pe care Mi-ai
Libnei, cãci aflase de plecarea lui din* fãcut-o cu privire la Sanherib, împã*Isa. 37.21, etc. **Ps. 65.2.
Lachis.
*Cap. 18.14. ratul Asiriei.
9. Atunci împãratul Asiriei a primit o 21. Iatã cuvântul pe care l-a rostit Domveste* cu privire la Tirhaca, împãratul nul împotriva lui:
Etiopiei. I s-a spus: „Iatã cã acela „Fecioara, fiica* Sionului, te disprea pornit cu rãzboi împotriva ta.” ªi þuieºte ºi râde de tine;
împãratul Asiriei a trimis soli din nou fata Ierusalimului dã** din cap dupã
*Plân. 2.13. **Iov 16.4. Ps. 22.7,8. Plân. 2.15.
*1 Sam. 23.27. tine.
lui Ezechia, zicând:
10. „Aºa sã vorbiþi lui Ezechia, 22. Pe cine ai batjocorit ºi ai ocãrât tu?
împãratul lui Iuda: „Sã nu te înºele Împotriva cui ai ridicat glasul?
Dumnezeul tãu în care* te încrezi, ªi împotriva cui þi-ai ridicat ochii?
zicând: „Ierusalimul nu va fi dat în Împotriva Sfântului* lui Israel!
*Ps. 71.22. Isa. 5.24. Ier. 51.5.
mâinile împãratului Asiriei.” *Cap. 18.5.
11. Iatã, ai auzit ce au fãcut împãraþii 23. Prin solii* tãi ai batjocorit pe
Asiriei tuturor þãrilor ºi cum le-au Domnul ºi ai zis:
„Cu** mulþimea carelor mele am suit
nimicit; ºi tu, sã fii izbãvit?!
12. Dumnezeii* neamurilor pe care vârful munþilor, coastele Libanului!
le-au nimicit pãrinþii mei au izbãvit ei Voi tãia cei mai înalþi cedri ai lui, cei
pe Gozan, Haran, Reþef ºi pe fiii lui** mai frumoºi chiparoºi ai lui
Eden din Telasar? *Cap. 18.33. **Ezec. 27.23. ºi voi atinge creasta lui cea mai
13. Unde* este împãratul Hamatului, înaltã, pãdurea lui care este ca o
*Cap. 18.17. **Ps. 20.7.
împãratul Arpadului ºi împãratul ce- grãdinã de poame;
24. am sãpat ºi am bãut ape strãine,
tãþii Sefarvaimului, Henei ºi Ivei?”
ºi voi seca cu talpa picioarelor mele
*Cap. 18.34.
14. Ezechia* a luat scrisoarea din toate râurile Egiptului.”
mâna solilor ºi a citit-o. Apoi s-a suit 25. N-ai auzit cã Eu de mult am prela Casa Domnului ºi a întins-o înaintea gãtit aceste lucruri* ºi cã le-am hotãrât
*Isa. 37.14, etc. din vremurile vechi? Acum însã am
Domnului,
15. cãruia i-a fãcut urmãtoarea rugã- îngãduit sã se împlineascã
ciune: „Doamne Dumnezeul lui Israel ºi sã prefaci** cetãþi întãrite în mormane
*Isa. 45.7. **Isa. 10.5.
care ºezi* pe heruvimi! Tu** eºti de dãrâmãturi.
singurul Dumnezeu al tuturor împãrã- 26. Locuitorii lor sunt neputincioºi,
þiilor pãmântului! Tu ai fãcut cerurile îngroziþi ºi înmãrmuriþi;
au ajuns ca iarba* de pe câmp ºi ca
ºi pãmântul.
verdeaþa fragedã,
*1 Sam. 4.4. Ps. 80.1. **1 Împ. 18.39. Isa. 44.6. Ier. 10.10-12.
ca iarba de pe acoperiºuri ºi ca grâul
16. Doamne, pleacã-Þi* urechea ºi care
se usucã înainte de a-i da spicul.
ascultã! Doamne, deschide-Þi** ochii
*Ps. 129.6.
ºi priveºte. Auzi cuvintele lui Sanherib, 27. Dar ºtiu* când stai jos, când ieºi
care a trimis† pe Rabºache sã batjo- ºi când intri
coreascã pe Dumnezeul cel Viu.
ºi când eºti furios împotriva Mea.

ºi zãbala Mea între buzele tale,
„Rânduieºte ce ai de rânduit casei tale,
ºi te voi face sã te întorci pe drumul** cãci vei muri ºi nu vei mai trãi.”
*2 Cron. 32.24, etc. Isa. 38.1, etc.
pe care ai venit.
*Iov 41.2. Ezec. 29.4; 38.4. Amos 4.2. **Vers. 33,36,37.
2. Ezechia s-a întors cu faþa la perete
ºi a fãcut Domnului urmãtoarea rugã29. Acesta sã-þi fie* semnul:
Anul acesta veþi mânca ce creºte de la ciune:
3. „Doamne, adu-Þi* aminte cã am
sine,
ºi al doilea an ce va rãsãri din umblat** înaintea feþei Tale cu credincioºie ºi curãþie de inimã ºi am fãcut
rãdãcinile rãmase;
dar în al treilea an veþi semãna, veþi ce este bine înaintea Ta!” ªi Ezechia a
vãrsat multe lacrimi.
secera,
*Neem. 13.22. **Gen. 17.1. 1 Împ. 3.6.
veþi sãdi vii ºi veþi mânca din rodul
4. Isaia, care ieºise, n-ajunsese încã
*1 Sam. 2.34. Cap. 20.8,9. Isa. 7.11,14. Luca 2.12.
lor.
30. Rãmãºiþa* din casa lui Iuda, ce va în curtea din mijloc, când cuvântul
Domnului i-a vorbit astfel:
mai rãmâne,
va prinde iarãºi rãdãcini dedesubt, ºi 5. „Întoarce-te ºi spune lui Ezechia,
*2 Cron. 32.22,23. cãpetenia* poporului Meu: „Aºa vordeasupra va da rod.
31. Cãci din Ierusalim va ieºi o beºte Domnul Dumnezeul tatãlui tãu
David: „Þi-am auzit** rugãciunea ºi
rãmãºiþã,
þi-am vãzut lacrimile†. Iatã cã te voi
ºi din muntele Sionului cei scãpaþi.
Iatã ce va face râvna* Domnului face sãnãtos; a treia zi, te vei sui la
*Isa. 9.7. Casa Domnului.
oºtirilor.”
32. De aceea, aºa vorbeºte Domnul *1 Sam. 9.16; 10.1. **Cap. 19.20. Ps. 65.2. †Ps. 39.12; 56.8.
6. Voi mai adãuga cincisprezece ani
asupra împãratului Asiriei:
„Nu va intra în cetatea aceasta, nici la zilele tale. Te voi izbãvi, pe tine ºi
cetatea aceasta, din mâna împãratului
nu va arunca sãgeþi în ea,
nu va sta înaintea ei cu scuturi ºi nu Asiriei ºi voi ocroti* cetatea aceasta,
va ridica întãrituri de ºanþuri împotriva din pricina Mea ºi din pricina robului
*Cap. 19.34.
Meu David.”
ei.
33. Se va întoarce pe drumul pe care 7. Isaia* a zis: „Luaþi o turtã de
smochine.” Au luat-o ºi au pus-o pe
a venit
ºi nu va intra în cetatea aceasta, zice umflãturã. ªi Ezechia s-a vindecat.
*Isa. 38.21.
Domnul.
34. Cãci Eu voi ocroti* cetatea 8. Ezechia zisese lui Isaia: „Dupã
care semn* voi cunoaºte cã mã va
aceasta ca s-o mântuiesc,
din pricina Mea ºi din pricina robu- vindeca Domnul ºi cã mã voi sui a
treia zi la Casa Domnului?”
lui** Meu David.”
*Judc. 6.17,37,39. Isa. 7.11,14; 38.22.
*Cap. 20.6. **1 Împ. 11.12,13.
35. În noaptea* aceea, a ieºit îngerul 9. ªi Isaia a zis: „Iatã, din partea
Domnului ºi a ucis în tabãra asiri- Domnului, semnul* dupã care vei
enilor o sutã optzeci ºi cinci de mii de cunoaºte cã Domnul va împlini cuvântul
oameni. ªi când s-au sculat dimineaþa, pe care l-a rostit: „Cum vrei: sã treacã
umbra peste zece trepte înainte sau sã
iatã cã toþi erau niºte trupuri moarte.
*Isa. 38.7,8.
*2 Cron. 32.21. Isa. 37.36. dea înapoi cu zece trepte?”
36. Atunci Sanherib, împãratul Asiriei, 10. Ezechia a rãspuns: „Nu este mare
ºi-a ridicat tabãra, a plecat ºi s-a lucru ca umbra sã treacã înainte peste
întors; ºi a locuit la Ninive*. *Gen. 10.11. zece trepte; ci mai bine sã se dea
37. ªi, pe când se închina în casa înapoi cu zece trepte.”
dumnezeului sãu, Nisroc, Adramelec* 11. Atunci Isaia, prorocul, s-a rugat
ºi ªareþer, fiii sãi, l-au** ucis cu sabia Domnului, ºi Domnul a dat cu zece*
ºi au fugit în þara Ararat. ªi, în locul trepte înapoi umbra din locul în care
lui, a domnit fiul sãu Esar-Hadon†.
se coborâse pe cadranul soarelui lui
*2 Cron. 32.21. **Vers. 7. †Ezra 4.2.
*Ios. 10.12,14. Isa. 38.8.
Ahaz.
Boala ºi însãnãtoºirea lui Ezechia
Fudulia lui Ezechia
1. În vremea* aceea, Ezechia
a fost bolnav pe moarte. 12. În acelaºi* timp, Berodac-Baladan,
Prorocul Isaia, fiul lui Amoþ, a venit fiul lui Baladan, împãratul Babilola el ºi i-a zis: „Aºa vorbeºte Domnul: nului, a trimis o scrisoare ºi un dar

