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CARTEA  ÎNTÂI  A  ÎMPĂRAŢILORa

Şi împăratul David era bă-
trân*, înaintat în zile. Şi îl acope-
reau cu haine, dar nu se încălzea.
Şi slujitorii săi i-au zis: �Să se ca-
ute pentru domnul nostru, împă-
ratul, o tânără fecioară; şi ea să
stea cu împăratul şi să-l îngrijeas-
că şi să se culce la sânul tău, ca
să se încălzească domnul meu,
împăratul�. Şi au căutat o fată
frumoasă în toate hotarele lui Is-
rael şi au găsit pe Abişag* su-
namita**; şi au adus-o la împărat.
Şi fata era foarte frumoasă şi-l
îngrijea pe împărat şi-i slujea,
dar împăratul n-a cunoscut-o.
Şi Adonia*, fiul Haghitei, s-a

înălţat, zicând: �Eu voi fi îm-
păratb!� Şi şi-a pregătit** care şi
călăreţi şi cincizeci de oameni
care alergau înaintea lui. Şi tatăl
său nu-l mustrasec niciodată, zi-
când: �Pentru ce ai făcut aşa?� Şi
el era şi foarte frumos la chip; şi
l-a născut după* Absalom.
Şi el a vorbit cu Ioab*, fiul Ţe-

ruiei, şi cu preotul Abiatar**; şi
ei l-au ajutat� pe Adonia, urmân-
du-l. Dar preotul Ţadoc*, şi Be-
naia**, fiul lui Iehoiada, şi pro-
fetul Natan�, şi Şimei�� şi Rei
şi vitejii*� lui David n-au fost
cu Adonia. Şi Adonia a înjunghi-
at oi şi boi şi viţei graşi lângă
piatra Zohelet, care este lângă
En-Roguel*, şi a chemat pe toţi
fraţii săi, fiii împăratului, şi pe
toţi bărbaţii lui Iuda, slujitorii îm-
păratului; dar pe profetul Natan,
şi pe Benaia şi pe viteji şi pe fra-
tele său, Solomon*, nu i-a chemat.
Şi Natan a vorbit către Bat-

Şeba, mama lui Solomon, zicând:

�N-ai auzit că Adonia, fiul Haghi-
tei*, s-a făcut împărat, şi domnul
nostru David nu ştie? Şi acum,
vino, te rog, să-ţi dau un sfat, ca
să-ţi scapi viaţa ta şi viaţa fiului
tău, Solomon. Mergi şi intră la
împăratul David şi spune-i: «Dom-
nul meu, împărate, n-ai jurat tu
roabei tale, zicând: «Negreşit, So-
lomon, fiul tău, va împărăţi* după
mine şi el va şedea pe tronul
meu»? De ce dar împărăţeşte Ado-
nia?» Iată, pe când vei vorbi tu
încă acolo cu împăratul, voi intra
şi eu în urma ta şi voi întărid cu-
vintele tale�.
Şi Bat-Şeba a intrat la împă-

rat, în cameră. Şi împăratul era
foarte bătrân; şi Abişag sunamita
servea pe împărat. Şi Bat-Şeba
s-a plecat şi a îngenuncheat îna-
intea împăratului.
Şi împăratul a zis: �Ce do-

reşti?� Şi ea i-a zis: �Domnul
meu, tu ai jurat* roabei tale pe
DDDDDomnul Dumnezeul tău: «Negre-
şit, Solomon, fiul tău, va fi îm-
părat după mine şi el va şedea
pe tronul meu». Şi acum, iată,
Adonia este împărat. Şi tu, domnul
meu, împărate, nu ştii. Şi el
a înjunghiat* boi şi viţei graşi şi
oi în mare număr şi a chemat pe
toţi fiii împăratului, şi pe preo-
tul Abiatar, şi pe Ioab, căpetenia
oştirii, iar pe robul tău, Solomon,
nu l-a chemat. Şi spre tine, dom-
nul meu, împărate, sunt ochii în-
tregului Israel, ca să le spui cine
va şedea pe tronul domnului
meu, împăratul, după el. Şi va fi
aşa: îndată ce domnul meu, îm-
păratul, va adormi* cu părinţii săi,
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eu şi fiul meu, Solomon, vom fi soco-
tiţi păcătoşi�.
Şi, iată, pe când vorbea ea cu

