1 CRONICI

CARTEA ÎNTÂI A CRONICILORa
Urmaşii lui
Adam

1

Adam*, Set, Enoş,
2 Cainan, Mahalaleel, Iared,
1 *Gen. 4.25;
3 Enoh, Metuşala, Lemec,
4.26; 5.3,6.
4 Noe, Sem, Ham şi Iafet.
Urmaşii lui 5
Fiii* lui Iafet: Gomer şi MaIafet
gog şi Madai şi Iavan şi Tubal
5 *Gen. 10.2.
6 şi Meşec şi Tiras. Şi fiii lui Gomer: Aşchenaz şi Difat şi Togar7 ma. Şi fiii lui Iavan: Elişa şi
Tarsis, Chitim şi Rodanim.
Urmaşii lui 8
Şi fiii lui Ham: Cuş şi MiţHam
9 raimb, Put şi Canaan. Şi fiii lui
Cuş: Saba şi Havila şi Sabta şi
Raema şi Sabteca. Şi fiii lui Ra10 *Gen. 10.8. 10 ema: Seba şi Dedan. Şi Cuş* a
născut pe Nimrod: el a început să
11
fie
puternic pe pământ. Şi Miţ11 *Gen. 10.13.
raim* a născut pe ludimi şi pe ananimi şi pe lehabimi şi pe naf12 tuhimi şi pe patrusimi şi pe cas12 *Deut. 2.23.
luhimi, din care au ieşit filistenii,
13 *Gen. 10.15. 13 şi pe caftorimi*. Şi Canaan* a
născut pe Sidon, întâiul-născut al
14 său, şi pe Het şi pe iebusiţi şi
15 pe amoriţi şi pe ghirgasiţi şi pe
heviţi şi pe archiţi şi pe siniţi
16 şi pe arvadiţi şi pe ţemariţi şi
pe hamatiţi.
Urmaşii lui 17
Fiii lui Sem*: Elam şi Asur
Sem
şi Arpacşad şi Lud şi Aram şi
18 Uţ şi Hul şi Gheter şi Meşec. Şi
17 *Gen. 10.22;
Arpacşad a născut pe Şelah; şi
11.10.
Lc. 3.36.
19 Şelah a născut pe Heber c. Şi lui
Heber i s-au născut doi fii: numele unuia era Pelegd, pentru că
în zilele lui s-a împărţit pământul, şi numele fratelui său
20 *Gen. 10.26. 20 era Ioctan. Şi Ioctan* a născut
pe Almodad şi pe Şelef şi pe
21 Haţarmavet şi pe Ierah şi pe
Hadoram şi pe Uzal şi pe Dicla
22 şi pe Ebal şi pe Abimael şi pe
23 Seba şi pe Ofir şi pe Havila şi
pe Iobab. Toţi aceştia au fost fiii
lui Ioctan.

Cei zece patriarhi
Sem, Arpacşad, Şelah,
de la Sem până
Heber*, Peleg, Rehu,
la Avraam
Serug, Nahor, Terah,
25 *Gen. 11.15.
Avram*, adică Avraam.
27 *Gen. 17.5.
Fiii* lui Avraam: Isaac şi Is- Urmaşii lui
mael. Aceştia sunt urmaşii lor: Avraam
Nebaiot, întâiul-născut* al lui 28 *Gen. 16.11;
21.2,3
Ismael; şi Chedar şi Adbeel şi 29 16.15;
*Gen.25.13-16
30 Mibsam; Mişma şi Duma; Masa,
31 Hadad şi Tema; Ietur, Nafiş
şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui
32 Ismael. Şi fiii* Cheturei, ţiitoarea
32 *Gen. 25.1,2
lui Avraam: ea a născut pe Zimran şi pe Iocşan şi pe Medan şi
pe Madian şi pe Işbac şi pe Şuah.
Şi fiii lui Iocşan: Seba şi Dedan.
33 Şi fiii lui Madian: Efa şi Efer şi
Enoh şi Abida şi Eldaa. Toţi
aceştia au fost fiii Cheturei.
34
Şi Avraam* a născut pe Isaac.
21.2;
Fiii lui Isaac au fost: Esau şi Israel. 34 *Gen.
25.25,26.
35
Fiii* lui Esau: Elifaz, Reuel Fiii lui Esau
36 şi Ieuş şi Iaelam şi Core. Fiii 35 *Gen. 36.9;
36.10.
lui Elifaz: Teman şi Omar, Ţefi şi
Gaetam, Chenaz şi Timna şi
37 Amalec. Fiii lui Reuel: Nahat,
Zerah, Şama şi Miza.
38
Şi fiii* lui Seir: Lotan şi Şobal 38 *Gen. 36.20.
şi Ţibeon şi Ana şi Dişon şi Eţer
39 şi Dişan. Şi fiii lui Lotan: Hori şi
Homam; şi sora lui Lotan: Timna.
40 Fiii lui Şobal: Alian şi Manahat
41 şi Ebal, Şefi şi Onam. Şi fiii lui
41 *Gen. 36.25.
Ţibeon: Aia şi Ana. Fiii lui Ana:
Dişon*. Şi fiii lui Dişon: Hamran
42 şi Eşban şi Itran şi Cheran. Fiii
lui Eţer: Bilhan şi Zaavan şi
Iaacan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.
43
Şi aceştia sunt împăraţii* Împăraţii
care au împărăţit în ţara Edomu- Edomului
lui înainte de a împărăţi un împărat peste fiii lui Israel: Bela, fiul 43 *Gen. 36.31.
lui Beor; şi numele cetăţii sale era
44 Dinhaba. Şi Bela a murit; şi Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra, a
24
25
26
27
28
29

a Sau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din

ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau
o singură carte. b Egipt c Sau „Eber“ d Împărţire
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împărăţit în locul său. Şi Iobab a
murit; şi Huşam, din ţara temaniţilor, a împărăţit în locul său.
46 Şi Huşam a murit; şi Hadad, fiul
lui Bedad, care a bătut pe Madian
în câmpiile Moabului, a împărăţit
în locul său. Şi numele cetăţii sale
47 era Avit. Şi Hadad a murit; şi
Samla din Masreca a împărăţit în
48
locul său. Şi Samla* a murit; şi
48 *Gen. 36.37.
Saul din Rehobot pe râu a îm49 părăţit în locul său. Şi Saul a
murit; şi Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a împărăţit în locul său.
50 Şi Baal-Hanan a murit; şi Hadad
a împărăţit în locul său; şi numele cetăţii sale era Pahi; şi numele
soţiei sale era Mehetabeel, fiica
51
Matredei, fiica lui Mezahab. Şi
51 *Gen. 36.40.
Hadad a murit.
Şi căpeteniilea Edomului au
fost: căpetenia Timna, căpetenia
52 Alia*, căpetenia Ietet, căpetenia
Oholibama, căpetenia Ela, căpe53 tenia Pinon, căpetenia Chenaz,
căpetenia Teman, căpetenia Mib54 ţar, căpetenia Magdiel, căpetenia
Iram. Acestea au fost căpeteniile
Edomului.
Fiii lui
2 Aceştia sunt fiii* lui Israel:
Israel
Ruben, Simeon, Levi şi Iuda,
1 *Gen. 29.32;
2 Isahar şi Zabulon, Dan, Iosif şi
30.5; 35.18;
35.22; 46.8.
Beniamin, Neftali, Gad şi Aşer.
3
Fiii* lui Iuda: Er şi Onan şi
Fiii lui Iuda
Şela; aceştia trei i s-au născut din
3 *Gen. 38.3;
fiica
lui Şua** canaanita. Şi Er†,
46.12.
Num. 26.19.
întâiul-născut al lui Iuda, era rău
**Gen. 38.2.
în ochii Domnului şi El l-a ucis.
†Gen. 38.7.
4 Şi Tamar, nora lui, i-a născut pe
4 *Gen. 38.29;
Pereţ* şi pe Zerah. Toţi fiii lui
38.30.
Iuda erau cinci.
Mt. 1.3.
5
Fiii* lui Pereţ: Heţron şi Ha5 *Gen. 46.12.
6 mul. Şi fiii lui Zerah: Zimrib* şi
Rut 4.18.
6 *Ios. 7.1.
Etan** şi Heman şi Calcol şi Da**1 Împ.4.31
7 rac, în total cinci. Şi fiii* lui Car7 *Cap. 4.1.
mi: Acard**, care a tulburat pe Is**Ios. 6.18;
rael şi a păcătuite în lucrul dat
7.1.
8 nimicirii. Şi fiii lui Etan: Azaria.
9
Şi fiii lui Heţron, care i s-au
45

10

11
12
13

14
15
16
17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

născut: Ierahmeel şi Ram şi Chelubaif. Şi Ram* a născut pe Aminadab, şi Aminadab a născut pe
Nahşon, capul** fiilor lui Iuda,
şi Nahşon a născut pe Salmag, şi
Salma a născut pe Boaz; şi Boaz
a născut pe Obed, şi Obed a născut pe Isai, şi Isai* a născut pe întâiul său născut, pe Eliab; şi pe
Abinadab, al doilea; şi pe Şimea,
al treilea; pe Netaneel, al patrulea; pe Radai, al cincilea, pe Oţem, al şaselea; pe David, al şaptelea. Şi surorile lor erau: Ţeruia
şi Abigail. Şi fiii* Ţeruiei: Abişai şi Ioab şi Asael, trei. Şi Abigail* a născut pe Amasa; şi tatăl
lui Amasa a fost Ieter ismaelitul.
Şi Caleb, fiul lui Heţron, a
născut copii cu soţia sa, Azuba,
şi cu Ieriot; şi aceştia sunt fiii
lor: Ieşer şi Şobab şi Ardon. Şi
Azuba a murit; şi Caleb şi-a luat
pe Efrat* şi ea i-a născut pe Hur.
Şi Hur a născut pe Uri; şi Uri a
născut pe Beţaleel*. Şi Heţron a
intrat după aceasta la fiica lui
Machir*, tatăl lui Galaad, şi a
luat-o când era el de şaizeci de
ani; şi ea i-a născut pe Segub. Şi Segub a născut pe Iair şi el a avut
douăzeci şi trei de cetăţi în ţara
Galaadului. Şi Gheşur şi Aram au
luat satele lui Iairh* de la ei, cu
Chenatul şi cetăţile lui, şaizeci de cetăţi. Toţi aceştia au fost fiii lui
Machir, tatăl lui Galaad. Şi, după
moartea lui Heţron la CalebEfrata, Abiiai, soţia lui Heţron, i-a
mai născut pe Aşhurj, tatăl lui
Tecoa*.
Şi fiii lui Ierahmeel, întâiul-născut al lui Heţron, au fost:
Ram, întâiul-născut, şi Buna şi
Oren şi Oţem, din Ahiia. Şi Ierahmeel a avut o altă soţie, şi numele ei era Atara: ea a fost mama
lui Onam. Şi fiii lui Ram, întâiulnăscut al lui Ierahmeel, au fost:

10 *Rut 4.19,20.
Mt. 1.4.
**Num. 1.7;
2.3.

13 *1 Sam. 16.3;
16.6.

16 *2 Sam. 2.18
17 *2 Sam. 17.25

19 *Vers. 50.

20 *Ex. 31.2.
21 *Num. 27.1.

23 *Num. 32.41
Deut. 3.14.
Ios. 13.30.

24 *Cap. 4.5.

a Capii seminţiilor b Zabdi c Sau „Darda“ d Acan e Sau „a lucrat cu necredincioşie“ f Caleb, v.18
g Sept. „Salmon“ h Havot-Iair i Sau „Caleb a venit la Efrata. Şi Abiia ...“ j Sau „Apoi Heţron a murit

în Caleb-Efrata; altă soţie a lui Heţron a fost Abiia, şi ea i-a născut pe Aşhur“
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fiul său; Ieatrai, fiul său.
22
Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul
său; Core, fiul său; Asir, fiul său;
23 Elcana, fiul său; şi Ebiasaf, fiul
24 său; şi Asir, fiul său; Tahat, fiul
său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul
25 *Vers. 35,36. 25 său; şi Saul, fiul său. Şi fiii lui El26 cana: Amasai* şi Ahimot. Elcana – fiii lui Elcana: Ţofai, fiul
27 său; şi Nahat, fiul său. Eliab, fiul
său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul
28 său. Şi fiii lui Samuel: întâiulnăscuta, Vaşni, şi al doilea Abiia.
29
Fiii lui Merari: Mahli; Libni,
fiul său; Şimei, fiul său; Uza,
30 fiul său; Şimea, fiul său; Haghia,
fiul său; Asaia, fiul său.
31
Şi aceştia sunt aceia pe care
Leviţii
cântăreţi:
i-a pus David peste slujba cânHeman, Asaf
tării în casa Domnului, după ce
şi Etan
31 *Cap. 16.1. 32 chivotul a avut odihnă*. Şi slujeau înaintea locaşului cortului
întâlnirii cu cântare până când a
construit Solomon casa Domnului în Ierusalim; şi stăteau acolo
după rânduiala aşezată pentru
33 slujbă. Şi aceştia sunt cei care
stăteau, şi fiii lor:
Dintre fiii chehatiţilor: Heman, cântăreţul, fiul lui Ioel, fiul
34 lui Samuel, fiul lui Elcana, fiul
lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul
35 lui Toah b, fiul lui Ţuf, fiul lui
Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui
36 Amasai, fiul lui Elcana, fiul lui
Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Ţe37 *Ex. 6.24.
37 fania, fiul lui Tahat, fiul lui Asir,
fiul lui Ebiasaf*, fiul lui Core,
38 fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat,
fiul lui Levi, fiul lui Israel.
Şi fratele său, Asaf, care stă39
tea la dreapta lui: Asaf, fiul lui
40 Berechia, fiul lui Şimea, fiul lui
Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui
41 Malchia, fiul lui Etni, fiul lui
42 Zerah, fiul lui Adaia, fiul lui
Etan, fiul lui Zima, fiul lui Şimei,
43 fiul lui Iahat, fiul lui Gherşom,
fiul lui Levi.
44
Şi fiii lui Merari, fraţii lor, la

6:61

stânga: Etan, fiul lui Chişic, fiul
45 lui Abdi, fiul lui Maluc, fiul lui
Haşabia, fiul lui Amaţia, fiul lui
46 Hilchia, fiul lui Amţi, fiul lui
47 Bani, fiul lui Şemer, fiul lui Mahli,
fiul lui Muşi, fiul lui Merari, fiul
lui Levi.
Şi fraţii lor, leviţii, au fost daţi
48
pentru toată slujba locaşului casei
lui Dumnezeu.
Aaron
49
Şi Aaron şi fiii săi aduceaud
şi
fiii lui
ceea ce se ardea pe altarul* arderii-de-tot şi pe altarul** tămâ- 49 *Lev. 1.9.
**Ex. 30.7.
iei, pentru toată slujba Sfintei
Sfintelor şi ca să facă ispăşire
pentru Israel, după toate câte
poruncise Moise, robul lui Dumnezeu.
50
Şi aceştia erau fiii lui Aaron:
Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său;
51 Abişua, fiul său; Buchi, fiul său;
Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său;
52 Meraiot, fiul său; Amaria, fiul
53 său; Ahitub, fiul său; Ţadoc, fiul
său; Ahimaaţ, fiul său.
Şi acestea sunt locuinţele lor, Locurile date
54
leviţilor
după aşezările lor în tabără, în
hotarele lor. Pentru fiii lui Aaron, 54 *Ios. 21.4;
21.10.
din familia chehatiţilor, pentru
55 că al lor a fost sorţul*, lor le-au 55 *Ios. 21.11;
21.12.
dat Hebronul*, şi împrejurimile
56 sale, în ţara lui Iuda; dar câmpii- 56 *Ios. 14.13;
15.13.
le* cetăţii şi satele ei le-au dat lui
57 Caleb, fiul lui Iefune. Şi fiilor lui 57 *Ios. 21.13.
Aaron* au dat cetăţile de scăpare: Hebronul, şi Libna şi împrejurimile sale, şi Iatirul, şi Eştemoa
58 şi împrejurimile sale, şi Hilenul
şi împrejurimile sale, şi Debirul
59 şi împrejurimile sale, şi Aşanul şi
împrejurimile sale, şi Bet-Şeme60 şul şi împrejurimile sale. Şi, din
seminţia lui Beniamin: Gheba şi
împrejurimile sale, Alemetul şi
împrejurimile sale, şi Anatotul şi
împrejurimile sale. Toate cetăţile
lor: treisprezece cetăţi, după familiile lor.
61
Şi fiilor lui Chehat care mai 61 *Vers. 66.
rămăseseră li s-au dat prin sorţ*

a Este posibil să lipsească din text cuvântul „Ioel“; atunci s-ar fi citit: „întâiul-născut, Ioel, iar al doilea,
Abiia“ b Tohu (1 Sam.1.1) c Cuşaia (Cap. 15.17) d Lit. „ardeau ca tămâia“
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31 *Vers. 34,35.

36 *Cap. 11.41.

49 *Ios. 15.17.

a Ben-Hur

şi Iamin şi Echer. Şi fiii lui
Onam au fost: Şamai şi Iada. Şi
fiii lui Şamai: Nadab şi Abişur.
29 Şi numele soţiei lui Abişur era
Abihail; şi ea i-a născut pe Ahban
30 şi pe Molid. Şi fiii lui Nadab:
Seled şi Apaim; şi Seled a murit
31 fără copii. Şi fiii lui Apaim: Işei;
şi fiii lui Işei: Şeşan; şi fiii lui
32 Şeşan*: Ahlai. Şi fiii lui Iada,
fratele lui Şamai: Ieter şi Ionatan.
33 Şi Ieter a murit fără copii. Şi fiii
lui Ionatan: Pelet şi Zaza. Aceştia
34 au fost fiii lui Ierahmeel. Şi Şeşan nu a avut fii, ci fiice. Şi Şeşan
avea un slujitor egiptean, al cărui
35 nume era Iarha. Şi Şeşan a dat
pe fiica sa de soţie lui Iarha, slujitorul său, şi ea i-a născut pe Atai.
36 Şi Atai a născut pe Natan şi Natan
37 a născut pe Zabad*; şi Zabad a
născut pe Eflal şi Eflal a născut
38 pe Obed; şi Obed a născut pe Ie39 hu şi Iehu a născut pe Azaria; şi
Azaria a născut pe Haleţ şi Haleţ
40 a născut pe Elasa; şi Elasa a născut pe Sismai şi Sismai a născut
41 pe Şalum; şi Şalum a născut pe
Iecamia şi Iecamia a născut pe
Elişama.
42
Şi fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, au fost: Meşa, întâiulnăscut al său, el este tatăl lui Zif,
şi fiii lui Mareşa, tatăl lui He43 bron. Şi fiii lui Hebron: Core şi
44 Tapuah şi Rechem şi Şema. Şi Şema a născut pe Raham, tatăl lui
Iorcheam; şi Rechem a născut pe
45 Şamai. Şi fiul lui Şamai a fost
Maon; şi Maon a fost tatăl lui
46 Bet-Ţur. Şi Efa, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran şi pe Moţa
şi pe Gazez. Şi Haran a născut pe
47 Gazez. Şi fiii lui Iahdai au fost:
Reghem şi Iotam şi Gheşan şi Pe48 let şi Efa şi Şaaf. Ţiitoarea lui Caleb, Maaca, a născut pe Şeber şi
49 pe Tirhana. Şi a născut şi pe Şaaf,
tatăl lui Madmana, pe Şeva, tatăl
lui Macbena şi tatăl lui Ghibea.
Şi fiica lui Caleb a fost Acsa*.
b Sau „Haţi-Hamenuhot“

