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LEVITICULa
Arderea-detot

Şi D omnul l-a chemat* pe
1 Moise
şi i-a vorbit din cortul**

întâlnirii, zicând: „Vorbeşte fiilor
lui Israel şi spune-le: «Când
vreun om* dintre voi va aduce
un darb** Domnului, să aduceţi darul vostru dintre animale, din
cireadă sau din turmă.
Arderea-de-tot 3
Dacă darul său va fi o arderedin cireadă
de-tot* din cireadă, să-l aducă o
parte bărbătească fără** cusur:
3 *Gen. 22.2.
**Ex. 12.5.
să-l
aducă la intrarea† cortului
Cap. 3.1.
întâlnirii, ca să fie primit înaintea
Deut. 15.21.
Mal. 1.14.
4 Domnului. Şi să-şi pună* mâna
Ef. 5.27.
pe capul arderii-de-tot şi îi va fi
Ev. 9.14.
†Deut. 12.5,11
primit** ca să facă ispăşire†
4 *Ex. 29.10.
5
pentru el. Şi să înjunghie* viţelulc
**Cap.22.21.
Is. 56.7.
înaintea D omnului; şi fiii lui
Filip. 4.18.
Aaron, preoţii**, să aducă sânge†Cap. 4.20.
2 Cr. 29.23;
le şi să stropească† sângele de
29.24.
jur-împrejur pe altarul care este
5 *Ex. 29.11.
Mica 6.6.
6 la intrarea cortului întâlnirii. Şi
**2 Cr. 35.11
să jupoaie arderea-de-tot şi s-o
Ev. 10.11.
†Cap. 3.8.
7 taie în bucăţi. Şi fiii preotului
Ev. 12.24.
Aaron să pună foc pe altar şi
1 Pet. 1.2.
8 să aşeze lemne* pe foc. Şi fiii
7 *Gen. 22.9.
Cap. 6.12.
lui Aaron, preoţii, să aşeze bucă8 *Vers. 12.
ţile, capul şi grăsimea* deasupra
Cap. 8.20.
9 *Ex. 12.9.
lemnelor care sunt pe focul de
**Num. 15.10
9
pe altar. Dar măruntaiele* lui şi
†Gen. 8.21.
Ex. 29.18,25.
picioarele lui să le spele în apă.
Num. 15.3.
Şi preotul să le ardăd pe toate
Ezec. 20.28;
20.41.
pe altar, ca ardere-de-tot, o jertfă
2 Cor. 2.15.
prin** foc, de mireasmă† plăEf. 5.2.
Filip. 4.18.
cutăe Domnului.
Şi dacă darul său va fi din
Arderea-de-tot 10
din turmă
turmă, dintre oi sau dintre capre,
ca ardere-de-tot, să-l aducă o
11 *Ex. 24.6.
11 parte bărbătească fără cusur. Şi
Cap. 8.19;
să-l înjunghie lângă altar în par9.12.
tea dinspre nord, înaintea Domnului. Şi fiii lui Aaron, preoţii, să
stropească* sângele lui pe altar
12 de jur-împrejur. Şi să-l taie în
12 *Cap. 3.3,4.
bucăţi, şi capul lui şi grăsimea*
1 *Ex. 19.3,19.
**Ex. 25.22;
40.34,35.
Num. 7.89;
12.4,5.
2 *Cap. 22.18;
22.19.
**Mc. 7.11.

2

lui. Şi preotul să le pună deasupra lemnelor care sunt pe focul
13 de pe altar. Dar măruntaiele şi
picioarele să le spele în apă. Şi
preotul să le aducă pe toate şi
să le ardă pe altar: este o ardere-de-tot, o jertfă prin foc, de
mireasmă plăcută Domnului.
14
Şi dacă darul lui pentru Dom- Arderea-de-tot
nul va fi o ardere-de-tot dintre dintre păsări
păsări, atunci să-şi aducă darul 14 *Gen. 15.9.
Cap. 5.7;
dintre turturele* sau dintre pui
12.8.
15 de porumbel. Şi preotul să-l aduLc. 2.24.
că la altar şi să-i rupă capul cu
unghia şi să-l ardă pe altar. Şi
sângele lui să fie stors pe pere16 tele altarului. Şi să-i scoată guşa 16 *Cap. 6.10.
cu penelef şi să le arunce lângă
altar, spre răsărit, la locul cenu17 şii*. Şi să despice pasărea între
15.10.
aripile sale, dar să n-o despartă* 17 *Gen.
Cap. 5.8.
**Vers. 9,13.
în două. Şi preotul s-o ardă pe
Cap. 9.13.
altar deasupra lemnelor care sunt
pe foc: este o ardere-de-tot**, o
jertfă prin foc, de mireasmă plăcută Domnului.
de
2 Şi dacă va aduce cinevag, ca Darurile
mâncare
dar*, un dar de mâncare pentru
D omnul, darul lui să fie din 1 *Cap. 6.14;
floarea făinii; şi să toarne untde9.17.
Num. 15.4.
lemn peste el şi să pună tămâie
2 peste el. Şi să-l aducă la fiii lui 2 *Vers. 9.
Cap. 5.12;
Aaron, preoţii. Şi el să ia din
6.15; 24.7.
el un pumn al său plin din floaIs. 66.3.
Fap. 10.4.
rea făinii lui, şi din untdelemnul lui, cu toată tămâia lui. Şi
preotul să-l ardă ca amintire* a
sa pe altar, o jertfă prin foc, de
3 mireasmă plăcută Domnului. Şi 3 *Vers. 10.
Cap. 6.16;
rămăşiţa* darului de mâncare va
7.9; 10.12,13
fi a lui Aaron şi a fiilor săi: este
**Num. 18.9
ceva preasfânt** între jertfele
prin foc ale Domnului.
4
Şi dacă vei aduce, ca dar,
un dar de mâncare copt în cuptor,

a Sau „A TREIA CARTE A LUI MOISE (MOISE III)“ b Ebr. „corban“, dar de apropiere c Lit. „fiul
cirezii“ d Cuvânt folosit şi pentru arderea tămâiei e Sau „mireasmă de odihnă“ f Sau „resturile“
g Lit. „un suflet“
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4 *Ex. 29.2.

5 *Cap. 6.21;
7.9.

7 *Cap. 7.9.

9 *Vers. 2.
**Ex. 29.18.

10 *Vers. 3.
Cap. 6.16.

11 *Ex. 23.18;
34.25.
Cap. 6.17.
Mt. 16.12.
1 Cor. 5.8.
Gal. 5.9.
**Ex. 29.25.
12 *Ex. 22.29;
34.22.
Cap. 23.10.
13 *Num. 18.19.
2 Cr. 13.5.
Iov 6.6.
Ezec. 43.24.
Mc. 9.49.
Col. 4.6.

14 *Cap. 23.10;
23.14.
**2 Împ. 4.42

15 *Vers. 1.

16 *Vers. 2.

2:5

să fie turte fără* aluat din floarea
lemnul său, cu toată tămâia sa:
făinii, frământate cu untdelemn,
este o jertfă prin foc pentru
Domnul.
sau plăcinte fără aluat, unse cu
5 untdelemn. Şi dacă darul tău va 3
Şi dacă darul lui va fi o jertfi un dar de mâncare din tigaie*,
fă* de pace, dacă-l va aduce din
să fie din floarea făinii fără aluat,
cireadă, fie parte bărbătească, fie
6 frământată cu untdelemn. Îl vei
femeiască, să-l aducă fără** cufrânge în bucăţi şi vei turna unt- 2 sur înaintea Domnului. Şi să-şi
delemn peste el: este un dar de
pună* mâna pe capul darului său
şi să-l înjunghie** la intrarea
7 mâncare. Şi dacă darul tău va fi
un dar de mâncare pe grătar*,
cortului întâlnirii; şi fiii lui Aasă se facă din floarea făinii cu
ron, preoţii, să stropească sânge8 untdelemn. Şi să aduci D omnu- 3 le pe altar de jur-împrejur. Şi el
lui darul de mâncare care a fost
să aducă din jertfa de pace o
făcut din acestea; şi să fie dat
jertfă prin foc pentru D omnul:
preotului şi el îl va duce pe altar.
grăsimea* care acoperă mărun9 Şi preotul va luaa din darul de
taiele şi toată grăsimea care este
mâncare amintirea* sa şi o va 4 pe măruntaie şi cei doi rărunchi
arde pe altar, o jertfă prin foc, de
şi grăsimea care este pe ei, care
10 mireasmă ** plăcută Domnului. Şi
este pe coapse, şi prapurul de pe
rămăşiţa* din darul de mâncare
ficat, pe care să-l scoată cu rărunsă fie a lui Aaron şi a fiilor săi: 5 chii. Şi fiii lui Aaron s-o ardă*
este ceva preasfânt între jertfele
pe altar peste arderea-de-tot**,
prin foc ale Domnului.
care este deasupra lemnelor de
11
Nici un dar de mâncare pe
pe foc: este o jertfă prin† foc, de
care-l veţi aduce Domnului nu
mireasmă plăcută Domnului.
se va face cu aluat*, pentru că 6
Şi dacă darul său ca jertfă de
nici aluat, nici miere nu veţi
pace pentru D omnul va fi din
arde ca jertfă prin** foc pentru
turmă, o parte bărbătească sau o
12 Domnul. Ca dar al celor dintâi*
parte femeiască, să-l aducă fără*
roade le veţi prezenta D omnu- 7 cusur. Dacă va aduce un miel ca
lui, dar nu vor fi ridicate pe altar
dar al său, atunci să-l aducă îna13 ca mireasmă plăcută. Şi orice dar 8 intea* D omnului. Şi să-şi pună
din darul de mâncare al tău să-l
mâna pe capul darului său şi să-l
sărezi cu sare*; şi să nu laşi să
înjunghie înaintea cortului întâllipsească sarea legământului
nirii; şi fiii lui Aaron să stropeasDumnezeului tău de pe darul tău
că sângele lui pe altar, de jurde mâncare; să aduci cu sare toa- 9 împrejur. Şi să aducă din jertfa*
te darurile tale.
de pace o jertfă prin foc pentru
Domnul; grăsimea lui, toată gră14
Şi dacă vei aduce Domnului
un dar de mâncare din cele dinsimea cozii, pe care s-o scoată
tâi roade ale tale, să aduci spice*
chiar de lângă osul spinării, şi
de curând coapte, prăjite la foc,
grăsimea care acoperă măruntaşi grăunţe** din spice pisate, ca
iele şi toată grăsimea care este
dar de mâncare al celor dintâi 10 pe măruntaie, şi cei doi rărunchi
15 roade ale tale. Şi să pui untdeşi grăsimea care este pe ei, care
lemn* peste el şi să presari tămâeste pe coapse, şi prapurul de
ie peste el: este un dar de mânpe ficat, pe care să-l scoată cu
16 care. Şi preotul să ardă, ca amin- 11 rărunchii*; şi preotul s-o ardă pe
tire* a sa, o parte din grăunţele
altar: este mâncareab* jertfei prin
sale pisate şi o parte din untdefoc pentru Domnul.
a Sau „va ridica“
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b Sau „pâinea“

Jertfa de
pace
1 *Cap. 7.11;
7.29; 17.5;
22.21.
**Cap. 22.20
2 *Ex. 29.10.
Cap. 1.4.
**Ex. 29.11;
29.16,20.
3 *Ex. 29.13;
29.22.
Cap. 4.8,9.

5 *Ex. 29.13.
Cap. 6.12.
**Ex. 29.42.
Num. 28.3.
†Num. 15.10

6 *Cap. 22.20-24

7 *Cap. 17.8,9.
1 Împ. 8.62.

9 *Cap. 17.5.
Num. 7.88.
1 Sam. 10.8.
2 Sam. 6.17.
1 Împ. 3.15;
8.63,64.
1 Cr. 16.1.

10 *Vers. 4,15.

11 *Cap. 3.16;
21.6; 22.25.
Ezec. 44.7.
Mal. 1.7,12.
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12 *Cap. 1.10;
17.3; 22.19.

Şi dacă darul lui va fi o capră*, atunci s-o aducă înaintea
13 Domnului. Şi să-şi pună mâna pe
capul ei şi s-o înjunghie înaintea
cortului întâlnirii: şi fiii lui Aaron să stropească sângele ei
14 pe altar, de jur-împrejur. Şi să
aducă din ea darul său, o jertfă
prin foc pentru D omnul: grăsimea care acoperă măruntaiele şi
toată grăsimea care este pe mă15
runtaie,
şi cei doi rărunchi şi gră15 *Cap. 7.4.
simea care este pe ei, care este
pe coapse, şi prapurul de pe ficat, pe care să-l scoată cu rărun16 chii*. Şi preotul să le ardă pe al16 *Cap. 7.23,25
tar: este mâncarea jertfei prin
1 Sam. 2.15.
2 Cr. 7.7.
foc, ca mireasmă plăcută. Toată
17
grăsimea* este a Domnului. Va fi
17 *Deut. 32.14
Neem. 8.10.
o rânduială pentru totdeauna,
**Gen. 9.4.
pentru generaţiile voastre în toate
1 Sam. 14.33
Ezec. 44.7,15
locuinţele voastre: nici grăsime*,
nici sânge** să nu mâncaţi!»“
Jertfa
4 Şi D omnul a vorbit lui Moipentru păcat
se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui Isra2 *Vers. 22,27. 2 el, spunând: «Dacă va păcătui ciCap. 5.15,18;
neva din greşealăa* împotriva ori22.14.
căreia dintre poruncile Domnului,
Num. 15.24.
**1 Sam. 14.27
făcând** lucruri care nu trebuie
Ps. 19.12.
făcute şi va face vreunul din ele:
3
Dacă preotul cel uns* va păPentru
păcatul
cătui şi va aduce vină asupra
preotului
poporului, atunci să aducă Domnului, pentru păcatul său prin
3 *Cap. 8.12.
**Cap. 9.2.
care a păcătuit, un viţel** tânăr
din cireadăb, fără cusur, ca jertfă
4 pentru păcat. Şi să aducă viţelul
4 *Cap. 1.4.
la intrarea* cortului întâlnirii îna**Num. 8.12
intea Domnului; şi să-şi pună**
mâna pe capul viţelului şi să înjunghie viţelul înaintea D omnu5
lui.
Şi preotul cel uns să ia*
5 *Cap. 16.14.
din sângele viţelului şi să-l aducă
Num. 19.4.
6 la cortul întâlnirii. Şi preotul să-şi
6 *Ex.40.21,26
înmoaie degetul în sânge şi să
stropească din sânge de şapte
ori înaintea Domnului, înaintea
7 perdelei* sfântului locaş. Şi preotul să pună din sânge peste coar12

nele* altarului tămâiei plăcut mirositoare, care este în cortul întâlnirii, înaintea Domnului; şi tot sângele viţelului să-l verse** la piciorul altarului arderii-de-tot, care
8 este la intrarea cortului întâlnirii. Şi
toată grăsimea* viţelului jertfei
pentru păcat s-o ridice de la el:
grăsimea care acoperă măruntaiele şi toată grăsimea care este
9 pe măruntaie, şi cei doi rărunchi
şi grăsimea care este pe ei, care
este pe coapse, şi prapurul de pe
ficat, pe care să-l scoată cu rărun10 chii, cum se scoate de pe boulc
jertfei de pace; şi preotul să le
ardă pe altarul arderii-de-tot.
11 Şi pielea* viţelului şi toată carnea lui, cu capul lui şi cu picioarele lui, şi măruntaiele lui şi ba12 lega lui, tot viţelul, să-l scoată afară* din tabără, într-un loc curat**, unde se varsă cenuşa, şi
să-l ardăd cu foc pe lemne; să se
ardă unde se varsă cenuşa.
13
Şi dacă toată* adunarea lui Israel va păcătui din greşeală, şi lucrul a fost ascuns de ochii adunării,
şi au făcut împotriva vreuneia dintre
poruncile Domnului lucruri care nu
14 trebuie făcute, şi sunt vinovaţi şi
păcatul cu care au păcătuit împotriva poruncii s-a făcut cunoscut*,
atunci adunarea să aducă un viţel
tânăr din cireadă ca jertfă pentru
păcat şi să-l aducă înaintea cortu15 lui întâlnirii. Şi bătrânii adunării
să-şi pună* mâinile pe capul viţelului înaintea Domnului: şi viţelul
să fie înjunghiat înaintea Domnu16 lui. Şi preotul cel uns să aducă din
sângele viţelului la cortul* întâlni17 rii. Şi preotul să-şi înmoaie degetul în sânge şi să stropească de şapte ori înaintea Domnului, înaintea
perdelei. Şi să pună din sânge pe
18 coarnele altarului care este înaintea Domnului, care este în cortul întâlnirii. Şi să verse tot sângele la

4:18
7 *Vers. 18,25,
30.
Cap. 8.15;
9.9; 16.18.
**Cap. 5.9.

8 *Cap. 3.3,4.

11 *Ex. 29.14.
Cap. 9.11.
Num. 19.5.
12 *Vers. 21.
Cap. 16.27.
Ev. 13.11.
**Cap. 6.11.

Pentru
păcatul
adunării
13 *Num. 15.24
Ios. 7.11.
14 *Vers. 23,28
Cap. 5.2-4.

15 *Cap. 1.4.

16 *Ev. 9.12-14

a Sau „din neştiinţă“, „din neatenţie“ b Animal din cireadă, parte bărbătească sau femeiască c Lit.
„de pe un viţel, fiu al cirezii“ d Sau „să-l consume prin foc“; expresie care nu este niciodată folosită

pentru arderile de pe altar
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4:19

piciorul altarului arderii-de-tot,
care este la intrarea cortului în19 tâlnirii. Şi să ia toată grăsimea lui
20 *Vers. 8,21. 20 şi s-o ardă pe altar. Şi să facă cu
**Num. 15.25
viţelul acesta aşa cum a făcut cu
Dan. 9.24.
viţelul*
jertfei pentru păcat; să
Ev. 2.17;
10.10-12.
facă tot aşa cu el. Şi preotul să
1 Ioan 1.7;
facă ispăşire** pentru ei; şi li se
2.2.
†Vers. 26,31, 21 va ierta†. Şi el să scoată viţelul
35.
afară din tabără şi să-l ardă cum
Cap. 5.10.
a ars viţelul dintâi: este o jertfă
pentru păcatul adunării.
Când va păcătui o căpetenie*
22
Pentru
păcatul unei
şi va face din greşeală** împocăpetenii
triva vreuneia dintre toate porun22 *Num. 31.14;
cile Domnului Dumnezeului său
32.2.
lucruri
care nu trebuie făcute şi
**Vers. 2,13.
23 este vinovat, dacă i se va face
23 *Vers. 14.
cunoscut* păcatul lui prin care a
**Cap. 16.5.
păcătuit, să aducă pentru darul
său un ţap** dintre capre, parte
24 bărbătească fără cusur. Şi să-şi
24 *Ex. 29.14.
pună mâna pe capul ţapului şi
să-l înjunghie în locul unde se
înjunghie arderea-de-tot înaintea
Domnului: este o jertfă* pentru
25 păcat. Şi preotul să ia* cu degetul
25 *Vers. 30.
lui din sângele jertfei pentru păcat şi să pună pe coarnele altarului arderii-de-tot, iar sângele lui
să-l verse la piciorul altarului
26 arderii-de-tot. Şi toată grăsimea*
26 *Cap. 3.5.
**Cap. 5.10;
s-o ardă pe altar ca grăsimea
5.13,16,18;
jertfei
de pace; şi preotul să facă
6.7.
Num. 15.28.
ispăşire** pentru el, pentru păcatul lui; şi i se va ierta.
27
Şi dacă cineva* din poporul
Pentru
păcatul unuia
ţării va păcătui din greşeală, fădin popor
când împotriva vreuneia dintre
poruncile Domnului lucruri care
27 *Num. 15.27.
nu trebuie făcute, şi va fi vinovat,
28
dacă
i se va face cunoscut pă28 *Cap. 5.6.
catul lui prin care a păcătuit, atunci să aducă pentru darul său o
iadă*, parte femeiască fără cusur,
pentru păcatul lui prin care a pă29
cătuit. Şi să-şi pună* mâna pe ca29 *Cap. 1.4.
Vers. 4,24.
pul jertfei pentru păcat şi să în**Cap. 1.5,11
junghie jertfa pentru păcat la lo30 cul** arderii-de-tot. Şi preotul să
30 *Vers. 7.
ia cu degetul său din sângele ei şi
să pună pe coarnele* altarului
arderii-de-tot şi să verse tot sân112

31 gele ei la piciorul altarului. Şi să 31 *Cap. 3.14.
**Cap. 3.3.

scoată* toată grăsimea ei, cum se
†Ex. 29.18.
Cap. 1.9.
scoate grăsimea de la jertfa** de
††Vers. 26.
pace, şi preotul s-o ardă pe altar
ca mireasmă† plăcută Domnului.
Şi preotul să facă ispăşire†† pen32 tru el; şi i se va ierta. Iar dacă va
aduce un miel ca dar al său pen- 32 *Vers. 28.
tru păcat, să aducă o parte feme33 iască* fără cusur. Şi să-şi pună
mâna pe capul jertfei pentru păcat
şi s-o înjunghie ca jertfă pentru păcat în locul unde se înjunghie ar34 derea-de-tot. Şi preotul să ia cu
degetul său din sângele jertfei pentru păcat şi să pună pe coarnele
altarului arderii-de-tot şi să verse
tot sângele ei la piciorul altarului.
35 Şi să scoată toată grăsimea lui, 35 *Cap. 3.5.
**Vers. 20,26
cum se scoate grăsimea mielului
de la jertfa de pace; şi preotul să le
ardă pe altar* cu jertfele prin foc
ale Domnului; şi preotul să facă
ispăşire** pentru el, pentru păcatul său prin care a păcătuit; şi i
se va ierta.
Jertfa
5 Şi dacă va păcătui cineva, au- pentru
vină
zind glasul unui jurământ* şi
Împ. 8.31.
fiind martor, fie că a văzut sau a 1 *1
Mt. 26.63.
ştiut, dacă nu va spune, atunci îşi
**Num. 9.13
2 va purta** nelegiuirea. Sau dacă
2 *Cap. 11.24;
se va atinge* cineva de un lucru
11.28,31,39.
Num. 19.11;
necurat, fie trupul mort al unei
19.13,16.
vieţuitoare necurate, fie trupul
mort al unui animal necurat, fie
trupul mort al unei târâtoare necurate, şi lucrul acesta va fi ascuns
3 de el, va fi necurat şi vinovat. Sau 3 *Cap. 7.21;
13.15; 14.19;
dacă se va atinge de necurăţia*
15.3.
unui om, oricare ar fi necurăţia lui
prin care este necurat, şi lucrul
acesta va fi ascuns de el, când o
4 va şti, va fi vinovat. Sau dacă va 4 *Num. 30.6.
Ps. 106.33.
jura cineva, rostind nechibzuit*
**1 Sam. 25.22
cu buzele, ca să facă rău** sau ca
Fap. 23.12.
†Mc. 6.23.
să facă bine†, în orice rosteşte
omul în mod nechibzuit cu jurământ, şi este ascuns de el, când
va şti, va fi vinovat într-una dintre
5 acestea. Şi va fi aşa: când va fi vi16.21.
novat într-una dintre acestea, va 5 *Cap.
Num. 5.7.
Ezra 10.11.
6 mărturisi* în ce a păcătuit. Şi va aduPr. 28.13.
ce Domnului jertfa sa pentru vină

LEVITIC
6 *Cap. 4.28;
4.32.

pentru păcatul său prin care a păcătuit, o parte femeiască* din turmă, o oaie sau o iadă, ca jertfă
pentru păcat; şi preotul va face ispăşire pentru el, pentru păcatul lui.
7
Şi dacă nu-i va da mâna*
7 *Cap. 12.6,8;
14.21,22.
pentru o oaiea, atunci să aducă
**Cap. 1.14.
Domnului, pentru vina păcatului
său prin care a păcătuit, două turturele** sau doi pui de porumbel:
unul ca jertfă pentru păcat şi ce8
lălalt ca ardere-de-tot. Şi să le adu8 *Cap. 1.15.
că la preot, care să prezinte întâi
ce este pentru jertfa pentru păcat.
Şi să-i rupă*, cu unghia, capul de
9 la gât, dar să nu-l despartă. Şi să
9 *Cap. 4.7,18;
stropească pe peretele altarului
4.30,34.
din sângele jertfei pentru păcat,
iar celălalt* sânge să se stoarcă
la piciorul altarului: este o jertfă
10 *Cap. 1.14. 10 pentru păcat. Şi pe celălalt să-l
**Cap. 4.26.
aducă ardere-de-tot după rânVers. 13,16.
duială*. Şi preotul să facă ispăşire** pentru el, pentru păcatul său
prin care a păcătuit; şi i se va ierta.
Dar dacă nu-i va da mâna*
11 *Cap. 2.1,2. 11
**Num. 5.15.
pentru două turturele sau doi pui
de porumbel, atunci va aduce ca
dar al lui, pentru ceea ce a păcătuit, a zecea parte din efă de floare a făinii, ca jertfă pentru păcat:
să nu pună untdelemn** pe ea,
nici să nu pună tămâie peste
ea, pentru că este o jertfă pentru
12 păcat. Şi s-o aducă la preot şi
12 *Cap. 2.2.
preotul să ia din ea un pumn al
**Cap. 4.35.
său plin, ca amintire* a ei, şi s-o
ardă pe altar, pe jertfele** prin
foc ale Domnului: este o jertfă
13 *Cap. 4.26. 13 pentru păcat. Şi preotul să facă
ispăşire* pentru el, pentru păca**Vers. 4,5.
†Cap. 2.3.
tul prin care a păcătuit în vreuna** dintre acestea; şi i se va ierta; şi ce rămâne va fi† al preotului, ca şi darul de mâncare»“.
Şi D omnul a vorbit lui MoiVina faţă de 14
lucrurile sfinte 15 se, zicând: „Dacă cineva* va lucra cu necredincioşie şi va pă15 *Num. 5.6.
cătui** din greşealăb în lucrurile
**Cap. 4.2;
22.14.
sfinte ale D omnului, atunci să
aducă Domnului jertfa lui pentru
a Oaie sau capră

6:6

vină†, un berbec†† fără cusur din 15 †Cap. 7.1.
††Cap. 6.6.
turmă, după preţuirea ta, în sicli
Ezra 10.19.
*†Ex. 30.13.
de argint, după siclul*† sfântului
Cap. 27.25.
16 locaş, ca jertfă pentru vină. Şi,
pentru ceea ce a păcătuit luând 16 *Cap. 6.5;
22.14;
din lucrul sfânt, să plătească şi să
27.13,15.
Num. 5.7.
adauge* a cincea parte la ea şi s-o
**Cap. 4.26.
dea preotului; şi preotul va face
ispăşire** pentru el cu berbecul
jertfei pentru vină; şi i se va ierta.
17
Şi dacă va păcătui cineva şi 17 *Cap. 4.2;
4.13,22,27.
va face împotriva vreuneia din**Vers. 15.
tre toate poruncile* Domnului luPs. 19.12.
Lc. 12.48.
cruri care nu trebuie făcute, şi nu
†Vers. 1,2.
ştie**, totuşi este vinovat† şi îşi
18 va purta nelegiuirea. Şi să aducă
18 *Vers. 15.
preotului un berbec* fără cusur
**Vers. 16.
din turmă, după preţuirea ta, ca
jertfă pentru vinăc: şi preotul să
facă ispăşire** pentru el, pentru
greşeala lui prin care a păcătuit
din greşealăb şi n-a ştiut; şi i se
19 va ierta. Este o jertfă pentru vină:
el s-a făcut vinovat negreşit împotriva Domnului“.
Jertfa
6 Şi Domnul a vorbit lui Moi- pentru
vină
2 se, zicând: „Dacă cineva va păcătui şi va face vreo necredin- 2 *Num. 5.6.
**Cap. 19.11
cioşie* împotriva Domnului, şi
Fap. 5.4. Col.
va tăgădui** aproapelui său în3.9. †Ex.
22.7,10 ††Pr.
tr-un lucru încredinţat sau lăsat†
24.28; 26.19.
în mâna lui sau furat, sau l-a în3 şelat†† pe aproapele său, sau a
găsit* un lucru pierdut şi-l va 3 *Deut. 22.13
**Ex. 22.11.
tăgădui, şi va jura strâmb** în
Cap. 19.12.
ceva din tot ce face omul, păcăIer. 7.9.
Zah. 5.4.
4 tuind prin ele, atunci va fi aşa: dacă
a păcătuit şi este vinovat, va în- 4 *Cap. 24.18;
24.21.
toarce* ce a furat şi lucrul cu
care a înşelat, sau lucrul încredinţat, care a fost lăsat la el, sau lu5 crul pierdut pe care l-a găsit, sau 5 *Cap. 5.16.
orice lucru pentru care a jurat
Num. 5.7.
strâmb; şi să plătească* preţul
întreg şi să adauge a cincea parte
la el şi să-l dea aceluia al căruia
este, în ziua jertfei lui pentru vină.
6 Şi să aducă preotului, pentru
6 *Cap. 5.15.
Domnul, jertfa lui pentru vină, un
berbec* fără cusur din turmă,
după preţuirea ta, ca jertfă pentru

b Sau „din neştiinţă“, „din neatenţie“

c Sau „după preţuirea ta a vinei“
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7 *Cap. 4.26.
**Cap. 5.10;
19.22.
Num. 15.25.