*Ps. 31.2. **2 Cron. 6.30. †Vers. 4.

*Ps. 139.1, etc.

17. Da, Doamne, este adevãrat cã 28. Pentru cã eºti furios împotriva
împãraþii Asiriei au nimicit neamurile Mea ºi pentru cã trufia ta a ajuns pânã
ºi le-au pustiit þãrile
la urechile Mele,
18. ºi cã au aruncat în foc pe dumnezeii de aceea voi pune belciugul* Meu în
lor; dar ei nu erau dumnezei, ci erau nãrile tale
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lui Ezechia, cãci auzise de boala lui
Ezechia.
*Isa. 39.1, etc.
13. Ezechia a ascultat* pe soli ºi
le-a arãtat locul unde erau lucrurile lui
de preþ, argintul ºi aurul, mirodeniile
ºi untdelemnul cel scump, casa lui cu
arme ºi tot ce se afla în vistieriile lui:
n-a fost nimic pe care sã nu li-l fi
arãtat Ezechia în casa lui ºi în toate
*2 Cron. 32.27,31.
moºiile lui.
14. Prorocul Isaia a venit în urmã la
împãratul Ezechia ºi i-a zis: „Ce au zis
oamenii aceia ºi de unde au venit la
tine?” Ezechia a rãspuns: „Au venit
dintr-o þarã depãrtatã, din Babilon.”
15. Isaia a mai zis: „Ce au vãzut în
casa ta?” Ezechia a rãspuns: „Au vãzut*
tot ce este în casa mea: n-a fost nimic
în vistieriile mele pe care sã nu li-l fi
arãtat.”
*Vers. 13.
16. Atunci Isaia a zis lui Ezechia:
„Ascultã cuvântul Domnului!
17. „Iatã cã vor veni vremuri când
vor duce în Babilon* tot ce este în
casa ta ºi ce au strâns pãrinþii tãi pânã
în ziua de azi; nu va rãmâne nimic –
zice Domnul. –

care* le dãrâmase tatãl sãu, Ezechia, a
ridicat altare lui Baal, a fãcut un idol
al Astarteii, cum fãcuse Ahab**,
împãratul lui Israel, ºi s-a închinat†
înaintea întregii oºtiri a cerurilor ºi
i-a slujit.
*Cap. 18.4. **1 Împ. 16.32,33. †Deut. 4.19; 17.3. Cap. 17.16.

4. A* zidit astfel altare în Casa Domnului, mãcar cã Domnul spusese: „În
Ierusalim** Îmi voi pune Numele.”
*Ier. 32.34. **2 Sam. 7.13. 1 Împ. 8.29; 9.3.

5. A zidit altare întregii oºtiri a
cerurilor în cele douã curþi ale Casei
Domnului.
6. ªi-a* trecut pe fiul sãu prin foc; se
îndeletnicea cu ghicirea** ºi vrãjitoria,
ºi a þinut la el oameni care chemau
duhurile ºi ghiceau viitorul. A fãcut
din ce în ce mai mult ce este rãu
înaintea Domnului, mâniindu-L.
*Lev. 18.21; 20.2. Cap. 16.3; 17.17. **Lev. 19.26,31.
Deut. 18.10,11. Cap. 17.17.

7. A pus idolul Astarteii, pe care-l
fãcuse, în Casa despre care Domnul
spusese lui David ºi fiului sãu Solomon:
„În Casa* aceasta ºi în Ierusalim, pe
care l-am ales din toate seminþiile lui
Israel, vreau sã pun pentru totdeauna
*Cap. 24.13; 25.13. Ier. 27.21,22; 52.17.
Meu.
*2 Sam. 7.13.
18. ªi vor* lua din fiii tãi, care vor Numele
1 Împ. 8.29; 9.3. Cap. 23.27. Ps. 132.13,14. Ier. 32.34.
ieºi din tine, pe care-i vei naºte, ºi-i vor 8. Nu voi* mai muta piciorul lui
face fameni slujitori în casa împãra- Israel afarã din þara pe care am dat-o
tului Babilonului.” *Cap. 24.12. 2 Cron. 33.11. pãrinþilor lui, numai sã aibã grijã sã
19. Ezechia a rãspuns lui Isaia: împlineascã tot ce le-am poruncit ºi
„Cuvântul Domnului, pe care l-ai toatã Legea pe care le-a dat-o robul
rostit, este* bun.” ªi a adãugat: „Cãci Meu Moise.”
*2 Sam. 7.10.
va fi pace ºi liniºte în timpul vieþii 9. Dar ei n-au ascultat; ºi Manase a
*1 Sam. 3.18. Iov 1.21. Ps. 39.9.
mele!”
fost pricina pentru* care s-au rãtãcit ºi
20. Celelalte* fapte ale lui Ezechia, au fãcut rãu mai mult decât neamurile
toate isprãvile lui ºi cum a fãcut pe care le nimicise Domnul dinaintea
iazul** ºi canalul de apã ºi a adus copiilor lui Israel.
*Prov. 29.12.
apele† în cetate nu sunt scrise oare în 10. Atunci Domnul a vorbit astfel
cartea Cronicilor împãraþilor lui Iuda? prin robii Sãi prorocii:
*2 Cron. 32.32. **Neem. 3.16. †2 Cron. 32.30.
21. Ezechia* a adormit cu pãrinþii 11. „Pentru cã* Manase, împãratul lui
sãi. ªi în locul lui a domnit fiul sãu Iuda, a sãvârºit aceste urâciuni, pentru
cã a fãcut mai** rãu decât tot ce
*2 Cron. 32.33.
Manase.
fãcuserã înaintea lui amoriþii ºi pentru
cã a fãcut† ºi pe Iuda sã pãcãtuiascã
Manase, împãratul lui Iuda
prin idolii lui,
1. Manase avea doisprezece* ani
*Cap. 23.26,27; 24.3,4. Ier. 15.4. **1 Împ. 21.26. †Vers. 9.
când a ajuns împãrat, ºi a domnit 12. iatã ce zice Domnul Dumnezeul
cincizeci ºi cinci de ani la Ierusalim. lui Israel: „Voi aduce peste Ierusalim ºi
Mama sa se numea Hefþiba.
peste Iuda nenorociri care vor asurzi*
*2 Cron. 33.1, etc. urechile oricui va auzi vorbindu-se de
2. El a fãcut ce este rãu înaintea ele.
*1 Sam. 3.11. Ier. 19.3.
Domnului, dupã urâciunile* neamurilor 13. Voi întinde asupra Ierusalimului
pe care le izgonise Domnul dinaintea frânghia*, ca asupra Samariei, ºi cum*Cap. 16.3. pãna, ca asupra casei lui Ahab: ºi voi
copiilor lui Israel.
3. El a zidit din nou înãlþimile pe curãþa Ierusalimul, ca o farfurie, care
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se curãþã ºi se rãstoarnã cu faþa în jos,
dupã ce a fost curãþatã.
*Isa. 34.11. Plân. 2.8. Amos 7.7,8.

14. Voi pãrãsi rãmãºiþa moºtenirii
Mele ºi-i voi da în mâinile vrãjmaºilor
lor; ºi vor ajunge de jaful ºi prada
tuturor vrãjmaºilor lor,
15. pentru cã au fãcut ce este rãu
înaintea Mea ºi M-au mâniat din ziua
când au ieºit pãrinþii lor din Egipt
pânã în ziua de azi!”
16. Manase* a vãrsat de asemenea
mult sânge nevinovat, pânã acolo
încât a umplut Ierusalimul de la un
capãt la altul, afarã de pãcatele pe care
le-a sãvârºit ºi în care a târât ºi pe
Iuda, fãcând ce este rãu înaintea
Domnului.
*Cap. 24.4.
17. Celelalte* fapte ale lui Manase,
tot ce a fãcut el ºi pãcatele la care s-a
dedat nu sunt scrise oare în cartea
Cronicilor împãraþilor lui Iuda?
*2 Cron. 33.11-19.

