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NUMERIa
Numărarea
israeliţilor
1 *Ex. 19.1.
Cap. 10.12.
**Ex. 25.22.
†Ex. 40.2,17.
Cap. 10.11.
2 *Ex. 12.37;
30.12; 38.25.
Cap. 26.2;
26.63,64.
2 Sam. 24.2.
1 Cr. 21.2.
3 *Ex. 30.14;
38.26.

4 *Ex. 18.21.
Vers. 16.
Deut. 1.15.
5 *Gen. 29.32.
Ex. 1.2.
Deut. 33.6.
Apoc. 7.5.
7 *Rut 4.20.
1 Cr. 2.10.
Lc. 3.32.

14 *Cap. 2.14.
16 *Ex. 18.21.
Cap. 7.2; 16.2
1 Cr. 27.16.
**Ex. 18.25.

18 *Vers. 1.
**Ezra 2.59.
Ev. 7.3.

1

Şi Domnul a vorbit lui Moise
în pustiul Sinai*, în cortul întâlnirii**, la întâi† ale lunii a
doua, în anul al doilea după ieşirea lor din ţara Egiptului, zicând:
2 „Număraţi* capetele întregii adunări a fiilor lui Israel: după familiile lor, după casele părinţilor
lorb, după numărul numelor, pe
toţi bărbaţii, după capetele lor,
3 de la vârsta de douăzeci* de ani
în sus, pe toţi cei care pot ieşi la
luptă în Israel: număraţi-i după
4 cetele lor, tu şi Aaron. Şi să fie
cu voi un bărbat* din fiecare seminţie, un bărbat cap al casei lui
5 părinteşti. Şi acestea sunt numele bărbaţilor care vor fi cu voi:
din Ruben*: Eliţur, fiul lui Şedeur.
6 Din Simeon: Şelumiel, fiul lui
7 Ţurişadai. Din Iuda: Nahşon*,
8 fiul lui Aminadab. Din Isahar: Neta9 neel, fiul lui Ţuar. Din Zabulon:
10 Eliab, fiul lui Helon. Dintre fiii
lui Iosif, din Efraim: Elişama, fiul
lui Amihud. Din Manase: Gama11 liel, fiul lui Pedahţur. Din Beniamin: Abidan, fiul lui Ghideoni.
12 Din Dan: Ahiezer, fiul lui Ami13 şadai. Din Aşer: Paguiel, fiul lui
14 Ocran. Din Gad: Eliasaf, fiul lui
15 Deuel*. Din Neftali: Ahira, fiul
16 lui Enan“. Aceştia sunt cei chemaţi ai adunării*, căpeteniile seminţiilor părinţilor lor, capi** ai
17 miilor lui Israel. Şi Moise şi Aaron au luat pe aceşti bărbaţi care
18 fuseseră numiţi pe nume şi au
strâns toată adunarea la întâi*
ale lunii a doua; şi şi-au spus
fiecare genealogia**, după familiile lor, după casele părinţilor
lor, după numărul numelor, de la
vârsta de douăzeci de ani în
19 sus, după capetele lor. Cum poruncise Domnul lui Moise, aşa

i-a numărat el în pustiul Sinai.
Şi fiii lui Ruben*, întâiulnăscut al lui Israel, generaţiile
lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul
numelor, după capetele lor, toţi
cei de parte bărbătească, de la
vârsta de douăzeci de ani în sus,
toţi care puteau ieşi la luptă,
21 cei număraţi ai lor din seminţia
lui Ruben erau patruzeci şi şase
de mii cinci sute.
22
Dintre fiii lui Simeon*: generaţiile lor, după familiile lor,
după casele părinţilor lor, cei
număraţi ai lor, după numărul
numelor, după capetele lor, toţi
cei de parte bărbătească, de la
vârsta de douăzeci de ani în sus,
toţi care puteau** ieşi la luptă,
23 cei număraţi ai lor din seminţia
lui Simeon erau cincizeci şi nouă
de mii trei sute.
24
Dintre fiii lui Gad*: generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după
numărul numelor, de la vârsta de
douăzeci de ani în sus, toţi care
25 puteau ieşi la luptă, cei număraţi
ai lor din seminţia lui Gad erau
patruzeci şi cinci de mii şase sute
cincizeci.
26
Dintre fiii lui Iuda*: generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la vârsta de
douăzeci de ani în sus, toţi care
27 puteau ieşi la luptă, cei număraţi ai lor din seminţia lui Iuda
erau şaptezeci şi patru de mii
şase sute.
28
Dintre fiii lui Isahar*: generaţiile lor, după familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la vârsta de
douăzeci de ani în sus, toţi care
20

a Sau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

părinteşti“

20 *Cap. 26.5-7

22 *Cap. 26.12.
**Ps. 144.1.

24 *Gen. 30.11.
Cap. 26.15.
Ios. 4.12.
Ier. 49.1.

26 *Gen. 29.35.
Cap. 26.19.
2 Sam. 24.9.
Ps. 78.68.
Mt. 1.2.

28 *Cap. 26.23.

b Sau „după casele lor
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1:29

29 puteau

30 *Cap. 26.26;
26.27.

32 *Cap. 26.35.
Deut. 33.13.
Ier. 7.15.
Obad. 19.

34 *Cap. 26.28.

36 *Gen. 49.27.
Cap. 26.38.
2 Cr. 17.17.
Apoc. 7.8.

38 *Gen. 30.6;
46.23.
Cap. 2.25;
26.42,43.

40 *Cap. 26.44.

ieşi la luptă, cei număraţi ai lor din seminţia lui Isahar
erau cincizeci şi patru de mii patru sute.
30
Dintre fiii lui Zabulon*: generaţiile lor, după familiile lor,
după casele părinţilor lor, după
numărul numelor, de la vârsta de
douăzeci de ani în sus, toţi care
31 puteau ieşi la luptă, cei număraţi
ai lor din seminţia lui Zabulon
erau cincizeci şi şapte de mii patru sute.
Dintre fiii lui Iosif, dintre fiii
32
lui Efraim*: generaţiile lor, după
familiile lor, după casele părinţilor lor, după numărul numelor,
de la vârsta de douăzeci de ani în
sus, toţi care puteau ieşi la lup33 tă, cei număraţi ai lor din seminţia
lui Efraim erau patruzeci de mii
cinci sute.
34
Dintre fiii lui Manase*: generaţiile lor, după familiile lor,
după casele părinţilor lor, după
numărul numelor, de la vârsta de
douăzeci de ani în sus, toţi care
35 puteau ieşi la luptă, cei număraţi ai lor din seminţia lui Manase
erau treizeci şi două de mii două
sute.
36
Dintre fiii lui Beniamin*:
generaţiile lor, după familiile lor,
după casele părinţilor lor, după
numărul numelor, de la vârsta de
douăzeci de ani în sus, toţi care
37 puteau ieşi la luptă, cei număraţi
ai lor din seminţia lui Beniamin
erau treizeci şi cinci de mii patru
sute.
38
Dintre fiii lui Dan*: generaţiile lor, după familiile lor, după
casele părinţilor lor, după numărul numelor, de la vârsta de
douăzeci de ani în sus, toţi care
39 puteau ieşi la luptă, cei număraţi
ai lor din seminţia lui Dan erau
şaizeci şi două de mii şapte sute.
40
Dintre fiii lui Aşer*: generaţiile lor, după familiile lor, după
casele părinţilor lor, după număa Locaşul
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rul numelor, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, toţi care pu41 teau ieşi la luptă, cei număraţi ai
lor din seminţia lui Aşer erau
patruzeci şi una de mii cinci sute.
42
Dintre fiii lui Neftali*: ge- 42 *Cap. 26.48.
neraţiile lor, după familiile lor,
după casele părinţilor lor, după
numărul numelor, de la vârsta de
douăzeci de ani în sus, toţi care
43 puteau ieşi la luptă, cei număraţi
ai lor din seminţia lui Neftali erau
cincizeci şi trei de mii patru sute.
44
Aceştia sunt cei număraţi, pe 44 *Cap. 26.64.
care i-au numărat* Moise şi Aaron şi căpeteniile lui Israel, doisprezece bărbaţi, câte unul pentru fiecare casă a părinţilor săi.
45 Şi toţi cei număraţi dintre fiii
lui Israel, după casele părinţilor
lor, de la vârsta de douăzeci de
ani în sus, toţi cei care puteau
46 *Ex. 12.37;
46 ieşi la luptă în Israel, toţi cei
38.26.
Cap. 2.32;
număraţi erau şase sute trei mii
26.51.
cinci sute cincizeci*.
47
Dar leviţii*, după seminţia Deosebirea
părinţilor lor, n-au fost număraţi leviţilor
48 între ei, pentru că D omnul vor- 47 *Cap. 2.33.
Cap. 3.15;
49 bise lui Moise, zicând: „Numai
4.46; 26.57.
seminţia lui Levi să n-o numeri*
1 Cr. 6.1.
şi să nu numeri capetele lor în- 49 *Cap. 26.62.
1 Cr. 21.6.
50 tre fiii lui Israel; ci să pui* pe leviţi peste cortula mărturiei şi pes- 50 *Ex. 38.21.
Cap. 3.7,8;
te toate uneltele lui şi peste
4.15,25-27,33
**Cap. 3.23;
tot ce ţine de el: ei să poarte cor3.29,35,38.
tul şi toate uneltele lui şi să slujească în el şi să-şi aşeze tabă51 ra** împrejurul cortului. Şi, când 51 *Cap. 10.17;
10.21.
cortul va pleca*, leviţii să-l des**Cap. 3.10;
facă; şi, când cortul se va aşeza,
3.38; 4.15;
leviţii să-l aşeze; şi străinulb**
4.19,20;
18.22.
care se va apropia să fie omorât.
52 Şi fiii lui Israel să-şi aşeze ta- 52 *Cap. 2.2,34.
băra* fiecare în tabăra sa şi fiecare lângă steagul său, după oş53 tirile lor. Şi leviţii să-şi aşeze ta- 53 *Vers. 50.
**Lev. 10.6.
băra* împrejurul cortului mărCap. 8.19;
16.46; 18.5.
turiei, ca să nu vină mânie**
1 Sam. 6.19.
peste adunarea fiilor lui Israel;
†Cap. 3.7,8;
8.24-26;
şi leviţii să păzească† cele de
18.3-5;
54 păzit ale cortului mărturiei“. Şi fiii
31.30,47.

b Cel care nu este dintre leviţi

1 Cr. 23.32.
2 Cr. 13.11.

NUMERI
lui Israel au făcut aşa; după toate
câte poruncise Domnul lui Moise, aşa au făcut.
Şi Domnul a vorbit lui Moise
Aşezarea 2
taberelor
2 şi lui Aaron, zicând: „Fiecare* din
fiii lui Israel să-şi aşeze tabăra
2 *Cap. 1.52;
24.2.
lângă steagul său, la semnul casei
**Ios. 3.4.
părinţilor săi; să-şi aşeze tabăra
de jur-împrejurul cortului întâlnirii, în faţa** lui.
Şi cei care-şi aşază tabăra
3 *Cap. 10.14. 3
Rut 4.20.
la
răsărit,
spre răsăritul soarelui,
1 Cr. 2.10.
să fie steagul taberei lui Iuda,
Mt. 1.4.
Lc. 3.32,33.
după oştirile lor; şi căpetenia fiilor lui Iuda să fie Nahşon*, fiul
4 lui Aminadab. Şi oştirea lui, cei
număraţi ai lor, au fost şaptezeci
5 şi patru de mii şase sute. Şi cei
5 *Cap. 1.8;
care se aşază în tabără lângă el
7.18,23.
să fie seminţia lui Isahar; şi
căpetenia fiilor lui Isahar să fie
6 Netaneel*, fiul lui Ţuar. Şi oştirea
lui şi cei număraţi ai lui au fost
cincizeci şi patru de mii patru
7 sute. Şi seminţia lui Zabulon: şi
7 *Cap. 1.9.
căpetenia fiilor lui Zabulon să
8 fie Eliab*, fiul lui Helon. Şi oştirea lui, cei număraţi ai lui au
fost cincizeci şi şapte de mii pa9 *Cap. 10.14. 9 tru sute. Toţi cei număraţi din tabăra lui Iuda au fost o sută optzeci şi şase de mii patru sute, după oştirile lor. Ei să plece întâi*.
10
Spre sud: steagul taberei lui
10 *Cap. 1.5.
Ruben, după oştirile sale; şi căpetenia fiilor lui Ruben să fie
11 Eliţur*, fiul lui Şedeur. Şi oştirea
lui şi cei număraţi ai lui au fost
patruzeci şi şase de mii cinci
12
sute.
Şi cei care se vor aşeza în
12 *Cap. 1.6.
tabără lângă el să fie seminţia lui
Simeon. Şi căpetenia fiilor lui
Simeon să fie Şelumiel*, fiul lui
13 Ţurişadai. Şi oştirea lui şi cei
număraţi ai lor au fost cincizeci
14 şi nouă de mii trei sute. Şi se14 *Cap. 1.14;
minţia lui Gad; şi căpetenia fiilor
7.42.
lui Gad să fie Eliasaf*, fiul lui
15 Reuela. Şi oştirea lui, cei număraţi ai lor au fost patruzeci şi
cinci de mii şase sute cincizeci.

16 Toţi

cei număraţi din tabăra lui
Ruben au fost o sută cincizeci şi
unu de mii patru sute cincizeci,
după oştirile lor. Şi ei să plece
în al doilea* rând.
17
Apoi* să plece cortul întâlnirii, cu tabăra leviţilor în mijlocul taberelor: după cum stau în
tabără, aşa să plece, fiecare om
la locul său, lângă steagurile lor.
18
Spre apus să fie steagul taberei lui Efraim*, după oştirile lor;
şi căpetenia fiilor lui Efraim să fie
19 Elişama**, fiul lui Amihud. Şi
oştirea lui, cei număraţi ai lor au
fost patruzeci de mii cinci sute.
20 Şi, lângă el, seminţia lui Manase;
şi căpetenia fiilor lui Manase să
fie Gamaliel*, fiul lui Pedahţur.
21 Şi oştirea lui şi cei număraţi ai
lor au fost treizeci şi două de mii
22 două sute. Şi seminţia lui Beniamin*; şi căpetenia fiilor lui Beniamin să fie Abidan**, fiul lui
23 Ghideoni. Şi oştirea lui şi cei număraţi ai lor au fost treizeci şi
24 cinci de mii patru sute. Toţi cei
număraţi din tabăra lui Efraim
au fost o sută opt mii o sută, după
oştirile lor. Şi ei să plece în al
treilea* rând.
25
Spre nord să fie steagul taberei lui Dan, după oştirile lor; şi
căpetenia fiilor lui Dan să fie
26 Ahiezer*, fiul lui Amişadai. Şi
oştirea lui şi cei număraţi ai lor
au fost şaizeci şi două de mii
27 şapte sute. Şi cei care se vor aşeza în tabără lângă el să fie seminţia lui Aşer; şi căpetenia fiilor lui Aşer să fie Paguiel*, fiul
28 lui Ocran. Şi oştirea lui şi cei
număraţi ai lor au fost patruzeci
29 şi unu de mii cinci sute. Şi seminţia lui Neftali*; şi căpetenia
fiilor lui Neftali să fie Ahira**,
30 fiul lui Enan. Şi oştirea lui şi cei
număraţi ai lor au fost cincizeci
31 şi trei de mii patru sute. Toţi cei
număraţi din tabăra lui Dan au
fost o sută cincizeci şi şapte de

2:31
16 *Cap. 10.18.

17 *Cap. 1.53;
10.17,21.

18 *Gen. 48.14.
**Cap. 1.10.

20 *Cap. 1.10.

22 *Ps. 68.27.
**Cap. 1.11.

24 *Cap. 10.22.

25 *Cap. 1.12.

27 *Cap. 1.13.

29 *Gen. 30.8.
**Cap. 1.15.

a Unele ms. „Deuel“
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2:32

31 *Cap. 10.25.

mii şase sute. Ei să plece la urmă*,
lângă steagurile lor“.
Aceştia sunt cei număraţi din32
32 *Ex. 38.26.
tre
fiii
lui Israel, după casele păCap. 1.46;
11.21.
rinţilor lor; toţi cei număraţi din
tabere, după oştirile lor, au fost
şase sute trei mii cinci sute cinci33 *Cap. 1.47; 33 zeci*. Dar leviţii* n-au fost nu26.57.
măraţi între fiii lui Israel, cum
poruncise D omnul lui Moise.
34 *Cap. 24.2,5; 34 Şi fiii lui Israel au făcut potrivit
24.6.
cu tot ce poruncise Domnul lui
Moise: aşa îşi aşezau ei tabăra*,
lângă steagurile lor, şi aşa plecau, fiecare după familiile lor,
după casele părinţilor lor.
Şi acestea sunt generaţiile lui
Leviţii puşi 3
deoparte
Aaron şi ale lui Moise, în ziua
când a vorbit Domnul cu Moise
2 pe muntele Sinai. Şi acestea sunt
2 *Ex. 6.23.
numele fiilor* lui Aaron: cel înCap. 26.60.
tâi-născut, Nadab, şi Abihu, Elea3
zar şi Itamar. Acestea sunt nume3 *Ex. 28.41.
Lev. 8.30.
le fiilor lui Aaron, preoţii care au
fost unşi*, pe care i-a consacrata
4 ca să fie în slujba de preoţi. Şi
4 *Lev. 10.1.
Cap. 26.61.
Nadab* şi Abihu au murit înain1 Cr. 24.2.
tea Domnului când au adus foc
străin înaintea Domnului, în pustiul Sinai, şi n-au avut copii. Şi
Eleazar şi Itamar au slujit ca
preoţi în faţa lui Aaron, tatăl lor.
Slujba
5
Şi Domnul a vorbit lui Moileviţilor
6 se, zicând: „Apropie seminţia* lui
Levi şi pune-i să stea înaintea
6 *Cap. 8.6.
preotului Aaron, ca să-i slujeasDeut. 10.8.
7 că. Şi ei să păzească cele de
7 *Cap. 1.50;
păzit ale lui şi cele de păzit ale
8.11,15,24,26
întregii adunări, înaintea cortului
întâlnirii, ca să facă slujba* cor8 tului. Şi să păzească* toate
8 *Cap. 8.19;
18.6.
uneltele cortului întâlnirii şi cele de
păzit ale fiilor lui Israel, ca să
9 facă slujba cortului. Şi să dai pe
leviţi lui Aaron şi fiilor lui; ei sunt
dăruiţi lui, daţi dintre fiii lui Israel.
10
Şi pe Aaron şi pe fiii lui să-i rân10 *Ex. 29.9.
Cap. 18.7.
duieşti* ca să îndeplinească dato**Cap. 1.51.
riile preoţiei lor; şi străinul** care
Vers. 38.
Cap. 16.40.
se va apropia să fie omorât“.
11
Şi Domnul a vorbit lui Moia Lit. „cărora le-a umplut mâinile“
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12 se,

zicând: „Şi Eu, iată, am luat*
pe leviţi dintre fiii lui Israel,
în locul oricărui întâi-născut care
deschide pântecele, între fiii lui
Israel; şi leviţii să fie ai Mei.
13 Pentru că orice întâi-născut*
este al Meu; în ziua** când am
lovit pe orice întâi-născut în ţara
Egiptului, Mi-am sfinţit pe orice
întâi-născut în Israel, de la om
până la animal; sunt ai Mei. Eu
sunt Domnul“.
14
Şi Domnul a vorbit lui Moise
15 în pustiul Sinai*, zicând: „Numără* pe fiii lui Levi, după casele
părinţilor lor, după familiile lor; să
numeri pe fiecare de parte bărbătească de la vârsta de o lună
16 în sus“. Şi Moise i-a numărat,
după cuvântulb D omnului, cum
i se poruncise.
17
Şi aceştia sunt fiii* lui Levi,
după numele lor: Gherşon şi Che18 hat şi Merari. Şi acestea sunt
numele fiilor lui Gherşon, după fa19 miliile lor: Libni* şi Şimei. Şi
fiii lui Chehat, după familiile lor:
Amram* şi Iţehar, Hebron şi
20 Uziel. Şi fiii lui Merari, după
familiile lor: Mahli* şi Muşi. Acestea sunt familiile leviţilor după
casele părinţilor lor.
Din Gherşon au fost: familia
21
libniţilor şi familia şimeiţilor; acestea sunt familiile gherşoni22 ţilor. Cei număraţi ai lor, după
numărul tuturor celor de parte
bărbătească de la vârsta de o lună în sus, cei număraţi ai lor
23 au fost şapte mii cinci sute. Familiile gherşoniţilor şi-au aşezat tabăra* în spatele cortului
24 spre apus. Şi căpetenia casei
tatălui gherşoniţilor a fost Elia25 saf, fiul lui Lael. Şi cele de păzit* ale fiilor lui Gherşon în cortul întâlnirii erau: cortul** şi acoperişul, învelitoarea† lui şi
perdeaua†† de la intrarea cortului
26 întâlnirii şi pânzele* curţii şi
perdeaua** de la intrarea curţii
b Lit. „gura“

12 *Vers. 41,45.
Cap. 8.16;
18.6.

13 *Ex. 13.2.
Lev. 27.26.
Neem. 10.36.
Lc. 2.23.
**Ex.13.12.
Cap. 8.17.

Familiile
leviţilor
14 *Ex. 19.1.
15 *Cap. 1.47.
Vers. 39.
Cap. 26.62.

17 *Gen. 46.11.
Ex. 6.16.
Cap. 26.57.
1 Cr. 6.1,16;
23.6.
18 *Ex. 6.17.
19 *Ex. 6.18.

20 *Ex. 6.19.

23 *Cap. 1.53.

25 *Cap.4.24-26
**Ex. 26.1,7.
†Ex. 26.14;
35.11.
††Ex. 26.36;
27.16.
26 *Ex. 27.9;
35.17; 38.9.
**Ex. 27.16;
35.12.

NUMERI
26 †Ex. 35.18;
39.40.

27 *1 Cr. 26.23.

29 *Cap. 1.53.
**Cap. 2.10.

31 *Cap. 4.15.
**Ex. 25.10.
†Ex. 25.23.
††Ex. 25.31.
*†Ex. 27.1;
30.1.
†*Ex. 26.31.

35 *Cap. 1.53.
**Cap. 2.25.

36 *Cap. 4.31;
4.32.

38 *Cap. 1.53.
**Cap. 2.3.
†Cap. 18.5.
††Vers. 7,8.

care înconjoară cortul şi altarul
şi funiile† lui: pentru toată slujba lui.
27
Şi din Chehat au fost: familia amramiţilor* şi familia iţehariţilor şi familia hebroniţilor
şi familia uzieliţilor. Acestea sunt
28 familiile chehatiţilor. După numărul tuturor celor de parte bărbătească, de la vârsta de o lună
în sus, erau opt mii şase sute,
care aveau paza sfântului lo29 caş. Familiile fiilor lui Chehat
şi-au aşezat tabăra* în latura
30 cortului dinspre sud**. Şi căpetenia casei tatălui familiei
chehatiţilor a fost Eliţafan, fiul
31 lui Uziel. Şi cele de păzit* ale
lor erau: chivotul** şi masa† şi
sfeşnicul†† şi altarele*† şi uneltele sfântului locaş cu care îşi făceau slujba şi perdeaua†* şi tot
32 ce ţine de slujba ei. Şi căpetenia
mai-marilor leviţilor, Eleazar,
fiul preotului Aaron, să aibă supravegherea peste cei care au
paza sfântului locaş.
33
Din Merari au fost: familia
mahliţilor şi familia muşiţilor.
Acestea sunt familiile din Me34 rari. Şi cei număraţi ai lor, după
numărul tuturor celor de parte
bărbătească, de la vârsta de o
lună în sus, erau şase mii două
35 sute. Şi căpetenia casei tatălui
familiilor lui Merari a fost Ţuriel, fiul lui Abihail. Ei şi-au aşezat tabăra* în latura cortului
36 dinspre nord**. Şi slujba pazei*
fiilor lui Merari era: scândurile
cortului şi drugii lui şi stâlpii
lui şi postamentele lui şi toate
uneltele lui şi toată slujba lui
37 şi stâlpii curţii de jur-împrejur
şi postamentele lor şi cârligele
lor şi funiile lor.
38
Şi cei care şi-au aşezat tabăra* înaintea cortului spre răsărit**, înaintea cortului întâlnirii, spre răsăritul soarelui, au
fost Moise şi Aaron şi fiii săi,
care aveau paza sfântului locaş†, în locul pazei†† fiilor lui

3:50

Israel; şi străinul*† care se va 38 *†Cap. 1.51.
Vers. 10.
apropia să fie omorât.
Toţi cei număraţi dintre le39
39 *Cap. 26.62.
viţi, pe care i-au numărat Moise
şi Aaron după porunca D omnului, după familiile lor, toţi cei de
parte bărbătească de la vârsta
de o lună în sus erau douăzeci
şi două de mii*.
40
Şi Domnul i-a zis lui Moise: Răscumpărarea
„Numără pe toţi întâii-născuţi*
întâilorde parte bărbătească dintre fiii
născuţi
lui Israel, de la vârsta de o lună
în sus, şi ia-le numărul numelor. 40 *Vers. 15.
41 Şi să iei* pe leviţi pentru Mine 41 *Vers. 12,45.
(Eu sunt Domnul), în locul tuturor celor întâi-născuţi dintre fiii
lui Israel, şi animalele leviţilor
în locul tuturor întâilor-născuţi
dintre animalele fiilor lui Is42 rael“. Şi Moise a numărat pe toţi
cei întâi-născuţi dintre fiii lui
Israel, cum îi poruncise D om43 nul. Şi toţi întâii-născuţi de parte
bărbătească, după numărul numelor, de la vârsta de o lună în
sus, după numărătoarea lor, au
fost douăzeci şi două de mii două
sute şaptezeci şi trei.
44
Şi Domnul a vorbit lui Moi45 se, zicând: „Ia* pe leviţi în lo45 *Vers. 12,41.
cul tuturor celor întâi-născuţi
dintre fiii lui Israel şi animalele
leviţilor în locul animalelor lor,
şi leviţii să fie ai Mei. Eu sunt
46 D omnul. Şi pentru cei răscum- 46 *Ex. 13.13.
Cap. 18.15.
păraţi*, cei două sute şaptezeci
**Vers. 39,43
şi trei dintre întâii-născuţi ai fiilor lui Israel, care depăşesc**
47 numărul leviţilor, să iei cinci* 47 *Lev. 27.6.
sicli de fiecare cap; să-i iei după
Cap. 18.16.
**Ex. 30.13.
siclul sfântului locaş: douăzeci**
Lev. 27.25.
48 de ghere pentru un siclu. Şi să
Ezec. 45.12.
dai lui Aaron şi fiilor lui argintul
celor care sunt răscumpăraţi, ca49 re depăşesc numărul lor“. Şi Moise a luat argintul de răscumpărare de la cei care depăşeau
numărul celor răscumpăraţi de
50 leviţi. A luat argintul de la în- 50 *Vers. 46,47.
tâii-născuţi ai fiilor lui Israel:
o mie trei sute şaizeci şi cinci*
de sicli, după siclul sfântului lo149

NUMERI
51 *Vers. 48.

3:51

51 caş.

Şi Moise a dat* argintul de
răscumpărare lui Aaron şi fiilor
lui, după cuvântul Domnului, cum
poruncise lui Moise Domnul.
Slujba
4 Şi Domnul a vorbit lui Moichehatiţilor 2 se şi lui Aaron, zicând: „Număraţi capetele fiilor lui Chehat
dintre fiii lui Levi, după familiile
lor, după casele părinţilor lor,
3 de la vârsta de treizeci* de ani
3 *Cap. 8.24.
în sus, până la vârsta de cinci1 Cr. 23.3;
23.24,27.
zeci** de ani, pe toţi cei care inLc. 3.23.
tră în serviciua, ca să lucreze în
**Cap. 8.25
cortul întâlnirii.
4
Aceasta este slujba* fiilor lui
4 *Vers. 15.
**Vers. 19.
Chehat în cortul întâlnirii: lucru5 rile preasfinte**. Când va pleca
5 *Ex. 26.31;
40.5.
tabăra, Aaron şi fiii lui să vină
Lev. 16.2.
şi să dea jos perdeaua* despăr2 Cr. 3.14.
Mt. 27.51.
ţitoare şi să acopere cu ea chivoEv. 9.3.
6 tul mărturiei. Şi să pună peste
6 *Vers. 25.
ea o învelitoare* din piei de vi**Ex. 25.13.
ţel de mare şi să întindă peste
ea o pânză întreagă de material
7 albastru şi să-i pună drugii**. Şi
7 *Ex. 25.23;
peste masa* pâinii pentru punerea25.30.
Lev. 24.6,8.
înainte să întindă o pânză de ma**Ex. 25.29.
terial albastru şi să pună** pe ea
farfuriile şi ceştile şi castroanele
şi urcioarele pentru turnat; şi pâinea cea neîncetată să fie pe ea.
8 Şi ei să întindă peste ele o pânză
de stacojiu şi s-o acopere cu o
învelitoare din piei de viţel
9 de mare şi să-i pună drugii. Şi să
9 *Ex. 25.31.
ia o pânză albastră şi să aco**Ex. 25.37;
25.38.
pere sfeşnicul* luminiib şi candelele** lui şi mucările lui şi cenuşarele lui şi toate vasele lui
pentru untdelemn, cu care fac
10 slujba lui. Şi să-l pună pe el şi
10 *Vers. 12.
Cap. 13.23.
toate uneltele lui într-o învelitoare din piei de viţel de mare
11 şi să-l pună pe o prăjină*. Şi pes11 *Ex. 30.1,3.
te altarul* de aur să întindă o
pânză albastră şi să-l acopere cu
o învelitoare din piei de viţel de
12 mare şi să-i pună drugii. Şi să ia
toate uneltele pentru slujbă, cu
care slujesc în sfântul locaş, şi să

le pună într-o pânză albastră şi
să le acopere cu o învelitoare din
piei de viţel de mare şi să le
13 pună pe o prăjină. Şi să cureţe 13 *Ex. 27.1.
altarul* de cenuşă şi să întindă
14 o pânză purpurie peste el. Şi să 14 *Ex. 27.3-7.
pună deasupra toate* uneltele lui
cu care fac slujba lui: tigăile
pentru cărbuni, furculiţele şi lopeţile şi farfuriile adâncic, toate uneltele altarului, şi să întindă peste el o învelitoare din piei de viţel
15 de mare şi să-i pună drugii. Şi, 15 *Cap. 7.9;
10.21.
după ce Aaron şi fiii lui vor fi
Deut. 31.9.
terminat de acoperit sfântul locaş
2 Sam. 6.13.
1 Cr. 15.2,15
şi toate uneltele sfântului locaş,
**Vers. 19.
când va fi să plece tabăra, după
2 Sam. 6.6,7.
1 Cr. 13.9,10
aceea să vină fiii lui Chehat să-l
†Cap. 3.31.
poarte*, dar să nu se atingă** de
lucrurile sfinte, ca să nu moară.
Aceasta este îndatorirea† fiilor
lui Chehat în cortul întâlnirii.
16
Şi Eleazar, fiul preotului Aa- 16 *Ex. 25.6;
27.20.
ron, să aibă supravegherea pesLev. 24.2.
te untdelemnul* pentru lumină**Ex. 30.34.
tor şi peste tămâia** plăcut mi†Ex. 29.40.
Lev. 6.20.
rositoare şi peste darul† de mân††Ex. 30.23.
care neîncetat şi peste untdelemnul†† ungerii, supravegherea peste tot cortul şi peste tot ce este în
el: sfântul locaş şi uneltele lui“.
17
Şi D omnul a vorbit lui Moi18 se şi lui Aaron, zicând: „Nu lăsaţi să se stingă seminţia fami19 liilor chehatiţilor dintre leviţi; ci
să le faceţi aceasta, ca să trăias- 19 *Vers. 4,15.
că şi să nu moară când se apropie de lucrurile preasfinte*: Aaron şi fiii săi să intre şi să-i aşeze
pe fiecare la lucrul său şi la în20 datorirea sa. Dar ei să nu intre* 20 *Ex. 19.21.
1 Sam. 6.19.
să vadă lucrurile sfinte, nici măcar o clipă, ca să nu moară“.
21
Şi D omnul a vorbit lui MoiSlujba
22 se, zicând: „Numără capetele fi- gherşoniţilor
ilor lui Gherşon, după casele părinţilor lor, după familiile lor.
23 Să-i numeri de la vârsta de trei23 *Vers. 3.
zeci* de ani în sus, până la vârsta
de cincizeci de ani, pe toţi cei

a Serviciu la care este supus; sau: „la lucru“, „la serviciu militar“; (şi în v. 23, 30, 43)
luminii“ c Pentru sângele stropirii
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b Lit. „purtătorul

NUMERI

25 *Ex. 26.14.
Cap. 3.25,26
Vers. 6.

26 *Ex. 27.9;
35.17; 38.9.
Cap. 3.26.
**Ex. 26.36;
40.5.
Cap. 3.25.
Vers. 5.

Slujba fiilor
lui Merari
30 *Vers. 3,23.

31 *Cap. 3.36;
3.37.
**Ex. 26.15.
32 *Ex. 38.21.