6:7

7 vină.

Şi preotul să facă ispăşire* pentru el înaintea Domnului;
şi i se va ierta**, oricare ar fi
greşeala pe care a făcut-o, în care
a fost vinovat“.
aŞi D omnul a vorbit lui Moi8
Legea
arderii-de- 9 se, zicând: „Porunceşte lui Aaron
tot
şi fiilor lui, zicând: «Aceasta este
legea arderii-de-tot: arderea-de9 *Vers. 12,13.
tot să fie pe vatra de pe altar
toată noaptea până dimineaţa; şi
focul* altarului să ardă mereu
10 *Ex. 28.39-43 10 deasupra lui. Şi preotul să se
Cap. 16.4.
îmbrace* cu haina lui de in şi să
Ezec. 44.17.
pună pantalonii de in pe carnea
**Cap. 1.16.
lui şi să ridice cenuşa în care
focul a mistuit arderea-de-tot pe
altar şi s-o verse** lângă altar.
11
Şi
să se dezbrace* de hainele lui şi
11 *Ezec. 44.19.
**Cap. 4.12.
să se îmbrace cu alte haine şi
să scoată cenuşa afară din tabă12 *Cap. 3.3;
12 ră, la un loc** curat. Şi focul de
3.9,14.
pe altar să ardă mereu pe el: să nu
se stingă; şi preotul să ardă lemne
pe el în toate dimineţile şi să aşeze arderea-de-tot pe ele; şi să
ardă deasupra grăsimea jertfelor*
13 de pace. Focul să ardă mereu pe
altar: să nu se stingă.
14
Şi aceasta este legea darului*
Legea
darului de
de mâncare: fiii lui Aaron să-l
mâncare
aducă înaintea Domnului, înain14 *Cap. 2.1.
15 tea altarului. Şi să iab din el un
Num. 15.4.
pumn din floarea făinii darului de
15 *Cap. 2.2,9.
mâncare şi din untdelemnul lui
şi toată tămâia care este deasupra darului de mâncare şi să le
ardă pe altar, ca mireasma* plăcută,
16 *Cap. 2.3.
16 amintire a sa pentru Domnul. Iar
Ezec. 44.29.
ce va rămâne* din el să mănânce
**Vers. 26.
Aaron şi fiii săi; să se mănânce
Cap. 10.12;
10.13.
fără
aluat într-un loc** sfânt; s-o
Num. 18.10.
mănânce în curtea cortului întâl17 nirii. Să nu fie coaptă cu aluat*.
17 *Cap. 2.11.
Am dat-o** ca parte a lor din
**Num. 18.9.
†Ex. 29.37;
jertfele Mele prin foc; este prea40.10.
sfântă†, ca jertfa pentru păcat şi
Cap. 2.3.
18 ca jertfa pentru vină. Toată* par18 *Vers. 29.
tea bărbătească dintre fiii lui AaCap. 7.6.
Num. 18.10.
ron să mănânce din ea. Este o rân1 Cor. 9.13.
duială** pentru totdeauna, în ge**Cap. 3.17.

neraţiile voastre, partea lor din
jertfele prin foc ale Domnului.
Oricec se va atinge† de ele să
fie sfânt»“.
19
Şi D omnul a vorbit lui Moi20 se, zicând: „Acesta este darul*
lui Aaron şi al fiilor săi, pe care
să-l aducă ei Domnului în ziua
când va fi el uns: a zecea parte
din efă** de floare a făinii ca
dar de mâncare neîncetat, jumătate din ea dimineaţa şi jumătate
21 din ea seara. S-o pregătească în
tigaie*, cu untdelemn: s-o aduci
amestecată cu untdelemn; să
aduci bucăţile coapte din darul
de mâncare, ca mireasmă plăcută
22 Domnului. Şi preotul dintre fiii lui,
care va fi uns* în locul lui, să-l
pregătească. Este o rânduială
pentru totdeauna: va fi ars** tot
23 pentru Domnul. Şi orice dar de
mâncare al preotului să se ardă
tot: să nu se mănânce“.
24
Şi D omnul a vorbit lui Moi25 se, zicând: „Vorbeşte lui Aaron şi
fiilor săi, zicând: «Aceasta este
legea jertfei* pentru păcat: în
locul** unde se înjunghie arderea-de-tot să se înjunghie jertfa
pentru păcat înaintea Domnului:
26 este preasfântă†. S-o mănânce
preotul* care o aduce pentru păcat; să se mănânce într-un loc**
sfânt, în curtea cortului întâlnirii.
27 Orice se va atinge* de carnea ei
să fie sfânt; şi dacă se va stropi
din sângele ei pe vreo haină,
partea stropită s-o speli într-un
28 loc sfânt. Şi vasul de lut în care
s-a fiert să se spargă*; şi dacă s-a
fiert într-un vas de aramă, să se
29 frece şi să se spele cu apă. Toată
partea bărbătească* dintre preoţi
să mănânce din ea: este prea30 sfântă. Şi orice jertfă* pentru
păcat din al cărei sânge s-a adus
în cortul** întâlnirii spre a face
ispăşire în sfântul locaş să nu
se mănânce: să se ardă† cu foc.
7 Şi aceasta este legea jertfei*

a În unele traduceri, Cap. 6 începe aici b Să ia prin ridicare c Sau „Oricine“
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18 †Ex. 29.37.
Vers. 27.
Cap. 22.3-7.

Darul
preotului
20 *Ex. 29.2.
**Ex. 16.36.
Cap. 5.11.

21 *Cap. 2.5.

22 *Cap. 4.3.
**Ex. 29.25.

Legea jertfei
pentru păcat
25 *Cap. 4.2.
**Cap. 1.3,5;
4.24,29,33.
†Vers. 17.
Cap. 21.22.
26 *Cap. 10.17;
10.18.
Num. 18.9.
Ezec. 44.29.
**Vers. 16.
27 *Ex. 30.29.

28 *Cap. 11.33;
15.12.
29 *Vers. 18.
Num. 18.10.

30 *Cap. 10.18.
**Cap. 4.7,18
†Cap. 4.12;
4.21; 16.27.
Ev. 13.11.

Legea jertfei
pentru vină
1 *Cap. 5.15.

LEVITIC
1 **Cap. 6.17;
6.25.

pentru vină: este preasfântă**.
2 În locul unde ei înjunghie arderea-de-tot, să înjunghie jertfa
pentru vină; şi sângele ei să se
stropească pe altar de jur-împre3
jur.
Şi el va prezenta din ea toată
3 *Ex. 29.13.
Cap. 3.4,9;
grăsimea* ei: grăsimea cozii şi
3.10,14-16;
grăsimea care acoperă mărunta4.8,9.
4 iele şi cei doi rărunchi şi grăsimea
4 *Cap. 3.4.
care este pe ei, care este pe coapse, şi prapurul de pe ficat, pe care
5 să-l scoată cu rărunchii*. Şi preotul să le ardă pe altar ca jertfă
prin foc pentru Domnul: este o
6 jertfă pentru vină. Toată partea
6 *Cap. 6.17;
6.18,29.
bărbătească* dintre preoţi să
Num. 18.9,10
mănânce
din ea; să se mănânce
**Cap. 2.3.
într-un loc sfânt: este preasfân7
tă**. Ca* jertfa pentru păcat, aşa
7 *Cap.6.25,26
**Cap. 14.13
este jertfa pentru vină; este o
1 Cor. 9.13;
singură lege pentru ele: să fie** a
10.18.
preotului care face ispăşire cu
8 ea. Şi cât despre preotul care
aduce arderea-de-tot a vreunui
om, preotul va avea pentru sine
pielea arderii-de-tot pe care a
9
adus-o. Şi orice dar* de mâncare
9 *Cap. 2.3,10.
care se coace în cuptor şi tot ce
Num. 18.9.
Ezec. 44.29.
se găteşte pe grătar sau în tigaie**
**Cap. 2.5.
să fie al preotului care îl aduce.
10 Şi orice dar de mâncare frământat
cu untdelemn şi uscat să fie al
tuturor fiilor lui Aaron, atât pentru
unul cât şi pentru celălalt.
Legea jertfei 11
Şi aceasta este legea jertfei*
de pace
de pace pe care o va aduce cine12 va Domnului. Dacă o aduce ca
mulţumire, atunci să aducă, pe
11 *Cap. 3.1;
22.21.
lângă jertfa de mulţumire*, turte
fără aluat** frământate cu unt12 *Vers. 13,15.
delemn, şi plăcinte fără aluat unCap. 22.29.
**Cap. 2.4.
se
cu untdelemn, şi floarea făinii
Num. 6.15.
amestecată cu untdelemn în tur13 te frământate cu untdelemn. El
13 *Cap. 2.12;
va aduce pentru darul său, îm23.17.
Amos 4.5.
preună cu turte, pâine* dospită cu
jertfa lui de pace de mulţumire.
14 *Num. 18.8; 14 Şi din darul în întregimea să adu18.11,19.
că unul ca dar ridicat pentru
D omnul; va fi* pentru preotul
care stropeşte sângele jertfei lui de
a Unii „Şi pentru fiecare dar“

15 pace.

Şi carnea* jertfei lui de
pace de mulţumire să se mănânce
în ziua în care va fi adusă; să nu
laseb nimic din ea până diminea16 ţa. Şi dacă jertfa darului său va
fi un jurământ sau un dar de bunăvoie, jertfa lui să se mănânce în
ziua în care o va aduce; şi ce va
rămâne* din ea să se mănânce a
17 doua zi. Şi ce va rămâne din carnea jertfei să se ardă* cu foc a
18 treia zi. Şi dacă va mânca cineva
din carnea jertfei sale de pace a
treia zi, nu va fi primită, nu se
va socoti celui care a adus-o: va
fi o urâciune*; şi sufletul care va
mânca din ea îşi va purta nele19 giuirea. Şi carnea care se va atinge de ceva necurat să nu se mănânce; să se ardă cu foc. Iar în ce
priveşte carnea, oricine este curat
20 să mănânce din această carne. Dar
sufletul care, având necurăţia* lui
peste el, va mânca din carnea jertfei de pace, care este pentru Domnul, sufletul acela va fi nimicit**
21 din poporul său. Şi dacă cineva
se va atinge de ceva necurat*, necurăţie** de om, sau animal† necurat, sau orice lucru urâcios şi
necurat, şi va mânca din carnea
jertfei de pace, care este pentru
D omnul, sufletul acela va fi nimicit†† din poporul său»“.
22
Şi Domnul a vorbit lui Moise,
23 zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel,
zicând: «Să nu mâncaţi nici o
grăsime* de bou sau de oaie
24 sau de capră. Şi grăsimea animalului mort* şi grăsimea a ceea ce
este sfâşiat de fiare să fie întrebuinţată la orice alt lucru, dar
25 nicidecum să n-o mâncaţi. Pentru
că oricine va mânca grăsimea
unui animal din care se aduce
Domnului jertfă prin foc, sufletul
care a mâncat va fi nimicit din
26 poporul său. Şi să nu mâncaţi
nici un fel de sânge* în toate
locuinţele voastre, fie de păsări,
27 fie de animale. Orice suflet care va

b Să nu pună deoparte

7:27
15 *Cap. 22.30.

16 *Cap. 19.5-8

17 *Ex. 12.10.
18 *Cap. 19.7.
Pr. 15.8.

20 *Cap. 15.3;
22.3.
**Gen. 17.14
Vers. 25.
Num. 19.13.

21 *Cap. 5.2;
10.10.
**Cap. 5.13.
Ezec. 4.14.
†Cap. 11.4-7
††Vers. 20.

Grăsimea
şi sângele
să nu se
mănânce
23 *Cap. 3.17.
24 *Ex. 22.31.
Cap. 17.15;
22.8.
Deut. 14.21.
Ezec. 4.14;
44.31.

26 *Gen. 9.4.
Cap. 3.17;
17.10-14;
19.26.
Deut. 12.23.
1 Sam. 14.33
Fap. 15.20.
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7:28

mânca din orice fel de sânge,
sufletul acela va fi nimicit din
poporul său»“.
28
Şi D omnul a vorbit lui MoiJertfa de
pace
29 se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel, zicând: «Cel care îşi va adu29 *Cap. 3.1.
ce jertfa* de pace Domnului să
aducă D omnului darul său din
30 *Cap. 3.3,4; 30 jertfa sa de pace. Chiar mâinile*
3.9,14.
sale să aducă jertfele prin foc
**Ex. 29.24.
ale Domnului; să aducă grăsimea
Cap. 8.27;
9.21.
cu
pieptul: pieptul să fie legăNum. 6.20.
nat** ca dar legănat înaintea
31 D omnului. Şi preotul să ardă*
31 *Cap. 3.5,11;
grăsimea pe altar; şi pieptul** să
3.16.
**Vers. 34. 32 fie al lui Aaron şi al fiilor săi. Şi
să daţi preotului spata* dreaptă
32 *Ex. 29.27.
Cap. 9.21.
ca dar ridicat din jertfele voastre
Num. 6.20.
33 de pace. Şi acela dintre fiii lui
Aaron care aduce sângele jertfelor
de pace şi grăsimea va avea ca
34 parte a lui spata dreaptă. Şi am
34 *Cap. 10.14;
luat de la fiii lui Israel pieptul*
10.15.
Num. 18.18.
darului legănat şi spata** daru**Deut. 18.3.
lui ridicat† din jertfele lor de
†Ex. 29.28.
pace şi le-am dat lui Aaron, preoNum. 18.19.
tul, şi fiilor lui printr-o rânduială pentru totdeauna din partea fii35 lor lui Israel. Aceasta este partea
35 *Num. 18.8.
ungerii* lui Aaron şi a ungerii
fiilor lui din jertfele prin foc ale
D omnului, din ziua când îi va
înfăţişa el să fie în slujba de preoţi
D omnului, partea despre care
36
ai
36 *Ex. 40.13;
40.15.
a poruncit Domnul să se dea lor de
Cap. 8.12,30.
către fiii lui Israel, din ziua când îi
va unge* el: este o rânduială pentru totdeauna în generaţiile lor»“.
37 *Cap. 6.9.
37
Aceasta este legea arderii-de**Cap. 6.14.
tot*,
a darului** de mâncare, şi a
†Cap. 6.25.
jertfei pentru păcat†, şi a jertfei
††Vers. 1.
*†Ex. 29.22;
pentru
vină††, şi a jertfei pentru
29.34.
consacrare*†, şi a jertfei de paCap. 6.20.
†*Vers. 11. 38 ce†*, pe care a poruncit-o* Domnul lui Moise pe muntele Sinai,
38 *Cap. 1.1,2;
26.46; 27.34.
în ziua când a poruncit fiilor lui
Deut. 4.5.
Israel să aducă darurile lor Domnului în pustiul Sinai.
Şi D omnul a vorbit lui MoiConsacrarea 8
lui Aaron şi 2 se, zicând: „Ia* pe Aaron şi pe fiii
a fiilor săi

2 *Ex. 29.1-3.
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a Lit. „scăldat“
c Sau „pe“

lui cu el, şi hainele** şi untdelemnul† ungerii şi viţelul jertfei
pentru păcat şi cei doi berbeci
3 şi coşul cu azime şi strânge toată adunarea la intrarea cortului
4 întâlnirii“. Şi Moise a făcut cum
îi poruncise D omnul. Şi adunarea a fost strânsă la intrarea
5 cortului întâlnirii. Şi Moise a zis
adunării: „Acesta* este lucrul
poruncit de Domnul să se facă“.
6 Şi Moise a apropiat pe Aaron
şi pe fiii săi şi i-a spălata* cu
7 apă. Şi a pus* pe el cămaşa şi
l-a încins cu brâul şi l-a îmbrăcat cu mantia şi a pus efodul
pe el şi l-a încins cu brâul efo8 dului şi a legat efodul de el. Şi a
pus pieptarul* pe el şi a pus în
9 pieptar Urim** şi Tumimb. Şi i-a
pus mitra* pe cap, iar pe mitră,
în partea dinainte a ei, a pus
placa** de aur, diadema† sfântă,
cum poruncise Domnul lui Moi10 se. Şi Moise a luat untdelemnul*
ungerii şi a uns cortul şi tot ce era
11 în el şi le-a sfinţit. Şi a stropit din
el pe altar de şapte ori şi a uns
altarul şi toate uneltele lui şi
ligheanul şi piciorul lui, ca să le
12 sfinţească*. Şi a turnat din untdelemnul* ungerii pe capul lui
Aaron şi l-a uns, ca să-l sfinţească.
13
Şi Moise a apropiat pe fiii*
lui Aaron şi i-a îmbrăcat cu cămăşile şi i-a încins cu brâiele şi
le-a legat tichiile, cum poruncise
14 Domnul lui Moise. Şi a apropiat
viţelul* adus ca jertfă pentru păcat. Şi Aaron şi fiii săi şi-au pus**
mâinile pe capul viţelului adus
15 ca jertfă pentru păcat. Şi l-a înjunghiat; şi Moise a luat sângele*
şi a pus cu degetul său pe coarnele altarului de jur-împrejur şi
a curăţit altarul** de păcat şi
a vărsat sângele la piciorul altarului şi l-a sfinţit, ca să facă is16 păşire pentruc el. Şi a luat toată
grăsimea* care era pe măruntaie

b Lumină şi Desăvârşire (în original cu articol hotărât)

2 **Ex. 28.2,4.
Cap. 6.10.
†Ex. 30.24;
30.25.

5 *Ex. 29.4.

6 *Ex. 30.19;
30.20.
Ps. 26.6.
1 Cor. 6.11.
Ef. 5.26.
7 *Ex. 28.4;
29.5.
8 *Ex. 28.30.
**Num. 27.21
Deut. 33.8.
1 Sam. 28.6.
9 *Ex. 29.6.
**Ex. 28.36-38;
39.30.
†Cap. 21.12.
10 *Ex. 36.26-29
Vers. 2.
11 *Ex. 29.36;
29.37; 30.29.

12 *Ex. 29.7;
30.30.
Cap. 21.10,12
Ps. 133.2.
13 *Ex. 29.8,9.

14 *Ex. 29.10.
Ezec. 43.19.
**Cap. 4.4.

15 *Ex. 29.12.
Cap. 4.7.
Ev. 9.21,22.
**Ex. 29.36.
Ezec. 43.20;
43.26.

16 *Ex. 29.13.
Cap. 4.8.
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17 *Ex. 29.14.
Cap. 4.11,12.

18 *Cap. 9.2.
**Ex. 29.15.

20 *Cap. 1.8,12.
21 *Ex. 29.18.

22 *Ex. 29.19.
**Ex. 29.31.
23 *Ex. 29.20.

24 *Ev. 9.22.

25 *Ex. 29.22.

26 *Ex. 29.23.

27 *Ex. 29.24.

28 *Ex. 29.25.

şi prapurul ficatului şi cei doi
rărunchi şi grăsimea lor şi Moise
17 le-a ars pe altar. Şi viţelul* şi pielea lui şi carnea lui şi balega lui
le-a ars cu foc afară din tabără,
cum poruncise D omnul lui Moi18 se. Şi a apropiat berbecul* arderii-de-tot. Şi Aaron şi fiii
săi şi-au pus mâinile pe capul**
19 berbecului. Şi l-a înjunghiat; şi
Moise a stropit sângele pe altar,
20 de jur-împrejur. Şi a tăiat berbecul în bucăţi*; şi Moise a ars
21 capul şi bucăţile şi grăsimea. Şi
a spălat în apă măruntaiele şi
picioarele. Şi Moise a ars berbecul întreg pe altar: a fost o ardere-de-tot de mireasmă* plăcută,
o jertfă prin foc pentru Domnul,
cum poruncise Domnul lui Moise.
22 Şi a apropiat al doilea* berbec,
berbecul pentru consacrarea**. Şi
Aaron şi fiii săi şi-au pus mâini23 le pe capul berbecului. Şi l-a înjunghiat; şi Moise a luat din sângele lui şi a pus* pe lobul urechii
drepte a lui Aaron şi pe degetul
mare al mâinii lui drepte şi pe
degetul mare al piciorului său
24 drept. Şi a apropiat pe fiii lui
Aaron; şi Moise a pus din sânge
pe lobul urechii drepte a lor şi
pe degetul mare al mâinii lor
drepte şi pe degetul mare al piciorului lor drept. Şi Moise a
stropit* sângele pe altar, de jur25 împrejur. Şi a luat* grăsimea şi
grăsimea cozii şi toată grăsimea
care era pe măruntaie şi prapurul ficatului şi cei doi rărunchi şi
26 grăsimea lor şi spata dreaptă. Şi
a luat din coşul* cu azime, care
era înaintea D omnului, o turtă
fără aluat şi o turtă de pâine făcută cu untdelemn şi o plăcintă
şi le-a pus pe grăsimi şi pe
27 spata dreaptă. Şi le-a pus pe
toate în* mâinile lui Aaron şi în
mâinile fiilor lui şi le-a legănat
ca dar legănat înaintea D omnu28 lui. Şi Moise le-a luat* din mâi-
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nile lor şi le-a ars pe altar deasu-pra 28 **Gen. 8.21.
arderii-de-tot; au fost un dar
de consacrare, de mireasmă**
plăcută, o jertfă prin foc pentru
29 Domnul. Şi Moise a luat pieptul*
7.31-34
şi l-a legănat ca dar legănat înain- 29 *Cap.
**Ex. 29.26.
tea Domnului; a fost partea** lui
Moise din berbecul pentru consacrare, aşa cum îi poruncise Dom30 nul lui Moise. Şi Moise a luat din 30 *Ex. 29.21.
untdelemnul ungerii* şi din sânNum. 3.3.
**Ex. 30.30.
gele care era pe altar şi a stropit pe
Aaron, şi veşmintele lui, şi pe fiii
lui, şi veşmintele fiilor lui împreună cu el; şi a sfinţit** pe Aaron, veşmintele lui, şi pe fiii lui, şi veşmin31 tele fiilor lui împreună cu el. Şi Moi- 31 *Ex. 29.31;
29.32.
se a zis lui Aaron şi fiilor lui: „Fierbeţi* carnea la intrarea cortului
întâlnirii; şi mâncaţi-o acolo, şi pâinea care este în coşul jertfei pentru consacrare, aşa cum am poruncit, zicând: «Aaron şi fiii lui s-o
32 mănânce». Şi ce va rămâne* din
carne şi din pâine să ardeţi cu foc. 32 *Ex. 29.34.
33 Şi să nu ieşiţi de la intrarea cor- 33 *Ex. 29.30;
29.35.
tului întâlnirii şapte* zile, până
Ezec. 43.25;
în ziua când se vor împlini zile43.26.
le consacrării voastre; pentru că
34 şapte zile veţi fi consacraţi. Dom- 34 *Ev. 7.16.
nul a poruncit să se facă aşa
cum* s-a făcut astăzi, spre a face
35 ispăşire pentru voi. Şi veţi rămâ35 *Num. 3.7;
ne la intrarea cortului întâlnirii
9.19.
Deut. 11.1.
şapte zile, zi şi noapte, şi veţi
1 Împ. 2.3.
păzi* porunca Domnului, ca să nu
muriţi; pentru că aşa îmi este
36 poruncit“. Şi Aaron şi fiii lui au
făcut toate lucrurile pe care le-a
poruncit Domnul prin Moise.
Jertfele lui
9 Şi a fost aşa: în a opta* zi, Aaron
şi ale
Moise i-a chemat pe Aaron şi pe
fiilor săi
fiii săi şi pe bătrânii lui Israel.
2 Şi i-a zis lui Aaron: „Ia-ţi un viţel* 1 *Ezec. 43.27
ca jertfă pentru păcat şi un ber- 2 *Ex. 29.1.
Cap. 4.3; 8.14.
bec** ca ardere-de-tot, fără cu**Cap. 8.18.
sur, şi adu-i înaintea Domnului.
3 Şi să vorbeşti fiilor lui Israel,
3 *Cap. 4.23.
zicând: «Luaţi un ţap* dintre caEzra 6.17.
pre ca jertfă pentru păcat, şi un
viţel şi un miel, de câte un an,

a Lit. „berbecul pentru umplere a mâinilor“
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4 *Cap. 2.4.
**Ex. 29.43.
Vers. 6,23.