18. Manase a adormit* cu pãrinþii sãi
ºi a fost îngropat în grãdina casei, în
grãdina lui Uza. ªi, în locul lui, a
*2 Cron. 33.20.
domnit fiul sãu Amon.
Amon, împãratul lui Iuda
19. Amon avea douãzeci ºi doi* de
ani când a ajuns împãrat ºi a domnit
doi ani la Ierusalim. Mama sa se
chema Meºulemet, fata lui Haruþ din
Iotba.
*2 Cron. 33.21-23.
20. El a fãcut ce este rãu înaintea
Domnului, cum* fãcuse tatãl sãu,
Manase;
*Vers. 2, etc.
21. a umblat în toatã calea în care
umblase tatãl sãu, a slujit idolilor
cãrora slujise ºi tatãl sãu ºi s-a
închinat înaintea lor;
22. a pãrãsit* pe Domnul Dumnezeul
pãrinþilor sãi ºi n-a umblat în calea
Domnului.
*1 Împ. 11.33.
23. Slujitorii lui Amon au uneltit*
împotriva lui ºi au omorât pe împãrat
în casa lui.
*2 Cron. 33.24,25.
24. Dar poporul þãrii a lovit pe toþi
cei ce uneltiserã împotriva împãratului
Amon; ºi poporul þãrii a pus împãrat,
în locul sãu, pe fiul sãu Iosia.
25. Celelalte fapte ale lui Amon ºi ce
a fãcut el nu sunt scrise oare în cartea
Cronicilor împãraþilor lui Iuda?
26. L-au îngropat în mormântul sãu,
în grãdina lui Uza. ªi, în locul lui, a
domnit fiul sãu Iosia.
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Iosia, împãratul lui Iuda
1. Iosia avea opt* ani când s-a
fãcut împãrat, ºi a domnit treizeci
ºi unu de ani la Ierusalim. Mama sa
se chema Iedida, fata lui Adaia din
Boþcat**.
*2 Cron. 34.1. **Ios. 15.39.
2. El a fãcut ce este bine înaintea
Domnului ºi a umblat în toatã calea
tatãlui sãu David; nu* s-a abãtut de la
ea nici la dreapta, nici la stânga.
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*Deut. 5.32.

3. În anul* al optsprezecelea al împãratului Iosia, împãratul a trimis în
Casa Domnului pe ªafan, logofãtul,
fiul lui Aþalia, fiul lui Meºulam. El i-a
zis:
*2 Cron. 34.8, etc.
4. „Suie-te la marele preot Hilchia ºi
spune-i sã strângã argintul adus* în
Casa Domnului, pe care l-au primit de
la popor cei ce pãzesc** pragul.
*Cap. 12.4. **Cap. 12.9. Ps. 84.10.

5. Sã se dea argintul acesta în mâinile* meºterilor însãrcinaþi cu lucrarea
în Casa Domnului. ªi sã-l dea celor ce
lucreazã la dregerea stricãciunilor
Casei Domnului,
*Cap. 12.11,12,14.
6. anume: dulgherilor, zidarilor ºi
pietrarilor, pentru cumpãrãturile de
lemn ºi de pietre cioplite, trebuitoare
pentru dregerea stricãciunilor Casei.
7. Dar sã* nu li se cearã socoteala de
argintul dat în mâinile lor, cãci ei
*Cap. 12.15.
lucreazã cinstit.”
Cartea Legii gãsitã
8. Atunci marele preot Hilchia a zis
lui ªafan, logofãtul: „Am gãsit* cartea
Legii în Casa Domnului.” ªi Hilchia a
dat cartea lui ªafan, ºi ªafan a citit-o.
*Deut. 31.24, etc. 2 Cron. 34.14, etc.

9. Apoi logofãtul ªafan s-a dus sã
dea socotealã împãratului ºi a zis:
„Slujitorii tãi au strâns argintul care se
afla în Casã ºi l-au dat în mâinile meºterilor însãrcinaþi cu facerea lucrãrii în
Casa Domnului.”
10. ªafan, logofãtul, a mai spus
împãratului: „Preotul Hilchia mi-a dat
o carte.” ªi ªafan a citit-o înaintea
împãratului.
11. Când a auzit împãratul cuvintele
din cartea Legii, ºi-a sfâºiat hainele.
12. ªi împãratul a dat porunca aceasta
preotului Hilchia, lui Ahicam, fiul lui
ªafan, lui Acbor*, fiul lui Mica, lui
ªafan, logofãtul, ºi lui Asaia, slujitorul
împãratului:
*2 Cron. 34.20.
13. „Duceþi-vã ºi întrebaþi pe Domnul
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pentru mine, pentru popor ºi pentru
Iuda, cu privire la cuvintele cãrþii
acesteia care s-a gãsit; cãci mare este
mânia* Domnului care s-a aprins
împotriva noastrã, pentru cã pãrinþii
noºtri n-au ascultat de cuvintele cãrþii
acesteia ºi n-au împlinit tot ce ne este
*Deut. 29.27.
poruncit în ea.”
14. Preotul Hilchia, Ahicam, Acbor,
ªafan ºi Asaia, s-au dus la prorociþa
Hulda, nevasta lui ªalum, fiul lui
Ticva*, fiul lui Harhas, pãzitorul
veºmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în
cealaltã mahala a cetãþii. Dupã ce i-au
vorbit,
*2 Cron. 34.22.
15. ea le-a zis: „Aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeul lui Israel: „Spuneþi omului
care v-a trimis la mine:
16. „Aºa vorbeºte Domnul: „Iatã, voi
trimite nenorociri* asupra locului
acestuia ºi asupra locuitorilor lui, dupã
toate cuvintele cãrþii pe care a citit-o
împãratul lui Iuda. *Deut. 29.27. Dan. 9.11-14.
17. Pentru cã M-au* pãrãsit ºi au
adus tãmâie altor dumnezei, mâniindu-Mã prin toate lucrãrile mâinilor
lor, mânia Mea s-a aprins împotriva
locului acestuia ºi nu se va stinge.”
*Deut. 29.25-27.

18. Dar sã spuneþi împãratului* lui
Iuda care v-a trimis sã întrebaþi pe
Domnul: „Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeul lui Israel despre cuvintele pe
care le-ai auzit:
*2 Cron. 34.26, etc.
19. „Pentru cã þi s-a miºcat* inima,
pentru cã te-ai smerit** înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc ºi împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimã†
ºi de blestem††, ºi pentru cã þi-ai
sfâºiat hainele ºi ai plâns înaintea
Mea, ºi Eu am auzit – zice Domnul. –
*Ps. 51.17. Isa. 57.15. **1 Împ. 21.29. †Lev. 26.31,32.
††Ier. 26.6; 44.22.

20. De aceea, iatã, te voi adãuga la
pãrinþii tãi, vei fi adãugat* în pace în
mormântul tãu ºi nu-þi vor vedea ochii
toate nenorocirile pe care le voi aduce
asupra locului acestuia.”
Ei au adus împãratului rãspunsul
*Ps. 37.37. Isa. 57.1,2.
acesta.
Nimicirea închinãrii la idoli
1. Împãratul Iosia a strâns* la el
pe toþi bãtrânii lui Iuda ºi ai
*2 Cron. 34.29,30, etc.
Ierusalimului.
2. Apoi s-a suit în Casa Domnului, cu
toþi bãrbaþii lui Iuda ºi cu toþi locuitorii
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Ierusalimului, preoþii, prorocii ºi tot
poporul, de la cel mai mic pânã la cel
mai mare. A citit înaintea lor toate
cuvintele din cartea legãmântului, pe
care o gãsiserã în Casa* Domnului.
*Cap. 22.8.

3. Împãratul stãtea* pe scaunul lui
împãrãtesc ºi a fãcut legãmânt înaintea
Domnului, îndatorându-se sã urmeze pe
Domnul ºi sã pãzeascã poruncile,
învãþãturile ºi legile Lui, din toatã
inima ºi din tot sufletul lui, ca sã
împlineascã astfel cuvintele legãmântului acestuia, scrise în cartea aceasta.
ªi tot poporul a intrat în legãmânt.
*Cap. 11.14,17.