3:14

Aceştia sunt fiii lui Caleb: fiul
lui Hura, întâiul-născut al Efratei: Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim; Salma,
51 tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet52 Gader. Şi fiii lui Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe şi jumă53 tate din cei din Menuhotb. Şi familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriţii
şi cei din Put şi şumatiţii şi mişraiţii;
din ei au ieşit cei din Ţoreea şi cei
54 din Eştaol. Fiii lui Salma: Betleem
şi cei din Netofa, Atrot-Bet-Ioab şi
jumătate din cei din Manahatc şi
55 ţoreiţii. Şi familiile scriitorilor care
55 *Jud. 1.16.
locuiau în Iaebeţ: cei din Tireea, cei
**Ier. 35.2.
din Şimeea, cei din Sucat. Aceştia
sunt cheniţii*, care au ieşit din
Hamat, tatăl casei lui Recab**.
lui
3 Şi aceştia sunt fiii lui David, Familia
David
care i s-au născut în Hebron: întâiul-născut, Amnon*, din Ahinoam** din Izreel†; al doilea, 1 *2 Sam. 3.2.
**1 Sam. 25.43
Danield††, din Abigail*† car†Ios. 15.56.
†† 2 Sam.3.3
2 melita; al treilea, Absalom*, fiul
*†1 Sam. 25.39
Maachei, fiica lui Talmai, împăratul din Gheşur; al patrulea, 2 *2 Sam.13.37;
15.1.
3 Adonia**, fiul Haghitei; al cin**1 Împ.1.5.
cilea, Şefatia, din Abital; al şaselea, Itream, din Egla*, soţia lui. 3 *2 Sam. 3.5.
4 Şase i s-au născut în Hebron şi 4 *2 Sam. 2.11
**2 Sam. 5.5
acolo* a împărăţit şapte ani şi
şase luni; şi a împărăţit treizeci şi
5 trei de ani în Ierusalim**. Şi aceş5 *2 Sam. 5.14
tia i s-au născut* în Ierusalim:
Cap. 14.4.
**2 Sam. 12.24
Şimea şi Şobab şi Natan şi Soe
lomon**, patru, din Bat-Şua , fii6 ca lui Amiel; şi Ibhar şi Elişama
7 şi Elifelet şi Noga şi Nefeg şi Ia8 fia şi Elişama şi Eliada şi Elife- 8 *2 Sam. 5.14-16
9 let, nouă*; toţi erau fiii lui Da- 9 *2 Sam. 13.1
vid, în afară de fiii ţiitoarelor; şi
Tamar* era sora lor.
10
Şi fiul lui Solomon: Robo- Urmaşii lui
am*; Abiia, fiul său; Asa, fiul Solomon
11 său; Iosafat, fiul său; Ioram, fiul 10 *1 Împ.11.43;
15.6.
său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul
Mt. 1.7-10.
12 său; Amaţia, fiul său; Azaria, fiul
13 său; Iotam, fiul său; Ahaz, fiul
său; Ezechia, fiul său; Manase,
14 fiul său; Amon, fiul său; Iosia,
fiul său.
50

c Sau „haţi-hamanahetiţii“

d Chileab

e Bat-Şeba
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Şi fiii lui Iosia: întâiul-născut,
Iohanan; al doilea, Ioiachim; al
treilea, Zedechia; al patrulea, Şa16 lum. Şi fiii lui Ioiachim: Ieconia,
17 fiul său; Zedechia, fiul său. Şi fiii
lui Ieconia: Asir; Şealtiel, fiul său.
18 Şi Malchiram şi Pedaia şi Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.
19 Şi fiii lui Pedaia: Zorobabel şi
Şimei. Şi fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania şi Şelomit, sora
20 lor; şi Haşuba şi Ohel şi Berechia
şi Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci.
21 Şi fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan,
22 fiii lui Obadia, fiii lui Şecania. Şi
22 *Ezra 8.2.
fiii lui Şecania: Şemaia. Şi fiii lui
Şemaia: Hatuş* şi Igheal şi Bari23 ah şi Nearia şi Şafat, şase. Şi fiii
lui Nearia: Elioenai şi Ezechia
24 şi Azricam, trei. Şi fiii lui Elioenai: Hodavia şi Eliaşib şi Pelaia
şi Acub şi Iohanan şi Delaia şi
Anani, şapte.
Fiii lui Iuda: Pereţ*, Heţron
Alţi urmaşi 4
ai lui Iuda 2 şi Carmi şi Hur şi Şobal. Şi Reaia, fiul lui Şobal, a născut pe Ia1 *Gen. 38.29;
hat; şi Iahat a născut pe Ahumai
46.12.
şi pe Lahad. Acestea sunt famili3 ile celor din Ţoreea. Şi aceştia sunt
din tatăl lui Etama: Izreel şi Işma
şi Idbaş; şi numele surorii lor era
4 Haţelelponi; şi Penuel, tatăl
4 *Ex. 31.2.
lui Ghedor; şi Ezer, tatăl lui HuCap. 2.50.
şa. Aceştia sunt fiii lui Hur*, întâiul-născut al Efratei, tatăl lui
5 *Cap. 2.24.
5 Betleem. Şi Aşhur*, tatăl lui Tecoa, a avut două soţii: Helea şi
6 Naara. Şi Naara i-a născut pe Ahuzam şi pe Hefer şi pe Temeni
şi pe Ahaştari. Aceştia sunt fiii
7 Naarei. Şi fiii Heleei sunt: Ţeret
8 şi Ţoharb şi Etnan. Şi Coţ a născut pe Anub şi pe Haţobeba şi
familiile lui Aharhel, fiul lui Ha9 rum. Şi Iaebeţ a fost mai preţu9 *Gen. 34.19.
itc* decât fraţii săi, şi mama sa
i-a pus numele Iaebeţd, zicând:
„Pentru că l-am născut cu durere“.
10 Şi Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul
15

lui Israel, zicând: „Dacă m-ai binecuvânta mult şi mi-ai întinde
hotarul şi mâna Ta ar fi cu mine
şi m-ai feri de rău, ca să fiu fără
dureree!...“ Şi Dumnezeu a făcut
să aibă ce ceruse.
11
Şi Chelub, fratele lui Şuha, a
născut pe Mechir; el a fost tatăl
12 lui Eşton. Şi Eşton a născut pe
Bet-Rafa şi pe Paseah şi pe Techina, tatăl cetăţii lui Nahaş. A13 ceştia sunt bărbaţii din Reca. Şi
fiii lui Chenaz: Otniel* şi Seraia.
14 Şi fiii lui Otniel: Hatat. Şi Meonotai a născut pe Ofra; şi Seraia
a născut pe Ioab, tatăl Văii Meşteşugarilor*; pentru că erau meş15 teşugari. Şi fiii lui Caleb, fiul
lui Iefune: Iru, Ela şi Naam; şi
16 fiii lui Ela: ... şi Chenaz. Şi fiii lui
Iehaleleel: Zif şi Zifa, Tiria şi
17 Asareel. Şi fiii lui Ezra: Ieter şi
Mered şi Efer şi Ialon; şi eaf a
rămas însărcinată şi a născut
pe Miriam şi pe Şamai şi pe Iş18 bah, tatăl lui Eştemoa. Şi soţia sa,
Iudeicag, a născut pe Iered, tatăl
lui Ghedor, şi pe Heber, tatăl lui
Soco, şi pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceştia sunt fiii Bitiei, fiica
lui Faraon, pe care a luat-o Mered.
19 Şi fiii soţiei lui Hodia, sora lui
Naham, au fost: tatăl lui Chehila
garmitul şi Eştemoa maacatitul.
20 Şi fiii lui Simon: Amnon şi Rina,
Ben-Hanan şi Tilon. Şi fiii lui Işei:
Zohet şi Ben-Zohet.
21
Fiii lui Şela, fiul* lui Iuda:
Er, tatăl lui Leca, şi Laeda, tatăl
lui Mareşa, şi familiile casei
lucrătorilor de pânză fină din
22 casa lui Aşbea, şi Iochim şi
bărbaţii din Cozeba şi Ioas şi
Saraf, care au stăpânit peste
Moab şi peste Iaşubi-Lehem.
Şi acestea sunt lucruri vechi.
23 Aceştia erau olarii şi cei care
locuiau în livezi şi în împrejmuiri: locuiau acolo, la împărat,
pentru lucrul lui.

a În Sept. „aceştia sunt fiii lui Etam“ b Iţcar c Sau „mai onorabil“ d Care
produce durere e Sau „necaz“ f Probabil Bitia g Sau „Iehudia“
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13 *Ios. 15.17.
14 *Neem. 11.3.

21 *Gen. 38.1,5;
46.12.
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Urmaşii lui 24
Fiii lui Simeon: Nemuel şi IaSimeon
25 min, Iarib, Zerah, Saul; Şalum,

fiul său; Mibsam, fiul său; Mişfiul său. Şi fiii lui Mişma:
Hamuel, fiul său; Zacur, fiul său;
27 Şimei, fiul său. Şi Şimei a avut
şaisprezece fii şi şase fiice, dar
fraţii săi nu au avut mulţi fii şi
toate familiile lor nu s-au înmul28 ţit ca fiii lui Iuda. Şi au locuit la
Beer-Şeba* şi la Molada şi la
29 Haţar-Şual şi la Bilha şi la Eţem
30 şi la Tolad a* şi la Betuel şi la
31 Horma şi la Ţiclag şi la BetMarcabot şi la Haţar-Susim şi la
Bet-Birei şi la Şaaraim. Acestea
au fost cetăţile lor până a înce32 put David să împărăţească. Şi
satele lor erau: Etam şi Ain, Rimon şi Tochen şi Aşan, cinci ce33 tăţi; şi toate satele lor care erau
în jurul acestor cetăţi, până la
Baal. Acestea sunt locuinţele lor
şi registrul lor genealogic.
34
Şi Meşobab şi Iamlec şi Ioşa,
35 fiul lui Amaţia, şi Ioel şi Iehu,
fiul lui Ioşibia, fiul lui Seraia, fiul
36 lui Asiel, şi Elioenai şi Iaacoba
şi Ieşohaia şi Asaia şi Adiel şi
37 Ieşimiel şi Benaia; şi Ziza, fiul
lui Şifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Şimri, fiul lui Şema38 ia. Aceştia, amintiţib după nume,
au fost capi ai familiilor lor, şi
casele lor părinteşti s-au înmulţit
39 mult. Şi au mers la intrarea Ghedorului, până spre răsăritul văii,
să caute păşune pentru turmele
40 lor. Şi au găsit o păşune grasă
şi bună şi un ţinut întins şi liniştit şi rodnic, pentru că cei care
au locuit mai înainte acolo erau
41 din Ham. Şi aceştia, scrişi după
nume, au venit în zilele lui Ezechia,
împăratul lui Iuda, şi au lovit*
corturile lor şi pe maoniţic, care se
găseau acolo, şi i-au nimicit cu
desăvârşire până în ziua aceasta
şi au locuit în locul lor, pentru că
acolo erau păşuni pentru turmele
42 lor. Şi dintre ei, dintre fiii lui
26 ma,

28 *Ios. 19.2.
29 *Ios.15.30.

41 *2 Împ. 18.8.

a Sau „Etolad“

b Lit. „au venit“
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Simeon, cinci sute de bărbaţi au
mers la muntele Seir, având în
fruntea lor pe Pelatia şi pe Nearia
şi pe Refaia şi pe Uziel, fiii lui Işei.
43 Şi au bătut rămăşiţa* amaleciţilor 43 *1 Sam. 15.8;
30.17.
care scăpaseră şi au locuit acolo
2 Sam. 8.12.
până în ziua aceasta.
lui
5 Şi fiii lui Ruben, întâiul-năs- Urmaşii
Ruben
cut al lui Israel (pentru că el era
întâiul-născut*, dar, fiindcă înti- 1 *Gen. 29.32;
nase** patul tatălui său, dreptul†
49.3.
**Gen. 35.22;
său de naştered a fost dat fiilor
49.4.
lui Iosif, fiul lui Israel; dar genea†Gen. 48.15;
48.22.
logia nu este înscrisă după drep2 tul de naştere, pentru că Iuda* a 2 *Gen. 49.8;
49.10.
avut întâietatea între fraţii săi şi
Ps. 60.7;
din el este conducătorul**, dar
108.8.
**Mica 5.2.
dreptul de naştere a fost al lui IoMt. 2.6.
3 sif) – fiii lui Ruben*, întâiul-născut
al lui Israel: Enoh şi Palu, Heţron 3 *Gen. 46.9.
Ex. 6.14.
4 şi Carmi. Fiii lui Ioel: Şemaia, fiul
Num. 26.5,6.
său; Gog, fiul său; Şimei, fiul său;
5 Mica, fiul său; Reaia, fiul său;
6 Baal, fiul său; Beera, fiul său, pe
care l-a dus captiv Tilgat-Pilneser,
împăratul Asiriei; el era căpete7 nia rubeniţilor. Şi fraţii lui, după 7 *Vers. 17.
familiile lor, în registrul* genealogiilor generaţiilor lor, erau: că8 petenia Ieiel, şi Zaharia, şi Bela 8 *Ios. 13.15;
13.16.
fiul lui Azaz, fiul lui Şema, fiul lui
Ioel, care locuia în Aroer* şi
9 până la Nebo şi Baal-Meon. Şi a
9 *Ios. 22.9.
locuit la răsărit, până la intrarea
pustiului de lângă râul Eufrat,
pentru că turmele lor se înmulţi10 seră în ţara* Galaadului. Şi, în
zilele lui Saul, au făcut război 10 *Gen. 25.12.
împotriva hagareniţilor* şi aceştia
au căzut prin mâna lor; şi au locuit în corturile lor, în tot răsăritul
Galaadului.
11
Şi fiii lui Gad au locuit în fa- Urmaşii lui
Gad
ţa lor, în ţara Basanului*, până
12 la Salca. Ioel era căpetenia, şi 11 *Ios. 13.11;
13.24.
Şafam, al doilea; şi Iaenai şi Şa13 fat, în Basan. Şi fraţii lor, după
casele părinţilor lor: Micael şi
Meşulam şi Şeba şi Iorai şi Iaecan
14 şi Zia şi Eber, şapte. Aceştia
erau fiii lui Abihail, fiul lui

c Sau „locuinţele“

d Dreptul de întâi-născut
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Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui
Ieşişai, fiul lui Iahdo, fiul lui
15 Buz. Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui
Guni, era capul casei lor părin16 *Cap. 27.29.
16 teşti. Şi au locuit în Galaad, în
Basan şi în cetăţile lui şi în toate
împrejurimile Saronului*, până la
17 *2 Împ. 15.5; 17 marginile lor. Toţi au fost înscrişi
15.32.
după genealogie în zilele lui Io**2Împ.14.16;
tam*, împăratul lui Iuda, şi în
14.28.
zilele lui Ieroboam**, împăratul
lui Israel.
Fiii lui Ruben şi gadiţii şi juFapte ale
18
seminţiilor de
mătatea seminţiei lui Manase,
la răsărit de
dintre
bărbaţii luptători care purIordan
tau scut şi sabie şi trăgeau cu
arcul şi erau pricepuţi la război,
erau patruzeci şi patru de mii
şapte sute şaizeci, în stare să
19 *Gen. 25.15. 19 iasă la război. Şi au făcut răzCap. 1.31.
boi cu hagareniţii, cu Ietur* şi
20
Nafiş
şi Nodab. Şi au fost aju20 *Vers. 22.
**Ps. 22.4,5.
taţi* împotriva lor, şi hagareniţii
şi toţi câţi erau cu ei au fost
daţi în mâna lor, pentru că au
strigat către Dumnezeu în luptă;
şi El a fost înduplecat de ei, fiind21 că se încrezuseră** în El. Şi ei
le-au luat turmele: din cămilele lor,
cincizeci de mii; şi din oi, două
sute cincizeci de mii; şi din măgari, două mii; şi suflete ome22
neşti, o sută de mii. Pentru că
22 *2 Împ. 15.29;
17.6.
mulţi au căzut ucişi, căci lupta era
de la Dumnezeu. Şi au locuit în
locul lor până la captivitate*.
Urmaşii
23
Şi fiii jumătăţii seminţiei lui
jumătăţii
Manase
au locuit în ţară, de la
seminţiei lui
Basan până la Baal-Hermon şi
Manase
24 Senir şi muntele Hermon. Şi aceştia erau capii caselor lor părinteşti: Efer şi Işei şi Eliel şi
Azriel şi Ieremia şi Hodavia şi
Iahdiel, bărbaţi puternici şi viteji, bărbaţi renumiţi, capi ai ca25
selor lor părinteşti. Şi au pă25 *2 Împ. 17.7.
cătuit împotriva Dumnezeului părinţilor lor şi au curvit* după
dumnezeii popoarelor ţării, pe
care le nimicise Dumnezeu di26 naintea lor. Şi Dumnezeul lui Israel a trezit duhul lui Pul*, îm448

păratul Asiriei, şi duhul lui Til- 26 *2 Împ. 15.19
**2Împ.15.29
gat-Pilneser**, împăratul Asiriei;
†2 Împ. 17.6;
18.11.
şi el a deportat pe rubeniţi şi
pe gadiţi şi jumătate din seminţia lui Manase şi i-a dus la
Halah†, şi la Habor, şi la Hara,
şi la râul Gozan, până în ziua
aceasta.
lui
6 Fiii lui Levi: Gherşon*, Che- Urmaşii
Levi
hat şi Merari.
2
Şi fiii lui Chehat: Amram, Iţe- 1 *Gen. 46.11.
Ex. 6.16.
3 har*, Hebron şi Uziel. Şi fiii lui
Num. 26.57.
Amram: Aaron şi Moise şi MaCap. 23.6.
ria. Şi fiii lui Aaron*: Nadab şi 2 *Vers. 18,22.
4 Abihu, Eleazar şi Itamar. Eleazar
a născut pe Fineas. Fineas a năs- 3 *Lev. 10.1.
5 cut pe Abişua; şi Abişua a născut
pe Buchi; şi Buchi a născut pe
6 Uzi; şi Uzi a născut pe Zerahia;
şi Zerahia a născut pe Meraiot;
7 şi Meraiot a născut pe Amaria;
şi Amaria a născut pe Ahitub;
8 şi Ahitub* a născut pe Ţadoc**; 8 *2 Sam. 8.17
**2 Sam. 15.27
şi Ţadoc a născut pe Ahimaaţ;
9 şi Ahimaaţ a născut pe Azaria; şi
10 Azaria a născut pe Iohanan; şi 10 *2 Cr. 26.17;
26.18.
Iohanan a născut pe Azaria; el
**1 Împ.6.1.
este acela care făcea slujba de
2 Cr. 3.1.
preot* în casa** pe care a con11 struit-o Solomon în Ierusalim; şi 11 *Ezra 7.3.
Azaria* a născut pe Amaria; şi A12 maria a născut pe Ahitub; şi Ahitub a născut pe Ţadoc; şi Ţadoc
13 a născut pe Şalum; şi Şalum a
născut pe Hilchia; şi Hilchia a
14 născut pe Azaria; şi Azaria a 14 *Neem. 11.11
născut pe Seraia*; şi Seraia a
15 născut pe Iehoţadac. Şi Iehoţa- 15 *2 Împ. 25.18
dac a mers în captivitate când
Domnul a deportat* pe Iuda şi
Ierusalimul, prin mâna lui Nebucadneţar.
16
Fiii lui Levi: Gherşom*, Che- 16 *Ex. 6.16.
17 hat şi Merari. Şi acestea sunt numele fiilor lui Gherşom: Libni şi
18 Şimei. Şi fiii lui Chehat: Amram,
19 Iţehar şi Hebron şi Uziel. Fiii
lui Merari: Mahli şi Muşi. Şi acestea sunt familiile lui Levi, după părinţii lor:
20
de la Gherşom: Libni, fiul său; 20 *Vers. 42.
Iahat, fiul său; Zima*, fiul său;
21 Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah,

1 CRONICI
61 **Ios. 21.5.

63 *Ios. 21.7,34

66 *Vers. 61.
67 *Ios. 21.21.

68 *Ios. 21.22-35
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din familiile seminţiei, din jumătatea seminţiei, jumătatea** lui
62 Manase, zece cetăţi. Şi fiilor lui
Gherşom, după familiile lor, din
seminţia lui Isahar, şi din seminţia lui Aşer, şi din seminţia lui
Neftali, şi din seminţia lui Manase, în Basan, treisprezece cetăţi.
63 Fiilor lui Merari, prin sorţ, după
familiile lor, din seminţia lui Ruben, şi din seminţia lui Gad, şi
din seminţia lui Zabulon, două64 sprezece* cetăţi. Şi fiii lui Israel
au dat leviţilor cetăţile şi împre65 jurimile lor. Şi au dat prin sorţ, din
seminţia fiilor lui Iuda şi din seminţia fiilor lui Simeon şi din seminţia fiilor lui Beniamin, aceste cetăţi, care au fost numite pe
nume.
66
Şi unii* din familiile fiilor lui
Chehat aveau cetăţile hotarului lor
67 din seminţia lui Efraim. Şi le-au
dat* cetăţile de scăpare: Sihemul
şi împrejurimile sale în ţinutul
muntos al lui Efraim, şi Ghezerul
68 şi împrejurimile sale, şi Iocmeamul* şi împrejurimile sale, şi
Bet-Horonul şi împrejurimile
69 sale, şi Aialonul şi împrejurimile
sale, şi Gat-Rimonul şi împre70 jurimile sale. Şi, din jumătatea seminţiei lui Manase: Anerul şi
împrejurimile sale, şi Bileamul şi
împrejurimile sale, pentru familiile celorlalţi fii ai lui Chehat.
71
Fiilor lui Gherşom li s-au dat
din familia jumătăţii seminţiei
lui Manase: Golanul, în Basan, şi
împrejurimile sale, şi Aştarotul şi
72 împrejurimile sale. Şi, din seminţia lui Isahar: Chedeşul şi împrejurimile sale, Dobratul şi îm73 prejurimile sale, Ramotul şi împrejurimile sale, şi Anemul şi
74 împrejurimile sale. Şi, din seminţia lui Aşer: Maşalul şi împrejurimile sale, Abdonul şi împre75 jurimile sale, şi Hucocul şi împrejurimile sale, şi Rehobul şi
76 împrejurimile sale. Şi, din seminţia lui Neftali: Chedeşul, în Galileea, şi împrejurimile sale, Ha-

monul şi împrejurimile sale,
şi Chiriataimul şi împrejurimile
sale.
77
Celorlalţi leviţi, fii ai lui Merari, le-au dat din seminţia lui
Zabulon: Rimonoul şi împrejurimile sale, Taborul şi împreju78 rimile sale. Şi, dincolo de Iordan,
în faţa Ierihonului, la răsăritul
Iordanului, din seminţia lui Ruben: Beţerul, în pustiu, şi împrejurimile sale, şi Iahţa şi îm79 prejurimile sale, şi Chedemotul şi
împrejurimile sale, şi Mefaatul şi
80 împrejurimile sale. Şi, din seminţia
lui Gad: Ramotul, în Galaad, şi
împrejurimile sale, şi Maha81 naimul şi împrejurimile sale, şi
Hesbonul şi împrejurimile sale,
şi Iaezerul şi împrejurimile sale.
lui
7 Şi fiii lui Isahar*: Tola şi Pua, Urmaşii
Isahar
2 Iaşub şi Şimron, patru. Şi fiii
lui Tola: Uzi şi Refaia şi Ieriel
şi Iahmai şi Ibsam şi Samuel, 1 *Gen. 46.13.
Num. 26.23.
capii caselor lor părinteşti, ai lui
Tola, bărbaţi viteji, după genea- 2 *2 Sam. 24.1;
24.2.
logiile lor; numărul* lor în zilele
Cap. 27.1.
lui David era douăzeci şi două
3 de mii şase sute. Şi fiii lui Uzi:
Izrahia; şi fiii lui Izrahia: Micael şi Obadia şi Ioel şi Işia, cinci,
4 toţi capi între ei. Şi cu ei, după
genealogiile lor, după casele
lor părinteşti, erau cete ale oştirii
pentru luptă, treizeci şi şase
de mii, pentru că aveau multe
5 soţii şi fii. Şi fraţii lor, din
toate familiile lui Isahar, bărbaţi
viteji, înscrişi după genealogie,
erau în total optzeci şi şapte de
mii.
6
Ai lui Beniamin*: Bela şi Be- Urmaşii lui
7 cher şi Iediael, trei. Şi fiii lui Beniamin
Bela: Eţbon şi Uzi şi Uziel şi Ieri- 6 *Gen. 46.21.
mot şi Iri, cinci capi ai caselor
Num. 26.38.
Cap. 8.1.
părinteşti, bărbaţi viteji; şi au fost
înscrişi după genealogia lor,
douăzeci şi două de mii treizeci
8 şi patru. Şi fiii lui Becher: Zemira şi Ioaş şi Eliezer şi Elioenai
şi Omri şi Ieremot şi Abiia şi Anatot şi Alamet. Toţi aceştia erau
9 fiii lui Becher. Şi ei au fost în-
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12 *Num. 26.39.