6 *Ex. 24.16.
Vers. 23.

7 *Cap. 4.3.
1 Sam. 3.14.
Ev. 5.3; 7.27;
9.7.
**Cap. 4.16;
4.20.
Ev. 5.1.

9 *Cap. 8.15.
Vers. 12,18.
**Cap. 4.7.

10 *Cap. 4.8;
8.16.

11 *Cap. 4.11;
4.12; 8.17.
12 *Cap. 1.5;
8.19.
13 *Cap. 8.20.
14 *Cap. 8.21.
15 *Cap. 4.28.
Vers. 3.
**Is. 53.10.
Ev. 2.17; 5.3.

16 *Cap. 1.3,10.
17 *Cap. 2.1,2.
Vers. 4.
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4 fără

cusur, ca ardere-de-tot, şi
un boua şi un berbec ca jertfă de
pace, ca să jertfiţi înaintea Domnului, şi un dar* de mâncare frământat cu untdelemn; pentru că
astăzi vi Se va arăta** Domnul»“.
5 Şi au luat înaintea cortului întâlnirii ce poruncise Moise; şi
toată adunarea s-a apropiat şi a
6 stat înaintea Domnului. Şi Moise
a zis: „Acesta este lucrul pe care
l-a poruncit Domnul să-l faceţi;
şi vi se va arăta* gloria D omnului“.
7
Şi Moise i-a zis lui Aaron: „Apropie-te de altar şi adu jertfa*
ta pentru păcat şi arderea ta
de tot şi fă ispăşire pentru tine
însuţi şi pentru popor; şi adu darul** poporului şi fă ispăşire pentru ei, cum a poruncit Domnul“.
8 Şi Aaron s-a apropiat de altar şi
a înjunghiat viţelul jertfei pentru
păcat, care era pentru el însuşi.
9 Şi fiii* lui Aaron au adus sângele
la el, şi el şi-a înmuiat degetul în
sânge şi a pus** pe coarnele altarului şi a vărsat sângele la pi10 ciorul altarului. Şi grăsimea* şi
rărunchii şi prapurul de pe ficatul
jertfei pentru păcat le-a arsb pe
altar, aşa cum poruncise Domnul
11 lui Moise. Şi carnea* şi pielea
le-a ars cu foc afară din tabără.
12 Şi a înjunghiat arderea-de-tot; şi
fiii lui Aaron i-au dat sângele, şi
el a stropit* pe altar, de jur-îm13 prejur. Şi i-au dat arderea-de-tot
în bucăţile* ei, şi capul, şi le-a
14 ars pe altar. Şi a spălat* măruntaiele şi picioarele şi le-a ars pes15 te arderea-de-tot pe altar. Şi a
adus darul poporului şi a luat
ţapul* jertfei pentru păcat**, care
era pentru popor, şi l-a înjunghiat
şi l-a adus pentru păcat, ca pe
16 cel dintâi. Şi a adus arderea-detot şi a făcut cu ea după* rân17 duială. Şi a adus darul* de mâncare şi a luat din el un pumn al
său plin şi l-a ars pe altar, pe lângă
a Taur
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b Le-a ars ca tămâia

arderea-de-tot** cea de dimi- 17 **Ex. 29.38.
Cap. 3.5.
18 neaţă. Şi a înjunghiat boula şi
berbecul jertfei* de pace, care 18 *Cap. 3.1.
era pentru popor. Şi fiii lui Aaron
i-au dat sângele şi el l-a stropit
19 pe altar de jur-împrejur; şi i-au 19 *Cap. 3.9.
adus bucăţile de grăsime* de boua
şi de berbec şi grăsimea cozii
şi ce acoperă măruntaiele şi ră20 runchii şi prapurul ficatului. Şi au 20 *Cap. 3.5,16.
pus bucăţile de grăsime deasupra
piepturilor şi el a ars* bucăţile de
21 grăsime pe altar. Şi Aaron a le- 21 *Ex. 29.24;
29.26.
gănat piepturile şi spata dreaptă
Cap. 7.30-34.
ca dar legănat* înaintea D omnului, aşa cum poruncise Moise.
22 Şi Aaron şi-a ridicat mâinile spre 22 *Num. 6.23.
Deut. 21.5.
popor şi i-a binecuvântat*; şi, duLc. 24.50.
pă ce a adus jertfa pentru păcat
şi arderea-de-tot şi jertfa de pace, a coborât.
23
Şi Moise şi Aaron au intrat 23 *Vers. 6.
Num. 14.10;
în cortul întâlnirii, şi au ieşit şi
16.19,42.
au binecuvântat poporul; şi gloria* Domnului s-a arătat între24 gului popor. Şi a ieşit foc* dina- 24 *Gen. 4.4.
Jud. 6.21.
intea Domnului şi a mistuit pe
1 Împ. 18.38.
altar arderea-de-tot şi bucăţile de
2 Cr. 7.1.
Ps. 20.3.
grăsime. Şi tot poporul a văzut şi
**Ezra 3.11.
au strigat de bucurie** şi au căPs. 5.11.
zut cu feţele la pământ.
lui
10 Şi fiii lui Aaron, Nadab* şi Moartea
şi a
Abihu şi-au luat** fiecare cădel- Nadab
lui Abihu
niţa şi au pus foc în ea şi au 1 *Ex. 24.1,9.
**Cap. 16.12
pus tămâie deasupra şi au adus
Num. 16.18.
înaintea D omnului foc străin†,
†Ex. 30.9.
2 ceea ce nu le poruncise El. Şi a
9.24.
ieşit foc* dinaintea Domnului şi 2 *Cap.
Num. 16.35.
**2 Sam. 6.7
i-a mistuit şi au murit** înaintea
3 D omnului. Şi Moise a zis lui 3 *Ex. 19.22.
Aaron: „Aceasta este ceea ce a
Is. 52.11.
Ezec. 20.41;
spus D omnul, zicând: «Voi fi
38.16; 42.13.
sfinţit în cei care se apropie* de
**Ex. 14.4,17.
Is. 49.3.
Mine şi voi fi glorificat** în faţa
Ezec. 28.22.
întregului popor»“. Şi Aaron a
Ioan 13.31.
2 Tes. 1.10.
4 tăcut†. Şi Moise i-a chemat pe
†Ps. 39.9.
Mişael şi pe Elţafan, fiii lui
Uziel*, unchiul lui Aaron, şi le-a 4 *Ex. 6.18,22.
Num. 3.19,30.
zis: „Apropiaţi-vă, ridicaţi** pe
**Lc. 7.12.
Fap. 5.6,9,10
fraţii voştri dinaintea sfântului
5 locaş, afară din tabără“. Şi s-au

LEVITIC
5 *Ex. 29.5.
Cap. 8.13.

apropiat şi i-au dus în cămăşile*
lor afară din tabără, aşa cum
6 spusese Moise. Şi Moise a zis lui
6 *Ex. 33.5.
Aaron, şi lui Eleazar şi lui Itamar,
Cap. 13.45;
21.10.
fiii săi: „Să nu vă descoperiţi caNum. 6.7.
petele*
şi să nu vă sfâşiaţi haiDeut. 33.9.
Ezec. 24.16;
nele, ca să nu muriţi şi ca să nu
24.17.
Se mânie** El pe toată aduna**Num. 16.22
Ios. 7.1;
rea; ci fraţii voştri, toată casa lui
22.18,20.
Israel,
să plângă pentru arderea
2 Sam. 24.1.
7 pe care a aprins-o Domnul. Şi să
7 *Cap. 21.12.
nu ieşiţi* de la intrarea cortului
**Ex. 28.41.
întâlnirii, ca să nu muriţi; pentru
Cap. 8.30.
că untdelemnul ungerii** Domnului este peste voi“. Şi au făcut
după cuvântul lui Moise.
Părţile lui
8
Şi D omnul a vorbit lui AaAaron şi ale 9 ron, zicând: „Să nu bei vin* şi
fiilor săi
băutură tare, tu şi fiii tăi cu tine,
9 *Pr. 20.1.
Ezec. 44.21.
când veţi intra în cortul întâlniLc. 1.15.
rii, ca să nu muriţi: va fi o rânEf. 5.18.
1 Tim. 3.3.
duială pentru totdeauna în gene10 *Cap. 11.47. 10 raţiile voastre, ca să puteţi deoIer. 15.19.
sebi* între ce este sfânt şi ce nu
Ezec. 22.26;
este sfânt şi între ce este necurat
44.23.
11 şi ce este curat şi ca să-i învăţaţi*
11 *Deut. 17.10;
pe fiii lui Israel toate rânduielile
17.11; 24.8;
pe care D omnul le-a spus lor
33.10.
Neem. 8.2,8.
prina Moise“.
Ier. 18.18.
Şi Moise a vorbit lui Aaron, şi
12
Mal. 2.7.
lui Eleazar şi lui Itamar, fiii
12 *Ex. 29.2.
lui care rămăseseră: „Luaţi darul*
Num. 18.9,10
**Cap. 21.22
de mâncare care a rămas din
jertfele prin foc ale Domnului şi
mâncaţi-l cu azime lângă altar:
pentru că este preasfânt**. Şi să-l
13
13 *Cap. 2.3;
6.16.
mâncaţi într-un loc sfânt, pentru
că este partea* ta şi partea fiilor
tăi din jertfele prin foc ale Domnului; pentru că aşa mi s-a porun14 *Ex. 29.24; 14 cit. Şi să mâncaţi pieptul* legă29.26,27.
nat şi spata ridicată într-un loc
Cap. 7.31,34.
curat, tu şi fiii tăi şi fiicele tale
Num. 18.11.
cu tine; pentru că sunt date ca
parte a ta şi parte a fiilor tăi din
jertfele de pace ale fiilor lui Israel. Ei vor aduce spata ridica15
15 *Cap. 7.29;
7.30,34.
tă* şi pieptul legănat împreună
cu jertfele prin foc, care sunt bucăţile de grăsime, ca să le legene
ca dar legănat înaintea D omnua Lit. „prin mâna lui“
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lui; şi vor fi ale tale şi ale fiilor
tăi cu tine: este o rânduială pentru
totdeauna, aşa cum a poruncit
16 D omnul“. Şi Moise a căutat cu 16 *Cap. 9.3,15.
atenţie ţapul* jertfei pentru păcat
şi, iată, fusese ars de tot. Şi s-a
mâniat pe Eleazar şi pe Itamar,
fiii lui Aaron care rămăseseră, zi17 când: „Pentru ce n-aţi mâncat* 17 *Cap.6.26,29
**Ex. 28.38.
jertfa pentru păcat într-un loc
Cap. 22.16.
sfânt? Pentru că este preasfântă;
Num. 18.1.
şi v-a dat-o ca să purtaţi** nelegiuirea adunării, ca să faceţi ispăşire pentru ei înaintea Domnu18 lui. Iată, sângele* ei nu a fost 18 *Cap. 6.30.
adus înăuntru în sfântul locaş;
trebuia negreşit s-o mâncaţi în
sfântul locaş, aşa cum am porun19 cit“. Şi Aaron a zis lui Moise: „Iată, 19 *Cap. 9.8,12.
**Ier. 6.20;
astăzi şi-au adus* jertfa lor pen14.12.
tru păcat şi arderea lor de tot înaOsea 9.4.
Mal. 1.10,13
intea Domnului şi astfel de lucruri mi s-au întâmplat; şi, dacă aş
fi mâncat astăzi jertfa pentru
păcat, ar fi fost bine** în ochii
20 Domnului?“ Şi Moise a auzit şi
a fost bine în ochii lui.
11 Şi Domnul a vorbit lui Moi- Animalele
curate şi
se şi lui Aaron, spunându-le: necurate
2 „Vorbiţi fiilor lui Israel, zicând:
«Acestea sunt vieţuitoarele* pe 2 *Deut. 14.4.
care le veţi mânca dintre toate
animalele care sunt pe pământ.
3 Dintre animale, să mâncaţi orice
are copita despicată şi piciorul
complet despărţit şi care rume4 gă. Dintre* cele care rumegă sau 4 *Fap. 10.14.
care au copita despicată, numai
pe acestea să nu le mâncaţi: cămila, pentru că rumegă, dar nu are
copita despicată – vă este necu5 rată. Şi şafanulb, pentru că rumegă, dar nu are unghiac despicată –
6 vă este necurat. Şi arnebetulb*,
6 *Deut. 14.7.
pentru că rumegă, dar nu are unghiac despicată – vă este necurat.
7 Şi porcul*, pentru că are copita 7 *Is. 65.4;
66.3,17.
despicată şi piciorul complet desLc. 15.15.
părţit, dar nu rumegă – vă este
2 Pet. 2.22.
8 necurat. Să nu mâncaţi din carnea
lor şi să nu vă atingeţi de trupuri-

b Animal asemănător cu iepurele, necunoscut la noi

c Sau „copita“
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13 *Deut. 14.12.

22 *Mt. 3.4.
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25 *Vers. 40.
Cap. 14.8;
15.5.
Num. 19.10;
19.22; 31.24

a Uliul
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le lor moarte – vă sunt necurate*.
Şi din* toate cele care sunt în
ape, pe acestea să le mâncaţi: să
mâncaţi orice are aripioare şi
solzi, în ape, în mări şi în râuri.
10 Dar toate câte nu au aripioare,
nici solzi, în mări şi în râuri, din
toate câte mişună în ape şi din
orice vietăţi care sunt în ape,
11 să vă fie urâciune*. Şi ele să vă
fie urâciune: să nu mâncaţi din
carnea lor şi trupurile lor moarte
12 să vă fie urâciune. Tot ce este în
ape şi nu are aripioare şi solzi
să vă fie urâciune.
13
Şi acestea* să le aveţi ca urâciune printre păsări, să nu fie
mâncate, să vă fie urâciune: vulturul şi gripsorula şi vulturul de
14 mare şi şorecarul şi şoimul, după
15 felul lor; orice corb, după felul
16 său, şi struţul şi bufniţa şi pescăruşul şi coroiul, după felul lor,
17 şi huhurezul şi eretele şi ibisul
18 şi lebăda şi pelicanul şi vulturul
19 hoitar, după felul lor, şi barza,
corbul de mare, după felul lor,
şi pupăza şi liliacul.
20
Orice târâtoare înaripată care
merge pe toate cele patru picioa21 re să vă fie urâciune. Numai pe
acestea să le mâncaţi din orice târâtoare înaripată care merge pe
toate cele patru picioare: pe cele
care au picioare cu încheieturi, cu
22 care să sară pe pământ. Pe acestea să le mâncaţi dintre ele: arbe*, după felul ei, şi solam, după
felul ei, şi hargol, după felul ei,
23 şi hargab, după felul ei b. Dar
orice târâtoare înaripată care are
patru picioare să vă fie urâciune.
24 Şi vă veţi face necuraţi prin
ele; oricine se va atinge de trupul
lor mort să fie necurat până sea25 ra. Şi oricine va purta din trupul
lor mort să-şi spele* hainele şi
26 va fi necurat până seara. Orice animal care are copita despicată
9

şi nu are piciorul complet despărţit, nici nu rumegă, să vă fie
necurat; oricine se va atinge de
27 ele va fi necurat. Şi orice merge
pe labele sale, între tot felul de
animale care merg pe toate cele
patru picioare să vă fie necurat;
oricine va atinge trupul lor mort
28 va fi necurat până seara. Şi cel
care va purta trupul lor mort să-şi
spele hainele şi să fie necurat
până seara; ele să vă fie necurate.
29
Şi acestea să vă fie necurate
dintre târâtoarele care mişunăc
pe pământ: nevăstuica şi şoarecele* de câmp şi şopârla, după
30 felul lor, şi ariciul şi broasca şi
şopârla de nisip şi melcul şi ca31 meleonuld. Acestea vor fi necurate
pentru voi dintre toate cele care
se târăsc: oricine se va atinge de
ele, după ce vor fi murit, să fie
32 necurat până seara. Şi peste orice
va cădea ceva din ele, după ce
vor fi murit, va fi necurat, orice
vas de lemn, sau haină, sau piele,
sau sac; orice vas cu care se face
vreun lucru să se pună în apă*
şi să fie necurat până seara; după
33 aceea va fi curat. Şi orice vas de
lut în care va cădea ceva din ele
– tot ce va fi în el să fie necurat;
34 şi să-l spargeţi*. Orice hrană care
se mănâncă, peste care a venit
asemenea apă, să fie necurată; şi
orice băutură care se bea dintr-un
35 asemenea vas să fie necurată. Şi
orice lucru peste care va cădea
din trupul lor mort să fie necurat; cuptor sau vatră, să se dărâme; sunt necurate şi să vă fie
36 necurate. Dar, o fântână sau un
puţ în care sunt ape adunate vor
fi curate. Dar orice se va atinge
de trupul lor mort să fie necurat.
37 Şi dacă va cădea din trupul lor
mort peste vreo sămânţă de semănat, care va fi semănată, va fi
38 curată. Dar dacă se va pune apă

b Patru tipuri diferite de lăcuste c Sau „care se târăsc“

29 *Is. 66.17.

32 *Cap. 15.12.

33 *Cap. 6.28.

d Sau „şopârla ţipătoare şi şopârla mare

roşie şi şopârla căţărătoare şi cometul şi cameleonul“; sau „dihorul şi cameleonul şi şopârla şi melcul şi
cârtiţa“; unele sunt reptile neidentificate.
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peste sămânţă şi va cădea din
trupul lui mort peste ea, să vă
39 fie necurată. Şi orice animal care
este de mâncare pentru tine, dacă
moare, atunci cel care se atinge
de trupul lui mort să fie necurat
40 până seara. Şi cel* care va mânca
40 *Cap. 17.15;
din trupul lui mort să-şi spele
22.8.
Deut. 14.21.
hainele şi să fie necurat până
Ezec. 4.14;
seara: tot aşa şi cel care va purta
44.31.
trupul lui mort să-şi spele hainele şi să fie necurat până seara.
Şi orice târâtoare care se tâ41
41 *Vers. 29.
răşte* pe pământ să vă fie urâ42 ciune; să nu se mănânce. Şi tot
ce se târăşte pe pântece şi tot ce
merge pe toate cele patru picioare şi tot ce are multe picioare, orice târâtoare care mişună pe pământ – pe acestea să nu le mân43 *Cap. 20.25. 43 caţi, pentru că sunt urâciune. Nu
vă faceţi sufletele urâcioase* cu
vreo târâtoare care se târăşte şi nu
vă întinaţi cu ele ca să vă faceţi
44 necuraţi prin ele. Pentru că Eu*
44 *Ex. 6.7;
sunt Domnul Dumnezeul vostru:
16.12; 23.25.
Is. 43.3; 51.15
deci sfinţiţi-vă şi fiţi** sfinţi, pen**Ex. 19.6.
tru că Eu sunt sfânt; şi să nu vă
Cap. 19.2.
1 Tes. 4.7.
întinaţi cu nici un fel de târâtoare
1 Pet. 1.15,16
45 care se târăşte pe pământ. Pentru
45 *Ex. 20.2.
că Eu* sunt Domnul care v-am
Cap. 22.33;
scos din ţara Egiptului, ca să fiu
25.38; 26.45.
Dumnezeul vostru; voi dar să fiţi
sfinţi, pentru că Eu sunt sfânt.
46
Aceasta este legea animalului,
şi a păsării, şi a oricărei vietăţi care se mişcă în ape, şi a oricărei
făpturi care se târăşte pe pământ:
47 *Cap. 10.10. 47 ca să puteţi deosebi* între cele
Ezec. 22.26;
necurate şi cele curate, şi între ani44.23.
malul care se poate mânca şi animalul care nu se poate mânca»“.
Curăţirea 12 Şi Domnul a vorbit lui Moise,
femeilor
2 spunând: „Vorbeşte fiilor lui Isradupă
el, zicând: «Dacă o femeie rămânaştere
ne însărcinată şi naşte un copil de
parte bărbăteascăa, să fie necu2 *Lc. 2.22.
**Cap. 15.19;
rată* şapte zile; să fie necurată
18.19.
3 ca în zilele perioadei** ei. Şi, în
3 *Gen. 17.12.
ziua a opta*, să i se circumcidă coLc. 1.59; 2.21
Ioan 7.22,23 4 pilului carnea prepuţului. Şi ea să
a Lit. „naşte o parte bărbătească“

13:5

stea treizeci şi trei de zile în sângele curăţirii ei; să nu se atingă de
nimic sfânt şi să nu intre în locaşul
sfânt, până se vor împlini zilele
5 curăţirii ei. Şi dacă ea va naşte un
copil de parte femeiascăb, să fie
necurată două săptămâni, ca în
timpul perioadei ei; şi să stea şaizeci şi şase de zile în sângele cu6 răţirii ei. Şi când se vor împlini 6 *Lc. 2.22.
zilele curăţirii* ei, pentru un fiu
**Cap. 5.7.
sau pentru o fiică, să aducă la
preot, la intrarea cortului întâlnirii,
un miel de un an ca ardere-de-tot
şi un pui de porumbel** sau o tur7 turică drept jertfă pentru păcat. Şi
7 *Lev. 20.18
el să le aducă înaintea Domnului
şi să facă ispăşire pentru ea; şi va
fi curată de curgereac* sângelui
ei. Aceasta este legea pentru cea
care a născut o parte bărbătească
sau o parte femeiască.
8
Şi dacă nu-i va da mâna* să 8 *Lc. 2.24.
**Cap. 4.26.
aducă un miel, să aducă două
turturele sau doi pui de porumbel,
unul ca ardere-de-tot şi altul ca
jertfă pentru păcat; şi preotul să
facă ispăşire** pentru ea; şi va
fi curată»“.
Legi
13 Şi Domnul a vorbit lui Moise referitoare
2 şi lui Aaron, zicând: „Când un om la unele boli
va avea pe pielea cărnii lui o
de piele
umflătură sau o crustă* sau o pată
2 *Cap. 14.56.
albă, şi ea se va face pe pielea
Deut. 28.27.
**Deut.24.8.
cărnii lui o rană** de lepră, atunci
†Deut.17.8,9
să fie adus† la preotul Aaron, sau
Lc. 17.14.
Ev. 4.16.
la unul dintre fiii lui, preoţii.
3 Şi preotul să vadă rana pe pielea 3 *Vers. 4,10.
cărnii şi dacă părul* în rană s-a
schimbat în alb şi rana pare mai
adâncă decât pielea cărnii sale,
este rană de lepră; şi preotul să-l
vadă şi să-l declare necurat.
4 Şi dacă pata pe pielea cărnii sale
va fi albă şi nu pare mai adâncă
decât pielea şi părul ei nu s-a
schimbat în alb, atunci preotul să-l
închidăd pe cel cu rana şapte zile.
5 Şi a şaptea zi să-l vadă preotul;
şi, iată, în ochii lui rana stă pe
loc şi rana nu s-a întins pe piele;

b Lit. „naşte o parte femeiască“

c Lit. „izvorul“

d Sau „să-l izoleze“
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6 *Cap. 11.25;
14.8.

10 *Num. 12.10
2 Împ. 5.27.
2 Cr. 26.20.

16 *Lc. 5.14.