4. Împãratul a poruncit marelui preot
Hilchia, preoþilor de al doilea rând ºi
celor ce pãzeau pragul, sã scoatã din
Templul Domnului toate sculele care
fuseserã fãcute pentru Baal, pentru
Astarteea* ºi pentru toatã oºtirea cerurilor: ºi le-a ars afarã din Ierusalim, în
ogoarele Chedronului, ºi a pus sã le
*Cap. 21.3,7.
ducã cenuºa la Betel.
5. A izgonit pe preoþii idolilor, puºi
de împãraþii lui Iuda sã ardã tãmâie pe
înãlþimi în cetãþile lui Iuda ºi în
împrejurimile Ierusalimului, ºi pe cei
ce aduceau tãmâie lui Baal, soarelui,
lunii, zodiilor ºi întregii oºtiri* a
*Cap. 21.3.
cerurilor.
6. A scos din Casa Domnului idolul
Astarteii* ºi l-a dus afarã din Ierusalim
la pârâul Chedron; l-a ars la pârâul
Chedron ºi l-a prefãcut în cenuºã, iar
cenuºa i-a aruncat-o pe mormintele**
copiilor poporului. *Cap. 21.7. **2 Cron. 34.4.
7. A dãrâmat casele sodomiþilor*
care erau în Casa Domnului ºi unde**
femeile împleteau corturi pentru
Astarteea.
*1 Împ. 14.24; 15.12. **Ezec. 16.16.
8. A adus pe toþi preoþii din cetãþile
lui Iuda; a pângãrit înãlþimile unde
ardeau preoþii tãmâie, de la Gheba* pânã
la Beer-ªeba; ºi a dãrâmat înãlþimile
de la porþi, cea care era la intrarea porþii
lui Iosua, cãpetenia cetãþii, ºi cea care
era la stânga porþii cetãþii. *1 Împ. 15.22.
9. Totuºi preoþii înãlþimilor* nu se
suiau la altarul Domnului în Ierusalim,
ci mâncau** azime în mijlocul fraþilor
*Ezec. 44.10-14. **1 Sam. 2.36.
lor.
10. Împãratul a pângãrit Tofetul* în
valea** fiilor lui Hinom, ca nimeni†
sã nu-ºi mai treacã fiul sau fiica prin
foc în cinstea lui Moloh.
*Isa. 30.33. Ier. 7.31; 19.6,11-13. **Ios. 15.8. †Lev. 18.21.
Deut. 18.10. Ezec. 23.37,39.

11. A îndepãrtat de la intrarea Casei
Domnului caii, pe care împãraþii lui
Iuda îi închinaserã soarelui, lângã
odaia dregãtorului Netan-Melec, care
locuia în mahala; ºi a ars în foc carele
soarelui.
12. Împãratul a dãrâmat altarele de
pe* acoperiºul odãii de sus a lui Ahaz,
pe care le** fãcuserã împãraþii lui
Iuda, ºi altarele pe care le fãcuse
Manase în cele douã curþi ale Casei
Domnului; dupã ce le-a sfãrâmat ºi le-a
luat de acolo, le-a aruncat þãrâna în
pârâul Chedron. *Ier. 19.13. Þef. 1.5. **Cap. 21.5.
13. Împãratul a pângãrit înãlþimile care
erau în faþa Ierusalimului, pe partea
dreaptã a Muntelui Pierzãrii, ºi pe care*
le zidise Solomon, împãratul lui Israel,
Astarteii, urâciunea sidonienilor, lui
Chemoº, urâciunea Moabului, ºi lui
Milcom, urâciunea fiilor lui Amon.
*1 Împ. 11.7.

14. A sfãrâmat* stâlpii idoleºti ºi a
dãrâmat Astarteile, ºi locul lor l-a
umplut cu oase omeneºti.
*Exod 23.24. Deut. 7.5,25.

15. A dãrâmat ºi altarul de la Betel ºi
înãlþimea* fãcutã de Ieroboam, fiul lui
Nebat, care fãcuse pe Israel sã pãcãtuiascã; a ars înãlþimea ºi a prefãcut-o
în þãrânã ºi a ars idolul Astarteii.
*1 Împ. 12.28,33.

Mormântul prorocului din Iuda
16. Iosia, întorcându-se ºi vãzând
mormintele care erau acolo în munte,
a trimis sã ia oasele din morminte, ºi
le-a ars pe altar, ºi l-a pângãrit, dupã
cuvântul* Domnului, rostit prin omul
lui Dumnezeu, care vestise aceste
*1 Împ. 13.2.
lucruri.
17. El a zis: „Ce este mormântul
acesta pe care-l vãd?” Oamenii din
cetate i-au rãspuns: „Este mormântul*
omului lui Dumnezeu, care a venit din
Iuda ºi a strigat împotriva altarului din
Betel lucrurile acestea pe care le
*1 Împ. 13.1,30.
împlineºti tu.”
18. ªi el a zis: „Lãsaþi-l; nimeni sã
nu-i miºte oasele!” Astfel, au pãstrat
oasele lui împreunã cu ale prorocului*
*1 Împ. 13.31.
care venise din Samaria.
19. Iosia a mai înlãturat toate templele
idoleºti ale înãlþimilor care se aflau în
cetãþile* Samariei ºi pe care le fãcuserã
împãraþii lui Israel ca sã mânie pe
Domnul; a fãcut cu ele întocmai cum
fãcuse în Betel.
*2 Cron. 34.6,7.
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20. A înjunghiat* pe altare** pe toþi
preoþii înãlþimilor, care erau acolo, ºi
a ars pe ele oase† de oameni. Apoi s-a
întors la Ierusalim.
*1 Împ. 13.2.
**Exod 22.20. 1 Împ. 18.40. Cap. 11.18. †2 Cron. 34.5.

Prãznuirea Paºtilor
21. Împãratul a dat urmãtoarea poruncã
întregului popor: „Prãznuiþi* Paºtile
în cinstea Domnului Dumnezeului
vostru cum** este scris în aceastã
carte a legãmântului.”
*2 Cron. 35.1. **Exod 12.3. Lev. 23.5. Num. 9.2. Deut. 16.2.

22. Paºti ca acesta nu* se prãznuise din
vremea când judecau judecãtorii pe
Israel ºi în tot timpul împãraþilor lui
Israel ºi împãraþilor lui Iuda.
*2 Cron. 35.18,19.

23. Ci abia în al optsprezecelea an
al împãratului Iosia s-a prãznuit
acest Paºti în cinstea Domnului, la
Ierusalim.
24. Mai mult, Iosia a stârpit pe cei ce
chemau* duhurile, pe cei ce spuneau
viitorul, terafimii, idolii ºi toate
urâciunile care se vedeau în þara lui
Iuda ºi la Ierusalim, ca sã împlineascã
astfel cuvintele Legii**, scrise în cartea
pe care o gãsise preotul Hilchia în
Casa Domnului.
*Cap. 21.6. **Lev. 19.31; 20.27. Deut. 18.11.

25. Înainte de Iosia*, n-a fost nici un
împãrat care sã se întoarcã la Domnul,
ca el, din toatã inima, din tot sufletul
ºi din toatã puterea lui, întocmai dupã
toatã Legea lui Moise; ºi chiar dupã
*Cap. 18.5.
el, n-a fost nici unul ca el.
26. Totuºi Domnul nu S-a întors
din iuþimea mâniei Lui celei mari de
care era aprins împotriva lui Iuda,
din pricina* tuturor celor ce fãcuse
Manase ca sã-L mânie.
*Cap. 21.11,12; 24.3,4. Ier. 15.4.

27. ªi Domnul a zis: „Voi lepãda ºi pe
Iuda dinaintea Mea, cum am lepãdat*
pe Israel, ºi voi lepãda cetatea aceasta
a Ierusalimului, pe care o alesesem, ºi
casa despre care zisesem: „Acolo va fi
Numele** Meu.”
*Cap. 17.18,20; 18.11; 21.13. **1 Împ. 8.29; 9.3. Cap. 21.4,7.

28. Celelalte fapte ale lui Iosia ºi tot
ce a fãcut el nu sunt scrise oare în
cartea Cronicilor împãraþilor lui Iuda?
29. Pe vremea* sa, Faraon Neco,
împãratul Egiptului, s-a suit împotriva
împãratului Asiriei, la râul Eufratului.
Împãratul Iosia i-a ieºit înainte; ºi
faraon l-a omorât la Meghido**, cum†
l-a vãzut. *2 Cron. 35.20. **Zah. 12.11. †Cap. 14.8.
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30. Slujitorii* lui l-au luat mort într-un
car; l-au adus din Meghido la Ierusalim
ºi l-au îngropat în mormântul sãu. ªi
poporul** þãrii a luat pe Ioahaz, fiul
lui Iosia: ei l-au uns ºi l-au fãcut
împãrat în locul tatãlui sãu.

pe care-l spusese Domnul prin robii
Sãi prorocii.
*Ier. 25.9; 32.28. Ezec. 19.8. **Cap. 20.17; 21.12-14; 23.27.