Urmaşii lui
Neftali şi ai
lui Manase
13 *Gen. 46.24.

17 *1 Sam. 12.11

18 *Num. 26.30.

Urmaşii lui
Efraim
20 *Num. 26.35.

scrişi după genealogia lor, după
generaţiile lor, capi ai caselor lor
părinteşti, bărbaţi viteji, două10 zeci de mii două sute. Şi fiii lui
Iediael: Bilhan. Şi fiii lui Bilhan:
Ieuş şi Beniamin şi Ehud şi Che11 naana şi Zetan şi Tarsis şi Ahişahar. Toţi aceştia erau fiii lui
Iediael, după capii părinteştia, bărbaţi viteji, şaptesprezece mii două
sute, care ieşeau la oştire, la
12 luptă. Şi Şupim* şi Hupim, fiii
lui Ir-Huşim, fiii lui Aher.
13
Fiii lui Neftali: Iahţiel şi Guni
şi Ieţer şi Şalum*, fiii Bilhei.
14
Fiii lui Manase: Asriel, ...b pe
care l-a născut ea. Şi ţiitoarea lui
aramaică a născut pe Machir, ta15 tăl lui Galaad. Şi Machir a luat de
soţie pe sora lui Hupim şi a lui
Şupim, şi numele surorii lui era
Maaca şi numele celui de-al
doilea fiu era Ţelofhad; şi Ţe16 lofhad avea fiice. Şi Maaca, soţia
lui Machir, a născut un fiu şi i-a
pus numele Pereş. Şi numele
fratelui său era Şereş şi fiii săi
17 erau Ulam şi Rechem. Şi fiii lui
Ulam: Bedan*. Aceştia erau fiii
lui Galaad, fiul lui Machir, fiul
18 lui Manase. Şi sora lui, Hamolechet, a născut pe Işhod şi pe A19 biezer* şi pe Mahla. Şi fiii lui
Şemida erau: Ahian şi Şehem şi
Lichi şi Aniam.
20
Şi fiii lui Efraim*: Şutelah; şi
Bered, fiul său; şi Tahat, fiul său;
şi Eleada, fiul său; şi Tahat, fiul
21 său; şi Zabad, fiul său; şi Şutelah, fiul său; şi Ezer şi Elead. Şi
oamenii din Gat, care se născuseră în ţară, i-au ucis, pentru că ei
22 coborâseră să le ia turmele. Şi Efraim, tatăl lor, a jelit multe zile
şi fraţii lui au venit ca să-l mân23 gâie. Şi a intrat la soţia sa şi ea a
rămas însărcinată şi a născut un
fiu şi el i-a pus numele Beriac,
pentru că era nenorocire în casa
24 lui. Şi fiica lui era Şeera; şi ea a
zidit Bet-Horonul de jos şi Bet-

a Capii seminţiei sau ai familiei
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Horonul de sus şi Uzen-Şeera.
Refah era fiul său, şi Reşef; şi
Telah, fiul său; şi Iahan, fiul său.
26 Laedan, fiul său; Amihud, fiul
27 său; Elişama, fiul său; Nun, fiul
28 său; Iosua, fiul său. Şi stăpânirile 28 *Ios. 16.7.
şi locuinţele lor erau: Betelul şi
cetăţile sale, şi spre răsărit Naaranul*, şi spre apus Ghezerul şi
cetăţile sale, şi Sihemul şi cetăţile sale, până la Gaza şi cetăţile
29 sale. Şi în mâinile fiilor lui Ma- 29 *Ios. 17.7.
nase* erau Bet-Şeanul şi cetăţile
**Ios. 17.11.
sale, Taanacul şi cetăţile sale, Meghidoul** şi cetăţile sale, Dorul
şi cetăţile sale. Fiii lui Iosif, fiul
lui Israel, au locuit în acestea.
30
Fiii lui Aşer*: Imna şi Işva Urmaşii lui
Aşer
şi Işvi şi Beria; Serah, sora lor.
31 Şi fiii lui Beria: Heber şi Mal- 30 *Gen. 46.17.
Num. 26.44.
chiel; el este tatăl lui Birzavit.
32 Şi Heber a născut pe Iaflet şi pe
Şomer şi pe Hotam şi pe Şua,
33 sora lor. Şi fiii lui Iaflet: Pasac
şi Bimhal şi Aşvat. Aceştia sunt
34 fiii lui Iaflet. Şi fiii lui Şamer:
Ahi şi Rohega şi Huba şi Aram.
35 Şi fiii d lui Helem, fratele său:
Ţofah şi Imna şi Şeleş şi Amal.
36 Fiii lui Ţofah: Suah şi Harnefer
37 şi Şual şi Beri şi Imra, Beţer şi
Hod şi Şama şi Şilşa şi Itran
38 şi Beera. Şi fiii lui Ieter: Iefune
39 şi Pispa şi Ara. Şi fiii lui Ula: A40 rah şi Haniel şi Riţia. Toţi aceştia
erau fiii lui Aşer, capi ai caselor
părinteşti, aleşi, bărbaţi viteji,
capi ai căpeteniilor. Şi numărul
lor, după genealogia lor, scrişi
ca buni pentru slujbă la luptă,
era douăzeci şi şase de mii de
oameni.
lui
8 Şi Beniamin a născut pe Be- Urmaşii
la*, întâiul-născut al său, pe Aş- Beniamin
bel, al doilea, pe Ahrah, al trei- 1 *Gen. 46.21.
Num. 26.38.
2 lea, pe Noha, al patrulea, pe RaCap. 7.6.
3 fa, al cincilea. Şi Bela a avut fii:
4 Adar şi Ghera şi Abihud şi Abi5 şua şi Naaman şi Ahoah şi Ghe6 ra şi Şefufan şi Huram. Şi aceştia erau fiii lui Ehud (aceştia
25 Şi

b Se pare că aici lipseşte ceva din text

c În nenorocire

d Lit. „fiul“

451

1 CRONICI
6 *Cap. 2.52.

8:7

erau capii părinteşti ai locuitorilor din Gheba; şi au fost depor7 taţi la Manahat*, adică Naaman,
şi Ahiia şi Ghera. El i-a deportat):
şi el a născut pe Uza şi pe Ahi8 hud. Şi Şaharaim a născut copii
în ţara Moabului, după ce a lăsat
pe Huşim şi pe Baara, soţiile
9 sale. Şi a născut din Hodeş, soţia
sa, pe Iobab, şi pe Ţibia, şi pe
10 Meşa, şi pe Malcam, şi pe Ieuţ,
şi pe Şochia, şi pe Mirma. Aceştia erau fiii lui, capii părinteşti.
11 Şi din Huşim a născut pe Abitub
12 şi pe Elpaal. Şi fiii lui Elpaal:
Eber, şi Mişeam, şi Şemer, care
a construit Ono, şi Loda şi cetă13 ţile lor; şi Beria, şi Şema, care
erau capii părinteşti ai locuitorilor
din Aialon; ei au alungat pe locui14 torii Gatului. Şi Ahio, Şaşac, şi
15 Ieremot, şi Zebadia, şi Arad,
16 şi Eder, şi Micael, şi Işfa, şi Ioha,
17 fiii lui Beria. Şi Zebadia, şi Me18 şulam, şi Hizchi, şi Heber, şi Işmerai, şi Izlia, şi Iobab erau fiii
19 lui Elpaal. Şi Iachim, şi Zicri, şi
20 Zabdi, şi Elienai, şi Ţiltai, şi
21 Eliel, şi Adaia, şi Beraia, şi Şimrat
22 erau fiii lui Şimei. Şi Işpan, şi
23 Eber, şi Eliel, şi Abdon, şi Zicri,
24 şi Hanan, şi Hanania, şi Elam, şi
25 Antotia, şi Ifdeia şi Penuel erau
26 fiii lui Şaşac. Şi Şamşerai, şi
27 Şeharia, şi Atalia, şi Iaareşia,
şi Elia şi Zicri erau fiii lui Iero28 ham. Aceştia erau capi părinteşti
după genealogiile lor, oameni de
seamă; aceştia au locuit în Ierusalim.
Şi în Gabaon a locuit tatăl
Genealogia 29
lui Saul
lui Gabaon, şi numele soţiei* lui
30 era Maaca. Şi întâiul-născut al
29 *Cap. 9.35.
său era Abdon, şi Ţur, şi Chis, şi
31 Baal, şi Nadab, şi Ghedor, şi A32 hio, şi Zecher. Şi Miclot a născut
pe Şimea. Şi aceştia de asemenea au locuit lângă fraţii lor, în
Ierusalim, cu fraţii lor.
33 *1 Sam. 14.51 33
Şi Ner* a născut pe Chis; şi

Chis a născut pe Saul; şi Saul a
născut pe Ionatan şi pe MalchiŞua şi pe Abinadab şi pe Eşbaal.
34 Şi fiul lui Ionatan era Merib- 34 *2 Sam. 9.12
Baal; şi Merib-Baal a născut pe
35 Mica*. Şi fiii lui Mica erau:
Piton şi Melec şi Taerea şi Ahaz.
36 Şi Ahaz a născut pe Iehoada; şi
Iehoada a născut pe Alemet
şi pe Azmavet şi pe Zimri; şi Zim37 ri a născut pe Moţa; şi Moţa a 37 *Cap. 9.43.
născut pe Binea; Rafa* era fiul
său; Eleasa, fiul său; Aţel, fiul său.
38 Şi Aţel a avut şase fii şi acestea
sunt numele lor: Azricam, Bocru,
şi Ismael, şi Şearia, şi Obadia, şi
Hanan. Toţi aceştia erau fiii lui
39 Aţel. Şi fiii lui Eşec, fratele său,
erau: Ulam, întâiul-născut al său,
Ieuş, al doilea, Elifelet, al trei40 lea. Şi fiii lui Ulam erau bărbaţi
viteji, arcaşi. Şi au avut mulţi fii
şi nepoţi: o sută cincizeci. Toţi
aceştia erau dintre fiii lui Beniamin.
Locuitorii
9 Şi tot* Israelul a fost înscris Ierusalimului
după genealogie şi, iată, sunt
scrişi în cartea împăraţilor lui 1 *Ezra 2.59.
Israel. Şi Iuda a fost deportat la
Babilon, pentru păcatele saleb.
2
Şi locuitorii care au fost în- 2 *Ezra 2.70.
Neem. 7.73.
tâi* în stăpânirile lor, în cetăţile
**Ios. 9.27.
Ezra 2.43;
lor, erau: israeliţii, preoţii, levi8.20.
3 ţii şi netinimiic**. Şi la Ierusalim*
au locuit dintre fiii lui Iuda şi 3 *Neem. 11.1.
dintre fiii lui Beniamin şi dintre
4 fiii lui Efraim şi Manase: Utai,
fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul
lui Imri, fiul lui Bani, dintre fiii
5 lui Pereţ, fiul lui Iuda. Şi dintre
şiloniţid: Asaia, întâiul-născut, şi
6 fiii săi. Şi dintre fiii lui Zerah:
Ieuel, şi fraţii lor, şase sute nouăzeci.
7
Şi dintre fiii lui Beniamin:
Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui
8 Hodavia, fiul lui Hasenua; şi Ibneia, fiul lui Ieroham, şi Ela,
fiul lui Uzi, fiul lui Micri; şi Meşulam, fiul lui Şefatia, fiul lui

a Probabil, Lida din Fapte 9.32 b Sau „necredincioşia sa“ c Slujitori ai templului subordonaţi preoţilor;
de la ebr. „natan“, care înseamnă „a da“ d Sau „şelaniţi“
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fiul lui Ibnia; şi fraţii lor,
după genealogiile lor: nouă sute
cincizeci şi şase. Toţi aceşti bărbaţi erau capi părinteşti ai caselor lor părinteşti.
Preoţii din 10
Şi dintre preoţi*: Iedaeia, şi
Ierusalim 11 Iehoiarib, şi Iachin, şi Azaria,
fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam,
10 *Neem. 11.10
fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot,
fiul lui Ahitub, conducătorul casei
12 lui Dumnezeu, şi Adaia, fiul lui
Ieroham, fiul lui Paşhur, fiul lui
Malchia, şi Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meşulam, fiul lui Meşilemit, fiul lui
13 Imer, şi fraţii lor, capi ai caselor
lor părinteşti: o mie şapte sute şaizeci de oameni destoinici pentru
lucrul slujbei casei lui Dumnezeu.
Şi dintre leviţi: Şemaia, fiul
Leviţii şi 14
slujbele
lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul
lui Haşabia, dintre fiii lui Mera15 ri, şi Bacbacar, Hereş, şi Galal, şi
Matania, fiul lui Mica, fiul lui
16 Zicri, fiul lui Asaf, şi Obadia,
fiul lui Şemaia, fiul lui Galal,
fiul lui Iedutun, şi Berechia, fiul
lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele netofatiţilor.
17
Şi uşierii: Şalum, şi Acub, şi
Talmon, şi Ahiman, şi fraţii lor;
18 Şalum era capul. Şi până atunci
au fost la poarta împăratului,
spre răsărit: erau uşierii taberei
19 fiilor lui Levi. Şi Şalum, fiul lui
Kore, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, şi fraţii săi din casa tatălui
său, coreiţii, erau peste lucrul slujbei, păzitori ai pragurilor cortului; şi părinţii lor, rânduiţi peste
tabăra Domnului, erau păzitori
20
ai
intrării. Şi Fineas*, fiul lui
20 *Num. 31.6.
Eleazar, a fost mai înainte căpetenie peste ei; Domnul era cu el.
21 *Cap. 26.1,2. 21 Zaharia*, fiul lui Meşelemia, era
uşier la intrarea cortului întâlnirii.
22 Toţi aceştia, care au fost aleşi să
fie uşieri la praguri, erau două
sute doisprezece. Aceştia au fost
înscrişi după genealogie, după saa Sau „după credincioşia“
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tele lor. David şi Samuel, văză- 22 *1 Sam. 9.9.
torul*, îi aşezaseră în slujbaa lor.
23 Ei şi fiii lor erau la porţile casei
Domnului, casa cortului, ca s-o
păzeascăb.
24
Uşierii erau spre cele patru
vânturi: spre răsărit, spre apus,
25 spre nord şi spre sud. Şi fraţii 25 *2 Împ. 11.5.
lor, în satele lor, veneau după*
fiecare şapte zile, din timp în
26 timp, ca să stea cu ei. Pentru că 26 *Cap. 26.12.
în slujba lor aceştia patru erau
uşieri de frunte*: erau leviţi şi
erau peste cămărilec şi vistieriile
27 casei lui Dumnezeu. Şi ei rămâneau noaptea împrejurul casei lui
Dumnezeu, pentru că a lor era
paza, şi ei aveau cheia în fiecare
28 dimineaţă. Şi unii dintre eid aveau
în grijă uneltele slujirii, pentru
că ei le aduceau înăuntru după
număr şi le scoteau după număr.
29 Şi unii dintre ei erau puşi peste
vase, şi peste toate uneltele sfinte, şi peste floarea făinii, şi peste
vin, şi peste untdelemn, şi peste
30 tămâie, şi peste mirodenii. Şi unii 30 *Ex. 30.23.
dintre fiii preoţilor pregăteau mi31 rul* din mirodenii. Şi Matitia,
31 *Lev. 2.5;
dintre leviţi, întâiul-născut al lui
6.21.
Şalum coreitul, avea în grijă ceea
32 ce se făcea* în tigăi. Şi alţii din- 32 *Lev. 24.8.
tre fiii chehatiţilor, fraţii lor,
erau rânduiţi peste pâinile* de
pus în rânduri, ca să le pregătească
33 în fiecare sabat. Şi aceştia erau 33 *Cap. 6.31;
25.1.
cântăreţii*, capii părinţilor leviţilor, şi ei erau în camere, scutiţi
de orice slujbă, pentru că erau în
34 lucrarea lor zi şi noapte. Aceştia
sunt capii părinteşti ai leviţilor,
după genealogiile lor; capii aceştia au locuit în Ierusalim.
35
Şi în Gabaon a locuit tatăl Locuitorii
din Gabaon
lui Gabaon, Ieiel; şi numele soţi- şi casa lui
Saul
36 ei lui era Maaca*. Şi fiul său întâi-născut era Abdon, şi Ţur, şi 35 *Cap. 8.29.
Chis, şi Baal, şi Ner, şi Nadab,
37 şi Ghedor, şi Ahio, şi Zaharia, şi
38 Miclot. Şi Miclot a născut pe

b Sau „să poarte de grijă“

c Sau „cămările pentru provizii“

d Leviţi
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Şimeam. Şi ei au locuit lângă fraţii
lor în Ierusalim, cu fraţii lor.
39 *Cap. 8.33. 39 Şi Ner* a născut pe Chis şi Chis
a născut pe Saul şi Saul a născut
pe Ionatan, şi pe Malchi-Şua, şi
40 pe Abinadab, şi pe Eşbaal. Şi
fiul lui Ionatan era Merib-Baal;
şi Merib-Baal a născut pe Mica.
41 Şi fiii lui Mica: Piton, şi Melec,
42 *Cap. 8.35. 42 şi Tahrea, şi Ahaz. Şi Ahaz* a
născut pe Iaera şi Iaera a născut
pe Alemet, şi pe Azmavet, şi pe
Zimri; şi Zimri a născut pe Moţa;
43 şi Moţa a născut pe Binea şi pe
Rafaia, fiul său; Eleasa, fiul său;
44 Aţel, fiul său. Şi Aţel avea şase
fii, şi acestea sunt numele lor:
Azricam, Bocru, şi Ismael, şi Şearia, şi Obadia, şi Hanan. Aceştia
sunt fiii lui Aţel.
Moartea lui 10 Şi filistenii* s-au luptat cu
Saul şi a lui
Israel, şi bărbaţii lui Israel au fuIonatan
git dinaintea filistenilor şi au că1 *1 Sam. 31.1; 2 zut ucişi pe Muntele Ghilboa. Şi
31.2.
filistenii au urmărit de aproape
pe Saul şi pe fiii lui, şi filistenii
2 *1 Sam. 14.49
au lovit pe Ionatan*, şi pe Abinadab, şi pe Malchi-Şua, fiii
3 lui Saul. Şi lupta s-a îndârjit în
jurul lui Saul şi l-au ajuns arcaşii şi
4 a fost rănita de arcaşi. Şi Saul
a zis purtătorului său de arme:
„Trage-ţi sabia şi străpunge-mă
cu ea, ca să nu vină aceşti necircumcişi şi să-şi bată joc de mine“.
Dar purtătorul său de arme n-a
vrut, pentru că se temea mult.
Atunci Saul a luat sabia şi s-a
5 aruncat în ea. Şi purtătorul său de
arme, când a văzut că Saul era
mort, s-a aruncat şi el în sabia lui
6 şi a murit. Şi Saul a murit, şi cei
trei fii ai săi; şi toată casa lui a
7 murit împreună. Şi toţi bărbaţii
lui Israel, care erau în vale, au
văzut că Saul şi fiii săi au fugit
şi că au murit; şi au părăsit cetăţile lor şi au fugit. Şi filistenii
au venit şi au locuit în ele.
Şi a fost aşa: a doua zi, filis8
tenii au venit ca să dezbrace pe
a Sau „îngrozit“
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cei ucişi şi au găsit pe Saul şi pe
fiii săi căzuţi pe Muntele Ghilboa.
9 Şi l-au dezbrăcat şi i-au luat capul şi armele şi au trimis în ţara
filistenilor de jur-împrejur, ca să
dea de ştire idolilor lor şi poporu10 lui. Şi i-au pus* armele în casa 10 *1 Sam. 31.10
dumnezeilor lor şi i-au pironit ca11 pul în casa lui Dagon. Şi toţi din
Iabes-Galaad au auzit tot ce fă12 cuseră filistenii lui Saul. Şi toţi
bărbaţii viteji s-au ridicat şi au luat
trupul lui Saul şi trupurile fiilor
săi şi le-au adus la Iabes; şi au
înmormântat oasele lor sub stejarul din Iabes şi au postit şapte zile.
13
Şi Saul a murit pentru necre- 13 *1 Sam. 13.13;
15.23.
dincioşia lui, pe care o săvârşise
**1 Sam. 28.7
împotriva Domnului, din cauza
cuvântului Domnului pe care nu
l-a păzit* şi pentru că întrebase** pe una care chema duhurile
14 morţilor, ca să ceară sfat, şi nu 14 *1 Sam. 15.28
2 Sam. 3.9;
L-a întrebat pe Domnul; de aceea
3.10; 5.3.
l-a omorât şi a dat* împărăţia
b
lui David, fiul lui Isai.
David
11 Şi tot* Israelul s-a adunat la împărat
David în Hebron, zicând: „Iată,
2 suntem osul tău şi carnea ta. Şi 1 *2 Sam. 5.1.
chiar şi mai înainte, când era Saul 2 *Ps. 78.71.
împărat, tu erai acela care scoteai
şi aduceai pe Israel. Şi Domnul
Dumnezeul tău ţi-a zis: «Tu să
păstoreşti* pe poporul Meu,
Israel, şi tu să fii conducător pes3 te poporul Meu, Israel»“. Şi toţi 3 *2 Sam. 5.3.
**1 Sam. 16.1;
bătrânii lui Israel au venit la îm16.12,13.
părat în Hebron şi David a făcut
legământ cu ei în Hebron înaintea Domnului şi au uns* pe David împărat peste Israel, după
cuvântul D omnului prin c Samuel**.
Şi David a mers* cu tot Israe- Cucerirea
4
Ierusalimului
lul la Ierusalim, care este Iebus, de
către David
şi acolo** erau iebusiţii, locuito5 rii ţării. Şi locuitorii din Iebus 4 *2 Sam. 5.6.
**Jud. 1.21;
au zis lui David: „Nu vei intra
19.10,11.
aici“. Dar David a luat cetăţuia
Sionului, care este cetatea lui
6 David. Şi David a zis: „Cel care