Numărătoarea leviţilor
34 *Vers. 2.

care intră în serviciu, ca să lucre24 ze în cortul întâlnirii. Aceasta
este slujba familiilor gherşoniţilor, ca să lucreze şi să poarte;
25 ei să poarte covoarele* cortului
şi cortul întâlnirii, învelitoarea
lui şi învelitoarea din piei de viţel de mare, care este deasupra
lui, şi perdeaua de la intrarea cor26 tului întâlnirii şi pânzele* curţii
şi perdeaua** intrării de la poarta curţii care înconjoară cortul şi
altarul şi funiile lor şi toate uneltele lor de slujbă; şi tot ce este
de făcut cu ele să fie slujba lor.
27 Toată slujba fiilor gherşoniţilor,
în tot ce trebuie ei să poarte şi
în toată slujba lor, să fie sub poruncaa lui Aaron şi a fiilor lui şi
să daţi b în lucrarea lor tot ce
28 trebuie purtat. Aceasta este slujba
familiilor fiilor lui Gherşon în
cortul întâlnirii; şi ce au ei de
purtat să fie sub mâna lui Itamar,
fiul lui Aaron, preotul.
29
Să numeri pe fiii lui Merari,
după familiile lor, după casele
30 părinţilor lor. Să-i numeri de la
vârsta de treizeci* de ani în sus,
până la vârsta de cincizeci de
ani, pe toţi cei care intră în serviciu, ca să facă slujba la cortul
31 întâlnirii. Şi aceasta* este datoria
lucrării lor, după toată slujba lor
la cortul întâlnirii: scândurile**
cortului şi drugii lui şi stâlpii lui
32 şi postamentele lui şi stâlpii
curţii de jur-împrejur şi postamentele lor şi cârligele lor şi
funiile lor, cu toate uneltele lor şi
cu toată slujba lor; să le număraţi
pe nume* uneltele pe care au
33 îndatorirea să le poarte. Aceasta
este slujba familiilor fiilor lui
Merari, după toată slujba lor în
cortul întâlnirii, sub mâna lui
Itamar, fiul preotului Aaron“.
34
Şi Moise şi Aaron şi căpeteniile adunării au numărat* pe
fiii chehatiţilor, după familiile lor
35 şi după casele părinţilor lor, de la
a Lit. „gura“

vârsta de treizeci* de ani în
sus, până la vârsta de cincizeci
de ani, pe toţi cei care intră în
serviciu, pentru slujba în cortul în36 tâlnirii. Şi cei număraţi din ei,
după familiile lor, au fost două
37 mii şapte sute cincizeci. Aceştia
sunt cei număraţi din familiile
chehatiţilor, toţi cei care au slujit
în cortul întâlnirii, pe care i-au
numărat Moise şi Aaron, după
porunca Domnului prin Moise.
38
Şi cei număraţi dintre fiii lui
Gherşon, după familiile lor şi
39 după casele părinţilor lor, de la
vârsta de treizeci de ani în sus,
până la vârsta de cincizeci de
ani, toţi cei care intră în serviciu, pentru slujba în cortul întâl40 nirii, – cei număraţi ai lor, după
familiile lor, după casele părinţilor lor, erau două mii şase sute
41 treizeci. Aceştia sunt cei număraţi* din familiile fiilor lui Gherşon, toţi cei care au slujit la cortul întâlnirii, pe care i-au numărat Moise şi Aaron după porunca Domnului.
42
Şi cei număraţi din familiile
fiilor lui Merari, după familiile
43 lor, după casele părinţilor lor, de
la vârsta de treizeci* de ani în
sus, până la vârsta de cincizeci
de ani, toţi cei care intră în serviciu, pentru slujba în cortul în44 tâlnirii, cei număraţi ai lor, după
familiile lor, erau trei mii două
45 sute. Aceştia sunt cei număraţi
din familiile fiilor lui Merari, pe
care i-au numărat Moise şi Aaron după* porunca D omnului
prin Moise.
46
Toţi cei număraţi, pe care
i-au numărat Moise şi Aaron şi
căpeteniile lui Israel, dintre leviţi,
după familiile lor şi după casele
47 părinţilor lor, de la vârsta de
treizeci* de ani în sus, până la
vârsta de cincizeci de ani, toţi
cei care au venit să slujească în
lucrarea de slujire şi în lucrarea

4:47
35 *Vers. 30.

41 *Vers. 22.

43 *Vers. 35.

45 *Vers. 29.

47 *Vers. 43.

b Sau „să număraţi“

151

NUMERI
48 *Cap. 3.39.
49 *Vers. 2,22.
**Vers. 15,24

Atitudinea
faţă de cei
necuraţi
2 *Lev. 13.46.
Cap. 12.14.
**Lev.13.3,8
†Lev. 15.2.
††Lev. 21.1.
Cap. 9.6,10;
19.11; 31.19.
3 *Lev. 26.11,12
Cap. 35.34.
2 Cor. 6.16.

Despăgubirea
pentru vină
6 *Lev. 6.2,3.

7 *Lev. 5.5;
26.40.
Ios. 7.19.
**Lev. 6.5.

8 *Lev. 6.6,7;
7.7.

9 *Ex. 29.28.
Lev. 7.14.
Cap. 18.8,9.
Deut. 12.6,11
Ezec. 44.30.
**Lev. 6.17;
6.26; 7.10.
Deut. 18.3,4.
10 *Lev. 10.13.

Apa de gelozie

152

4:48

de purtare a poverilor, la cortul
cei număraţi* ai lor
erau opt mii cinci sute optzeci.
49 Au fost număraţi*, după porunca Domnului, de Moise, fiecare
pentru slujba** sa şi pentru lucrarea sa; şi au fost număraţi
de el, cum poruncise D omnul
lui Moise.
5 Şi Domnul a vorbit lui Moi2 se, zicând: „Porunceşte fiilor lui
Israel să scoată afară* din tabără pe orice lepros** şi pe oricine
are o scurgere† şi pe oricine este
3 necurat printr-un mort††. Fie
parte bărbătească, fie parte femeiască, să-i scoateţi afară; să-i
scoateţi afară din tabără, ca să
nu întineze tabăra lor, în mijlo4 cul* căreia locuiesc Eu“. Şi fiii
lui Israel au făcut aşa şi i-au
scos afară din tabără; după cum
vorbise D omnul lui Moise, aşa
au făcut fiii lui Israel.
5
Şi D omnul a vorbit lui Moi6 se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel: «Dacă un bărbat sau o femeie va face* vreun păcat pe
care-l fac oamenii, lucrând cu necredincioşie împotriva Domnului,
şi acel suflet s-a făcut vinovat,
7 atunci să-şi mărturisească* păcatul pe care l-a făcut şi să
întoarcă pentru vina lui suma
întreagă** şi să adauge la ea a
cincea parte şi s-o dea aceluia
faţă de care s-a făcut vinovat.
8 Şi dacă omul nu are o rudă apropiată căreia să-i restituie lucrul datorat, atunci lucrul datorat, restituit Domnului, să fie al
preotului, în afară de berbecul*
de ispăşire cu care se va face
9 ispăşire pentru el. Şi orice dar*
ridicat din toate lucrurile sfinte
ale fiilor lui Israel, pe care le
aduc ei preotului, să fie** al
10 lui. Şi lucrurile sfinte ale oricărui om să fie ale lui; orice dă
cineva preotului să fie* al lui»“.
11
Şi Domnul a vorbit lui Moi12 se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui
Israel şi spune-le: «Dacă soţia
48 întâlnirii,

unui bărbat se va abate şi-i va
necredincioasă, şi un bărbat
se va culca* cu ea, şi fapta va fi
ascunsă de ochii soţului ei, şi ea
se va întina în ascuns, şi nu va fi
nici un martor împotriva ei, şi
14 n-a fost prinsă, şi duhul de gelozie* va veni peste el, şi va
fi gelos pe soţia sa, şi ea a fost
întinată – sau, dacă duhul de gelozie a venit peste el şi va fi gelos pe soţia sa şi ea n-a fost
15 întinată – atunci bărbatul să-şi
aducă soţia la preot şi să aducă
darul ei pentru ea, a zecea parte
dintr-o efă de făină de orz; să
nu toarne untdelemn deasupra,
nici să nu pună tămâie peste
el, pentru că este un dar de gelozie, un dar de mâncare de amintire, care aminteşte* nelegiuirea.
16 Şi preotul o va apropia şi o va pu17 ne să stea înaintea Domnului. Şi
preotul să ia apă sfântă într-un
vas de lut; şi preotul să ia din praful care va fi pe podeaua cortului
18 şi s-o pună în apă. Şi preotul s-o
pună pe femeie să stea înaintea
Domnului şi să descopere capul femeii şi să pună pe palmele ei
darul de mâncare de amintire, care este darul de mâncare de gelozie; şi în mâna preotului să fie
apa amară aducătoare de bles19 tem. Şi preotul s-o pună să jure;
şi să zică femeii: «Dacă nu s-a
culcat bărbat cu tine şi dacă nu
te-ai abătut* la necurăţie, fiind
sub autoritatea soţului tău, să
fii liberă de această apă amară
20 aducătoare de blestem. Dar, dacă
tu te-ai abătut cu altul, fiind sub
autoritatea soţului tău, şi te-ai
întinat şi s-a culcat cu tine un
alt bărbat în afară de soţul tău...»
21 – atunci preotul* să pună pe femeie să jure cu un jurământ de
blestem şi preotul să zică femeii:
D omnul te va face** un bles«D
tem şi un jurământ în mijlocul poporului tău, când Domnul va face
să ţi se usuce coapsa şi să ţi se
22 umfle pântecele. Şi această apă
13 fi

13 *Lev. 18.20;
20.10.

14 *Pr. 6.34.
Cânt. 8.6.

15 *1 Împ. 17.18
Ezec. 29.16.

19 *Vers. 12.

21 *Ios. 6.26.
1 Sam. 14.24
Neem. 10.29.
**Ier. 29.22.

NUMERI
22 *Ps. 109.18.
**Deut.27.15

aducătoare de blestem să intre*
în măruntaiele tale, ca să-ţi umfle pântecele şi să-ţi usuce coapsa!» Şi** femeia să zică: «Amin,
23 Amin». Şi preotul să scrie aceste
blesteme în cartea şi să le ştear24 gă cu apa amară. Şi să dea femeii
să bea apa amară aducătoare de
blestem şi apa aducătoare de
blestem să intre în ea şi să-i fie
25 *Lev. 8.27. 25 amară. Şi preotul să ia din mâna
femeii darul de mâncare de gelozie şi să legene* darul de mâncare înaintea D omnului şi să-l
26 *Lev. 2.2,9. 26 aducă pe altar. Şi preotul* să ia
un pumn din darul de mâncare,
ca amintire a luib, şi să-l ardă pe
altar şi după aceea să facă pe
femeie să bea apa. Şi, după ce o
27
27 *Deut. 28.37.
Ps. 83.9,11.
va face să bea apa, atunci va fi
Ier. 24.9;
aşa: dacă s-a întinat şi a fost ne29.18,22;
42.18.
credincioasă faţă de soţul ei, apa
Zah. 8.13.
aducătoare de blestem va intra
în ea şi va fi amară, şi pântecele
ei se va umfla şi coapsa ei se va
usca şi femeia va fi un blestem*
28 în mijlocul poporului ei. Şi dacă femeia nu s-a întinat şi ea este
curată, atunci va fi nevinovată şi
va zămisli sămânţă.
Aceasta este legea gelozii29
29 *Vers. 19.
lor, când soţia se abate* la altul,
fiind sub autoritatea soţului ei,
30 şi se întinează sau când ar veni
peste un bărbat duhul de gelozie
şi ar fi gelos pe soţia sa: atunci
să o pună pe femeie să stea înaintea D omnului şi preotul să-i
facă după toată legea aceasta;
31 *Lev. 20.17; 31 şi bărbatul va fi liber de nelegiuire, iar femeia să-şi poarte* ne20.19,20.
legiuirea»“.
Nazireatul 6
Şi Domnul a vorbit lui Moi2 se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui Is2 *Jud. 13.5.
rael şi spune-le: «Fie bărbat, fie
**Lev. 15.31;
22.2.
femeie, când va face o promisiuAmos 2.11.
ne specialăc de nazireud*, ca să
Fap. 21.23.
Rom. 1.1.
se consacre** pentru Domnul,
el să se despartă de vin* şi de bău3
3 *Gen. 9.21.
Amos 2.12.
Lc. 1.15.

tură tare**; să nu bea oţet† de vin
sau oţet de băutură tare şi să nu
bea zeamă de struguri şi să nu
mănânce struguri proaspeţi sau
4 uscaţi. În toate zilele despărţirii
sale să nu mănânce nimic care
este făcut din viţă de viee, de la
5 sâmburif până la pieliţă. În toate
zilele promisiunii lui de despărţire, briciul să nu treacă* pe capul lui; până se vor împlini zilele
pentru care s-a consacrat pentru
Domnul, să fie sfânt; să lase să
crească în voie pletele părului
6 capului său. În toate zilele cât s-a
consacrat pentru Domnul, să nu
7 se apropie* de un trup mort, să
nu se facă necurat nici pentru
tatăl* său, nici pentru mama sa,
nici pentru fratele său, nici pentru
sora sa, când vor muri, pentru
că despărţirea Dumnezeului său
8 este pe capul său. În toate zilele
despărţirii lui este sfânt pentru
9 Domnul. Şi dacă va muri cineva
pe neaşteptate lângă el şi el
şi-a întinat capul consacrării lui,
atunci să-şi radă* capul în ziua
curăţirii lui; să-l radă în ziua a
10 şaptea. Şi a opta zi să aducă preotului două* turturele sau doi
pui de porumbel la intrarea cor11 tului întâlnirii. Şi preotul să-l pregătească pe unul ca jertfă pentru
păcat, iar pe celălalt ca arderede-tot şi să facă ispăşire pentru
el, pentru că a păcătuit din cauza
unui mort; şi să-i sfinţească ast12 fel capul în aceeaşi zi. Şi să
consacre încă o dată pentru
Domnul zilele despărţirii lui şi să
aducă un miel de un an ca jertfă* pentru vină, dar zilele dintâi
nu îi vor fi socotiteg, deoarece
consacrarea lui a fost întinată.
Şi aceasta este legea nazi13
reului, în ziua* când se vor împlini zilele consacrării lui: să fie
adus la intrarea cortului întâl-

6:13
3 **Lev. 10.9.
Cap. 28.7.
Deut. 14.26.
†Rut 2.14.
Ps. 69.21.

5 *Jud. 13.5;
16.17.
1 Sam. 1.11.

6 *Lev. 21.11.
Cap. 19.11;
19.16.
7 *Lev. 21.1,2;
21.11.
Cap. 9.6.

9 *Lev. 14.8,9.
Vers. 18.
Fap. 18.18;
21.24.

10 *Lev. 5.7;
14.22; 15.14;
15.29.

12 *Lev. 5.6.

13 *Fap. 21.26.

a Sau „pe sul“
b A darului
c Sau „când va dori să facă o promisiune“
d Promisiune de despărţire e Lit. „viţă de vin“ f Sau „struguri necopţi“
g Lit. „vor cădea“
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NUMERI
14 *Lev. 4.28;
4.32; 14.10.
**Lev. 4.3.
†Lev. 3.6.

6:14

Şi să-şi aducă darul înaintea Domnului: un miel de un an
fără cusur ca ardere-de-tot şi o
mieluşea* de un an fără cusur ca
jertfă** pentru păcat şi un berbec fără cusur ca jertfă† de pace
15 *Ex. 29.2.
15 şi un coş cu azime*, turte din
Lev. 2.4.
floarea făinii frământate** cu
**Cap. 15.5;
15.7,10.
untdelemn şi plăcinte fără aluat,
unse cu untdelemn, şi darul lor
de mâncare şi darurile lor de
16 băutură. Şi preotul să le aducă
înaintea D omnului şi să aducă
jertfa lui pentru păcat şi arderea
17 lui de tot. Şi berbecul să-l aducă
Domnului ca jertfă de pace împreună cu coşul de azime: preotul
să aducă şi darul său de mâncare
18
şi darul său de băutură. Şi nazi18 *Vers. 9.
Fap. 21.24.
reul să-şi radă* capul consacrării
lui la intrarea cortului întâlnirii şi
să ia părul capului consacrării lui
şi să-l pună pe focul care este
19 *Lev. 7.33. 19 sub jertfa de pace. Şi preotul să
1 Sam. 2.15.
ia spata* fiartă a berbecului şi o
**Ex. 29.23;
turtă fără aluat din coş şi o plă29.24.
cintă fără aluat şi să le pună**
în mâinile nazireului, după ce
îşi va fi ras capul consacrării lui.
20
Şi preotul să le legene* ca dar
20 *Lev. 7.30,32
**Ex. 29.27.
legănat înaintea Domnului: este
†Ex. 29.28.
sfânt, pentru preot, cu pieptul**
††Ecl. 9.7.
darului legănat şi cu spata darului† ridicat. Şi după aceea nazi21 reul va putea să bea vin††. Aceasta este legea nazireului care promite darul său Domnului, pentru
consacrarea sa, în afară de ceea
ce îi va da mâna; după promisiunea lui pe care a făcut-o, aşa să
facă, după legea consacrării lui»“.
Binecuvân- 22
Şi Domnul a vorbit lui Moitarea
23 se, zicând: „Vorbeşte lui Aaron şi
23 *Lev. 9.22.
fiilor lui, zicând: «Aşa să bine1 Cr. 23.13.
cuvântaţi* pe fiii lui Israel, zicându-le:
D omnul să te binecuvânte24
«D
24 *Deut. 28.3-6
**Ps. 17.8;
ze* şi să te păzească**!
121.7.
Domnul să facă să străluceas25
Ioan 17.11.
că* faţa Lui peste tine şi să-ţi
25 *Ps. 31.16.
fie îndurător**!
Dan. 9.17.
**Gen. 43.29
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14 nirii.

a Sau „inaugurarea“

Domnul să-Şi înalţe faţa peste 26 *Ps. 29.11.
Ioan 14.27.
tine şi să-ţi dea pace*».
2 Tes. 3.16.
27
Şi ei să pună* Numele Meu 27 *2 Cr. 7.14.
Is. 43.7.
peste fiii lui Israel şi-i voi bi**Ps. 115.12.
necuvânta**»“.
7 Şi a fost aşa: în ziua* în Darurile
capilor
care sfârşise Moise de aşezat**
seminţiilor
cortul şi-l unsese† şi-l sfinţise împreună cu toate uneltele lui, şi
40.17.
altarul şi toate uneltele lui şi le 1 *Ex.
**Ex. 40.18.
2 unsese şi le sfinţise, căpeteniile*
†Ex. 40.9-11.
Lev. 8.10,11.
lui Israel au adus daruri**; ei
erau căpeteniile caselor lor pă- 2 *Cap. 1.5.
**2 Cr. 35.8.
rinteşti, mai-marii seminţiilor,
cei care au fost mai-mari peste cei
3 număraţi. Şi ei şi-au adus darul
3 *Is. 66.20.
înaintea D omnului: şase care*
acoperite şi doisprezece boi; un
car la două căpetenii şi un bou
de fiecare căpetenie; le-au adus
4 înaintea cortului. Şi Domnul a vor5 bit lui Moise, zicând: „Ia-le de la
ei şi să fie pentru slujba cortului întâlnirii şi să le dai leviţilor, fiecă6 ruia după slujba sa“. Şi Moise a
luat carele şi boii şi le-a dat le7 viţilor. A dat două care şi patru 7 *Cap. 4.24;
boi fiilor lui Gherşon*, după sluj4.25.
8 ba lor. Şi a dat patru care şi opt
8 *Cap. 4.29,31.
boi fiilor lui Merari*, după slujba
**Cap. 4.28;
4.33.
lor, sub mâna lui Itamar**, fiul
9 preotului Aaron. Dar fiilor lui Che- 9 *Cap. 4.6,8;
4.10,12,14.
hat nu le-a dat, pentru că slujba*
**Cap. 4.15.
sfântului locaş era asupra lor; îl
Ios. 3.3.
2 Sam. 6.13.
purtau** pe umăr.
Şi căpeteniile au adus darul* 10 *Deut. 20.5.
10
1 Împ. 8.63.
pentru dedicarea a altarului în
2 Cr. 7.5,9.
ziua în care a fost uns; şi căpeEzra 6.16.
Neem. 12.27.
teniile şi-au adus darul înaintea
Ps. 30.1.
11 altarului. Şi D omnul i-a zis lui
Moise: „Ei să-şi aducă darul pentru dedicarea altarului, fiecare căpetenie în ziua lui“.
Şi cel care şi-a adus darul în 12 *Cap. 2.3.
12
ziua întâi a fost Nahşon*, fiul lui
Aminadab, din seminţia lui Iuda.
13 Şi darul său a fost o farfurie* de 13 *Ex. 25.29;
37.16.
argint, în greutate de o sută trei**Ex. 30.13.
b
zeci de sicli; o farfurie adâncă ,
Cap. 3.47.
de argint, de şaptezeci de sicli,
după siclul** sfântului locaş,
26

b Pentru sângele stropirii

NUMERI
13 †Lev. 2.1.

14 *Ex. 30.34.
15 *Lev. 1.2.
16 *Lev. 4.23.
17 *Lev. 3.1.
**Lc. 3.32,33

18 *Cap. 1.8;
2.5.

24 *Cap. 1.9;
2.7.

27 *Is. 53.7.
Ioan 1.29.
1 Pet. 1.19.

30 *Cap. 1.6;
2.10.

amândouă pline cu floarea făinii
frământată cu untdelemn, ca dar†
14 de mâncare; o ceaşcă de aur, de
zece sicli, plină cu tămâie*;
15 un viţel* tânăr din cireadăa, un
berbec, un miel de un anb, ca ar16 dere-de-tot; un ţap* dintre ca17 pre, ca jertfă pentru păcat; şi,
ca jertfă* de pace: doi boi, cinci
berbeci, cinci ţapi, cinci miei de
un an. Acesta a fost darul lui
Nahşon**, fiul lui Aminadab.
A doua zi şi-a adus darul
18
Netaneel*, fiul lui Ţuar, căpetenia
19 lui Isahar. El a adus darul său: o
farfurie de argint în greutate de o
sută treizeci de sicli, o farfurie
adâncă, de argint, de şaptezeci
de sicli, după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea
făinii frământată cu untdelemn,
20 ca dar de mâncare; o ceaşcă de
aur, de zece sicli, plină cu tă21 mâie; un viţel tânăr din cireadă,
un berbec, un miel de un an, ca
22 ardere-de-tot; un ţap dintre ca23 pre, ca jertfă pentru păcat; şi, ca
jertfă de pace: doi boi, cinci
berbeci, cinci ţapi, cinci miei de
un an. Acesta a fost darul lui
Netaneel, fiul lui Ţuar.
24
A treia zi, căpetenia fiilor lui
Zabulon, Eliab*, fiul lui He25 lon. Darul său a fost: o farfurie
de argint, în greutate de o sută
treizeci de sicli, o farfurie adâncă, de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaş:
amândouă pline cu floarea făinii
frământată cu untdelemn, ca dar
26 de mâncare; o ceaşcă de aur, de
27 zece sicli, plină cu tămâie; un viţel tânăr din cireadă, un berbec,
un miel* de un an, ca ardere-de28 tot; un ţap dintre capre, ca jertfă
29 pentru păcat; şi, ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci
ţapi, cinci miei de un an. Acesta a
fost darul lui Eliab, fiul lui Helon.
30
A patra zi, căpetenia fiilor
lui Ruben, Eliţur*, fiul lui Şedea Lit. „fiu al cirezii“

Darul său a fost: o farfurie,
de argint, în greutate de o sută
treizeci de sicli, o farfurie adâncă, de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaş:
amândouă pline cu floarea făinii
frământată cu untdelemn, ca dar
32 de mâncare; o ceaşcă de aur, de
33 zece sicli, plină cu tămâie; un viţel tânăr din cireadă, un berbec,
un miel de un an, ca ardere-de34 tot; un ţap dintre capre, ca jert35 fă pentru păcat; şi, ca jertfă de
pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliţur, fiul lui
Şedeur.
36
A cincea zi, căpetenia fiilor
lui Simeon, Şelumiel*, fiul lui
37 Ţurişadai. Darul său a fost: o
farfurie de argint, în greutate de
o sută treizeci de sicli, o farfurie adâncă, de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul sfântului
locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untde38 lemn, ca dar de mâncare; o ceaşcă de aur, de zece sicli, plină cu
39 tămâie; un viţel tânăr din cireadă, un berbec, un miel de un an,
40 ca ardere-de-tot; un ţap dintre
41 capre, ca jertfă pentru păcat; şi,
ca jertfă de pace: doi boi, cinci
berbeci, cinci ţapi, cinci miei de
un an. Acesta a fost darul lui
Şelumiel, fiul lui Ţurişadai.
42
A şasea zi, căpetenia fiilor
lui Gad, Eliasaf*, fiul lui Deuel.
43 Darul său a fost: o farfurie de
argint, în greutate de o sută treizeci de sicli, o farfurie adâncă,
de argint, de şaptezeci de sicli,
după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii*
frământată cu untdelemn, ca dar
44 de mâncare; o ceaşcă de aur, de
45 zece sicli, plină cu tămâie; un
viţel tânăr din cireadă, un berbec, un miel de un an, ca ardere46 de-tot; un ţap dintre capre, ca
47 jertfă pentru păcat; şi, ca jertfă

7:47

31 ur.

36 *Cap. 1.6;
2.12.

42 *Cap. 1.14;
2.14; 10.20.
43 *Lev. 2.5;
14.10.

b Lit. „fiu al anului său“
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NUMERI

48 *Cap. 1.10;
2.18.
1 Cr. 7.26.

50 *Deut. 33.10.
Ezec. 8.11.
Lc. 1.10.

54 *Cap. 1.10;
2.20.

56 *Ex. 30.7.
57 *Ex. 12.5.
Fap. 8.32.
Apoc. 5.6.
59 *Lev. 3.1.

60 *Cap. 1.11;
2.22.
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de pace: doi boi, cinci berbeci,
cinci ţapi, cinci miei de un an.
Acesta a fost darul lui Eliasaf,
fiul lui Deuel.
A şaptea zi, căpetenia fiilor
48
lui Efraim, Elişama*, fiul lui Ami49 hud. Darul său a fost: o farfurie
de argint, în greutate de o sută
treizeci de sicli, o farfurie adâncă,
de argint, de şaptezeci de sicli,
după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de
50 mâncare; o ceaşcă de aur, de
zece sicli, plină cu tămâie*; un
51 viţel tânăr din cireadă, un berbec,
un miel de un an, ca ardere52 de-tot; un ţap dintre capre, ca
53 jertfă pentru păcat; şi, ca jertfă de pace: doi boi, cinci berbeci,
cinci ţapi, cinci miei de un an.
Acesta a fost darul lui Elişama,
fiul lui Amihud.
54
A opta zi, căpetenia fiilor
lui Manase, Gamaliel*, fiul lui Pe55 dahţur. Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o
sută treizeci de sicli, o farfurie
adâncă, de argint, de şaptezeci
de sicli, după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea
făinii frământată cu untdelemn,
56 ca dar de mâncare; o ceaşcă
de aur, de zece sicli, plină cu
57 tămâie*; un viţel tânăr din cireadă, un berbec, un miel* de un
58 an, ca ardere-de-tot; un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat;
59 şi, ca jertfă* de pace: doi boi,
cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei
de un an. Acesta a fost darul lui
Gamaliel, fiul lui Pedahţur.
60
A noua zi, căpetenia fiilor
lui Beniamin, Abidan*, fiul lui
61 Ghideoni. Darul său a fost: o
farfurie de argint, în greutate
de o sută treizeci de sicli, o farfurie adâncă, de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu
floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare; o
62 ceaşcă de aur, de zece sicli, plină

63 cu

tămâie*; un viţel tânăr din
cireadă, un berbec, un miel de
64 un an, ca ardere-de-tot; un ţap
dintre capre, ca jertfă pentru pă65 cat*; şi, ca jertfă de pace: doi
boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci
miei de un an. Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni.
66
A zecea zi, căpetenia fiilor
lui Dan, Ahiezer*, fiul lui Ami67 şadai. Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o
sută treizeci de sicli, o farfurie
adâncă, de argint, de şaptezeci
de sicli, după siclul* sfântului
locaş: amândouă pline cu floarea
făinii frământată cu untdelemn,
68 ca dar de mâncare; o ceaşcă de
aur, de zece sicli, plină cu tă69 mâie*; un viţel tânăr din cireadă,
un berbec, un miel de un an, ca
70 ardere-de-tot; un ţap dintre ca71 pre, ca jertfă pentru păcat; şi,
ca jertfă de pace: doi boi, cinci
berbeci, cinci ţapi, cinci miei
de un an. Acesta a fost darul lui
Ahiezer, fiul lui Amişadai.
72
A unsprezecea zi, căpetenia
fiilor lui Aşer, Paguiel*, fiul lui
73 Ocran. Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o sută
treizeci de sicli, o farfurie adâncă, de argint, de şaptezeci de sicli, după siclul sfântului locaş:
amândouă pline cu floarea făinii
frământată cu untdelemn, ca dar
74 de mâncare; o ceaşcă de aur, de
75 zece sicli, plină cu tămâie*; un
viţel tânăr din cireadă, un berbec, un miel de un an, ca ardere76 de-tot; un ţap dintre capre, ca
77 jertfă pentru păcat; şi, ca jertfă
de pace: doi boi, cinci berbeci,
cinci ţapi, cinci miei de un an.
Acesta a fost darul lui Paguiel,
fiul lui Ocran.
78
A douăsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Neftali, Ahira*, fiul
79 lui Enan. Darul său a fost: o farfurie de argint, în greutate de o
sută treizeci de sicli, o farfurie
adâncă, de argint, de şaptezeci
de sicli, după siclul sfântului lo-

62 *Apoc. 5.8;
8.3,4.
64 *2 Cor. 5.21.

66 *Cap. 1.12;
2.25.
67 *Ex. 30.13.
Lev. 27.25.

68 *Ps. 141.2.

72 *Cap. 1.13;
2.27.

74 *Mal. 1.11.

78 *Cap. 1.15;
2.29.

NUMERI
caş: amândouă pline cu floarea
făinii frământată cu untdelemn,
80 ca dar de mâncare; o ceaşcă de
aur, de zece sicli, plină cu tămâ81 ie; un viţel tânăr din cireadă, un
berbec, un miel de un an, ca ar82 dere-de-tot; un ţap dintre capre,
83 ca jertfă pentru păcat; şi, ca
jertfă de pace: doi boi, cinci
berbeci, cinci ţapi, cinci miei de
un an. Acesta a fost darul lui
Ahira, fiul lui Enan.
Acesta a fost darul pentru
84
84 *Vers. 10.
**Vers. 1.
dedicarea* altarului, în ziua ungerii** sale, din partea căpeteniilor: douăsprezece farfurii de
argint, douăsprezece farfurii adânci, de argint, douăsprezece
ceşti de aur; fiecare farfurie era
85
85 *Ex. 30.13.
de o sută treizeci de sicli şi fiecare farfurie adâncă, de şaptezeci; tot argintul vaselor era
două mii patru sute de sicli, după
86 siclul* sfântului locaş; cele
douăsprezece ceşti de aur pline
cu tămâie, fiecare de zece sicli,
după siclul sfântului locaş; tot
aurul ceştilor era o sută douăzeci
87 de sicli. Toate animalele pentru
arderea-de-tot erau: doisprezece
viţei, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an şi darul
lor de mâncare; şi doisprezece
ţapi dintre capre ca jertfă pentru
88 păcat. Şi toate animalele pentru
88 *Vers. 1,10.
jertfa de pace erau: douăzeci şi
patru de boi, şaizeci de berbeci,
şaizeci de ţapi, şaizeci de miei
de un an. Acesta a fost darul*
pentru dedicarea altarului, după
ce a fost uns.
89
Şi când intra* Moise în cor89 *Ex. 33.9,11;
tul întâlnirii ca să-I vorbeas40.34,35.
**Cap. 12.8.
că**, auzea glasul† vorbindu-i de
†Lev. 1.1.
pe scaunul†† îndurării, care era
1 Sam. 3.4.
††Ex. 25.21.
deasupra chivotului mărturiei,
*†Ps. 80.1;
dintre*† cei doi heruvimi. Şi vor99.1.
bea cu El.
Aprinderea 8
Şi Domnul a vorbit lui Moicelor şapte
se,
zicând:
„Vorbeşte lui Aaron
2
candele

8:15

şi spune-i: «Când vei aprinde* 2 *Ex. 25.37;
40.25.
candelele, cele şapte candele să
Lev. 24.2,4.
lumineze în partea dinainte a sfeş3 nicului»“. Şi Aaron a făcut aşa;
a aprins candelele lui, în partea
dinainte a sfeşnicului, cum îi poruncise D omnul lui Moise. Şi
4 aceasta era lucrătura sfeşni- 4 *Ex. 25.31.
**Ex. 25.18;
cului*: din aur bătut**; de la pie37.17.
destalul lui, până la florile lui, era
†Ex. 25.9;
lucrare bătută; după modelul† pe
25.40; 26.30.
care-l arătase Domnul lui Moise,
aşa făcuse el sfeşnicul.
5
Şi Domnul a vorbit lui Moi- Leviţii ca
6 se, zicând: „Ia pe leviţi din mij- dar legănat
locul fiilor lui Israel şi curăţeş- 6 *Is. 52.11.
7 te-i*. Şi aşa să faci cu ei, ca 7 *Cap. 19.9.
**Lev. 14.8;
să-i curăţeşti: stropeşte* peste ei
14.9.
apa pentru curăţire de păcat; şi
†Gen. 35.2.
ei să treacă** briciul peste toată
carnea lor şi să-şi spele† haine8 le şi să se curăţească. Şi să ia 8 *Lev. 2.1.
Cap. 15.9.
un viţel tânăr din cireadă şi darul* său de mâncare, de floare a
făinii frământată cu untdelemn;
şi să iei un alt viţel tânăr din
cireadă, ca jertfă pentru păcat.
9 Şi să apropii* pe leviţi înaintea 9 *Ex. 29.4;
40.12.
cortului întâlnirii şi să aduni**
**Lev. 8.3.
toată adunarea fiilor lui Israel.
10 Şi să apropii pe leviţi înaintea
10 *Lev. 1.4.
Domnului. Şi fiii lui Israel să-şi
11 pună mâinile* peste leviţi. Şi Aa11 *Lev. 7.30;
ron să-i înfăţişezea pe leviţi ca
7.34; 8.27.
dar* legănat înaintea Domnului,
de la fiii lui Israel, şi ei să fie
ai lor, ca să facă slujba D om12 nului. Şi leviţii să-şi pună mâini- 12 *Ex. 29.10.
**Lev. 4.3.
le* pe capetele viţeilor: şi tu să-l
†Lev. 1.3.
aduci pe unul ca jertfă pentru păcat** şi pe celălalt ca ardere-detot† pentru Domnul, spre a face
13 ispăşire pentru leviţi. Şi să-i pui
pe leviţi înaintea lui Aaron şi înaintea fiilor lui şi înfăţişează-i ca
14 dar legănat înaintea Domnului. Şi
14 *Cap. 3.12;
să-i desparţi pe leviţi din mijlo3.45; 16.9.
cul fiilor lui Israel, ca leviţii să fie
15 ai* Mei. Şi, după aceea, leviţii
să intre ca să facă slujba în cor-

a Lit. „să-i legene“ (ceremonie de a mişca înainte şi înapoi darul prezentat lui Dumnezeu; la fel în

v. 13, 15, 22)
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NUMERI
15 *Ex. 29.24.
Vers. 11,13.
16 *Cap. 3.9.

17 *Ex. 13.2,12;
13.13,15.
Cap. 3.13.
Lc. 2.23.

19 *Cap. 18.5.
**Cap. 1.53;
16.46.
2 Cr. 26.16.

21 *Vers. 7.
**Vers. 11,12

22 *Vers. 15.

24 *Cap. 4.3.
1 Cr. 23.3;
23.24,27.