împăratul, a intrat şi profetul Na-
tan. Şi i-au spus împăratului, zi-
când: �Iată, profetul Natan�. Şi
el a intrat la împărat şi s-a ple-
cat înaintea împăratului cu faţa
la pământ.
Şi Natan a zis: �Domnul meu,

împărate, ai zis tu: «Adonia va fi
împărat după mine şi va şedea
pe tronul meu»? Pentru că a co-
borât* astăzi şi a înjunghiat boi
şi viţei graşi şi oi în mare număr
şi a chemat pe toţi fiii împăratu-
lui şi pe căpeteniile oştirii şi pe
preotul Abiatar şi, iată, mănâncă
şi beau înaintea lui şi zic: «Tră-
iască** împăratul Adonia!» Iar
pe mine, robul tău, pe preotul
Ţadoc, şi pe Benaia, fiul lui Ie-
hoiada, şi pe Solomon, robul tău,
nu ne-a chemat. Este lucrul acesta
de la domnul meu, împăratul, şi tu
n-ai arătat robilor tăia cine va şe-
dea pe tronul domnului meu, îm-
păratul, după el?�
Şi împăratul David a răspuns

şi a zis: �Chemaţi-mi pe Bat-Şe-
ba�. Şi ea a intrat înaintea împă-
ratului şi a stat înaintea împă-
ratului. Şi împăratul a jurat şi a
zis: �Viu* este DDDDDomnul, care a
răscumpărat sufletul meu din orice
strâmtorare. Cu adevărat, cum*
ţi-am jurat pe DDDDDomnul Dumne-
zeul lui Israel, zicând: «Negreşit,
fiul tău Solomon va împărăţi
după mine şi el va şedea pe tro-
nul meu în locul meu», aşa voi
face în ziua aceasta�.
Şi Bat-Şeba s-a plecat cu faţa

până la pământ şi a îngenuncheat
înaintea împăratului şi a zis:
�Trăiască* domnul meu, împă-
ratul David, pentru totdeauna!�
Şi împăratul David a zis:

�Chemaţi-mi pe preotul Ţadoc,
şi pe profetul Natan, şi pe Bena-
ia, fiul lui Iehoiada�. Şi ei au in-

trat înaintea împăratului. Şi îm-
păratul le-a zis: �Luaţi* cu voi pe
slujitorii domnului vostru şi pu-
neţi pe Solomon, fiul meu, călare
pe catârul** meu şi coborâţi-l la
Ghihonb�. Şi preotul Ţadoc, şi
profetul Natan, să-l ungă* acolo
împărat peste Israel; şi sunaţi**
din trâmbiţă şi spuneţi: «Trăias-
că împăratul Solomon!» Şi vă
veţi sui în urma lui şi el va veni şi
va şedea pe tronul meu; şi el
va fi împărat în locul meu şi eu
am poruncit ca el să fie condu-
cător peste Israel şi peste Iuda�.
Şi Benaia, fiul lui Iehoiada, a
răspuns împăratului, zicând:
�Amin*! Aşa să zică şi DDDDDomnul
Dumnezeul domnului meu, împă-
ratul! Cum* a fost DDDDDomnul cu
domnul meu, împăratul, aşa să
fie şi cu Solomon şi să facă**
tronul lui mai mare decât tronul
domnului meu, împăratul David�.
Şi preotul Ţadoc, şi profetul