3. Lucrul acesta s-a întâmplat numai
dupã porunca Domnului, care voia
sã lepede pe Iuda dinaintea Lui, din
*2 Cron. 35.24. **2 Cron. 36.1. pricina tuturor pãcatelor* sãvârºite de
*Cap. 21.2,11; 23.26.
Manase
Ioahaz, împãratul lui Iuda
4. ºi din pricina sângelui* nevinovat
31. Ioahaz avea douãzeci ºi trei de pe care-l vãrsase Manase ºi de care
ani când s-a fãcut împãrat ºi a domnit umpluse Ierusalimul. De aceea, lucrul
trei luni la Ierusalim. Mama sa se acesta Domnul n-a vrut sã-l ierte.
chema Hamutal*, fata lui Ieremia, din
*Cap. 21.16.
*Cap. 24.18.
Libna.
5. Celelalte fapte ale lui Ioiachim ºi
32. El a fãcut ce este rãu înaintea tot ce a fãcut el nu sunt scrise oare în
Domnului, întocmai cum fãcuserã cartea Cronicilor împãraþilor lui Iuda?
pãrinþii lui.
6. Ioiachim a adormit* cu pãrinþii sãi.
33. Faraon Neco l-a pus în lanþuri la ªi, în locul lui, a domnit fiul sãu
Ribla*, în þara Hamatului, ca sã nu Ioiachin.
*2 Cron. 36.6,8. Ier. 22.18,19; 36.30.
mai domneascã la Ierusalim; ºi a pus
7.
Împãratul*
Egiptului n-a mai ieºit
asupra þãrii o gloabã de o sutã de
talanþi de argint ºi de un talant de aur. din þara lui, cãci împãratul** Babilo*Cap. 25.6. Ier. 52.27. nului luase tot ce era al împãratului
34. ªi Faraon Neco* a pus împãrat pe Egiptului, de la pârâul Egiptului pânã
*Ier. 37.5,7. **Ier. 46.2.
Eliachim, fiul lui Iosia, în locul tatãlui la râul Eufratului.
sãu Iosia ºi i-a schimbat** numele în
Ioiachim†. A luat pe Ioahaz, care a Ioiachin – Împresurarea Ierusalimului
mers†† în Egipt ºi a murit acolo.
8. Ioiachin avea optsprezece* ani când
*2 Cron. 36.4. **Cap. 24.17. Dan. 1.7. †Mat. 1.11. a ajuns împãrat ºi a domnit trei luni la
††Ier. 22.11,12. Ezec. 19.3,4.
Ierusalim. Mama sa se chema Nehuºta,
35. Ioiachim a dat lui faraon argintul* fata lui Elnatan, din Ierusalim.
ºi aurul; dar a trebuit sã punã bir asupra
*2 Cron. 36.9.
þãrii ca sã scoatã argintul acesta, cerut 9. El a fãcut ce este rãu înaintea Domde faraon; a hotãrât partea fiecãruia ºi nului, întocmai cum fãcuse tatãl sãu.
a cerut de la poporul þãrii argintul ºi 10. În vremea aceea*, slujitorii lui
aurul pe care trebuia sã-l dea lui Nebucadneþar, împãratul Babilonului,
*Vers. 33. s-au suit împotriva Ierusalimului, ºi
Faraon Neco.
*Dan. 1.1.
cetatea a fost împresuratã.
Ioiachim, împãratul lui Iuda
11. Nebucadneþar, împãratul Babilo36. Ioiachim* avea douãzeci ºi cinci nului, a venit înaintea cetãþii pe când o
de ani când a ajuns împãrat ºi a domnit împresurau slujitorii lui.
unsprezece ani la Ierusalim. Mama sa 12. Atunci Ioiachin, împãratul lui Iuda,
se chema Zebuda, fata lui Pedaia, din s-a dus* la împãratul Babilonului, cu
*2 Cron. 36.5.
Ruma.
mama sa, cu slujitorii, cãpeteniile ºi
37. El a fãcut ce este rãu înaintea dregãtorii lui. ªi împãratul** BabiloDomnului, întocmai cum fãcuserã nului l-a luat prins†, în al optulea an††
pãrinþii sãi.
*Ier. 24.1;
al domniei lui.
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1. Pe vremea* sa, Nebucadneþar,
împãratul Babilonului, a pornit
cu rãzboi. Ioiachim i-a fost supus trei
ani; dar s-a rãsculat din nou împotriva
lui.
*2 Cron. 36.6. Ier. 25.1,9. Dan. 1.1.
2. Atunci Domnul* a trimis împotriva
lui Ioiachim cete de haldei, cete de
sirieni, cete de moabiþi ºi cete de amoniþi; le-a trimis împotriva lui Iuda, ca
sã-l nimiceascã, dupã cuvântul**

29.1,2. Ezec. 17.12. **Ier. 25.1. †Cap. 25.27. ††Ier. 52.28.

13. A luat* de acolo toate vistieriile
Casei Domnului ºi vistieriile casei împãratului; ºi a sfãrâmat** toate vasele
de aur pe care le fãcuse Solomon,
împãratul lui Israel, în Templul Domnului, cum† spusese Domnul.
*Cap. 20.17. Isa. 39.6. **Dan. 5.2,3. †Ier. 20.5.

14. A dus* în robie tot Ierusalimul,
toate cãpeteniile ºi toþi oamenii viteji,
în numãr de zece** mii, cu toþi teslarii†
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ºi fierarii: n-a mai rãmas decât poporul†† 5. Dar oºtirea haldeilor a urmãrit pe
sãrac al þãrii.
*Ier. 24.1. împãrat ºi l-a ajuns în câmpiile
**Ier. 52.28. †1 Sam. 13.19,22. ††Cap. 25.12. Ier. 40.7.
Ierihonului, ºi toatã oºtirea lui s-a
15. A strãmutat* pe Ioiachin la risipit de la el.
Babilon; ºi a dus robi din Ierusalim la 6. Au prins pe împãrat ºi l-au suit
Babilon, pe mama împãratului, pe la împãratul Babilonului, la* Ribla; ºi
nevestele împãratului ºi pe dregãtorii s-a rostit o hotãrâre împotriva lui.
lui ºi pe mai marii þãrii,
*Cap. 23.33. Ier. 52.9.
*2 Cron. 36.10. Est. 2.6. Ier. 22.24, etc.
7. Fiii lui Zedechia au fost înjun16. pe toþi* rãzboinicii, în numãr de ghiaþi în faþa lui; apoi lui Zedechia
ºapte mii, ºi pe teslari ºi fierari, în i-au scos ochii*, l-au legat cu lanþuri
numãr de o mie, toþi numai oameni de aramã ºi l-au dus la Babilon.
viteji ºi buni pentru rãzboi. Împãratul
*Ier. 39.7. Ezec. 12.13.
Babilonului i-a luat robi în Babilon.
*Ier. 52.28. Dãrâmarea Ierusalimului ºi Templului –
Poporul este dus în robie
17. ªi împãratul* Babilonului a pus
împãrat, în locul lui Ioiachin, pe 8. În ziua a ºaptea* a lunii a cincea –
unchiul** sãu Matania, cãruia i-a era în anul** al nouãsprezecelea al
schimbat† numele în Zedechia. *Ier. 37.1. domniei lui Nebucadneþar, împãratul
**1 Cron. 3.15. 2 Cron. 36.10. †Cap. 23.34. 2 Cron. 36.4.
Babilonului – a venit† Nebuzaradan,
cãpetenia strãjerilor, slujitorul împãraZedechia
tului Babilonului, ºi a intrat în Ieru18. Zedechia avea douãzeci ºi unu de salim. *Ier. 52.12-14. **Vers. 27. Cap. 24.12. †Ier. 39.9.
ani* când a ajuns împãrat ºi a domnit 9. A ars* Casa Domnului, casa împãunsprezece ani la Ierusalim. Mama sa se ratului ºi** toate casele Ierusalimului;
chema Hamutal**, fata lui Ieremia, din a pus foc tuturor caselor care aveau
Libna.
*2 Cron. 36.11. Ier. 37.1; 52.1. **Cap. 23.31. vreo însemnãtate oarecare.
*2 Cron. 36.19. Ps. 79.1. **Ier. 39.8. Amos 2.5.
19. El a fãcut ce este rãu* înaintea
Domnului, întocmai cum fãcuse Ioia- 10. Toatã oºtirea haldeilor, care era
chim.
*2 Cron. 36.12. cu cãpetenia strãjerilor, a* dãrâmat
20. ªi lucrul acesta s-a întâmplat din zidurile dimprejurul Ierusalimului.
*Neem. 1.3. Ier. 52.14.
pricina mâniei Domnului împotriva
Ierusalimului ºi împotriva lui Iuda, pe 11. Nebuzaradan, cãpetenia strãjerilor,
care voia sã-i lepede dinaintea Lui. ªi a luat robi pe cei ce mai* rãmãseserã
Zedechia* s-a rãsculat împotriva împã- în cetate din popor, pe cei ce fugiserã
ratului Babilonului. *2 Cron. 36.13. Ezec. 17.15. la împãratul Babilonului ºi pe cealaltã
*Ier. 39.9; 52.15.
mulþime.
12. Însã cãpetenia strãjerilor a lãsat
1. În al nouãlea* an al domniei lui ca vieri ºi lucrãtori de pãmânt câþiva
Zedechia, în a zecea zi a lunii a din cei mai sãraci* din þarã.
zecea, Nebucadneþar, împãratul Babilo*Cap. 24.14. Ier. 39.10; 40.7; 52.16.
nului, a venit cu toatã oºtirea lui împo- 13. Haldeii au sfãrâmat stâlpii* de
triva Ierusalimului; a tãbãrât înaintea aramã** din Casa Domnului, temeliile†,
lui ºi a ridicat întãrituri de jur împrejur. marea†† de aramã care era în Casa
*2 Cron. 36.17. Ier. 34.2; 39.1; 52.4,5. Ezec. 24.1.
ºi au dus arama în Babilon.
2. Cetatea a fost împresuratã pânã la Domnului
*Cap. 20.17. Ier. 27.19,22; 52.17, etc. **1 Împ. 7.15.
al unsprezecelea an al împãratului †1 Împ. 7.27. ††1 Împ. 7.23.
Zedechia.
14. Au luat cenuºarele*, lopeþile,
3. În ziua a noua a lunii a patra*, era mucãrile, ceºtile ºi toate uneltele de
mare foamete în cetate ºi nu era pâine aramã cu care se fãcea slujba.
pentru poporul þãrii.
*Ier. 39.2; 52.6.
*Exod 27.3. 1 Împ. 7.45,50.
4. Atunci s-a fãcut o spãrturã* în 15. Cãpetenia strãjerilor a mai luat ºi
cetate; ºi toþi oamenii de rãzboi au tigãile pentru cãrbuni ºi lighenele, tot
fugit noaptea, pe drumul porþii dintre ce era de aur ºi tot ce era de argint.
cele douã ziduri de lângã grãdina 16. Cei doi stâlpi, marea ºi temeliile,
împãratului, pe când haldeii încon- pe care le fãcuse Solomon pentru Casa
jurau cetatea. Fugarii au apucat pe Domnului, toate uneltele acestea de
aramã* aveau o greutate necunoscutã.
drumul** care duce în câmpie.