b Lit. „a mutat împărăţia asupra lui“

c Lit. „prin mâna lui“

1 CRONICI 11:38
va bate întâi pe iebusiţi va fi
cap şi căpetenie“. Şi Ioab, fiul Ţeruiei, s-a suit cel dintâi şi a ajuns
7 cap. Şi David a locuit în cetăţuie; de aceea au numit-o ceta8 tea lui David. Şi a zidit cetatea
de jur-împrejur, adică de la Milo,
de jur-împrejur, şi Ioab a reparat
9 restul cetăţii. Şi David devenea
tot mai mare şi mai mare şi Domnul oştirilor era cu el.
Vitejii lui 10
Şi aceştia* sunt capii vitejilor
David
pe care-i avea David, care s-au
10 *2 Sam. 23.8.
arătat tari cu el în împărăţia sa,
**1 Sam. 16.1;
cu tot Israelul, ca să-l facă îm16.12.
părat, după cuvântul** Domnului
11 *Cap. 27.2. 11 despre Israel. Şi acesta este nu**Cap. 12.18
mărul vitejilor pe care-i avea
David: Iaşobeam*, fiul lui Hacmoni, capul** celor treizecia; el
şi-a învârtit suliţa împotriva a trei
12 *Cap. 27.4. 12 sute, ucişi de el dintr-o dată. Şi,
după el, Eleazar, fiul lui Dodo*
ahohitul; el era unul dintre cei
13 trei viteji. El a fost cu David la
Pas-Damim, unde s-au adunat
filistenii la luptă; şi era un ogor
plin cu orz. Şi poporul a fugit
14 dinaintea filistenilor. Şi au stat în
mijlocul ogorului şi l-au apărat
şi au bătut pe filisteni. Şi Domnul
i-a salvat cu o mare salvare.
15 *2 Sam. 23.13 15
Şi trei din cei treizeci de capi au
**2 Sam. 5.18
coborât*
la stâncă la David, în
Cap. 14.9.
peştera Adulam, şi oştirea filistenilor era aşezată în tabără, în
16 Valea** Refaim. Şi David era atunci în locul întărit şi straja filistenilor era atunci în Betleem.
17 Şi David a dorit şi a zis: „O, de
mi-ar da cineva de băut apă din
fântâna care este la poarta din
18 Betleem?“ Şi cei trei au trecut prin
tabăra filistenilor şi au scos apă
din fântâna care este la poarta din
Betleem şi au luat şi au adus lui
David. Dar David n-a vrut s-o
bea, ci a vărsat-o ca dar de bău19 tură pentru Domnul. Şi a zis: „Să
mă ferească Dumnezeul meu să
fac aceasta! Voi bea eu sângele
a Sau „capul căpeteniilor“

acestor oameni care s-au dus cu
primejdia vieţiib lor? Pentru că ei
cu primejdia vieţii lor au adus-o“.
Şi n-a vrut s-o bea. Acestea au
făcut cei trei viteji.
20
Şi Abişai*, fratele lui Ioab,
era capul celor trei. Şi el şi-a învârtit suliţa împotriva a trei sute
şi i-a ucis şi a avut un nume în21 tre cei treic. Din cei trei*, el a
fost mai preţuit decât cei doi şi
a fost căpetenia lor, dar n-a ajuns
la primii trei.
22
Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul
unui bărbat viteaz din Cabţeel,
care făcuse fapte mari, a ucis* doi
leid ai Moabului: şi a coborât şi a
ucis un leu într-o groapă, într-o zi
23 când era zăpadă. Şi a lovit pe
egiptean, un om de statură mare,
înalt de cinci coţi. Şi în mâna egipteanului era o suliţă cu mâner ca
sulul ţesătorului; şi a coborât la
el cu un toiag şi a smuls suliţa din
mâna egipteanului şi l-a ucis cu
24 propria lui suliţă. Aceasta a făcut
Benaia, fiul lui Iehoiada, şi a avut
25 un nume între cei trei viteji. Iată,
el a fost onorat mai presus de cei
treizeci, dar n-a ajuns la primii trei.
Şi David l-a pus peste garda sa.
26
Şi vitejii oştirilor erau: Asael*, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul
27 lui Dodo, din Betleem, Şamot din
28 Haror; Heleţ* din Pelon; Ira*, fiul
lui Icheş, din Tecoa; Abiezer** din
29 Anatot; Sibecai* din Huşat; Ilai
30 ahohitul; Maharai* din Netofa;
Heled, fiul lui Baana, din Netofa;
31 Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea
fiilor lui Beniamin; Benaia* pi32 ratonitul; Hurai, din Nahale-Gaaş;
33 Abiel arbatitul; Azmavet baha34 rumitul; Eliahba şaalbonitul; Bene-Haşem ghizonitul; Ionatan, fiul
35 lui Şaghe, hararitul; Ahiam, fiul
lui Sacar, hararitul; Elifal, fiul lui
36 Ur; Hefer mecheratitul; Ahiia din
37 Pelon; Heţro carmelitul; Naarai,
38 fiul lui Ezbai; Ioel, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri; Ţelec

b Sau „sufletelor“ c Unele ms. „treizeci“

20 *2 Sam. 23.18

21 *2 Sam. 23.19

22 *2 Sam. 23.20

26 *2 Sam. 23.24
27 *2 Sam. 23.26
Cap. 27.10.
28 *Cap. 27.9.
**Cap. 27.12
29 *2 Sam. 23.27
30 *Cap. 27.13.
31 *Cap. 27.14.

d Ebr. „Ariel“, eroi asemenea unor lei
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amonitul; Naharai din Beerot, purtătorul de arme al lui Ioab, fiul
40 Ţeruiei; Ira ieteritul; Gareb iete41 ritul; Urie hetitul; Zabad, fiul lui
42 Ahlai; Adina, fiul lui Şiza, rubenitul, cap al rubeniţilor, şi cu el trei43 zeci. Hanan, fiul lui Maaca; Iosa44 fat mitnitul; Ozia din Aştarot;
Şama şi Iehiel, fiii lui Hotam din
45 Aroer; Iediael, fiul lui Şimri; şi
46 Ioha, fratele său, tiţitul; Eliel mahavimitul; Ieribai şi Ioşavia, fiii lui
47 Elnaam, şi Itma moabitul, Eliel,
şi Obed, şi Iaasiel meţobaitula.
Războinicii 12 Şi aceştia* sunt cei care au
lui David în
venit la David, în Ţiclag**, pe
timpul lui
când
se ţinea ascuns din cauza
Saul
lui Saul, fiul lui Chis; şi ei erau
printre vitejii care-l ajutau în
1 *1 Sam. 27.2 2 luptă, înarmaţi cu arcuri, folosind
**1 Sam. 27.6
şi mâna dreaptă şi stânga*, cu
2 *Jud. 3.15;
pietre şi cu săgeţi din arc. Ei erau
20.16.
dintre fraţii lui Saul, din Benia3 min: capul era Ahiezer, apoi Ioas,
fiii lui Şemaa din Ghibea; Ieziel
şi Pelet, fiii lui Azmavet; şi Be4 raca şi Iehu din Anatot; şi Işmaia
din Gabaon, un viteaz din cei
treizeci şi peste cei treizeci; şi Ieremia, şi Iahaziel, şi Iohanan, şi
5 Iozabad din Ghederot, Eluzai,
şi Ierimot, şi Bealia, şi Şemaria, şi
6 Şefatia din Harof; Elcana şi
Işia şi Azareel şi Ioezer şi Iaşo7 beam, coreiţi; şi Ioela şi Zebadia, fiii lui Ieroham, din Ghedor.
8
Şi dintre gadiţi s-au despărţit
8 *2 Sam. 2.18
pentru David în locul întărit din
pustiu, viteji din oştire, oameni deprinşi la luptă, înarmaţi cu scut
şi cu suliţe; şi feţele lor erau ca
nişte feţe de lei şi erau iuţi* ca şi
9 căprioarele pe munţi: Ezer, capul; Obadia, al doilea; Eliab, al
10 treilea; Mişmana, al patrulea; Ie11 remia, al cincilea; Atai, al şase12 lea; Eliel, al şaptelea; Iohanan, al
13 optulea; Elzabad, al nouălea; Ieremia, al zecelea; Macbanai, al un14 sprezecelea. Aceştia erau dintre
39

fiii lui Gad, capi ai oştirii; cel 14 *1 Sam. 18.13
mai mic era peste o sută şi cel
mai mare peste o mie* de oameni.
15 Aceştia sunt cei care au trecut 15 *Ios. 3.15.
peste Iordan în luna întâi, când
s-a revărsat* peste malurile lui şi
au pus pe fugă pe toţi cei din văi,
16 spre răsărit şi spre apus. Şi au
venit dintre fiii lui Beniamin şi
17 Iuda, în locul întărit, la David. Şi
David a ieşit în întâmpinarea lor
şi a răspuns şi le-a zis: „Dacă
veniţi la mine cu pace, ca să mă
ajutaţi, inima mea va fi una cu
voi; dar, dacă veniţi ca să mă
daţi vrăjmaşilor mei, deşi nu este
nici un răub în mâinile mele, să
vadă Dumnezeul părinţilor noştri
18 şi să mustre“. Şi Duhul* a venit 18 *Jud. 3.10;
6.34.
pestec Amasai**, şeful căpeteni**2 Sam. 17.25
d
ilor , şi a zis: „Ai tăi suntem, DaCap. 2.17.
†1 Sam. 25.5;
vide, şi cu tine, fiu al lui Isai!
25.6.
Pace†, pace ţie şi pace celor care
te ajută, pentru că Dumnezeul
tău te ajută!“ Şi David i-a primit
şi i-a făcut capi ai cetei.
19
Şi unii din Manase au trecut 19 *1 Sam. 29.2;
la David, când* venea cu filiste29.4.
nii împotriva lui Saul la luptă, dar
nu l-au ajutat, deoarece căpeteniile filistenilor, ţinând sfat, l-au
respins, zicând: „El va trece la Saul, stăpânul său, cu capetele noas20 tre“. Şi, când mergea la Ţiclag, au
trecut la el din Manase: Adnah, şi
Iozabad, şi Iediael, şi Micael, şi
Iozabad, şi Elihu, şi Ţiltai, capi
peste miile care erau din Manase.
21 Şi ei au ajutat pe David împotri- 21 *1 Sam. 30.1;
30.9,10.
va ceteie*: pentru că toţi erau viteji şi erau căpetenii în oştire.
22 Căci din zi în zi veneau oameni la 22 *Gen. 32.2.
David ca să-l ajute, până a fost o taIos. 5.13-15.
bără mare, ca tabăra* lui Dumnezeu.
23
Şi acesta este numărul oame- Războinicii
celor douănilorf înarmaţi pentru luptă care sprezece
au venit* la David în Hebron, ca seminţii
să treacă** împărăţia lui Saul asupra lui, după poruncag† Dom- 23 *2 Sam. 2.3;
2.4; 5.1.
24 nului: fiii lui Iuda care purtau scut

a Probabil „din Ţoba“
b Lit. „nici o violenţă“
c Lit. „a îmbrăcat pe“
d Sau „capul celor treizeci“ e De amaleciţi f Lit. „capetelor“ g Lit. „gura“
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Cap. 11.1.
**Cap.10.14
†1 Sam. 16.1;
16.3.

1 CRONICI 13:10
şi suliţă erau şase mii opt sute,
băut, pentru că fraţii lor le pregăpentru luptă. Dintre fiii 40 tiseră totul. Şi cei care erau aproalui Simeon, bărbaţi viteji la luptă,
pe de ei până la Isahar, Zabulon
26 şapte mii o sută. Dintre fiii lui Leşi Neftali, au adus pâine pe măgari
27 vi, patru mii şase sute. Şi Iehoiada
şi pe cămile şi pe catâri şi pe boi,
era căpetenia lui Aaron şi cu
şi provizii de mâncare, turte de
28 el erau trei mii şapte sute. Şi Ţasmochine şi ciorchini de struguri
doc*, bărbat tânăr şi viteaz, şi casa
şi vin şi untdelemn, şi boi şi oi,
tatălui său, douăzeci şi două de
o mulţime; pentru că era bucurie
29 căpetenii. Şi dintre fiii lui Beniaîn Israel.
min, fraţii lui Saul, trei mii; dar 13 Şi David s-a sfătuit cu căpe- Chivotul în
casa lui
până atunci, cea mai mare* parte
teniile* peste mii şi peste sute, cu
Obed-Edom
a
dintre ei ţinea cu casa lui Saul . 2 fiecare conducător. Şi David a
30 Şi dintre fiii lui Efraim, douăzeci
zis către toată adunarea lui Israel: 1 *Cap. 11.15;
de mii opt sute de bărbaţi viteji,
„Dacă vi se pare bine şi este de la
12.34.
Domnul Dumnezeul nostru, să trioameni cu renume în casa părin2 *1 Sam. 31.1
31 ţilor lor. Şi din jumătatea seminmitem peste tot, de jur-împrejur,
Cap. 12.38.
Is. 37.4.
ţiei lui Manase, optsprezece mii,
la fraţii noştri care au rămas* în
care au fost numiţi pe nume, ca
toate ţinuturile lui Israel şi cu ei
să vină şi să facă pe David îmla preoţi şi la leviţii care sunt în
32 părat. Şi dintre fiii lui Isahar, care
cetăţile şi în împrejurimile lor, ca
ştiau să deosebească* timpurile, 3 să se adune la noi. Şi să aducem 3 *1 Sam. 7.1;
7.2.
ca să ştie ce trebuia să facă Isdin nou chivotul Dumnezeului
rael, capii lor erau două sute şi
nostru la noi, pentru că n-am înb
toţi fraţii lor erau sub porunca lor.
trebat* de el din zilele lui Saul“.
33 Din Zabulon, care ieşeau la oştire, 4 Şi toată adunarea a zis să facă aşa,
înarmaţi pentru luptă cu tot felul
pentru că lucrul acesta era drept
de arme de război, cincizeci de 5 în ochii întregului popor. Şi Da- 5 *1 Sam. 7.5.
2 Sam. 6.1.
mii, care ţineau rândul de bătaie,
vid a adunat* tot Israelul, de la
**Ios. 13.3.
34 nu cu inimă* împărţită. Şi, din
Şihor** în Egipt, până la intrarea
†1 Sam. 6.21;
7.1,2.
Neftali, o mie de căpetenii, îmHamatului, ca să aducă de la Chipreună cu treizeci şi şapte de mii,
riat-Iearim† chivotul lui Dumne35 cu scuturi şi cu suliţe. Şi dintre 6 zeu. Şi David s-a suit, şi tot Isra- 6 *Ios. 15.9;
15.60.
daniţi, înarmaţi pentru luptă, douăelul, la Baala*, la Chiriat-Iearim,
2 Sam. 6.2.
**Ex. 25.22.
36 zeci şi opt de mii şase sute. Şi din
care este în Iuda, ca să suie de
1 Sam. 4.4.
Aşer, care ieşeau la oştire ca să
acolo chivotul lui Dumnezeu, al
2 Împ. 19.15.
c
Domnului care şade** între heruse rânduiască de bătaie, patruzeci
37 de mii. Şi din cei de dincolo de
vimi, al cărui Nume este chemat
Iordan, dintre rubeniţi, şi dintre ga- 7 acolo. Şi au purtat chivotul lui 7 *Num. 4.15.
1 Sam. 6.7.
diţi, şi din jumătatea seminţiei lui
Dumnezeu pe un car* nou din caCap. 15.2,13.
Manase, cu tot felul de arme ale
sa** lui Abinadab. Şi Uza şi Ahio
**1 Sam. 7.1
oştirii de război, o sută douăzeci 8 conduceau carul. Şi David* şi tot 8 *2 Sam. 6.5.
38 de mii. Toţi aceştia, oameni de
Israelul cântau înaintea Domnului cu toată puterea lor, cu cântări
război, care ţineau rândul de băşi cu harfe şi cu lire, cu tamburine
taie, au venit cu o inimă întreagă
şi cu chimvale şi cu trâmbiţe.
la Hebron, ca să-l facă pe David
Şi când au ajuns la aria lui Chiîmpărat peste tot Israelul. Şi de 9
asemenea toată rămăşiţa lui Israel
don, Uza a întins mâna ca să apuce chivotul, pentru că boii se
era o inimă*, ca să-l facă pe Da39 vid împărat. Şi au fost acolo cu 10 poticniserăd. Şi mânia Domnului
s-a aprins împotriva lui Uza şi l-a
David trei zile şi au mâncat şi au
25 înarmaţi

28 *2 Sam. 8.17.
Cap. 6.8,53.

29 *2 Sam. 2.8;
2.9.

32 *Est. 1.13.

33 *Ps. 12.2.

38 *2 Cr. 30.12.

a Lit. „ţineau garda casei lui Saul“

b Lit. „gura“

c Sau „pe“

d Sau „scăpaseră“
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10 *Num. 4.15.
Cap. 15.13;
15.15.
**Lev. 10.2. 11

lovit, pentru că îşi întinsese*
mâna spre chivot; şi a murit**
acolo înaintea lui Dumnezeu. Şi
David s-a mâniat, pentru că
Domnul făcuse o ruptură în Uza;
şi a numit acel loc Pereţ-Uzaa pâ12 nă în ziua aceasta. Şi David s-a
temut de Dumnezeu în ziua aceea,
zicând: „Cum voi aduce chivotul
13 lui Dumnezeu la mine?“ Şi David n-a dus chivotul la sine în
cetatea lui David, ci l-a abătut
în casa lui Obed-Edom din Gat.
14 Şi chivotul* lui Dumnezeu a ră14 *2 Sam. 6.11.
mas trei luni cu familia lui Obed**Gen. 30.27
Cap. 26.5.
Edom, în casa lui. Şi Domnul a
binecuvântat casa** lui ObedEdom şi tot ce era al lui.
David şi 14 Şi Hiram*, împăratul Tirului,
familia lui
a trimis soli la David, şi lemn de
cedru, şi pietrari, şi tâmplari, ca
1 *2 Sam. 5.11.
1 Împ. 5.1.
2 să-i construiască o casă. Şi David
a cunoscut că Domnul îl întărise
2 *Num. 24.7.
împărat peste Israel, pentru că
împărăţia sa era foarte înălţată*,
datorită poporului Său Israel.
3
Şi David şi-a mai luat soţii în
Ierusalim şi David a mai născut
4 fii şi fiice. Şi acestea sunt nume4 *Cap. 3.5-8.
le* fiilor săi, care i s-au născut la
Ierusalim: Şamua şi Şobab,
5 Natan şi Solomon şi Ibhar şi Eli6 şua şi Elpelet şi Noga şi Nefeg şi
7 *2 Sam. 5.16 7 Iafia şi Elişama şi Beeliada* şi
Elifelet.
8
Şi filistenii au auzit că David
David
învinge pe
fusese uns* împărat peste tot
filisteni
Israelul şi toţi filistenii s-au suit
8 *2 Sam. 5.17
să-l caute pe David. Şi David a
auzit şi le-a ieşit în întâmpinare.
9 Şi filistenii au venit şi s-au răs9 *Ios. 17.15;
18.16.
10
pândit* în Valea Refaim. Şi DaCap. 11.15.
vid L-a întrebat* pe Dumnezeu,
10 *1 Sam. 23.2;
zicând: „Să mă sui împotriva filis23.4; 30.8.
tenilor, şi îi vei da în mâna mea?“
2 Sam. 2.1;
5.19,23; 21.1
Şi Domnul i-a zis: „Suie-te! şi-i
11 voi da în mâna ta“. Şi s-au suit la
Baal-Peraţimb; şi David i-a bătut
acolo. Şi David a zis: „Dumnezeu
a rupt pe vrăjmaşii mei prin mâna
mea, ca o rupere de ape. De acea Ruperea lui Uza
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ea au pus numele locului aceluia:
Baal-Peraţim. Şi şi-au lăsat acolo dumnezeii lor şi David a poruncit şi au fost arşi cu foc.
13
Şi filistenii s-au răspândit* 13 *2 Sam. 5.22
14 din nou în vale. Şi David a în- 14 *2 Sam. 5.23
trebat din nou pe Dumnezeu. Şi
Dumnezeu i-a zis: „Nu te sui
după ei; întoarce-te în jurul lor
şi mergi* asupra lor în dreptul du15 zilor. Şi va fi aşa: când vei auzi
un foşnet de paşi în vârful duzilor,
atunci să ieşi la luptă, pentru că
Dumnezeu a ieşit înaintea ta, ca
16 să bată tabărac filistenilor“. Şi 16 *2 Sam. 5.25
David a făcut cum îi poruncise
Dumnezeu şi au bătut tabăra filistenilor de la Gabaon* până la 17 *Ios. 6.27.
2 Cr. 26.8.
17 Ghezer. Şi faima* lui David s-a
**Ex. 15.14.
Deut. 11.25.
răspândit în toate ţările; şi Dom2 Cr. 20.29.
nul a pus teama** de el peste
toate naţiunile.
aduce
15 Şi David şi-a făcut case în David
la
cetatea lui David şi a pregătit un chivotul
Ierusalim
loc pentru chivotul lui Dumne- 1 *Cap. 16.1.
zeu şi a întins un cort* pentru el.
2 Şi David a zis: „Nimeni să nu 2 *Num. 4.15.
poarte chivotul* lui Dumnezeu,
2 Sam. 6.1-11
**Num. 4.2.
decât leviţii, pentru că pe ei
Deut. 10.8;
i-a ales** D omnul să poarte
31.9.
chivotul lui Dumnezeu şi să-I slu3 jească pentru totdeauna“. Şi Da- 3 *2 Sam. 6.12
1 Împ. 8.1.
vid a adunat* tot Israelul la IeCap. 13.5.
rusalim, ca să suie chivotul**
**Ex. 40.20;
40.21.
Domnului la locul său, pe care i-l
4 pregătise. Şi David a adunat pe
5 fiii lui Aaron şi pe leviţi. Dintre
fiii lui Chehat: căpetenia Uriel
6 şi fraţii săi, o sută douăzeci. Dintre
fiii lui Merari: căpetenia Asaia
şi fraţii săi, două sute douăzeci.
7 Dintre fiii lui Gherşom: căpetenia Ioel şi fraţii săi, o sută trei8 zeci. Dintre fiii lui Eliţafan*: că8 *Ex. 6.22.
petenia Şemaia şi fraţii săi, două
9 sute. Dintre fiii lui Hebron*: că9 *Ex. 6.18.
petenia Eliel şi fraţii săi, optzeci.
10 Dintre fiii lui Uziel: căpetenia
Aminadab şi fraţii săi, o sută
11 doisprezece. Şi David a chemat 11 *2 Sam. 8.17;
15.24.
pe preoţii Ţadoc* şi Abiatar**
Cap. 12.28.
12

b Stăpânul rupturilor

c Sau „oştirea“

**1 Sam. 22.20
1 Împ. 2.22.
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13 *2 Sam. 6.3.
**Cap. 13.7

15 *Ex. 25.14.
Num. 4.15;
7.9.