18 *Ex. 9.9.
Deut. 28.27.
Iov 2.7.
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atunci preotul să-l închidă alte
zile. Şi a şaptea zi preotul
să-l vadă din nou; şi, iată, rana
s-a făcut palidă şi rana nu s-a
întins pe piele; atunci preotul să-l
declare curat: este bubă; şi să-şi
7 spele* hainele şi va fi curat. Dar
dacă buba s-a întins mult pe piele,
după ce a fost văzut de preot
pentru curăţirea lui, să fie văzut
8 din nou de preot. Şi preotul să se
uite la el; şi, iată, buba s-a întins
pe piele; atunci preotul să-l declare necurat: este lepră.
Când o rană ca de lepră va fi
9
într-un om, atunci el să fie adus
10 la preot. Şi să-l vadă* preotul; şi,
iată, este o umflătură albă în piele şi ea a schimbat părul în alb
şi este urmă de carne vie în um11 flătură: este lepră veche în pielea
cărnii lui; atunci preotul să-l declare necurat şi să nu-l închidă,
12 pentru că este necurat. Şi dacă
lepra se va întinde mult în piele şi
lepra va acoperi toată pielea celui cu rana, de la capul lui până
la picioarele lui, până unde va
13 vedea preotul, şi preotul îl va
cerceta şi, iată, lepra a acoperit
toată carnea lui, atunci va declara curat pe cel cu rana: s-a schim14 bat toată în alb: este curat. Şi, în
ziua când se va arăta pe el carne
15 vie, va fi necurat. Şi preotul se va
uita la carnea vie şi-l va declara
necurat: carnea vie este necurată,
16 este lepră. Sau dacă din nou carnea vie se va schimba şi va
deveni albă, atunci el să vină la*
17 preot. Şi preotul să-l vadă; şi,
iată, rana s-a schimbat în alb;
atunci preotul să-l declare curat
pe cel cu rana: este curat.
18
Şi carnea, dacă a avut pe pie19 lea ei coptură* şi s-a vindecat şi
în locul copturii este o umflătură
albă sau o pată alb-roşiatică,
20 atunci să se arate preotului. Şi
preotul s-o vadă; şi, iată, ea pare
mai adâncă decât pielea şi părul
ei s-a schimbat în alb; atunci
preotul să-l declare necurat: este
6 şapte

o rană de lepră care a erupt în-

21 tr-o umflătură. Dar dacă preotul se

uită la ea şi, iată, nu sunt peri
albi în ea şi nu este mai adâncă
decât pielea, ci este palidă, atunci
preotul să-l închidă şapte zile.
22 Şi dacă se va întinde mult în piele, atunci preotul să-l declare ne23 curat: este o rană. Şi dacă pata
albă va sta pe loc şi nu se va întinde, este cicatricea copturii; şi
preotul să-l declare curat.
24
Şi dacă în carne, în pielea ei,
este o umflătură arzătoare şi locul umflăturii se face o pată alb25 roşiatică sau albă, atunci s-o vadă
preotul; şi, iată, părul s-a schimbat în alb* în pata albă şi ea
pare mai adâncă decât pielea: este
lepră, a erupt în umflătură; şi
preotul să-l declare necurat: este
26 o rană de lepră. Dar dacă preotul
se uită la ea şi, iată, nu este păr
alb în pata albă şi ea nu este mai
adâncă decât pielea, ci este palidă, atunci preotul să-l închidă
27 şapte zile. Şi preotul să-l vadă a
şaptea zi: dacă s-a întins mult în
piele, atunci preotul să-l declare
28 necurat: este o rană de lepră. Şi
dacă pata albă a stat pe loc şi
nu s-a întins în piele şi este palidă: este ridicătura umflăturii; şi
preotul să-l declare curat, pentru
că este cicatricea umflăturii.
29
Şi dacă un bărbat sau o femeie va avea o rană pe cap sau pe
30 barbă şi preotul va vedea rana
şi, iată, pare mai adâncă decât
pielea şi în ea este păr subţire
galben, atunci preotul să-l declare necurat: este eczemă, lepră de
31 cap sau de barbă. Şi dacă preotul
vede rana eczemei şi, iată, nu pare mai adâncă decât pielea şi nu
este păr negru în ea, atunci preotul să închidă şapte zile pe cel
32 cu rana eczemei. Şi a şaptea zi
preotul să vadă rana; şi, iată, eczema nu s-a întins şi nu este păr
galben în ea şi eczema nu pare
33 mai adâncă decât pielea, atunci
să se radă, dar să nu radă eczema;

25 *Ex. 4.6.
Num. 12.10.
2 Împ. 5.27.
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şi preotul să închidă alte şapte 48 sau într-o haină de in, fie în urzeală, fie în bătătură de in sau de
zi preotul să vadă eczema; şi, iată,
lână, sau în piele sau în orice lucru
eczema nu s-a întins în piele 49 de piele, şi rana va fi verzuie sau
şi nu pare mai adâncă decât pieroşiatică în haină, sau în piele, sau
lea; atunci preotul să-l declare
în urzeală, sau în bătătură sau în
curat; şi el să-şi spele hainele şi
orice lucru de piele, este rană de
35 va fi curat. Dar dacă eczema s-a
lepră şi să se arate preotului.
întins mult în piele după curăţi- 50 Şi preotul să vadă* rana şi să
36 rea lui, atunci să-l vadă preotul;
închidă şapte zile lucrul care are
şi, iată, eczema s-a întins în pie- 51 rana. Şi a şaptea zi să vadă rana;
le; preotul să nu se uite după
dacă rana s-a întins în haină, fie
37 păr galben: este necurat. Dar
în urzeală, fie în bătătură, sau
dacă în ochii lui eczema a stat pe
în piele, în orice lucru făcut din
loc şi a crescut păr negru în ea,
piele, rana este lepră* care roade:
eczema s-a vindecat: este curat; 52 lucrul este necurat. Şi să ardă
şi preotul să-l declare curat.
haina, sau urzeala, sau bătătura
Şi dacă un bărbat sau o feme38
de lână sau de in, sau orice luie vor avea în pielea cărnii lor
cru de piele, în care va fi rana,
39 pete, pete albe, atunci să vadă
pentru că este lepră care roade:
preotul; şi, iată, petele în pielea 53 să se ardă cu foc. Şi dacă preocărnii lor sunt alb-palide; este o
tul se va uita şi, iată, rana nu s-a
erupţie care a erupt în piele:
întins în haină, sau în urzeală, sau
40 *2 Împ. 2.23. 40 este curat. Şi dacă unui bărbat
în bătătură, sau în orice lucru
Amos 8.10.
i-a căzut părul de pe cap, este 54 de piele, atunci preotul să porun41 chel*: este curat. Şi dacă i-a căcească să se spele lucrul în care
zut părul de pe cap dinspre faţă,
este rana şi să-l închidă alte şapeste chel în partea dinainte: este 55 te zile. Şi, după ce s-a spălat rana,
42 curat. Şi dacă pe capul chel sau
preotul să vadă şi, iată, rana
pe partea cheală dinainte va fi o
nu şi-a schimbat culoarea şi rana
bubă alb-roşiatică, este lepră care
nu s-a întins: este necurat; să-l arzi
a erupt pe capul lui chel sau pe
cu foc; este o rană care roade, fie în
43 partea cheală dinainte. Şi să-l vapartea din spate, fie în partea
dă preotul; şi, iată, umflătura bu- 56 din faţă. Şi dacă preotul se va
bei este alb-roşiatică pe capul lui
uita şi, iată, rana, după spălarea ei,
chel sau pe partea cheală dinaina devenit palidă, atunci s-o rupă
te, ca înfăţişarea leprei în pielea
din haină, sau din piele, sau din
44 cărnii: este un om lepros, este ne- 57 urzeală, sau din bătătură. Şi dacă
curat. Preotul să-l declare necurat
se va mai vedea în haină, sau
negreşit; rana lui este pe capul lui.
în urzeală, sau în bătătură, sau în
Iar cât despre leprosul în care
orice lucru de piele, este o erup45 *Cap. 10.6. 45
**Ezec. 24.17;
este
rana:
hainele*
lui
să
fie
sfâţie: să arzi cu foc lucrul în care
24.22.
şiate şi capul lui să fie descope- 58 este rana. Şi haina, sau urzeala,
Mica 3.7.
†Plân. 4.15.
rit şi să-şi acopere** barbaa şi să
sau bătătura, sau orice lucru de
piele pe care l-ai spălat, şi de unde
46 *Num. 5.2. 46 strige: «Necurat†, necurat!» În
2 Împ. 7.3;
toate zilele cât va fi rana pe el să
s-a dus rana, să se spele a doua
15.5.
fie
necurat:
este
necurat;
va
locui
59
oară şi va fi curat. Aceasta este
2 Cr. 26.21.
Lc. 17.12.
singur; locuinţa lui să fie afară*
legea rănii de lepră pe o haină de
din tabără.
lână sau de in, în urzeală, sau în
Şi dacă va fi o rană de lepră
bătătură, sau la orice lucru de
Lepra pe haine 47
într-o haină*, într-o haină de lână
piele, spre a-l declara curat sau
34 zile pe cel cu eczema. Şi a şaptea

47 *Ps. 109.18.

50 *Ezec. 44.23.
51 *Cap. 14.44.

a Lit. „buza de deasupra“
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Curăţirea
unui lepros
2 *2 Împ. 5.14.
**Mt. 8.2,4.
3 *Cap. 13.46.

4 *Cap. 1.14.
**Num. 19.6.
†Ev. 9.19.
††Ps. 51.7.

7 *Ev. 9.13.
Ezec. 36.25.
**2 Împ. 5.10;
5.14.
8 *Cap. 11.25;
13.6.
**Vers. 20.
†Num. 12.15.

10 *Mt. 8.4.
Mc. 1.44.
Lc. 5.14.
**Cap. 2.1.
Num. 15.4.
†Vers. 12,15,
21,24.

12 *Cap. 5.6,18;
6.6.
**Ex. 29.24;
29.26.

spre a-l declara necurat“.
14 Şi Domnul a vorbit lui Moi2 se, zicând: „Aceasta este legea
celui lepros în ziua curăţirii* lui: să
3 fie adus la** preot. Şi preotul să
iasă afară* din tabără şi preotul
să-l vadă; şi, iată, rana de lepră
4 s-a vindecat în lepros; atunci
preotul să poruncească să se ia,
pentru acela care va fi curăţit,
două păsăria* vii, curate, şi lemn
de cedru** şi stacojiu† şi isop††.
5 Şi preotul să poruncească să
fie înjunghiată una din păsări
într-un vas de lut deasupra unei
6 ape curgătoareb. Şi să ia pasărea
vie şi lemnele de cedru şi stacojiul şi isopul şi să le înmoaie cu
pasărea vie în sângele păsării
care a fost înjunghiată deasupra
7 unei ape curgătoare. Şi să stropească* de şapte** ori peste cel
care va fi curăţit de lepră şi să-l
declare curat; şi să dea drumul
8 păsării vii pe câmp deschis. Şi cel
care va fi curăţit să-şi spele*
hainele şi să-şi radă tot părul şi
să se scalde în apă; şi va fi curat**. Şi, după aceasta, să intre
în tabără şi să locuiască şapte†
9 zile afară din cortul său. Şi va
fi aşa: a şaptea zi îşi va rade
tot părul, capul său şi barba sa
şi sprâncenele sale; să-şi radă
tot părul şi să-şi spele hainele
şi să-şi scalde carnea în apă; şi
va fi curat.
10
Şi a opta zi să ia* doi miei
fără cusur şi o mieluşea de un an
fără cusur şi trei zecimi de floare
a făinii frământată cu untdelemn,
ca dar de mâncare**, şi un logc†
11 de untdelemn. Şi preotul care face curăţirea să înfăţişeze pe cel
care va fi curăţit şi acele lucruri
înaintea D omnului, la intrarea
12 cortului întâlnirii. Şi preotul să
ia unul dintre miei şi să-l aducă
jertfă pentru vină*, şi logul de
untdelemn, şi să le legene** ca
dar legănat înaintea D omnului.

a Sau „păsărele“
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să înjunghie mielul în locul*
unde se înjunghie jertfa pentru
păcat** şi arderea-de-tot, într-un
loc sfânt; pentru că jertfa pentru
vină, ca şi jertfa pentru păcat,
este a preotului: este preasfântă†.
14 Şi preotul să ia din sângele jertfei pentru vină şi preotul să pună
pe lobul* urechii drepte a celui
care va fi curăţit şi pe degetul
mare al mâinii lui drepte, şi pe
degetul mare al piciorului său
15 drept. Şi preotul să ia din logul
de untdelemn şi să toarne în palma mâinii stângi a lui, a preotu16 lui. Şi preotul să-şi înmoaie degetul mâinii drepte în untdelemnul care este în mâna stângă a
sa şi să stropească din untdelemn
cu degetul său de şapte ori îna17 intea D omnului. Şi, din untdelemnul rămas, care este în mâna
sa, preotul să pună pe lobul urechii drepte a celui care va fi curăţit
şi pe degetul mare al mâinii sale
drepte şi pe degetul mare al piciorului său drept, peste sângele
18 jertfei pentru vină. Şi untdelemnul
rămas, care este în mâna dreaptă
a preotului, să-l pună pe capul
celui care va fi curăţit; şi preotul
să facă ispăşire* pentru el înain19 tea Domnului. Şi preotul să aducă jertfa pentru păcat şi să facă
ispăşire* pentru cel care va fi curăţit de necurăţia lui şi, după
aceea, să înjunghie arderea-de20 tot. Şi preotul să aducă ardereade-tot şi darul de mâncare pe
altar; şi preotul să facă ispăşire
pentru el; şi va fi curat*.
21
Şi, dacă* va fi sărac şi nu-i
va da mâna, să ia un miel ca jertfă pentru vină drept dar legănat,
ca să facă ispăşire pentru el, şi
o zecime de floare a făinii frământată cu untdelemn, ca dar de
mâncare, şi un log** de untde22 lemn şi două turturele* sau doi
pui de porumbel, după cum îi va
da mâna: şi unul să fie jertfă pen-

b Lit. „peste apă vie“ (şi în v. 6 şi 50)

13 Şi

13 *Ex. 29.11.
Cap. 1.5,11;
4.4,24.
**Cap. 6.25-30;
7.7.
†Cap. 2.3;
7.6; 21.22.
14 *Ex. 29.20.
Cap. 8.23,24.

18 *Cap. 4.26.
Num. 15.28.
Ev. 2.17.

19 *Cap. 12.7.

20 *Vers. 8,9.

21 *Cap. 5.7,11;
12.8; 27.8.
**Vers. 10.

22 *Cap. 12.8;
15.14,15.

c A douăsprezecea parte dintr-un hin, 300 ml
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tru păcat şi altul ardere-de-tot.
23 *Vers. 10,11. 23 Şi să le aducă* la preot în ziua
a opta a curăţirii sale, la intrarea
cortului întâlnirii, înaintea Dom24 nului. Şi preotul să ia* mielul
24 *Vers. 12.
jertfei pentru vină şi logul de untdelemn şi preotul să le legene
ca dar legănat înaintea D om25 *Vers. 14.
25 nului. Şi să înjunghie mielul jertfei pentru vină; şi preotul să ia
din sângele* jertfei pentru
vină şi să pună pe lobul urechii
drepte a celui care va fi curăţit
şi pe degetul mare al mâinii lui
drepte şi pe degetul mare al
26 piciorului său drept. Şi preotul
să toarne din untdelemn în palma mâinii stângi a lui, a preotu27 lui. Şi preotul să stropească de
şapte ori înaintea Domnului cu
degetul mâinii sale drepte din
untdelemnul care este în mâna sa
28 stângă. Şi preotul să pună din untdelemnul care este în mâna sa pe
lobul urechii drepte a celui care
va fi curăţit şi pe degetul mare al
mâinii sale drepte şi pe degetul
mare al piciorului său drept, pe
locul sângelui jertfei pentru vină.
29 Şi untdelemnul rămas, care este
în palma mâinii preotului, să-l
pună pe capul celui care va fi
curăţit, ca să facă ispăşire pentru
30
el
înaintea Domnului. Şi să adu30 *Vers. 22.
că una* din turturele sau unul din
puii de porumbel, după cum i-a
31 *Cap. 5.7; 31 dat mâna. După cum i-a dat
15.15.
mâna, unul să fie jertfă pentru
păcat* şi altul ardere-de-tot, cu
darul de mâncare; şi preotul să
facă ispăşire pentru cel care va fi
32
curăţit înaintea Domnului. Aceas32 *Vers. 23.
ta este legea celui în care este o
rană de lepră, căruia nu-i dă mâna
să aducă pentru curăţirea* sa“.
33
Şi Domnul a vorbit lui Moise
Curăţirea
de lepră a 34 şi lui Aaron, zicând: „Când
unei case
veţi intra în ţara* Canaanului,
pe care v-o dau în stăpânire**, şi
34 *Deut. 17.14
voi pune o rană de lepră în vreo
**Gen. 17.8.
casă din ţara stăpânirii voastre,
Num. 32.22.
Deut. 7.1;
32.49.

35 atunci

să vină acela a cui este
casa şi să spună preotului, zicând:
«Mi se pare că este ceva* ca o
36 rană în casă». Şi preotul să poruncească să fie golită casa mai
înainte de a intra preotul în ea ca
să vadă rana, ca să nu se facă
necurate toate câte sunt în casă; şi,
după aceea, preotul să intre
37 să vadă casa. Şi să vadă rana; şi,
iată, rana este în pereţii casei, cu
gropiţe verzui sau roşiatice, şi par
38 mai adânci decât peretele; atunci
preotul să iasă din casă, la intrarea casei, şi să încuie casa şapte
39 zile. Şi preotul să se întoarcă a
şaptea zi şi să vadă: şi, iată, dacă
40 rana s-a întins pe pereţii casei, atunci preotul să poruncească să
se scoată pietrele în care este rana
şi să le arunce afară din cetate
41 într-un loc necurat. Şi să pună
să fie răzuită casa pe dinăuntru
de jur-împrejur şi să se arunce
tencuialaa care este răzuită, afară
din cetate, într-un loc necurat.
42 Şi să se ia alte pietre şi să se
pună în locul acelor pietre; şi
să se ia altă tencuială şi să se
43 tencuiască astfel casa. Şi dacă
rana se va întoarce şi va erupe
în casă după ce s-au scos pietrele
şi după ce s-a răzuit casa şi s-a
44 tencuit, atunci preotul să intre şi
să se uite; şi, iată, dacă rana s-a întins în casă, este o lepră care roa45 de* în casă: este necurată. Şi vor
demola casa, pietrele ei şi lemnele
ei şi toată tencuiala casei, şi
le vor scoate afară din cetate în46 tr-un loc* necurat. Şi cel care va
intra în casă în zilele cât va fi
încuiată să fie necurat până sea47 ra. Şi cel care va dormi în casă
să-şi spele hainele şi cel care va
mânca în casă să-şi spele hai48 nele. Şi dacă preotul va intra
şi se va uita şi, iată, rana nu s-a
întins în casă, după ce casa a
fost tencuită, atunci preotul să
declare casa curată, pentru că

35 *Ps. 91.10.
Pr. 3.33. Zah.
5.4.

44 *Cap. 13.51.

45 *Vers. 41.

a Lit. „praful“ (şi în v.42, 45)
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rana s-a vindecat.
Şi, ca să cureţe casa, el va
lua două* păsăria şi lemn de ce50 dru şi stacojiu şi isop. Şi să înjunghie una dintre păsări într-un vas de lut deasupra unei ape
51 curgătoare. Şi să ia lemnul de
51 *1 Împ. 4.33.
cedru şi isopul* şi stacojiul şi
Ps. 51.7.
pasărea vie şi să le înmoaie în
sângele păsării înjunghiate şi
în apa curgătoare şi să stropeas52 că de şapte ori casa. Şi să cureţe
casa de întinăciune cu sângele
păsării şi cu apa curgătoare şi
cu pasărea vie şi cu lemnul de
cedru şi cu isopul şi cu stacojiul.
53 Şi să dea drumul păsării vii afa53 *Vers. 20.
ră din cetate, pe câmp deschis, şi
să facă ispăşire* pentru casă; şi
va fi curată.
Aceasta este legea pentru
54 *Cap. 13.30. 54
orice rană de lepră şi pentru ec55 *Cap. 13.47. 55 zema* de cap, şi pentru lepra
**Vers. 34. 56 de haine* şi de case**, şi pentru
umflătură*, şi pentru bubă, şi
56 *Cap. 13.2.
57 pentru pete albicioase, ca să-i
57 *Deut. 24.8.
înveţe* când un lucru este necurat
Ezec. 44.23.
şi când este curatb. Aceasta este
legea leprei“.
Necurăţiile 15 Şi D omnul a vorbit lui Moibărbatului 2 se şi lui Aaron, zicând: „Vorbiţi
fiilor lui Israel şi spuneţi-le:
2 *Cap. 22.4.
Num. 5.2.
«Dacă un bărbat* va avea o
2 Sam. 3.29.
scurgere din carnea sa, din cauMt. 9.20.
Mc. 5.25.
3 za scurgerii lui este necurat. Şi
Lc. 8.43.
aceasta va fi necurăţia lui în scurgerea lui: fie că scurgerea lui va
ieşi din carnea sa, sau carnea
sa va opri scurgerea lui, aceasta
4 este necurăţia lui. Orice aşternut
pe care se va culca cel care are
scurgerea va fi necurat şi orice
lucru pe care se va aşeza va fi ne5 curat. Şi cel care se va atinge de
5 *Cap. 17.15.
aşternutul lui să-şi spele hainele
şi să se scalde* în apă şi să fie
6 necurat până seara. Şi cel care
va şedea pe lucrul pe care a şezut cel care are scurgere să-şi
spele hainele şi să se scalde în
apă şi să fie necurat până seara. Şi
49 *Vers. 4.

49

a Sau „păsărele“
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7 cel

care se va atinge de car-nea
celui care are scurgere să-şi spele
hainele şi să se scalde în
apă şi să fie necurat până seara. Şi
8 dacă cel care are scurgerea
va scuipa pe cel care este curat,
atunci acesta să-şi spele hainele
şi să se scalde în apă şi să fie
9 necurat până seara. Şi orice şa
pe care va călări cel care are
10 scurgerea va fi necurată. Şi oricine se va atinge de ceva care
va fi sub el să fie necurat până
seara; şi cel care va purta unul
dintre aceste lucruri să-şi spele
hainele şi să se scalde în apă şi
11 să fie necurat până seara. Şi
oricine va fi atins de cel care are
scurgerea şi nu-şi va spăla mâinile în apă, să-şi spele hainele şi
să se scalde în apă şi să fie ne12 curat până seara. Şi vasul de lut*
de care se va atinge cel care are
scurgerea să se spargă şi orice
vas de lemn** să se spele în apă.
13
Şi, când cel care are scurgerea se va curăţi de scurgerea sa,
să-şi numere şapte* zile pentru
curăţirea sa şi să-şi spele hainele
şi să-şi scalde carnea în apă
14 curgătoare şi va fi curat. Şi în a
opta zi să ia două turturele* sau
doi pui de porumbel şi să vină
înaintea D omnului la intrarea
cortului întâlnirii şi să le dea
15 preotului. Şi preotul să le aducă,
una jertfă* pentru păcat şi una
ardere-de-tot. Şi preotul să facă
ispăşire** pentru el înaintea
Domnului pentru scurgerea sa.
16
Şi orice om* care va avea o
scurgere de sămânţă să-şi scalde
toată carnea în apă şi să fie ne17 curat până seara. Şi orice haină
şi orice piele peste care va fi sămânţa să se spele cu apă şi să
18 fie necurate până seara. Şi femeia cu care se va culca bărbatul cu sămânţa – amândoi să se
scalde în apă şi să fie necuraţi*
până seara.

b Lit. „în ziua necurăţiei şi în ziua curăţiei“

12 *Cap. 6.28;
11.33.
**Cap. 11.32

13 *Cap. 14.8.
Vers. 28.

14 *Cap. 14.22;
14.23.

15 *Cap. 5.7;
14.30,31.
**Cap. 14.19

16 *Cap. 22.4.
Deut. 23.10.

18 *1 Sam. 21.4
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Necurăţiile 19
femeii
19 *Cap. 12.2.

24 *Cap. 18.19;
20.18.

25 *Mt. 9.20.
Mc. 5.25.
Lc. 8.43.

28 *Vers. 13.

30 *Cap. 5.7.

Şi când o femeie va avea o
intea D omnului pentru scurgescurgere, şi scurgerea ei în carrea necurăţiei ei.
nea ei va fi sânge, să fie şapte* 31
Şi să despărţiţi* pe fiii lui Iszile în necurăţia ei; şi oricine se
rael de necurăţia lor, ca să nu moava atinge de ea să fie necurat
ră în necurăţia lor, întinând** cor20 până seara. Şi orice lucru pe care
tul Meu, care este în mijlocul lor.
se va culca ea în necurăţia ei 32
Aceasta este legea pentru cel
să fie necurat. Şi orice lucru pe
care are o scurgere*, şi pentru cel
care va şedea ea să fie necurat.
din care va ieşi sămânţa spre a fi
21 Şi cel care se va atinge de aş- 33 întinat prin ea, şi pentru femeia*
ternutul ei să-şi spele hainele
care suferă de necurăţia ei, şi
şi să se scalde în apă şi să fie
pentru oricine are o scurgere**,
22 necurat până seara. Şi oricine se
pentru bărbat şi pentru femeie, şi
va atinge de vreun lucru pe care
pentru cel care se va culca† cu
va şedea ea să-şi spele hainele
cea care este necurată»“.
şi să se scalde în apă şi să fie 16 Şi Domnul a vorbit lui Moise,
23 necurat până seara. Şi dacă va
după moartea* celor doi fii ai
fi ceva pe aşternut sau pe alt lului Aaron, când s-au apropiat înacru pe care va şedea ea, dacă se 2 intea Domnului şi au murit. Şi
Domnul a zis lui Moise: „Vorbeşva atinge cineva de acel lucru, să
24 fie necurat până seara. Şi dacă
te lui Aaron, fratele tău, să nu inse va culca* cineva cu ea şi netre* oricând în sfântul locaş, înăcurăţia ei va fi pe el, să fie necuuntrul perdelei dinaintea scaurat şapte zile; şi orice aşternut pe
nului îndurării, care este peste
care se va culca el să fie necurat.
chivot, ca să nu moară; pentru
25 Şi dacă o femeie va avea scurcă Mă voi arăta** în nor deasugerea ei de sânge multe* zile, în 3 pra scaunului îndurării. Aaron să
afară de timpul perioadei ei sau
intre* cu acestea în sfântul locaş:
când va avea scurgere peste zilecu un viţel** tânăr din cireadă ca
le perioadei ei, în toate zilele
jertfă pentru păcat şi un berbec
scurgerii necurăţiei ei să fie ca în 4 ca ardere-de-tot. Să se îmbrace
zilele perioadei ei: să fie necuracu cămaşa* sfântă de in şi să-şi
26 tă. Orice aşternut pe care se va
pună pantalonii de in pe carnea
culca ea în toate zilele scurgerii
sa şi să se încingă cu brâul de in
ei să-i fie ca aşternutul perioadei
şi să-şi lege mitra de in; acestea
ei; şi orice lucru pe care va şesunt haine sfinte; şi să-şi scalde**
dea va fi necurat ca în timpul
carnea în apă şi să se îmbrace
27 perioadei ei. Şi oricine se va atin- 5 cu ele. Şi să ia de la adunarea*
ge de ele să fie necurat şi să-şi
fiilor lui Israel doi ţapi** dintre
spele hainele şi să se scalde în
capre, ca jertfă pentru păcat, şi
6 un berbec, ca ardere-de-tot. Şi
apă şi să fie necurat până seara.
28
Şi dacă se va curăţi de scurAaron să aducă viţelul jertfei
gerea ei, să numere şapte* zile
pentru păcat, care este pentru
29 şi după aceea va fi curată. Şi
sine, şi să facă ispăşire pentru
în a opta zi să ia două turturele
sine* şi pentru casa lui.
sau doi pui de porumbel şi să-i 7
Şi să ia cei doi ţapi şi să-i
aducă preotului la intrarea corpună înaintea D omnului, înain30 tului întâlnirii. Şi preotul să adu- 8 tea intrării cortului întâlnirii. Şi
că unul ca jertfă pentru păcat*,
Aaron să aruncea sorţi pentru cei
doi ţapi: un sorţ pentru Domnul
iar altul ca ardere-de-tot; şi preoşi celălalt sorţ pentru Azazelb.
tul să facă ispăşire pentru ea înaa Lit. „să dea“

31 *Ezec. 44.23
**Cap. 20.3.
Num. 5.3;
19.13,20.
Ezec. 5.11;
23.38.
32 *Vers. 2,16.
33 *Cap. 12.2.
Vers. 19.
**Vers. 2,25.
†Vers. 24.