25

*Ier. 39.2; 52.7, etc. **Ier. 39.4-7; 52.7. Ezec. 12.12.

*1 Împ. 7.47.
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17. Înãlþimea* unui stâlp era de
optsprezece coþi, ºi deasupra avea un
acoperiº de aramã, a cãrui înãlþime era
de trei coþi; împrejurul acoperiºului
era o împletiturã în chip de reþea ºi
rodii, toate de aramã; tot aºa avea ºi al
doilea stâlp cu împletitura în chip de
*1 Împ. 7.15. Ier. 52.21.
reþea.
18. Cãpetenia* strãjerilor a luat pe
marele preot Seraia**, pe Þefania†, al
doilea preot, ºi pe cei trei pãzitori ai
pragului.
*Ier. 52.24, etc. **1 Cron. 6.14. Ezra 7.1. †Ier. 21.1; 29.25.

1 CRONICI 1

fiul lui Careah, Seraia, fiul lui
Tanhumet, din Netofa, ºi Iaazania, fiul
unui maacatit, ei ºi oamenii lor.
*Ier. 40.7-9.

24. Ghedalia le-a jurat, lor ºi oamenilor lor, ºi le-a zis: „Sã nu vã temeþi
de nimic din partea slujitorilor haldeilor; rãmâneþi în þarã, slujiþi împãratului Babilonului ºi veþi duce-o bine.”
25. Dar în luna* a ºaptea, Ismael, fiul
lui Netania, fiul lui Eliºama, din
neamul împãrãtesc, a venit, însoþit de
zece oameni, ºi au lovit de moarte pe
Ghedalia, ca ºi pe iudeii ºi haldeii care
*Ier. 41.1,2.
erau cu el la Miþpa.
26. Atunci tot poporul, de la cel mai
mic pânã la cel mai mare, ºi cãpeteniile
oºtilor, s-au sculat ºi au plecat în*
Egipt, pentru cã le era fricã de haldei.

19. ªi din cetate a luat un dregãtor
care avea sub porunca lui pe oamenii
de rãzboi, cinci* oameni care fãceau
parte din sfetnicii împãratului ºi care
au fost gãsiþi în cetate, pe logofãtul
cãpeteniei oºtirii, însãrcinat sã scrie la
*Ier. 43.4,7.
oaste pe poporul þãrii, ºi ºaizeci de
oameni din poporul þãrii, care se aflau
Robia lui Ioiachin uºuratã de
*Ier. 52.25.
în cetate.
Evil-Merodac
20. Nebuzaradan, cãpetenia strãjerilor,
i-a luat ºi i-a dus la împãratul Babilo- 27. În* al treizeci ºi ºaptelea an al
robiei lui Ioiachin, împãratul lui Iuda,
nului, la Ribla.
21. Împãratul Babilonului i-a lovit ºi în a douãzeci ºi ºaptea zi a lunii a
i-a omorât la Ribla, în þara Hamatului. douãsprezecea, Evil-Merodac, împãratul Babilonului, în cel dintâi an al
Ghedalia dregãtor – Uciderea lui
domniei lui, a înãlþat** capul lui
Astfel* a fost dus în robie Iuda, Ioiachin, împãratul lui Iuda, ºi l-a scos
*Ier. 52.31, etc. **Gen. 40.13,20.
din temniþã,
departe de þara lui.
*Lev. 26.33. Deut. 28.36,64. Cap. 23.27.
28. i-a vorbit cu bunãtate ºi a pus
22. ªi Nebucadneþar, împãratul Babi- scaunul lui de domnie mai presus de
lonului, a pus pe poporul* care mai scaunul de domnie al împãraþilor care
rãmãsese ºi pe care-l lãsase în þara lui erau cu el la Babilon.
Iuda, sub porunca lui Ghedalia, fiul lui 29. I-a schimbat hainele de temniþã,
Ahicam, fiul lui ªafan.
*Ier. 40.5. ºi Ioiachin a mâncat* întotdeauna la
23. Când au auzit toate cãpeteniile* masa lui, în tot timpul vieþii lui.
oºtilor, ei ºi oamenii lor, cã împãratul
*2 Sam. 9.7.
Babilonului a pus dregãtor pe Ghedalia, 30. Împãratul i-a îngrijit necurmat de
s-au dus la Ghedalia la Miþpa, ºi anume: hrana de toate zilele, în tot timpul
Ismael, fiul lui Netania, Iohanan, vieþii lui.

CARTEA ÎNTÂI A CRONICILOR
SAU ÎNTÂIA PARALIPOMENE 1

SPIÞELE NEAMURILOR
(Capitolele 1-9. Faptele Apostolilor 17.26.)

Fiii lui Noe – Urmaºii lui Iafet ºi
Cei zece patriarhi de la Adam
Ham
pânã la Noe
1. Adam, Set*, Enoº, *Gen. 4.25,26; 5.3,6. 4. Noe. Sem, Ham ºi Iafet.
5. Fiii* lui Iafet: Gomer, Magog,
2. Chenan, Mahalaleel, Iered,
3. Enoh, Metuºelah, Lemec,
Madai, Iavan, Tubal, Meºec ºi Tiras.

1

1. Aºa se numeºte în Septuaginta.

*Gen. 10.2, etc.

6. Fiii lui Gomer: Aºchenaz, Difat ºi
Togarma. –
7. Fiii lui Iavan: Eliºa, Tarsisa,
Chitim ºi Rodanim.
8. Fiii* lui Ham: Cuº, Miþraim, Put ºi
Canaan. –
*Gen. 10.6, etc.
9. Fiii lui Cuº: Saba, Havila, Sabta,
Raema ºi Sabteca. – Fiii lui Raema:
Seba ºi Dedan.
10. Cuº* a nãscut pe Nimrod; el a
început sã fie puternic pe pãmânt. –
*Gen. 10.8, etc.
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32. Fiii Cheturei*, þiitoarea lui Avraam.
Ea a nãscut pe Zimran, Iocºan, Medan,
Madian, Iºbac ºi ªuah. – Fiii lui
Iocºan: Seba ºi Dedan. –
*Gen. 25.1,2.
33. Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh,
Abida ºi Eldaa. – Aceºtia sunt toþi fiii
Cheturei.
Fiii lui Isaac ºi Esau
34. Avraam* a nãscut pe Isaac. –
Fiii lui Isaac**: Esau ºi Israel.
*Gen. 21.2,3. **Gen. 25.25,26.