26 *Cap. 1.53.
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tul întâlnirii. Şi să-i curăţeşti şi
să-i înfăţişezi ca dar* legănat. Pentru
16 că ei Îmi sunt dăruiţi Mie
în totul dintre fiii lui Israel; Mi
i-am luat* în locul oricui deschide pântecele, în locul oricărui
întâi-născut dintre fiii lui Israel.
17 Pentru că orice întâi-născut dintre fiii lui Israel este al Meu*,
din om sau animal; în ziua în
care am lovit pe orice întâi-născut în ţara Egiptului, Mi i-am sfin18 ţit. Şi am luat pe leviţi în locul
oricărui întâi-născut dintre fiii
19 lui Israel. Şi am dat* pe leviţi ca
dar lui Aaron şi fiilor săi, dintre
fiii lui Israel, ca să facă slujba
fiilor lui Israel în cortul întâlnirii şi să facă ispăşire pentru fiii
lui Israel: ca să nu fie nici** o
plagă peste fiii lui Israel când
se apropie fiii lui Israel de sfân20 tul locaş“. Şi Moise şi Aaron şi
toată adunarea fiilor lui Israel au
făcut cu leviţii după toate câte
poruncise Domnul lui Moise în
privinţa leviţilor; aşa au făcut
21 fiii lui Israel cu ei. Şi leviţii s-au
curăţit* de păcat şi şi-au spălat
hainele; şi Aaron i-a înfăţişat**
ca dar legănat înaintea D omnului. Şi Aaron a făcut ispăşire pen22 tru ei, ca să-i curăţească. Şi, după aceea, leviţii au intrat* să-şi
facă slujba în cortul întâlnirii,
înaintea lui Aaron şi înaintea
fiilor lui; cum poruncise Domnul
lui Moise în privinţa leviţilor,
aşa au făcut cu ei.
23
Şi Domnul a vorbit lui Moi24 se, zicând: „Aceasta este cu privire la leviţi: de la vârsta de
douăzeci şi cinci* de ani în sus
să vină să lucreze în lucrarea
25 slujbei cortului întâlnirii. Şi, de la
vârsta de cincizeci de ani, să iasă din lucrarea slujbei şi să nu
26 mai slujească. Dar să slujească
pe fraţii lor în cortul întâlnirii,
ca să păzească* ce este de păzit;
dar să nu facă slujbă. Aşa să
faci cu leviţii, cu privire la slujbele lor“.

D omnul a vorbit lui Moi9 se înŞipustiul
Sinai, în luna întâi*

a anului al doilea**, după ieşirea lor
din ţara Egiptului, zicând:
2 „Fiii lui Israel să ţină şi Paş3 tele* la timpul hotărât. Să îl ţineţi
în ziua a paisprezecea a lunii
acesteia, între cele două seri, la
timpul hotărât; să îl ţineţi potrivit cu toate rânduielile lui şi
potrivit cu toate hotărârile lui“.
4 Şi Moise a vorbit fiilor lui Israel
5 să ţină Paştele. Şi au ţinut* Paştele în luna întâi, în ziua a paisprezecea a lunii, între cele două
seri, în pustiul Sinai; după toate
câte poruncise Domnul lui Moise,
aşa au făcut fiii lui Israel.
6
Şi au fost nişte bărbaţi care
erau necuraţi* din cauza trupului
mort al unui om şi nu puteau
ţine Paştele în ziua aceea; şi au
venit** în ziua aceea înaintea lui
7 Moise şi înaintea lui Aaron. Şi
bărbaţii aceştia i-au zis: „Noi suntem necuraţi din cauza trupului
mort al unui om: pentru ce să
fim opriţi şi să nu aducem darul
Domnului la timpul hotărât pen8 tru fiii lui Israel?“ Şi Moise le-a
zis: „Staţi* aici, şi voi auzi ce porunceşte Domnul pentru voi“.
9
Şi Domnul a vorbit lui Moi10 se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui
Israel, zicând: «Dacă cineva dintre voi sau din generaţiile voastre va fi necurat printr-un trup
mort sau va fi în călătorie, departe, totuşi să ţină Paştele Domnu11 lui. Să îl ţină în luna a doua*, în
ziua a paisprezecea, între cele
două seri; să îl mănânce cu azi12 me** şi cu ierburi amare. Să nu
lase nimic din* el până dimineaţă şi să nu frângă nici un
os** din el; să îl ţină după toa13 te† rânduielile Paştelui. Dar bărbatul care va fi curat şi nu va
fi în călătorie şi va pregeta să
ţină Paştele, sufletul acela va fi
nimicit* din poporul său, pentru
că n-a adus** darul Domnului la
timpul hotărât; bărbatul acela îşi

Paştele în
pustiul Sinai
1 *Ex. 40.2,17.
**Cap. 1.1.
2 *Ex. 12.1.
Lev. 23.5.
Cap. 28.16.
Deut. 16.1,2.

5 *Ex. 12.14.
Ios. 5.10.

6 *Cap. 5.2;
19.11,16.
Ioan 18.28.
**Ex. 18.15.
Cap. 27.2.

8 *Cap. 27.5.
Ps. 85.8.

11 *2 Cr. 30.2;
30.15.
**Ex. 12.8.
12 *Ex. 12.10.
**Ex. 12.46.
Ioan 19.36.
†Ex. 12.28;
12.43.
13 *Gen. 17.14.
Ex. 12.15.
**Vers. 7.

NUMERI 10:15
13 †Cap. 5.31.

14 va

purta† păcatul. Şi dacă vreun
străin* va locui temporar printre
14 *Ex. 12.48.
**Ex. 12.49.
voi şi va voi să ţină Paştele DomLev. 24.22.
nului,
să îl ţină potrivit cu rânCap. 15.15;
15.16,29.
duielile Paştelui şi potrivit cu
hotărârile lui. Să fie o singură**
rânduială pentru voi, atât pentru
străin, cât şi pentru băştinaş»“.
15
Şi, în ziua* în care a fost
Norul
deasupra
ridicat cortul, norul** a acoperit
cortului
locaşul cortului mărturiei; şi era
15 *Ex. 40.2,17.
seara
ca† o înfăţişare de foc dea**Ex. 40.34.
supra cortului, până dimineaţa.
1 Împ. 8.10.
2 Cr. 5.13. 16 Aşa a fost neîncetat: norul îl aMc. 9.7.
coperea şi noaptea avea o înfă†Ex. 13.21;
40.38.
17 ţişare de foc. Şi, când se ridica*
Neem. 9.12.
norul de pe cort, atunci porneau
Ps. 78.14.
17 *Ex. 40.36.
fiii lui Israel; şi, în locul unde
Cap. 10.11.
stăteaa norul, acolo aşezau fiii
Ps. 80.1.
18 lui Israel tabăra. După porunca
18 *1 Cor. 10.1.
Domnului porneau fiii lui Israel
şi după porunca D omnului rămâneau în tabără; în toate zilele
cât* stătea norul deasupra cor19 *Cap. 1.53; 19 tului, ei erau în tabără. Şi dacă
norul rămânea multe zile dea3.8.
supra cortului, atunci fiii lui Israel păzeau* cele de păzit ale
20 Domnului şi nu porneau. Şi dacă
20 *Ps. 48.14.
se întâmpla că norul era puţine
Pr. 3.6.
zile deasupra cortului, după*
porunca D omnului aşezau tabăra şi după porunca D omnului
21 porneau. Şi era aşa: dacă norul
era de seara până dimineaţa şi
dimineaţa norul se ridica, atunci
porneau; sau dacă după o zi şi
o noapte norul se ridicab, por22 *Ex. 40.36; 22 neau; sau dacă norul rămânea
40.37.
deasupra cortului două zile sau
o lună sau multe zilec, locuind
peste el, fiii lui Israel rămâneau
în tabără şi nu porneau; dar,
23 când se ridica*, porneau. După
23 *Vers. 19.
porunca D omnului aşezau tabăPs. 73.24;
107.7.
ra şi după* porunca Domnului
porneau; păzeau cele de păzit ale
D omnului după porunca D omnului prin Moise.
Şi Domnul a vorbit lui MoiTrâmbiţele 10
de argint
2 se, zicând: „Fă-ţi două trâmbiţe
a Lit. „locuia“

de argint; lucrare bătută să le
faci şi să-ţi slujească pentru chemarea adunării* şi pentru pleca3 rea taberelor. Şi când vor suna*
din ele, să se strângă toată adunarea la tine, la intrarea cortului
4 întâlnirii. Şi când vor suna dintr-una, atunci să se strângă la
tine căpeteniile, capii* miilor lui
5 Israel. Şi când veţi suna alarmă,
să plece taberele care sunt aşe6 zate spre răsărit*. Şi când veţi
suna alarmă a doua oară, să
plece taberele care sunt aşezate
spre sud*. Să sune alarma la
7 plecarea lor. Şi când va fi să fie
strânsă adunarea, să sunaţi, dar
8 să nu sunaţi* alarmă. Şi fiii lui
Aaron, preoţii*, să sune din trâmbiţe; şi ele să vă fie o rânduială
pentru totdeauna în generaţiile
9 voastre. Şi când veţi ieşi la război în ţara voastră împotriva
vrăjmaşului* care vă va asupri,
atunci să sunaţi alarmă** din
trâmbiţe; şi veţi fi amintiţi†
înaintea Domnului Dumnezeului
vostru şi veţi fi salvaţi†† de
10 vrăjmaşii voştri. Şi, în ziua bucuriei voastre şi la sărbătorile
voastre şi la lunile voastre noi,
să sunaţi* din trâmbiţe peste
arderile-de-tot ale voastre şi peste jertfele voastre de pace; şi vă
vor fi spre amintire înaintea
Dumnezeului vostru. Eu sunt
Domnul Dumnezeul vostru“.
11
Şi a fost aşa: în anul al doilea*, în luna a doua, la douăzeci
ale lunii, norul s-a ridicat** de
12 pe cortul mărturiei. Şi fiii lui
Israel au pornit* după ordinea
lor de mers din pustiul Sinai**;
şi norul s-a oprit în pustiul Pa13 ran†. Şi au pornit pentru întâia*
oară după** porunca Domnului
prin Moise.
14
Şi întâi* a pornit steagul taberei fiilor lui Iuda, după oştirile lor; şi peste oştirea sa era
15 Nahşon**, fiul lui Aminadab. Şi

b Sau „fie zi sau noapte, când norul se ridica“

2 *Is. 1.13.

3 *Ier. 4.5.
Ioel 2.15.
4 *Ex. 18.21.
Cap. 1.16;
7.2.
5 *Cap. 2.3.
6 *Cap. 2.10.

7 *Ioel 2.1.
8 *Cap. 31.6.
Ios. 6.4.
1 Cr. 15.24.
2 Cr. 13.12.
9 *Jud. 2.18;
4.3; 6.9;
10.8,12.
**Cap. 31.6.
Ios. 6.5.
2 Cr. 13.14.
†Gen. 8.1.
Ps. 106.4.
††1 Sam. 10.18
10 *Lev. 23.24.
Cap. 29.1.
1 Cr. 15.24.
2 Cr. 5.12;
7.6; 29.26.
Ezra 3.10.
Neem. 12.35
Ps. 81.3.

Plecarea
din Sinai
11 *Ex. 40.17.
**Cap. 9.17.
12 *Ex. 40.36.
Cap. 2.9,16.
**Ex. 19.1.
†Gen. 21.21.
13 *Deut. 1.6.
**Cap. 2.34.

14 *Cap. 2.3,9.
**Cap. 1.7.

c Sau „un an“
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NUMERI

17 *Cap. 1.51.
**Cap. 4.24;
4.31; 7.6-8.
18 *Cap. 2.10;
2.16.

21 *Cap. 4.4,15;
7.9.
**Vers. 17.

22 *Cap. 2.18;
2.24.

25 *Cap. 2.25;
2.31.
**Ios. 6.9,13.

28 *Cap. 2.34.

Moise şi
Hobab
29 *Jud. 4.11.
**Ex. 2.18;
3.1; 18.12.
†Gen. 12.7.
††Jud. 1.16.
*†Gen. 32.12
Ex. 3.8; 6.7,8
30 *Mt. 21.28;
21.29.
31 *Iov 29.15.

10:16

peste oştirea seminţiei fiilor lui
Isahar era Netaneel, fiul lui Ţuar.
16 Şi peste oştirea seminţiei fiilor lui Zabulon era Eliab, fiul lui
17 Helon. Şi cortul* a fost desfăcut
şi fiii lui Gherşon şi fiii lui Merari
au pornit, purtând** cortul.
Şi steagul* taberei lui Ruben
18
a pornit după oştirile lor; şi peste oştirea sa era Eliţur, fiul lui
19 Şedeur. Şi peste oştirea seminţiei fiilor lui Simeon era Şelumiel,
20 fiul lui Ţurişadai. Şi peste oştirea
seminţiei fiilor lui Gad era Elia21 saf, fiul lui Deuel. Şi chehatiţii
au pornit, purtând* locaşul sfânt;
iar ceilalţi aşezaseră** cortul
până la venirea lor.
Şi steagul* taberei fiilor lui
22
Efraim a pornit după oştirile lor;
şi peste oştirea sa era Elişama,
23 fiul lui Amihud. Şi peste oştirea
seminţiei fiilor lui Manase era
24 Gamaliel, fiul lui Pedahţur. Şi
peste oştirea seminţiei fiilor lui
Beniamin era Abidan, fiul lui
Ghideoni.
25
Şi a pornit steagul* taberei
fiilor lui Dan, la urma** tuturor
taberelor, după oştirile lor; şi peste oştirea sa era Ahiezer, fiul lui
26 Amişadai. Şi peste oştirea seminţiei fiilor lui Aşer era Pagu27 iel, fiul lui Ocran. Şi peste oştirea
seminţiei fiilor lui Neftali era
28 Ahira, fiul lui Enan. Acestea au
fost plecările fiilor lui Israel după* oştirile lor; şi aşa au plecat.
Şi Moise i-a zis lui Hobab*,
29
fiul lui Reuel** madianitul, socrul lui Moise: „Noi plecăm la locul despre care D omnul a zis:
«Vi-l† voi da vouă!» Vino cu noi
şi-ţi vom face†† bine, pentru că
Domnul a vorbit bine*† despre
30 Israel“. Şi el i-a zis: „Nu* voi
merge, ci mă voi duce în ţara
31 mea şi la rudele mele“. Şi el a
zis: „Te rog, nu ne părăsi, pentru că tu ştii unde să aşezăm tabăra în pustiu şi tu vei fi ochi*
a Ardere
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b Lit. „a poftit o poftă“

noi. Şi va fi aşa: dacă vei 32 *Lev. 19.34.
Jud. 1.16.
veni cu noi, da, va fi aşa: orice
bine* ne va face D omnul, aşa
îţi vom face şi noi ţie“.
33
Şi au plecat* din muntele** 33 *Vers. 12.
**Ex. 3.1.
D omnului cale de trei zile. Şi
†Deut. 1.33.
Ios. 3.3,4,6.
chivotul† legământului D omnuPs. 132.8.
lui a mers înaintea lor cale de
††Ier. 31.2.
Ezec. 20.6.
trei zile, ca să le caute un loc††
34 de odihnă. Şi norul* Domnului 34 *Ex. 13.21.
era deasupra lor ziua, când pleNeem. 9.12;
9.19.
cau din tabără.
35
Şi a fost aşa: când pornea 35 *Ps. 68.1,2;
132.8.
chivotul, Moise zicea:
**Deut. 32.41
„Ridică-Te*, D oamne, şi să
se risipească vrăjmaşii Tăi;
şi să fugă dinaintea feţei Tale
cei care Te urăsc**!“
36
Şi, când se odihnea, zicea:
36 *Ps. 90.13.
Is. 63.17.
„Întoarce-Te*, D oamne, la
**Deut. 1.10.
zecile de mii** ale miilor lui
Israel“.
Focul
11 Şi a fost aşa: când poporul Domnului
murmura*, aceasta a fost rău
16.11.
în auzul D omnului; şi Domnul 1 *Cap.
**Deut. 9.22
a auzit şi mânia** Lui s-a aprins
Ps. 78.21.
†Lev. 10.2.
şi focul Domnului a ars între ei†
Cap. 16.35.
şi a mistuit o parte din marginea
2 Împ. 1.12.
Ps. 106.18.
2 taberei. Şi poporul a strigat* că2 *Cap. 12.11;
tre Moise; şi Moise s-a rugat**
12.13; 21.7.
**Iac. 5.16.
3 D omnului şi focul s-a stins. Şi au
pus locului aceluia numele Ta- 3 *Deut. 9.22.
beeraa*, pentru că focul Domnului arsese între ei.
Şi mulţimea amestecată* Prepeliţele
4
care era printre ei a poftitb; şi 4 *Ex. 12.38.
**Ps. 78.18;
chiar şi fiii lui Israel au plâns
106.14.
din nou şi au zis: „Cine** ne va
1 Cor. 10.6.
5 da carne să mâncăm? Ne amintim de peştele* pe care-l mâncam 5 *Ex. 16.3.
în Egipt pe nimic, de castraveţi
şi de pepeni şi de praji şi de cepe
6 şi de usturoi; şi acum ni s-a us- 6 *Cap. 21.5.
cat* sufletul: nu este nimic, decât
mana aceasta înaintea ochilor
7 noştri“. Şi mana* era ca sămânţa
7 *Ex. 16.14;
de coriandru şi înfăţişareac ei
16.31.
**Gen. 2.12.
era ca înfăţişareac bedeliumu8 lui**. Poporul se risipea şi o
strângea şi o măcinau cu râşniţa
sau o pisau în piuă şi o fierbeau
32 pentru

c Lit. „ochiul“

NUMERI 11:29
8 *Ex. 16.31.

9 *Ex. 16.13;
16.14.
10 *Ps. 78.21.

11 *Ex. 5.22.
Deut. 1.12.

12 *Is. 40.11.
**Is. 49.23.
1 Tes. 2.7.
†Gen. 24.7;
26.3; 50.24.
Ex. 13.5,11;
33.1.
13 *Vers. 21,22.
Mt. 15.33.
Mc. 8.4.
14 *Ex. 18.18.
Deut. 1.12.
15 *Ex. 32.32.
**1 Împ. 19.4
Iona 4.3.
†Ţef. 3.15.
16 *Ex. 24.1,9.
**Deut. 16.18

17 *Gen. 11.5;
18.21.
Ex. 19.20.
**1 Sam. 10.6
2 Împ. 2.15.
Neem. 9.20.
Is. 44.3.
Ioel 2.28.
18 *Ex. 19.10;
19.22.
**Ex. 16.7.
Vers. 1.
†Vers. 5.
Fap. 7.39.

în oale şi făceau turte din ea; şi
gustul* ei era ca gustul de turte
9 cu untdelemna. Şi noaptea, când
cădea roua* peste tabără, cădea
şi mana deasupra.
10
Şi Moise a auzit pe popor
plângând prin familiile lor, fiecare la intrarea cortului său. Şi
mânia D omnului s-a aprins*
foarte tare; şi aceasta a fost rău
11 înb ochii lui Moise. Şi Moise a
zis Domnului: „Pentru ce* ai făcut rău robului Tău? şi de ce nu
am căpătat eu favoare înaintea
ochilor Tăi, de ai pus asupra
mea povara acestui întreg po12 por? Am zămislit eu pe tot poporul acesta, i-am născut eu, ca
să-mi zici: «Poartă-i* la sânul tău
cum poartă o doică** pe sugar»,
până în ţara pe care ai jurat-o†
13 părinţilor lor? De unde* să am
eu carne, ca să dau la tot poporul acesta? Pentru că ei mi se
plâng, zicând: «Dă-ne carne să
14 mâncăm!» Nu pot să port singur*
tot poporul acesta, pentru că este
15 prea greu pentru mine. Şi dacă
faci aşa* cu mine, omoară-mă**,
Te rog, dacă am căpătat favoare
în ochii Tăi, şi să nu-mi văd†
16 nenorocirea!“ Şi Domnul i-a zis
lui Moise: „Strânge-Mi şaptezeci* de bărbaţi dintre bătrânii
lui Israel, pe care-i cunoşti că sunt
bătrâni ai poporului şi supraveghetori peste ei**; şi adu-i la
cortul întâlnirii şi să stea acolo cu
17 tine. Şi voi coborî* şi voi vorbi
acolo cu tine; şi voi lua din Duhul** care este peste tine şi-L
voi pune peste ei; şi vor purta
povara poporului cu tine şi n-o
18 vei purta singur. Şi spune poporului: «Sfinţiţi-vă* pentru mâine şi veţi mânca şi carne. Pentru că aţi plâns în** auzul Domnului, zicând: «Cine ne va da carne să mâncăm? Pentru că era
bine† de noi în Egipt!» Şi Domnul vă va da carne şi veţi mân-

a Sau „untdelemn proaspăt“

19 ca.

Nu o zi veţi mânca, nici două
zile, nici cinci zile, nici zece
20 zile, nici douăzeci de zile, ci o
lună* de zile, până vă va ieşi pe
nări şi vi se va face greaţă; pentru că L-aţi dispreţuit pe Domnul
care este între voi şi aţi plâns
înaintea Lui, zicând: «Pentru ce**
21 am ieşit din Egipt?»“ Şi Moise
a zis: „Şase sute de mii* de bărbaţi pedeştri este poporul în
mijlocul căruia sunt eu; şi Tu ai
zis: «Le voi da carne să mănân22 ce o lună de zile». Se vor înjunghia cirezi şi turme pentru ei, ca
să-i îndestuleze*? Sau se vor
strânge toţi peştii din mare pen23 tru ei, ca să-i îndestuleze?“ Şi
Domnul i-a zis lui Moise: „S-a
scurtat* mâna D omnului? Vei
vedea acum dacă se va împlini**
sau nu cuvântul Meu“.
24
Şi Moise a ieşit şi a spus
poporului cuvintele Domnului; şi
a strâns şaptezeci* de bărbaţi
dintre bătrânii poporului şi i-a
25 aşezat împrejurul cortului. Şi
Domnul a coborât* în nor şi i-a
vorbit şi a luat din Duhul care
era peste el şi L-a pus peste cei
şaptezeci de bătrâni. Şi a fost
aşa: când S-a odihnit** Duhul
peste ei, au profeţit†, dar după
26 aceea n-au mai continuat. Şi
doi bărbaţi au rămas în tabără;
numele unuia era Eldad şi numele celuilalt Medad; şi Duhul S-a
odihnit* peste ei. Şi ei erau printre cei scrişi, dar nu ieşiseră**
afară la cort; şi profeţeau în ta27 bără. Şi un tânăr a alergat şi i-a
spus lui Moise; şi a zis: „Eldad şi
28 Medad profeţesc în tabără“. Şi
Iosua*, fiul lui Nun, slujitorul lui
Moise, unul dintre tinerii săic, a
răspuns şi a zis: „Domnul meu,
29 Moise, opreşte-i**!“ Dar Moise
i-a zis: „Eşti tu gelos pentru mine? De ar fi tot* poporul D omnului profeţi, de Şi-ar pune
Domnul Duhul Său peste ei!“

b Sau „a fost rău şi în“

20 *Ps. 78.29;
106.15.
**Cap. 21.5.

21 *Gen. 12.2.
Ex. 12.37;
38.26.
Cap. 1.46.

22 *2 Împ. 7.2.
Mt. 15.33.
Mc. 8.4.
Ioan 6.7,9.
23 *Is. 50.2;
59.1.
**Cap. 23.19
Ezec. 12.25;
24.14.
24 *Vers. 16.

25 *Cap. 12.5.
**2 Împ. 2.15
†1 Sam. 10.5;
19.20-23.
Ioel 2.28.
Fap. 2.17,18.
1 Cor. 14.1.

26 *Cap. 24.2.
2 Cr. 15.1.
**1 Sam. 20.26
Ier. 36.5.

28 *Ex. 33.11.
Ios. 1.1.
**Mc. 9.38.
Lc. 9.49.
Ioan 3.26.
29 *1 Cor. 14.5.

c Sau „dintre aleşii săi“
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NUMERI 11:30
Şi Moise s-a întors în tabără,
şi bătrânii lui Israel. Şi a
31 *Ex. 16.13.
Ps. 78.26-28;
ieşit vânt* de la Domnul şi a adus
105.40.
prepeliţe de la marea şi le-a aruncat peste tabără, cale cam
de o zi încoace şi cale cam de o
zi încolo, de jur-împrejurul taberei, şi de doi coţi deasupra fe32 *Ezec. 45.11. 32 ţei pământului. Şi poporul s-a
ridicat toată ziua aceea şi toată
noaptea şi toată ziua următoare
şi a strâns prepeliţe; cel care a
strâns puţin a strâns zece* omeri;
şi le-au întins de jur-împrejurul
33 *Ps. 78.30; 33 taberei. Carnea* era încă între
106.15.
dinţii lor, înainte de a fi mestecată, când s-a aprins mânia Domnului împotriva poporului şi
D omnul a lovit pe popor cu o
34 foarte mare plagă. Şi au pus nu34 *Deut. 9.22.
mele locului aceluia ChibrotHataavab*, pentru că acolo au înmormântat pe poporul care a
35 *Cap. 33.17. 35 poftit. De la Chibrot-Hataava,
poporul a plecat* la Haţerot; şi
au rămas la Haţerot.
Lepra Mariei 12 Şi Maria şi Aaron au vorbit
împotriva lui Moise pentru femeia cuşită* pe care o luase;
1 *Ex. 2.21.
pentru că îşi luase o femeie cu2 şită. Şi au zis: „Cu adevărat nu2 *Cap. 16.3.
mai prin* Moise a vorbit Dom**Ex. 15.20.
Mica 6.4.
nul? N-a vorbit El şi prin**
†Gen. 29.33.
3
noi?“
Şi Domnul a auzit†. Şi bărCap. 11.1.
2 Împ. 19.4.
batul Moise era foarte blândc,
Is. 37.4.
mai mult* decât toţi oamenii
Ezec. 35.12.
3 *Mt. 11.29.
care erau pe faţa pământului.
4 Şi D omnul* a vorbit deodată
4 *Ps. 76.9.
lui Moise şi lui Aaron şi Mariei: „Ieşiţi afară toţi trei la cortul
întâlnirii“. Şi au ieşit afară ei
5
trei.
Şi D omnul a coborât în
5 *Ex. 19.9;
stâlpul de nor* şi a stat la intra34.5.
Cap. 11.25;
rea cortului şi i-a chemat pe Aa16.19.
ron şi pe Maria. Şi au ieşit a6 mândoi. Şi a zis: „Ascultaţi acum
6 *Gen. 46.2.
cuvintele Mele! Dacă va fi un
Ezec. 1.1.
Dan. 8.2;
profet printre voi, Eu, Domnul,
10.8,16.
Mă voi arăta lui într-o viziune*,
Lc. 1.11,22.
Fap. 10.11;
7 voi vorbi cu el într-un vis**. Nu
30
31 el

22.17,18.
**Gen. 31.10
1 Împ. 3.5.
Mt. 1.20.
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aşa este cu robul* Meu Moise; 7 *Ios. 1.1.
Ps. 105.26.
el este credincios** în toată ca**Ev. 3.2,5.
†1 Tim. 3.15
8 sa† Mea. Eu vorbesc cu el gură*
către gură, deschis, şi nu în vor- 8 *Ex. 33.11.
Deut. 34.10.
biri întunecoased**, şi el vede
**1 Cor. 13.12
asemănarea† Domnului. Cum dar
†Ex. 24.10;
24.11; 33.19.
nu v-aţi temut†† să vorbiţi îmPs. 17.15.
potriva robului Meu, împotriva
††2 Pet. 2.10
Iuda 8.
9 lui Moise?“ Şi mânia Domnului
s-a aprins împotriva lor; şi a 9 *Gen. 17.22;
10 plecat*. Şi norul s-a îndepărtat
18.33.
de pe cort. Şi, iată, Maria* era 10 *Deut. 24.9.
leproasă**, ca zăpada. Şi Aaron
**2 Împ. 5.27;
15.5.
s-a întors spre Maria şi, iată,
11 era leproasă. Şi Aaron i-a zis lui 11 *2 Sam. 19.19;
24.10.
Moise: „Te rog, domnul meu, nu
Pr. 30.32.
pune asupra noastră păcatul*
acesta, prin care am lucrat nebuneşte şi prin care am păcătuit.
12 Te rog, să nu fie ea ca unul născut mort*, a cărui carne este pe 12 *Ps. 88.4.
jumătate putredă când iese din
13 pântecele mamei lui!“ Şi Moise a 13 *Ps. 30.2;
41.4.
strigat către D omnul, zicând:
Is. 30.26.
„Dumnezeule, Te rog, vindec-o*!“
Ier. 17.14.
14 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Dacă
25.9.
tatăl ei ar fi scuipat-o* în faţă, nu 14 *Deut.
Iov 17.6;
s-ar fi ruşinat ea şapte zile? Să
30.10.
Is. 50.6.
fie închisă** şapte zile afară din
**Lev. 13.46
tabără şi după aceea să fie primiCap. 5.2,3.
15 tă din nou“. Şi Maria a fost în15 *2 Cr. 26.20;
chisă afară* din tabără şapte zile;
26.21.
şi poporul n-a plecat până ce
Maria n-a fost primită din nou.
eŞi după aceea poporul a ple16
11.35;
cat de la Haţerot* şi şi-a aşezat 16 *Cap.
33.18.
tabăra în pustiul Paran.
Cei doispre13 Şi Domnul a vorbit lui Moi- zece
cercetaşi
2 se, zicând: „Trimite* bărbaţi ca să
în Canaan
cerceteze ţara Canaanului, pe care o dau fiilor lui Israel. Să trimi32.8.
teţi un bărbat din fiecare semin- 2 *Cap.
Deut. 1.22,23
ţie a părinţilor lor, fiecare căpe3 tenie între ei“. Şi Moise i-a trimis
3 *Cap. 12.16.
din pustiul Paran*, după porunca
D omnului. Toţi dintre ei erau
bărbaţi capi ai fiilor lui Israel.
4
Şi acestea sunt numele lor: din
seminţia lui Ruben: Şamua, fiul
5 lui Zacur. Din seminţia lui Si-

a Sau „de la apus“
b Mormintele poftei
c Sau „smerit“
e
enigme
Unele traduceri aici încep capitolul 13.

d Parabole,

NUMERI
6 *Vers. 30.
Cap. 14.6,30;
34.19.
Ios. 14.6,7;
14.13,14.
Jud. 1.12.
8 *Vers. 16.

16 *Vers. 8.
Deut. 32.44.

17 *Gen. 12.9;
13.1,3.
**Gen. 14.10
Jud. 1.9,19.

20 *Neem. 9.25;
9.35.
Ezec. 34.14.
**Deut. 31.6;
31.7,23.
†Deut. 1.25.

21 *Cap. 20.1.
Ios. 15.1.
**Ios. 19.28.
†Cap. 34.8.
22 *Ios. 15.14.
Jud. 1.10.
**Ios. 11.21;
11.22; 15.13.
†Ios. 21.11.
††Ps. 78.12.
Is. 19.11;
30.4.
23 *Gen. 14.13.
Vers. 24.
Cap. 32.9.
Deut. 1.24.

a Eliberare

6 meon:

Şafat, fiul lui Hori. Din
seminţia lui Iuda: Caleb*, fiul lui
7 Iefune. Din seminţia lui Isahar: Igual,
8 fiul lui Iosif. Din seminţia lui Efraim: Hosea*, fiul lui
9 Nun. Din seminţia lui Beniamin:
10 Palti, fiul lui Rafu. Din seminţia lui Zabulon: Gadiel, fiul lui
11 Sodi. Din seminţia lui Iosif, din
seminţia lui Manase: Gadi, fiul
12 lui Susi. Din seminţia lui Dan:
13 Amiel, fiul lui Ghemali. Din seminţia lui Aşer: Setur, fiul lui
14 Micael. Din seminţia lui Neftali:
15 Nahbi, fiul lui Vofsi. Din seminţia lui Gad: Gheuel, fiul lui Ma16 chi. Acestea sunt numele bărbaţilor pe care i-a trimis Moise să
cerceteze ţara. Şi Moise a numit
pe Hoseaa, fiul* lui Nun, Iosuab.
17
Şi Moise i-a trimis să cerceteze ţara Canaanului şi le-a zis: „Suiţi-vă pe calea aceasta prin* sudc
18 şi suiţi-vă în ţinutul muntos**. Şi
vedeţi ţara, cum este, şi poporul
care locuieşte în ea, dacă sunt tari
sau slabi, dacă sunt puţini sau
19 mulţi; şi ce fel este ţara în care
locuiesc ei, dacă este bună sau
rea; şi ce fel sunt cetăţile în care
locuiesc ei, dacă sunt în tabere sau
20 în cetăţi întărite; şi cum este pământul, dacă este gras* sau slab,
dacă sunt copaci pe el sau nu. Şi
fiţi curajoşi** şi aduceţi din
roadele† ţării“. Şi zilele acelea
erau zilele celor dintâi struguri.
Şi s-au suit şi au cercetat
21
ţara din pustiul Ţin* până la
Rehob**, până la intrarea Ha22 matului†. Şi s-au suit prin sud
şi au mers până la Hebron. Şi
acolo erau Ahiman*, Şeşai şi
Talmai, fiii lui Anac**. Şi Hebronul† fusese construit cu şapte ani înaintea Ţoanului†† din E23 gipt. Şi au venit până la valea
Eşcol*; şi de acolo au tăiat o
mlădiţă cu un ciorchine de struguri şi au adus-o pe o prăjină între doi; au luat şi din rodii şi
b Yahve este Salvator
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24 din

smochine. Locul acela s-a
numit valea Eşcold, pentru ciorchinele pe care l-au tăiat de a25 colo fiii lui Israel. Şi s-au întors
de la cercetarea ţării, după trecerea a patruzeci de zile.
26
Şi au mers şi au venit la Moi- 26 *Vers. 3.
**Cap. 20.1;
se şi la Aaron şi la toată adu20.16; 32.8;
33.36.
narea fiilor lui Israel, în pustiul
Deut. 1.19.
Paran*, la Cades**; şi le-au adus
Ios. 14.6.
informaţii, lor şi la toată aduna27 rea; şi le-au arătat rodul ţării. Şi 27 *Ex. 3.8;
le-au istorisit şi au zis: „Am mers
33.3.
**Deut. 1.25.
în ţara la care ne-ai trimis şi cu
adevărat curge lapte* şi miere
în ea; şi acesta** este rodul ei.
28 Numai că poporul* care locuieş- 28 *Deut. 1.28;
9.1,2.
te în ţară este foarte tare şi cetă**Vers. 33.
ţile sunt întărite, foarte mari; şi
am văzut acolo şi pe fiii lui
29 Anac**. Amalec* locuieşte în ţa- 29 *Ex. 17.8.
Cap. 14.43.
ra de sud**; şi hetiţii şi iebusiţii
Jud. 6.3.
şi amoriţii† locuiesc în ţinutul
1 Sam. 14.48;
15.3.
muntos; şi canaaniţii locuiesc
**Cap. 14.25;
lângă mare şi pe malul Iorda14.45.
30 nului“. Şi Caleb* a liniştit poporul
†Ios. 10.6.
înaintea lui Moise şi a zis: „Să 30 *Cap. 14.6;
mergem să ne suim îndată şi
14.24.
Ios. 14.6.
s-o stăpânim, pentru că o vom
31 învinge, cu siguranţă“. Şi băr- 31 *Cap. 32.9.
Deut. 1.28.
baţii care se suiseră cu el ziceau:
Ios. 14.8.
„Nu vom putea* merge împotri**Deut. 9.1-3
va poporului, pentru că sunt
32 mai tari** decât noi“. Şi au adus 32 *Cap. 14.36;
14.37.
un raport rău* fiilor lui Israel
Ps. 106.24.
despre ţara pe care o cercetase**Ezec. 36.13;
36.14.
ră, zicând: „Ţara pe care am stră†Amos 2.9.
bătut-o ca s-o cercetăm este o ţară** care mănâncă pe locuitorii
ei; şi tot poporul pe care l-am
văzut în ea sunt oameni mari†
6.4.
33 de statură. Şi acolo am văzut pe 33 *Gen.
**Deut. 1.28;
e
uriaşi *, pe fiii lui Anac**, dintre
2.10; 9.2.
Ios. 11.21.
uriaşi; şi noi eram în ochii noş†Is. 40.22.
tri ca nişte lăcuste† şi tot aşa
††1 Sam. 17.42
eram şi în†† ochii lor“.
Pribegirea
14 Şi toată adunarea şi-a ridicat prin
pustiu
glasul şi a strigat; şi poporul a
1 *Cap. 11.4.
2 plâns* în noaptea aceea. Şi toţi* 2 *Ex. 16.2;
17.3.
fiii lui Israel au murmurat îmCap. 16.41.
potriva lui Moise şi împotriva
Ps. 106.25.

c Neghev; sau „prin ţara de sud“

d Strugure

e Ebr. „nephilimi“
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NUMERI
2 **Vers. 28,29
Cap. 16.13;
20.3,4; 21.5.
3 *Ex. 5.21.
**Vers. 31.
Deut. 1.39.