17 *Cap. 6.33;
25.1.
**Cap. 6.39.
†Cap. 6.44.

20 *Ps. 46 titlu.

şi pe leviţii Uriel, Asaia, şi Ioel,
12 Şemaia, şi Eliel, şi Aminadab, şi
le-a zis: „Voi sunteţi capii părinteşti ai leviţilor; sfinţiţi-vă, voi
şi fraţii voştri, şi suiţi chivotul
Domnului Dumnezeului lui Israel
la locul pe care i l-am pregătit.
13 Pentru că, deoarece nu aţi făcut*
aceasta de la început, de aceea a
făcut Domnul Dumnezeul nostru
o spărtură** printre noi, pentru
că nu L-am căutat după rânduia14 lă“. Şi preoţii şi leviţii s-au sfinţit
ca să suie chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel.
15
Şi fiii leviţilor au purtat chivotul lui Dumnezeu pe umerii lor,
cu drugii pe ei, cum poruncise*
Moise, după cuvântul Domnului.
16 Şi David a vorbit căpeteniilor
leviţilor să aşeze pe fraţii lor
cântăreţii cu instrumente muzicale, cu lire, cu harfe şi cu chimvale
şi să sunea tare, ridicându-şi gla17 sul cu bucurie. Şi leviţii au rânduit
pe Heman*, fiul lui Ioel; şi, dintre
fraţii lui, pe Asaf**, fiul lui Berechia; şi, dintre fiii lui Merari,
fraţii lor, pe Etan†, fiul lui Cuşaia;
18 şi cu ei, pe fraţii lor de rândul al
doilea: Zaharia, Benb, şi Iaaziel,
şi Şemiramot, şi Iehiel, şi Uni,
Eliab, şi Benaia, şi Maaseia, şi
Matitia, şi Elifele, şi Micneia, şi
19 Obed-Edom, şi Ieiel, uşierii. Şi
cântăreţii Heman, Asaf şi Etan, ca
să sune tare cu chimvale de ara20 mă; şi Zaharia, şi Aziel, şi Şemiramot, şi Iehiel, şi Uni, şi Eliab,
şi Maaseia şi Benaia, cu lire pe
21 alamotc*; şi Matitia, şi Elifele, şi
Micneia, şi Obed-Edom, şi Ieiel
şi Azazia, cu harfe pe şeminitd,
22 pentru a conduce cântarea. Şi
Chenania, şeful leviţilor pentru
cântare, era învăţător în cântare,
23 pentru că era iscusit. Şi Berechia
şi Elcana erau uşieri pentru chi24 vot. Şi Şebania, şi Iosafat, şi
Netaneel, şi Amasai, şi Zaharia,

şi Benaia şi Eliezer, preoţii, sunau* din trâmbiţe înaintea chivotului lui Dumnezeu. Şi ObedEdom** şi Iehia erau uşieri pentru chivot.
25
Şi David şi bătrânii lui Israel
şi căpeteniile peste mii au mers
ca să suie* chivotul legământului
D omnului din casa lui Obed26 Edom, cu bucurie. Şi a fost aşa:
când Dumnezeu i-a ajutat pe leviţi să poarte chivotul legământului Domnului, au jertfit şapte
27 viţei şi şapte berbeci. Şi David
era îmbrăcat cu o haină de in*
subţire, şi la fel toţi leviţii care
purtau chivotul, şi cântăreţii, şi
Chenania, şeful cântăreţilor pentru
cântare; şi David avea pe el şi
28 un efod de in. Şi tot Israelul
suia* chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie şi cu
sunet de corn şi cu trâmbiţe şi cu
chimvale, făcând să răsune lire şi
29 harfe. Şi a fost aşa: când a venit
chivotul legământului Domnului
în cetatea lui David, Mical*,
fiica lui Saul, s-a uitat pe fereastră şi a văzut pe împăratul David
sărind şi jucând; şi l-a dispreţuit
în inima ei.
16 Şi au adus* chivotul lui Dumnezeu şi l-au pus în mijlocul
cortului pe care-l întinsese David
pentru el şi au adus arderi-de-tot
şi jertfe de pace înaintea lui Dum2 nezeu. Şi, când a terminat David
de adus arderile-de-tot şi jertfele
de pace, a binecuvântat* poporul
3 în Numele D omnului. Şi a împărţit la toţi din Israel, bărbaţi şi
femei, fiecăruia o turtă de pâine
şi o bucată de carnee şi o turtă de
4 stafide. Şi a aşezat înaintea chivotului Domnului pe unii dintre
leviţi ca să facă slujba şi să aducă
aminte* şi să mărească f şi să
laude pe Domnul Dumnezeul lui
5 Israel: Asaf, capul, şi Zaharia, al
doilea după el; Ieiel, şi Şemira-

16:5
24 *Num. 10.8.
Ps. 81.3.
**Cap. 13.13;
13.14.

25 *2 Sam. 6.12;
6.13.
1 Împ. 8.1.

27 *1 Sam. 2.18;
2.28.

28 *Cap. 13.8.

29 *2 Sam. 6.16

Rânduieli
privitoare
la slujbă
1 *2 Sam. 6.17-19
Cap. 15.1.
2 *1 Împ. 8.14.

4 *Ps. 38 titlu;
70 titlu.

a Sau „să cânte“ b Sau „fiul“ c Probabil „voci de femei tinere“ d Lit. „a opta“, probabil bas sau octava
de jos e Sau „o măsură de vin“ f Sau „să-I mulţumească“
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16:6

5 *Cap. 15.18.

mot, şi Iehiel, şi Matitia, şi Eliab,
şi Benaia, şi Obed-Edom, şi Ieiel*, cu instrumente, cu lire şi cu
harfe; şi Asaf suna cu chimvale.
6 Şi preoţii Benaia şi Iahaziel erau
mereu cu trâmbiţe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu.
7 *2 Sam. 23.1 7
Atunci, în ziua aceea, David a
rânduit pentru întâia dată acest
psalm, ca să aducă mulţumiri*
Domnului prin Asaf şi fraţii săi:
Lăudaţi* pe Domnul, chemaţi
8
Cântarea
de laudă
Numele Lui.
Faceţi cunoscut printre po8 *Ps. 105.1-15
poare faptele Lui.
9
Cântaţi-I, cântaţi-I psalmi.
Vorbiţia despre toate lucrările
Lui minunate.
10
Glorificaţi-vă în sfântul Său
Nume.
Să se bucure inima celor care-L caută pe Domnul.
11
! Căutaţi* pe Domnul şi pu11 *Ps. 24.6.
terea Lui,
căutaţi neîncetat faţa Lui.
Amintiţi-vă* de lucrările Lui
12
12 *Ps. 103.2.
minunate pe care le-a făcut,
**Ps. 78.43.
de minunile** Lui şi de judecăţile gurii Lui,
13
voi, sămânţă a lui Israel, slujitorul Său,
fii ai lui Iacov, aleşii Săi!
14
El, Domnul este Dumnezeul
14 *Ps. 48.10.
nostru,
judecăţile* Lui sunt pe tot
pământul.
15
! Amintiţi-vă întotdeauna de
legământul Său,
de Cuvântul pe care l-a poruncit pentru o mie de generaţii,
16
de legământul pe care l-a fă16 *Gen. 17.2;
cut* cu Avraam
26.3.
şi de jurământul Său către
Isaac.
17
Şi El l-a întărit* lui Iacov ca
17 *Gen. 28.13;
hotărâre,
35.11,12.
**Gen. 28.10-15
lui Israel ca legământ** pentru totdeauna,
18
spunând: „Ţie îţi voi da ţara
Canaanului,
a Sau „Meditaţi la“
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sorţulb moştenirii voastre“;
19
când eraţi un număr mic* de
oameni,
foarte puţini şi străini în ea –
şi ei mergeau de la naţiune la
20
naţiune
şi de la o împărăţie la un alt
popor.
21
El n-a îngăduit nimănui să-i
asuprească
şi a mustrat* împăraţi pentru ei,
22
zicând: „Nu vă atingeţi de unşii
Mei
şi nu faceţi* nici un rău profeţilor Mei!
23
! Cântaţi* Domnului, tot pământul!
Vestiţi din zi în zi mântuirea Lui!
24
Istorisiţi printre naţiuni gloria Lui,
printre toate popoarele lucrările Sale minunate!
25
Pentru că mare* este Domnul
şi foarte vrednic de laudă;
şi El este de temut** mai
presus de toţi dumnezeii.
26
Pentru că toţi dumnezeii* popoarelor sunt idolic,
dar D omnul a făcut** cerurile.
27
Măreţie şi splendoare sunt
înaintea Lui,
putere şi bucurie în locaşul Lui.
Familii de popoare, daţi Dom28
nului,
daţi Domnului glorie şi putere!
Daţi Domnului gloria Nume29
lui Său,
aduceţi un dar de mâncare şi
veniţi înaintea Lui,
închinaţi-vă* D omnului în
sfântă splendoared,
30
tremuraţi înaintea Lui, tot pământul!
Lumea este tare, nu se va clătina.
Să se bucure* cerurile şi să
31
se veselească pământul
şi să se spună printre naţiuni:
c Sau „nimicuri“

19 *Gen. 34.30.
Deut. 7.7.

21 *Gen. 12.17;
20.3.
Ex. 7.15-18.
22 *Gen. 20.7.
Ps. 105.15.

23 *Ps. 96.1.

25 *Ps. 144.3-6.
**Ps. 89.7.

26 *Lev. 19.4.
**Ps. 102.25

29 *Ps. 29.2.

31 *Is. 44.23;
49.13.

d Sau „în splendoarea sfinţeniei“

1 CRONICI 17:10
31 **Ps. 93.1;
96.10.
32 *Ps. 98.7.

34 *2 Cr. 5.13;
7.3.
Ezra 3.11.
Ps. 106.1;
107.1; 118.1;
136.1.
Ier. 33.11.
35 *Ps. 106.47;
106.48.

36 *1 Împ. 8.15;
8.56.
Ps. 72.18.
**Deut. 27.15
Neem. 8.6.
37 *Vers. 4,5.
**2 Cr. 8.14.
Ezra 3.4.

38 *Cap. 13.14.
**Cap. 26.10
39 *Cap. 15.11.
**Cap. 21.29
2 Cr. 1.3.
†1 Împ. 3.4.
40 *Ex. 29.38.
Num. 28.3.

41 *Cap. 25.1-6.
2 Cr. 5.13;
7.3.
Ezra 3.11.
Ier. 33.11.

„D
Domnul** împărăţeşte!“
Să mugeascăa* marea şi plinătatea ei;
să se bucure câmpia şi tot ce
este pe ea!
33
Atunci copacii pădurii vor
cânta de bucurie înaintea Domnului,
pentru că El vine să judece pământul.
34
! Lăudaţi* pe Domnulb, pentru
că este bun,
pentru că bunătatea Lui rămâne
pentru totdeauna.
Şi ziceţi*:
35
«Mântuieşte-ne, Dumnezeul
mântuirii noastre,
şi adună-ne şi scapă-ne dintre naţiuni,
ca să lăudăm sfântul Tău Nume,
ca să ne glorificăm cu lauda Ta.
36
Binecuvântat* să fie Domnul
Dumnezeul lui Israel, din eternitate şi pentru eternitate!
Şi tot poporul a zis**:
„Amin!“ şi „Lăudaţi pe Domnul!“
37
Şi David a lăsat acolo înaintea chivotului* legământului Domnului pe Asaf şi pe fraţii lui, ca
să slujească înaintea chivotului
neîncetat, cum** cerea lucrul fie38 cărei zile; şi pe Obed-Edom* şi
pe fraţii lor, şaizeci şi opt; şi
pe Obed-Edom, fiul lui Iedutun,
39 şi pe Hosa**, ca uşieri; şi pe
Ţadoc*, preotul, şi pe fraţii săi,
preoţii, înaintea** cortului Domnului, pe înălţimea care era la Ga40 baon†, ca să aducă D omnului arderi-de-tot pe altarul arderii-detot, neîncetat, dimineaţa şi seara*,
şi după toate câte sunt scrise în
legea Domnului, pe care a porun41 cit-o lui Israel; şi cu ei erau Heman şi Iedutun şi ceilalţi care fuseseră aleşi, numiţi pe nume, ca
să-L laude pe Domnul, pentru că
bunătatea* Lui rămâne pentru
42 totdeauna. Şi Heman şi Iedutun
32

aveau cu ei trâmbiţe şi chimvale
pentru cei care făceau să răsune,
şi instrumente muzicale ale lui Dumnezeu. Şi fiii lui Iedutun erau la
43 poartă. Şi tot* poporul s-a dus fiecare la casa lui; şi David s-a întors să-şi binecuvântezec casa.
17 Şi a fost aşa: pe când* locuia
David în casa lui, David a zis profetului Natan: „Iată, eu locuiesc
într-o casă de cedri, iar chivotul
legământului Domnului într-un
2 cortd!“ Şi Natan a zis lui David:
„Fă tot ce este în inima ta, pentru
că Dumnezeu este cu tine“.
3
Şi a fost aşa: în aceeaşi
noapte, cuvântul lui Dumnezeu a
4 fost către Natan, zicând: „Mergi
şi spune lui David, robul Meu:
«Aşa zice D omnul: Să nu-Mi
construieşti tu* o casă de locuit;
5 pentru că n-am locuit într-o casă
din ziua în care am scos pe Israel până în ziua aceasta, ci am
fost din cort în cort şi dintr-un locaş
6 în altul. Pretutindeni pe unde am
umblat cu tot Israelul, am spus
Eu vreun cuvânt către vreunul dintre judecătorii lui Israel, cărora
le poruncisem să păstorească pe
poporul Meu, zicând: «De ce
nu-Mi construiţi o casă de ce7 dri?» Şi acum, aşa să zici robului
Meu, David: Aşa zice Domnul
oştirilor: Te-am luat de la staule*,
dinapoia oilor, ca să fii conducă8 tor peste poporul Meu, Israel. Şi
am fost cu tine pretutindeni pe
unde ai mers şi am nimicit dinaintea ta pe toţi vrăjmaşii tăi; şi
ţi-am făcute un nume, asemenea
numelui celor mari care sunt pe
9 pământ. Şi am rânduitf poporului
Meu Israel un loc şi-i voi sădi*,
ca să rămână în locul lor şi să
nu mai fie mutaţi; şi fiii răutăţii
nu-l vor mai pustii ca la început
10 şi ca din zilele în care am poruncit judecători peste poporul Meu,
Israel. Şi voi supuneg pe toţi vrăj-

a Sau „să tune“ b Sau „Mulţumiţi Domnului“ c Sau „să-şi salute“
face“ f Sau „voi rândui“ g Sau „i-am supus“

d Lit. „sub covoare“

43 *2 Sam. 6.19;
6.20.

Dorinţa lui
David de a
construi un
templu
1 *2 Sam. 7.1.
Cap. 14.1.

4 *Cap. 28.2,3.

7 *1 Sam. 16.11

9 *Amos 9.14.

e Sau „îţi voi
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maşii tăi; şi îţi spun că Domnul
îţi va zidi o casă. Şi va fi aşa:
când ţi se vor împlini* zilele şi te
vei duce la părinţii tăi, voi ridica
sămânţa** ta după tine, care va fi
dintre fiii tăi, şi-i voi întări împără12 *1 Împ. 6.38. 12 ţia. El Îmi va construi* o casă şi îi
2 Cr. 6.2.
voi întări tronul pentru totdeau13 *2 Sam. 7.14; 13 na. Eu îi voi fi* Tată şi el Îmi va
7.15.
fi fiu; şi nu voi îndepărta de la el
2 Cor. 6.18.
îndurarea Mea, cum** am înEv. 1.5.
**Cap. 10.4;
depărtat-o de la cel care a fost mai
10.14.
14 înainte de tine. Şi-l voi aşeza în
14 *Ps. 89.3,4.
casa Mea şi în împărăţia Mea
Lc. 1.33.
pentru totdeauna şi tronul lui va
fi întemeiat* pentru totdeauna“.
Rugăciunea 15
Potrivit cu toate aceste cuvinte
lui David
şi potrivit cu toată viziunea aceasta, aşa a vorbit Natan lui David.
Şi împăratul David a intrat
16
16 *2 Sam. 7.18
şi a stat înaintea D omnului şi
a spus: „Cine* sunt eu, Doamne
Dumnezeule, şi ce este casa mea,
17 că m-ai adus până aici? Şi aceasta a fost puţin în ochii Tăi, Dumnezeule; şi ai vorbit de casa robului Tău pentru mult timp în viitor
şi m-ai privit potrivit cu starea
unui om foarte înălţat, Doamne
18 Dumnezeule! Ce să-Ţi mai spună
David pentru gloria dată robului
19 *2 Sam. 7.21. 19 Tău? Doamne, pentru robul Tău
Is. 37.35.
şi după* inima Ta ai făcut toată
această măreţie şi ai făcut cunoscut toate aceste lucruri mari.
20 Doamne, nimeni nu este ca Tine,
nici nu este Dumnezeu în afară
de Tine, după toate câte am auzit
21 *Deut. 4.6. 21 cu urechile noastre. Şi cine este
Ps. 147.20.
ca poporul Tău, Israel, singura*
naţiune pe pământa pe care Dumnezeu S-a dus s-o răscumpere, ca
să fie un popor al Său, ca să-Ţi
faci un nume prin fapte măreţe şi
înfricoşătoareb, alungând naţiuni
dinaintea poporului Tău, pe care
22 l-ai răscumpărat din Egipt? Şi ai
pus pe poporul Tău, Israel, ca popor al Tău pentru totdeauna; şi Tu,
Doamne, Te-ai făcut Dumnezeul
11 *1 Împ. 2.10. 11
Cap. 29.28.
**1 Împ. 5.5;
6.12.
Mt. 1.6.
Lc. 3.31.

lor. Şi acum, Doamne, cuvântul
pe care l-ai spus despre robul Tău
şi despre casa lui să fie întărit
pentru totdeauna şi fă cum ai
24 spus! Şi să fie întărit şi să fie mărit Numele Tău pentru totdeauna,
D omnul oştirilor,
zicându-se: «D
Dumnezeul lui Israel este Dumnezeu pentru Israel». Şi casa lui
David, robul Tău, să fie înteme25 iată înaintea Ta. Pentru că Tu,
Dumnezeul meu, Tu ai descoperit urechii robului Tău că-i vei
zidi o casă; de aceea a îndrăznit
robul Tău să se roage înaintea Ta.
26 Şi acum, Doamne, Tu eşti Dumnezeuc şi ai promis bunătatea a27 ceasta robului Tău. Şi acum binevoieşte şi binecuvântează casa
robului Tău, ca să fie pentru totdeauna înaintea Ta; pentru că Tu,
D oamne, ai binecuvântat-o şi
va fi binecuvântată pentru totdeauna“.
18 Şi a fost aşa: după aceasta,
David a bătut* pe filisteni şi i-a
supus şi a luat Gatul şi cetăţile sale
2 din mâna filistenilor. Şi a bătut
pe Moab şi moabiţii au ajuns slujitorii lui David şi au plătit tributd.
3
Şi David a bătut pe Hadarezer, împăratul din Ţoba, la Hamat,
pe când acela se ducea să-şi aşe4 ze stăpânirea la râul Eufrat. Şi
David i-a luat o mie de care şi şapte mii* de călăreţi şi douăzeci de
mii de oameni pedeştri. Şi David
a tăiat tendoanele tuturor cailor
pentru care, dar a păstrat dintre
ei pentru o sută de care.
5
Şi sirieniie* din Damasc au
venit ca să ajute pe Hadarezer,
împăratul din Ţoba; şi David a lovit dintre sirieni douăzeci şi două
6 de mii de oameni. Şi David a pus
străji în Siriaf Damascului şi sirienii au ajuns slujitorii lui David şi au plătit tributd. Şi Domnul ocrotea pe David oriunde se du7 cea. Şi David a luat scuturile de
23

Biruinţele
lui David
1 *2 Sam. 8.1.

4 *2 Sam. 8.4.