Ziua
Ispăşirii
1 *Cap. 10.1,2.
2 *Ex. 30.10.
Ev. 6.19; 9.7;
10.19.
**Ex. 25.22;
40.34.
1 Împ. 8.10-12

3 *Ev. 9.12;
9.24,25.
**Cap. 4.3.
Vers. 6.
4 *Ex. 28.39,42
Cap. 6.10.
Ezec. 44.17;
44.18.
**Ex. 30.20.
Cap. 8.6.
Vers. 24.
Ev. 10.22.
5 *Cap. 4.14.
Ezec. 45.22.
**Cap. 4.23.
Num. 7.16.
2 Cr. 29.21.
Ezra 6.17.
6 *Cap. 9.7.
Ev. 5.3;
7.27; 9.7.

b Ţapul care pleacă (ţapul alungat)
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9 Şi

10 *Is. 53.4-10.
Rom. 3.25.
1 Ioan 2.2.

12 *Cap. 10.1.
Num. 16.18;
16.46.
Apoc. 8.5.
**Ex. 30.34.

13 *Ex. 30.7,8.
Num. 16.7;
16.18,46.
Apoc. 8.3,4.
**Ex. 25.21.
†Ex. 28.43.
Num. 4.15,20
14 *Cap. 4.5.
Ev. 9.25; 10.4
**Cap. 4.6,17
Ev. 9.13.

15 *Ev. 2.17;
5.3; 7.27;
9.7,28.
**Vers. 2.
Ev. 6.19;
9.3,7,12.

16 *Ex. 29.36;
30.10.
Ezec. 45.18.
Ev. 2.17.
**Ev. 9.23;
9.24.

17 *Ex. 34.3.
Lc. 1.10.

Aaron să înfăţişeze ţapul pe
care a căzut sorţul pentru Domnul
şi să-l aducă jertfă pentru păcat.
10 Şi ţapul pe care a căzut sorţul
pentru Azazel să fie pus viu înaintea D omnului pentru a face
ispăşirea* cu el, pentru a-l trimite
ca Azazel, în pustiu.
11
Şi Aaron să aducă viţelul
jertfei pentru păcat, care este
pentru sine, şi să facă ispăşire
pentru sine şi pentru casa lui şi
să înjunghie viţelul jertfei pentru
12 păcat, care este pentru sine. Şi
să ia o cădelniţă* plină de cărbuni de foc de pe altarul dinaintea
Domnului şi să-şi umple mâinile
cu tămâie** plăcut mirositoare,
pisată mărunt, şi să le aducă
13 înăuntrul perdelei. Şi să pună tămâie* pe foc înaintea D omnului,
pentru ca norul tămâiei să acopere scaunul îndurăriib** care
este deasupra mărturiei, ca să
14 nu moară†. Şi să ia din sângele*
viţelului şi să stropească** cu
degetul său înaintea scaunului
îndurării, spre răsărit; şi înaintea scaunului îndurării să stropească de şapte ori din sânge cu
degetul său.
15
Şi să înjunghie* ţapul jertfei
pentru păcat, care este pentru
popor, şi să aducă sângele lui
înăuntrul** perdelei şi cu sângele
lui să facă aşa cum a făcut cu
sângele viţelului şi să-l stropească pe scaunul îndurării şi înain16 tea scaunului îndurării. Şi să
facă ispăşire* pentru sfântul locaş
din cauza necurăţiilor fiilor
lui Israel şi din cauza nelegiuirilor lor, în toate păcatele lor;
şi aşa să facă şi pentru cortul**
întâlnirii care locuieşte între ei,
17 în mijlocul necurăţiei lor. Şi să
nu fie nici un om* în cortul întâlnirii când va intra să facă
ispăşire în sfântul locaş, până va
ieşi şi va face ispăşire pentru
sine şi pentru casa lui şi pentru

a Ebr. „capar“, a acoperi
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18 toată

adunarea lui Israel. Şi să
iasă la altarul care este înaintea
Domnului şi să facă ispăşire pentru el şi să ia din sângele viţelului şi din sângele ţapului şi să-l
pună pe coarnele* altarului, de
19 jur-împrejur. Şi să stropească*
din sânge, cu degetul său, de şapte ori pe el şi astfel să-l cureţe
şi să-l sfinţească din cauza necurăţiilor fiilor lui Israel.
20
Şi, când va termina de făcut
ispăşirea pentru sfântul* locaş
şi pentru cortul întâlnirii şi pentru altar, să aducă ţapul cel viu.
21 Şi Aaron să-şi pună amândouă
mâinile pe capul ţapului celui
viu şi să mărturisească peste
el toate nelegiuirile fiilor lui Israel şi toate nedreptăţile lor, în
toate păcatele lor, şi să le
pună* pe capul ţapului şi să-l
trimită în pustiu, prin mâna unui
22 om pregătit pentru aceasta. Şi
ţapul va purta* asupra lui toate
nelegiuirile lor într-un pământ
nelocuit; şi să dea drumul ţapului în pustiu.
23
Şi Aaron să intre în cortul
întâlnirii şi să se dezbrace de
veşmintele sale de in, cu care se
îmbrăcase* când a intrat în sfân24 tul locaş, şi să le lase acolo. Şi
să-şi scalde carnea înc apă într-un
loc sfânt şi să se îmbrace cu veşmintele sale şi să iasă şi să jertfească arderea sa de tot* şi arderea-de-tot a poporului şi să facă
ispăşire pentru sine şi pentru
25 popor. Şi să ardă pe altar gră26 simea* jertfei pentru păcat. Şi
acela care a dat drumul ţapului
pentru Azazel să-şi spele hainele
şi să-şi scalde* carnea în apă şi
după aceea să intre în tabără.
27 Şi viţelul jertfei pentru păcat şi
ţapul jertfei pentru păcat, al căror sânge a fost adus în sfântul
locaş pentru a face ispăşire, să
fie scoşi afară* din tabără; şi să
ardă în foc pielea lor şi carnea
c Lit. „cu“

18 *Ex. 30.10.
Cap. 4.7,18.

19 *Cap. 4.6.
Ezec. 43.20.

20 *Vers. 16.
Ezec. 45.20.

21 *Is. 53.6.

22 *Is. 53.11,12.
Ioan 1.29.
Ev. 9.28.
1 Pet. 2.24.

23 *Vers. 2.
Ezec. 42.14;
44.19.

24 *Vers. 3,5.

25 *Cap. 4.8-10.
26 *Cap. 11.40;
15.5.

27 *Cap. 4.12;
4.21; 6.30.
Ev. 13.11.

LEVITIC 17:14
28 *Num. 19.8. 28 lor

şi balega lor. Şi cel* care le
va arde să-şi spele hainele şi
să-şi scalde carnea în apă şi
după aceea să intre în tabără.
29
Şi să vă fie o rânduială pen29 *Ex. 30.10.
tru
totdeauna: în* luna a şaptea,
Cap. 23.27.
Num. 29.7.
la zece ale lunii, să vă mâhniţi**
**Ps. 35.13.
sufletele şi să nu faceţi nici† o
Is. 58.3,5.
Dan. 10.3,12.
lucrare, atât băştinaşul, cât şi
Fap. 27.9.
străinul
care locuieşte temporar
†Ex.31.14,15
30 între voi. Pentru că în ziua aceas30 *Ps. 51.2.
ta se va face ispăşire pentru voi,
Ier. 33.8.
pentru a vă curăţi: veţi fi curaţi*
Ef. 5.26.
Ev. 9.13,14;
de toate păcatele voastre înain10.1,2.
1 Ioan 1.7,9. 31 tea Domnului. Este un sabat* de
odihnă pentru voi şi să vă mâh31 *Cap. 23.32.
niţi** sufletele: este o rânduială
**Ezra 8.21.
32 pentru totdeauna. Şi ispăşirea s-o
32 *Cap. 4.3,5;
facă preotul care a fost uns* şi
4.16.
**Ex. 29.29.
care a fost consacrat** ca să fie
Num. 20.26;
preot în locul tatălui său; şi el
20.28.
†Vers. 4.
să se îmbrace† cu veşmintele de in,
33 veşmintele sfinte. Şi să facă ispă33 *Vers. 16.
**Vers. 18.
şire pentru locaşul sfânt; şi să
†Vers. 6,11.
facă ispăşire pentru cortul întâl††Vers. 17,24
nirii* şi pentru altar**; şi să facă
ispăşire pentru preoţi† şi pentru
34 *Cap. 23.31. 34 tot poporul†† adunării. Şi aceasta
**Ex. 30.10.
să vă fie o rânduială* pentru
Num. 29.7.
totdeauna, pentru ca să se facă
Ev. 9.7,25;
10.3.
ispăşire pentru fiii lui Israel de
toate păcatele lor, o dată** pe
an“. Şi s-a făcut cum poruncise
Domnul lui Moise.
Locul pentru
17 Şi D omnul a vorbit lui Moijertfe
2 se, zicând: „Vorbeşte lui Aaron
şi fiilor lui şi tuturor fiilor lui Israel şi spune-le: «Acesta este cuvântul pe care l-a poruncit Dom3
nul, zicând: «Oricine din casa lui
3 *Deut. 12.5;
Israel va înjunghia a* un bou b
1215,21.
sau un miel sau o capră în tabără sau va înjunghia afară din
4 tabără şi nu-l va aduce* la in4 *Deut. 12.13.
trarea cortului întâlnirii ca să-l
prezinte ca un dar pentru Domnul înaintea cortului D omnului,
sângele lui se va pune în socoteala omului aceluia: a vărsat
sânge; şi omul acela va fi nimicit
5 din mijlocul poporului său, pena A înjunghia ca jertfă

b Taur

tru ca fiii lui Israel să aducă
jertfele lor, pe care le jertfesc
pe câmp* deschis, să le ofere
D omnului la intrarea cortului
întâlnirii, la preot, şi să le jertfească drept jertfe din jertfele de
6 pace pentru Domnul. Şi preotul
să stropească* sângele pe altarul
D omnului la intrarea cortului
întâlnirii şi să ardă grăsimea ca
7 mireasmă** plăcută Domnului. Şi
să nu mai aducă jertfele lor demonilorc* după care curvesc**.
Aceasta să fie o rânduială pentru
ei pentru totdeauna, în generaţiile lor».
8
Şi să le spui: «Oricine ar fi,
din casa lui Israel sau dintre străinii care locuiesc temporar între ei,
care aduce o ardere-de-tot sau o
9 jertfă şi n-o aduce la intrarea cortului întâlnirii, ca s-o jertfească
Domnului, omul acela va fi nimicit
din poporul său».
10
Şi faţă de oricine din casa lui
Israel sau dintre străinii care locuiesc temporar între ei – dacă va
mânca orice fel de sânge* – Eu
Îmi voi întoarce** faţa împotriva
sufletului care a mâncat sânge şi-l
11 voi nimici din poporul său. Pentru
că viaţad* cărnii este în sânge
şi vi l-am dat pentrue altar spre a
face ispăşire** pentru sufletele
voastre; pentru că sângele† este
cel care face ispăşire pentru su12 flet. De aceea am zis fiilor lui
Israel: «Nici un suflet dintre voi
să nu mănânce sânge, nici străinul care locuieşte temporar între voi să nu mănânce sânge».
13 Şi oricine dintre fiii lui Israel
sau dintre străinii care locuiesc
temporar între ei vânează o vieţuitoare sau o pasăre care se
mănâncă, să-i scurgă* sângele şi
14 să-l acopere** cu ţărână. Cât despre viaţa* oricărei cărni, sângele
ei este viaţa ei; şi am zis fiilor
lui Israel: «Să nu mâncaţi din
sângele nici unui fel de carne,

c Sau „ţapilor păroşi“

d Sau „sufletul“

5 *Gen. 21.33;
22.2; 31.54.
Deut. 12.2.
1 Împ. 14.23
2 Împ. 16.4;
17.10.
2 Cr. 28.4.
Ezec. 20.28;
22.9.
6 *Cap. 3.2.
**Ex. 29.18.
Cap. 3.5,16;
4.31.
Num. 18.17.
7 *Deut. 32.17
2 Cr. 11.15.
Ps. 106.37.
1 Cor. 10.20.
Apoc. 9.20.
**Ex. 34.15.
Cap. 20.5.
Deut. 31.16.
Ezec. 23.8.

Să nu se
mănânce
sânge
10 *Gen. 9.4.
Cap. 3.17.
**Ier. 44.11.
Ezec. 14.8;
15.7.
11 *Vers. 14.
**Mt. 26.28.
Rom. 3.25;
5.9.
Ef. 1.7.
Col. 1.14,20.
Ev. 13.12.
1 Pet. 1.2.
Apoc. 1.5.
†Ev. 9.22.

13 *Deut. 12.16;
12.24; 15.23.
**Ezec. 24.7

14 *Gen. 9.4.
Vers. 11,12.
Deut. 12.23.

e Sau „pe“
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pentru că viaţa oricărei cărni
este sângele ei: oricine îl va mân-ca
15 va fi nimicit». Şi orice suflet
15 *Ex. 22.31.
care va mânca* dintr-un trup mort
Cap. 22.8.
Deut. 14.21.
sau dintr-un animal sfâşiat, fie
Ezec. 4.14;
băştinaş, fie străin, să-şi spele**
44.31.
**Cap. 11.25
hainele şi să se scalde† în apă şi
†Cap. 15.5.
să fie necurat până seara; atunci
16 *Cap. 5.1;
16 va fi curat. Iar dacă nu şi le va
7.18; 19.8.
spăla şi nu-şi va scălda carnea,
Num. 19.20.
atunci îşi va purta* nelegiuirea»“.
Interzicerea 18 Şi D omnul a vorbit lui Moirelaţiilor
2 se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui
imorale
Israel şi spune-le: «Eu* sunt
(incestuoase)
3 D omnul Dumnezeul vostru. Să
2 *Ex. 6.7.
Cap. 11.44.
nu faceţi după* faptele ţării EEzec. 20.5,7.
giptului
unde aţi locuit şi să nu
3 *Ezec. 23.8.
**Ex. 23.24.
faceţi după** faptele ţării CaCap. 20.23.
naanului
în care vă aduc, nici să
Deut. 12.4;
12.30,31.
4 nu umblaţi în obiceiurile lor. Să
4 *Ex. 21.1.
împliniţi judecăţile* Mele şi să
Deut. 4.1,2;
6.1.
ţineţi rânduielile Mele, ca să
Ps. 10.5; 19.9.
umblaţi în ele: Eu sunt Domnul
Ezec. 20.19.
5 Dumnezeul vostru. Să ţineţi deci
5 *Ezec.20.11;
rânduielile Mele şi judecăţile
20.13,21.
Mele prin care omul, dacă le
Lc. 10.28.
Rom. 10.5.
va împlinia*, va trăi prin ele:
Gal. 3.12.
Eu sunt Domnul.
Nimeni să nu se apropie de
6
6 *Ex. 6.2,6;
nici
o rudă de sânge a sa, ca să-i
6.29.
Mal. 3.6.
descopere goliciunea: Eu* sunt
7 *Gen. 19.32. 7 D omnul. Să nu descoperi goliCap. 20.11.
ciunea tatălui* tău şi goliciunea
mamei tale: este mama ta; să nu
8 *Gen. 49.4.
8 descoperi goliciunea ei. Să nu
Deut. 22.30.
descoperi goliciunea soţiei* taAmos 2.7.
1 Cor. 5.1.
tălui tău: este goliciunea tatălui
9 *Cap. 20.17. 9 tău. Şi goliciunea surorii* tale,
Deut. 27.22.
fiica tatălui tău sau fiica mamei
2 Sam. 13.12
tale,
născută în casă sau născută
Ezec. 22.11.
afară din casă, goliciunea ei să
10 n-o descoperi. Goliciunea fiicei
fiului tău sau a fiicei fiicei tale:
goliciunea ei să n-o descoperi, pentru că este însăşi goliciunea ta.
11 Goliciunea fiicei soţiei tatălui tău,
născută din tatăl tău, care este
sora ta: goliciunea ei să n-o des12
coperi. Să nu descoperi goliciu12 *Cap. 20.19.
nea surorii* tatălui tău: este ruda
a Lit. „le va face“

i se jertfeau copii
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13 de sângeb a tatălui tău. Să nu des-

coperi goliciunea surorii mamei
tale, pentru că este ruda de sânge
14 a mamei tale. Să nu descoperi
goliciunea fratelui tatălui tău;
să nu te apropii de soţia lui: este
15 mătuşa ta. Să nu descoperi goli- 15 *Gen. 38.18;
38.26.
ciunea nurorii* tale: este soţia fiului tău; să nu descoperi goli16 ciunea ei. Să nu descoperi goli- 16 *Deut. 25.5.
ciunea soţiei* fratelui tău: este
Mt. 14.4;
22.24.
17 goliciunea fratelui tău. Să nu
descoperi goliciunea unei femei
şi a fiicei ei; să nu iei pe fiica
fiului ei şi pe fiica fiicei ei, ca să
le descoperi goliciunea; sunt ru18 de de sânge: este răutate. Şi să 18 *Gen. 29.27.
**1 Sam. 1.6,8.
nu iei o soţie şi pe* sora eic, pentru a o amărî, ca să-i descoperi
goliciunea lângă** ea, fiind ea în 19 *Cap. 12.2.
Ezec. 18.6.
19 viaţă. Şi să nu te apropii de o 20 *Ex. 20.14.
Deut. 22.22.
femeie în perioada* ei, ca să-i
Pr. 6.29,32.
20 descoperi goliciunea. Şi să nu
Mal. 3.5.
Mt. 5.27.
te culci cu soţia* aproapelui
1 Cor. 6.9.
tău, ca să te întinezi cu ea.
21
Şi să nu treci* prin foc din Interzicerea
sămânţa ta lui Molohd** şi să perversiunilor
nu profanezi† Numele Dumne- 21 *2 Împ. 16.3.
Ezec. 20.31.
22 zeului tău: Eu sunt Domnul. Şi
**1 Împ. 11.7.
să nu te culci cu un bărbat* ca
†Ezec. 36.20.
Mal. 1.12.
şi cu o femeie: este o urâciune.
22 *Rom. 1.27.
23 Şi să nu te culci cu nici un
1 Cor. 6.9.
1 Tim. 1.10.
animal*, ca să te întinezi cu el;
23 *Ex. 22.19.
şi femeia să nu stea înaintea
Cap.20.15,16
Deut. 27.21.
unui animal, ca să se culce cu el:
este perversiune.
24
Nu vă întinaţi* cu nici unul 24 *Mt. 15.18-20
1 Cor. 3.17.
din aceste lucruri, pentru că prin
**Cap. 20.23
Deut. 18.12.
toate acestea s-au întinat naţiunile** pe care le alung dinaintea
25 voastră. Şi ţara* s-a întinat; şi 25 *Num. 35.34
Ier. 2.7.
Eu pedepsesc** nelegiuirea ei în
Ezec. 36.17.
ea şi ţara varsă† pe locuitorii ei.
**Ps. 89.32.
Is. 26.21.
26 Deci să ţineţi rânduielile Mele
Ier. 5.9;
şi judecăţile Mele şi să nu faceţi
14.10; 23.2.
Osea 2.13.
nici una din aceste urâciuni, atât
†Cap. 20.22.
băştinaşul, cât şi străinul care
locuieşte temporar printre voi.
27 Pentru că oamenii ţării care au
fost înaintea voastră au săvârşit

c Să nu iei pe sora soţiei tale

d Divinitate a amoniţilor, căreia
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toate aceste urâciuni şi ţara a
întinată; ca nu cumva ţara*
să vă verse când o veţi întina,
cum a vărsat naţiunile a care
29 au fost înainte de voi. Pentru că
oricine va face vreuna din aceste
urâciuni – sufletele care le vor
săvârşi vor fi nimicite din po30 *Cap. 22.9. 30 porul lor. Să păziţi* dar ce v-am
Deut. 11.1.
poruncit să păziţi, ca să nu să**Vers. 3,26.
vârşiţi** nici unul din obiceiuCap. 20.23.
Deut. 18.9.
rile urâcioase care au fost să†Vers. 24.
vârşite înainte de voi şi să nu
††Vers. 2,4.
vă întinaţi† cu ele. Eu†† sunt
Domnul Dumnezeul vostru»“.
Felurite 19 Şi D omnul a vorbit lui Moirânduieli
2 se, zicând: „Vorbeşte întregii
adunări a fiilor lui Israel şi spu2 *Ex. 19.6.
ne-le:
«Să fiţi sfinţi*, pentru că
Cap. 11.44;
20.7,26.
Eu, Domnul Dumnezeul vostru,
Ef. 1.4.
sunt sfânt.
1 Pet. 1.16.
3
Fiecare să onoreze* pe mama
3 *Ex. 20.12;
sa
şi
pe tatăl său; şi să ţineţi
31.13.
**Ex. 20.8.
sabatele** Mele. Eu sunt Domnul
Dumnezeul vostru.
4
Să nu vă întoarceţi la idoli*
4 *Ex. 20.4.
Cap. 26.1.
şi
să
nu vă faceţi dumnezei**
Ps. 96.5;
turnaţi. Eu sunt Domnul Dumne115.4-7.
1 Cor. 10.14.
zeul vostru.
1 Ioan 5.21.
5
Şi, când jertfiţi o jertfă de
**Ex. 20.23;
34.17.
pace Domnului, să jertfiţi pentru
Deut. 27.15.
6 primirea voastră. Să se mănânce
6 *Cap. 7.16.
în ziua* în care o veţi jertfi şi a
doua zi; şi ce va rămâne a treia
7 zi să se ardă cu foc. Şi dacă se
va mânca a treia zi, este o urâ8 ciune; nu va fi primită. Şi oricine o va mânca îşi va purta nelegiuirea, pentru că a profanat
lucrul sfânt al D omnului b; şi
sufletul acela va fi nimicit din
poporul său.
Şi, când veţi secera* seceri9 *Cap. 23.22. 9
Deut. 24.19-21
şul
ţării voastre, să nu seceri de
Rut 2.15,16.
tot colţurile ogorului tău şi să nu
strângi spicele căzute din sece10 rişul tău. Şi să nu culegi ciorchinii rămaşi în via ta şi să nu
strângi boabele căzute din via ta;
să le laşi săracului şi străinului.
28 *Ier. 9.19.
Ezec. 36.13;
36.17.

28 fost

a Sau „naţiunea“ b Sau „sfânt Domnului“

Eu sunt D omnul Dumnezeul
vostru.
11
Să nu furaţi* şi să nu înşelaţi** şi să nu vă minţiţi† unul
12 pe altul. Şi să nu juraţi* strâmb
pe Numele Meu; şi să nu profanezi Numele Dumnezeului tău.
13 Eu sunt D omnul. Să nu asupreşti* pe aproapele tău, nici să
nu-l furi. Şi plata** celui tocmit
să nu rămână noaptea la tine,
până dimineaţa.
14
Să nu blestemi pe surd şi să
nu pui piedică* în calea orbului;
ci să te temi** de Dumnezeul
15 tău. Eu sunt Domnul. Să nu faci
nedreptate la judecată: să nu cauţi la faţa săracului, nici să nu
părtineşti pe cel mare c , ci să
judeci* pe aproapele tău după
16 dreptate. Să nu umbli încoace
şi încolo ca un purtător* de vorbe
în poporul tău; şi să nu te ridici** împotriva sângelui aproapelui tău. Eu sunt Domnul.
Să nu urăşti* pe fratele tău în
17
inima ta; să mustri** negreşit pe
aproapele tău şi să nu porţi
18 păcat† din cauza luid. Şi să nu fii
răzbunător* şi să nu ţii mânie
împotriva fiilor poporului tău,
ci să iubeşti** pe aproapele tău
ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul.
Să ţineţi rânduielile Mele. Să
19
nu laşi animalele tale să se împerecheze cu unul de alt fel; şi
să nu-ţi semeni* ogorul cu sămânţă de două feluri; şi să nu
porţi** o haină ţesută din două
feluri de fire.
20
Şi dacă un bărbat se va culca cu o femeie, şi ea este roabă
logodită cu un bărbat, dar nu
a fost nicidecum răscumpărată,
nici nu i s-a dat libertate, să fie
o pedeapsă: să nu fie omorâţi,
21 pentru că ea n-a fost liberă. Şi
el să aducă Domnului jertfa sa
pentru vină la intrarea cortului
întâlnirii: un berbec ca jertfă*

11 *Ex. 20.15.
Deut. 5.19.
Rom. 13.9.
**Ier. 9.3-5.
†Ef. 4.25.
12 *Ex. 20.7.
Mt. 5.33.
Iac. 5.12.
13 *1 Tes. 4.6.
**Deut. 24.14
Mal. 3.5.
Mt. 20.8.
Iac. 5.4.
14 *Deut. 27.18
Rom. 14.13.
**Gen. 42.18
Ecl. 5.7.
1 Pet. 2.17.
15 *Ex. 23.2,3.
Deut. 1.17.
Ps. 82.2.
Pr. 24.23.
Iac. 2.9.
16 *Ex. 23.1.
Ps. 50.20.
Pr. 11.13.
Ier. 6.28.
Ezec. 22. 9.
**1 Împ. 21.13
Mt. 26.60.
17 *1 Ioan 2.9.
**Mt. 18.15.
Gal. 6.1.
2 Tim. 4.2.
†Ef. 5.11.
18 *Deut. 32.35
2 Sam. 13.22
Pr. 20.22.
Rom. 12.19.
Ef. 4.31.
Iac. 5.9.
**Mt. 5.43;
22.39.
19 *Deut. 22.9;
22.10.
**Deut. 22.11

21 *Cap. 5.15;
6.6.

c Lit. „nici să nu onorezi faţa celui mare“ d Sau „să nu aduci

un păcat asupra lui“ sau „să nu accepţi păcat în el“
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22 pentru

24 *Pr. 3.9.