11. Miþraim a nãscut pe Ludimi, 35. Fiii lui* Esau: Elifaz, Reuel, Ieuº,
Ananimi, Lehabimi, Naftuhimi,
*Gen. 36.9,10.
Iaelam ºi Core. –
12. Patrusimi, Casluhimi, din care au 36. Fiii lui Elifaz: Teman, Omar,
ieºit filistenii ºi caftorimii*. –
Þefi, Gaetam, Chenaz, Timna ºi
*Deut. 2.23.
13. Canaan* a nãscut pe Sidon, întâiul Amalec. –
37. Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah,
lui nãscut, ºi pe Het,
*Gen. 10.15, etc.
14. ºi pe iebusiþi, amoriþi, ghirgasiþi, ªama ºi Miza.
38. Fiii* lui Seir: Lotan, ªobal,
15. heviþi, archiþi, siniþi,
Þibeon, Ana, Diºon, Eþer ºi Diºan. –
16. arvadiþi, þemariþi, hamatiþi.
*Gen. 36.20.
39. Fiii lui Lotan: Hori ºi Homam.
Fiii lui Sem
Sora lui Lotan: Timna. –
17. Fiii lui Sem*: Elam, Asur, 40. Fiii lui ªobal: Alian, Manahat,
Arpacºad, Lud ºi Aram; Uþ, Hul, Ebal, ªefi ºi Onam. – Fiii lui Þibeon:
Gheter ºi Meºec. –
*Gen. 10.22; 11.10.
Aia ºi Ana. –
18. Arpacºad a nãscut pe ªelah; ºi 41. Fiul lui Ana: Diºon*. Fiii lui
ªelah a nãscut pe Eber.
Diºon: Hamran, Eºban, Itran ºi
19. Lui Eber i s-au nãscut doi fii: Cheran. –
*Gen. 36.25.
numele unuia era Peleg, pentru cã pe 42. Fiii lui Eþer: Bilhan, Zaavan ºi
vremea lui s-a împãrþit pãmântul, iar Iaacan. Fiii lui Diºan: Uþ ºi Aran.
numele fratelui sãu era Ioctan.
20. Ioctan* a nãscut pe Almodad, pe
Împãraþii Edomului
ªelef, pe Haþarmavet, pe Ierah,
43.
Iatã
împãraþii*
care au domnit în
*Gen. 10.26.
þara Edomului, înainte ca sã fi domnit
21. pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla,
un împãrat peste copiii lui Israel. –
22. pe Ebal, pe Abimael, pe Seba,
23. pe Ofir, pe Havila ºi pe Iobab. Bela, fiul lui Beor; numele cetãþii lui
era Dinhaba. –
*Gen. 36.31, etc.
Toþi aceºtia au fost fii ai lui Ioctan.
44. Bela a murit; ºi, în locul lui, a
Cei zece patriarhi de la Sem la Avraam domnit Iobab, fiul lui Zerah, din
Boþra. –
24. Sem*, Arpacºad, ªelah,
45. Iobab a murit; ºi, în locul lui,
*Gen. 11.10, etc. Luca 3.36, etc.
25. Eber*, Peleg, Rehu,
*Gen. 11.15. a domnit Huºam din þara temaniþilor. –
26. Serug, Nahor, Terah,
27. Avram*, adicã Avraam. *Gen. 17.5. 46. Huºam a murit; ºi, în locul lui, a
domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a
Fiii lui Avraam
bãtut pe Madian în câmpia Moabului.
28. Fiii lui Avraam: Isaac* ºi Ismael**. Numele cetãþii lui era Avit. –
*Gen. 21.2,3. **Gen. 16.11,15.
47. Hadad a murit; ºi, în locul lui, a
29. Iatã sãmânþa lor:
domnit Samla din Masreca. –
Nebaiot, întâiul nãscut* al lui Ismael, 48. Samla a* murit; ºi, în locul lui, a
Chedar, Adbeel, Mibsam, *Gen. 25.13-16. domnit Saul din Rehobot pe Râu. –
*Gen. 36.37.
30. Miºma, Duma, Masa, Hadad,
49. Saul a murit; ºi, în locul lui, a
Tema,
31. Ietur, Nafiº ºi Chedma. Aceºtia domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. –
sunt fiii lui Ismael.
50. Baal-Hanan a murit; ºi, în locul
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EPISTOLA LUI PAVEL CÃTRE FILIMON
1. Pavel, întemniþat* al lui Isus sã-mi slujeascã în locul tãu cât sunt în
Hristos, ºi fratele Timotei, cãtre lanþuri pentru Evanghelie.
*1 Cor. 16.17. Filp. 2.30.
preaiubitul Filimon, tovarãºul** nos14. Dar n-am vrut sã fac nimic fãrã
tru de lucru,
*Efes. 3.1; 4.1. 2 Tim. 1.8. Vers. 9. **Filp. 2.25. învoirea ta, pentru ca* binele pe care
2. cãtre sora Apfia ºi cãtre Arhip*, mi-l faci sã nu fie silit, ci de bunã*2 Cor. 9.7.
tovarãºul nostru** de luptã, ºi cãtre voie.
15. Poate* cã el a fost despãrþit de
biserica† din casa ta:
*Col. 4.17. **Filp. 2.25. †Rom. 16.5. 1 Cor. 16.19. tine, pentru o vreme, tocmai ca sã-l ai
3. Har* ºi pace de la Dumnezeu, Tatãl pentru veºnicie,
*Gen. 45.5,8.
nostru, ºi de la Domnul Isus Hristos!
16. dar nu ca pe un rob, ci mult mai
*Efes. 1.2. presus decât pe un rob: ca pe un frate*
4. Mulþumesc* totdeauna Dumnezeului preaiubit, mai ales de mine, ºi** cu
meu ori de câte ori îmi aduc aminte de atât mai mult de tine, fie în chip firesc,
tine în rugãciunile mele,
fie în Domnul!
*Efes. 1.16. 1 Tes. 1.2. 2 Tes. 1.3.

*Mat. 23.8. 1 Tim. 6.2. **Col. 3.22.

5. pentru cã am auzit* despre cre- 17. Dacã mã socoteºti, dar, ca prieten*
dinþa pe care o ai în Domnul Isus ºi al tãu, primeºte-l ca pe mine însumi.
dragostea faþã de toþi sfinþii.
*2 Cor. 8.23.
*Efes. 1.15. Col. 1.4.
18. ªi, dacã þi-a adus vreo vãtãmare
6. Îl rog ca aceastã pãrtãºie a ta la sau îþi este dator cu ceva, pune aceasta
credinþã sã se arate prin fapte, care sã în socoteala mea.
dea la ivealã* tot binele ce se face 19. Eu, Pavel „voi plãti” – scriu cu
între noi în Hristos.
*Filp. 1.9,11. mâna mea – ca sã nu-þi zic cã tu însuþi
7. În adevãr, am avut o mare bucurie te datorezi mie.
ºi mângâiere pentru dragostea ta, 20. Da, frate, fã-mi binele acesta în
fiindcã, frate, inimile sfinþilor au fost Domnul ºi învioreazã-mi* inima în
înviorate* prin tine.
Hristos!
*Vers. 7.
*2 Cor. 7.13. 2 Tim. 1.16. Vers. 20.
21. Þi-am scris bizuit* pe ascultarea
8. De aceea, mãcar cã* am toatã ta, ºi ºtiu cã vei face chiar mai mult
slobozenia în Hristos sã-þi poruncesc decât îþi zic.
*2 Cor. 7.16.
*1 Tes. 2.6.
ce trebuie sã faci,
22. Totodatã, pregãteºte-mi un loc de
9. vreau mai degrabã sã-þi fac o gãzduire, cãci trag nãdejde* sã vã fiu
rugãminte în numele dragostei, eu, aºa dãruit, datoritã** rugãciunilor voascum sunt, bãtrânul Pavel; iar* acum tre.
*Filp. 1.25; 2.24. **2 Cor. 1.11.
întemniþat pentru Hristos Isus. *Vers. 1. 23. Epafra*, tovarãºul meu de tem10. Te rog pentru copilul meu pe care niþã în Hristos Isus, îþi trimite sãnãtate;
l-am nãscut* în lanþurile mele: pentru
*Col. 1.7; 4.12.
Onisim** 1,
*Col. 4.9. **1 Cor. 4.15. Gal. 4.19.
24. tot aºa ºi Marcu*, Aristarh**,
11. care altãdatã þi-a fost nefolositor, Dima†, Luca††, tovarãºii mei de
dar care acum îþi va fi folositor ºi þie ºi lucru.
*Fapt. 12.12,25.
mie.
**Fapt. 19.29; 27.2. Col. 4.10. †2 Tim. 4.11. ††2 Tim. 4.11.
12. Þi-l trimit înapoi, pe el, inima 25. Harul* Domnului nostru Isus
mea.
Hristos sã fie cu duhul vostru! Amin.
*2 Tim. 4.22.
13. Aº fi dorit sã-l þin la mine ca*