5 *1 Împ. 11.23

a Sau „Şi ce naţiune mai este pe pământ ca poporul Tău, Israel“
b Sau „măreţie şi înfricoşare“
c Sau „Tu eşti Acelaşi“ d Sau „au adus daruri“ e Aramei f Ebr. „Aram“
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aur care erau pe slujitorii lui Hadarezer şi le-a adus la Ierusalim.
8 Şi din Tibhat şi din Cun, cetăţi ale
8 *2 Sam. 8.8.
lui Hadarezer*, David a luat foarte
**1 Împ. 7.15;
7.23.
multă aramă. Din ea a făcut** So2 Cr. 4.12;
lomon marea de aramă şi stâlpii şi
4.15,16.
vasele de aramă.
Şi Tohu*, împăratul Hamatu9 *2 Sam. 8.9; 9
8.10.
lui, a auzit că David bătuse toată
oştirea lui Hadarezer, împăratul
10 din Ţoba, şi a trimis pe Hadoram,
fiul său, la împăratul David, să-l
întrebe de pacea şi să-l binecuvânteze, pentru că s-a luptat cu
Hadarezer şi l-a bătut; pentru că
Tohu era în război cu Hadarezer;
şi avea cu el tot felul de vase de
11 aur şi de argint şi de aramă. Şi
11 *2 Sam. 10.14
pe acestea împăratul David le-a
**2 Sam. 5.17
†2 Sam. 1.1.
închinat Domnului, cu argintul şi
cu aurul pe care-l luase de la toate naţiunile: de la Edom şi de la
Moab şi de la fiii lui Amon* şi de
la filisteni** şi de la Amalec†.
Şi Abişai*, fiul Ţeruiei, a bă12 *2 Sam. 23.18 12
tut** în Valea Sării optsprezece
Cap. 2.16.
**2 Sam. 8.13 13 mii din Edom. Şi a pus străji în
Edom şi toţi edomiţii au ajuns slu13 *2 Sam. 8.14
jitorii lui David. Şi Domnul ocrotea*
pe David oriunde se ducea.
14
Şi David a împărăţit peste
tot Israelul şi făcea judecată şi
15 *Cap. 11.6. 15 dreptate întregului său popor. Şi
Ioab*, fiul Ţeruiei, era peste oştire; şi Iosafat, fiul lui Ahilud, era
16 cronicar. Şi Ţadoc, fiul lui Ahitub, şi Abimelec, fiul lui Abiatar,
erau preoţi; şi Şavşa era scriitorb;
17 *2 Sam. 8.18 17 şi Benaia*, fiul lui Iehoiada, era
peste cheretiţi şi peletiţi; şi fiii lui
David erau cei dintâi la îndemâna împăratului.
Războiul 19 Şi a fost aşa: după aceasta*
împotriva
a murit Nahaş, împăratul fiilor lui
amoniţilor
Amon; şi fiul său a împărăţit în
2 locul său. David a zis: „Voi arăta
bunătate lui Hanun, fiul lui Na1 *2 Sam. 10.1
haş, pentru că tatăl său mi-a arătat
bunătate“. Şi David a trimis soli
ca să-l mângâie pentru tatăl său.

Şi slujitorii lui David au venit în
ţara fiilor lui Amon, la Hanun, ca
3 să-l mângâie. Şi căpeteniile fiilor
lui Amon i-au zis lui Hanun:
„Gândeşti tuc că spre a-l onora pe
tatăl tău a trimis David la tine
mângâietori? N-au venit slujitorii
săi la tine ca să cerceteze ţara şi
s-o distrugă şi s-o iscodească?“
4 Şi Hanun a luat pe slujitorii lui
David şi i-a ras şi le-a tăiat hainele prin mijloc, până la şezut, şi
5 le-a dat drumul. Şi au mers şi i-au
dat de ştire lui David despre
bărbaţii aceştia; şi a trimis în întâmpinarea lor, pentru că oamenii
aceştia erau foarte umiliţid. Şi
împăratul a zis: „Rămâneţie în Ierihon până vă vor creşte bărbile şi apoi întoarceţi-vă“.
6
Şi fiii lui Amon au văzut că
se făcuseră urâţif lui David; şi
Hanun şi fiii lui Amon au trimis
o mie de talanţi de argint pentru
a-şi tocmi care şi călăreţi din Mesopotamia şi din Siria-Maacag şi
7 din Ţoba*. Şi au tocmit treizeci
şi două de mii de careh, şi pe împăratul din Maaca, şi poporul său;
şi au venit şi şi-au aşezat tabăra
înaintea Medebei*. Şi fiii lui Amon s-au adunat din cetăţile lor
8 şi au venit la luptă. Şi David a auzit şi a trimis pe Ioab şi toată oş9 tirea celor viteji. Şi fiii lui Amon
au ieşit şi s-au rânduit de bătaie
la intrarea cetăţii; şi împăraţii care
veniseră erau deoparte pe câmp.
10 Şi Ioab a văzut că frontul luptei
era împotriva lui şi din faţă şi din
spate; şi a ales din toţi aleşii lui
Israel şi i-a rânduit împotriva
11 sirienilori; şi restul poporului l-a
dat în mâna lui Abişai, fratele său,
şi s-au rânduit împotriva fiilor lui
12 Amon. Şi a zis: „Dacă sirienii vor
fi mai tari decât mine, mă vei ajuta tu; iar dacă fiii lui Amon vor fi
mai tari decât tine, te voi ajuta eu.
13 Fii tare şi să ne arătăm bărbaţi

6 *Cap. 18.5,9.

7 *Num. 21.30.
Ios. 13.9,16.

a Sau „de sănătate“ b Sau „secretar“ c Lit. „Este în ochii tăi“ d Sau „erau foarte batjocoriţi“ e Sau „Întoarceţi-vă“
f Lit. „erau în miros urât“ g Ebr. „Aram-Maaca“ h Sau „călăreţi“ i Aramei, în tot cap. 19
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pentru poporul nostru şi pentru
cetăţile Dumnezeului nostru; şi
Domnul să facă ce va fi bine în
14 ochii Săi!“ Şi Ioab şi poporul care era cu el s-au apropiat în faţa
sirienilor la luptă; şi ei au fugit
15 dinaintea lui. Şi, când au văzut
fiii lui Amon că sirienii fugeau,
au fugit şi ei dinaintea lui Abişai,
fratele său, şi au intrat în cetate.
Şi Ioab a venit la Ierusalim.
16
Şi, când au văzut sirienii că
sunt bătuţi înaintea lui Israel, au
trimis soli şi au adusa pe sirienii
care erau dincolo de râub; şi Şofah, căpetenia oştirii lui Hada17 rezer, era în fruntea lor. Şi i s-a
spus lui David; şi el a adunat tot
Israelul şi a trecut Iordanul şi a
venit asupra lor şi s-a rânduit de
bătaie împotriva lor. Şi David s-a
rânduit de bătaie împotriva sirie18 nilor; şi s-au luptat cu el. Şi sirienii au fugit dinaintea lui Israel;
şi David a ucis dintre sirieni oamenii de la şapte mii de care şi
patruzeci de mii de pedeştri şi a
ucis pe Şofah, căpetenia oştirii.
19 Şi slujitorii lui Hadarezer au văzut
că erau bătuţi înaintea lui Israel şi
au făcut pace cu David şi au devenit slujitorii lui. Şi sirienii n-au
mai vrut să-i ajute pe fiii lui Amon.
Cucerirea 20 Şi a fost aşa: pe timpul întoarcetăţii Raba
cerii* anuluic, în vremea când ies
împăraţii, Ioab a scos oştirea şi
1 *2 Sam. 11.1.
**2 Sam.12.26
a pustiit ţara fiilor lui Amon; şi
a venit şi a asediat Raba; iar David a rămas în Ierusalim. Şi Ioab** a bătut Raba şi a distrus-o.
2 *2 Sam. 12.30; 2 Şi David a luat* coroana de pe
12.31.
capul împăratului lor (şi a găsit-o în greutate de un talant de
aur şi în ea erau pietre preţioase)
şi a fost pusă pe capul lui David;
şi a luat foarte multă pradă din
3 cetate. Şi a scos poporul din ea şi
i-a tăiat cu ferăstraie şi cu securi
de fier şi cu topoare. Şi aşa a
făcut David tuturor cetăţilor
fiilor lui Amon. Şi David şi tot
a Lit. „au scos“
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b Eufrat

poporul s-au întors la Ierusalim.
Şi a fost aşa: după aceasta 4 *2 Sam. 21.18
**Cap.11.29
a izbucnit* un război la Ghezer cu
filistenii; atunci Sibecai** huşatitul a bătut pe Sipai, dintre fiii lui Rafad; şi au fost supuşi.
5
Şi a mai fost o luptă cu filis- 5 *1 Sam. 17.7
Cap. 11.23.
tenii. Şi Elhanan, fiul lui Iair, a bătut pe Lahmi, fratele lui Goliat din
Gat; şi mânerul suliţei lui era ca
sulul* unui ţesător.
6
Şi a mai fost o luptă* în Gat; 6 *2 Sam. 21.20
şi era un om de statură mare, care
avea şase degete la mâini şi şase la
picioare, douăzeci şi patru; şi el i
se născuse lui Rafa.
7
Şi el a batjocorit pe Israel;
şi Ionatan, fiul lui Şimea, fratele
8 lui David, l-a ucis. Aceştia i s-au
născut lui Rafa în Gat şi au căzut prin mâna lui David şi prin
mâna slujitorilor săi.
21 Şi Satan* s-a ridicat împotri- Numărarea
va lui Israel şi a îndemnat pe Da- poporului
2 vid să numere pe Israel. Şi Da- 1 *2 Sam. 24.1
vid a zis lui Ioab şi căpeteniilor
poporului: „Duceţi-vă şi număraţi 2 *Cap. 27.23.
pe Israel de la Beer-Şeba până la
Dan; şi aduceţi-mi* numărul lor,
3 ca să-l cunosc“. Şi Ioab a zis:
Domnul să adauge la poporul
„D
Său oricât de mulţi, de o sută de
ori pe cât este! Domnul meu, împărate, nu sunt ei toţi slujitorii
domnului meu? Pentru ce cere
domnul meu lucrul acesta? Pentru
ce să fie o vină asupra lui Israel?“
4 Dar cuvântul împăratului a biruit contra lui Ioab. Şi Ioab a plecat şi a mers prin tot Israelul şi
5 a venit la Ierusalim. Şi Ioab a
dat lui David numărul poporului
numărat. Şi toţi din Israel erau o
mie de mii şi o sută de mii de
bărbaţi care scoteau sabia; şi din
Iuda, patru sute şaptezeci de mii
de bărbaţi care scoteau sabia.
6 Dar pe Levi şi pe Beniamin nu-i 6 *Cap. 27.24.
numărase* între ei, căci cuvântul împăratului îi era urât lui
Ioab.
4

c La sosirea primăverii

d Sau „fiii uriaşilor“

1 CRONICI 21:28
Ciuma

Şi acest lucru a fost rău în
ochii lui Dumnezeu şi a lovit pe
8 *2 Sam. 24.10 8 Israel. Şi David a zis lui Dum**2 Sam. 12.13
nezeu: „Am păcătuit mult* că am
făcut lucrul acesta. Şi acum, Te
rog, fă să treacă** păcatul robului
Tău, pentru că am lucrat foarte ne9 *1 Sam. 9.9. 9 buneşte“. Şi Domnul a vorbit lui
Gad, văzătorul* lui David, zicând:
10 „Du-te şi vorbeşte lui David, zicând: Aşa zice Domnul: Trei lucruri îţi pun înainte: alege unul din
11 ele şi ţi-l voi face“. Şi Gad a venit la David şi i-a zis: „Aşa zice
12 Domnul: «Alege-ţia: sau trei* ani
de foamete, sau trei luni să fii
12 *2 Sam. 24.13
nimicit dinaintea potrivnicilor tăi
şi să te ajungă sabia vrăjmaşilor
tăi, sau trei zile sabia Domnului
şi ciuma să fie în ţară şi îngerul
Domnului să nimicească în toate
hotarele lui Israel!» Şi acum vezi
ce cuvânt să duc Aceluia care
13 *Ps. 51.1;
13 m-a trimis“. Şi David a zis lui Gad:
130.4,7.
„Sunt în mare strâmtorare: să cad,
te rog, în mâna Domnului, pentru
că îndurările* Lui sunt foarte marib; dar să nu cad în mâna omului!“
14
Şi Domnul a trimis ciumă*
14 *Cap. 27.24.
peste Israel şi au căzut şaptezeci
de mii de bărbaţi din Israel.
Şi Dumnezeu a trimis un înJertfa din 15
aria lui
ger* la Ierusalim, ca să-l nimiOrnan
cească. Şi, pe când nimicea el,
Domnul a văzut şi I-a părut rău**
15 *2 Sam. 24.16
de nenorocirea aceasta şi a zis în**Gen. 6.6.
gerului care nimicea: „Destul! Trage-ţi acum mâna!“. Şi îngerul
D omnului stătea lângă aria lui
Ornan iebusitul.
Şi David şi-a ridicat ochii şi a
16 *Ios. 5.13. 16
2 Cr. 3.1.
văzut* pe îngerul Domnului stând
între pământ şi ceruri şi sabia
scoasă în mâna sa, întinsă asupra
Ierusalimului. Şi David şi bătrânii au căzut cu feţele la pământ,
17 *2 Sam. 7.8. 17 înveliţi cu sac. Şi David a zis lui
Ps. 74.1.
Dumnezeu: „Nu eu am poruncit
să se numere poporul? Eu sunt
acela care am păcătuit şi am
făcut rău, dar aceste oi* ce au
7

a Lit. „Ia-ţi“

b Sau „foarte multe“

făcut? Te rog, să fie mâna Ta,
Doamne Dumnezeul meu, peste
mine şi peste casa tatălui meu,
dar nu peste poporul Tău, ca să
fie loviţi!“
18
Şi îngerul D omnului a zis
lui Gad să spună lui David, ca
David să se suie şi să ridice un
altar Domnului în aria lui Ornan
19 iebusitul. Şi David s-a suit la cuvântul lui Gad, pe care-l spusese
în Numele Domnului.
20
Şi Ornan s-a întors şi a văzut
pe înger; şi cei patru fii ai săi
care erau cu el s-au ascuns. Şi Ornan treiera grâu.
21
Şi David a venit la Ornan; şi
Ornan s-a uitat şi l-a văzut pe David şi a ieşit din arie şi s-a plecat
înaintea lui David cu faţa la pă22 mânt. Şi David a zis lui Ornan:
„Dă-mi locul ariei, ca să zidesc
în el un altar Domnului. Dă-mi-l
la preţul întreg, pentru ca să
fie oprită ciumac de peste popor“.
23 Şi Ornan a zis lui David: „Ia-ţi-l,
şi să facă domnul meu, împăratul, ce este bine în ochii săi.
Iată, dau boii pentru arderea-detot şi uneltele de treierat în loc de
lemne şi grâul pentru darul de
24 mâncare; pe toate le dau“. Şi
împăratul David a zis lui Ornan:
„Nu, ci îl voi cumpăra negreşit la
preţul întreg, pentru că nu voi
lua ce este al tău pentru Domnul, ca să aduc o ardere-de-tot
25 care să nu mă coste“. Şi David
i-a dat* lui Ornan, pentru loc, aur
în greutate de şase sute de sicli.
26 Şi David a zidit acolo un altar
Domnului şi a adus arderi-de-tot
şi jertfe de pace şi a chemat pe
Domnul; şi El i-a răspuns prin
foc* din ceruri pe altarul arderii27 de-tot. Şi D omnul a vorbit îngerului şi şi-a pus sabia din nou
în teacă.
28
În timpul acela, când a văzut
David că Domnul îi răspunsese
în aria lui Ornan iebusitul, a jert-

25 *2 Sam. 24.24

26 *Lev. 9.24.
Jud. 6.21.
1 Împ. 18.38.
2 Cr. 7.1.

c Lit. „plaga“
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1 CRONICI 21:29
29 *1 Împ. 3.4. 29
Cap. 16.39.
2 Cr. 1.3.

fit acolo. Şi cortul* Domnului, pe
care-l făcuse Moise în pustiu,
şi altarul arderii-de-tot erau pe
timpul acela pe înălţime, la Gaba30 on. Dar David n-a putut să meargă înaintea lui, ca să întrebe pe
Dumnezeu, pentru că era îngrozit
de sabia îngerului Domnului.
Pregătirile lui 22 Şi David a zis: „Aceasta* este
David pentru
casa Domnului Dumnezeu şi atemplu
cesta este altarul arderii-de-tot
1 *Deut. 12.5.
pentru Israel“.
2 Sam. 24.18
2
Şi David a poruncit să adune
Cap. 21.18;
21.19,26,28.
pe
străinii*
care erau în ţara lui
2 Cr. 3.1.
Israel şi a pus cioplitori de pie2 *1 Împ. 9.20;
tre, care să taie pietre** cioplite,
9.21.
pentru
a construi casa lui Dumne2 Cr. 2.17,18.
**1 Împ. 5.17; 3 zeu. Şi David a pregătit mult fier
5.18.
pentru cuie pentru uşile porţilor
3 *1 Împ. 7.47.
şi pentru îmbinăria; şi aramă mulVers. 14.
4 tă, fără măsură*; şi lemne de ce4 *1 Împ. 5.6.
dru fără număr, pentru că sidonienii* şi tirienii au adus lui
David lemn de cedru din belşug.
5 *1 Împ. 3.7. 5 Şi David a zis: „Solomon*, fiul
meu, este tânăr şi plăpând, şi casa
Cap. 29.1.
care se va construi pentru Domnul trebuie să fie foarte mare în
faimă şi frumuseţe pentru toate
ţărileb; voi face deci pregătiri
pentru ea“. Şi David a pregătit o
mulţime de lucruri înaintea morţii lui.
6
Şi a chemat pe Solomon, fiul
său, şi i-a poruncit să construiască el casa Domnului Dumnezeu7 *2 Sam. 7.2. 7 lui lui Israel. Şi David a zis lui So1 Împ. 8.17.
lomon: „Fiul meu, a fost în inima*
Cap. 17.1;
28.2.
mea să construiesc o casă Nume**Deut.12.5;
luic** D omnului Dumnezeului
12.11.
8 meu. Dar cuvântul Domnului a
8 *2 Sam. 7.5.
fost către mine, zicând: «Tu ai
1 Împ. 5.3.
vărsat* mult sânge şi ai purtat
Cap. 28.3.
războaie mari: nu vei construi o
casă Numelui Meu, pentru că tu
ai vărsat mult sânge pe pământ
9
înaintea Mea. Iată*, ţi se va naşte
9 *Cap. 28.5.
**1 Împ. 4.25;
un fiu, care va fi un om al odih5.4.
nei; şi-i voi da odihnă** înaintea
tuturor vrăjmaşilor săi de jur-împrejur; pentru că numele lui va fi
a Sau „scoabe“
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b Sau „înaintea tuturor ţărilor“

Solomond şi în zilele lui voi da
10 pace şi linişte lui Israel. El va
construi* o casă Numelui Meu; şi
Îmi va fi** fiu şi Eu îi voi fi
Tată; şi Eu voi întări tronul împărăţiei lui peste Israel pentru tot11 deauna». Acum, fiul meu, Domnul
să fie cu* tine, ca să prosperi şi
să construieşti o casă Domnului
Dumnezeului tău, cum a zis El des12 pre tine. Numai să-ţi dea* Domnul
înţelepciune şi pricepere şi să te
pună peste Israel, să păzeşti legea Domnului Dumnezeului tău.
13 Atunci vei prospera*, dacă vei lua
seama să împlineşti rânduielile
şi judecăţile pe care le-a poruncit
Domnul lui Moise, pentru Israel.
Fii tare** şi curajos! Nu te teme,
14 nici nu te înspăimânta. Şi iată,
din truda mea, am pregătit pentru
casa Domnului o sută de mii de
talanţi de aur şi de o mie de ori o
mie de talanţi de argint; şi aramă
şi fier fără măsură*, pentru că
este din belşug; şi am pregătit
lemn şi piatră şi tu vei mai adău15 ga la ele. Şi cu tine sunt mulţi lucrători: cioplitori şi lucrători în
piatră şi în lemn şi tot felul de
oameni iscusiţi în orice fel de lu16 crare. Aur, argint şi aramă şi fier
sunt fără număr. Ridică-te şi lucrează şi Domnul să fie cu* tine“.
17
Şi David a poruncit tuturor
căpeteniilor* lui Israel să-l ajute
18 pe Solomon, fiul său: „Nu este
Domnul Dumnezeul vostru cu
voi? Şi nu v-a dat* El odihnă de
jur-împrejur? Pentru că a dat în
mâna mea pe locuitorii ţării şi
ţara este supusă înaintea Domnului şi înaintea poporului Său.
19 Acum puneţi-vă inima şi sufletul
să caute pe Domnul Dumnezeul
vostru. Şi ridicaţi-vă şi construiţi
locaşul sfânt al Domnului Dumnezeu, ca să aduceţi* chivotul
legământului lui Dumnezeu
şi uneltele sfinte ale lui Dumnezeu în casa care va fi construită

c Sau „pentru Numele“

d Paşnic

10 *2 Sam. 7.13
1 Împ. 5.5.
Cap. 17.12;
17.13; 28.6.
**Ev. 1.5.
11 *Vers. 16.

12 *1 Împ. 3.9;
3.12.
2 Cr. 1.10.
Ps. 72.1.
13 *Cap. 28.7.
**Deut. 31.7;
31.8.
Ios. 1.6-9.
Cap. 28.20.
14 *Vers. 3.

16 *Vers. 11.

17 *Cap. 28.1.
18 *Deut. 12.10
Ios. 22.4.
2 Sam. 7.1.
Cap. 23.25.

19 *1 Împ. 8.1.
2 Cr. 5.2-14.

1 CRONICI
Numărul şi
împărţirea
leviţilor
1 *1 Împ. 1.33-39
Cap. 28.5.
3 *Num. 4.3;
4.47.

4 *Ezra 3.8,9.
**Deut. 16.18
Cap. 26.29.
2 Cr. 19.11.
5 *Cap. 15.16.
**2 Cr. 29.25;
29.26.
Amos 6.5.

6 *Ex. 6.16.
Num. 26.57.
2 Cr. 29.25.

Gherşoniţii
7 *Cap. 26.21.