4 *Neem. 9.17.
**Deut. 17.16
Fap. 7.39.
5 *Cap. 16.4;
16.22.

7 *Cap. 13.27.
Deut. 1.25.

8 *Deut. 10.15.
2 Sam. 15.26
Ps. 22.8;
147.10,11.
**1 Sam. 14.27
9 *Deut. 1.26.
**Deut. 1.21.
†Cap. 24.8.
††Gen. 48.21
Ex. 33.16.
Deut. 20.1.
Ios. 1.5.
Jud. 1.22.
2 Cr. 20.17.
Zah. 8.23.
10 *Ex. 17.4.
**Ex. 16.10;
24.16,17;
40.34.
Lev. 9.23.
Cap. 16.19;
16.42; 20.6.
11 *Vers. 23.
**Deut. 1.32;
9.23.
Ps. 78.22,32;
78.42; 106.24
Ioan 12.37.
12 *Lev. 26.25.
Deut. 28.21.
**Ex. 32.10.
13 *Ex. 32.12.
Ps. 106.23.
**Deut. 9.26;
32.27.
Ezec. 20.9,14

lui Aaron şi toată adunarea le-a
zis: „De am fi murit în ţara
Egiptului! Sau de am fi murit**
3 în acest pustiu! Şi pentru ce ne-a
adus D omnul în ţara aceasta,
ca să cădem prin sabie*, ca soţiile noastre şi copilaşii** noştri
să fie de pradă? N-ar fi mai bine
pentru noi să ne întoarcem în
4 Egipt?“ Şi au zis unul către altul: „Să punem o căpetenie* şi să
5 ne întoarcem** în Egipt“. Atunci
Moise şi Aaron au căzut cu faţa*
la pământ înaintea întregii mulţimi a adunării fiilor lui Israel.
6
Şi Iosua, fiul lui Nun, şi Caleb, fiul lui Iefune, care erau dintre cei care cercetaseră ţara, şi-au
7 sfâşiat hainele. Şi au vorbit către
toată adunarea fiilor lui Israel,
zicând: „Ţara* pe care am străbătut-o ca s-o cercetăm este o ţară
8 foarte, foarte bună. Dacă Domnul
va avea plăcere* de noi, ne
va aduce în ţara aceasta şi ne-o
va da, ţară în care curge lapte
9 şi miere**. Numai nu vă răzvrătiţi* împotriva Domnului şi nu
vă temeţi** de poporul ţării,
pentru că ei vor fi† hrana noastră; ocrotireaa lor s-a depărtat
de la ei şi D omnul†† este cu
10 noi; nu vă temeţi de ei“. Şi toată
adunarea a vorbit să-i ucidă cu
pietre*. Şi gloria** Domnului s-a
arătat în cortul întâlnirii tuturor
fiilor lui Israel.
11
Şi D omnul a zis lui Moise:
„Până când Mă va dispreţui*
poporul acesta? Şi până când
nu vor crede** ei în Mine, după
toate semnele pe care le-am fă12 cut între ei? Îi voi lovi cu ciumă* şi-i voi nimicib, iar pe tine**
te voi face o naţiune mai mare
13 şi mai tare decât ei“. Şi Moise*
a zis Domnului: „Dar egiptenii vor
auzi, pentru că prin puterea
Ta ai scos** pe poporul acesta
14 din mijlocul lor. Şi vor spune
locuitorilor acestei ţări, care au

a Lit. „umbra“
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b Sau „îi voi dezmoşteni“

auzit* că Tu, D oamne, eşti în
mijlocul acestui popor, că Tu,
Doamne, eşti văzut** faţă către
faţă şi că norul† Tău stă deasupra lor şi că Tu mergi înaintea
lor, ziua într-un stâlp de nor şi
15 noaptea într-un stâlp de foc. Şi
acum, dacă vei omorî pe poporul
acesta ca pe un singur om, atunci
naţiunile* care au auzit de faima Ta
16 vor vorbi, zicând: «Pentru că
Domnul n-a putut* să aducă pe
poporul acesta în ţara pe care
le-o jurase, de aceea i-a omorât
17 în pustiu». Şi acum, Te rog, să
fie înălţată puterea Domnului,
după cum ai vorbit Tu, zicând:
D omnul este încet* la mânie
18 «D
şi bogat în îndurarec**, Cel care
iartă nelegiuirea şi răzvrătirea şi
care nu socoteşte nevinovat pe
cel vinovat, care cercetează†
nelegiuirea părinţilor în copii
până la a treia şi a patra ge19 neraţie». Iartă*, Te rog, nelegiuirea poporului acestuia, după
mărimea** îndurării d Tale şi
după cum ai iertat pe poporul acesta, din Egipt şi până acum“.
20 Şi Domnul a zis: „Am iertat*, du21 pă** cuvântul tău. Dar cu adevărat viu* sunt Eu, tot pământul se va umple** de gloria D om22 nului. Pentru că toţi* bărbaţii
aceia care au văzut gloria Mea
şi semnele Mele pe care le-am
făcut în Egipt şi în pustiu şi care
M-au ispitit** de zece† ori până
acum şi n-au ascultat de glasul
23 Meu nu vor vedea* nicidecume
ţara pe care am jurat-o părinţilor
lor! Nici unul dintre aceia care
M-au dispreţuit n-o vor vedea.
24 Dar pe robul Meu Caleb*, fiindcă a fost alt duh cu el şi M-a urmat pe deplin**, îl voi face să intre în ţara în care s-a dus; şi să25 mânţa lui o va stăpâni. Şi amaleciţii* şi canaaniţii locuiesc în vale.
Mâine întoarceţi-vă şi plecaţi** în
pustiu, pe calea spre Marea Roşie“.

c Sau „bunătate“

d Sau „bunătăţii“

14 *Ex. 15.14.
Ios. 2.9,10;
5.1.
**Deut. 5.4.
†Ex. 13.21;
40.38.
Cap. 10.34.
Neem. 9.12.
Ps. 78.14;
105.39.
15 *Ex. 32.12.

16 *Deut. 9.28.
Ios. 7.9.

18 *Ex. 34.6,7.
Ps. 103.8;
145.8.
Iona 4.2.
**Deut. 5.10;
7.9.
†Ex. 20.5;
34.7.
19 *Ex. 32.32;
34.9.
Ps. 78.38.
**Ps. 106.45.

20 *Mica 7.18.
**Ps. 106.23.
Iac. 5.16.
1 Ioan 5.14.
21 *Deut. 32.40.
Is. 49.18.
**Ps. 72.19.
Is. 6.3.
Hab. 2.14.
22 *Deut. 1.35.
1 Cor. 10.5.
Ev. 3.17,18.
**Ex. 17.2.
†Gen. 31.7.
Dan. 1.20.
23 *Cap. 32.11.
Ezec. 20.15.
24 *Vers. 6,9.
Cap. 26.65.
Deut. 1.36.
Ios. 14.6,8.
**Cap. 32.12
25 *Cap. 13.29.
**Deut. 1.40.

e Lit. „de vor vedea ei“

NUMERI
27 *Ex. 16.28.
Vers. 11.
Mt. 17.17.
**Ex. 16.12.
Cap. 11.1.
28 *Vers. 2.

29 *Deut. 2.14.
Ev. 3.17.
**Cap. 1.45;
26.64.

30 *Vers. 24,38.
Cap. 26.65;
32.12.
Deut. 1.36,38
31 *Vers. 3.
Deut. 1.39.
**Ps. 106.24.

32 *1 Cor. 10.5.
Ev. 3.17.
33 *Cap. 32.13.
Ps. 107.40.
**Deut. 2.7;
8.2,4; 29.5.
†Ezec. 23.35.

34 *Cap. 13.25.
Ezec. 4.6.
**Ps. 95.10.

35 *Cap. 23.19.
**Vers. 27,29
†Cap. 26.65.
1 Cor. 10.5.

36 *Cap. 13.31;
13.32.
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26
Şi D omnul a vorbit lui Moiau murit* de plagă înaintea Dom- 37 *1 Cor. 10.10
Ev. 3.17.
27 se şi lui Aaron, zicând: „Până când* 38 nului. Dar Iosua*, fiul lui Nun, şi CaIuda 5.

să rabd Eu această adunare rea, care murmură împotriva Mea? Am auzit murmurele**
fiilor lui Israel cu care murmură
28 împotriva Mea. Spune-le: «Viu
sunt Eu», zice D omnul, «că
vă voi face cum* aţi vorbit în
29 auzul Meu! Trupurile voastre
moarte vor cădea* în pustiul
acesta. Şi toţi aceia care au fost
număraţi dintre voi, după numărul** vostru întreg, de la vârsta de douăzeci de ani în sus,
care aţi murmurat împotriva
30 Mea, nu veţi intra în ţara pentru
care Mi-am ridicat mâna că vă
voi face să locuiţi în ea, în afară* de Caleb, fiul lui Iefune, şi
31 de Iosua, fiul lui Nun. Dar pe
pruncii voştri, despre care aţi
zis* că vor fi pradă, îi voi face
să intre; şi ei vor cunoaşte ţara
pe care aţi dispreţuit-o** voi.
32 Iar cât despre voi, trupurile*
voastre moarte vor cădea în acest
33 pustiu. Şi fiii voştri vor fi rătăcitoria* în pustiu patruzeci** de
ani şi vor purta† povara curviilor voastre, până când trupurile
voastre moarte se vor pierde în
34 pustiu. După numărul zilelor în
care aţi cercetat ţara, patruzeci
de zile*, pentru fiecare zi câte
un an, vă veţi purta nelegiuirile,
patruzeci de ani**, şi veţi cunoaşte înstrăinarea Mea de voi.
35 Eu*, D omnul, am vorbit; voi
face aceasta la toată adunarea
aceasta rea**, care s-a strâns împreună împotriva Mea! Se vor
pierde† în pustiul acesta şi vor
muri în el»“.
36
Şi bărbaţii* pe care-i trimisese Moise să cerceteze ţara şi
care s-au întors şi au făcut pe toată adunarea să murmure împotriva lui, aducând un raport rău
37 despre ţară: bărbaţii aceia care
au adus un raport rău despre ţară
a Sau „vor fi păstori nomazi“

leb, fiul lui Iefune, au rămas
38 *Cap. 26.65.
vii dintre bărbaţii care merseseră să
Ios. 14.6,10.
cerceteze ţara.
39
Şi Moise a spus aceste cu- 39 *Ex. 33.4.
vinte tuturor fiilor lui Israel; şi
poporul s-a jelit* foarte mult. 40 *Deut. 1.41.
40 Şi s-au sculat de dimineaţă şi
s-au suit pe vârful muntelui,
zicând: „Iată-ne*, şi ne vom sui
la locul pe care l-a promis Dom41 nul, pentru că am păcătuit“. Şi 41 *Vers. 25.
2 Cr. 24.20.
Moise a zis: „Pentru ce călcaţi iab
răşi porunca* Domnului? Aceas42 ta nu vă va reuşi. Nu vă suiţi*,
42 *Deut. 1.42.
pentru că D omnul nu este în
mijlocul vostru, ca să nu fiţi bătuţi dinaintea vrăjmaşilor voştri.
43 Pentru că amaleciţii şi canaaniţii sunt înaintea voastră şi veţi 43 *2 Cr. 15.2.
cădea prin sabie; pentru că odată ce v-aţi abătut* de la a-L
urma pe D omnul, D omnul nu
44 va fi cu voi“. Şi ei s-au semeţit* 44 *Deut. 1.43.
să se suie pe vârful muntelui,
Ios. 7.1-8.
dar chivotul legământului Domnului şi Moise nu s-au mişcat
45 din mijlocul taberei. Şi* ama45 *Vers. 43.
leciţii şi canaaniţii care locuiau
Deut. 1.44.
**Cap. 21.3.
pe muntele acela au coborât şi
Jud. 1.17.
i-au bătut şi i-au tăiat în bucăţi
până la Horma**.
asupra
15 Şi Domnul a vorbit lui Moi- Legi
jertfelor
în
2 se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui
ţară
Israel şi spune-le: «Când veţi in- 2 *Lev. 23.10.
Deut. 7.1.
tra* în ţara locuinţelor voastre,
3 pe care v-o dau, şi veţi aduce o 3 *Lev. 1.3.
**Lev. 7.16;
jertfă prin foc pentru D omnul,
22.18,21.
o ardere-de-tot* sau o jertfă pen†Lev. 23.8.
tru împlinirea** unei promisiuni
Cap. 28.19.
Deut. 16.10.
sau un dar de bunăvoie, sau la
††Gen. 8.21.
sărbătorile† voastre hotărâte, ca
Ex. 29.18.
să aduceţi mireasma†† plăcută
Domnului din cireadă sau din tur4 mă, atunci cel care aduce Dom4 *Lev. 2.1;
nului darul său să aducă dar* de
6.14; 23.13.
**Ex. 16.36;
mâncare o zecime** de floare a
29.40.
făinii frământată cu a patra†
†Lev. 14.10.
Cap. 28.5.
parte dintr-un hin de untdelemn.
5 Şi să aduci a patra* parte din- 5 *Cap. 28.7;

b Lit. „acum“

28.14.
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NUMERI

8 *Lev. 1.5.
**Lev. 7.11.

9 *Cap. 28.12.

15 *Ex. 12.49.
Cap. 9.14.
Vers. 29.

16 *Lev. 24.22.

18 *Vers. 2.
Deut. 26.1.

15:6

tr-un hin de vin ca dar de băutură
cu arderea-de-tot, sau cu jertfa,
6 pentru un miel. Şi pentru un
berbec să aduci ca dar de mâncare două zecimi de floare a făinii
frământată cu untdelemn şi a
treia parte dintr-un hin de untde7 lemn şi să aduci a treia parte
dintr-un hin de vin ca dar de
băutură, de mireasmă plăcută
8 Domnului. Şi, dacă vei aduce un
viţela* ca ardere-de-tot sau ca
jertfă pentru împlinirea unei promisiuni, sau ca jertfă** de pace
9 pentru D omnul, să se aducă împreună cu viţelul, ca dar* de mâncare, trei zecimi de floare a făinii
frământată cu o jumătate de hin
10 de untdelemn. Şi să aduci o jumătate de hin de vin ca dar de
băutură, ca jertfă prin foc, de mi11 reasmă plăcută Domnului. Aşa să
se facă pentru un bou, sau un
berbec, sau un miel, sau un ied,
12 după numărul de animale pe
care le veţi jertfi; aşa să faceţi
13 cu fiecare după numărul lor. Toţi
băştinaşii să facă aceste lucruri
aşa, când vor aduce o jertfă prin
foc, de mireasmă plăcută Dom14 nului. Şi dacă va locui temporar
printre voi vreun străin sau oricine va fi printre voi în generaţiile voastre şi va aduce o jertfă
prin foc de mireasmă plăcută
Domnului, cum faceţi voi, aşa să
15 facă. Pentru adunare să fie o singură* rânduială pentru voi şi
pentru străinul care locuieşte
temporar printre voi, o rânduială
pentru totdeauna în generaţiile
voastre: cum sunteţi voi, aşa să
fie şi străinul înaintea D omnului.
16 O singură* lege şi o singură rânduială va fi pentru voi şi pentru
străinul care locuieşte temporar
printre voi»“.
17
Şi D omnul a vorbit lui Moi18 se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: «Când veţi intra* în ţara în care vă voi duce,

a Lit. „fiu al cirezii“, şi în v. 9
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va fi aşa: când veţi mân- 19 *Ios.5.11,12.
ca din pâinea* ţării, veţi aduceb
20 un dar ridicat D omnului. Să a20 *Ex. 34.26.
duceţi o turtă din pârga* plăLev. 23.13.
Deut. 26.2,10
mădelii voastre ca dar ridicat;
Pr. 3.9,10.
ca darul** din arie, aşa să-l ridi**Lev. 2.14;
23.10,16.
21 caţi. Să daţi un dar ridicat Domc
nului din pârga plămădelii voastre în generaţiile voastre.
Şi, dacă veţi păcătui din gre22
Jertfele
pentru
şeală* şi nu veţi împlini toate
păcatele din
aceste porunci pe care le-a spus
greşeală
23 D omnul lui Moise, tot ce v-a
poruncit D omnul prin Moise, 22 *Lev. 4.2.
din ziua în care a dat poruncă
Domnul şi de atunci înainte în
24 generaţiile voastre, atunci va fi 24 *Lev. 4.13;
4.22,27;
aşa: dacă s-a făcut din greşeală*,
5.15,18.
ascuns de ochii adunării, toată
**Vers. 9,10.
†Lev. 4.23.
adunarea să aducă un viţel tânăr
Cap. 28.15.
din cireadă ca ardere-de-tot,
Ezra 6.17;
8.35.
ca mireasmă plăcută Domnului,
şi darul** său de mâncare şi darul său de băutură, după rânduială, şi un ţap† dintre capre, ca
25 jertfă pentru păcat. Şi preotul să 25 *Lev. 4.20.
facă ispăşire* pentru toată adunarea fiilor lui Israel şi li se va
ierta; pentru că a fost o greşeală
şi ei şi-au adus darul înaintea
Domnului, o jertfă prin foc pentru Domnul şi jertfa lor pentru
26 păcat, pentru greşeala lor. Şi se
26 *Vers. 24.
va ierta întregii adunări a fiilor
lui Israel şi străinului care va
locui temporar printre ei, pentru
că, în ce priveşte pe tot poporul, s-a făcut din greşeală*.
Şi, dacă un suflet va păcătui 27 *Lev. 4.27.
27
din greşeală*, să aducă o capră
de un an ca jertfă pentru păcat.
28 Şi preotul* să facă ispăşire pen- 28 *Lev. 4.35.
tru sufletul care a făcut din greşeală, când a păcătuit din greşeală înaintea Domnului, ca să
facă ispăşire pentru el; şi i se va
29 ierta. Să fie o singură* lege pen- 29 *Vers. 15.
tru voi, atât pentru băştinaşul
dintre fiii lui Israel, cât şi pentru
străinul care locuieşte temporar
printre ei, cu privire la cel care
19 atunci

b Sau „veţi ridica“ (şi în v. 20)

c Lit. „începutul“

NUMERI 16:13
30 *Deut. 17.12. 30
Ps. 19.13.
Ev. 10.26.
2 Pet. 2.10.

31 *2 Sam. 12.9
Pr. 13.13.
**Lev. 5.1.
Ezec. 18.20.

Pedepsirea
călcării
sabatului
32 *Ex. 31.14;
31.15; 35.2,3.

34 *Lev. 24.12.
**Cap. 9.8.
35 *Lev. 24.17;
24.21,23.
**Lev. 20.2;
24.14,16.
Deut. 21.21.
1 Împ. 21.13.
Fap. 7.58.

Ciucurii de
la haine
38 *Deut. 22.12.
Mt. 23.5.

39 *Deut. 6.12;
8.11,14.
**Deut. 29.19
Iov 31.7.
Ier. 9.14.
Ezec. 6.9.
†Ps. 73.27;
106.39.
Iac. 4.4.
40 *Lev. 11.44.
Rom. 12.1.
Col. 1.22.
1 Pet. 1.15.

Răscoala
lui Core
1 *Ex. 6.21.
Iuda 11.
**Deut. 11.6.

face ceva din greşeală. Dar sufletul care va face a un lucru
cu mână înălţatăb*, fie băştinaş,
fie străin, huleşte pe Domnul: şi
sufletul acela să fie nimicit din
31 poporul său. Pentru că a dispreţuit* cuvântul Domnului şi a
călcat porunca Lui, sufletul acela să fie nimicit cu desăvârşire:
nelegiuirea lui va fi asupra** lui“.
32
Şi, când fiii lui Israel erau
în pustiu, au găsit* pe un om
strângând lemne în ziua saba33 tului. Şi cei care l-au găsit strângând lemne l-au adus la Moise
şi la Aaron şi la toată adunarea.
34 Şi l-au pus sub pază*, pentru
că nu se spusese** ce să-i facă.
35 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Omul
acesta să fie omorât* negreşit:
toată adunarea** să-l ucidă cu
36 pietre afară din tabără“. Şi toată
adunarea l-a dus afară din tabără şi l-au ucis cu pietre; şi a murit, după cum poruncise D omnul
lui Moise.
37
Şi D omnul a vorbit lui Moi38 se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel şi porunceşte-le să-şi facă
ciucuric* la colţurile hainelor, în
generaţiile lor, şi peste ciucurele fiecărui colţ să pună un şnur
39 albastru. Şi să vă fie un ciucure, ca să vă uitaţi la el şi să vă
amintiţi* de toate poruncile Domnului şi să le faceţi; şi să nu
căutaţi** după inima voastră şi
după ochii voştri, după care cur40 viţi†; astfel să vă amintiţi şi să
faceţi toate poruncile Mele şi să
fiţi sfinţi* pentru Dumnezeul
41 vostru. Eu sunt D omnul Dumnezeul vostru care v-am scos din
ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru“.
16 Şi Core*, fiul lui Iţehar, fiul
lui Chehat, fiul lui Levi, şi Datan** şi Abiram, fiii lui Eliab,
şi On, fiul lui Pelet, fiii lui Ru2 ben, au cutezat şi s-au ridicat

a Sau „îşi va face datoria“; sau „va păcătui“

împotriva lui Moise cu două
sute cincizeci de bărbaţi dintre
fiii lui Israel, căpetenii ale adunării, chemaţi* la sfat, oameni de
3 renume. Şi s-au adunat* împotriva lui Moise şi împotriva lui
Aaron şi le-au zis: „Ajunge**!
Pentru că† toată adunarea, ei
toţi sunt sfinţi şi Domnul†† este
în mijlocul lor; şi de ce vă înălţaţi voi mai presus de aduna4 rea D omnului?“ Şi, când a auzit
Moise acestea, a căzut* cu faţa la
5 pământ. Şi a vorbit către Core şi
către toată ceata sa, zicând: „Mâine dimineaţă Domnul va arăta*
cine este al Lui şi cine este
sfânt** şi-l va face să se apropie†
de El; şi pe cel pe care l-a
ales†† îl va face să se apropie
6 de El. Faceţi aceasta: luaţi-vă
cădelniţe, Core şi toată ceata
7 lui. Şi mâine puneţi foc în ele
şi puneţi tămâie peste ele înaintea D omnului; şi va fi aşa:
omul pe care-l va alege Domnul,
acela va fi sfânt. Ajunge, fii ai
8 lui Levi!“ Şi Moise i-a zis lui
Core: „Ascultaţi, vă rog, fii ai
9 lui Levi. Puţin* este pentru voi
că Dumnezeul lui Israel v-a despărţit din adunarea lui Israel ca
să vă facă să vă apropiaţi** de
El, ca să faceţi slujba cortului
D omnului şi să staţi înaintea
10 adunării ca să-i slujiţi, şi că te-a
făcut să te apropii, pe tine şi pe
toţi fraţii tăi, fiii lui Levi cu
tine, şi acum căutaţi şi* preo11 ţia? De aceea tu şi toată ceata
ta v-aţi strâns împreună împotriva* D omnului; şi Aaron, cine** este el, de murmuraţi† împotriva lui?“
12
Şi Moise a trimis să cheme
pe Datan şi pe Abiram, fiii lui
Eliab. Şi ei au zis: „Nu ne vom
13 sui. Puţin este că ne-ai scos dintr-o ţară* unde curge lapte şi
miere, ca să ne omori** în pustiu, de trebuie să te faci şi că-

b Cu îngâmfare

2 *Cap. 1.16;
26.9.

3 *Ps. 106.16.
**Vers. 7.
†Ex. 19.6.
††Ex. 29.45.
Cap. 14.14;
35.34.

4 *Cap. 14.5;
20.6.
5 *Cap. 17.5,8.
**Lev. 21.6.
†Ex. 28.1.
Lev. 10.3.
1 Sam. 2.28.
Ps. 65.4.
††Lev. 21.17;
21.18.
Cap. 3.10.
Ps. 105.26.
Ezec. 40.46;
44.15,16.

9 *1 Sam. 18.23
Is. 7.13.
**Cap. 3.6,9;
3.41,45; 8.14
Deut. 10.8.

10 *Cap. 3.10;
18.1,7.

11 *Ex. 16.7.
**Ex. 16.8.
1 Cor. 3.5.
†1 Cor. 10.10

13 *Ex. 16.3.
Cap. 11.5.
**Cap. 14.2.

c Sau „franjuri“
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NUMERI

16:14

13 †Ex. 2.14.
14
Fap. 7.27,35.
14 *Ex. 3.8.
Lev. 20.24.
Cap. 13.27;
14.8.
**Jud. 16.21.
1 Sam. 11.2.
15 *Gen. 4.4,5. 15
**1 Sam. 12.3
Fap. 20.33.
2 Cor. 7.2.

16 *Vers. 6,7.
**1 Sam. 12.7

19 *Ex. 16.7,10.
Lev. 9.6,23.
Cap. 14.10.
Vers. 42.
Cap. 20.6.

21 *Gen. 19.17;
19.22.
Ier. 51.6.
Fap. 2.40.
**Ex. 32.10;
33.5.
22 *Cap. 27.16.
Iov 12.10.
Ecl. 12.7.
Is. 57.16.
Zah. 12.1.
Ev. 12.9.
**Gen. 18.23
Lev. 4.3.
24 *Vers. 45.

26 *Gen. 19.12;
19.14.
Is. 52.11.
2 Cor. 6.17.
Apoc. 18.4.
**Gen. 19.15;
19.17.

petenie† peste noi? Hotărât, nu
ne-ai adus într-o ţară* unde curge lapte şi miere, nici nu ne-ai
dat de moştenire câmpuri şi vii;
vrei să scoţi ochii** oamenilor
acestora? Nu ne vom sui!“ Şi
Moise s-a mâniat foarte tare şi a
zis Domnului: „Nu privi* spre
darul lor; n-am luat un** măgar
de la ei, nici n-am nedreptăţit
pe vreunul dintre ei“.
16
Şi Moise a zis lui Core:
„Tu* şi toată ceata ta să fiţi**
mâine înaintea Domnului, tu şi
17 ei şi Aaron. Şi luaţi-vă fiecare
cădelniţa sa şi puneţi tămâie
în ele şi aduceţi fiecare cădelniţa sa înaintea Domnului, două
sute cincizeci de cădelniţe, şi tu
şi Aaron, fiecare cădelniţa sa“.
18 Şi şi-au luat fiecare cădelniţa
şi au pus foc în ele şi au pus
tămâie deasupra şi au stat la
intrarea cortului întâlnirii cu
19 Moise şi Aaron. Şi Core a strâns
toată adunarea împotriva lor la
intrarea cortului întâlnirii. Şi
gloria* Domnului s-a arătat întregii adunări.
20
Şi D omnul a vorbit lui Moi21 se şi lui Aaron, zicând: „Separaţi-vă* din mijlocul adunării
acesteia şi într-o clipă** îi voi
22 mistui!“ Şi au căzut cu feţele
la pământ şi au zis: „Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor* oricărei cărni, va păcătui un**
om şi Te vei mânia pe toată
23 adunarea?“ Şi D omnul a vorbit
24 lui Moise, zicând: „Vorbeşte adunării, zicând: «Depărtaţi-vă*
din jurul locaşului lui Core,
Datan şi Abiram!»“
25
Şi Moise s-a ridicat şi a mers
spre Datan şi Abiram. Şi bătrânii
26 lui Israel au mers după el. Şi el
a vorbit adunării, zicând: „Depărtaţi-vă*, vă rog, de corturile
acestor oameni răi şi nu vă atingeţi de nimic din ce este al lor,
ca să nu pieriţi** în toate păcaa Lit. „va crea“
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27 tele lor“. Şi

s-au depărtat din jurul locaşului lui Core, Datan
şi Abiram. Şi Datan şi Abiram au
ieşit afară şi au stat la intrarea corturilor lor, şi soţiile lor
28 şi fiii lor şi pruncii lor. Şi Moise
a zis: „Prin aceasta* veţi cunoaşte că Domnul m-a trimis să fac
toate lucrările acestea, pentru
că ele nu ies din** inima mea:
29 dacă oamenii aceştia vor muri
de moartea tuturor oamenilor
şi dacă vor fi cercetaţi* cu cercetarea tuturor oamenilor, atunci
30 Domnul nu m-a trimis; dar dacă
Domnul va facea ceva cu totul
nou* şi pământul îşi va deschide gura şi-i va înghiţi pe ei şi
tot ce este al lor şi vor coborî
de vii** în Locuinţa morţilor, atunci să ştiţi că oamenii aceştia
31 au dispreţuit pe D omnul“. Şi a
fost aşa: pe când termina el de
vorbit toate cuvintele acestea,
32 pământul* care era dedesubtul
lor s-a despicat şi pământul şi-a
deschis gura şi i-a înghiţit, pe ei
şi casele lor şi pe toţi* oamenii
care erau ai lui Core şi toate
33 bunurile lor. Şi au coborât de
vii, ei şi toate ale lor, în Locuinţa morţilor; şi i-a acoperit pământul şi au pierit din mijlocul
34 adunării. Şi tot Israelul care era
în jurul lor a fugit la strigătul
lor, pentru că au zis: „Nu cumva
35 să ne înghită pământul!“ Şi a ieşit foc* de la D omnul şi i-a mistuit pe cei două sute cincizeci**
de bărbaţi care aduseseră tămâie.
36
Şi D omnul a vorbit lui Moi37 se, zicând: „Vorbeşte lui Eleazar,
fiul lui Aaron, preotul, să scoată
cădelniţele din mijlocul arderii
şi împrăştie tu focul afară, pen38 tru că sunt sfinte* cădelniţele acestor păcătoşi care au păcătuit
împotriva* sufletelor lor; şi să
facă din ele plăci bătuteb pentru
acoperirea altarului; pentru că
le-au adus înaintea D omnului,

b Sau „plăci late“; „foi bătute“

28 *Ex. 3.12.
Deut. 18.22.
Zah. 2.9,11;
4.9.
Ioan 5.36.
**Cap.24.13.
Ier. 23.16.
Ezec. 13.17.
Ioan 5.30;
6.38.
29 *Ecl. 3.19.
30 *Iov 31.3.
Is. 28.21.
**Vers. 33.
Ps. 55.15.

31 *Cap. 26.10.
Deut. 11.6.
Ps. 106.17.
32 *Vers. 16.
Cap. 26.11;
27.3.
1 Cr. 6.22,37

35 *Lev. 10.2.
Cap. 11.1;
26.10.
Ps. 106.18.
**Vers. 2,17.

37 *Lev. 27.28.

38 *Pr. 20.2.
Hab. 2.10.

NUMERI
38 **Cap.
17.10; 26.10.
Ezec. 14.8. 39
2 Pet. 2.6.

deci sunt sfinte; şi să fie ca un
semn** pentru fiii lui Israel“. Şi
Eleazar, preotul, a luat cădelniţele de aramă, pe care le aduseseră cei care au fost arşi, şi
le-au bătut în plăci pentru aco40 *Cap. 1.51; 40 perirea altarului, ca amintire pen3.10.
tru fiii lui Israel, ca nici un străin*
2 Cr. 26.18.
**Ex. 30.7.
care nu este din sămânţa lui Aaron să nu se apropie să ardă tămâie** înaintea D omnului, ca
să nu fie asemenea lui Core şi
cetei lui, după cum îi vorbisea
Domnul prin Moise.
Şi, a doua zi, toată adunarea*
Răzvrătirea 41
poporului
fiilor lui Israel a murmurat împotriva** lui Moise şi împotriva
41 *Cap. 14.2.
**Vers. 3.
lui Aaron, zicând: „Aţi omorât pe
42
poporul D omnului!“ Şi a fost
42 *Ex. 40.34.
**Vers. 19.
aşa: pe când se strângea adunarea împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron, s-au uitat spre
cortul întâlnirii şi, iată, norul*
îl acoperise şi gloria** D om43 *Cap. 20.6. 43 nului s-a arătat. Şi Moise şi Aaron au venit înaintea* cortului
44 întâlnirii. Şi D omnul a vorbit
45 *Vers. 21,24. 45 lui Moise, zicând: „Ridicaţi-vă*
**Vers. 22.
din mijlocul acestei adunări şi-i
Cap. 20.6.
voi nimici într-o clipă“. Şi ei au
46 căzut** cu feţele la pământ. Şi
46 *Cap. 25.13.
Moise a zis lui Aaron: „Ia cădelIs. 6.7.
**Cap. 1.53;
niţa şi pune în ea foc de pe altar
18.5.
şi pune tămâie deasupra şi du-o
Ios. 22.20.
1 Cr. 27.24.
repede la adunare şi fă ispăşire*
†Ex. 12.13.
pentru ei; pentru că a ieşit mâCap. 8.19;
11.33.
nie** dinaintea D omnului, plaIos. 22.17.
Ps. 106.29. 47 ga† a început“. Şi Aaron a luat-o,
cum îi zisese Moise, şi a alergat
în mijlocul adunării şi, iată, plaga începuse în mijlocul poporului; şi a pus tămâie şi a făcut
48 ispăşire pentru popor. Şi a stat
între cei morţi şi cei vii şi plaga
49 a fost oprită. Şi cei care au murit de această plagă au fost paisprezece mii şapte sute, în afară
de aceia care muriseră din cau50
za
lui Core. Şi Aaron s-a întors la
50 *Cap. 6.10.
**Ex. 9.14.
Moise la intrarea* cortului înCap. 14.37;
tâlnirii; şi plaga** a fost oprită.
25.8; 31.16.