26 *Deut. 18.10.
1 Sam. 15.23
2 Împ. 21.6.
Mal. 3.5.
**Is. 2.6; 57.3.
Ier. 27.9.
Mica 5.12.
27 *Is. 15.2.
Ier. 9.26.
28 *Cap. 21.5.
Deut. 14.1.
Ier. 16.6; 48.37
29 *Deut. 22.21.
30 *Cap. 26.2.
**Ecl. 5.1.
31 *1 Sam. 28.3;
28.7.
2 Împ. 23.24.
1 Cr. 10.13.
Is. 8.19; 19.3
Fap. 16.16.

32 *Pr. 20.29.
Plân. 5.12.
1 Tim. 5.1.
**Vers. 14.
33 *Ex. 22.21;
23.9.
Deut. 24.17.
34 *Ex. 12.48;
12.49.
**Vers. 18.
Deut. 10.19.

35 *Vers. 15.

vină. Şi preotul să facă
gime, de greutate şi de capaciispăşire pentru el înaintea Dom- 36 tate. Să aveţi balanţe drepte*, 36 *Deut. 25.13
Pr. 11.1;
nului cu berbecul jertfei pentru
greutăţi drepte, o efă dreaptă şi
16.11; 20.10.
vină, pentru păcatul lui prin care
un hin drept. Eu sunt D omnul
Ezec. 45.10.
a păcătuit; şi păcatul prin care
Dumnezeul vostru care v-am scos
a păcătuit i se va ierta.
din ţara Egiptului.
23
Şi, când veţi intra în ţară şi 37
Şi să ţineţi toate rânduielile 37 *Cap. 18.4,5.
Deut. 4.5,6;
veţi planta tot felul de pomi penMele şi toate judecăţile Mele şi
5.1; 6.25.
tru hrană, veţi socoti rodul lor
să le faceţi*. Eu sunt Domnul»“.
ca necircumcis; trei ani să vă fie 20 Şi Domnul a vorbit lui Moi- Pedepsirea
necircumcis: să nu se mănânce. 2 se, zicând: „Să mai spui fiilor imoralităţii
24 Şi, în anul al patrulea, rodul lor
lui Israel: «Oricine dintre fiii lui
va fi sfânt spre lauda* D omnuIsrael sau dintre străinii care lo- 2 *Deut. 12.31.
2 Împ. 17.17.
25 luia. Şi, în anul al cincilea, să
cuiesc temporar în Israel, care
Ier. 7.31.
mâncaţi din rodul lor, ca ei să vă
va da din sămânţa* sa lui MoEzec. 20.26,31
**Cap. 18.21
înmulţească venitul lor. Eu sunt
loh**, să fie omorât negreşit: po2 Împ. 23.10.
Domnul Dumnezeul vostru.
porul ţării să-l ucidă† cu pietre.
†Num. 15.35;
15.36.
26
Să nu mâncaţi nimic cu sân- 3 Şi Eu Îmi voi întoarce* faţa îmDeut. 21.21.
ge. Să nu practicaţi ghicirea* şi
potriva omului aceluia şi-l voi
27 vrăjitoria**. Să nu tăiaţi rotund
nimici din mijlocul poporului 3 *Cap. 17.10.
**Cap. 15.31
colţurile* părului şi să nu-ţi razi
său, pentru că a dat din sămânţa
Ezec. 5.11;
23.38,39.
28 colţurile bărbii. Şi să nu vă fasa lui Moloh, ca să întineze**
†Cap. 18.21.
ceţi tăieturi în carnea voastră
locaşul Meu cel sfânt şi să prob
pentru* un mort şi să nu vă fafaneze† Numele Meu cel sfânt.
ceţi cuvinte tatuate pe voi. Eu 4 Şi dacă poporul ţării va închide 4 *Deut. 17.5.
29 sunt D omnul. Nu profana pe fiicumva ochii faţă de acel om
ca ta, ca s-o faci curvă, ca să
când va da din sămânţa sa lui
nu cadă ţara în curvie* şi ţara 5 Moloh şi nu-l va omorî*, atunci 5 *Ex. 20.5.
**Cap. 17.7.
30 să se umple de răutate. Să ţineţi
Îmi voi întoarce faţa împotriva
sabatele* Mele şi să onoraţi cu
acelui om şi împotriva* familiteamă locaşul** Meu cel sfânt.
ei sale şi-l voi nimici din popo31 Eu sunt Domnul. Nu vă abateţi
rul său, pe el şi pe toţi care
la cei care cheamă duhurile morvor curvi cu el, curvind** cu Moţilor* şi la vrăjitori; nu-i între- 6 loh. Şi cât despre sufletul care se 6 *Cap. 19.31.
baţi, ca să nu vă întinaţi prin
va întoarce* după cei care cheamă
ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul
duhurile morţilor şi după vrăjivostru.
tori, ca să curvească cu ei – Îmi voi
32
Să te ridici înaintea* capului
întoarce faţa împotriva acelui
cărunt şi să onorezi faţa bătrâsuflet şi-l voi nimici din poporul
nului. Şi să te temi** de Dumne- 7 său. Voi dar sfinţiţi-vă şi fiţi 7 *Cap. 11.44;
33 zeul tău. Eu sunt Domnul. Şi dasfinţi*, pentru că Eu sunt Domnul
19.2.
1 Pet. 1.16.
că vreun străin* va locui tempo- 8 Dumnezeul vostru. Şi să ţineţi*
rar la tine, în ţara voastră, să nu-l
rânduielile Mele şi să le faceţi. 8 *Cap. 19.37.
**Ex. 31.13.
34 asupriţi. Străinul care locuieşte
Eu sunt D omnul care vă sfinCap. 21.8.
temporar între voi să vă fie ca şi
ţeşte**.
Ezec. 37.28.
băştinaşul* dintre voi; şi să-l 9
Pentru că oricine va blestema*
9 *Ex. 21.17.
iubeşti** ca pe tine însuţi; pentru
pe tatăl său sau pe mama
Deut. 27.16.
Pr. 20.20.
că aţi fost străini în ţara Egiptusa va fi omorât: a blestemat pe
Mt. 15.4.
lui. Eu sunt Domnul Dumnezeul
tatăl său sau pe mama sa; sânMc. 7.10.
**2 Sam. 1.16
35 vostru. Să nu faceţi nedreptate*
gele** lui va fi asupra lui.
la judecată, în măsurile de lun- 10
Şi bărbatul care va comite
a Lit. „va fi sfinţenia laudei Domnului“
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10 *Ex. 20.14.
Cap. 18.20.
Deut. 5.18;
22.22.
**Ioan 8.5.
11 *Cap. 18.8.
Deut. 27.20.

12 *Cap. 18.15.
**Cap. 18.23

13 *Gen. 19.5.
Cap. 18.22.
Deut. 23.17.
Jud. 19.22.

14 *Cap. 18.17.
Deut. 27.23.

15 *Cap. 18.23.
Deut. 27.21.

17 *Gen. 20.12.
Cap. 18.9.
Deut. 27.22.

18 *Cap. 15.24;
18.19.

19 *Cap. 18.6;
18.12,13.

20 *Cap. 18.14.

adulter* cu soţia altuia, bărbatul
care va comite adulter cu soţia
aproapelui său – să fie omorâţi**
negreşit, atât cel adulter, cât şi
11 cea adulteră. Şi dacă un bărbat
se va culca cu soţia* tatălui său,
a descoperit goliciunea tatălui
său: amândoi să fie omorâţi negreşit; sângele lor va fi asupra
12 lor. Şi dacă un bărbat se va culca cu nora* sa, amândoi să fie
omorâţi negreşit: au făcut nelegiuire**; sângele lor va fi asupra
13 lor. Şi dacă un bărbat se va culca
cu un bărbat* cum se culcă cu
o femeie, amândoi au săvârşit
urâciune: să fie omorâţi negreşit;
sângele lor va fi asupra lor.
14 Şi dacă un bărbat va lua o soţie*
şi pe mama ei, aceasta este răutate: să fie arşi cu foc, şi el şi ele,
ca să nu fie răutate între voi.
15 Şi dacă un bărbat se va culca
cu un animal*, să fie omorât
negreşit; şi să ucideţi animalul.
16 Şi dacă o femeie se va apropia
de vreun animal şi se va culca
cu el, să ucizi şi pe femeie şi
animalul: să fie omorâţi negreşit;
17 sângele lor va fi asupra lor. Şi
dacă un bărbat va lua pe sora*
lui, pe fiica tatălui său sau pe
fiica mamei sale, şi-i va vedea
goliciunea, şi ea va vedea goliciunea lui, aceasta este o ruşine;
şi să fie nimiciţi înaintea ochilor
fiilor poporului lor: a descoperit
goliciunea surorii sale; îşi va pur18 ta nelegiuirea. Şi dacă un bărbat
se va culca cu o femeie în perioada ei şi-i va descoperi goliciunea, a dezgolit* izvorul ei, şi
ea şi-a descoperit izvorul sângelui; şi amândoi să fie nimiciţi
19 din mijlocul poporului lor. Şi să
nu descoperi goliciunea surorii*
mamei tale şi a surorii tatălui
tău; pentru că acela va dezgoli
pe ruda sa de sânge: îşi vor purta
20 nelegiuirea. Şi dacă un bărbat se
va culca cu soţia* unchiului său, a
a Sau „pentru un suflet“

descoperit goliciunea unchiului
său; îşi vor purta păcatul: vor
21 muri fără copii. Şi dacă un bărbat va lua pe soţia* fratelui său,
este o necurăţie; a descoperit
goliciunea fratelui său, vor fi
fără copii.
Să ţineţi deci toate rânduie22
lile* Mele şi toate judecăţile Mele şi să le faceţi, ca ţara în care
vă aduc ca să locuiţi în ea să
23 nu vă verse**. Şi să nu umblaţi
în obiceiurile* naţiunii pe care o
alung dinaintea voastră; pentru
că ei au făcut toate acestea şi de
aceea Mi-au ajuns** o urâciune.
24 Şi v-am spus: «Voi veţi moşteni
ţara lor şi vă voi da-o vouă în
stăpânire*, ţară în care curge**
lapte şi miere: Eu sunt Domnul
Dumnezeul vostru, care v-am
25 despărţit† dintre popoare». Deci
să faceţi deosebire* între animalul curat şi cel necurat şi între pasărea necurată şi cea curată şi să nu vă faceţi sufletele**
urâcioase printr-un animal sau
printr-o pasăre sau prin orice se
târăşte pe pământ, pe care vi
26 le-am deosebit ca necurate. Şi
să-Mi fiţi sfinţi, pentru că Eu*,
Domnul, sunt sfânt; şi v-am despărţit** dintre popoare ca să fiţi
27 ai Mei. Şi dacă un bărbat sau o
femeie vor chema* duhurile morţilor sau vor ghici, să fie omorâţi** negreşit; să-i ucidă cu pietre: sângele lor va fi asupra lor»“.
21 Şi Domnul a zis lui Moise:
„Vorbeşte preoţilor – fiii lui Aaron – şi spune-le: «Nimeni să nu
se facă necurat* în poporul său
2 pentru un morta, în afară* de ruda lui de sânge: pentru mama sa
sau pentru tatăl său sau pentru
fiul său sau pentru fiica sa sau pen3 tru fratele său sau pentru sora sa
fecioară, care este lângă el, care
n-a avut bărbat: pentru ea poate
4 să se facă necurat. Cel care este
căpetenieb în poporul său să nu

21:4

21 *Cap. 18.16.
Mt. 14.4.

22 *Cap. 18.26;
19.37.
**Cap. 18.25

23 *Cap. 18.3;
18.24,30.
**Cap. 18.27
Deut. 9.5.

24 *Ex. 6.8.
**Ex. 3.17;
33.5.
†Ex. 19.5;
33.16.
Deut. 7.6.
1 Împ. 8.53.
25 *Cap. 11.47.
Deut. 14.4.
**Cap. 11.43

26 *Cap. 19.2.
1 Pet. 1.16.
**Tit 2.14.

27 *Cap. 19.31.
Deut. 18.10
1 Sam. 28.7;
28.8.
**Ex. 22.18.

Rânduieli
privitoare
la preoţi
1 *Ezec. 44.25
2 *Vers. 11.

b Lit. „Stăpân“
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LEVITIC
5 *Cap. 19.27.
Ezec. 44.20.
**Cap. 19.28
Deut. 14.1.
6 *Cap. 18.21;
19.12.
**Cap. 3.11.

7 *Vers. 13,14
Ezec. 44.22.
**Deut. 24.1;
24.2.

8 *Cap. 20.7,8.

9 *Gen. 38.24.

10 *Ex. 29.29;
29.30.
Cap. 8.12.
Num. 35.25.
**Ex. 28.2.
Cap. 16.32.
†Cap. 10.6.
††Mt. 26.65.
11 *Vers. 1,2.

12 *Cap. 10.7.
**Ex. 28.36;
29.6; 39.30.
Cap. 8.9.
†Cap. 8.12;
8.30.

13 *Vers. 7.
Ezec. 44.22.

15 *Vers. 8.

21:5

se facă necurat, profanându-se
5 singur. Să nu-şi radă un loc pe
cap şi să nu-şi tundă* colţurile
bărbii şi să nu-şi facă tăie6 turi** în carne. Să fie sfinţi pentru Dumnezeul lor şi să nu profaneze* Numele Dumnezeului
lor; pentru că ei aduc jertfele prin
foc ale Domnului, pâinea** Dum7 nezeului lor: deci să fie sfinţi. Ei
să nu-şi ia de soţie o femeie care
este curvă* sau dezonorată, nici
să nu-şi ia pe una lăsată** de
soţul ei, pentru că el este sfânt
8 pentru Dumnezeul său. Şi să-l
socoteşti sfânt, pentru că el prezintă pâinea Dumnezeului tău;
să-ţi fie sfânt, pentru că Eu*,
Domnul, care vă sfinţesc, sunt
9 sfânt. Şi fiica unui preot, dacă se
va profana a prin curvie, profanează pe tatăl ei: să fie arsă*
10 cu foc. Şi preotul care este mai
mare decât fraţii săi, pe al cărui
cap s-a turnat untdelemnul* ungerii, şi care este consacratb pentru a purta veşmintele**, să nu-şi
descopere† capul şi să nu-şi
11 sfâşie†† veşmintele. Şi să nu se
apropie de nici un om* mort şi să
nu se facă necurat pentru tatăl
12 său sau pentru mama sa. Şi să
nu iasă* din sfântul locaş şi să
nu profaneze locaşul sfânt al
Dumnezeului său, deoarece consacrarea** untdelemnului† ungerii Dumnezeului său este peste
13 el. Eu sunt D omnul. Şi să-şi ia
14 de soţie o fecioară*. Să nu ia o
curvă, o văduvă sau una lăsată
de bărbat sau o femeie dezonorată, ci să ia de soţie o fecioa15 ră din poporul său. Şi să nu-şi
profaneze sămânţa în poporul
său, pentru că Eu* sunt Domnul
care-l sfinţeşte»“.
16
Şi Domnul a vorbit lui Moise
17 şi a spus: „Vorbeşte lui Aaron,
zicând: «Nimeni din sămânţa ta,
în generaţiile lor, care va avea

a Sau „se va dezonora“

sfinte“
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un defect să nu se apropie* să 17 *Cap. 10.3.
Num. 16.5.
aducă pâinea** Dumnezeului său.
Ps. 65.4.
**Vers. 6.
18 Pentru ca nici un bărbat care va
avea un defect să nu se apropie: 18 *Cap. 22.23.
un bărbat orb, sau şchiop, sau
care are nasul turtit, sau cu un
mădular mai lung* decât celălalt,
19 sau un bărbat care este cu piciorul
20 frânt, sau cu mâna frântă, sau
cocoşat, sau uscatc, sau care are
o pată în ochiul lui, sau are râie,
sau pecingine, sau care are tes21 ticulele zdrobite, nici un bărbat 21 *Vers. 6.
din sămânţa lui Aaron, preotul,
care va avea un defect să nu se
apropie să aducă* jertfele prin
foc ale Domnului; are un defect:
să nu se apropie să prezinte pâi22 nea Dumnezeului său. Să mă- 22 *1 Cor. 9.13.
**Cap. 2.3;
nânce* pâinea Dumnezeului său
2.10.
din cele preasfinte** şi din cele
Num. 18.9.
†Cap. 22.10-12
23 sfinte†, dar să nu intre dincolo de
Num. 18.19.
perdea şi să nu se apropie de
altar, pentru că are un defect, ca 23 *Vers. 12.
să nu profaneze* locaşurile Mele
sfinted; pentru că Eu sunt Domnul
24 care-i sfinţeşte»“. Şi Moise a spus
aceste lucruri lui Aaron şi fiilor
lui şi tuturor fiilor lui Israel.
Mâncarea
22 Şi Domnul a vorbit lui Moise, jertfelor
şi a
2 zicând: „Vorbeşte lui Aaron şi
celor sfinte
fiilor lui să se ferească de lucrurile sfinte* ale fiilor lui Israel 2 *Num. 18.32
**Cap. 18.21
şi să nu profaneze** Numele
†Deut. 15.19
Meu cel sfânt în lucrurile pe care
Mi le sfinţesc† ei. Eu sunt Dom3 nul. Spune-le: «În toate generaţiile 3 *Cap. 7.20.
Num. 19.13.
voastre, orice bărbat din toată
sămânţa voastră care, având necurăţia* sa pe el, se va apropia
de lucrurile sfinte pe care le vor
sfinţi fiii lui Israel pentru Domnul, sufletul acela va fi nimicit
din faţa Mea. Eu sunt Domnul.
4 Nici un om din sămânţa lui Aa- 4 *Cap. 15.2.
**Cap. 14.2;
ron care va fi lepros sau va avea
15.13.
scurgere* să nu mănânce din cele
†Num. 19.11;
19.22.
sfinte, până se va curăţi**. Şi
cel care se va atinge†de oricine
este necurat printr-un mort sau

b Lit. „a cărui mână a fost umplută“

c Sau „pitic“

d Sau „lucrurile Mele

LEVITIC 22:29
4 ††Cap. 15.16.
5 *Cap. 1.24-28;
11.43,44.
**Cap. 15.7;
15.19.

6 *Cap. 15.5.
Ev. 10.22.

7 *Cap. 21.22.
Num. 18.11;
18.13.

8 *Ex. 22.31.
Cap. 17.15.
Ezec. 44.31.
9 *Cap. 18.30.
**Ex. 28.43.
Num. 18.22;
18.32.

10 *Ex. 29.33.
Vers. 13.
1 Sam. 21.6.

11 *Gen. 17.13.
Ex. 12.44.
Num. 18.11;
18.13.

13 *Gen. 38.11.
**Cap. 10.14
Num. 18.11;
18.19.

14 *Cap. 5.15;
5.16.

15 *Num. 18.32.
16 *Cap. 10.17.
**Ex. 31.13.
Cap. 20.8;
21.23.
Vers. 9,16.

de un bărbat din care a curs††
5 sămânţă sau de un bărbat care
se va atinge* de vreo târâtoare
prin care se face necurat sau de
un om prin care se face necurat,
oricare ar fi necurăţia** lui,
6 sufletul care se va atinge de acestea să fie necurat până seara şi
să nu mănânce din cele sfinte, ci
7 îşi va scălda* carnea în apă şi,
când va apune soarele, va fi curat; iar după aceea să mănânce
din cele sfinte, pentru că este
8 pâinea* lui. Să nu mănânce trup
morta* sau ceva sfâşiat, ca să nu
se facă necurat prin el. Eu sunt
9 Domnul. Şi ei să păzească* porunca Mea, ca să nu poarte păcat** pentru ea şi să moară prin
ea, dacă o profanează. Eu sunt
Domnul care îi sfinţeşte.
10
Şi nici un străinb să nu mănânce din ce* este sfânt; oaspetele
preotului şi lucrătorul lui plătit
să nu mănânce din ce este sfânt.
11 Dar dacă un preot va cumpăra*
un robc cu banii săi, acela să mănânce din ele, şi cel născut în casa lui: ei să mănânce din pâinea
12 lui. Şi fiica preotului, când se va
mărita cu un bărbat străin, să nu
mănânce din darul ridicat din ce13 le sfinte. Dar fiica preotului, dacă va fi văduvă sau va fi lăsată
de bărbat şi nu va avea sămânţă
şi se va întoarce* la casa tatălui
ei, ca în tinereţea** ei, să mănânce din pâinea tatălui ei; dar
nici un străin să nu mănânce din
14 ea. Iar dacă cineva va mânca din
lucrul sfânt din greşeală, atunci
să adauge* a cincea parte din el
şi să dea preotului lucrul sfânt.
15 Şi să nu profaneze lucrurile sfinte* ale fiilor lui Israel pe care le
16 aduc ei Domnului şi să nu-i facă să poarte* nelegiuirea vinei,
mâncând din lucrurile lor sfinte;
pentru că Eu sunt Domnul care
îi sfinţesc**»“.

17
Şi D omnul a vorbit lui Moi18 se, zicând: „Vorbeşte lui Aaron şi

fiilor lui şi tuturor fiilor lui Israel şi
spune-le: «Oricine din casa lui Israel sau dintre cei care locuiesc
temporar în Israel îşi va aduce*
darul pentru toate promisiunile
lor şi pentru toate darurile lor
de bunăvoie, pe care le aduc ei
19 ca ardere-de-tot D omnului, ca
să fie primiţi, să aducă o parte
bărbătească fără cusur* dintre
vite, dintre oi sau dintre capre.
20 Dar să nu aduceţi nimic care va
avea un cusur*, pentru că nu vă
21 va fi primit. Şi când va aduce
cineva D omnului o jertfă de
pace* pentru împlinirea** unei
promisiuni sau un dar de bunăvoie din cireadă sau din turmă,
darul să fie fără cusur, ca să fie
primit; să nu fie nici un cusur în
22 el. Să nu aduceţi D omnului ce
este* orb sau frânt sau ciuntit
sau cu bube sau cu râie sau cu pecingine şi să nu faceţi din ele o
jertfă prin** foc pe altar pentru
23 D omnul. Poţi aduce ca dar de
bunăvoie un boud sau o oaiee care
vor avea un mădular prea lung
sau prea scurt, dar ca promisiu24 ne nu vor fi primite. Şi să nu
aduceţi Domnului ceea ce este
cu unele părţi frânte sau smulse
sau întoarse sau tăiate; nici în ţa25 ra voastră să nu faceţi astfel. Şi
din mâna străinului* să nu aduceţi
pâinea** Dumnezeului vostru din
toate acestea, pentru că stricăciunea lor este în ele: este un defect† în ele; nu vă vor fi primite»“.
26
Şi D omnul a vorbit lui Moi27 se, zicând: „Un viţel sau un miel
sau un ied, când se va naşte, să
fie şapte* zile cuf mama sa şi, de
la a opta zi înainte, va fi primit
ca dar al unei jertfe prin foc pen28 tru Domnul. Şi să nu înjunghiaţi
o vacă sau o oaie cu fătul ei în a29 ceeaşi zi*. Şi, când aduceţig o jert-

Jertfele să
fie fără
cusur
18 *Cap. 1.2;
1.3,10.
Num. 15.14.

19 *Cap. 1.3.

20 *Deut. 15.21
Mal. 1.8,14.
Ef. 5.27.
Ev. 9.14.
1 Pet. 1.19.
21 *Cap. 3.1,6.
**Cap. 7.16.
Num. 15.3,8.
Deut. 23.21;
23.23.
Ps. 61.8; 65.1
Ecl. 5.4,5.
22 *Mal. 1.8.
**Cap. 1.9;
1.13,17;
3.3,5.

25 *Num. 15.15
**Cap. 21.6;
21.17,22.
†Mal. 1.14.

27 *Ex. 22.30.

28 *Deut. 22.6.

a Mortăciune, cadavru b Care nu este din sămânţa lui Aaron c Lit. „suflet de cumpărat“ d Taur e Sau
„o capră“ f Lit. „sub“ g Lit. „jertfiţi“
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29 *Cap. 7.12.
Ps. 107.22;
116.17.
Amos 4.5.
30 *Cap. 7.15.
31 *Cap. 19.37.
Num. 15.40.
Deut. 4.40.
32 *Cap. 18.21.
**Cap. 10.3.
Mt. 6.9.
†Cap. 20.8.
33 *Cap. 11.45.
Num. 15.41.
**Ex. 6.7.