EPISTOLA CÃTRE EVREI
1. Dupã ce a vorbit în vechime
pãrinþilor noºtri prin proroci, în
1
multe rânduri* ºi în multe chipuri,
Dumnezeu,
*Num. 12.6,8.
2. la sfârºitul* acestor zile, ne-a
1. Adicã: folositor

vorbit** prin Fiul pe† care L-a pus
moºtenitor al tuturor lucrurilor ºi
prin†† care a fãcut ºi veacurile.
*Deut. 4.30. Gal. 4.4. Efes. 1.10. **Ioan 1.17; 15.15. Cap. 2.3.
†Ps. 2.8. Mat. 21.38; 28.18. Ioan 3.35. Rom. 8.17. ††Ioan 1.3.
1 Cor. 8.6. Col. 1.16.

3. El, care* este oglindirea slavei Lui
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ºi întipãrirea Fiinþei Lui ºi care þine** orice** abatere ºi orice neascultare
toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, ºi-a primit o dreaptã rãsplãtire,
a fãcut† curãþarea pãcatelor ºi a *Deut. 33.2. Ps. 68.17. Fapt. 7.53. Gal. 3.19. **Num.
ºezut†† la dreapta Mãririi în locurile 15.30,31. Deut. 4.3; 17.2,5,12; 27.26.
3. cum* vom scãpa noi, dacã stãm
*Ioan 1.14; 14.9. 2 Cor. 4.4. Col. 1.15.
preaînalte,
**Ioan 1.4. Col. 1.17. Apoc. 4.11. †Cap. 7.27; 9.12,14,26. nepãsãtori faþã de o mântuire aºa de
††Ps. 110.1. Efes. 1.20. Cap. 8.1; 10.12; 12.2. 1 Pet. 3.22.
mare, care**, dupã ce a fost vestitã
4. ajungând cu atât mai presus de întâi de Domnul, ne-a† fost adeveritã
îngeri, cu cât a* moºtenit un Nume de cei ce au auzit-o,
*Cap. 10.28,29;
12.25. **Mat. 4.17. Marc. 1.14. Cap. 1.2. †Luca 1.2.
mult mai minunat decât al lor.
*Efes. 1.21. Filp. 2.9,10.
4. în timp ce Dumnezeu întãrea*
5. Cãci, cãruia dintre îngeri a zis El mãrturia lor cu** semne, puteri ºi
vreodatã: „Tu eºti Fiul* Meu; astãzi felurite minuni ºi cu darurile Duhului
Te-am nãscut”? ªi iarãºi: „Eu** Îi voi Sfânt, împãrþite† dupã†† voia Sa!
fi Tatã, ºi El Îmi va fi Fiu”?
*Marc. 16.20. Fapt. 14.3; 19.11. Rom. 15.18,19. 1 Cor. 2.4.
*Ps. 2.7. Fapt. 13.33. Cap. 5.5. **2 Sam. 7.14. 1 Cron. 22.10;
28.6. Ps. 89.26,27.

**Fapt. 2.22,43. †1 Cor. 12.4,7,11. ††Efes. 1.5,9.

5. În adevãr, nu unor îngeri a supus El
6. ªi, când duce iarãºi în lume pe Cel lumea* viitoare despre care vorbim.
întâi nãscut*, zice: „Toþi** îngerii lui
*Cap. 6.5. 2 Pet. 3.13.
Dumnezeu sã I se închine!” *Rom. 8.29. 6. Ba încã, cineva a fãcut undeva
Col. 1.18. Apoc. 1.5. **Deut. 32.43. Ps. 97.7. 1 Pet. 3.22.
urmãtoarea mãrturisire: „Ce* este
7. ªi despre îngeri zice: „Din vânturi
face* îngeri ai Lui; ºi dintr-o flacãrã omul ca sã-Þi aduci aminte de el sau
fiul omului, ca sã-l cercetezi?
*Ps. 104.4.
de foc, slujitori ai Lui”;
*Iov 7.17. Ps. 8.4, etc.; 144.3.
8. pe când Fiului I-a zis: „Scaunul* 7. L-ai fãcut pentru puþinã vreme mai
Tãu de domnie, Dumnezeule, este în prejos de îngeri, l-ai încununat cu
veci de veci; toiagul domniei Tale este slavã ºi cu cinste, l-ai pus peste
un toiag de dreptate;
*Ps. 45.6,7.
9. Tu ai iubit neprihãnirea ºi ai urât lucrãrile mâinilor Tale:
nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dum- 8. toate* le-ai supus sub picioarele lui.”
nezeul Tãu Te-a* uns cu un untdelemn În adevãr, dacã i-a supus toate, nu i-a
de bucurie mai presus decât pe tova- lãsat nimic nesupus. Totuºi, acum,
încã nu** vedem cã toate îi sunt
rãºii Tãi.”
*Isa. 61.1. Fapt. 4.27; 10.38.
10. ªi iarãºi: „La* început, Tu, supuse.
*Mat. 28.18. 1 Cor. 15.27. Efes. 1.22. Cap. 1.13. **1 Cor. 15.25.
Doamne, ai întemeiat pãmântul; ºi 9. Dar pe Acela* care a fost fãcut
cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.
„pentru puþinã vreme mai prejos decât
*Ps. 102.25, etc.
11. Ele* vor pieri, dar Tu rãmâi; toate îngerii”, adicã pe Isus, Îl vedem
„încununat** cu slavã ºi cu cinste”
se vor învechi ca o hainã;
*Isa. 34.4; 51.6. Mat. 24.35. 2 Pet. 3.7,10. Apoc. 21.1. din pricina morþii pe care a suferit-o;
12. le vei face sul ca pe o manta, ºi pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El
vor fi schimbate; dar Tu eºti acelaºi; ºi sã guste moartea pentru† toþi.
*Filp. 2.7-9. **Fapt. 2.33. †Ioan 3.16; 12.32. Rom. 5.18; 8.32.
anii Tãi nu se vor sfârºi.”
13. ªi cãruia din îngeri i-a zis El 2 Cor. 5.15. 1 Tim. 2.6. 1 Ioan 2.2. Apoc. 5.9.
vreodatã: „ªezi* la dreapta Mea, pânã 10. Se cuvenea, în adevãr*, ca Acela
voi pune pe vrãjmaºii Tãi aºternut al pentru** care ºi prin care sunt toate ºi
picioarelor Tale”?
*Ps. 110.1. care voia sã ducã pe mulþi fii la slavã
sã desãvârºeascã†, prin suferinþe, pe
Mat. 22.44. Marc. 12.36. Luca 20.42. Vers. 3. Cap. 10.12.
14. Nu sunt oare* toþi duhuri sluji- Cãpetenia mântuirii†† lor.
toare trimise sã îndeplineascã o slujbã *Luca 24.46. **Rom. 11.36. †Fapt. 3.15; 5.31. Cap. 12.2.
pentru cei ce vor moºteni** mântuirea? ††Luca 13.32. Cap. 5.9.
11. Cãci Cel* ce sfinþeºte ºi cei ce
*Gen. 19.16; 32.1,2,24. Ps. 34.7; 91.11; 103.20,21.
Dan. 3.8,28; 7.10; 10.11. Mat. 18.10. Luca 1.19; 2.9,13. Fapt. sunt** sfinþiþi sunt dintr-unul. De aceea,
12.7, etc.; 27.23. **Rom. 8.17. Tit 3.7. Iac. 2.5. 1 Pet. 3.7.
Lui nu-I† este ruºine sã-i numeascã
„fraþi”
*Cap. 10.10,14.
1. De aceea, cu atât mai mult, trebuie **Fapt. 17.26. †Mat. 28.10. Ioan 20.17. Rom. 8.29.
sã ne þinem de lucrurile pe care le-am 12. când zice: „Voi vesti* Numele
auzit, ca sã nu fim depãrtaþi de ele.
Tãu fraþilor Mei; Îþi voi cânta lauda**
2. Cãci, dacã Cuvântul vestit* prin în mijlocul adunãrii.”
îngeri s-a dovedit nezguduit ºi dacã
*Ps. 22.22,25. **Ps. 18.2. Isa. 12.2.
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