18:1

17

Şi D omnul a vorbit lui Moi- Toiagul lui
Aaron
2 se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui
Israel şi ia de la ei un toiag, un
toiag de fiecare casă părintească, de la toate căpeteniile lor, după
casele lor părinteşti, douăsprezece
toiege; să scrii numele fiecăruia
3 pe toiagul său. Şi să scrii numele
lui Aaron pe toiagul lui Levi, pentru că va fi un toiag de fiecare
4 cap al caselor părinţilor lor. Şi să 4 *Ex. 25.16;
25.21.
le aşezi în cortul întâlnirii înain**Ex. 25.22;
tea mărturiei*, unde Mă întâl29.42,43;
30.36.
5 nesc** cu voi. Şi va fi aşa: toiagul bărbatului pe care-l voi ale- 5 *Cap. 16.5.
**Cap. 16.11
ge* va înmuguri şi voi face să
înceteze dinaintea Mea murmurele
fiilor lui Israel, cu care murmură** împotriva voastră“.
6
Şi Moise a vorbit fiilor lui Israel şi toate căpeteniile lor i-au dat
un toiag, un toiag de fiecare căpetenie, după casele părinţilor lor,
douăsprezece toiege; şi toiagul
lui Aaron era printre toiegele lor.
7 Şi Moise a aşezat toiegele înain- 7 *Ex. 38.21.
Cap. 18.2.
tea Domnului în cortul* mărturiei.
Fap. 7.44.
8 Şi a fost aşa: a doua zi, când a
9.4.
intrat Moise în cortul mărturiei, 8 *Ev.
**Ezec. 17.24
iată, toiagul* lui Aaron pentru
casa lui Levi înmugurise** şi
făcuse boboci şi înflorise şi cop9 sese migdale. Şi Moise a scos
toate toiegele dinaintea Domnului la toţi fiii lui Israel şi ei s-au
10 uitat şi şi-a luat fiecare toiagul. Şi 10 *Vers. 4.
**Cap. 16.38
Domnul i-a zis lui Moise: „Du
†Deut. 31.27
înapoi* toiagul lui Aaron înain1 Sam. 15.23
††Vers. 5.
tea mărturiei, ca să fie păstrat ca
semn** pentru fiii răzvrătirii†, ca
să pui capăt murmurelor†† lor
împotriva Mea, ca să nu moară“.
11 Şi Moise a făcut aşa; cum îi poruncise Domnul, aşa a făcut.
12
Şi fiii lui Israel au vorbit
lui Moise, zicând: „Iată, murim!
13 Pierim, toţi pierim! Oricine* se 13 *Cap. 1.51;
1.53; 18.4,7.
apropie de cortul D omnului va
muri; vom muri deci cu toţii?“
şi
18 Şi Domnul i-a zis lui Aaron: Preoţii
leviţii
„Tu şi fiii tăi şi casa tatălui tău

a Lui Eleazar
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NUMERI
1 *Ex. 28.38.
Lev. 10.17;
22.16.
2 *Gen. 29.34.
**Cap. 3.6,7.
†Cap. 3.10.

3 *Cap. 3.25;
3.31,36.
**Cap. 4.15;
16.40.
†Vers. 7.
††Cap. 1.51.

4 *Cap. 3.10.

5 *Cap. 3.28;
3.32,38.
**Cap. 16.46
6 *Cap. 3.9,12;
3.45; 8.19.

7 *Ex. 29.9.
Cap. 3.10.
**Ev. 9.3,6.
†Cap. 1.51.

Partea
preoţilor
8 *Lev. 7.14.
**Lev. 6.16;
6.18,26; 7.32
Cap. 5.9.
†Ex. 29.29;
40.13,15.
Lev. 21.10.
9 *Lev. 2.2,3;
10.12,13.
**Lev. 4.22;
6.25,26,30.
†Lev. 7.7;
10.12; 14.13.

10 *Ex. 29.37.
Lev. 6.29;
7.6.

18:2

împreună cu tine veţi purta nelegiuirea locaşului sfânt; şi tu şi fiii
tăi împreună cu tine veţi purta*
2 nelegiuirea preoţiei voastre. Şi
apropie de tine pe fraţii tăi din seminţia lui Levi, seminţia tatălui
tău, ca să-i uneşti* cu tine şi să-ţi
slujească**; dar tu† şi fiii tăi
împreună cu tine să slujiţi înain3 tea cortului mărturiei. Şi ei să păzească* cele de păzit ale tale şi
cele de păzit ale întregului cort, dar
să nu se apropie** de uneltele
sfântului locaş şi de altar†, ca să
nu moară††, ei şi voi împreună cu
4 ei. Şi ei să fie uniţi cu tine şi să păzească cele de păzit ale cortului
întâlnirii, pentru toată slujba cortului, şi nici un străin* să nu se
5 apropie de voi. Şi să păziţi cele
de păzit ale sfântului* locaş şi
cele de păzit ale altarului, ca să nu
mai fie mânie** asupra fiilor lui
6 Israel. Şi, iată, am luat pe fraţii
voştri, pe leviţi, dintre fiii lui Israel
şi vi i-am dăruit* ca dar pentru
D omnul, ca să facă slujba cortu7 lui întâlnirii. Dar tu şi fiii tăi împreună cu tine să vă păziţi preoţia* în orice lucru al altarului şi în
ceea ce este dincolo** de perdea
şi să slujiţi; vă dau preoţia ca o
slujbă în dar; şi străinul† care
se va apropia să fie omorât“.
8
Şi D omnul a vorbit lui Aaron: „Şi Eu, iată, ţi-am dat paza
darurilor Mele ridicate* din
toate lucrurile** sfinte ale fiilor
lui Israel; ţie ţi le-am dat, datorită ungerii†, şi fiilor tăi, printr-o rânduială pentru totdeauna.
9 Acesta va fi al tău dintre lucrurile
preasfinte păstrate de la foc: orice dar al lor, toate darurile* lor
de mâncare şi toate jertfele**
lor pentru păcat şi toate jertfele†
lor pentru vină, pe care Mi le
aduc ei, vor fi preasfinte pentru
10 tine şi pentru fiii tăi. Să le mănânci ca preasfinte*; orice parte
bărbătească să mănânce din ele;
a Lit. „mireasmă de odihnă“
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11 să-ţi

fie sfinte. Şi acesta să fie
al tău: darul ridicat al darului
lor, cu toate darurile legănate*
ale fiilor lui Israel; ţi le-am
dat** ţie şi fiilor tăi şi fiicelor
tale cu tine, printr-o rânduială
pentru totdeauna. Oricine este
curat în casa ta să mănânce† din
12 ele. Toată* grăsimea untdelemnului şi toată grăsimea mustului
şi a grâului, pârga** din ce dau
ei D omnului, ţi le-am dat ţie.
13 Cele dintâi* roade coapte din tot
ce este în ţara lor, pe care le
aduc** ei Domnului, să fie ale
tale; oricine† este curat în casa
14 ta să mănânce din ele. Orice lucru închinat* în Israel să fie al
15 tău. Orice deschide pântecele*,
din orice carne, pe care-l aduc ei
Domnului, din om sau animal,
va fi al tău; dar vei răscumpăra**
negreşit pe întâiul-născut† al omului; şi să răscumperi pe întâiul-născut al animalelor necu16 rate. Şi pe cei de răscumpărat
dintre cei de la vârsta de o lună
să-i răscumperi, după* preţuirea
ta, care va fi de cinci sicli de
argint, după siclul** sfântului locaş, care este de douăzeci de
17 ghere. Dar să nu răscumperi* pe
întâiul-născut al vacii sau pe întâiul-născut al oii sau pe întâiul-născut al caprei: sunt sfinte.
Să le stropeşti sângele** pe altar şi să le arzi grăsimea ca jertfă prin foc, de mireasmă† plăcutăa
18 Domnului. Şi carnea lor va fi a
ta; va fi a ta, ca şi pieptul* legă19 nat şi ca spata dreaptă. Toate
darurile ridicate din lucrurile
sfinte, pe care le ridică* fiii lui
Israel pentru Domnul, ţi le-am
dat ţie şi fiilor tăi şi fiicelor
tale cu tine, printr-o rânduială
pentru totdeauna; va fi un legământ** de sare pentru totdeauna
înaintea D omnului, pentru tine
şi pentru sămânţa ta cu tine“.
20
Şi Domnul i-a zis lui Aaron:

11 *Ex. 29.27;
29.28.
Lev. 7.30,34.
**Lev. 10.14.
Deut. 18.3.
†Lev. 22.2,3;
22.11-13.

12 *Deut. 32.14.
**Ex. 23.19.
Deut. 18.4.
Neem. 10.37.
13 *Ex. 22.29;
23.19; 34.26.
Lev. 2.14.
**Cap. 15.19
Deut. 26.2.
†Vers. 11.
14 *Lev. 27.28.
15 *Ex. 13.2.
Cap. 3.12.
**Ex. 13.13;
34.20.
†Lev. 27.26.
Cap. 3.13.

16 *Lev. 27.6.
Cap. 3.47.
**Ex. 30.13.
Lev. 27.25.
Ezec. 45.12.

17 *Deut. 15.19.
**Lev. 3.2.
†Lev. 3.5.

18 *Ex. 29.26.
Lev. 7.31,34.
19 *Vers. 11.
**Lev. 2.13.
2 Cr. 13.5.

Partea
leviţilor

NUMERI 19:11
20 *Deut. 10.9.
Ios.13.14,33;
14.3; 18.7.
Ps. 16.5.
Ezec. 44.28.

„Tu nu vei avea nici o moşteniîn schimbul slujbei voasre în ţara lor şi nu vei avea parte 32 tre în cortul întâlnirii. Şi nu veţi purta* 32 *Lev. 19.8;
22.16.
între ei: Eu* sunt partea ta şi
nici un păcat din cauza
**Lev. 22.2;
moştenirea ta printre fiii lui Islui, dacă veţi aduce din el gră22.15.
21 rael. Şi, iată, am dat de moştenire
simea lui; şi să nu profanaţi**
21 *Lev. 27.30;
fiilor lui Levi toate zeciuielile*
lucrurile sfinte ale fiilor lui Is27.32.
Vers. 24,26.
în Israel, în schimbul slujbei lor,
rael, ca să nu muriţi»“.
Deut. 14.22.
pe care o fac ei, slujba** cortu- 19 Şi D omnul a vorbit lui Moi- Viţeaua roşie
Neem. 10.37;
12.44.
22 lui întâlnirii. Şi de acum înain- 2 se şi lui Aaron, zicând: „Aceasta 2 *Lev. 22.20.
Ev. 7.5,8,9.
**Deut. 21.3
te, fiii lui Israel nu se vor aproeste rânduiala legii pe care a
**Cap. 3.7,8.
1 Sam. 6.7.
pia* de cortul întâlnirii, ca să
poruncit-o Domnul, zicând: «Vor22 *Cap. 1.51.
**Lev. 22.9.
nu poarte** păcat şi să moară.
beşte fiilor lui Israel ca să-ţi a23 Ci levitul, el va face slujba corducă o viţea roşie fără cusur, în
23 *Vers. 1.
**Vers. 20.
tului întâlnirii şi ei vor purta*
care nu este* cusur şi peste
nelegiuirea lor; este o rânduială 3 care n-a fost jug** niciodată. Şi 3 *Lev. 4.12;
4.21; 16.27.
pentru totdeauna în generaţiile
s-o daţi preotului Eleazar şi
Ev. 13.11.
voastre. Şi ei să nu aibă moşel s-o scoată afară* din tabără
tenire** printre fiii lui Israel,
şi cineva s-o înjunghie înaintea
pentru
că
am
dat
de
moştenire*
feţei lui. Şi preotul Eleazar să 4 *Lev. 4.6;
24
4
24 *Vers. 21.
**Deut. 10.9;
16.14,19.
leviţilor zeciuielile fiilor lui Isia din sângele ei cu degetul său
14.27,29;
Ev. 9.13.
rael, pe care le aduc ei Domnului,
şi să stropească* din sângele ei
18.1.
ca dar ridicat; de aceea am zis
de şapte ori drept în faţa cortudespre ei: «Ei să nu aibă nici** 5 lui întâlnirii. Şi cineva să ardă 5 *Ex. 29.14.
Lev. 4.11,12.
o moştenire printre fiii lui Isviţeaua înaintea ochilor lui; să-i
rael»“.
ardă* pielea şi carnea şi sânge25
Şi D omnul a vorbit lui Moi- 6 le, cu balega. Şi preotul să ia 6 *Lev. 14.4,6;
Darul
14.49.
leviţilor din 26 se, zicând: „Şi să vorbeşti leviţilemn* de cedru şi isop şi stacoce primesc
lor şi să le zici: «Când veţi lua
jiu şi să le arunce în mijlocul
26 *Neem. 10.38
de la fiii lui Israel zeciuielile pe 7 focului unde arde viţeaua. Şi 7 *Lev. 11.25;
care vi le-am dat de la ei ca
preotul să-şi spele* hainele şi
15.5.
**Lev. 16.26;
moştenire a voastră, să aduceţi
să-şi scalde** carnea în apă şi,
22.6.
din ele un dar ridicat D omnudupă aceea, să intre în tabără;
27 lui, zeciuială* din zeciuială. Şi
şi preotul să fie necurat până
27 *Vers. 30.
darul vostru ridicat vi se va so- 8 seara. Şi cel care a ars-o să-şi
coti* ca grâul din arie şi ca
spele hainele în apă şi să-şi scal28 belşugul a din teasc. Astfel să
de carnea în apă şi să fie necuaduceţi şi voi un dar ridicat 9 rat până seara. Şi un om curat 9 *Ev. 9.13.
**Cap. 8.7.
D omnului din toate zeciuielile
să strângă cenuşa* viţelei şi s-o
Vers. 13,20.
Cap. 31.23.
voastre pe care le luaţi de la
pună într-un loc curat, afară din
fiii lui Israel şi să daţi din ele
tabără, şi să fie păstrată pentru
lui Aaron, preotul, darul ridicat
adunarea fiilor lui Israel, ca
29 al Domnului. Din tot ce vă este
apă** de despărţireb: este o curădat, să aduceţi tot darul ridicat 10 ţire de păcatc. Şi cel care a strâns 10 *Vers. 7.
al Domnului, din toată grăsimea
cenuşa viţelei să-şi spele* hailui, partea sfântă a lui din el».
nele şi să fie necurat până seara.
Şi să fie o rânduială pentru tot30 Şi să le spui: «Când vei ridica
grăsimea lui din el, se va socoti
deauna pentru fiii lui Israel şi
leviţilor ca venitul din arie şi
pentru străinul care locuieşte
ca
venitul
din
teasc.
Şi
să-l
mântemporar
printre ei.
31
31 *Mt. 10.10.
Lc. 10.7.
caţi în orice loc, voi şi casele 11
Cel care se va atinge de un
1 Cor. 9.13.
voastre; pentru că este plata* voastră
mort, de orice trup mort al unui
1 Tim. 5.18.
a Lit. „plinătatea“

b De înlăturare a necurăţiei, de separare

c Sau „jertfă pentru păcat“
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NUMERI 19:12
11 *Lev. 21.1.
Plân. 4.14.
Hag. 2.13.
12 *Vers. 19.
Cap. 31.19.
Fap. 21.26.
13 *Cap. 5.2.
**Lev. 15.31;
20.3.
†Cap. 8.7.
Vers. 9,20.
††Lev. 7.20;
22.3.

15 *Lev. 11.32.

16 *Vers. 11.

17 *Vers. 9.

18 *Ps. 51.7.

19 *Ezec. 36.25.
Ev. 10.22.
**Lev. 14.9.

20 *Vers. 13.

oma, să fie necurat* şapte zile.
12 Să se cureţeb* cu eac a treia zi,
şi a şaptea zi va fi curat; şi dacă
nu se va curăţi a treia zi, atunci
13 a şaptea zi nu va fi curat. Oricine se va atinge* de un mort, de
trupul mort al unui om care a
murit, şi nu se va curăţi, întinează** cortul Domnului; şi sufletul acela va fi nimicit din Israel; pentru că apa† de despărţire n-a fost stropită peste el,
va fi necurat††; necurăţia lui este
încă în el.
Aceasta este legea când va
14
muri un om într-un cort: oricine
intră în cort şi tot ce este în cort
15 să fie necurat şapte zile. Şi orice
vas deschis*, care nu va avea
capacul strâns pe el, va fi necu16 rat. Şi oricine se va atinge* de
cel omorât de sabie în câmp
deschis sau de vreun trup mort
sau de osul vreunui om sau de
vreun mormânt să fie necurat
17 şapte zile. Şi să se ia pentru cel
necurat din cenuşa* jertfei de
curăţire care a fost arsă şi să
se toarne apă de izvord peste ea
18 într-un vas. Şi un om curat să ia
isop* şi să-l înmoaie în apă şi
să stropească peste cort şi peste
toate vasele şi peste toate sufletele care erau acolo şi peste
cel care s-a atins de vreun os sau
de omul ucis sau de omul mort
19 sau de mormânt. Şi cel curat să-l
stropească* pe cel care nu este
curat, a treia zi şi a şaptea zi;
şi să-l cureţe a şaptea** zi; şi
să-şi spele hainele şi să se scal20 de în apă, şi seara va fi curat. Şi
omul care va fi necurat şi nu se
va curăţi, sufletul acela va fi
nimicit din mijlocul adunării,
pentru că a întinat* locaşul sfânt
al Domnului; apa de despărţire
n-a fost stropită peste el: este
21 necurat. Şi aceasta să le fie o
rânduială pentru totdeauna. Şi
cel care stropeşte apa de des-

a Lit. „al unui suflet de om“
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părţire să-şi spele hainele şi cel
care se atinge de apa de despărţire să fie necurat până seara.
22 Şi orice* va atinge cel necurat 22 *Hag. 2.13.
**Lev. 5.2,3;
să fie necurat; şi sufletul care
7.21; 15.5;
se atinge** de el să fie necurat
22.5,6.
până seara»“.
Apele Meriba.
20 Şi fiii lui Israel, toată adu- Pedepsirea
lui
narea, au ajuns în pustiul Ţin*,
Moise
în luna întâi; şi poporul s-a aşezat la Cades. Şi Maria** a murit 1 *Cap. 13.21;
27.14; 33.36.
acolo şi a fost înmormântată
**Ex. 15.20.
acolo.
Cap. 26.59.
2
Şi nu era apă* pentru adu- 2 *Ex. 17.1.
nare şi s-au adunat împotriva**
**Cap. 16.19
lui Moise şi împotriva lui Aa3 ron. Şi poporul s-a certat* cu 3 *Ex. 17.2.
**Cap. 14.2.
Moise şi a vorbit, zicând: „De
†Cap. 11.1;
am fi murit** când au murit†
11.33; 14.37;
16.32,35,49.
fraţii noştri înaintea Domnului!
4 Şi de ce* aţi adus adunarea 4 *Ex. 17.3.
Domnului în pustiul acesta, ca să
murim aici, noi şi vitele noas5 tre? Şi de ce ne-aţi făcut să ne 5 *Cap. 16.14.
suim din Egipt, ca să ne aduceţi
în locul acesta rău? Nu este un loc
de semănat sau de smochini sau
de* vii sau de rodii şi nu este
6 nici apă de băut“. Şi Moise şi Aa6 *Cap. 14.5;
ron au plecat dinaintea adunării
16.4,22,45.
**Cap.14.10.
la intrarea cortului întâlnirii şi
au căzut* cu feţele la pământ; şi
li s-a arătat gloria** Domnului.
7
Şi D omnul a vorbit lui Moi8 se, zicând: „Ia toiagul* şi strânge
4.17,20;
adunarea, tu şi Aaron, fratele 8 *Ex.
17.5.
**Neem. 9.15
tău, şi vorbiţi stâncii înaintea
Ps. 114.8.
ochilor lor şi ea îşi va da apele;
Is. 43.20.
şi să le scoţi** apă din stâncă
şi să adăpi adunarea şi vitele
9 lor“. Şi Moise a luat toiagul di- 9 *Cap. 17.10.
naintea* Domnului, aşa cum îi
10 poruncise El. Şi Moise şi Aaron 10 *Ps. 106.33.
au strâns adunarea înaintea stâncii; şi el le-a zis: „Ascultaţi*, răzvrătiţilor: oare vă vom scoate
11 apă din stânca aceasta?“ Şi Moi- 11 *Ex. 17.6.
Deut. 8.15.
se şi-a ridicat mâna şi a lovit
Is. 48.21.
stânca de două ori cu toiagul său:
1 Cor. 10.4.
şi a ieşit multă apă* şi adunarea
12 a băut, şi vitele lor. Şi D omnul

b Să se cureţe de păcat

c Cu apa

d Lit. „apă vie“

NUMERI
12 *Deut. 32.51.
**Lev. 10.3.
Ezec. 20.41;
36.23; 38.16.
1 Pet. 3.15.

a zis lui Moise şi lui Aaron:
„Pentru că nu M-aţi crezut*, ca
să Mă sfinţiţi** înaintea ochilor
fiilor lui Israel, de aceea nu voi
veţi duce această adunare în ţara
13
pe care le-am dat-o“. Acestea
13 *Ex. 17.7.
Deut. 33.8.
sunt apele* Meribaa, unde fiii lui
Ps. 95.8;
Israel s-au certat cu Domnul, şi
106.32.
El S-a sfinţit în ei.
Şi Moise a trimis soli de la
Edomiţii şi 14
israeliţii
Cades* la împăratul Edomului**:
14 *Jud. 11.16.
„Aşa zice fratele tău Israel:
**Gen.36.31
«Cunoşti† tot necazul care a dat
Deut. 2.4.
†Ios. 2.9,10; 15 peste noi: cum părinţii* noştri
9.9,10,24.
au coborât în Egipt şi am locu15 *Gen. 46.6.
**Ex. 12.40.
it** în Egipt multe zile şi egip†Ex. 1.11.
tenii† ne-au chinuit, pe noi şi pe
Deut. 26.6.
16 părinţii noştri. Şi, când am stri16 *Ex. 2.23;
gat* către D omnul, El a auzit
3.7.
**Ex. 3.2;
glasul nostru şi a trimis** un în14.19; 23.20;
ger şi ne-a scos din Egipt; şi, iată,
33.2.
suntem în Cades, cetate la mar17
ginea hotarului tău. Lasă-ne, te
17 *Cap. 21.22.
Deut. 2.27.
rog, să trecem* prin ţara ta; nu
vom trece prin câmpuri sau prin
vii, nici nu vom bea apă din fântâni, ci vom merge pe calea împăratului; nu ne vom abate nici la
dreapta, nici la stânga, până vom
18
trece hotarul tău»“. Şi Edom* i-a
18 *Cap. 24.18.
zis: „Să nu treci pe la mine, ca să
19 *Ex. 12.38. 19 nu ies cu sabia împotriva ta“. Şi
**Deut. 2.6;
fiii lui Israel i-au zis: „Ne vom sui
2.28.
pe drumul mare şi, dacă vom bea
din apa ta, eu şi vitele* mele,
atunci îţi voi plăti** preţul; lasă-mă să trec cu picioarele, fără
20 *Jud. 11.17. 20 să fac altceva“. Şi el a zis: „Să nu
treci*!“ Şi Edom a ieşit împotriva lui cu popor mult şi cu mână
21 *Deut. 2.8. 21 tare. Şi Edom n-a vrut să lase
pe Israel să treacă prin hotarul
său; şi Israel s-a abătut* de la el.
Şi au pornit din Cades*. Şi
Moartea lui 22
Aaron
fiii lui Israel, toată adunarea, au
22 *Cap. 33.37. 23 venit la Muntele Hor**. Şi Dom**Cap. 21.4.
nul a vorbit lui Moise şi lui Aaron în Muntele Hor, la hotarul ţă24
rii Edomului, zicând: „Aaron va
24 *Gen. 25.8.
Cap. 27.13;
fi adăugat* la poporul său, pen31.2.
Deut. 32.50.

a Ceartă

b Neghev

21:6

tru că nu va intra în ţara pe care 24 **Vers.10,12
am dat-o fiilor lui Israel, pentru că v-aţi răsculat împotriva**
poruncii Mele, la apele Meriba.
25 Ia pe Aaron* şi pe Eleazar, fiul
25 *Cap. 33.38.
26 său, şi suie-i pe Muntele Hor. Şi
dezbracă-l pe Aaron de hainele
lui şi îmbracă-l pe Eleazar, fiul
său, cu ele; şi Aaron va fi adăugat la poporul său şi va muri
27 acolo“. Şi Moise a făcut aşa cum
îi poruncise Domnul şi s-au suit
pe Muntele Hor, înaintea ochilor
28 întregii adunări. Şi Moise l-a dez28 *Ex. 29.29;
brăcat pe Aaron de hainele* sale
29.30.
**Cap. 33.38
şi l-a îmbrăcat pe Eleazar, fiul
Deut. 10.6;
său, cu ele. Şi Aaron** a murit
32.50.
acolo, pe vârful muntelui; şi Moise şi Eleazar au coborât de pe
29 munte. Şi toată adunarea a văzut
50.3;
că Aaron a murit şi toată casa 29 *Gen.
50.10.
**Deut. 34.8
lui Israel l-a plâns* pe Aaron
treizeci** de zile.
în
21 Şi canaanitul, împăratulbA- Israeliţii
luptă cu
radului*, care locuia la sud , a canaaniţii
auzit că Israel venea pe calea
Atarimc şi s-a luptat împotriva 1 *Cap. 33.40.
lui Israel şi a luat captivi pe unii
Jud. 1.16.
2 dintre ei. Şi Israel* a făcut o
2 *Gen. 28.20.
promisiune D omnului şi a zis:
Jud. 11.30.
„Dacă vei da pe poporul acesta
în totul în mâna mea, îi voi nimi3 ci cu totul cetăţile“. Şi D omnul
3 *Cap. 14.45.
a ascultat glasul lui Israel şi
i-a dat pe canaaniţi în mâna lui;
şi ei i-au nimicit cu totul, pe ei
şi cetăţile lor. Şi au pus numele
locului Hormad*.
4
Şi au plecat* de la Muntele Şarpele de
aramă
Hor, pe calea Mării Roşii, ca să ocolească** ţara Edomului; şi su- 4 *Cap. 20.22;
33.41.
fletul poporului şi-a pierdut răb**Deut. 2.8.
e
5 darea pe cale. Şi poporul a vorJud. 11.18.
bit împotriva* lui Dumnezeu şi îm- 5 *Cap. 14.2,3.
potriva lui Moise, zicând: „Pentru
**Ps. 78.19.
†Ex. 16.3;
ce** ne-aţi făcut să ne suim din
17.3.
Egipt, ca să murim† în pustiul aces††Cap. 11.6.
ta? Pentru că nu este pâine şi nu
este apă şi ni s-a scârbit†† sufletul
6 de această pâine proastăf“. Şi Dom-

c Sau „calea spionilor“ d Nimicire totală
descurajat“; „a fost nerăbdător“ f Sau „hrană mizerabilă“

e Sau „s-a
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NUMERI
6 *Deut. 8.15.
Ier. 8.17.
1 Cor. 10.9.

21:7

nul a trimis şerpi* înfocaţi în
popor şi au muşcat pe popor; şi a
7 murit mult popor din Israel. Şi
7 *Cap. 11.2.
poporul a venit* la Moise şi a
Ps. 78.34.
**Cap. 14.27
zis: „Noi am păcătuit, pentru că
†Ex. 8.8,28.
am vorbit împotriva** D omnu1 Sam. 12.19
1 Împ. 13.6.
lui şi împotriva ta; roagă-te†
Fap. 8.24.
Domnului să îndepărteze şerpii
de la noi“. Şi Moise s-a rugat
pentru popor. Şi Domnul a zis lui
8
8 *Is. 14.29;
Moise: „Fă-ţi un şarpe* înfocat şi
30.6.
pune-l pe o prăjină. Şi va fi aşa:
oricine este muşcat şi-l va privi,
9 va trăi“. Şi Moise* a făcut un
9 *2 Împ. 18.4.
şarpe de aramă şi l-a pus pe o
Ioan 3.14,15.
prăjină. Şi a fost aşa: dacă vreun
şarpe muşca pe cineva, când el
privea la şarpele de aramă, trăia.
Şi fiii lui Israel au plecat şi
Călătoriile 10
israeliţilor 11 au aşezat tabăra la Obot*. Şi au
plecat de la Obot şi au aşezat
10 *Cap. 33.43.
tabăra la Iie-Abarima*, în pustiul
11 *Cap. 33.44.
care este în faţa Moabului, spre
12 *Deut. 2.13. 12 răsăritul soarelui. De acolo au
plecat şi au aşezat tabăra în va13 *Cap. 22.36. 13 lea Zered*. De acolo au plecat
Jud. 11.18.
şi au aşezat tabăra dincolo de
Arnon, care este în pustiul care
iese din hotarul amoriţilor; pentru că Arnon* este hotarul Moa14 bului, între Moab şi amoriţi. De
aceea se zice în cartea războaielor Domnului:
„Vaheb în Sufa şi pâraiele
Arnonului
şi şuvoiul pâraielor, care se
15
15 *Vers. 28.
Deut. 2.9.
pleacă spre locuinţa Arului*
**Deut. 2.18;
şi se reazemă pe hotarul**
2.29.
Moabului“.
Şi de aici la Beerb*: aceasta
16 *Jud. 9.21. 16
este fântâna despre care a vorbit
Domnul lui Moise: „Adună po17 porul şi le voi da apă“. Atunci Is17 *Ex. 15.1.
Ps. 105.2;
rael a cântat* cântarea aceasta:
106.12.
„Ţâşneşte, fântână! Cântaţi-ic:
Fântâna pe care au săpat-o
18
18 *Is. 33.22.
căpeteniile, pe care au săpat-o
mai-marii poporului cu toiagul*
de domnie, cu toiegele lor“.
Şi din pustiu au venit la Ma19

tana şi de la Matana la Nahaliel
de la Nahaliel la Bamot. Şi 20 *Cap. 23.28.
de la Bamot la valea care este
în câmpia Moabului, la vârful
Muntelui Pisga, care priveşte
spre* pustiud.
Şi Israel a trimis* soli la Si- Înfrângerea
21
şi
hon, împăratul amoriţilor, zi- luia Sihon
lui Og
22 când: „Lasă-mă* să trec prin ţara
2.26.
ta! Nu ne vom abate în câmpii 21 *Deut.
Jud. 11.19.
sau în vii; nu vom bea apă din
fântâni: vom merge pe calea 22 *Cap. 20.17.
împăratului, până vom trece
23 hotarul tău“. Şi Sihon* n-a lăsat
23 *Deut. 29.7.
pe Israel să treacă** prin hotarul
**Cap. 20.21
†Deut. 2.32.
său, ci Sihon a strâns tot poporul
Jud. 11.20.
său şi a ieşit împotriva lui Israel
în pustiu şi a venit la Iahaţ† şi
24 s-a luptat împotriva lui Israel. Şi 24 *Deut. 29.7.
**Ios.12.1,2;
Israel l-a bătut* cu ascuţişul sa24.8.
biei şi i-a cucerit** ţara de la
Neem. 9.22.
Ps. 135.10;
Arnon până la Iaboc†, până la
135.11;
fiii lui Amon; pentru că hotarul
136.19.
Amos 2.9.
25 fiilor lui Amon era tare. Şi Israel
2.37.
a luat toate cetăţile acelea şi Is- 25 †Deut.
*Deut. 1.4.
rael a locuit în toate cetăţile aIos. 12.2.
Ier. 49.3.
moriţilor, în Hesbon* şi în toate
26 satele salee. Pentru că Hesbon
era cetatea lui Sihon, împăratul
amoriţilor, şi el se luptase împotriva împăratului de mai înainte al Moabului şi-i luase din
27 mână ţara, până la Arnon. De
aceea zic poeţiif:
„Veniţi la Hesbon, să se zidească şi să se întărească cetatea lui Sihon.
Pentru că a ieşit un foc* din 28 *Ier. 48.45.
28
**Vers. 15.
Hesbon, o flacără din cetatea lui
Deut. 2.9,18.
Sihon,
Is. 15.1.
şi a mistuit Ar-Moabul**,
†Is. 16.12.
pe căpeteniile înălţimilor† Arnonului.
48.46.
Vai* de tine, Moab! Eşti pier- 29 *Ier.
29
**Jud. 11.24.
dut, popor al lui Chemoş**.
1 Împ. 11.7.
2 Împ. 23.13.
El a dat pe fiii† săi fugari
Ier. 48.7,13.
şi pe fiicele†† sale captive lui
†Is. 15.5.
††Is. 16.2.
Sihon, împăratul amoriţilor.
g
Noi am tras asupra lor ; Hes30
bon este pierdut până la Di20 şi

a Sau „Movilele din Abarim“ b Fântână c Sau „Răspundeţi-i“
f Sau „cei care vorbesc în parabole“ g Sau „i-am umilit“

174

d Ebr. „Ieşimon“

e Lit. „satele fiice“

NUMERI 22:18
30 *Cap. 32.3;
32.34.
Ier. 48.18,22.
**Is. 15.2.

bon*; şi i-am pustiit până la Nofah, care se întinde până laa Medeba**“.
31
Şi Israel a locuit în ţara a32 moriţilor. Şi Moise a trimis să
32 *Cap. 32.1.
cerceteze Iaezerul*; şi au luat
Ier. 48.32.
satele sale şi au alungat pe amoriţii care erau acolo.
33 *Deut. 3.1; 33
Şi s-au întors şi s-au suit pe
29.7.
calea
Basanului b; şi Og*, îm**Ios. 13.12.
păratul Basanului, a ieşit împotriva lor, el şi tot poporul său,
34 *Deut. 3.2. 34 la luptă, la Edrei**. Şi Domnul
**Vers. 24.
i-a zis lui Moise: „Nu te teme* de
Ps. 135.10;
el, pentru că l-am dat în mâna
135.11;
136.20.
ta, pe el şi tot poporul său şi
ţara sa; şi să-i faci** cum ai făcut lui Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon“.
35 Şi l-au bătut*, pe el şi pe fiii
35 *Deut. 3.3.
săi şi tot poporul său, de n-au
lăsat nici unul; şi au pus stăpânire pe ţara lui.
Balac trimite 22 Şi fiii* lui Israel au plecat şi
după Balaam
au aşezat tabăra în câmpiile
Moabului, dincolo de Iordan, la
1 *Cap. 33.48.
Ierihon.
Şi Balac, fiul lui Ţipor*, a
2 *Jud. 11.25. 2
văzut tot ce făcuse Israel amo3 riţilor. Şi Moab* s-a temut foarte
3 *Ex. 15.15.
mult de popor, pentru că erau
mulţi; şi Moab s-a îngrozitc de
4 fiii lui Israel. Şi Moab a zis bă4 *Cap. 25.18;
trânilor Madianului*: „Acum mul31.2,3,8.
Ios. 13.21.
ţimea aceasta va mâncad tot ce
este împrejurul nostru, cum linge boul iarba verde a câmpului“.
Şi Balac, fiul lui Ţipor, era împăratul Moabului pe timpul ace5
la. Şi a trimis soli la Balaam*,
5 *Ios. 13.22;
fiul lui Beor, la Petor**, care
24.9.
Neem. 13.2.
este lângă râue, în ţara fiilor poMica 6.5.
porului său, ca să-l cheme, zi2 Pet. 2.15.
Iuda 11.
când: „Iată, un popor a ieşit din
Apoc. 2.14.
Egipt; iată, ei acoperă faţaf pă**Cap. 23.7.
Deut. 23.4.
mântului şi locuiesc în dreptul
6
meu. Acum dar, vino, te rog, şi
6 *Vers. 12,17.
Cap. 23.7,8;
blestemă-mi* pe poporul acesta,
24.9.
pentru că este mai puternic decât
mine: poate că îl voi putea bate
şi-l voi alunga din ţară, pentru

că ştiu că acela pe care îl binecuvântezi tu este binecuvântat
şi acela pe care îl blestemi tu
7 este blestemat“. Şi bătrânii Moabului şi bătrânii Madianului au
plecat cu plăţile pentru ghicire*
în mâinile lor. Şi au venit la Balaam** şi i-au spus cuvintele lui
8 Balac. Şi el le-a zis: „Rămâneţi*
aici la noapte şi vă voi aduce
cuvânt, după cum îmi va vorbi
Domnul“. Şi căpeteniile Moabului au rămas la Balaam.
9
Şi Dumnezeu* a venit la Balaam şi a zis: „Cine sunt aceşti
10 bărbaţi găzduiţi la tine?“ Şi
Balaam a zis lui Dumnezeu:
„Balac, fiul lui Ţipor, împăratul
11 Moabului, a trimis la mine: «Iată, un popor a ieşit din Egipt şi
acoperă faţa f pământului; vino
acum şi mi-l blestemă; poate că
voi putea să lupt împotriva lui
12 şi să-l alung»“. Şi Dumnezeu a
zis lui Balaam: „Să nu mergi cu
ei; să nu blestemi poporul, pentru că ei* sunt binecuvântaţi“.
13 Şi Balaam s-a sculat dimineaţa
şi a zis căpeteniilor lui Balac:
„Duceţi-vă în ţara voastră, pentru că D omnul nu vrea să mă
14 lase să merg cu voi“. Şi căpeteniile Moabului s-au ridicat şi
s-au dus la Balac şi au zis: „Balaam n-a vrut să vină cu noi“.
15
Şi Balac a trimis din nou la
el căpetenii, mai mulţi şi mai
16 însemnaţi decât aceia. Şi au venit la Balaam şi i-au zis: „Aşa
zice Balac, fiul lui Ţipor: «Te rog,
să nu te împiedice nimic ca să
17 vii la mine! Pentru că te voi onora foarte mult şi voi face orice-mi vei zice; vino deci, te rog,
blestemă-mi* pe poporul aces18 ta“. Şi Balaam a răspuns şi a
zis slujitorilor lui Balac: „De
mi-ar da* Balac casa lui plină de
argint şi de aur, n-aş putea să trec
peste** porunca Domnului Dumnezeului meu, ca să fac vreun

7 *Cap. 23.23.
Deut. 18.10.
1 Sam. 9.7,8;
15.23.
**Ios. 13.22.
8 *Vers. 19.