Chehatiţii
12 *Ex. 6.18.
13 *Ex. 6.20.
**Ex. 28.1.
Ev. 5.4.
†Ex. 30.7.
Num. 16.40.
1 Sam. 2.28.
††Deut. 21.5.
*†Num. 6.23.
14 *Cap. 26.23
15 *Ex. 2.22;
18.3,4.
16 *Cap. 24.20;
26.24.
17 *Cap. 26.25.

pentru Numele Domnului“.
23 Şi David era bătrân şi sătul
de zile şi a făcut pe Solomon*,
fiul său, împărat peste Israel.
2
Şi a adunat pe toate căpeteniile
lui Israel şi pe preoţi şi pe leviţi.
3 Şi leviţii au fost număraţi de la
vârsta de treizeci* de ani în sus:
şi numărul lor era, după capetele
lor, bărbat după bărbat, treizeci şi
4 opt de mii. Dintre aceştia, douăzeci şi patru de mii erau pentru
conducerea* lucrării casei Domnului şi şase mii erau adminis5 tratori** şi judecători; şi patru
mii erau uşieri; şi patru mii lăudau* pe Domnul cu instrumente,
„pe care le-am făcut** eu“, a zis
David, „pentru laudă“.
6
Şi David i-a împărţit* în cete după fiii lui Levi: Gherşon,
Chehat şi Merari.
7
Dintre gherşoniţi*: Laedan şi
8 Şimei. Fiii lui Laedan: Iehiel,
9 capul, şi Zetam şi Ioel, trei. Fiii
lui Şimei: Şelomit şi Haziel şi
Haran, trei. Aceştia erau capii pă10 rinteşti ai lui Laedan. Şi fiii lui
Şimei: Iahat, Zina şi Ieuş şi Beria; aceştia erau cei patru fii ai lui
11 Şimei. Şi Iahat era capul, şi Zina,
al doilea; şi Ieuş şi Beria n-au
avut mulţi fii, de aceea s-au numărat drept o casă părintească.
Fiii lui Chehat*: Amram, Iţe12
13 har, Hebron şi Uziel, patru. Fiii
lui Amram*: Aaron şi Moise. Şi
Aaron** a fost deosebit, ca să
fie sfinţit ca preasfânt, el şi fiii
lui pentru totdeauna, să ardă tămâie† înaintea D omnului, să-I
slujească†† şi să binecuvânteze*†
în Numele Său pentru totdeauna.
14 Şi Moise, omul lui Dumnezeu:
fiii* lui au fost număraţi la se15 minţia lui Levi. Şi fiii* lui Moise:
16 Gherşom şi Eliezer. Fiii lui Gher17 şom: Şebuel*, capul. Şi fiii lui
Eliezer: Rehabia*, capul. Şi Eliezer nu avea alţi fii. Şi fiii lui Re18 habia erau foarte mulţi. Fiii lui Iţea Sau „verii“

b Sau „după numărarea“

19 har:

Şelomit*, capul. Fiii lui Hebron*: Ieriia, capul, Amaria, al
doilea, Iahaziel, al treilea, şi Ieca20 meam, al patrulea. Fiii lui Uziel:
Mica era capul şi Işia, al doilea.
21
Fiii lui Merari*: Mahli şi
Muşi. Fiii lui Mahli: Eleazar şi
22 Chis**. Şi Eleazar a murit şi nu
avea* fii, ci fiice: şi le-au luat**
de soţii fiii lui Chis, fraţiia lor.
23 Fiii lui Muşi*: Mahli şi Eder şi
Ieremot, trei.
24
Aceştia sunt fiii* lui Levi,
după casele lor părinteşti, capii
părinteşti, aşa cum au fost număraţi, după numărulb numelor, după
capetele lor, care făceau lucrarea pentru slujba casei Domnului, de la vârsta de douăzeci** de
25 ani în sus. Pentru că David a zis:
Domnul Dumnezeul lui Israel
„D
a dat* odihnă poporului Său şi
va locui în Ierusalim pentru tot26 deauna. Şi leviţii nu vor mai purta* cortul, nici vreuna din unelte27 le sale pentru slujba sa“. Pentru
că după cuvintele din urmă* ale
lui David a fost această numărare
a fiilor lui Levi, de la vârsta de
28 douăzeci de ani în sus. Pentru că
locul lor era alături de fiiic lui
Aaron pentru slujba casei Domnului, peste curţi şi peste camere
şi peste curăţirea tuturor lucrurilor sfinte, şi pentru lucrarea sluj29 bei casei lui Dumnezeu; şi pentru
pâinile* punerii înainte, şi pentru
floarea** făinii pentru darul de
mâncare, şi pentru turtele† fără
aluat, şi pentru cele coapte†† în
tigăi, şi pentru cele muiate cu
untdelemn şi pentru orice măsu30 ră*† şi greutate; şi ca să stea în
fiecare dimineaţă să mulţumească şi să-L laude pe Domnul, şi tot
31 aşa seara; şi pentru toate arderile-de-tot aduse D omnului în zilele de sabat*, la lunile noi, şi la
sărbători**, după număr, după
rânduiala lor, neîncetat înaintea
32 Domnului. Şi ei ţineau* paza corc Sau „la îndemâna fiilor“

23:32
18 *Cap. 24.22.
19 *Cap. 24.23.

Merariţii
21 *Cap. 24.26.
**Cap. 24.29
22 *Cap. 24.28.
**Num. 36.6
23 *Cap. 24.30.
24 *Num. 10.17;
10.21.
**Num. 1.3;
4.3; 8.24.
Ezra 3.8.

25 *Cap. 22.18.

26 *Num. 4.5;
7.9.
Deut. 10.8.
27 *2 Sam. 23.1

29 *Ex. 25.30.
**Lev. 6.20.
Cap. 9.29.
†Lev. 2.1,4.
††Lev. 2.5,7.
*†Lev. 19.35.

31 *Num. 10.10
Is. 1.13.
**Lev. 23.2-4
Ps. 81.3.

32 *2 Cr. 13.10;
13.11.
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32 **Num. 1.53.
Cap. 9.27.
†Num. 3.6-9;
3.38.

24:1

tului întâlnirii** şi paza sfântului locaş şi paza fiilor† lui Aaron,
fraţii lor, în slujba casei D omnului.
Preoţii
24 Şi cetele fiilor lui Aaron, fiii*
împărţiţi în
lui Aaron: Nadab şi Abihu,
douăzeci şi
2
Eleazar
şi Itamar. Şi Nadab* şi
patru de cete
Abihu au murit înaintea tatălui
1 *Lev. 10.1,6.
Num. 26.60.
lor şi nu aveau fii; şi Eleazar şi
Itamar făceau slujba de preoţi.
2 *Num. 3.4;
3 Şi David i-a împărţit: pe Ţadoc,
26.61.
Lev. 10.2.
dintre fiii lui Eleazar, şi pe Ahimelec*, dintre fiii lui Itamar,
3 *Cap. 18.16.
după rânduiala lor în slujba lor.
4 Şi s-au găsit mai mulţi capi între
fiii lui Eleazar decât între fiii lui
Itamar, şi au fost împărţiţi aşa:
dintre fiii lui Eleazar, şaisprezece
capi ai caselor părinteşti, şi dintre fiii lui Itamar, opt, după casele
5 lor părinteşti. Au fost împărţiţi
prin sorţi, unul cu altul, pentru că
mai-marii locaşului sfânt şi maimarii casei lui Dumnezeu erau
dintre fiii lui Eleazar şi dintre fiii
6 lui Itamar. Şi scriitorul Şemaia,
fiul lui Netaneel, unul dintre leviţi, i-a scris înaintea împăratului, şi a căpeteniilor, şi a preotului Ţadoc şi a lui Ahimelec,
fiul lui Abiatar, şi a capilor părinteşti ai preoţilor şi ai leviţilor: o
casă părintească era luată din
Eleazar şi una era luată din Itamar.
7
Şi sorţul întâi a ieşit pentru Iehoiarib; al doilea pentru Iedaia;
8 al treilea pentru Harim, al patru9 lea pentru Seorim; al cincilea pentru Malchia, al şaselea pentru Mi10 iamin; al şaptelea pentru Hacoţ,
10 *Neem. 12.4; 11 al optulea pentru Abiia*; al nouă12.17.
lea pentru Iosua, al zecelea pentru
Lc. 1.5.
12 Şecania; al unsprezecelea pentru
Eliaşib, al doisprezecelea pentru
13 Iachim; al treisprezecelea pentru
Hupa, al paisprezecelea pentru
14
Ieşebeab; al cincisprezecelea
14 *Ier. 20.1.
pentru Bilga, al şaisprezecelea
15 pentru Imer*; al şaptesprezecelea
pentru Hezir, al optsprezecelea

16 pentru

Hapiţeţ; al nouăsprezecelea pentru Petahia, al două17 zecilea pentru Ezechiel; al douăzeci şi unulea pentru Iachin, al douăzeci şi doilea pentru Gamul; al
18 douăzeci şi treilea pentru Delaia,
al douăzeci şi patrulea pentru
19 Maazia. Şi aceasta era împărţirea 19 *Cap. 9.25.
lor în slujba lor, ca să vină* în
casa Domnului, după rânduiala lor,
prin Aaron, tatăl lor, după cum îi
poruncise Domnul Dumnezeul lui
Israel.
Capii
20
Şi ceilalţi fii ai lui Levi: dintre
celorlalţi
fiii lui Amram: Şubael*; dintre fiii
leviţi
21 lui Şubael, Iehdia. Din Rehabia*,
20 *Cap. 23.16.
dintre fiii lui Rehabia: Işia, capul.
22 Dintre iţehariţi: Şelomot*; dintre 21 *Cap. 23.17.
23 fiii lui Şelomot: Iahat. Şi fiii 22 *Cap. 23.18.
lui Hebron*: Ieriia, capul; Ama23.19;
ria, al doilea; Iahaziel, al treilea; 23 *Cap.
26.31.
24 Iecameam, al patrulea. Fiii lui
Uziel: Mica; dintre fiii lui Mica:
25 Şamir; fratele lui Mica: Işia; din26 tre fiii lui Işia: Zaharia. Fiii lui 26 *Ex. 6.19.
Merari*: Mahli şi Muşi; fiii lui
Cap. 23.21.
27 Iaazia: Benoa. Fiii lui Merari: din
Iaazia: Beno şi Şohamb şi Zacur
28 şi Ibri. Din Mahli: Eleazar; şi el 28 *Cap. 23.22.
29 nu avea* fii. Din Chis, fiii lui
30 Chis: Ierahmeel. Şi fiii lui Muşi*: 30 *Cap. 23.23.
Mahli şi Eder şi Ierimot. Aceştia
sunt fiii leviţilor, după casele lor
31 părinteşti. Şi aceştia au aruncat
sorţ, ca şi fraţii lor, fiii lui Aaron,
înaintea împăratului David, şi a
lui Ţadoc, şi a lui Ahimelec, şi a
capilor părinteşti ai preoţilor şi ai
leviţilor, capul părintesc ca şi
fratele său cel mai mic.
Cântăreţii
25 Şi David şi căpeteniile oşti- împărţiţi
rii au deosebit pentru slujbă din- douăzeci în
şi
tre fiii lui Asaf* şi ai lui Heman patru de cete
şi ai lui Iedutun pe cei care să 1 *Cap. 6.33;
profeţeascăc** cu harfe† şi cu lire
6.39.
**2 Împ. 3.15
şi cu chimvale. Şi numărul oa†Cap. 15.16.
d
menilor întrebuinţaţi după sluj2 ba lor era: dintre fiii lui Asaf:
Zacur şi Iosif şi Netania şi Aşareela, fiii lui Asaf, sub conducereae

a Sau „fiul său“
b Sau „Fiii lui Merari din Iaazia, fiul său: Şoham“
c Cântau, mişcaţi prin Duhul
d
e
Domnului
Lit. „numărul oamenilor lucrării“
Lit. „mâna“ (de două ori în acest verset)
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3 *Cap. 16.41;
16.42.

6 *Cap. 15.16;
16.42.

7 *Cap. 23.5.

8 *2 Cr. 23.13.

lui Asaf, care profeţea sub condu3 cerea împăratului. Din Iedutun*,
fiii lui Iedutun: Ghedalia şi Ţeri
şi Isaia şi Haşabia şi Matitia şi
Şimeia, şase, sub mâna tatălui lor,
Iedutun, care profeţea cu harfa, ca
să laude şi să mărească pe Dom4 nul. Din Heman, fiii lui Heman:
Buchia, Matania, Uziel, Şebuel, şi
Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata,
Ghidalti, şi Romamti-Ezer, Ioşbecaşa, Maloti, Hotir, Mahaziot:
5 toţi aceştia erau fiii lui Heman,
văzătorul împăratului în cuvintele lui Dumnezeu, ca să înalţe puterea Luib; şi Dumnezeu a dat lui
Heman paisprezece fii şi trei fii6 ce. Toţi aceştia erau sub mâna părinţilor lor, Asaf, şi Iedutun, şi Heman, la cântare în casa Domnului, cu chimvale*, lire şi harfe,
pentru slujba casei lui Dumnezeu,
7 sub mâna împăratului. Şi numărul* lor, cu fraţii lor care erau învăţaţi în cântarea Domnului, toţi
iscusiţic, erau două sute optzeci
şi opt.
8
Şi au aruncat sorţi, unul şi altul, pentru îndatoririle lor, cel mic
ca şi cel mare, maestruld* şi uce9 nicul. Şi întâiul sorţ a ieşit pentru Asaf, lui Iosif; Ghedalia, al
doilea; el şi fraţii săi şi fiii săi
10 erau doisprezece; al treilea, Zacur,
fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;
11 al patrulea, Iţerie, fiii săi şi fraţii
12 săi, doisprezece; al cincilea, Netania, fiii săi şi fraţii săi, doispre13 zece; al şaselea, Buchia, fiii săi şi
14 fraţii săi, doisprezece; al şaptelea,
Iesareela, fiii săi şi fraţii săi, doi15 sprezece; al optulea, Isaia, fiii săi
16 şi fraţii săi, doisprezece; al nouălea, Matania, fiii săi şi fraţii săi,
17 doisprezece; al zecelea, Şimei, fiii
18 săi şi fraţii săi, doisprezece; al unsprezecelea, Azareelf, fiii săi şi
19 fraţii săi, doisprezece; al doisprezecelea, Haşabia, fiii săi şi fraţii
20 săi, doisprezece; al treisprezece-

lea, Şubaelg, fiii săi şi fraţii săi,
21 doisprezece; al paisprezecelea,
Matitia, fiii săi şi fraţii săi, doi22 sprezece; al cincisprezecelea, Ieremot, fiii săi şi fraţii săi, doi23 sprezece; al şaisprezecelea, Hanania, fiii săi şi fraţii săi, doi24 sprezece; al şaptesprezecelea, Ioşbecaşa, fiii săi şi fraţii săi, doi25 sprezece; al optsprezecelea, Hanani, fiii săi şi fraţii săi, doispre26 zece; al nouăsprezecelea, Maloti,
fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;
27 al douăzecilea, Eliata, fiii săi şi fraţii
28 săi, doisprezece; al douăzeci şi
unulea, Hotir, fiii săi şi fraţii săi,
29 doisprezece; al douăzeci şi doilea,
Ghidalti, fiii săi şi fraţii săi, doi30 sprezece; al douăzeci şi treilea,
Mahaziot, fiii săi şi fraţii săi, doi31 sprezece; al douăzeci şi patrulea,
Romamti-Ezer, fiii săi şi fraţii
săi, doisprezece.
26 Cetele uşierilor: dintre coreiţi:
Meşelemia, fiul lui Kore*, dintre
2 fiii lui Asaf. Şi Meşelemia a avut
fii: Zaharia*, întâiul-născut; Iediael, al doilea; Zebadia, al trei3 lea; Iatniel, al patrulea; Elam, al
cincilea; Iohanan, al şaselea; Eli4 oenai, al şaptelea. Şi fiii lui Obed-Edom*: Şemaia, întâiul-născut; Iozabad, al doilea; Ioah, al
treilea; Sacar, al patrulea; Netane5 el, al cincilea; Amiel, al şaselea;
Isahar, al şaptelea; Peultai, al
optulea; pentru că Dumnezeu l-a
6 binecuvântat. Şi lui Şemaia, fiul
său, i s-au născut fii, care au condus în casa tatălui lor, pentru că
7 erau bărbaţi vitejih. Fiii lui Şemaia: Otni, şi Refael, şi Obed, Elzabad, fraţii săi, oameni viteji,
8 Elihu şi Semahia. Toţi aceştia erau
dintre fiii lui Obed-Edom; şi fiii
lor şi fraţii lor, oameni viteji*,
puternici pentru slujbă, şaizeci şi
9 doi din Obed-Edom. Fiii şi fraţii
lui Meşelemia, oameni viteji, opt10 sprezece. Şi Hosa*, dintre fiii lui

a Vezi v.17 b Lit. „ca să înalţe cornul“ c Sau „toţi maeştri“ d Lit. „cel priceput“
f Numit „Uziel“ în v.4 g Numit „Şebuel“ în v.4 h Sau „capabili“

Uşierii
1 *Cap. 6.37;
9.19.
Ps. 42 titlu.
2 *Cap. 9.21.

4 *2 Sam. 6.11
Cap. 13.14;
15.18,21.

8 *Cap. 9.13.

10 *Cap. 16.38.

e Numit „Ţeri“ în v.3
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Merari, a avut fii: Şimri, capul,
deşi nu era întâiul-născut, dar ta11 tăl său l-a pus cap. Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia,
al patrulea; toţi fiii şi fraţii lui
12 Hosa, treisprezece. Dintre aceştia
erau cetele uşierilor, ale capilor
lor bărbăteşti, având îndatoriri
împreună cu fraţii lor, pentru împlinirea slujbei în casa Domnului.
Şi au aruncat sorţi*, cel mic
13 *Cap. 24.5; 13
24.31; 25.8.
ca şi cel mare, după casele lor
14 părinteşti, pentru fiecare poartă. Şi
sorţul dinspre răsărit a căzut pe
Şelemia. Şi au aruncat sorţi pentru Zaharia, fiul său, sfătuitor înţelept; şi sorţul său a ieşit spre
15 nord; pentru Obed-Edom spre
sud, şi pentru fiii săi, casa de me16 *1 Împ. 10.5. 16 rinde a. Pentru Şupim şi Hosa,
2 Cr. 9.4.
spre apus, cu poarta Şalechet, la
calea suişului*, o strajă în faţa altei
17 străji. Spre răsărit erau şase leviţi;
spre nord, patru pe zi; spre sud,
patru pe zi; şi în casa de merinde
18 câte doi. Lângă Parbarb, spre apus:
patru erau spre drum, doi lângă
19 Parbar. Acestea sunt cetele uşierilor, dintre fiii coreiţilor şi dintre
fiii lui Merari.
Cât despre leviţi: Ahiia erac
Vistiernicii 20
şi alţi suprapeste vistieriile* casei lui Dumneveghetori
zeu şi peste vistieriile** lucruri20 *Cap. 9.26.
lor închinate. Fiii lui Laedan, fiii
21
Mal. 3.10.
**2 Sam. 8.11
gherşoniţilor din Laedan, capii
Cap. 28.12.
părinteşti
ai lui Laedan gherEzra 2.69.
22 şonitul erau: Iehieli*; fiii lui Iehieli:
21 *Cap. 23.8;
Zetam, şi Ioel, fratele său, peste
29.8.
vistieriile casei Domnului.
Dintre amramiţi*, dintre iţe23
23 *Ex. 6.18.
hariţi, dintre hebroniţi, dintre uziNum. 3.19.
eliţi ... Şi Şebuel*, fiul lui Gher24
24 *Cap. 23.16.
şom, fiul lui Moise, era căpete25 nied peste vistierii. Şi fraţii săi din
25 *Cap. 23.18.
Eliezer: Rehabia, fiul său; şi Isaia,
fiul său; şi Ioram, fiul său; şi
Zicri, fiul său; şi Şelomit*, fiul său.
26 *2 Sam. 8.11. 26 Acest Şelomit şi fraţii săi erau
peste toate vistieriile lucrurilor
închinate, pe care le închinaseră*
împăratul David şi capii părina Sau „provizii“
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b Dependinţe

teşti, căpeteniile peste mii şi pes-

27 te sute şi căpeteniile oştirii. Le în-

chinaseră din războaie şi din
prăzi, ca să întreţină casa Dom28 nului. Şi tot ce închinase Samuel, 28 *1 Sam. 9.9.
văzătorul*, şi Saul, fiul lui Chis,
şi Abner, fiul lui Ner, şi Ioab,
fiul Ţeruiei: tot ce era închinat era
sub mâna lui Şelomit şi a fraţilor săi.
29
Dintre iţehariţi: Chenania şi Rânduirea
fiii săi erau peste Israel, pentru judecătorilor
treburile din afară, ca adminis- 29 *Cap. 23.4.
30 tratori* şi judecători. Dintre he- 30 *Cap. 27.17.
broniţi: Haşabia* şi fraţii săi, o
mie şapte sute de oameni viteji,
puşi peste Israel, dincoace de Iordan, spre apus, pentru toate treburile Domnului şi pentru slujba
31 împăratului. Dintre hebroniţi, Ie- 31 *Cap. 23.19.
**Ios. 21.39.
riia* era capul hebroniţilor, după
Cap. 6.81.
genealogiile lor, după părinţi. (În
al patruzecilea an al împărăţiei
lui David au fost căutaţi şi s-au
gă-sit între ei, la Iaezer** în Gala32 ad, bărbaţi viteji.) Şi fraţii săi, oa- 32 *2 Cr. 19.11.
meni viteji, erau două mii şapte
sute, capi părinteşti. Şi împăratul
David i-a pus peste rubeniţi, şi
gadiţi, şi jumătatea seminţiei lui
Manase, pentru toate treburile lui
Dumnezeu şi pentru treburile*
împăratului.
27 Şi fiii lui Israel, după numă- Căpeteniile
rul lor, capii părinteşti şi căpe- oştirilor
teniile peste mii şi peste sute şi
administratorii lor slujeau împăratului în toate treburile cetelor
lor, care intrau şi ieşeau lună de
lună, în toate lunile anului; fiecare
ceată avea douăzeci şi patru de
mii de oameni.
2
Peste ceata întâi, pentru luna 2 *2 Sam. 23.8
întâi, era Iaşobeam*, fiul lui ZabCap. 11.11.
diel; şi în ceata sa erau douăzeci
3 şi patru de mii. El era dintre fiii
lui Pereţ, capul tuturor căpeteniilor oştirii pentru luna întâi.
4
Şi peste ceata pentru luna
a doua era Dodai ahohitul; şi
în ceata sa era şi Miclot, conducătorul; şi în ceata sa erau