Sărbătorile
Domnului
2 *Vers. 4,37.
**Ex. 12.16;
32.5.
2 Împ. 10.20.
Ps. 81.3.

Sabatul
3 *Ex. 20.9;
23.12; 31.15.
Cap. 19.3.
Deut. 5.13.
Lc. 13.14.

Paştele şi
Azimele
4 *Ex. 23.14.
5 *Ex.12.6.
Num. 9.2,3;
28.16,17.
Deut. 16.1-8.
Ios. 5.10.
6 *Ex. 23.15;
34.18.
Deut. 16.3,8.
7 *Ex. 12.16.
Num. 28.18;
28.25.

Cele dintâi
roade
10 *Num. 15.2;
15.18.
**Ex. 23.16.
Deut. 16.9.
Ios. 3.15.
†Deut. 18.4.
Rom. 11.16.
1 Cor. 15.20.
Iac. 1.18.
Apoc. 15.4.
11 *Ex. 29.24.
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22:30

fă* de mulţumire Domnului, s-o
ca să vă fie primită. Să se
mănânce în aceeaşi zi; să nu lăsaţi nimic* din ea până diminea31 ţă. Eu sunt Domnul. Să ţineţi deci
poruncile* Mele şi să le faceţi.
32 Eu sunt D omnul. Şi să nu profanaţi* Numele Meu cel sfânt, ci
să fiu sfinţit** între fiii lui Israel.
Eu sunt D omnul care vă sfin33 ţesc†, care v-am scos* din ţara
Egiptului ca să fiu Dumnezeul**
vostru. Eu sunt Domnul“.
23 Şi Domnul a vorbit lui Moi2 se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: «Sărbătorile*
rânduitea ale Domnului, pe care
le veţi vesti, să fie adunări** sfinte.
Acestea sunt sărbătorile Mele
rânduite.
3
Şase* zile să se lucreze, dar
a şaptea zi să fie un sabatb de
odihnăc, o adunare sfântă; să nu
faceţi nici o lucrare: este un sabat pentru Domnul în toate locuinţele voastre.
4
Acestea sunt sărbătorile*
rânduite ale Domnului, adunări
sfinte, pe care să le vestiţi la tim5 pul hotărât lor. În luna* întâi, la
paisprezece ale lunii, între cele
două seri, este Paştele Domnului.
Şi, în ziua a cincisprezecea
6
a acestei luni, este sărbătoarea
Azimelor pentru Domnul: şapte
7 zile să mâncaţi* azime. În ziua
întâi va fi o adunare sfântă; să
nu faceţi* nici o muncă de slugă.
8 Şi să aduceţi Domnului o jertfă
prin foc, şapte zile; în ziua a
şaptea este o adunare sfântă; să
nu faceţi nici o muncă de slugă»“.
9
Şi Domnul a vorbit lui Moi10 se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: «Când veţi intra*
în ţara pe care v-o dau şi veţi secera** secerişul ei, atunci să aduceţi la preot un snopd din cel
dintâi rode† al secerişului vostru.
11 Şi el va legăna* snopul înaintea
30 jertfiţi

D omnului ca să vă fie primit;
preotul îl va legăna a doua zi
12 după sabat. Şi, în ziua când veţi
legăna acest snop, să aduceţi un
miel fără cusur de un an ca ar13 dere-de-tot D omnului şi darul* 13 *Cap. 2.14-16;
6.20.
ei de mâncare: două zecimi de
floare a făinii frământată cu untdelemn, ca jertfă prin foc, de
mireasmă plăcută Domnului, şi
darul ei de băutură de vin, a pa14 tra parte dintr-un hin. Şi să nu 14 *Ex. 34.26.
mâncaţi pâine, nici grăunţe prăNum. 15.20;
15.21.
jite, nici grăunţe în spice, până în
ziua când veţi fi adus* darul Dumnezeului vostru: este o rânduială
pentru totdeauna în generaţiile
voastre, în toate locuinţele voastre.
Şi, de a doua zi după sabat, Sărbătoarea
15
de la ziua când aţi adus snopul Săptămânilor
darului legănat, să vă număraţi 15 *Ex. 34.22.
Cap. 25.8.
16 şapte* sabate; să fie întregi; să
Deut. 16.9.
număraţi cincizeci* de zile până
la a doua zi după sabatul al şap- 16 *Fap. 2.1.
**Num. 28.26
telea; şi să aduceţi un nou** dar
17 de mâncare D omnului. Să adu- 17 *Cap. 2.12;
7.13.
ceţi din locuinţele voastre două
**Ex. 23.16;
pâini, ca dar legănat, din două
34.22.
Cap. 2.14.
zecimi de floare a făinii; să fie
Num. 28.26.
coapte cu* aluat, ca cele dintâi
18 roade** pentru D omnul. Şi să
aduceţi cu pâinea şapte miei de
un an, fără cusur, şi un viţel tânăr din cireadă şi doi berbeci:
ei vor fi o ardere-de-tot pentru
D omnul, cu darul lor de mâncare şi darurile lor de băutură, o
jertfă prin foc, de mireasmă plă19 cută Domnului. Şi să jertfiţi un 19 *Cap. 4.23.
Num. 28.30.
ţap* dintre capre ca jertfă pentru
**Cap. 3.1.
păcat şi doi miei de un an ca
20 jertfă** de pace. Şi preotul să le 20 *Num. 18.12
legene cu pâinea celor dintâi
Deut. 18.4.
roade, ca dar legănat înaintea
Domnului, cu cei doi miei; să fie
sfinte pentru D omnul, pentru*
21 preot. Şi să faceţi o vestire în ace- 21 *Vers. 7.
eaşi zi – să vă fie o adunare sfântă: să nu faceţi nici o muncă* de
slugă: este o rânduială pentru

a Sau „Timpurile stabilite“ b Ebr. „şabat“
e Cel dintâi şi cel mai bun rod

c Ebr. „şabaton“

d Ebr. „omer“

LEVITIC
22 *Cap. 19.9.
**Deut. 24.19.
Rut 2.15.

Sărbătoarea
Trâmbiţelor
24 *Num. 29.1.
**Cap. 25.9.
Num. 10.5;
31.6.

Ziua Ispăşirii
27 *Cap. 16.30.
Num. 29.7.
**Cap. 25.9.

28 *Ex. 30.10.
Cap. 1.4;
4.20; 16.10;
16.34.

29 *Gen. 17.14.
30 *Cap. 20.3,5;
20.6.

Sărbătoarea
Corturilor
34 *Num. 29.12.
**Ex. 23.16.
Deut. 16.13.
Ezra 3.4.
Neem. 8.14.
Zah. 14.16.
Ioan 7.2.

totdeauna în toate locuinţele
22 voastre în generaţiile voastre. Şi,
când veţi strânge* secerişul pământului vostru, să nu seceri de
tot colţurile ogorului tău şi să
nu strângi spicele** căzute din
secerişul tău: să le laşi săracului
şi străinului: Eu sunt D omnul
Dumnezeul vostru»“.
Şi D omnul a vorbit lui Moi23
24 se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel, zicând: «În luna a şaptea*,
la întâi ale lunii, să fie o odihnă
pentru voi, o amintire cu sunet**
25 de trâmbiţă, o adunare sfântă. Să
nu faceţi nici o muncă de slugă şi
să aduceţi o jertfă prin foc pentru
Domnul»“.
26
Şi D omnul a vorbit lui Moi27 se, zicând: „Şi la zece* ale acestei
luni a şaptea este ziua Ispăşiriia**: să vă fie o adunare sfântă;
şi să vă mâhniţi sufletele şi să
aduceţi o jertfă prin foc pentru
28 D omnul. Şi să nu faceţi nici o
lucrare în ziua aceea: pentru că
este o zi de ispăşire, ca să se
facă ispăşire* pentru voi înaintea
Domnului Dumnezeului vostru.
29 Pentru că orice suflet care nu se
va mâhni în ziua aceea va fi ni30 micit* din poporul său. Şi orice
suflet care va face vreo lucrare în
ziua aceea – pe acel suflet îl voi
31 nimici* din poporul său. Să nu faceţi nici o lucrare; este o rânduială
pentru totdeauna în generaţiile
voastre, în toate locuinţele voastre.
32 Să vă fie un sabat de odihnă şi să
vă mâhniţi sufletele. La nouă ale
lunii, seara, din seară până în
seară, să ţineţib sabatul vostru“.
33
Şi Domnul a vorbit lui Moise,
34 zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel, zicând: «În ziua a cincisprezecea* a lunii acesteia, a şaptea, este
sărbătoarea** Corturilor pentru
35 Domnul, şapte zile. În ziua întâi
să fie o adunare sfântă; să nu fa36 ceţi nici o muncă de slugă. Şapte*

a Lit. „Ispăşirilor“

zile să aduceţi o jertfă prin foc pen- 36 *Num. 29.12
**Num. 29.35
tru Domnul; în ziua a opta** să fie
Neem. 8.18.
Ioan 7.37.
o adunare† sfântă pentru voi şi să
†Vers. 7.
aduceţi o jertfă prin foc pentru
††Deut. 16.8
2 Cr. 7.9.
Domnul; este o adunare†† solemnă;
Ioel 1.14; 2.15
să nu faceţi nici o muncă de slugă.
37
Acestea sunt sărbătorile* rân- 37 *Ex. 5.13.
Vers. 2,4.
duite ale Domnului, pe care le
veţi vesti ca adunări sfinte, pentru a aduce o jertfă prin foc pentru
Domnul, o ardere-de-tot, şi un
dar de mâncare, o jertfă, şi daruri
de băutură, lucrul zilei în ziua
38 lui, în afară de sabatele D om38 *Num. 29.39
nului şi în afară de darurile voastre şi în afară* de toate promisiunile voastre şi în afară de toate
darurile voastre de bunăvoie pe
39 care le daţi Domnului. Dar, în ziua 39 *Ex. 23.16.
Deut. 16.13.
a cincisprezecea a lunii a şaptea,
după ce veţi fi strâns roadele*
pământului, să ţineţi sărbătoarea
Domnului şapte zile; în ziua întâi
să fie odihnă, şi în a opta zi să
40 fie odihnă. Şi, în ziua întâi, să 40 *Neem. 8.15
vă luaţi rod din pomii frumoşi,
Ioan 12.13.
Apoc. 7.9.
ramuri* de palmier şi crengi de
**Deut. 16.14;
copaci stufoşi şi sălcii de pâ16.15.
râu; şi să vă bucuraţi**şapte zile
înaintea Domnului Dumnezeului
41 vostru. Şi să ţineţi* sărbătoarea
41 *Num. 29.12
ca sărbătoare pentru D omnul
Neem. 8.18.
şapte zile pe an: este o rânduială
pentru totdeauna în generaţiile
voastre; s-o ţineţi în luna a şap42 tea. Să locuiţi în corturi* şapte 42 *Vers. 34.
Neem. 8.14.
zile; toţi cei născuţi din Israel să
8.15-16.
43 locuiască în corturi, pentru ca
generaţiile* voastre să ştie că am 43 *Deut. 31.13
Ps. 78.5,6.
făcut pe fiii lui Israel să locuiască în corturi când i-am scos din
ţara Egiptului. Eu sunt Domnul
44 Dumnezeul vostru»“. Şi Moise a 44 *Vers. 2,37.
spus fiilor lui Israel care sunt
sărbătorile* rânduite de Domnul.
24 Şi Domnul a vorbit lui Moi- Lumina din
cortul
2 se, zicând: „Porunceşte fiilor lui
întâlnirii
Israel să-ţi aducă untdelemn* curat de măsline bătute, pentru lumi- 2 *Ex. 27.20;
27.21.
nătorc, ca să ţină candela aprinsăd

b Lit. „să vă odihniţi (să încetaţi lucrul) în“

să se înalţe“, ca în arderea-de-tot

24:2

c Purtătorul de lumină

d Lit. „să facă
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24:3

3 neîncetat.

4 *Ex. 25.31;
31.8; 37.17;
39.37.

Pâinile pentru
punereaînainte
5 *Ex. 25.30.
6 *Ex. 25.24.
1 Împ. 7.48.
Ev. 9.2.
7 *Cap. 2.2,9,16
8 *Num. 4.7.
1 Cr. 9.32.
2 Cr. 2.4.
**Ex. 25.30;
39.36; 40.23.
Mt. 12.5.
9 *1 Sam.21.6.
Mt. 12.4.
Mc. 2.26.
Lc. 6.4.
**Ex. 29.33.
Cap. 8.31;
21.22.

Pedepsirea
hulitorilor şi
a ucigaşilor

11 *Ex. 22.28.
Is. 8.21.
**Ex. 3.15.
†Iov 1.5,11;
2.5,9.
††Ex. 18.22;
18.26.
12 *Num. 15.34
**Ex. 18.15.
Num. 27.5;
36.5,6.
14 *Deut. 13.9;
17.7.
**Cap.20.2,7
Deut. 21.21.
Fap. 7.58.
15 *Ex. 22.28.
**Cap. 5.1;
20.17.
Num. 9.13.
16 *1 Împ. 21.10;
21.13.
Ps. 74.10,18.
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Aaron s-o pregătească
dincoace de perdeaua mărturiei
în cortul întâlnirii, de seara până
dimineaţa, înaintea D omnului,
neîncetat: este o rânduială pentru
totdeauna în generaţiile voastre.
4 El să pregătească pe sfeşnicul
curat* candelele înaintea Domnului, neîncetat.
5
Şi să iei floare de făină* şi
să coci douăsprezece turte din
ea; o turtă să fie de două zecimi
6 de efă. Şi să le pui în două rânduri, şase într-un rând, pe masa*
7 curată, înaintea Domnului. Şi să
pui tămâie curată peste fiecare
rând; şi să fie o pâine a amintirii*, o jertfă prin foc pentru Dom8 nul. În fiecare zi* de sabat s-o
aşeze în ordine înaintea** Domnului, neîncetat, din partea fiilor
lui Israel: este un legământ pen9 tru totdeauna. Şi să fie a lui Aaron* şi a fiilor lui şi ei s-o mănânce într-un loc** sfânt; pentru
că este preasfântă pentru el
din jertfele prin foc ale Domnului: este o rânduială pentru totdeauna“.
10
Şi fiul unei femei israelite –
dar el era fiul unui bărbat egiptean – a ieşit între fiii lui Israel;
şi fiul israelitei s-a certat în tabă11 ră cu un bărbat al lui Israel. Şi
fiul femeii israelite a hulit* Numele** şi a blestemat†; şi l-au
adus†† la Moise. Şi numele mamei lui era Şelomit, fiica lui Di12 bri, din seminţia lui Dan. Şi l-au
pus sub pază*, ca să se hotărască după cuvântula** Domnului.
13 Şi D omnul a vorbit lui Moise,
14 zicând: „Scoate-l afară din tabără
pe cel care a blestemat; şi toţi cei
care l-au auzit să-şi pună mâinile* pe capul lui şi toată aduna15 rea să-l ucidă** cu pietre. Şi să
vorbeşti fiilor lui Israel, zicând:
«Oricine va blestema* pe Dumnezeul său îşi va purta** păcatul.
16 Şi cel care huleşte b * Numele
a Lit. „gura“

Domnului să fie omorât: toată 16 **Mt. 12.31;
26.66.
adunarea să-l ucidă cu pietre; atât
Ioan 10.33.
Iac. 2.7.
străinul, cât şi băştinaşul: când
va huli** Numele, să fie omorât.
17 Şi dacă cineva va lovi de moar- 17 *Gen. 9.6.
Ex. 21.12.
te* pe vreun omc, să fie omorât
Num. 35.31.
Deut. 19.11,12
18 negreşit. Şi cel care va lovi de
18 *Vers. 21.
moarte un animal să plătească*
19 viaţă pentru viaţă. Şi dacă un 19 *Ex. 21.24.
Deut. 19.21.
om va face aproapelui său vreo
Mt. 5.38; 7.2.
vătămare*: cum a făcut el, aşa să
20 i se facă şi lui: frântură pentru 20 *Ex. 21.23-25
frântură, ochi* pentru ochi, dinte
pentru dinte: cum a făcut el vătămare cuiva, aşa să i se facă şi
21 lui. Şi cel care loveşte* de moar21 *Ex. 21.33.
te un animal să-l plătească; şi
cel care loveşte de moarte pe
22 un om să fie omorât. O singură* 22 *Ex. 12.49.
Cap. 19.34.
judecată să fie şi pentru străin
Num. 9.14;
şi pentru băştinaş, pentru că
15.16,29.
Eu sunt D omnul Dumnezeul
vostru»“.
23
Şi Moise a vorbit fiilor lui Is- 23 *Vers. 14.
rael şi au scos afară* din tabără
pe cel care blestemase şi l-au
ucis cu pietre. Şi fiii lui Israel au
făcut cum poruncise Domnul lui
Moise.
25 Şi Domnul a vorbit lui Moi- Anul sabatic
2 se pe muntele Sinai, zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: 2 *Ex. 23.10.
Cap. 26.34;
«Când veţi intra în ţara pe care
26.35.
v-o dau, ţara să se odihnească
2 Cr. 36.21.
3 un sabat* pentru D omnul. Şase
ani să-ţi semeni ogorul şi şase
ani să-ţi tai via şi să-ţi strângi
4 rodul ei, dar anul al şaptelea* 4 *Vers. 20.
să fie un sabat de odihnă pentru
ţară, un sabat pentru D omnul:
ogorul tău să nu-l semeni şi via
5 ta să n-o tai. Să nu seceri ceea 5 *2 Împ.19.29
ce* va creşte de la sine din seminţele căzute ale secerişului tău
şi să nu culegi strugurii din via
ta netăiată: un an de odihnă să
6 fie pentru ţară. Şi sabatul ţării
să vă fie hrană, ţie şi robului
tău şi roabei tale şi lucrătorului
tău plătit şi oaspetelui tău, care
7 locuieşte temporar la tine, şi ani-

b Sau „numeşte pe nume“

c Lit. „va lovi vreo viaţă de om“
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Anul
jubiliar

9 *Cap. 23.27.

10 *Is. 61.2.
Ier. 34.8;
34.15,17.
Lc. 4.18.
**Vers. 13,
28, 54.
Cap. 27.24.
Num. 36.4.
11 *Vers. 5.

12 *Vers. 6,7.
13 *Vers. 10.

14 *Cap. 19.11.
1 Sam.12.3,4
Mica 2.2.
1 Cor. 6.8.
15 *Cap. 27.18;
27.23.

16 *Ex. 25.27;
25.51,52.

17 *Vers. 14.
Ier. 7.5,6.
1 Tes. 4.6.
**Cap. 19.14
Vers. 43.
18 *Cap. 19.37.
**Cap. 26.5.
Deut. 12.10.
Ps. 4.8.
Pr. 1.33.
Ier. 23.6.
19 *Cap. 26.5.
**Ezec. 34.25;
34.27,28.
20 *Mt. 6.25,31.

malelor tale şi vieţuitoarelor care
sunt în ţara ta: tot ce se va produce să fie pentru hrană.
8
Şi să-ţi numeri şapte sabate
de ani, de şapte ori şapte ani; şi
zilele celor şapte sabate de ani
să-ţi fie patruzeci şi nouă de ani.
9 Atunci să faci să răsune tare trâmbiţa, în luna a şaptea, în a zecea
zi a lunii; în ziua Ispăşirii*, să faceţi să răsune trâmbiţa în toată
10 ţara voastră. Şi să sfinţiţi anul al
cincizecilea şi să vestiţi* eliberare în ţară tuturor locuitorilor
ei: acesta să vă fie un an jubiliara;
şi să vă întoarceţi** fiecare la
stăpânirea lui şi să vă întoarceţi
11 fiecare la familia lui. Acest al
cincizecilea an să vă fie un an
jubiliar; să nu semănaţi* şi să nu
seceraţi cele crescute de la sine
şi să nu culegeţi strugurii viei
12 netăiate. Pentru că este an jubiliar; să vă fie sfânt; să mâncaţi ro13 dul lui, din ce va da* câmpul. În
acest an jubiliar să vă întoarceţi*
fiecare om la stăpânirea lui.
14
Şi, când vindeţi ceva aproapelui vostru sau cumpăraţi din
mâna aproapelui vostru, să nu vă
15 nedreptăţiţi* unul pe altul. Să
cumperi de la aproapele tău potrivit cu numărul* anilor de la anul
jubiliar: să-ţi vândă potrivit cu
16 numărul anilor de rod. Potrivit
cu mulţimea* anilor să-i măreşti
preţul şi potrivit cu împuţinarea
anilor să-i scazi preţul, pentru
că îţi vinde numărul secerişurilor.
17 Şi să nu vă nedreptăţiţi* unul
pe altul; ci să te temi** de Dumnezeul tău: pentru că Eu sunt
18 D omnul Dumnezeul vostru. Şi
să împliniţi* rânduielile Mele şi
să păziţi judecăţile Mele şi să le
faceţi, şi veţi locui în ţara voas19 tră în siguranţă**. Şi ţara îşi va
da rodul şi veţi mânca până la
săturare* şi veţi locui în ea în
20 siguranţă**. Şi dacă veţi zice: «Ce
vom mânca* în anul al şaptelea?

Iată, nu vom semăna**, nici nu
vom culege venitul nostru!»,
21 atunci Eu voi porunci* binecuvântarea Mea peste voi în anul
al şaselea şi el va da rod pentru
22 trei ani. Şi veţi semăna* în anul
al optulea şi veţi mânca din roadele cele vechi** până în anul al
nouălea; până vor sosi roadele
23 lui, veţi mânca din cele vechi. Şi
pământul să nu se vândă pentru
totdeauna, pentru că pământul*
este al Meu; pentru că voi sunteţi străini** şi oaspeţi ai Mei.
24 Şi în toată ţara pe care o aveţi
în stăpânire să daţi drept de răscumpărare pentru pământ.
25
Dacă fratele* tău va sărăci şi
va vinde din stăpânirea lui, atunci
răscumpărătorul său, ruda** lui
cea mai de aproape, să vină şi
să răscumpere ce a vândut fra26 tele său. Şi dacă omul nu va avea
pe nimeni care să aibă drept de
răscumpărare şi-i dă mâna şi are
de ajuns pentru răscumpărarea
27 lui, atunci să socotească* anii de
la vinderea lui şi ceea ce va trece peste să înapoieze omului căruia i-l vânduse şi să se întoarcă
28 la stăpânirea lui. Şi dacă mâna lui
n-a găsit de ajuns ca să i-l înapoieze, atunci ceea ce a vândut să
rămână în mâna cumpărătorului
până la anul jubiliar; şi în anul
jubiliar* să iasă şi să se întoarcă
la stăpânirea lui.
29
Şi dacă cineva va vinde o casă de locuit într-o cetate cu zid,
atunci să aibă dreptul de răscumpărare până la sfârşitul anului
vinderii ei; un an întreg va avea
30 dreptul de răscumpărare. Şi dacă
nu va fi răscumpărată până la
împlinirea unui an întreg, atunci
casa care este în cetatea cu zid
va rămâne pentru totdeauna în
mâna celui care a cumpărat-o, în
generaţiile sale; să nu iasă în anul
31 jubiliar. Dar casele satelor, care n-au
zid împrejurul lor, să fie socotite

20 **Vers. 4,5.

21 *Ex. 16.29.
Deut. 28.8.
22 *2 Împ. 19.29
**Cap. 26.10
Ios. 5.11,12.

23 *Deut. 32.43
2 Cr. 7.20.
Ps. 85.1.
Ioel 2.18; 3.2
**1 Cr. 29.15
Ps. 39.12;
119.19.
Ev. 11.13.
1 Pet. 2.11.

25 *Rut 2.20;
4.4,6.
**Rut 3.2;
3.9,12.
Ier. 32.7,8.

27 *Vers. 50.

28 *Vers. 10,13.

a Lit. „sunet de corn de berbec“
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32 *Num. 35.2.
Ios. 21.2.

33 *Vers. 28.

34 *Num.35.2-5
Fap. 4.36,37.

35 *Deut.15.7,8
Ps. 37.26.
Pr. 14.31.
Fap. 11.29.
Rom. 12.10.
1 Ioan 3.17.
36 *Ex. 22.25.
Deut. 23.19,20
Neem. 5.7.
Ps. 15.5.
Pr. 28.8.
Ezec. 18.8;
22.12.
**Neem. 5.9.
38 *Cap. 11.45;
22.33.

39 *Ex. 21.2.
Deut. 15.12.
1 Împ. 9.22.
2 Împ. 4.1.
Neem. 5.5.
Ier. 34.14.
41 *Ex. 21.3.
**Vers. 28.

42 *Vers. 55.
Rom. 6.22.
1Cor.7.22,23

43 *Ef. 6.9.
**Ex. 1.13.
Ezec. 34.4.
†Deut. 25.18
Mal. 3.5.
44 *Is. 56.3,6.