9 *Gen. 20.3.
Vers. 20.

12 *Gen. 12.2;
22.17.
Cap. 23.20.
Rom. 11.29.

17 *Vers. 6.

18 *Cap. 24.13.
**Vers. 38.
1 Împ. 22.14.
2 Cr. 18.13.

a Sau „cu foc până la“ b Pământ moale c S-a îngrozit cu dezgust d Lit. „va linge“ e Eufrat f Lit. „ochiul“
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NUMERI 22:19
19 *Vers. 8.

19 lucru,

mic sau mare. Şi acum,
vă rog, rămâneţi* şi voi aici la
noapte şi voi şti ce-mi va mai
20
zice Domnul“. Şi Dumnezeu* a
20 *Vers. 9.
**Vers. 35.
venit la Balaam noaptea şi i-a
Cap. 23.12;
zis:
„Dacă aceşti bărbaţi vin să
23.26; 24.13.
te cheme, ridică-te, mergi cu ei,
dar să faci** numai după cuvântul pe care ţi-l voi spune Eu“.
21 *2 Pet. 2.15. 21 Şi Balaam* s-a sculat dimineaţa
şi şi-a pus şaua pe măgăriţă şi
a mers cu căpeteniile Moabului.
Şi mânia lui Dumnezeu s-a
Măgăriţa 22
lui Balaam
aprins pentru că el plecase şi Îngerul* Domnului a stat în drum,
22 *Ex. 4.24;
23.20.
ca potrivnic împotriva lui. Şi el
călărea pe măgăriţa lui şi cei doi
23 slujitoria ai săi erau cu el. Şi mă23 *2 Împ. 6.17.
găriţa a văzut* pe Îngerul DomDan. 10.7.
Fap. 22.9.
nului stând în drum, cu sabia
scoasă în mâna Sa; şi măgăriţa
s-a abătut din drum şi a intrat
în câmp. Şi Balaam a bătut măgăriţa, ca s-o întoarcă la drum.
24 Şi Îngerul Domnului a stat într-o
cărare strâmtă între vii, un zid
fiind de o parte şi un zid de
25 cealaltă parte. Şi măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului şi s-a
strâns spre zid şi a strâns piciorul lui Balaam de zid; şi el din
26 nou a bătut-o. Şi Îngerul Domnului a mers mai departe şi a
stat într-un loc strâmt, unde nu
era drum să te întorci nici la
27
dreapta, nici la stânga. Şi măgă27 *Iac. 1.19.
riţa a văzut pe Îngerul Domnului
şi s-a culcat jos sub Balaam. Şi
mânia* lui Balaam s-a aprins şi
a bătut măgăriţa cu toiagul său.
28 *2 Pet. 2.16. 28 Şi Domnul a deschis gura* măgăriţei şi ea a zis lui Balaam:
„Ce ţi-am făcut, de m-ai bătut
29 de trei ori până acum?“ Şi Bala29 *Pr. 12.10.
am a zis măgăriţei: „Pentru că ţi-ai
bătut joc de mine! De aş avea o
sabie în mâna mea, chiar* acum
30 te-aş ucide!“ Şi măgăriţa* a zis
30 *2 Pet. 2.16.
lui Balaam: „Nu sunt eu măgăriţa ta, pe care ai călărit de când
sunt a ta şi până în ziua aceasta?
a Lit. „tineri“
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b Lit. „ca potrivnic“

Am avut eu obiceiul să-ţi fac

31 aşa?“ Şi el a zis: „Nu“. Şi Domnul a 31 *Gen. 21.19.

deschis ochii* lui Balaam
şi a văzut pe Îngerul Domnului
stând în drum şi sabia scoasă în
mâna Sa; şi s-a plecat** şi s-a
32 aruncat cu faţa la pământ. Şi Îngerul Domnului i-a zis: „Pentru
ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori
până acum? Iată, am ieşit ca să-ţi
stau împotrivăb, deoarece calea*
pe care mergi este spre prăpăd
33 înaintea Mea. Şi măgăriţa M-a
văzut şi s-a ferit de Mine de trei
ori până acum; dacă nu se ferea
de Mine, pe tine te-aş fi omorât
negreşit şi pe ea aş fi lăsat-o vie“.
34 Şi Balaam a zis Îngerului D omnului: „Am păcătuit*, pentru că
n-am ştiut că ai stat împotriva
mea în drum; şi acum, dacă este
rău în ochii Tăi, mă voi întoarce“.
35 Şi Îngerul D omnului a zis lui
Balaam: „Mergi cu bărbaţii aceştia, dar să vorbeşti numai* cuvântul pe care ţi-l voi spune Eu“.
Şi Balaam a mers cu căpeteniile
lui Balac.
36
Şi Balac a auzit că vine Balaam şi i-a ieşit* în întâmpinare
până la cetatea Moabului, pe
hotarul Arnonului, care** este la
37 marginea hotarului. Şi Balac
i-a zis lui Balaam: „N-am trimis
eu la tine cu tot dinadinsul să te
cheme? Pentru ce n-ai venit la
mine? Într-adevăr, nu pot eu să
38 te onorez*?“ Şi Balaam i-a zis
lui Balac: „Iată, am venit la tine;
acum, aş putea eu spune orice?
Cuvântul* pe care-l va pune Dumnezeu în gura mea, pe acela îl
39 voi spune“. Şi Balaam a mers cu
Balac şi au venit la Chiriat-Huţot.
40 Şi Balac a jertfit boi şi oi şi le-a
trimis lui Balaam şi căpeteniilor
care erau cu el.
41
Şi a fost aşa: a doua zi dimineaţa, Balac l-a luat pe Balaam şi
l-a suit* pe înălţimile lui Baalc; şi
el a văzut de acolo partea** cea
c Sau „Bamot-Baal“

2 Împ. 6.17.
Lc. 24.16,31.
**Ex. 34.8.
Ios. 5.13-15.

32 *2 Pet. 2.14;
2.15.
Iuda 11.

34 *Cap. 14.40.
1 Sam. 15.24;
15.30; 26.21.
2 Sam. 12.13
Iov 34.31,32.
35 *Vers. 20.

Balac şi
Balaam
36 *Gen. 14.17.
**Cap.21.13.
37 *Vers. 17.
Cap. 24.11.

38 *Ex. 4.15.
Vers. 18.
Cap. 23.26;
24.13.
1 Împ. 22.14.
2 Cr. 18.13.

41 *Deut. 12.2.
**Cap. 23.13

NUMERI 23:23
mai îndepărtată a poporului.
Cea dintâi 23 Şi Balaam i-a zis lui Balac:
profeţie a
„Zideşte-mi* aici şapte altare şi
lui Balaam
pregăteşte-mi aici şapte viţei şi
1 *Vers. 29.
2 şapte berbeci“. Şi Balac a făcut
2 *Vers. 14,30.
cum zisese Balaam. Şi Balac şi
Balaam au adus un viţel* şi un
3 berbec pe fiecare altar. Şi Bala3 *Vers. 15.
am i-a zis lui Balac: „Stai lângă*
arderea ta de tot, iar eu mă voi
îndepărta; poate mă va întâmpina D omnul; şi orice-mi va arăta, îţi voi spune“. Şi a mers pe o
4 înălţime golaşă. Şi Dumnezeu l-a
4 *Vers. 16.
întâmpinat* pe Balaam. Şi el I-a
zis: „Am făcut şapte altare şi pe
fiecare altar am adus un viţel şi
5 un berbec“. Şi Domnul a pus* un
5 *Cap. 22.20;
cuvânt în gura lui Balaam şi a
22.35.
Deut. 18.18.
zis: „Întoarce-te la Balac şi să vorIer. 1.9.
6 beşti aşa“. Şi s-a întors la el şi,
iată, stătea lângă arderea sa de
tot, el şi toate căpeteniile Moabu7 *Iov 27.1;
7 lui. Şi şi-a rostit profeţiaa* şi a zis:
29.1.
„Balac, împăratul Moabului,
Ps. 78.2.
m-a adus din Aram, din munţii
Ezec. 17.2.
Mica 2.4.
răsăritului:
Hab. 2.6.
«Vino! blestemă-mi** pe Ia**Cap. 22.6;
22.11,17.
cov. Şi vino, învinuieşte pe Israel».
Cum* să blestem eu pe cine
8
8 *Cap. 22.12.
n-a blestemat Dumnezeu?
Şi cum să învinuiesc eu pe cine n-a fost învinuit de Domnul?
Pentru că îl văd de pe vârful
9
9 *Deut. 33.28.
stâncilor
şi-l privesc de pe dealuri.
**Ex. 33.16.
Ezra 9.2.
Iată, este un popor care va
locui deoparte* şi nu va fi numărat printre** naţiuni.
10
Cine poate număra pulbe10 *Gen. 13.16;
b
rea * lui Iacov şi numărul celei
28.14.
**Ps. 116.15.
de-a patra părţi a lui Israel?
Sufletul meu să moară de
moartea** celor drepţi şi sfârşitul
meu să fie ca al lor!“
Şi Balac i-a zis lui Balaam:
11
11 *Cap. 22.11;
„Ce
mi-ai făcut? Te-am luat ca
22.17; 24.10.
Neem. 13.2.
să-i blestemi* pe vrăjmaşii mei şi,
iată, i-ai binecuvântat cu totul“.
12 Şi el a răspuns şi a zis: „Nu tre-

buie eu să fiu atent să spun* ce
mi-a pus Domnul în gură?“
13
Şi Balac i-a zis: „Vino, te rog,
cu mine într-alt loc, de unde îi
vei vedea; vei vedea numai partea cea mai îndepărtată a lor, şi
nu-i vei vedea pe toţi; şi bleste14 mămi-i de acolo“. Şi l-a luat în
ogorul veghetorului, spre vârful
Pisga, şi a zidit* şapte altare şi a
adus un viţel şi un berbec pe
15 fiecare altar. Şi i-a zis lui Balac:
„Stai aici, lângă arderea ta de
tot, şi eu Îl voi întâmpina pe
Domnul acolo“.
16
Şi Domnul l-a întâmpinat pe
Balaam şi a pus* un cuvânt în
gura lui şi a zis: „Întoarce-te la
17 Balac şi să vorbeşti aşa“. Şi a
venit la el şi, iată, stătea lângă
arderea sa de tot, şi căpeteniile
Moabului erau cu el. Şi Balac i-a
18 zis: „Ce a spus Domnul?“ Şi el
şi-a rostit profeţia şi a zis:
„Ridică-te*, Balac, şi ascultă! Pleacă urechea la mine, fiul
lui Ţipor!
19
Dumnezeu* nu este om, ca să
mintă, nici fiu de om, ca să-I pară rău.
A zis** El şi nu va face? Şi a
vorbit El şi nu va împlini?
20
Iată, am primit să binecuvântez; şi El a binecuvântat* şi
eu nu pot întoarce**.
21
El n-a zărit nelegiuire* în Iacov şi n-a văzut răutate** în
Israel.
Domnul Dumnezeul său este
cu† el şi strigătul†† unui împărat este în mijlocul lui.
22
Dumnezeu i-a scos* din Egipt: El are tăriac ca** a bivoluluid.
Pentru că nu este descântec*
23
împotriva lui Iacov, nici ghicire** împotriva lui Israel;
la timpul său se va zice despre Iacov şi despre Israel: «Ce
a lucrat† Dumnezeu!»

a Sau „proverbul“, „parabola“

c Sau „rapiditatea“

rinocer)

b Sau „ţărâna“

12 *Cap. 22.38.

A doua
profeţie a
lui Balaam

14 *Vers. 1,2.

16 *Cap. 22.20;
22.35.
Vers. 5.

18 *Jud. 3.20.

19 *1 Sam. 15.29
Mal. 3.6.
Rom. 11.29.
Tit 1.2.
Iac. 1.17.
**Is. 40.8;
55.11.
20 *Gen. 12.2;
22.17.
Cap. 22.12.
**Is. 43.13.
21 *Cap. 14.18.
Ps. 32.2,5.
Rom. 4.7,8.
**Ier. 50.20.
†Ex. 3.12;
13.21; 29.45;
33.14.
††Lev. 25.9.
Ps. 89.15.
22 *Cap. 24.8.
**Deut. 33.17
Iov 39.10,11.
23 *Cap. 24.1.
**Cap. 22.7.
Deut. 18.10.
1 Sam. 15.23
†Ps. 44.1.

d Lit. „unicornului“ (probabil
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NUMERI
24 *Gen. 49.9. 24
Naum 2.11;
2.12.
**Gen. 49.27

23:24

Iată, poporul se va scula ca o
leoaică* şi va îndrăzni ca un leu.
Nu se va culca** până nu va
sfâşia prada şi până nu va bea
sângele celor ucişi“.
25
Şi Balac i-a zis lui Balaam:
„Nici nu-i blestema, dar nici nu-i
26 *Cap. 22.18; 26 binecuvânta!“ Şi Balaam a răspuns
22.38.
şi i-a zis lui Balac: „Nu ţi-am spus
Vers. 12.
eu,
zicând: «Tot ce va spune*
1 Împ. 22.14.
Domnul, aceea voi face»?“
A treia
27
Şi Balac i-a zis lui Balaam:
profeţie a
„Vino,
te rog, te voi duce înlui Balaam
tr-alt* loc; poate va fi plăcut în
ochii lui Dumnezeu ca să mi-i
27 *Vers. 13.
28 blestemi de acolo“. Şi Balac l-a
28 *Cap. 21.20.
luat pe Balaam pe vârful Peor,
29 care priveşte spre pustiu*. Şi
29 *Vers. 1.
Balaam i-a zis lui Balac: „Zideşte-mi* aici şapte altare şi pregăteşte-mi aici şapte viţei şi
30 şapte berbeci“. Şi Balac a făcut
cum zisese Balaam şi a adus un
viţel şi un berbec pe fiecare altar.
Şi Balaam a văzut că era bi1 *Cap. 23.3; 24
ne în ochii D omnului să bine23.15.
**Cap. 23.23
cuvânteze pe Israel şi n-a mers,
†Cap. 23.28.
ca în alte* dăţi, să-l întâmpine cu
descântece**, ci şi-a îndreptat
2
faţa spre† pustiu. Şi Balaam şi-a
2 *Cap. 2.2.
**Cap. 11.25
ridicat ochii şi l-a văzut pe Israel
1 Sam. 10.10;
locuind în corturi*, după semin19.20,23.
2 Cr. 15.1.
ţiile sale. Şi Duhul lui Dumnezeu
3 a fost** peste el. Şi şi-a rostit
3 *Cap. 23.7;
23.18.
profeţia* şi a spus:
**Vers. 15,16
„Balaam, fiul lui Beor, zicea**
şi omul cu ochiul deschis zicea,
4
el zicea, cel care aude cu4 *Gen. 15.1.
Cap. 12.6.
vintele lui Dumnezeu, care vede
**1 Sam. 19.24
viziunea* Celui Atotputernic, cel
Ezec. 1.28.
care cade** cu faţa la pământ şi
Dan. 8.18;
10.15,16.
cel
care are ochii deschişi:
Apoc. 1.17.
5
«Ce frumoase sunt corturile
tale, Iacove, şi locaşurile tale,
Israele!
6
Ca văile se întind, ca grădi6 *Ps. 1.3.
nile
pe malul râului,
Ier. 17.8.
**Ps. 104.16.
ca pomii* de aloe pe care i-a
sădit** Domnul, ca cedrii lângă
ape!
7
Apa se va revărsa din găleţile

ei şi sămânţa ei va fi în ape îm- 7 *Ier. 51.13.
Apoc. 17.1;
belşugate*.
17.15.
**1 Sam. 15.9
Şi împăratul său va fi mai
†2 Sam. 5.12
mare decât Agag** şi împărăţia†
1 Cr. 14.2.
sa va fi înălţată.
8
Dumnezeu l-a scos* din E- 8 *Cap. 23.22.
**Ps. 22.21.
gipt. Tăria Lui este ca** a bivolului.
†Cap. 14.9;
El va mânca† naţiunile, pe
23.24.
††Ps. 2.9.
vrăjmaşii lui, şi le va zdrobib
Is. 38.13.
oasele††. Şi-i va străpunge*† cu
Ier. 50.17.
săgeţile sale.
*†Ps. 45.5.
Ier. 50.9.
9
S-a plecat, s-a culcat ca un
leu şi ca o leoaică*; cine-l va ri- 9 *Gen. 49.9.
**Gen. 12.3;
dica?
27.29.
Cel care te binecuvântează
pe tine, binecuvântat** să fie, şi
cel care te blestemă pe tine,
blestemat să fie»“.
10
Atunci mânia lui Balac s-a 10 *Ezec. 21.14;
21.17; 22.13.
aprins împotriva lui Balaam şi
**Cap. 23.11
a bătut* din palme; şi Balac i-a
Deut. 23.4,5.
Ios. 24.9,10.
zis lui Balaam: „Te-am chemat**
Neem. 13.2.
să-i blestemi pe vrăjmaşii mei şi
tu, iată, tot i-ai binecuvântat, de
11 trei ori până acum! Acum dar, 11 *Cap. 22.17;
fugi la locul tău. Am zis*: «Te
22.37.
voi onora foarte mult». Şi, iată,
Domnul te-a oprit de la onoa12 re“. Şi Balaam i-a zis lui Balac:
„N-am vorbit eu şi solilor tăi
pe care i-ai trimis la mine, zi13 când: «De mi-ar da* Balac casa 13 *Cap. 22.18.
**Cap. 16.28
lui plină de argint şi de aur,
n-aş putea trece peste porunca
D omnului, ca să fac bine sau
rău din** inima mea; ce va
zice D omnul, aceea trebuie să
14 spun»? Şi acum, iată, mă duc la 14 *Mica 6.5.
Apoc. 2.14.
poporul meu; vino, îţi voi ară**Gen. 49.1.
ta* ce va face poporul acesta
Dan. 2.28;
poporului tău la sfârşitul** zi8.19,23; 10.14
lelor“.
15
Şi el şi-a rostit profeţia* şi A patra
profeţie a
a spus:
lui Balaam.
a
„Balaam, fiul lui Beor, zice Steaua din
Iacov
şi omul cu ochiul deschis zicea,
16
el zicea, cel care aude cuvin- 15 *Vers. 3,4.
tele lui Dumnezeu, cel care cunoaşte ştiinţa Celui Preaînalt,
cel care vede viziunea Celui
Atotputernic, cel care cade cu

a În ebr., un cuvânt folosit pentru a introduce o profeţie (vezi Geneza 22.16)
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b Sau „le va roade“

NUMERI 25:18
faţa la pământ şi cel care are
ochii deschişi:
«Îl văd*, dar nu acum; Îl pri17
17 *Apoc. 1.7.
vesc,
dar nu de aproape.
**Gen. 49.10
Ps. 110.2.
O Stea va răsări din Iacov şi un
†Mt. 2.2.
Toiag**
de domnie se va ridica
Apoc. 22.16.
††Is. 15.1;
din† Israel
16.14.
şi va străpunge laturile Moabului†† şi va nimici pe toţi fiii
zarveia.
Şi Edomul* va fi o stăpâni18 *2 Sam. 8.14 18
Ps. 60.8,9.
re**,
şi Seirul† o stăpânire, ei,
**Gen. 27.29
vrăjmaşii lui, şi Israel se va purAmos 9.11;
9.12.
ta vitejeşte.
†Gen. 32.3.
Şi Cel care va ieşi din Iacov
19 *Gen. 49.10. 19
va stăpâni* şi va nimici ce rămâne din cetate»“.
20
Şi l-a văzut pe Amalec şi şi-a
rostit profeţia şi a zis:
„Amalec era întâiul dintre
naţiuni, dar sfârşitul lui va fi
pieirea“.
Şi l-a văzut pe chenit* şi şi-a
21 *Gen. 15.19. 21
rostit profeţia şi a zis:
„Locuinţa ta este tare şi ţi-ai
aşezat cuibul în stâncă;
dar chenitul va fi nimicit, pâ22
22 *Gen. 10.22.
nă te va lua captiv Asur*“.
23
Şi şi-a rostit profeţia şi a zis:
„Vai! cine va trăi când va
aşeza Dumnezeu aceste lucruri?
Şi vor veni corăbii din ţăr24 *Gen. 10.4. 24
Ezec. 27.6.
mul Chitimuluib* şi vor asupri
Dan. 11.30.
pe Asur şi vor asupri pe Eber**;
**Gen. 10.21;
10.25.
şi va merge şi el la pieire†“.
1 Cr. 1.19.
Şi Balaam s-a ridicat şi a
25
†Vers. 20.
25 *Vers. 14.
mers şi s-a întors* la locul său. Şi
Cap. 31.8.
Balac a mers şi el pe calea sa.
Păcatul cu 25 Şi Israel şedea în Sitim*;
Moab
şi poporul a început să practice
curvia** cu fiicele Moabului.
1 *Cap. 33.49.
Ios. 2.1.
Şi ele au chemat pe popor la
2
Mica 6.5.
jertfele* dumnezeilor lor; şi po**Cap. 31.16
1 Cor. 10.8.
porul a mâncat şi s-a plecat**
Apoc. 2.14.
2 *Ex. 34.15,16 3 înaintea dumnezeilor lor. Şi Is1 Cor. 10.20.
rael s-a alipit de Baal-Peorc*;
**Ex. 20.5.
şi mânia D omnului s-a aprins
3 *Ps. 106.28;
106.29.
4 împotriva lui Israel. Şi Domnul
Osea 9.10.
i-a zis lui Moise: „Ia pe toţi capii
4 *Deut. 4.3.
poporului şi spânzură-i* înainIos. 22.17.
tea D omnului, în faţa soarelui,
a Sau „fiii lui Set“

b Cipru

ca să se întoarcă aprinderea**
mâniei Domnului de la Israel“.
5 Şi Moise le-a zis judecătorilor* lui
Israel: „Fiecare** să-şi ucidă pe
oamenii săi care s-au alipit de
Baal-Peor“.
Şi, iată, un bărbat dintre fiii
6
lui Israel a venit şi a adus la fraţii săi pe o madianită*, sub ochii
lui Moise şi sub ochii întregii
adunări a fiilor lui Israel, care
plângeau** înaintea intrării cor7 tului întâlnirii. Şi Fineas*, fiul
lui Eleazar, fiul lui Aaron, preotul, a văzut şi s-a ridicat din mijlocul adunării şi a luat o suliţă
8 în mână. Şi a intrat după acel
bărbat israelit în camera din cort
şi i-a străpuns pe amândoi, pe
bărbatul din Israel şi pe femeie,
prin pântecele ei. Şi plaga a fost
9 oprită* de la fiii lui Israel. Şi
cei care au murit* de plagă au
fost douăzeci şi patru de mii.
10
Şi Domnul a vorbit lui Moi11 se, zicând: „Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, preotul, a
întors mânia Mea de la fiii lui
Israel, fiind gelos cu gelozia Mea
între ei, ca să nu nimicesc pe
fiii lui Israel în gelozia* Mea.
12 De aceea spune: «Iată, îi dau
13 legământul* Meu de pace. Şi legământul unei preoţii* pentru
totdeauna va fi pentru el şi pentru sămânţa** lui după el, pentru
că a fost gelos† pentru Dumnezeul său şi a făcut ispăşire††
14 pentru fiii lui Israel“. Şi numele
bărbatului din Israel care a fost
ucis cu madianita era Zimri, fiul
lui Salu, căpetenia unei case pă15 rinteşti dintre simeoniţi. Şi numele femeii madianite care a fost
ucisă era Cozbi, fiica lui Ţur*; el
era cap de seminţie al unei case
părinteşti în Madian.
16
Şi D omnul a vorbit lui Moi17 se, zicând: „Hărţuiţi pe madia18 niţi* şi bateţi-i! Pentru că ei
v-au hărţuit prin vicleniile* lor

4 **Vers. 11.
Deut. 13.17.
5 *Ex. 18.21;
18.25.
**Ex. 32.27.
Deut. 13.6,9;
13.13,15.
6 *Cap. 22.4.
**Ioel 2.17.

7 *Ex. 6.25.
Ps. 106.30.

8 *Cap. 16.46.

9 *Cap. 14.37;
31.16.
Deut. 4.3.
1 Cor. 10.8.
11 *Ex. 20.5.
Deut. 29.20;
32.16,21.
1 Împ. 14.22.
Ps. 78.58;
79.5.
Ezec. 16.38.
Ţef. 1.18;
3.8.
12 *Is. 54.10.
Ezec. 34.25.
Mal. 2.4; 3.1
13 *Ex. 29.9;
40.15.
**1 Cr. 6.4.
†Fap. 22.3.
Rom. 10.2.
††Cap. 16.46
Ev. 2.17.

15 *Cap. 31.8.
Ios. 13.21.

17 *Cap. 31.2.
18 *Cap. 31.16.
Apoc. 2.14.

c Sau „Baal din Peor“, Domnul deschiderii
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NUMERI

26:1

prin care v-au amăgit în fapta
lui Peor şi în fapta Cozbiei,
fiica unei căpetenii a Madianului, sora lor, care a fost ucisă
în ziua plăgii din cauza faptei
lui Peor“.
26 Şi a fost aşa: după plagă*,
A doua
numărătoare
D omnul a vorbit lui Moise şi
1 *Cap. 25.9.
lui Eleazar, fiul lui Aaron, preo2
tul, zicând: „Număraţi* capetele
2 *Ex. 30.12;
întregii adunări a fiilor lui Isra38.25,26.
Cap. 1.2.
el de la vârsta de douăzeci**
**Cap. 1.3.
de ani în sus, după casele părinţilor lor, ale tuturor celor care pot
3 ieşi la luptă în Israel“. Şi Moise
3 *Cap. 22.1.
Vers. 63.
şi preotul Eleazar au vorbit
Cap. 31.12;
cu ei în câmpiile* Moabului,
33.48; 35.1.
lângă Iordan, la Ierihona, zicând:
4 „Număraţi de la vârsta de
4 *Cap. 1.1.
douăzeci de ani în sus, după cum
a poruncit* Domnul lui Moise
şi fiilor lui Israel care au ieşit
din ţara Egiptului“:
5
Ruben*, întâiul-născut al lui
Fiii lui Ruben
Israel. Fiii lui Ruben: de la Enoh,
5 *Gen. 46.8.
familia enohiţilor; de la Palu,
Ex. 6.14.
1 Cr. 5.1.
6 familia paluiţilor; de la Heţron,
familia heţroniţilor; de la Carmi,
7 familia carmiţilor. Acestea sunt
7 *Cap. 1.21.
familiile rubeniţilor. Şi cei număraţi dintre ei au fost patruzeci
şi trei de mii şapte sute trei8 zeci*. Şi fiii lui Palu: Eliab.
9 Şi fiii lui Eliab: Nemuel şi Datan
9 *Cap. 16.1.
**Cap. 16.2.
şi Abiram. Aceştia sunt acel Datan* şi acel Abiram, chemaţi**
din adunare, care s-au răsculat
împotriva lui Moise şi împotriva
lui Aaron în ceata lui Core, când
s-au răsculat împotriva Domnu10 *Cap. 16.32; 10 lui. Şi pământul* şi-a deschis
16.35.
gura şi i-a înghiţit împreună cu
**Cap. 16.38
Core, când a murit adunarea,
1 Cor. 10.6.
2 Pet. 2.6.
când a mistuit focul pe cei două
11 *Ex. 6.24.
sute cincizeci de bărbaţi: şi ei
Cap. 16.27;
16.33.
11 au fost un semnb**. Dar fiii* lui
Deut. 24.16.
Core n-au murit.
1 Cr. 6.22.
Fiii lui Simeon, după familiiFiii lui Simeon 12
le lor: de la Nemuel*, familia ne12 *Gen. 46.10.
mueliţilor; de la Iamin, familia
Ex. 6.15.
iaminiţilor; de la Iachin**, fami**1 Cr. 4.24.
a Sau „Iordanul Ierihonului“
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13 lia iachiniţilor; de la Zerah*, familia 13 *Gen. 46.10.

zerahiţilor; de la Saul, familia
sunt familiile
simeoniţilor*: douăzeci şi două de
mii două sute.
15
Fiii lui Gad, după familiile
lor: de la Ţefon*, familia ţefoniţilor; de la Haghi, familia haghiţilor; de la Şuni, familia şu16 niţilor; de la Ozni, familia ozniţilor; de la Eri, familia eriţilor;
17 de la Arod*, familia arodiţilor;
de la Areli, familia areliţilor.
18 Acestea sunt familiile fiilor lui
Gad, după cei număraţi ai lor,
patruzeci de mii cinci sute*.
19
Fiii lui Iuda: Er* şi Onan; iar
Er şi Onan au murit în ţara Ca20 naanului. Şi fiii* lui Iuda, după
familiile lor: de la Şela, familia
şelaniţilor; de la Pereţ, familia
pereţiţilor; de la Zerah, familia
21 zerahiţilor. Şi fiii lui Pereţ: de la
Heţron, familia heţroniţilor; de
la Hamul, familia hamuliţilor.
22 Acestea sunt familiile lui Iuda,
după cei număraţi ai lor: şaptezeci şi şase de mii cinci sute*.
23
Fiii* lui Isahar, după familiile lor: de la Tola, familia tolaiţilor; de la Pua, familia puaniţilor;
24 de la Iaşub, familia iaşubiţilor;
de la Şimron, familia şimroni25 ţilor. Acestea sunt familiile lui
Isahar, după cei număraţi ai lor:
şaizeci şi patru de mii trei sute*.
26
Fiii* lui Zabulon, după familiile lor: de la Sered, familia serediţilor; de la Elon, familia eloniţilor; de la Iahleel, familia
27 iahleeliţilor. Acestea sunt familiile lui Zabulon, după cei număraţi ai lor: şaizeci de mii cinci
sute*.
28
Fiii* lui Iosif, după familiile
29 lor: Manase şi Efraim. Fiii lui
Manase: de la Machir*, familia
machiriţilor; şi Machir a născut
pe Galaad; de la Galaad, familia
30 galaadiţilor. Aceştia sunt fiii lui
Galaad: de la Iezer*, familia ie14 sauliţilor. Acestea

b Lit. „un steag“

14 *Cap. 1.23.

Fiii lui Gad
15 *Gen. 46.16.

17 *Gen. 46.16.
18 *Cap. 1.25.

Fiii lui Iuda
19 *Gen. 38.3,4;
46.12.
20 *Gen. 49.8.
1 Cr. 2.3.
Apoc. 7.5.

22 *Cap. 1.27.

Fiii lui Isahar
23 *Gen. 46.13.
1 Cr. 7.1.

25 *Cap. 1.29.

Fiii lui Zabulon
26 *Gen. 46.14.

27 *Cap. 1.31.

Fiii lui Iosif
Fiii lui Manase
28 *Gen. 46.20.
Deut. 33.16.
29 *Ios. 17.1.
1 Cr. 7.14,15
30 *Ios. 17.2.
Jud. 6.11,24;
6.34.
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zeriţilor; de la Helec, familia heDe la Asriel, familia
asrieliţilor; de la Sihem, familia
32 sihemiţilor. De la Şemida, familia şemidaiţilor; de la Hefer,
33 familia heferiţilor. Şi Ţelofhad*,
fiul lui Hefer, n-avea fii, ci fiice; şi numele fiicelor lui Ţelofhad erau: Mahla şi Noa, Hogla,
34 Milca şi Tirţa. Acestea sunt familiile lui Manase; şi cei număraţi ai lor: cincizeci şi două de
mii şapte sute*.
Aceştia sunt fiii* lui Efraim,
35
după familiile lor: de la Şutelah,
familia şutelahiţilor; de la Becher, familia becheriţilor; de la Ta36 han, familia tahaniţilor. Şi aceştia
sunt fiii lui Şutelah: de la Eran,
37 familia eraniţilor. Acestea sunt
familiile fiilor lui Efraim, după
cei număraţi ai lor: treizeci şi două
de mii cinci sute*. Aceştia sunt
fiii lui Iosif, după familiile lor.
38
Fiii* lui Beniamin, după familiile lor: de la Bela, familia belaiţilor; de la Aşbel, familia aşbeliţilor; de la Ahiram, familia
39 ahiramiţilor. De la Şufam, familia şufamiţilor; de la Hufam, fa40 milia hufamiţilor. Şi fiii lui Bela*: Ard şi Naaman; de la Ard, familia ardiţilor; şi de la Naaman,
41 familia naamaniţilor. Aceştia sunt
fiii lui Beniamin, după familiile
lor; şi cei număraţi ai lor: patruzeci şi cinci de mii şapte sute*.
42
Aceştia sunt fiii* lui Dan,
după familiile lor: de la Şuham,
familia şuhamiţilor. Acestea sunt
familiile lui Dan, după familiile
43 lor. Toate familiile şuhamiţilor,
după cei număraţi ai lor: şaizeci
şi patru de mii patru sute*.
44
Fiii* lui Aşer, după familiile
lor: de la Imna, familia imniţilor; de la Işvi, familia işviţilor;
45 de la Beria, familia beriiţilor. De
la fiii lui Beria: de la Heber, familia heberiţilor; de la Malchiel,
46 familia malchieliţilor. Şi numele
31 lechiţilor.

33 *Cap. 27.1;
36.11.

34 *Cap. 1.35.

Fiii lui Efraim
35 *1 Cr. 7.20.

37 *Cap. 1.33.

Fiii lui
Beniamin
38 *Gen. 46.21.
1 Cr. 7.5; 8.1.

40 *1 Cr. 8.3.

41 *Cap. 1.37.

Fiii lui Dan
42 *Gen. 46.23.