c Sau „Cât despre leviţi, fraţii lor erau“

d Sau „supraveghetor“
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douăzeci şi patru de mii.
A treia căpetenie a oştirii,
5 *Cap. 18.17. 5
pentru luna a treia, era Benaia*,
fiul lui Iehoiada, preotul, capul;
şi în ceata sa erau douăzeci şi pa6
tru de mii. Acest Benaia era un
6 *2 Sam. 23.20;
23.22,23.
viteaz* dintre cei treizeci şi peste
Cap. 11.22.
cei treizeci. Şi în ceata sa era Amizadab, fiul său.
7
Al patrulea, pentru luna a pa7 *2 Sam. 23.24
tra, era Asael*, fratele lui Ioab;
Cap. 11.26.
şi Zebadia, fiul său, după el. Şi
în ceata sa erau douăzeci şi patru
de mii.
Al cincilea, pentru luna a cin8
cea, era căpetenia Şamehut izrahitul. Şi în ceata sa erau douăzeci şi patru de mii.
9
Al şaselea, pentru luna a şa9 *Cap. 11.28.
sea, era Ira*, fiul lui Icheş din
Tecoa. Şi în ceata sa erau douăzeci şi patru de mii.
10
Al şaptelea, pentru luna a
10 *Cap. 11.27.
şaptea, era Heleţ* din Pelon, dintre fiii lui Efraim. Şi în ceata sa
erau douăzeci şi patru de mii.
11
Al optulea, pentru luna a opta,
11 *2 Sam. 21.18
era Sibecai* huşatitul, dintre zeCap. 11.29.
rahiţi. Şi în ceata sa erau douăzeci şi patru de mii.
12
Al nouălea, pentru luna a
12 *Cap. 11.28.
noua, era Abiezer* din Anatot,
dintre beniamiţi. Şi în ceata sa
erau douăzeci şi patru de mii.
13 *2 Sam. 23.28 13
Al zecelea, pentru luna a zeCap. 11.30.
cea, era Maharai* din Netofa,
dintre zerahiţi. Şi în ceata sa erau
douăzeci şi patru de mii.
14 *Cap. 11.31. 14
Al unsprezecelea, pentru luna
a unsprezecea, era Benaia* din
Piraton, dintre fiii lui Efraim. Şi
în ceata sa erau douăzeci şi patru
de mii.
15
Al doisprezecelea, pentru luna
15 *Cap. 11.30.
a douăsprezecea, era Heldai* din
Netofa, din Otniel. Şi în ceata sa
erau douăzeci şi patru de mii.
Căpeteniile 16
Şi peste seminţiile lui Israel
seminţiilor
erau: pentru rubeniţi era căpetenie
Eliezer, fiul lui Zicri; pentru simeoniţi: Şefatia, fiul lui Maaca;

leviţi: Haşabia*, fiul lui 17 *Cap. 26.30.
Chemuel; pentru cei din Aaron:
18 Ţadoc; pentru Iuda: Elihu*, dintre
18 *1 Sam. 16.6
fraţii lui David; pentru Isahar:
19 Omri, fiul lui Micael; pentru Zabulon: Işemaia, fiul lui Obadia; pentru Neftali: Ierimot, fiul lui Azriel;
20 pentru fiii lui Efraim: Hosea, fiul
lui Azazia; pentru jumătatea seminţiei lui Manase: Ioel, fiul lui
21 Pedaia; pentru jumătatea seminţiei
lui Manase în Galaad: Ido, fiul lui
Zaharia; pentru Beniamin: Iaa22 siel, fiul lui Abner; pentru Dan:
Azareel, fiul lui Ieroham. Acestea
sunt căpeteniile seminţiilor lui Is23 rael. Şi David n-a luat din numă- 23 *Gen. 15.5;
22.17; 26.4.
rul lor de la vârsta de douăzeci
Ex. 32.13.
de ani în jos, pentru că D omnul
Deut. 1.10.
zisese* că va înmulţi pe Israel ca
24 stelele cerurilor. Ioab, fiul Ţeru- 24 *2 Sam. 24.15
Cap. 21.7.
iei, a început să numere, dar n-a
terminat; şi pentru aceasta a
fost mânia* Domnului peste Israel,
şi numărul n-a fost pus în istoria
cronicilor împăratului David.
25
Şi peste vistieriile împăratului Supravegheera rânduit Azmavet, fiul lui Adi- torii curţii
el; şi peste vistieriile din câmp,
din cetăţi, din sate şi din turnuri
26 era Ionatan, fiul lui Ozia. Şi peste
lucrătorii câmpului la aratul ogo27 rului era Ezri, fiul lui Chelub. Şi
peste vii era Şimei din Rama; şi
peste pivniţele de vin din vii era
28 Zabdi din Şifmi. Şi peste măslini 28 *1 Împ. 10.27
2 Cr. 1.15.
şi peste sicomorii* care erau în
vale era Baal-Hanan din Gheder;
şi peste proviziile de untdelemn,
29 Ioaş. Şi peste cirezile care păş- 29 *Cap. 5.16.
teau în Sarona* era Şitrai din SaCânt. 2.1.
Is. 33.9.
ron; şi peste cirezile care erau în
30 văi era Şafat, fiul lui Adlai. Şi peste cămile era Obil ismaelitul; şi
peste măgari, Iehdia din Meronot.
31 Şi peste turme era Iaziz hagare- 31 *Cap. 5.10.
nitul*. Toţi aceştia erau căpetenii
peste averea împăratului David.
32
Şi Ionatan, unchiulb lui David,
era sfătuitor, om înţelept şi scriitor; şi Iehiel, fiul lui Hacmoni, era
17 pentru

a Regiunea fertilă de pe ţărmul mării, în vestul Palestinei, între Cezareea şi Iafa

b Sau „vărul“
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33 *2 Sam. 15.12 33
**2 Sam. 15.37;
16.16.

cu fiii împăratului. Şi Ahitofel*
era consilierul împăratului şi Huşai** architul era prietenul îm34
păratului. Şi după Ahitofel erau
34 *1 Împ. 1.7.
**Cap. 11.6.
Iehoiada, fiul lui, Benaia, şi Abiatar*; şi căpetenia oştirii împăratului era Ioab**.
David înfăţişează 28 Şi David a adunat la Ierusapoporului
lim toate căpeteniile lui Israel,
pe Solomon
căpeteniile seminţiilor* şi căpeteniile cetelor** care slujeau îm1 *Cap. 27.16.
păratului şi căpeteniile peste mii
**Cap. 27.1;
şi căpeteniile peste sute şi că27.2.
†Cap. 27.25.
peteniile†
peste toată averea şi
††2 Sam. 23.8
peste toate turmele împăratului,
Cap. 11.10.
şi pe fiii săi împreună cu famenii,
şi pe bărbaţii puternici şi pe toţi
2 *2 Sam. 7.2. 2 bărbaţii†† viteji. Şi David, îmCap. 17.1,2.
păratul, a stat în picioare şi a zis:
**Ps. 99.5;
132.3-5,7.
„Ascultaţi-mă, fraţii mei şi poporul meu! A fost în inima* mea
să construiesc o casă de odihnă
pentru chivotul legământului
Domnului şi pentru aşternutul**
picioarelor Dumnezeului nostru; şi
am făcut pregătiri pentru con3
struire.
Dar Dumnezeu mi-a zis:
3 *2 Sam. 7.5;
«Să nu construieşti* tu o casă
7.13.
1 Împ. 5.3.
Numelui
Meu, pentru că eşti
**Cap. 17.4;
om
de
război
şi ai vărsat** sânge».
22.8.
4 D omnul Dumnezeul lui Israel
4 *1 Sam. 16.6-13
m-a ales* pe mine din toată casa
**Gen. 49.8.
Cap. 5.2.
tatălui meu, ca să fiu împărat
Ps. 60.7; 78.68
peste
Israel pentru totdeauna;
†1 Sam. 16.1
††1 Sam. 13.14;
pentru că pe Iuda** l-a ales con16.12,13.
ducător, şi din casa lui Iuda, casa†
Fap. 13.22.
tatălui meu, şi dintre†† fiii tatălui
meu a găsit plăcere în mine, ca să
mă facă împărat peste tot Israelul.
5 Şi dintre* toţi fiii mei (pentru că
5 *Cap. 3.1;
Domnul mi-a dat mulţi fii) a ales
14.3-7; 23.1.
**Cap. 22.9;
pe Solomon**, fiul meu, ca să
29.1.
şadă pe tronul împărăţiei Dom6 nului, peste Israel. Şi mi-a zis:
6 *2 Sam. 7.13;
«Solomon*, fiul tău, va construi
7.14.
Cap. 22.9,10.
casa Mea şi curţile Mele, pentru
2 Cr. 1.9; 6.2
că Mi l-am ales fiu; şi Eu îi voi
7 fi Tată. Şi voi întări împărăţia lui
7 *Cap. 22.13.
pentru totdeauna, dacă va fi*
statornic să împlinească poruncile Mele şi judecăţile Mele, ca în
8 ziua aceasta». Şi acum, în ochii
întregului Israel – adunarea Dom472

nului – şi în auzul Dumnezeului
nostru: păziţi şi căutaţi toate poruncile Domnului Dumnezeului
vostru, ca să stăpâniţi ţara cea
bună, şi s-o lăsaţi moştenire fiilor
voştri după voi, pentru totdeauna.
9 Şi tu, Solomon, fiul meu, cunoaş- 9 *Ier. 9.24.
Osea 4.1.
te* pe Dumnezeul părintelui tău
Ioan 17.3.
**1 Împ. 8.61
şi slujeşte-I** cu inimă întreagă
2 Împ. 20.3.
şi cu suflet binevoitor; pentru că
Ps. 101.2.
Domnul cercetează† toate inimile
†1 Sam. 16.7
Cap. 29.17.
şi înţelege toate întocmirile gânPr. 17.3.
durilor. Dacă-L vei căuta††, El va
Ier. 11.20;
17.10; 20.12.
fi găsit de tine; dar, dacă-L vei
Apoc. 2.23.
părăsi, şi El te va lepăda pentru
††2 Cr. 15.2.
Ier. 29.13.
10 totdeauna. Ia seama acum că
Domnul te-a ales ca să constru- 10 *Cap. 22.13.
ieşti o casă pentru locaşul sfânt.
Fii tare* şi lucrează!“
Şi David a dat* lui Solomon, David dă lui
11
ce
fiul său, modelul pridvorului** Solomon
a strâns
templului şi al caselor sale, şi al
25.40.
vistieriilor sale, şi al camerelor 11 *Ex.
**1 Împ.6.3.
†Ex. 25.17.
sale de sus, şi al camerelor sale
dinăuntru, şi al casei† scaunului
12 îndurării şi modelul a tot ce era 12 *Cap. 26.20;
26.28.
în el, prin Duhul, pentru curţile
casei Domnului şi pentru toate
camerele de jur-împrejur, pentru
vistieriile* casei lui Dumnezeu, şi
pentru vistieriile lucrurilor închi13 nate, şi pentru cetele preoţilor* 13 *Cap. 24.1.
**Cap. 23.6.
şi ale leviţilor**, şi pentru toată
lucrarea slujbei casei Domnului,
şi pentru toate uneltele de slujbă
14 în casa Domnului – şi aur, după
greutate, pentru cele de aur, pentru
toate uneltele fiecărui fel de slujbă; şi argint pentru toate uneltele
de argint, după greutate, pentru
toate uneltele fiecărui fel de sluj15 bă; şi greutatea sfeşnicelor de aur* 15 *Ex. 25.31.
şi a candelelor de aur, după greutatea fiecărui sfeşnic şi a candelelor lui; şi argint pentru sfeşnicele de argint, după greutate,
pentru sfeşnic şi pentru candelele lui, după întrebuinţarea fiecă16 rui sfeşnic; şi aur, după greutate,
pentru mesele pâinilor pentru punerea înainte, pentru fiecare masă; şi argint pentru mesele de ar17 gint; şi aur curat pentru furculiţe
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şi farfurii adância şi urcioare; şi
sa Dumnezeului meu, am dat din
pentru lighenuşeleb de aur, după
proprietatea mea, din aur şi argint,
greutate, pentru fiecare lighenuş;
pentru casa Dumnezeului meu,
şi argint pentru lighenuşele de
peste şi pe lângă tot ce am preargint, după greutate, pentru fiegătit pentru casa sfântului locaş:
18
care
lighenuş;
şi,
pentru
altarul
4
trei
mii de talanţi de aur, din au- 4 *1 Împ. 9.28.
18 *Ex. 30.1.
**Ex. 25.18
tămâiei*, aur curat, după greutarul de Ofir*, şi şapte mii de ta1 Sam. 4.4.
te; şi modelul carului heruvimilanţi de argint curăţit pentru îm1 Împ. 6.23.
lor** de aur, care întindeau aripi- 5 brăcarea pereţilor caselor, aur 5 *2 Cr. 29.31.
2 Cor. 8.5,12.
le lor şi acopereau chivotul legăpentru cele de aur, şi argint pentru
cele de argint, şi pentru orice fel de
19 *Ex. 25.40. 19 mântului Domnului. „Totul“, a zis
Vers. 11,12.
David, „toate lucrările* modelulucrare făcută de mâinile meşteşugarilor. Şi cine este gata* să
lui, m-a făcut Domnul să le pricep în scris, prin mâna Lui peste
consacred astăzi pentru Domnul?“
6
mine“.
Şi capii* părinteşti şi căpe- 6 *Cap. 27.1;
28.1.
20
Şi David a zis lui Solomon,
teniile seminţiilor lui Israel şi
20 *Deut. 31.7;
**Cap. 27.25
fiul său: „Fii tare* şi curajos şi
căpeteniile peste mii şi peste sute
31.8.
†Ex. 35.21.
Ios. 1.5-7,9.
şi căpeteniile** peste avutul îmlucrează; nu te teme şi nu te
Cap. 22.13.
păratului au adus de bunăvoie†
înspăimânta, pentru că Domnul
**Ios. 1.5.
Ev. 13.5.
Dumnezeul meu este cu tine. El 7 şi au dat pentru lucrarea casei lui
Dumnezeu cinci mii de talanţi de
nu te va lăsa**, nici nu te va păaur, şi zece mii de daricie, şi zece
răsi, până nu se va termina
mii de talanţi de argint, şi opttoată lucrarea pentru slujba casei
21 *Vers. 13.
21 D omnului. Şi iată aici cetele*
sprezece mii de talanţi de aramă,
**Ex. 35.25;
şi o sută de mii de talanţi de fier. 8 *Cap. 23.8.
preoţilor şi ale leviţilor pentru
35.26; 36.1,2
toată slujba casei lui Dumnezeu; 8 Şi cine aveaf pietre preţioase le-a
2 Cr. 2.13,14.
adus la vistieria casei Domnului,
şi cu tine sunt, pentru toată luîn mâinile lui Iehiel* gherşonitul.
crarea, tot felul de oameni bineŞi poporul s-a bucurat*, pen- Rugăciunea
voitori** şi iscusiţi în tot felul de 9
tru că aduseseră de bunăvoie, lui David
lucrări; şi căpeteniile şi tot popopentru că dăruiau** de bunăvoie
rul sunt în totul la cuvântul tău“.
Darurile pentru 29 Şi împăratul David a zis către
cu o inimă întreagă Domnului; şi 9 *Ex. 25.2.
construirea
1 Împ. 8.61.
împăratul
David s-a bucurat şi
întreaga
adunare:
„Solomon,
fiul
templului
**2 Cor. 9.7.
el cu mare bucurie.
meu, singurul pe care l-a ales*
1 *Cap. 28.5.
Şi David a binecuvântat pe
Dumnezeu, este tânăr** şi plă- 10
**1 Împ. 3.7.
omnul
în ochii întregii adunări
pând,
şi
lucrarea
este
mare,
pentru
D
Cap. 22.5.
Pr. 4.3.
şi David a zis: „Binecuvântat să
că palatul nu este pentru oameni,
fii, Doamne Dumnezeul tatălui
2 *Is.54.11,12. 2 ci pentru Domnul Dumnezeu. Şi
Apoc. 21.18.
nostru Israel, din eternitate şi
am pregătit, după toată puterea
mea, pentru casa Dumnezeului 11 pentru eternitate! A Ta*, Doam- 11 *Mt. 6.13.
ne, este mărimea şi puterea şi
meu: aur pentru cele de aur, şi ar1 Tim. 1.17.
Apoc. 5.13.
gloria şi splendoarea şi măreţia;
gint pentru cele de argint, şi arapentru că tot ce este în ceruri şi
mă pentru cele de aramă, fier
pe pământ este al Tău; a Ta,
pentru cele de fier, şi lemn pentru
D oamne, este împărăţia, şi Tu
cele de lemn; pietre de onix* şi
eşti înălţat drept Cap peste toate.
pietre de montat, pietre scânteietoare şi de felurite culori, şi tot 12 Şi bogăţia* şi gloria sunt de la 12 *Rom. 11.36.
Tine şi Tu stăpâneşti peste toate;
felul de pietre preţioase, şi pietre
3 de marmurăc, o mulţime. Şi mai
şi în mâna Ta este tărie şi putere;
mult, în dragostea mea pentru caşi în mâna Ta este să faci mare
a Vase pentru sângele stropirii b Un fel de vas cu capac, menţionat numai aici şi în Ezra 1.10; 8.27 c Sau
„marmură albă“ d Lit. „să-şi umple mâinile“ e Monedă persană de aur f Lit. „Şi cei la care s-au găsit“
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1 CRONICI 29:13
şi să dai tărie tuturor. Şi acum,
Dumnezeul nostru, Îţi mulţumim
şi lăudăm Numele Tău cel glo14 rios. Dar cine sunt eu şi ce este
poporul meu, ca să putem dărui
de bunăvoie în felul acesta?
Pentru că totul este de la Tine
şi din mâna Ta primim ce Îţi a15 *Lev. 25.23. 15 ducema“. Pentru că noi suntem
Ps. 39.12.
străini* înaintea Ta şi călători,
Ev. 11.13.
ca toţi părinţii noştri; zilele**
1 Pet. 2.11.
**Iov 14.2.
noastre pe pământ sunt ca o umPs. 90.9;
bră şi nu este nici o speranţă.
102.11; 144.4
16 Doamne Dumnezeul nostru, toată
această strângere, pe care am
pregătit-o spre a-Ţi construi o
casă pentru Numele Tău cel sfânt,
este din mâna Ta şi totul este al
17
Tău. Şi ştiu, Dumnezeul meu, că
17 *1 Sam. 16.7
Cap. 28.9.
Tu încerci* inima şi că Îţi pla**Pr. 11.20.
ce** dreptatea; şi în dreptatea
inimii mele am dăruit de bunăvoie
toate acestea; şi am văzut cu bucurie pe poporul Tău, care se află
aici, dăruindu-Ţi de bunăvoie.
18 D oamne Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Israel,
părinţii noştri, păstrează pentru
totdeauna aceasta, ca întocmire a
gândurilor inimii poporului Tău
şi îndreaptă-le inimile spre Tine.
19 *Cap. 28.9. 19 Şi dă* lui Solomon, fiul meu, o
Ps. 72.1.
inimă întreagă, ca să păzească
**Cap. 22.14
poruncile Tale, mărturiile Tale şi
Vers. 1,2.
rânduielile Tale, şi să facă totul,
şi să construiască palatul pentru
care am făcut** pregătiri“.
Ungerea lui 20
Şi David a zis către toată aduSolomon
narea: „Binecuvântaţi pe Domnul
Dumnezeul vostru“. Şi toată adunarea a binecuvântat pe Domnul
Dumnezeul părinţilor lor; şi s-au
închinat Domnului şi s-au plecat
înaintea împăratului.
21
Şi a doua zi după aceea au
13

adus Domnului jertfe şi au înăl- 21 *1 Împ. 8.62;
8.63.
ţat arderi-de-tot Domnului: o mie
de tauri, o mie de berbeci, o mie
de miei, cu darurile lor de băutură, şi o mulţime* de jertfe, pentru
22 tot Israelul. Şi au mâncat şi au 22 *1 Împ. 1.35;
1.39.
băut înaintea Domnului în ziua
Cap. 23.1.
aceea cu mare bucurie. Şi au făcut împărat a doua oară pe Solomon, fiul lui David, şi l-au uns*
înaintea Domnului, ca să fie conducător, şi pe Ţadoc, să fie preot.
23
Şi Solomon a şezut pe tronul
Domnului, ca împărat în locul
lui David, tatăl său, şi a prosperat; şi tot Israelul l-a ascultat.
24 Şi toate căpeteniile şi vitejii şi, de 24 *Ecl. 8.2.
asemenea, toţi fiii împăratului
David i s-au supus* luib Solomon,
25 împăratul. Şi D omnul a mărit 25 *1 Împ.3.13.
2 Cr. 1.12.
nespus pe Solomon, în ochii înEcl. 2.9.
tregului Israel şi i-a dăruit strălucire* împărătească, aşa cum
n-a avut nici un împărat peste
Israel mai înainte de el.
26
Şi David, fiul lui Isai, a îm- Moartea lui
David
27 părăţit peste tot Israelul. Şi zilele* cât a împărăţit el peste Israel 27 *2 Sam. 5.4.
1 Împ. 2.11.
au fost patruzeci de ani. La He**2 Sam. 5.5
bron** a împărăţit şapte ani şi
la Ierusalim a împărăţit treizeci
28 şi trei. Şi a murit* la bună bă- 28 *Gen. 25.8.
**Cap. 23.1.
trâneţe, sătul** de zile, de avere
şi de glorie. Şi Solomon, fiul
său, a împărăţit în locul său.
29
Şi faptele împăratului David,
cele dintâi şi cele de pe urmă,
iată, sunt scrise în cuvintelec lui
Samuel, văzătorul, şi în cuvintelec
profetului Natan, şi în cuvintelec
30 lui Gad, văzătorul, cu toată îm- 30 *Dan. 2.21;
4.23,25.
părăţia lui, şi cu puterea lui, şi cu
timpurile* care au trecut peste
el, şi peste Israel, şi peste toate
împărăţiile ţărilor.

a Lit. „şi din ceea ce este din mâna Ta, Ţi-am dat noi“
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b Lit. „au pus mâna sub“

c Sau „faptele“