25:32

asemenea ogoarelor ţării: ele vor
putea fi răscumpărate şi ele să
32 fie eliberate în anul jubiliar. Dar
cât despre cetăţile leviţilor* şi
casele din cetăţile stăpânirii lor,
leviţii să aibă drept de răscum33 părare pentru totdeauna. Şi dacă
cineva va răscumpăra de la unul
dintre leviţi, atunci casa vândută
în cetatea stăpânirii lui să fie eliberată în anul jubiliar*, deoarece
casele din cetăţile leviţilor sunt
34 stăpânirea lor între fiii lui Israel. Şi
câmpul deschis dimprejurul* cetăţilor lor să nu se vândă, pentru că
este stăpânirea lor pentru totdeauna.
35
Şi când fratele tău va sărăci
şi mâna lui nu va mai putea muncia lângă tine, atunci să-l ajuţi*,
fie că este străin sau oaspete, ca
36 să trăiască alături de tine. Să nu
iei* de la el nici camătă, nici
dobândă, ci teme-te** de Dumnezeul tău, ca fratele tău să tră37 iască alături de tine. Să nu-i dai
argintul tău cu camătă, nici să
nu-i împrumuţi hrana ta cu do38 bândă. Eu sunt D omnul Dumnezeul vostru, care v-am scos*
din ţara Egiptului, ca să vă dau
ţara Canaanului, ca să fiu Dumnezeul vostru.
Şi dacă* fratele tău va sărăci
39
lângă tine şi se va vinde ţie, să
nu-l sileşti să-ţi facă muncă de
40 rob. Să fie cu tine ca un lucrător
plătit şi ca un oaspete; să slujească la tine până la anul jubiliar.
41 Atunci să iasă de la tine, el* şi
copiii lui cu el, şi să se întoarcă
la familia sa şi să se întoarcă la
42 stăpânirea** părinţilor săi. Pentru
că ei sunt robiib* Mei, pe care
i-am scos din ţara Egiptului; ei
să nu se vândă cum se vând robii.
43 Să nu-l stăpâneşti* cu asprime**,
ci să te temi† de Dumnezeul tău.
44 Şi cât despre robul tău şi roaba
ta pe care-i vei avea, dintre naţiunile* care sunt împrejurul vostru, dintre ele să vă cumpăraţi robi
a Lit. „se va clătina“
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45 şi

roabe. Şi, dintre fiii străinilor
care locuiesc temporar între voi,
dintre ei să cumpăraţi şi din familia lor care este cu voi, pe care
i-au născut în ţara voastră; şi ei
46 vor fi stăpânirea voastră. Şi să-i
lăsaţi de moştenire fiilor voştri
după voi, ca moştenire a stăpânirii; pe ei să-i faceţi* robii voştri pentru totdeauna; dar cât
despre fraţii voştri, fiii lui Israel,
să nu stăpâniţi** unul peste altul cu asprime.
47
Şi dacă un străin sau unul care locuieşte temporar cu tine va
ajunge bogat, şi fratele tău lângă
el va sărăci* şi se va vinde străinului care locuieşte temporar cu
tine sau unui urmaş din familia
48 străinului: după ce se va fi vândut, să aibă dreptul să fie răscumpărat; unul dintre fraţii săi îl
49 poate răscumpăra*. Îl poate răscumpăra sau unchiul său sau fiul
unchiului său; sau îl poate răscumpăra unul care este ruda lui
de sânge din familia lui; sau,
dacă îi dă mâna, se poate răs50 cumpăra el însuşi*. Şi să facă
socoteala cu cumpărătorul său de
la anul în care i-a fost vândut
până la anul jubiliar şi preţul
vinderii sale să fie potrivit cu
numărul anilor, potrivit cu zilele*
unui lucrător plătit care ar fi la
51 el. Şi dacă mai sunt încă mulţi
ani, să înapoieze preţul răscumpărării sale potrivit* lor din ar52 gintul cumpărării lui. Şi dacă vor
fi rămas puţini ani până la anul
jubiliar, să facă socoteala cu el:
să-i înapoieze preţul răscumpărării sale potrivit cu numărul ani53 lor lui. Să fie la el ca un lucrător
plătit an de an; să nu stăpânească peste el cu asprime* înain54 tea ochilor tăi. Şi dacă nu va fi
răscumpărat prin unul din aceste
feluri, să iasă de la el în anul ju55 biliar*, el şi copiii lui cu el. Pentru
că fiii lui Israel sunt robii* Mei; ei

b Sau „slujitorii“

46 *Is. 14.2.
**Vers. 43.

47 *Vers. 25,35.

48 *Neem. 5.5.

49 *Vers. 26.

50 *Iov 7.1.
Is. 16.14;
21.16.

51 *Vers. 16.

53 *Vers. 43.

54 *Vers. 41.
Ex. 21.2,3.

55 *Vers. 42.

LEVITIC 26:25
sunt robii Mei, pe care i-am scos
din ţara Egiptului. Eu sunt Domnul
Dumnezeul vostru.
Binecuvânta- 26 Să nu vă faceţi idoli*, nici
rea ascultării
să nu vă ridicaţi chip cioplit**,
nici stâlpa†; şi să nu aşezaţi pia1 *Cap. 19.4.
tră cu chipuri†† în ţara voastră,
Deut. 16.21.
ca să vă plecaţi înaintea ei, penPs. 97.7.
**Ex. 20.4.
tru că Eu sunt Domnul DumneDeut. 5.8.
zeul vostru.
†Deut. 16.22.
Să ţineţi sabatele* Mele şi
††Num. 33.52 2
Ezec. 8.12.
să fiţi cu temere faţă de locaşul
Meu cel sfânt. Eu sunt Domnul.
2 *Cap. 19.30.
3
Dacă veţi umbla* în rându3 *Deut. 11.13;
ielile Mele şi veţi ţine poruncile
28.1-14.
4 Mele şi le veţi împlini, atunci vă
4 *Is. 30.23.
voi da ploile* voastre la timpul
Ezec. 34.26.
Ioel 2.23,24.
lor şi pământul** îşi va da rodul
Fap. 14.17.
şi pomii câmpului îşi vor da
**Ps. 67.6.
Ezec. 36.30. 5 fructele. Şi treieratul* vostru va
Zah. 8.12.
ţine până la culesul viilor şi
5 *Amos 9.13.
culesul viilor va ţine până la
**Cap. 25.19
semănat
şi vă veţi mânca pâiDeut. 11.15.
Ioel 2.19,26.
nea** pe săturate şi veţi locui în
†Iov 11.18.
Ezec. 34.25. 6 siguranţă† în ţara voastră. Şi voi
da pace* în ţară şi vă veţi culca
6 *1 Cr. 22.9.
Ps. 29.11;
şi
nimeni nu vă va înspăimân147.14.
ta**; şi voi nimici vieţuitoarele sălIs. 45.7.
Hag. 2.9.
batice† din ţară şi sabia†† nu va
**Iov 11.19.
7
trece
prin ţara voastră. Şi veţi
Ps. 3.5; 4.8.
Is. 35.9.
urmări pe vrăjmaşii voştri şi ei
Ier. 30.10.
vor cădea prin sabie înaintea voasOsea 2.18.
Ţef. 3.13.
8 tră. Şi cinci* dintre voi vor urmă†2 Împ.17.25
ri o sută şi o sută dintre voi vor
Ezec. 5.17.
††Ezec.14.17
urmări zece mii; şi vrăjmaşii voş8 *Deut. 32.30.
tri vor cădea prin sabie înaintea
Ios. 23.10.
9 *Ex. 2.25.
9 voastră. Şi Eu Îmi voi întoarce*
2 Împ. 13.23.
faţa spre voi şi vă voi face să
**Gen.17.6,7
Neem. 9.23.
fiţi** roditori şi vă voi înmulţi şi
Ps. 107.38.
voi întări legământul Meu cu voi.
10 *Cap. 25.22. 10 Şi veţi mânca din roadele cele
vechi* şi veţi scoate afară pe cele
11 vechi din faţa celor noi. Şi Eu
11 *Ex. 25.8.
Ios. 22.19.
voi pune* locaşulb Meu între voi
Ps. 76.2.
şi sufletul Meu nu vă va dispreEzec. 37.26-28
**Deut. 32.19 12 ţui**. Şi Eu voi umbla* între voi
12 *Gen. 3.8.
şi voi fi Dumnezeul** vostru şi
Deut. 23.14.
**Ex. 6.7.
13 voi veţi fi poporul Meu. Eu sunt
Ier. 7.23.
Domnul Dumnezeul vostru, care
Ezec. 11.20.
2 Cor. 6.16.
v-am scos* din ţara Egiptului, ca
să nu fiţi robii lor; şi am rupt le13 *Ex. 20.2.
Cap. 25.38.

găturile** jugului vostru şi v-am 13 **Ier. 2.20.
Ezec. 34.27.
făcut să umblaţi cu capul ridicat.
14
Şi dacă nu Mă veţi asculta* Blestemul
şi nu veţi împlini toate aceste neascultării
15 porunci şi dacă veţi dispreţuic* 14 *Deut. 28.15
Ios. 23.15.
rânduielile Mele şi dacă sufletul
Mal. 2.2.
vostru va urî judecăţile Mele 15 *2 Împ. 17.15
**Vers. 9.
şi nu veţi împlini toate poruncile Mele şi veţi rupe legămân16 tul** Meu, vă voi face şi Eu 16 *Deut. 28.65;
aceasta: voi aduce asupra voas28.67; 32.25.
Ier. 15.8.
tră spaimă*, tuberculoză** şi
**Deut. 28.22
friguri, care vă vor topi† ochii
†1 Sam. 2.33
††Iov 31.8.
şi vă vor face sufletul să lânIer. 5.17;
cezească; şi vă veţi semăna în
12.13.
Mica 6.15.
zadar†† sămânţa, pentru că o vor
*†Jud. 6.3-6.
17 mânca*† vrăjmaşii voştri. Şi Îmi
voi întoarce* faţa împotriva 17 *Cap. 17.10.
**Deut. 28.25
voastră şi veţi fi înfrânţi** înaJud. 2.14.
Ier. 19.7.
intea vrăjmaşilor voştri; cei care
†Ps. 106.41.
vă urăsc† vor stăpâni peste voi
††Ps. 53.5.
Pr. 28.1.
şi veţi fugi†† când nimeni nu
vă va urmări.
18
Şi dacă după acestea nu veţi 18 *1 Sam. 2.5.
Ps. 119.164.
asculta de Mine, vă voi pedepsi
Pr. 24.16.
înşeptit* pentru păcatele voastre.
19 Şi voi sfărâma mândria* puterii 19 *Is. 25.11; 26.5
voastre şi voi face cerurile**
Ezec. 7.24;
30.6.
voastre ca fierul şi pământul vos**Deut. 28.23
20 tru ca arama. Şi tăria* voastră
se va cheltui în zadar şi pămân- 20 *Ps. 127.1.
Is. 49.4.
tul** vostru nu-şi va da rodul şi
Ier. 12.13.
**Deut. 11.17
pomii pământului nu-şi vor da
Hag. 1.10.
fructele.
21
Şi dacă veţi umbla împotri23,27.
va* Mea şi nu veţi voi să ascul- 21 *Vers.
**Vers. 18.
taţi de Mine, voi aduce înşeptit** plăgi asupra voastră, potrivit
22 cu păcatele voastre. Şi voi trimi- 22 *Deut. 32.24
2 Împ. 17.25
te animalele sălbatice* ale câmEzec. 5.17;
pului printre voi, ca să vă lase
14.15.
**Jud. 5.6.
fără copiid şi să vă nimicească vi2 Cr. 15.5.
tele şi să vă împuţineze; şi druIs. 33.8.
Plân. 1.4.
murile** voastre vor fi pustii.
Zah. 7.14.
23
Şi dacă prin acestea nu vă
veţi lăsa îndreptaţi* de Mine, ci 23 *Ier. 2.30; 5.3
Amos 4.6-12
24 veţi umbla împotriva Mea, atunci
voi umbla şi Eu împotriva* voas- 24 *2 Sam. 22.27
Ps. 18.26.
tră şi vă voi bate, da, şi Eu, în25 şeptit pentru păcatele voastre. Şi
5.17;
voi aduce asupra voastră sabie*, 25 *Ezec.
6.3; 14.17;

a Stâlp cu chip b Sau „cortul“ c Sau „veţi respinge“ d Lit. „ca să vă fure copiii“

29.8; 33.2.
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25 **Num.14.12
Deut. 28.21.
Ier. 14.12;
24.10; 29.17.

26 *Ps. 105.16.
Is. 3.1.
Ezec. 4.16;
5.16; 14.13.
**Is. 9.20.
Mica 6.14.
Hag. 1.6.

27 *Vers. 21,24.
28 *Is. 59.18.
Ier. 21.5.
Ezec. 8.18.
29 *2 Împ. 6.29.
Plân. 4.10.
Ezec. 5.10.
30 *Num. 33.52.
2 Împ. 23.20.
**2 Cr. 14.5.
Is. 27.9.
†2 Cr. 34.5.
††Deut.29.17
1 Împ. 15.12.
*†Ps. 89.38.
Ier. 14.19.
31 *Neem. 2.3.
Ier. 4.7.
**Ps. 74.7.
Plân. 1.10.
Ezec. 9.6.
32 *Ier. 25.11,18
**1 Împ. 9.8.
Ier. 18.16.
Ezec. 5.15.
33 *Deut. 4.27.
Ps. 44.11.
Ier. 9.16.
Ezec. 12.15;
20.23; 22.15.
Zah. 7.14.
34 *Vers. 43.
2 Cr. 36.21.

35 *Cap. 25.2.

36 *Is. 30.17.
Plân. 1.3,6;
4.19.
**Iov 15.21.
Pr. 28.1.
†Ezec. 21.7;
21.15.

26:26

care va răzbuna cu răzbunarea
legământului; şi vă veţi strângea
în cetăţile voastre şi voi trimite
ciuma** printre voi şi veţi fi daţi
26 în mâna vrăjmaşului. Când voi
frânge* toiagul pâinii voastre,
zece femei vor coace pâinea
voastră într-un singur cuptor şi
vă vor da din nou pâinea voastră
cu măsură b ; şi veţi mânca**
şi nu vă veţi sătura.
27
Şi dacă prin aceasta* nu veţi
asculta de Mine, ci veţi umbla
28 împotriva Mea, atunci voi umbla
şi Eu cu furie* împotriva voastră;
şi Eu, da, vă voi disciplina înşeptit
29 pentru păcatele voastre. Şi veţi
mânca* şi carnea fiilor voştri şi
veţi mânca şi carnea fiicelor
30 voastre. Şi vă voi sfărâma înălţimilec* şi vă voi tăia stâlpii**
soarelui şi voi arunca† trupurile
voastre moarte peste trupurile
idolilord†† voştri şi sufletul Meu
31 vă va urî*†. Şi voi face cetăţile*
voastre pustii şi voi pustii locaşurile** voastre cele sfinte şi nu
voi mirosi miresmele voastre
32 plăcute. Şi voi pustii* ţara şi vrăjmaşii voştri care locuiesc în ea
33 se vor mira** de ea. Şi pe voi
vă voi risipi* printre naţiuni şi voi
scoate sabia după voi; şi ţara
voastră va fi un pustiu şi cetăţile
voastre o pustietate.
Atunci ţara se va bucura* de
34
sabatele ei, în toate zilele pustiirii, când veţi fi în ţara vrăjmaşilor voştri; atunci ţara se va odihni şi se va bucurae de sabatele ei.
35 În toate zilele pustiirii va avea
odihna cu care nu s-a odihnit în
sabatele voastre*, când locuiaţi în
36 ea. Şi celor care vor rămâne dintre voi le voi trimite leşin* în inimă în ţările vrăjmaşilor lor, şi
sunetul** unei frunze care se
mişcă îi va urmări† şi vor fugi ca
şi cum ar fugi de sabie şi vor cădea când nimeni nu-i va urmări:

a Sau „retrage“

37 şi

se vor împiedica* unul de altul, ca dinaintea sabiei, când nimeni nu-i va urmări; şi nu veţi
avea putere** să staţi înaintea
38 vrăjmaşilor voştri. Şi veţi pieri*
printre naţiuni şi ţara vrăjmaşi39 lor voştri vă va mânca. Şi cei
care vor rămâne dintre voi se vor
pierde prin nelegiuirea* lor în
ţările vrăjmaşilor voştri; şi se
vor pierde în nelegiuirile părinţilor lor, cu ei.
40
Şi vor mărturisi* nelegiuirea
lor şi nelegiuirea părinţilor lor,
prin necredincioşia lor prin care
Mi-au fost necredincioşi şi, de
asemenea, că au umblat împotri41 va Mea, încât şi Eu am umblat
împotriva lor şi i-am adus în ţara
vrăjmaşilor lor. Dacă atunci inima lor necircumcisă* se va smeri** şi vor primi atunci pedeap42 sa nelegiuirii lor, Îmi voi aminti*
de legământul Meu cu** Iacovf
şi de legământul Meu cu† Isaac;
şi Îmi voi aminti de legământul
Meu cu†† Avraam şi Îmi voi
43 aminti de ţară. Şi ţara va fi părăsită* de ei şi se va bucura de
sabatele ei, când va fi pustiită, ei
nemaifiind; şi vor primi pedeapsa nelegiuirii lor: pentru că ... da,
pentru că au nesocotit** judecăţile Mele şi sufletul lor a urât
44 rânduielile Mele. Şi chiar atunci
când vor fi în ţara vrăjmaşilor
lor, nu-i voi dispreţui* şi nu-i voi
urî ca să-i nimicesc de tot şi să
rup** legământul Meu cu ei,
pentru că Eu sunt Domnul Dum45 nezeul lor. Ci Îmi voi aminti
pentru ei de legământul* strămoşilor lor, pe care i-am scos**
din ţara Egiptului înaintea ochilor naţiunilor†, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul»“.
46
Acestea* sunt rânduielile şi
judecăţile şi legile pe care le-a
aşezat D omnul între Sine şi
fiii lui Israel pe muntele Sinai**

b Lit. „la cântar“ c Altare sau temple înalte
pentru sabatele neţinute f Legământul din Exod 6, nu legea
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d Buşteni sau buturugi

37 *Is. 10.4. Jud.
7.22.
1 Sam. 14.15.
Ier. 6.21.
Naum 3.3.
**Ios.7.12,13
Jud. 2.14.
38 *Deut. 4.26.
39 *Neem. 1.8.
Ier. 3.25.
Ezec. 4.17;
6.9; 21.23;
33.10.
Osea 5.15.
Zah. 10.9.
40 *Num. 5.7.
1 Împ. 8.33.
Neem. 9.2.
Pr. 28.13.
Dan. 9.5.
Lc. 15.18.
41 *Ier. 9.26.
Fap. 7.51.
Col. 2.11.
**1 Împ. 21.29
2 Cr. 12.6,7;
32.26; 33.12.
42 *Ex. 2.24.
Ps. 106.45;
136.23.
Ezec. 16.60.
**Gen.28.13.
†Gen. 26.2-5
††Gen.22.15.
43 *Vers. 34,35.
**Vers. 15.

44 *Deut. 4.31.
2 Împ. 13.23.
Rom. 11.2.
**Ier. 33.20;
33.21-26.

45 *Rom. 11.27
**Ex. 6.6-8.
Cap. 22.33;
25.38.
†Ps. 98.2.
Ezec. 20.9;
20.14,22.
46 *Cap. 27.34.
Deut. 4.5; 6.1;
29.1; 33.4.
Ioan 1.17.
Gal. 3.19.
**Cap. 7.38.

e Se va bucura şi

LEVITIC 27:24
prin Moise.
Promisiunile 27 Şi D omnul a vorbit lui Moi2 se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui
2 *Num. 6.2.
Israel şi spune-le: «Dacă cineva
Deut. 3.21.
Jud. 11.30.
va pune ceva deoparte printr-o
1 Sam. 1.11;
promisiunea*, sufletele să fie ale
1.28.
3 D omnului după preţuirea ta. Şi
3 *Ex. 30.13.
preţuirea ta pentru partea bărVers. 25.
Num. 3.47;
bătească, de la vârsta de douăze18.16.
ci de ani până la şaizeci de
ani, preţuirea ta să fie de cincizeci
de sicli de argint, după* siclul
4 sfântului locaş. Şi dacă va fi par4 *Ex. 21.32.
Zah.11.12,13
te femeiască, preţuirea ta să fie
Mt. 26.15.
5 de treizeci* de sicli. Şi dacă este
5 *Gen. 37.28.
de la cinci ani până la douăzeci
de ani, preţuirea ta să fie pentru
partea bărbătească douăzeci* de
sicli, şi pentru partea femeiască
6 zece sicli. Şi dacă va fi de la o
6 *Num. 18.16
lună până la cinci ani, preţuirea
ta să fie pentru partea bărbătească cinci* sicli de argint şi pentru
partea femeiască preţuirea ta să
7 fie de trei sicli de argint. Şi dacă
va fi o parte bărbătească de şaizeci de ani în sus, preţuirea ta
să fie de cincisprezece sicli, şi
pentru partea femeiască zece si8
cli. Şi dacă va fi mai sărac decât
8 *Cap. 5.11;
14.21-24.
preţuirea ta, să stea înaintea preotului şi preotul să-l preţuiască;
preotul va face preţuirea după
mijloacele* celui care a făcut
promisiunea.
9
Şi dacă va fi un animal din
care se aduce dar Domnului, tot
ce vor da din el Domnului să fie
10 *Vers. 33.
10 sfânt. Nu-l vor schimba* şi nu-l
vor înlocui, bun pentru rău sau
rău pentru bun; şi dacă totuşi se
va înlocui un animal cu un animal, atunci el şi cel înlocuit să
11 fie sfinţi. Şi dacă va fi un animal necurat din care nu se aduce
dar Domnului, atunci să aducă
12 animalul înaintea preotului. Şi
preotul să-l preţuiască, după cum
va fi bun sau rău: potrivit cu
13 preţuirea preotului, aşa va fi. Şi

dacă vor voi să-l răscumpere cu
tot dinadinsul, atunci să adauge*
a cincea parte la preţuirea ta.
14
Şi când cineva îşi va sfinţi
casa, ca să fie sfântă pentru Domnul, preotul s-o preţuiască după
cum va fi: bună sau rea; cum o
15 va preţui preotul, aşa să fie. Şi
dacă cel care a sfinţit-o va voi
să-şi răscumpere casa, atunci să
adauge a cincea parte a argintului
preţuirii tale şi să fie a lui.
16
Şi dacă cineva va sfinţi Domnului din câmpul stăpânirii lui,
atunci preţuirea ta să fie după
sămânţa lui, un omerb de sămânţă
de orz pentru cincizeci de sicli
17 de argint. Dacă îşi va sfinţi câmpul din anul jubiliar, să rămână
18 după preţuirea ta. Şi dacă îşi
va sfinţi câmpul după anul jubiliar, atunci preotul să-i socotească* argintul potrivit cu numărul
anilor care au mai rămas până
la anul jubiliar şi să-l scadă din
19 preţuirea ta. Şi dacă cel care a
sfinţit câmpul va voi să-l răscumpere cu tot dinadinsul, să
adauge* a cincea parte a argintului preţuirii tale şi să-i rămână
20 lui. Şi dacă nu vrea să răscumpere câmpul sau dacă a vândut
altui om câmpul, nu se va mai
21 putea răscumpăra. Şi câmpul,
când va ieşi în anul jubiliar*, să
fie sfânt pentru Domnul, ca un
câmp închinatc**: stăpânirea lui
să fie a preotului†.
22
Şi dacă cineva sfinţeşte Domnului un câmp pe care l-a cumpărat, care nu este din câmpul
23 stăpânirii* lui, atunci preotul
să-i socotească* suma preţuirii
tale, până la anul jubiliar, şi să
dea preţuirea ta în acea zi ca lu24 cru sfânt D omnului. În anul jubiliar*, câmpul să se întoarcă la
cel de la care a fost cumpărat,
la acela a cui era stăpânirea pământului.

a Promisiune de bunăvoie, care odată făcută nu se mai poate schimba b Zece efe

Dumnezeu, fără posibilitatea de a mai fi luat înapoi

13 *Vers. 15,19.

Sfinţirea
lucrurilor

18 *Cap. 25.15.

19 *Vers. 13.

21 *Cap. 25.10;
25.28,31.
**Vers. 28,29
Num. 18.14.
Ezec. 44.29.
†Ezec. 44.28
22 *Cap. 25.10.

23 *Vers. 18.

24 *Cap. 25.28.

c Pus deoparte pentru
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25 *Ex. 30.13.
Num. 3.47;
18.16.
Ezec. 45.12.
26 *Ex. 13.2,12;
22.30.
Num. 18.17.
Deut. 15.19.
27 *Vers. 13,15,
19.

28 *Vers. 21.
Num. 18.14.
Ios. 6.17-19.

29 *Num. 21.2,3

27:25

Şi toată preţuirea ta să fie după siclul sfântului locaş: siclul*
să fie douăzeci de ghere.
26
Numai pe cel întâi-născut*
al animalelor, care este oferit ca
pârgă Domnului: nimeni să nu-l
sfinţească, fie bou, fie miela; este
27 al Domnului. Şi dacă va fi dintr-un animal necurat, atunci să-l
răscumpere după preţuirea ta şi
să adauge* a cincea parte; şi
dacă nu va fi răscumpărat, atunci
să fie vândut după preţuirea ta.
28 Totuşi nici un dar închinat*, pe
care îl va închina cineva Domnului, din tot ce are el de la om
până la animal sau din câmpul
stăpânirii lui, să nu fie vândut sau
răscumpărat; orice lucru închinat
este preasfânt pentru D omnul.
29 Nimic* închinat, care va fi închi25

a Sau „ied“
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nat dintre oameni, nu va fi răscumpărat: să fie omorât negreşit.
30
Şi toată zeciuiala* pămân- Zeciuielile
tului din sămânţa pământului şi
din rodul pomilor este a Domnu14.20;
lui: este sfântă pentru Domnul. 30 *Gen.
28.22.
Num. 18.21;
31 Şi dacă va voi cineva să răscum18.24.
pere ceva din zeciuiala sa, să a2 Cr. 31.5;
31.6,12.
32 dauge la ea a cincea parte. Şi toaNeem. 13.12
tă zeciuiala din cireadă sau din
Mal. 3.8,10.
turmă, orice trece* pe sub toiag, a
33.13.
zecea parte să fie sfântă pentru 32 *Ier.
Ezec. 20.37.
33 Domnul. Să nu aleagă după cum
Mica 7.14.
este bună sau rea şi să n-o înlo- 33 *Vers. 10.
cuiască*; şi, dacă o va înlocui,
atunci ea şi cea înlocuită să fie
sfinte; nu pot fi răscumpărate»“.
34
Acestea* sunt poruncile pe
34 *Cap. 26.46.
care le-a poruncit D omnul lui
Deut. 4.5.
Moise pentru fiii lui Israel pe
muntele Sinai.