43 *Cap. 1.39.

Fiii lui Aşer
44 *Gen. 46.17.
1 Cr. 7.30.

47 fiicei lui Aşer a fost Serah. Aces-

tea sunt familiile fiilor lui Aşer,
după cei număraţi ai lor: cincizeci şi trei de mii patru sute.
48
Fiii* lui Neftali, după famili- Fiii lui Neftali
ile lor: de la Iahţeel, familia iahţeeliţilor; de la Guni, familia 48 *Gen. 46.24.
1 Cr. 7.13.
49 guniţilor; de la Ieţer, familia ieţeriţilor; de la Şilem, familia şi50 lemiţilor. Acestea sunt familiile 50 *Cap. 1.43.
lui Neftali, după familiile lor, şi
cei număraţi ai lor: patruzeci şi
cinci de mii patru sute*.
51
Aceştia sunt cei număraţi ai 51 *Ex. 12.37;
fiilor lui Israel: şase sute una mii
38.26.
Cap. 1.46;
şapte sute treizeci*.
11.21.
52
Şi D omnul a vorbit lui Moi53 se, zicând: „La aceştia* să se îm53 *Ios. 11.23;
partă ţara spre moştenire, după
14.1.
54 numărul numelor. Celor* mai
mulţi să le dai mai mare moş- 54 *Cap. 33.54.
tenire şi celor mai puţini să le
dai mai mică moştenire; fiecăruia să i se dea moştenirea lui,
55 după cei număraţi ai săi. Totuşi 55 *Cap. 34.13.
ţara să se împartă prin sorţ*: să
Ios. 11.23;
14.2.
moştenească după numele semin56 ţiilor părinţilor lor. Moştenirea
lor să se împartă după sorţ, între
mai mulţi sau mai puţinia.
Şi aceştia sunt cei număraţi Numărătoa57
ai leviţilor*, după familiile lor: rea leviţilor
de la Gherşon, familia gherşo57 *Gen. 46.11.
niţilor; de la Chehat, familia cheEx. 6.16-19.
1 Cr. 6.1,16.
hatiţilor; de la Merari, familia
58 merariţilor. Acestea sunt familii- 58 *Ex. 6.20.
le lui Levi: familia libniţilor, familia hebroniţilor, familia mahliţilor, familia muşiţilor, familia
coriţilor. Şi Chehat a născut pe
59 Amram*. Şi numele soţiei lui 59 *Ex. 2.1,2;
6.20.
Amram a fost Iochebed*, fiica
lui Levi, care i s-a născut lui Levi
în Egipt; şi ea a născut lui Amram pe Aaron şi pe Moise şi pe
60 Maria, sora lor. Şi lui Aaron* i
60 *Cap. 3.2.
s-au născut Nadab şi Abihu, Elea61 zar şi Itamar. Şi Nadab* şi Abi61 *Lev. 10.1,2.
hu au murit, când au adus foc
Cap. 3.4.
1 Cr. 24.2.
62 străin înaintea Domnului. Şi cei*
62 *Cap. 3.39.
număraţi ai lor au fost douăzeci

a Sau „fie mult sau puţin“
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62 **Cap. 1.49.
†Cap. 18.20;
18.23,24.
Deut. 10.9.
Ios. 3.14,33;
14.3.

şi trei de mii, toată partea bărbătească, de la vârsta de o lună
în sus; pentru că ei n-au fost
număraţi** printre fiii lui Israel,
pentru că lor nu li s-a dat† moştenire printre fiii lui Israel.
63 *Vers. 3.
63
Aceştia sunt cei număraţi de
Moise şi de preotul Eleazar, care
au numărat pe fiii lui Israel în
câmpiile* Moabului, lângă Ior64 dan, la Ierihon. Şi printre aceş64 *Cap. 1.3.
Deut. 2.14,15
tia* n-a fost nici unul din cei
Ev. 3.17.
număraţi de Moise şi de preotul
Aaron, care au numărat pe fiii lui
65 *Cap. 14.28. 65 Israel în pustiul Sinai. Pentru că
1 Cor. 10.5,6.
D omnul zisese despre ei: „Să
**Deut. 1.36.
moară în pustiu*“. Şi n-a rămas
Ios. 14.6-10.
un om dintre ei, în afară** de
Caleb, fiul lui Iefune, şi de Iosua, fiul lui Nun.
Legea
27 Şi s-au apropiat fiicele lui
moştenirilor
Ţelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui
Galaad, fiul lui Machir, fiul lui
1 *Cap. 26.33;
36.1,11.
Manase, din familiile lui Manase,
Ios. 17.3.
fiul lui Iosif. Şi numele* fiicelor
sale erau acestea: Mahla, Noa şi
2 Hogla şi Milca şi Tirţa. Şi ele
au stat înaintea lui Moise şi
înaintea preotului Eleazar şi înaintea căpeteniilor şi a întregii
adunări, la intrarea cortului în3 *Cap. 26.64. 3 tâlnirii, zicând: „Tatăl nostru a
**Cap. 16.1,2
murit* în pustiu şi el n-a fost în
†Cap. 26.33.
ceata celor care s-au strâns împotriva Domnului, în ceata** lui
Core, ci a murit în păcatul său
4 şi n-a avut fii†. Pentru ce să se
4 *Ios. 17.4.
stingă numele tatălui nostru din
familia lui, pentru că n-are fiu?
Dă-ne o stăpânire* între fraţii ta5 tălui nostru“. Şi Moise a adus
5 *Ex. 18.15;
18.19.
cauza* lor înaintea Domnului.
Cap. 9.8.
6
Şi D omnul a vorbit lui MoiVers. 21.
7 se, zicând: „Fiicele lui Ţelofhad
7 *Cap. 36.2.
vorbesc drept; să le dai* negreşit
o stăpânire de moştenire între
fraţii tatălui lor şi să treci asupra
8 lor moştenirea tatălui lor. Şi să
vorbeşti fiilor lui Israel, zicând:
«Dacă va muri cineva şi nu va
avea fiu, atunci să treceţi moşa Sau „de drept“
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b Lit. „gurii“

9 tenirea

lui la fiica lui. Şi, dacă
nu va avea fiică, să daţi moşte10 nirea lui fraţilor lui. Şi, dacă nu
va avea fraţi, să daţi moştenirea
11 lui fraţilor tatălui său. Şi, dacă
tatăl său nu va avea fraţi, să daţi
moştenirea lui rudei lui celei
mai apropiate din familia lui, şi
el s-o stăpânească. Şi să fie pentru fiii lui Israel o rânduială* de
judecatăa, cum a poruncit Domnul lui Moise»“.
Şi Domnul a zis lui Moise:
12
„Suie-te* pe muntele acesta, Abarim, şi vezi ţara pe care am
13 dat-o fiilor lui Israel. Şi, după ce
o vei vedea, şi tu vei fi adăugat*
la poporul tău, cum a fost adău14 gat Aaron, fratele tău, pentru că
v-aţi răsculat* împotriva porunciib Mele, în pustiul Ţin, în cearta
adunării, în loc să Mă sfinţiţi la
ape înaintea ochilor lor“. (Acestea sunt apele Meriba**, la Ca15 des, în pustiul Ţin.) Şi Moise a
Dom16 vorbit D omnului, zicând: „D
nul Dumnezeul duhurilor* oricărei cărni să pună un bărbat peste
17 adunare, care să iasă* înaintea
lor şi să intre înaintea lor şi care
să-i scoată afară şi să-i aducă
înăuntru, ca adunarea Domnului
să nu fie ca nişte oi** care n-au
18 păstor“. Şi D omnul i-a zis lui
Moise: „Ia pe Iosua, fiul lui Nun,
bărbat în* care este Duhul, şi
19 pune-ţi mâna peste el şi să-l pui
înaintea preotului Eleazar şi înaintea întregii adunări şi să-i
dai poruncă* înaintea ochilor lor.
20 Şi să pui* asupra lui din gloria ta, pentru ca toată adunarea
21 fiilor lui Israel să-l asculte**. Şi
el să stea înaintea preotului
Eleazar, care să întrebe* pentru el,
prin judecata lui Urim**, înaintea Domnului: după cuvântulc lui
să iasă şi după cuvântulc lui să
intre, el şi toţi fiii lui Israel îm22 preună cu el, toată adunarea“. Şi
Moise a făcut cum îi poruncise

c Lit. „gura“

11 *Cap. 35.29.

Iosua,
urmaş al
lui Moise
12 *Cap. 33.47.
Deut. 3.27;
32.49; 34.1.
13 *Cap. 20.24;
20.28; 31.2.
Deut. 10.6.
14 *Cap. 20.12.
Deut. 1.37;
32.51.
Ps. 106.32.
**Ex. 17.7.

16 *Cap. 16.22.
Ev. 12.9.
17 *Deut. 31.2.
1 Sam. 8.20;
18.13.
2 Cr. 1.10.
**1 Împ. 22.17
Ezec. 34.5.
Zah. 10.2.
Mt. 9.36.
18 *Gen. 41.38.
Deut. 34.9.
Jud. 3.10;
11.29.
1 Sam. 16.13
19 *Deut. 3.28;
31.7.
20 *Cap. 11.17.
2 Împ. 2.15.
**Ios. 1.16;
1.17.
21 *Jud. 1.1;
20.18,23,26.
1 Sam. 22.10;
23.9; 30.7.
**Ex. 28.30.
Ios. 9.14.
1 Sam. 28.6.

NUMERI 28:24
D omnul; şi a luat pe Iosua şi
l-a pus înaintea preotului Eleazar şi înaintea întregii adunări.
23
Şi şi-a pus mâinile peste el şi
23 *Vers. 19.
i-a dat poruncă*, după cum vorbise Domnul prin Moise.
Jertfele
28 Şi D omnul a vorbit lui Moizilnice
2 se, zicând: „Porunceşte fiilor lui
Israel şi spune-le: «Să luaţi sea2 *Lev. 3.11;
ma
să-Mi aduceţi la timpul ho21.6,8.
tărât darul* Meu, pâinea Mea,
Mal. 1.7,12.
pentru jertfele Mele prin foc, de
mireasmă plăcută Mie».
3
Şi să le zici: «Aceasta este jert3 *Ex. 29.38.
fa prin foc pe care o veţi aduce
Domnului: doi* miei de un an fără
cusur, zi de zi, ca ardere-de-tot
4 neîncetată. Să aduci un miel dimineaţa şi să aduci celălalt miel
5 între cele două seri, şi a zecea*
5 *Ex. 16.36;
parte dintr-o efă de floare a făi29.40.
Cap. 15.4.
nii, ca dar** de mâncare, fră**Lev. 2.1.
mântată cu a patra parte dintr-un
6 *Ex. 29.42.
6 hin de untdelemn bătut. Este o
Amos 5.25.
ardere-de-tot* neîncetată, care a
fost rânduităa pe muntele Sinai,
de mireasmă plăcută, o jertfă prin
7 foc pentru D omnul. Şi darul ei
de băutură să fie a patra parte
dintr-un hin pentru un miel; să
torni în sfântul locaş darul de
băutură al unei băuturi tari pen8 tru D omnul. Şi să pregăteşti al
doilea miel între cele două seri;
să-l aduci cu acelaşi dar de mâncare de dimineaţă şi cu acelaşi
dar de băutură, ca jertfă prin foc,
de mireasmă plăcută Domnului.
Şi, în ziua sabatului, să aduJertfele de 9
sabat şi
ceţi doi miei de un an fără cusur
lună nouă
şi două zecimi de floare a făinii
frământată cu untdelemn, ca dar
de mâncare, şi darul său de bău10 *Ezec. 46.4. 10 tură. Aceasta este arderea-de-tot
**Vers. 3.
din sabat* pentru fiecare sabat,
11 *Cap. 10.10.
în afară de arderea-de-tot ne1 Sam. 20.5.
încetată** şi de darul său de
1 Cr. 23.31.
2 Cr. 2.4.
băutură.
Ezra 3.5.
11
Şi, la începutul lunilor* voasNeem. 10.33.
Is. 1.14.
tre, să aduceţi o ardere-de-tot
Ezec. 45.17;
D omnului: doi viţei tineri din
46.6.
Osea 2.11.
Col. 2.16.

cireadă şi un berbec şi şapte
de un an fără cusur, şi trei* 12 *Cap. 15.4-9
zecimi de floare a făinii, ca dar
de mâncare, frământată cu untdelemn, pentru fiecare viţel, şi
două zecimi de floare a făinii, ca
dar de mâncare, frământată cu untdelemn, pentru fiecare berbec,
13 şi o zecime de floare a făinii frământată cu untdelemn, ca dar de
mâncare, pentru fiecare miel: este
o ardere-de-tot de mireasmă plăcută, o jertfă prin foc pentru Dom14 nul; şi darurile lor de băutură: jumătate de hin de vin pentru un
viţel şi a treia parte dintr-un hin
pentru un berbec şi a patra parte
dintr-un hin pentru un miel. Aceasta este arderea-de-tot pentru fie15 care lună în lunile anului. Şi să
se aducă D omnului un ied ca 15 *Vers. 3.
jertfă pentru păcat, în afară de
arderea-de-tot neîncetată* şi
de darul ei de băutură.
16
Şi, în luna întâi, în ziua a pai- Jertfele de
Paşti
sprezecea* a lunii, este Paştele
16
*Ex.
12.6,18.
17 Domnului. Şi în ziua a cincispreLev. 23.5.
zecea a lunii acesteia este sărDeut. 16.1.
45.21.
bătoarea*: şapte zile să se mă- 17 Ezec.
*Ex. 23.15;
18 nânce azime. În ziua întâi să
34.18.
fie o adunare sfântă: să nu faceţi
19 nici o muncă de slugă. Şi să adu- 19 *Lev. 22.20.
Cap. 29.8.
ceţi o jertfă prin foc ca ardereDeut. 15.21.
de-tot D omnului: doi viţei tineri
din cireadă şi un berbec şi şapte
miei de un an – să vă fie fără*
20 cusur – şi darul lor de mâncare
din floarea făinii frământată cu
untdelemn; să aduceţi trei zecimi pentru un viţel şi două ze21 cimi pentru un berbec; să aduci o
zecime pentru fiecare miel din
22 cei şapte miei; şi un ţap ca jert- 22 *Lev. 16.18.
fă pentru păcat, spre a face ispă23 şire* pentru voi. Să aduceţi aceste lucruri în afară de arderea-detot de dimineaţă, care este ar24 derea-de-tot neîncetată. Să adu24 *Lev. 3.11.
ceţi aceste lucruri în fiecare zi,
şapte zile, pâinea* jertfei prin foc,
de mireasmă plăcută Domnului;
12 miei

a Lit. „făcută“
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să se aducă pe lângă ardereade-tot neîncetată şi darul său de
25 băutură. Şi, în ziua a şaptea*, să
25 *Ex. 12.16.
aveţi o adunare sfântă; să nu
Vers. 18.
faceţi nici o muncă de slugă.
Şi, în ziua celor dintâi roaJertfele 26
celor dintâi
de*,
când aduceţi un dar de mânroade
care nou Domnului, la sărbătoa26 *Ex. 23.16.
rea Săptămânilor** voastre, să
**Ex. 34.22.
aveţi o adunare† sfântă; să nu
Lev. 23.10,15
faceţi nici o muncă de slugă.
Deut. 16.10.
Fap. 2.1.
27
Şi
să aduceţi o ardere-de-tot ca
†Ex. 12.16.
mireasmă plăcută Domnului: doi
Lev. 23.2.
Cap. 10.2.
viţei* tineri din cireadă, un berbec
27 *Vers. 19.
28 şi şapte miei de un an; şi darul
lor de mâncare din floarea făinii
frământată cu untdelemn, trei
zecimi pentru un viţel, două ze29 cimi pentru un berbec, o zecime
pentru fiecare miel din cei şapte
30 miei; un ţap dintre capre, spre a
31 face ispăşire pentru voi. Să le
aduceţi în afară de arderea-de-tot
neîncetată şi de darul său de
mâncare – să vă fie fără cusur –
şi darurile lor de băutură.
Jertfele
29 Şi, în luna a şaptea, la întâi
în ziua
ale lunii, să aveţi o adunare sfânTrâmbiţelor
tă, să nu faceţi nici o muncă de
1 *Lev. 23.24.
slugă; să vă fie o zi de sunare*
2 din trâmbiţe. Şi să aduceţi Domnului o ardere-de-tot de mireasmă
plăcută: un viţel tânăr din cireadă,
un berbec şi şapte miei de un an
3 fără cusur; şi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru un viţel şi două zecimi pen4 tru un berbec şi o zecime pentru
fiecare miel din cei şapte miei;
5 şi un ţap dintre capre, ca jertfă
pentru păcat, spre a face ispăşire
6 *Cap. 28.11. 6 pentru voi, în afară de arderea**Cap. 28.3.
de-tot lunară* şi de darul său de
†Cap. 15.11;
mâncare, şi de arderea-de-tot
15.12.
neîncetată** şi de darul său de
mâncare şi de darurile lor de
băutură, după rânduiala† lor, de
Jertfele
mireasmă plăcută, o jertfă prin foc
pentru ziua
pentru Domnul.
Ispăşirii
Şi, la zece* ale lunii acesteia,
7 *Lev. 16.29; 7
23.27.
a şaptea, să aveţi o adunare sfân**Ps. 35.13.
tă şi să vă mâhniţi** sufletele;
184

nu faceţi nici o lucrare. Şi să 8 *Cap. 28.19.
Deut. 15.21;
aduceţi D omnului o ardere-de17.1.
tot de mireasmă plăcută: un viţel
tânăr din cireadă, un berbec, şapte
miei de un an – să vă fie fără*
9 cusur – şi darul lor de mâncare
din floarea făinii frământată cu
untdelemn, trei zecimi pentru un
viţel, două zecimi pentru un
10 berbec, o zecime pentru fiecare
11 miel din cei şapte miei; un ţap 11 *Lev. 16.3,5.
dintre capre, ca jertfă* pentru
păcat, în afară de jertfa pentru
păcat pentru ispăşire şi de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi de darurile
lor de băutură.
Jertfele
12
Şi, în ziua a cincisprezecea
pentru
a lunii a şaptea*, să aveţi o adu- sărbătoarea
nare sfântă; să nu faceţi nici o Corturilor
muncă de slugă şi să ţineţi o săr- 12 *Lev. 23.34.
Deut. 16.13.
bătoare pentru Domnul şapte ziEzec. 45.25.
13 le. Şi să aduceţi o ardere-de-tot*,
o jertfă prin foc, de mireasmă plă- 13 *Ezra 3.4
cută Domnului: treisprezece viţei tineri din cireadă, doi berbeci,
paisprezece miei de un an – să fie
14 fără cusur – şi darul lor de mâncare
din floarea făinii frământată cu
untdelemn, trei zecimi pentru
fiecare viţel din cei treisprezece
viţei, două zecimi pentru fiecare
15 berbec din cei doi berbeci; şi o
zecime pentru fiecare miel din
16 cei paisprezece miei; şi un ţap
dintre capre, ca jertfă pentru pă- 16 *Cap. 28.3.
cat, în afară de arderea-de-tot
neîncetată*, de darul său de mâncare şi de darul său de băutură.
17
Şi a doua zi*: doisprezece 17 *Lev. 23.36.
viţei tineri din cireadă, doi berbeci, paisprezece miei de un an
18 fără cusur; şi darul lor de mân- 18 *Cap. 15.12.
Vers. 6,9,10.
care şi darurile lor de băutură
pentru viţei, pentru berbeci şi
pentru miei, după numărul lor,
19 după* rânduială; şi un ţap dintre capre, ca jertfă pentru păcat,
în afară de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi de darurile lor de băutură.
20
Şi a treia zi: unsprezece viţei,
doi berbeci şi paisprezece miei
8 să

NUMERI
21 *Vers. 18.

26 *Ev. 7.26.
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un an fără cusur; şi darul lor
de mâncare şi darurile lor de băutură pentru viţei, pentru berbeci
şi pentru miei, după numărul lor,
22 după* rânduială; şi un ţap dintre
capre, ca jertfă pentru păcat, în
afară de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi
de darul său de băutură.
23
Şi a patra zi: zece viţei, doi
berbeci şi paisprezece miei de
24 un an fără cusur; şi darul lor de
mâncare şi darurile lor de băutură pentru viţei, pentru berbeci şi
pentru miei, după numărul lor,
25 după rânduială; şi un ţap dintre
capre, ca jertfă pentru păcat, în
afară de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare
şi de darul său de băutură.
26
Şi a cincea zi: nouă viţei, doi
berbeci şi paisprezece miei de
27 un an fără* cusur; şi darul lor
de mâncare şi darurile lor de
băutură pentru viţei, pentru berbeci şi pentru miei, după numă28 rul lor, după rânduială; şi un ţap
dintre capre, ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea-de-tot
neîncetată şi de darul său de mâncare şi de darul său de băutură.
29
Şi a şasea zi: opt viţei, doi
berbeci şi paisprezece miei de
30 un an fără cusur; şi darul lor de
mâncare şi darurile lor de băutură pentru viţei, pentru berbeci şi
pentru miei, după numărul lor,
31 după rânduială; şi un ţap dintre
capre, ca jertfă pentru păcat, în
afară de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi
de darul său de băutură.
32
Şi a şaptea zi: şapte viţei, doi
berbeci şi paisprezece miei de
33 un an fără cusur; şi darul lor de
mâncare şi darurile lor de băutură
pentru viţei, pentru berbeci şi
pentru miei, după numărul lor,
34 după rânduială; şi un ţap dintre
capre, ca jertfă pentru păcat, în
afară de arderea-de-tot neînceta-

a Lit. „va promite“
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tă şi de darul său de mâncare
şi de darul său de băutură.
35
Şi a opta zi să vă fie o adu35 *Lev. 23.36.
nare* sfântă, să nu faceţi nici o
36 muncă de slugă. Şi să aduceţi o
ardere-de-tot, o jertfă prin foc de
mireasmă plăcută Domnului: un viţel, un berbec, şapte miei de un
37 an fără cusur; darul lor de mâncare şi darurile lor de băutură pentru viţei, pentru berbeci şi pentru
miei, după numărul lor, după rân38 duială; şi un ţap dintre capre, ca
jertfă pentru păcat, în afară de
arderea-de-tot neîncetată şi de
darul său de mâncare şi de darul
39 său de băutură. Acestea să le a- 39 *Lev. 23.2.
1 Cr. 23.31.
duceţi Domnului la sărbătorile*
2 Cr. 31.3.
voastre, în afară de promisiunile**
Ezra 3.5.
Neem. 10.33
voastre şi de darurile voastre de
Is. 1.14.
bunăvoie pentru arderile-de-tot
**Lev. 7.16;
22.21.
ale voastre şi pentru darurile
voastre de mâncare şi pentru darurile voastre de băutură şi pentru
jertfele voastre de pace“.
40
Şi Moise a vorbit fiilor lui
Israel potrivit cu tot ce poruncise Domnul lui Moise.
Legea
30 Şi Moise a vorbit capilor* promisiunilor
seminţiilor fiilor lui Israel, zicând: „Acesta este cuvântul pe
1 *Cap. 1.4;
care l-a poruncit Domnul:
1.16; 7.2.
2
«Dacă un bărbat* va facea o
2 *Lev. 27.2.
promisiune b D omnului sau va
Deut. 23.21.
Jud. 11.30;
facec un jurământ**, ca să-şi le11.35.
ge sufletul cu obligaţie, să nu-şi
Ecl. 5.4.
**Lev. 5.4.
calce cuvântul: să facă† potrivit
Mt. 5.33;
3 cu tot ce a ieşit din gura lui. Şi
14.9.
Fap. 23.14.
dacă o femeie va face o promi†Iov 22.27.
siune Domnului şi se va lega cu
Ps. 22.25;
obligaţie în casa tatălui ei, în
50.14; 66.13;
66.14; 116.14;
4 tinereţea ei, şi tatăl ei va auzi
116.18.
promisiunea ei şi obligaţia ei cu
Naum 1.15.
care şi-a legat sufletul, şi tatăl
ei va tăcea faţă de ea, atunci
toate promisiunile ei vor sta în
picioare şi orice obligaţie cu care
şi-a legat ea sufletul va sta în
5 picioare. Dar dacă tatăl ei o va
opri în ziua în care a auzit, nici
una din promisiunile ei sau din

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

c Lit. „va jura“
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obligaţiile ei cu care şi-a legat
sufletul nu va sta în picioare; şi
D omnul o va ierta, pentru că
6 tatăl ei a oprit-o. Şi dacă va
avea un soţ, când vor fi asupra ei
promisiunile ei sau rostirea cu
uşurinţă a buzelor ei prin care
7 şi-a legat sufletul, şi soţul ei va
auzi şi va tăcea faţă de ea
în ziua în care a auzit-o, atunci
promisiunile ei vor sta în picioare şi obligaţiile ei cu care şi-a
legat sufletul vor sta în picioare.
8 Dar dacă soţul ei o va opri*
în ziua în care a auzit, atunci el
va desfiinţa promisiunea ei care
este asupra ei şi rostirea cu
uşurinţă a buzelor ei prin care
şi-a legat sufletul; şi Domnul o va
9 ierta. Dar promisiunea văduvei
sau a celei despărţite, ori cu
ce şi-a legat ea sufletul, va sta
10 în picioare împotriva ei. Şi, dacă
ea a promis în casa soţului ei
sau şi-a legat sufletul cu obliga11 ţie prin jurământ, şi soţul ei a
auzit şi a tăcut faţă de ea şi n-a
oprit-o, atunci toate promisiunile ei vor sta în picioare şi orice obligaţie cu care şi-a legat ea
12 sufletul va sta în picioare. Dar
dacă soţul ei le-a desfiinţat cu
adevărat în ziua în care le-a
auzit, atunci orice a ieşit de pe
buzele ei, cu privire la promisiunile ei sau cu privire la obligaţiile sufletului ei, nu va sta
în picioare; soţul ei le-a desfiin13 ţat şi Domnul o va ierta. Orice
promisiune şi orice jurământ cu
care se leagă cineva, ca să-şi
mâhnească sufletul, soţul ei o
poate face să stea în picioare şi
14 soţul ei o poate desfiinţa. Dar
dacă soţul ei a tăcut faţă de ea
zi de zi, atunci el întăreşte toate
promisiunile ei sau toate obligaţiile ei, care sunt asupra ei; le-a
întărit, pentru că a tăcut faţă de
15 ea în ziua în care le-a auzit. Iar
dacă le va desfiinţa cu adevărat,
a Lit. „ca să fie“
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după ce le-a auzit, atunci el va
nelegiuirea ei»“. Acestea
sunt rânduielile pe care Domnul
le-a poruncit lui Moise, între soţ
şi soţia sa, între tată şi fiica sa,
fiind în tinereţea ei în casa tatălui ei.
31 Şi Domnul a vorbit lui Moi- Răzbunarea
asupra
2 se, zicând: „Răzbună* pe fiii lui
madianiţilor
Israel împotriva madianiţilor; 2 *Cap. 25.17.
după aceea vei fi adăugat** la
**Cap. 20.24;
20.26.
3 poporul tău“. Şi Moise a vorbit
poporului, zicând: „Înarmaţi 3 *Lev. 26.25.
bărbaţi dintre voi pentru război,
ca să meargă a împotriva Madianului, să facă răzbunarea*
D omnului asupra Madianului.
4 Să trimiteţi la război câte o mie
de seminţie, din toate seminţiile
5 lui Israel“. Şi au fost ridicaţi din
miile lui Israel câte o mie de
fiecare seminţie, douăsprezece
6 mii, înarmaţi de război. Şi Moi- 6 *Cap. 10.9.
se i-a trimis la război, câte o mie
din fiecare seminţie, pe ei şi pe
Fineas, fiul lui Eleazar, preotul,
la război, cu uneltele sfântului
locaşb şi cu trâmbiţele* pentru
7 alarmă în mâna sa. Şi s-au războ7 *Jud. 6.1,2;
it împotriva Madianului*, cum
6.33.
**Deut. 20.13
poruncise Domnul lui Moise, şi
Jud. 21.11.
au ucis** toată partea bărbă1 Sam. 27.9.
1 Împ. 11.15;
8 tească. Şi au ucis pe împăraţii
11.16.
Madianului, pe lângă ceilalţi ucişi 8 *Ios. 13.21.
**Cap. 25.15
ai lor: pe Evi* şi pe Rechem şi
†Ios. 13.22.
pe Ţur** şi pe Hur şi pe Reba,
pe cei cinci împăraţi ai Madianului; şi au ucis cu sabia pe Ba9 laam†, fiul lui Beor. Şi fiii lui
Israel au luat captive pe femeile
Madianului şi pe pruncii lor şi
le-au luat pradă toate animalele
şi toate turmele şi toată averea.
10 Şi au ars cu foc toate cetăţile
lor în locurile unde locuiau şi
11 toate taberele lor. Şi au luat* toa11 *Deut. 20.14.
tă prada şi tot jaful în oameni
12 şi în animale. Şi au adus la Moise
şi la preotul Eleazar şi la adunarea fiilor lui Israel pe cei captivic şi jaful şi prada, în tabără,
16 purta

b Sau „cu uneltele sfinte“

c Sau „captivitatea“

NUMERI 31:42
în câmpiile Moabului, care sunt
lângă Iordan, la Ierihona.
13
Şi Moise şi preotul Eleazar
şi toate căpeteniile adunării le-au
ieşit în întâmpinare afară din
14 tabără. Şi Moise s-a mâniat pe
supraveghetorii oştirii, pe căpeteniile peste mii şi pe căpeteniile
peste sute, care veneau de la
15
slujba războiului. Şi Moise le-a
15 *Deut. 20.14.
zis: „Aţi lăsat vii pe toate* fe1 Sam. 15.3.
16
meile?
Iată, prin cuvântul* lui
16 *Cap. 24.14.
Balaam, acestea i-au făcut** pe
2 Pet. 2.15.
Apoc. 2.14.
fiii lui Israel să păcătuiască b
**Cap. 25.2;
împotriva Domnului în fapta lui
25.3.
†Cap. 25.9.
Peor şi a fost o plagă† peste
17
adunarea Domnului. Şi acum uci17 *Jud. 21.11.
deţi* toată partea bărbătească
dintre prunci şi ucideţi pe orice
femeie care a cunoscut bărbat,
18 culcându-se cu el. Dar pe toţi
copiii de parte femeiască care
n-au cunoscut împreunarea cu
bărbat, păstraţi-i vii pentru voi
19 înşivă. Şi rămâneţi afară* din
19 *Cap. 5.2.
tabără şapte zile, oricine a ucis pe
**Cap. 19.11
cinevac şi oricine s-a atins** de
cineva ucis; să vă curăţiţi de păcat
a treia zi şi a şaptea zi, voi şi cap20 tivii voştri. Şi să curăţiţi de păcat
orice haină şi orice lucru de piele
şi orice lucru din păr de capră
şi orice unealtă de lemn“.
Şi preotul Eleazar a zis bărba21
ţilor de război care merseseră la
luptă: „Aceasta este rânduiala
legii pe care a poruncit-o Dom22 nul lui Moise: «Aurul şi argintul,
arama, fierul, cositorul şi plumbul şi orice suportă focul să tre23
23 *Cap. 19.9;
ceţi prin foc şi va fi curat; nu19.17.
mai să fie curăţit de păcat cu
apa* de despărţire; şi orice nu
suportă focul să-l treceţi prin
24 *Lev. 11.25. 24 apă. Şi să vă spălaţi* hainele în
ziua a şaptea şi veţi fi curaţi şi,
după aceea, veţi intra în tabără»“.
Şi D omnul a vorbit lui MoiÎmpărţirea 25
prăzilor 26 se, zicând: „Numără capetele prăzii şi a celor luaţi dintre oameni

şi dintre animale, tu şi preotul
Eleazar şi capii părinţilor adu27 nării. Şi împarte* prada în două:
între purtătorii războiului care
au ieşit la luptă şi toată aduna28 rea. Şi să iei o dare pentru D omnul de la bărbaţii de război care
au ieşit la luptă: un suflet* din
cinci sute, dintre oameni şi dintre
boi şi dintre măgari şi dintre oi.
29 Să-l luaţi din jumătatea lor şi
să-l dai preotului Eleazar ca dar
30 ridicat pentru D omnul. Şi, din
jumătatea fiilor lui Israel, să iei
unul* din cincizeci, dintre oameni, dintre boi, dintre măgari şi
dintre oi, din orice animal, şi să le
dai** leviţilor care păzesc† cele de
păzit ale cortului D omnului“.
31 Şi Moise şi preotul Eleazar au
făcut cum poruncise Domnul lui
32 Moise. Şi prada care rămăsese din
jaful pe care-l luaseră oamenii de
război era: şase sute şaptezeci şi
33 cinci de mii de oi şi şaptezeci şi
34 două de mii de boi şi şaizeci şi
35 unu de mii de măgari; şi sufletele
de oameni, femei care n-au cunoscut împreunarea cu bărbat,
toate sufletele erau treizeci şi două
36 de mii. Şi jumătatea, care era
partea celor care ieşiseră la război, a fost în număr de trei sute
treizeci şi şapte de mii cinci sute
37 de oi, şi darea pentru D omnul
dintre oi a fost şase sute şaptezeci
38 şi cinci; şi vitele, treizeci şi şase
de mii, şi darea pentru Domnul
dintre acestea: şaptezeci şi două.
39 Şi măgarii, treizeci de mii cinci
sute, şi darea pentru D omnul
dintre aceştia: şaizeci şi unu.
40 Şi sufletele de oameni, şaisprezece mii, din care darea pentru
Domnul, treizeci şi două de su41 flete. Şi Moise a dat* preotului
Eleazar partea darului ridicat al
D omnului, aşa cum poruncise
42 Domnul lui Moise. Şi, din jumătatea fiilor lui Israel, pe care o

a Sau „la Iordanul Ierihonului“(Iordanul din dreptul Ierihonului)
c Sau „un suflet“

27 *Ios. 22.8.
1 Sam. 30.24
28 *Cap. 18.26.

30 *Vers. 42-47.
**Cap. 18.8;
18.19.
†Cap. 3.7,8;
18.3,4.

41 *Cap. 5.9;
5.10; 18.19.
Vers. 29.

b Sau „să lucreze cu necredincioşie“
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împărţise Moise de la bărbaţii
43 care slujiseră la război (şi jumătatea adunării a fost trei sute
treizeci şi şapte de mii cinci sute
44 de oi, şi treizeci şi şase de mii
45 de vite, şi treizeci de mii cinci
46 sute de măgari, şi şaisprezece
47 mii de oameni), din jumătatea
aceasta a fiilor lui Israel, Moise a
luat unul din cincizeci, dintre
oameni şi dintre vite, şi le-a
dat leviţilor care păzeau cele de
păzit ale cortului Domnului, după
cum poruncise Domnul lui Moise.
Şi supraveghetorii care erau
48
peste miile oştirii, căpeteniile peste mii şi căpeteniile peste sute,
49 s-au apropiat de Moise şi au zis
lui Moise: „Robii tăi au făcut numărătoarea bărbaţilor de război
care au fost sub mâna noastră şi
nu lipseşte nici un bărbat dintre
50
noi.
Deci aducem un dar Dom50 *Ex. 30.12;
30.16.
nului, fiecare ce a găsit, din
obiecte de aur, lănţişoare şi brăţări, inele, cercei şi salbe, spre
a face ispăşire* pentru sufletele
51 noastre înaintea D omnului“. Şi
Moise şi preotul Eleazar au luat
aurul de la ei, tot felul de obiec52 te lucrate. Şi tot aurul darului
ridicat, pe care l-au ridicat pentru Domnul, a fost şaisprezece
mii şapte sute cincizeci de sicli
de la căpeteniile peste mii şi că53
peteniile peste sute. (Bărbaţii de
53 *Vers. 32.
Deut. 20.14.
război prădaseră* fiecare pentru
54 *Ex. 30.16. 54 sine.) Şi Moise şi preotul Eleazar au luat aurul de la căpeteniile peste mii şi peste sute şi l-au
adus în cortul întâlnirii, ca amintire* pentru fiii lui Israel, înaintea
Domnului.
Luarea
32 Şi fiii lui Ruben şi fiii lui
Galaadului
Gad aveau multe vite, o foarte
1 *Cap. 21.32.
mare mulţime; şi au văzut ţara
Ios. 13.25.
Iaezer*
şi ţara Galaad şi, iată,
2 Sam. 24.5.
locul era un loc pentru vite.
2 Şi fiii lui Gad şi fiii lui Ruben
au venit şi au vorbit lui Moise
şi preotului Eleazar şi căpe3 teniilor adunării, zicând: „Atarot
3 *Vers. 36.
şi Dibon şi Iaezer şi Nimra*
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şi Hesbon şi Eleale şi Sebam
4 şi Nebo** şi Beon, ţara pe care*
a bătut-o D omnul înaintea adunării lui Israel este o ţară pen5 tru vite şi robii tăi au vite“. Şi
au zis: „Dacă am căpătat favoare în ochii tăi, să se dea robilor
tăi ţara aceasta în stăpânire; nu
ne trece peste Iordan“.
6
Şi Moise a zis fiilor lui Gad
şi fiilor lui Ruben: „Fraţii voştri
să meargă la război şi voi să şe7 deţi aici? Şi pentru ce* descurajaţi inima fiilor lui Israel ca să
nu treacă în ţara pe care le-a
8 dat-o D omnul? Aşa au făcut
părinţii voştri când i-am trimis*
de la Cades-Barnea să vadă**
9 ţara: s-au suit* până la valea Eşcol şi au văzut ţara şi au descurajat** inima fiilor lui Israel, ca
să nu intre în ţara pe care le-o dă10 duse Domnul. Şi mânia* Domnului s-a aprins în ziua aceea şi a
11 jurat, zicând: «Nu vor vedea* bărbaţii care au ieşit din Egipt, de
la vârsta de douăzeci de ani
în sus, ţara pe care am jurat-o
lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov! Pentru că nu M-au urmat
12 pe deplin, în afară de Caleb,
fiul lui Iefune, chenizitul, şi de
Iosua, fiul lui Nun, pentru că ei
L-au urmat* pe deplin pe Dom13 nul». Şi mânia D omnului s-a
aprins împotriva lui Israel şi i-a
făcut să rătăcească* în pustiu
patruzeci de ani, până s-a stins
toată** generaţia care făcuse rău
14 în ochii D omnului. Şi, iată, voi
v-aţi ridicat în locul părinţilor
voştri, urmaşi de oameni păcătoşi, ca să adăugaţi şi mai mult
la focul* mâniei Domnului îm15 potriva lui Israel. Dacă vă abateţi* de la El, ca să nu-L urmaţi,
El îi va mai lăsa în pustiu şi
veţi prăpădi tot poporul acesta“.
16
Şi s-au apropiat de el şi au
zis: „Vom zidi staule de oi aici,
pentru vitele noastre, şi cetăţi pen17 tru micuţii noştri, dar noi înşine
vom fi gata înarmaţi* să mergem

3 **Vers. 38.
4 *Cap. 21.24;
21.34.

7 *Cap. 13.32.

8 *Cap. 13.3;
13.26.
**Deut. 1.22.
9 *Cap. 13.24;
13.31.
Deut. 1.24.
**Deut. 1.28.
10 *Cap. 14.11;
14.21.
Deut. 1.34.
11 *Cap. 14.28;
14.29.
Deut. 1.35.

12 *Cap. 14.24.
Deut. 1.36.
Ios. 14.8,9.

13 *Cap. 14.33.
**Cap. 26.64;
26.65.

14 *Deut. 1.34.

15 *Deut. 30.17
Ios. 22.16,18
2 Cr. 7.19;
15.2.

17 *Ios. 4.12,13
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18 *Ios. 22.4.

19 *Vers. 33.
Ios. 12.1;
13.8.

20 *Deut. 3.18.
Ios. 1.14;
4.12,13.

22 *Ios. 11.23;
18.1.
**Deut. 3.20
Ios. 22.4.
†Deut. 3.12;
3.15.
Ios. 1.15;
13.8,32; 22.4
23 *Gen. 4.7;
44.16.
Is. 59.12.

24 *Vers. 16,34.
**Cap. 30.2.

26 *Ios. 1.14.

27 *Ios. 4.12.

28 *Ios. 1.13.

înaintea fiilor lui Israel, până îi
vom duce la locul lor; şi micuţii
noştri vor rămâne în aceste cetăţi
întărite, din cauza locuitorilor
18 ţării. Nu ne vom întoarce* la casele noastre până ce fiii lui Israel nu-şi vor lua în stăpânire
19 fiecare moştenirea sa. Pentru că
nu vom moşteni cu ei dincolo de
Iordan şi mai departe, pentru că
moştenirea* noastră ne-a căzut
dincoace de Iordan spre răsărit“.
20
Şi Moise le-a zis: „Dacă veţi
face* lucrul acesta, dacă vă veţi
înarma înaintea D omnului pen21 tru război şi toţi dintre voi veţi
trece înarmaţi Iordanul înaintea
D omnului, până va alunga pe
22 vrăjmaşii Săi dinaintea Sa, şi
ţara va fi supusă* înaintea Domnului şi după aceea vă veţi întoarce**, veţi fi nevinovaţi faţă
de D omnul şi faţă de Israel, şi
ţara aceasta va fi stăpânirea†
23 voastră înaintea Domnului. Dar,
dacă nu veţi face aceasta, iată,
aţi păcătuit împotriva Domnului
şi să ştiţi că păcatul* vostru vă
24 va ajunge. Construiţi-vă cetăţi*
pentru micuţii voştri şi staule
pentru oile voastre şi faceţi** ce
a ieşit din gura voastră“.
25
Şi fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au vorbit lui Moise, zicând:
„Robii tăi vor face aşa cum po26 runceşte domnul meu. Micuţii*
noştri, soţiile noastre, turmele
noastre şi toate animalele noastre vor fi aici, în cetăţile Gala27 adului, şi robii* tăi vor trece, fiecare înarmat de război, înaintea
D omnului la luptă, cum zice
domnul meu“.
28
Şi Moise a poruncit* cu privire la ei preotului Eleazar şi
lui Iosua, fiul lui Nun, şi capilor
părinţilor seminţiilor fiilor lui Is29 rael. Şi Moise le-a zis: „Dacă
fiii lui Gad şi fiii lui Ruben vor
trece cu voi Iordanul înaintea
D omnului, fiecare înarmat de
a Sate de corturi
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luptă, şi ţara va fi supusă înaintea voastră, să le daţi ţara Ga30 laadului în stăpânire. Şi, dacă
nu vor trece cu voi înarmaţi, să
aibă stăpâniri între voi în ţara
31 Canaanului“. Şi fiii lui Gad şi fiii
lui Ruben au răspuns, zicând:
„Cum a zis Domnul către robii
32 tăi, aşa vom face. Vom trece înarmaţi înaintea Domnului în ţara
Canaanului; şi stăpânirea moştenirii noastre dincoace de Iordan
să fie a noastră“.
33
Şi Moise* le-a dat lor, fiilor 33 *Deut. 3.12;
lui Gad şi fiilor lui Ruben şi la
29.8.
Ios. 12.6;
jumătate din seminţia lui Mana13.8; 22.4.
se, fiul lui Iosif, împărăţia** lui
**Cap. 21.24
†Cap. 21.33.
Sihon, împăratul amoriţilor, şi
împărăţia† lui Og, împăratul Basanului, ţara după cetăţile ei şi
hotarele ei, cetăţile ţării de jur34 împrejur. Şi fiii lui Gad au con33.45;
struit Dibonul* şi Atarotul şi 34 *Cap.
33.46.
**Deut. 2.36
35 Aroerul** şi Atrot-Şofanul şi
36 Iaezerul* şi Iogbeha şi Bet- 35 *Vers. 1,3.
Nimra* şi Bet-Haranul, cetăţi
3.
37 întărite** şi staule pentru oi. Şi 36 *Vers.
**Vers. 24.
fiii lui Ruben au construit Hesbonul* şi Eleale şi Chiriataimul 37 *Cap. 21.27.
38 şi Nebo* şi Baal-Meonul, schim- 38 *Is. 46.1.
**Ex. 23.13.
bându-le** numele, şi Sibma, şi
Vers. 3.
au pus alte nume cetăţilor pe
Ios. 23.7.
39 care le-au construit. Şi fiii lui
39 *Gen. 50.23.
Machir*, fiul lui Manase, au mers
la Galaad şi l-au luat şi au alungat pe amoriţi, care erau acolo.
40 Şi Moise a dat* Galaadul lui 40 *Deut. 3.12.
Ios. 13.31;
Machir, fiul lui Manase; şi el a
17.1.
41 locuit acolo. Şi Iair*, fiul lui
Cr. 2.21-23
Manase, a mers şi a luat satelea 41 *1
**Jud. 10.4.
lor şi le-a numit Havot-Iairb**.
1 Împ. 4.13.
42 Şi Nobah a mers şi a luat Chena- 42 *2 Sam. 18.18
tul şi satele lui şi l-a numit NoPs. 49.11.
bah, după numele* său.
33 Acestea sunt popasurile fii- Popasurile
lor lui Israel care au ieşit din ţara israeliţilor
Egiptului, după oştirile lor, sub* 1 *Ps. 77.20;
105.26.
mâna lui Moise şi Aaron. Şi MoiMica 6.4.
2 se a scris plecările lor, după popasurile lor după porunca Domnului; şi acestea sunt popasurile

b Satele lui Iair
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NUMERI
3 *Ex. 12.37.
**Ex. 12.2;
13.4.
†Ex. 14.8.

4 *Ex. 12.29.
**Ex. 12.12;
18.11.
Is. 19.1.
Apoc. 12.7,8.
5 *Ex. 12.37.

6 *Ex. 13.20.
7 *Ex. 14.2,9.

8 *Ex. 14.22;
15.22,23.

9 *Ex. 15.27.

11 *Ex. 16.1.

14 *Ex. 17.1;
19.2.
15 *Ex. 19.1,2.
16 *Cap. 11.34.
17 *Cap. 11.35.

18 *Cap. 12.16.

190

33:3

3 lor

după plecările lor. Au plecat*
de la Ramses în luna întâi**, în
ziua a cincisprezecea a lunii întâi; a doua zi după Paşti, fiii lui
Israel au ieşit cu mâna înălţată†
înaintea ochilor tuturor egipte4 nilor. Şi egiptenii înmormântau
pe toţi întâii-născuţi, pe care
Domnul îi lovise* dintre ei, şi
D omnul a făcut judecăţi chiar
5 şi asupra dumnezeilor** lor. Şi
fiii* lui Israel au plecat de la
Ramses şi au aşezat tabăra la
6 Sucot. Şi au plecat de la Sucot*
şi au aşezat tabăra la Etam, care
7 este la marginea pustiului. Şi
au plecat de la Etam* şi s-au
întors înapoi la Pi-Hahirot, care
este în dreptul Baal-Ţefonului,
şi au aşezat tabăra înaintea Mig8 dolului. Şi au plecat de la PiHahirot şi au trecut* prin mijlocul mării în pustiu şi au mers
cale de trei zile în pustiul Etamului şi au aşezat tabăra la
9 Mara. Şi au plecat de la Mara
şi au venit la Elim*; şi în Elim
erau douăsprezece izvoare de
apă şi şaptezeci de palmieri şi
10 au aşezat tabăra acolo. Şi au
plecat de la Elim şi au aşezat
11 tabăra lângă Marea Roşie. Şi au
plecat de la Marea Roşie şi au
aşezat tabăra în pustiul Sin*.
12 Şi au plecat din pustiul Sin şi
13 au aşezat tabăra în Dofca. Şi au
plecat de la Dofca şi au aşezat
14 tabăra în Aluş. Şi au plecat de la
Aluş şi au aşezat tabăra la Refidim*, unde nu era apă pentru
15 popor să bea. Şi au plecat de
la Refidim şi au aşezat tabăra
16 în pustiul Sinai*. Şi au plecat
din pustiul Sinai şi au aşezat
17 tabăra la Chibrot-Hataava*. Şi au
plecat de la Chibrot-Hataava şi
au aşezat tabăra la Haţerot*.
18 Şi au plecat de la Haţerot şi au
19 aşezat tabăra la Ritma*. Şi au
plecat de la Ritma şi au aşezat
20 tabăra în Rimon-Pereţ. Şi au
plecat de la Rimon-Pereţ şi au
21 aşezat tabăra în Libna. Şi au ple-

cat de la Libna şi au aşezat tabăîn Risa. Şi au plecat de la Risa şi au aşezat tabăra în Che23 helata. Şi au plecat de la Chehelata şi au aşezat tabăra lângă
24 Muntele Şafer. Şi au plecat de la
Muntele Şafer şi au aşezat tabă25 ra în Harada. Şi au plecat de la
Harada şi au aşezat tabăra
26 în Machelot. Şi au plecat de la
Machelot şi au aşezat tabăra la
27 Tahat. Şi au plecat de la Tahat şi
28 au aşezat tabăra în Tarah. Şi au
plecat de la Tarah şi au aşezat
29 tabăra în Mitca. Şi au plecat de
la Mitca şi au aşezat tabăra în
30 Haşmona. Şi au plecat de la Haşmona şi au aşezat tabăra la Mo31 serot. Şi au plecat de la Moserot
şi au aşezat tabăra în Bene-Ia32 acan. Şi au plecat de la BeneIaacan* şi au aşezat tabăra în
33 Hor-Ghidgad. Şi au plecat de la
Hor-Ghidgad şi au aşezat tabă34 ra la Iotbata. Şi au plecat de la
Iotbata şi au aşezat tabăra în
35 Abrona. Şi au plecat de la Abrona şi au aşezat tabăra în Eţion36 Gheber*. Şi au plecat de la Eţion-Gheber şi au aşezat tabăra în
37 pustiul Ţin*, care este Cades. Şi
au plecat de la Cades* şi au aşezat
tabăra la Muntele Hor**, la hotarul
ţării† Edomului.
Şi preotul Aaron* s-a suit
38
pe Muntele Hor, după porunca
Domnului, şi a murit acolo, în
anul al patruzecilea, după ce ieşiseră fiii lui Israel din ţara
Egiptului, în luna a cincea, la în39 tâi ale lunii. Şi Aaron era de o
sută douăzeci şi trei de ani când
40 a murit pe Muntele Hor. Şi canaanitul, împăratul Aradului*,
care locuia la sud, în ţara Canaanului, a auzit de venirea fiilor
41 lui Israel. Şi au plecat de la Muntele Hor* şi au aşezat tabăra în
42 Ţalmona. Şi au plecat de la Ţalmona şi au aşezat tabăra în Pu43 non. Şi au plecat de la Punon şi
44 au aşezat tabăra în Obot*. Şi au
plecat de la Obot şi au aşezat
22 ra

32 *Gen. 36.27.
Deut. 10.6,7.
1 Cr. 1.42.

35 *Deut. 2.8.
1 Împ. 9.26;
22.48.
36 *Cap. 20.1;
27.14.
37 *Cap. 20.22.
**Cap. 20.23;
21.4.
†Cap. 20.16.
38 *Cap. 20.25;
20.28.
Deut. 10.6;
32.50.

40 *Cap. 21.1.

41 *Cap. 21.4.

43 *Cap. 21.10.
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44 *Cap. 21.11.
45 *Cap. 32.34.
46 *Ier. 48.22.
47 *Cap. 27.12.
Deut. 32.49.
48 *Cap. 22.1.

49 *Cap. 25.1.
Ios. 2.1.

51 *Cap. 9.1.
Ios. 3.17.
52 *Ios. 11.12.
Jud. 2.2.
Ps. 106.34-36
**Ex. 23.24;
23.33.
Lev. 26.1.
Deut. 7.2,5;
12.3.
53 *Deut. 11.31;
17.14.
Ios. 21.43.
54 *Cap. 26.53.

55 *Ex. 23.33.
Ps. 106.34,36
**Ios. 23.13.
Jud. 2.3.
Ezec. 28.24.

Hotarele
ţării

tabăra în Iie-Abarim*, la hotarul
45 Moabului. Şi au plecat de la IieAbarim şi au aşezat tabăra în
46 Dibon-Gad*. Şi au plecat de la
Dibon-Gad şi au aşezat tabăra
47 în Almon-Diblataim a *. Şi au
plecat de la Almon-Diblataim
şi au aşezat tabăra în Munţii*
48 Abarim, în faţa lui Nebo. Şi au
plecat de la Munţii Abarim şi au
aşezat tabăra în câmpiile* Moabului, lângă Iordan, la Ierihon.
49 Şi au aşezat tabăra lângă Iordan,
de la Bet-Ieşimot până la AbelSitimb*, în câmpiile Moabului.
50
Şi D omnul a vorbit lui Moise în câmpiile Moabului, lângă
51 Iordan, la Ierihon, zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le:
«După ce veţi trece* Iordanul în
52 ţara Canaanului, să alungaţi pe
toţi locuitorii* ţării dinaintea
voastră şi să distrugeţi toate
chipurilec** lor şi să distrugeţi
chipurile turnate ale lor şi să
53 pustiiţi toate înălţimile d lor. Şi
să puneţi stăpânire* pe ţară şi
să locuiţi în ea, pentru că vouă
v-am dat ţara, ca s-o stăpâniţi.
54 Şi să luaţi ţara de moştenire prin
sorţ*, după familiile voastre: celor mai mulţi să le daţi mai
multă moştenire şi celor mai puţini să le daţi mai puţină moştenire; unde-i va cădea sorţul,
acolo să fie partea fiecăruia; să
vă luaţi moştenirea după semin55 ţiile părinţilor voştri. Dar, dacă
nu veţi alunga pe locuitorii* ţării
dinaintea voastră, aceia pe care
îi veţi lăsa dintre ei vă vor fi
spini** în ochi şi ghimpi în coaste şi vă vor asupri în ţara în care
56 veţi locui. Şi va fi aşa: vă voi face
aşa cum am gândit să le fac lor»“.
34 Şi D omnul a vorbit lui Moi2 se, zicând: „Porunceşte fiilor lui
Israel şi spune-le: «Când veţi intra în ţara Canaanului, aceasta-i
ţara care vă va cădea de moş-

tenire*, ţara Canaanului**, după
hotarele ei.
3
Latura* voastră spre sud să
fie de la pustiul Ţin** de-a lungul
hotarelor Edomului, şi hotarul
vostru de la sud să fie de la
marginea Mării Sărate†, dinspre
4 răsărit††. Şi hotarul vostru să se
întoarcă de la sud de suişul* Acrabim şi să treacă spre Ţin, şi
ieşirile lui să fie spre sud, la Cades-Barnea**, şi să meargă la
Haţar-Adar şi să treacă până la
5 Aţmon†. Şi hotarul să se întoarcă de la Aţmon la pârâul* Egiptului şi ieşirile lui să fie la mare.
6
Şi, ca hotar spre apus, să aveţi
Marea cea Maree şi coasta ei.
Aceasta să fie hotarul vostru spre
apus.
7
Şi acesta să fie hotarul vostru spre nord: de la Marea cea
Mare să vă însemnaţi Muntele
8 Hor*. De la Muntele Hor să vă
însemnaţi intrarea Hamatului* şi
ieşirile hotarului să fie spre Ţe9 dad**. Şi hotarul să meargă la
Zifron şi ieşirile lui să fie la Haţar-Enan*. Acesta să vă fie hotarul înspre nord.
Şi să vă însemnaţi hotarul
10
dinspre răsărit, de la Haţar-Enan
11 până la Şefam. Şi hotarul să
coboare de la Şefam la Ribla*, în
partea de răsărit a Ainului, şi
hotarul să coboare şi să atingă
ţărmulf Mării Chineretg**, spre
12 răsărit. Şi hotarul să coboare la
Iordan şi ieşirile lui să fie la Marea Sărată*. Aceasta să fie ţara
voastră, după hotarele ei, de jurîmprejur»“.
Şi Moise a poruncit fiilor lui
13
Israel, zicând: „Aceasta este ţara*
pe care s-o luaţi ca moştenire
prin sorţ, pe care a poruncit
D omnul s-o dea la cele nouă
seminţii şi la jumătatea de semin14 ţie. Pentru că* seminţia fiilor
rubeniţilor, după casele părinţi-

a Sau „Almon, lângă Diblataim“ b Şesul salcâmilor c Idoli sculptaţi în lemn sau piatră
temple înalte e Marea Mediterană f Lit. „umărul“ g Ghenezaret

2 *Ps. 78.55.
Ezec. 47.14.
**Gen. 17.8.
Deut. 1.7.
Ps. 105.11.
3 *Ezec. 47.13
**Ios. 15.1.
†Gen. 14.3.
Ios. 15.2.
††Ios. 15.5.
4 *Ios. 15.3.
**Cap. 13.26;
32.8.
†Ios. 15.4.

5 *Gen. 15.18.
Ios. 15.4,47.
1 Împ. 8.65.
Is. 27.12.

7 *Cap. 33.37.

8 *Cap. 13.21.
Ios. 13.5.
2 Împ. 14.25
**Ezec. 47.15
9 *Ezec. 47.17

11 *2 Împ. 23.33
Ier. 39.5,6.
**Deut. 3.17
Ios. 11.2;
13.27; 19.35.
Mt. 14.34.
Lc. 5.1.
12 *Vers. 3.

13 *Gen. 15.18.
Cap. 26.53-56
Deut. 11.24.
Ios. 14.1,2.

14 *Cap. 32.33.

d Altare sau
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NUMERI 34:15
lor lor, şi seminţia fiilor gadiţilor, după casele părinţilor lor, şi
jumătatea din seminţia lui Ma15 nase şi-au luat moştenirea. Cele
două seminţii şi jumătatea de
seminţie şi-au primit moştenirea
dincoace de Iordan, la Ierihon,
spre răsărit, spre răsăritul soarelui“.
Şi Domnul a vorbit lui Moise,
16
Cum şi prin
cine să se 17 zicând: „Acestea sunt numele
împartă ţara
bărbaţilor care vă vor împărţi
ţara: preotul Eleazar* şi Iosua,
17 *Ios. 14.1;
19.51.
18 fiul lui Nun. Şi să luaţi o căpetenie* din fiecare seminţie, ca
18 *Cap. 1.4,16.
19 să împartă ţara. Şi acestea sunt
numele bărbaţilor: din seminţia
lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune.
20 Şi din seminţia fiilor lui Simeon:
21 Samuel, fiul lui Amihud. Din
seminţia lui Beniamin: Elidad,
22 fiul lui Chislon. Şi din seminţia
fiilor lui Dan: căpetenia Buchi,
23 fiul lui Iogli. Dintre fiii lui Iosif: din seminţia fiilor lui Manase: căpetenia Haniel, fiul lui
24 Efod. Şi din seminţia fiilor lui
Efraim: căpetenia Chemuel, fiul
25 lui Şiftan. Şi din seminţia fiilor
lui Zabulon: căpetenia Eliţafan,
26 fiul lui Parnac. Şi din seminţia
fiilor lui Isahar: căpetenia Paltiel,
27 fiul lui Azan. Din seminţia fiilor
lui Aşer: căpetenia Ahihud, fiul
28 lui Şelomi. Şi din seminţia fiilor
lui Neftali: căpetenia Pedahel, fiul
29 lui Amihud“. Aceştia sunt cei cărora le-a poruncit D omnul să
împartă fiilor lui Israel moştenirea în ţara Canaanului.
Cetăţile
35 Şi Domnul a vorbit lui Moileviţilor
se în câmpiile Moabului, lângă
2 *Lev. 25.32. 2 Iordan, la Ierihon, zicând: „PoIos. 14.3,4;
runceşte fiilor lui Israel ca din
21.2.
moştenirea stăpânirii lor să dea
Ezec. 45.5;
48.13.
leviţilor* cetăţi de locuit; şi să
daţi leviţilor terenuri pentru ce3 tăţi, de jur-împrejurul lor. Şi cetăţile să fie ale lor spre locuire
şi terenurile lor să fie pentru animalele lor şi pentru bunurile lor
a Sau „din greşeală“
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4 şi

pentru toate vietăţile lor. Şi
terenurile cetăţilor pe care le veţi
da leviţilor să fie o mie de
coţi de jur-împrejur, de la zidu5 rile cetăţii în afară. Şi să măsuraţi, în afara cetăţii, latura de răsărit, două mii de coţi; şi latura
de sud, două mii de coţi; şi latura
de apus, două mii de coţi; şi latura de nord, două mii de coţi. Şi
cetatea să fie la mijloc; acestea
să le fie terenurile cetăţilor.
6
Şi, din cetăţile pe care le Cetăţile de
veţi da leviţilor, şase* să fie ce- scăpare
tăţi de scăpare, pe care să le rân- 6 *Vers. 13.
Deut. 4.41.
duiţi pentru ucigaş, ca să scape
Ios. 20.2,7;
în ele; şi, în afară de ele, să le
21.3.
daţi patruzeci şi două de ce7 tăţi. Toate cetăţile pe care le veţi 7 *Ios. 21.41.
da leviţilor să fie patruzeci şi
opt* de cetăţi, ele şi terenurile
8 lor. Şi cetăţile pe care le veţi da 8 *Ios. 21.3.
**Cap. 26.54;
din* stăpânirea fiilor lui Israel:
33.54.
de la cei care au multe**, să luaţi
multe, şi de la cei care au puţine,
să luaţi puţine; fiecare să dea
din cetăţile sale leviţilor, după
. moştenirea sa pe care o moşteneşte“.
9
Şi D omnul a vorbit lui Moi10 se, zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: «După ce veţi
trece Iordanul în ţara Canaa11 nului, să vă rânduiţi* cetăţi. 11 *Deut. 19.2.
Ios. 20.2.
Ele să vă fie cetăţi de scăpare,
**Ex. 21.13.
ca să poată scăpa în ele un uciLev. 4.2,22.
a
Vers. 22-25.
gaş care, fără** voie , a lovit de
12 moarte pe cineva. Şi cetăţile să 12 *Deut. 19.6.
Ios. 20.3,5,6.
vă fie ca scăpare de răzbunătorb,
pentru ca ucigaşul să nu moară*,
până nu va fi stat la judecată
13 înaintea adunării. Şi cetăţile pe
13 *Vers. 6.
care le veţi da să vă fie şase* cetăţi
14 de scăpare: să daţi trei cetăţi
14 *Deut. 4.41;
dincoace* de Iordan şi să daţi
4.43.
Ios. 20.8.
trei cetăţi în ţara** Canaanului;
**Ios. 20.7.
15 ele să fie cetăţi de scăpare. Aces- 15 *Cap. 15.16.
te şase cetăţi să fie de scăpare
pentru fiii lui Israel şi pentru
străin* şi pentru cel care locuieşte
temporar printre ei, ca să scape

b Ruda cea mai apropiată, cu drept de răscumpărare
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16 *Ex. 21.12;
21.14.
Lev. 24.17.
Deut. 19.11;
19.12.
17 *Vers. 31.

19 *Deut. 19.6;
19.12.
Ios. 20.3,5.
20 *Gen. 4.8.
2 Sam. 3.27;
20.10.
1 Împ. 2.31;
2.32.
**Deut. 19.11
21 *Ex. 21.14.

24 *Vers. 12.
Ios. 20.6.

25 *Ios. 20.6.
**Ex. 29.7.
Lev. 4.3;
21.10.

27 *Ex. 22.2.

în ele oricine a ucis pe cineva fără
voie.
Şi, dacă l-a lovit cu o unealtă
16
de fier şi moare, este ucigaş:
şi ucigaşul* să fie omorât ne17 greşit. Şi dacă l-a lovit cu o
piatră din mână, de care poate
muri cineva, şi moare, este ucigaş: şi ucigaşul să fie omorât*
18 negreşit. Sau, dacă l-a lovit cu o
unealtă de lemn din mână, de
care poate muri cineva, şi moare,
este ucigaş: şi ucigaşul să fie
19 omorât negreşit. Răzbunătorul*
sângelui să-l omoare el însuşi pe
ucigaş; când îl va întâlni, să-l
20 omoare. Şi, dacă îl atacă* din
ură** sau aruncă ceva asupra
21 lui şi moare, sau îl loveşte din
vrăjmăşie* cu mâna sa, şi moare,
cel care l-a lovit să fie omorât
negreşit: este ucigaş; răzbunătorul sângelui să-l omoare pe uci22 gaş când îl întâlneşte. Dar, dacă
l-a lovit deodată, fără vrăjmăşie,
sau a aruncat asupra lui vreo
unealtă, dar fără premeditare,
23 sau cu vreo piatră de care poate
muri cineva, fără să-l vadă, şi
a aruncat-o asupra lui şi moare,
şi el nu era vrăjmaşul său, nici
24 nu-i voia răul, atunci adunarea*
să judece între cel care a lovit
şi răzbunătorul sângelui, după
25 aceste judecăţi a . Şi adunarea
să-l scape pe ucigaş din mâna
răzbunătorului sângelui şi adunarea să-l întoarcă în cetatea
de scăpare în care fugise şi să
rămână acolo până la moartea*
marelui preot care a fost uns** cu
26 untdelemnul sfânt. Dar, dacă
ucigaşul va ieşi cumva din hotarele cetăţii lui de scăpare în
27 care fugise, şi răzbunătorul sângelui îl va găsi afară din hotarele cetăţii sale de scăpare, şi
răzbunătorul sângelui îl va ucide pe ucigaş, nu va fi vinovă28 ţie* de sânge asupra lui. Pentru
că ucigaşul trebuia să rămână în
a Sau „rânduieli“

b Lit. „gura“
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cetatea sa de scăpare până la
moartea marelui preot; dar, după
moartea marelui preot, poate să
se întoarcă în ţinutul stăpânirii lui.
Şi acestea să vă fie o rân29
duială* de judecată în genera- 29 *Cap. 27.11.
ţiile voastre, în toate locuinţele
voastre.
30
Cel care va omorî pe cineva, Pedeapsa
ucigaşul, să fie omorât*, după pentru omor
spusab martorilor**; dar un sin16.
gur martor nu va mărturisic îm- 30 *Vers.
**Deut. 17.6;
potriva cuiva, ca să fie omorât.
19.15.
Mt. 18.16.
31 Şi să nu luaţi răscumpărare penIoan 8.17,18.
tru viaţa ucigaşului care este vi2 Cor. 13.1.
Ev. 10.28.
novat de moarte, ci să fie omo32 rât. Şi să nu luaţi răscumpărare
pentru cel fugit în cetatea sa de
scăpare, ca să se întoarcă să locuiască în ţara sa, până la moar33 tea preotului. Şi să nu întinaţi* 33 *Ps. 106.38.
Mica 4.11.
ţara în care sunteţi, pentru că
**Gen. 9.6.
sângele, el întinează ţara; şi nu
Deut. 21.7,8.
1 Împ. 2.31.
se poate face ispăşire pentru
ţară pentru sângele vărsat în ea,
decât cu sângele** aceluia care
34 l-a vărsat. Deci să nu întinaţi* 34 *Lev. 18.24;
ţara în care locuiţi, în mijlocul
18.25.
Deut. 21.23.
căreia locuiesc Eu. Pentru că
**Ex. 29.45.
Eu sunt Domnul care locuiesc**
în mijlocul fiilor lui Israel»“.
36 Şi capii părinţilor familiilor Moştenirea
fiicelor
fiilor lui Galaad*, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile fiilor lui Iosif, s-au apropiat
26.29;
şi au vorbit înaintea lui Moise 1 *Cap.
27.1.
şi înaintea căpeteniilor, capilor
2 părinţilor fiilor lui Israel. Şi au 2 *Cap. 26.55;
33.54.
D omnul a poruncit domzis: „D
**Cap. 27.1,7
nului meu să dea* ţara de moşIos. 17.3.
tenire prin sorţ fiilor lui Israel şi
domnului meu i s-a poruncit de
D omnul să dea moştenirea fratelui nostru Ţelofhad** fiicelor
3 lui. Dar, dacă se vor căsători
după cineva dintre fiii seminţiilor fiilor lui Israel, atunci moştenirea lor se va lua din moştenirea părinţilor noştri şi se va
adăuga la moştenirea seminţiei de
care vor ţine ele şi se va lua din

c Lit. „nu va răspunde“
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4 *Lev. 25.10.

5 *Cap. 27.7.

6 *Vers. 12.

7 *1 Împ. 21.3.

8 *1 Cr. 23.22.
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4 sorţul moştenirii noastre. Şi, când

va fi jubileul* fiilor lui Israel,
atunci moştenirea lor se va adăuga la moştenirea seminţiei de
care ţin ele şi moştenirea lor se
va lua de la moştenirea seminţiei
părinţilor noştri“.
5
Şi Moise, după cuvântul Domnului, a poruncit fiilor lui Israel,
zicând: „Drept* vorbeşte semin6 ţia fiilor lui Iosif. Acesta este
cuvântul pe care l-a poruncit
D omnul pentru fiicele lui Ţelofhad, zicând: «Să se căsătorească după cine va fi bine în
ochii lor, numai să se căsătorească* în familia seminţiei tată7 lui lor şi nici o moştenire a fiilor
lui Israel să nu treacă de la
seminţie la seminţie, pentru că
fiii lui Israel se vor lipi* fiecare
de moştenirea seminţiei părin8 ţilor lui. Şi fiecare fată* care
stăpâneşte o moştenire printre

seminţiile fiilor lui Israel să se
căsătorească după unul din familia seminţiei tatălui său, şi fiii
lui Israel să stăpânească fiecare
9 moştenirea părinţilor săi. Şi nici
o moştenire să nu se treacă de
la o seminţie la altă seminţie,
pentru că fiecare din seminţiile
fiilor lui Israel se va lipi de moştenirea sa»“.
Aşa cum poruncise Domnul
10
lui Moise, aşa au făcut fiicele
11 lui Ţelofhad. Şi Mahla, Tirţa,
Hogla şi Milca şi Noa, fiicele*
lui Ţelofhad, s-au căsătorit după
12 fiii unchilor lor. S-au căsătorit
în familiile fiilor lui Manase, fiul
lui Iosif, şi moştenirea lor a fost
în seminţia familiei tatălui lor.
13
Acestea* sunt poruncile şi rânduielile pe care le-a poruncit
D omnul prin Moise fiilor lui
Israel, în câmpiile** Moabului,
lângă Iordan, la Ierihon.

11 *Cap. 27.1.

13 *Lev. 26.46;
27.34.
**Cap. 22.1;
26.3; 33.50.