Natan, şi Benaia*, fiul lui Ie-
hoiada, şi cheretiţii** şi peletiţii
au coborât şi l-au pus pe Solomon
pe catârul împăratului David şi
l-au dus la Ghihon. Şi preotul
Ţadoc a luat cornul cu untde-
lemn* din cort şi l-a uns** pe So-
lomon. Şi au sunat din trâmbiţă şi
tot� poporul a zis: �Trăiască îm-
păratul Solomon!� Şi tot poporul
s-a suit după el; şi poporul cânta
din fluiere şi se bucura cu mare
bucurie, încât se zguduia pă-
mântul de glasul lor.
Şi Adonia şi toţi oaspeţii care

erau cu el au auzit, pe când ter-
minau de mâncat. Şi Ioab a auzit
sunetul trâmbiţei şi a zis: �Pentru
ce este vuietul acesta de care ră-
sună cetatea?� Pe când vorbea el
încă, iată, a venit Ionatan*, fiul
preotului Abiatar. Şi Adonia i-a
zis: �Intră, pentru că eşti om**
viteazc şi aduci ştiri bune�.
Şi Ionatan a răspuns şi a zis

lui Adonia: �Cu adevărat, împă-
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ratul David, domnul nostru, l-a fă-
cut împărat pe Solomon. Şi îm-
păratul a trimis cu el pe preotul
Ţadoc, şi pe profetul Natan, şi
pe Benaia, fiul lui Iehoiada, şi pe
cheretiţi şi pe peletiţi şi l-au pus
pe catârul împăratului. Şi preo-
tul Ţadoc şi profetul Natan l-au
uns împărat în Ghihon şi s-au suit
de acolo, veselindu-se, încât răsu-
nă cetatea. Acesta este vuietul pe
care l-aţi auzit. Ba încă Solomon
şade* pe tronul împărăţiei. Şi
chiar şi slujitorii împăratului au
venit să-l binecuvânteze pe dom-
nul nostru, împăratul David, zi-
când: «Dumnezeul tău să facă* nu-
mele lui Solomon mai bun decât
numele tău şi să facă tronul lui mai
mare decât tronul tău!» Şi împă-
ratul s-a plecat** pe pat. Şi împă-
ratul a mai zis aşa: «Binecuvântat
să fie DDDDDomnul Dumnezeul lui
Israel, care a dat* astăzi pe unul
să şadă pe tronul meu, şi ochii**
mei văd lucrul acesta»�.
Şi toţi oaspeţii care erau ai lui

Adonia au tremurat şi s-au ridicat
şi au mers fiecare pe drumul său.
Şi Adonia s-a temut de Solomon
şi s-a ridicat şi a mers şi s-a apu-
cat* de coarnele altarului. Şi i s-a
spus lui Solomon, zicând: �Iată,
Adonia se teme de împăratul So-
lomon şi, iată, s-a apucat de coar-
nele altarului, zicând: «Să-mi jure
împăratul Solomon întâi că nu va
omorî cu sabia pe slujitorul său»�.
Şi Solomon a zis: �Dacă va fi

un fiu vrednic, un fir din părul*
lui nu va cădea la pământ, dar, da-
că se va găsi rău în el, va muri�.
Şi împăratul Solomon a trimis şi
l-a coborât de la altar. Şi el a ve-
nit şi s-a plecat înaintea împă-
ratului Solomon. Şi Solomon i-a
zis: �Du-te acasă!�
Şi zilele lui David s-au apro-

piat de moarte*; şi a poruncit lui
Solomon, fiul său, zicând: �Eu
merg* pe calea întregului pământ;

tu fii tare** şi fii bărbat. Şi pă-
zeşte cele de păzit ale DDDDDomnului
Dumnezeului tău, umblând* în
căile Lui, păzind rânduielile Lui
şi poruncile Lui şi judecăţile Lui
şi mărturiile Lui, după cum este
scris în legea lui Moise, ca să
prosperia** în tot ce vei face şi
oriunde te vei întoarce, ca DDDDDom-
nul să întărească* cuvântul Său,
pe care l-a spus despre mine, zi-
când: «Dacă** fiii tăi vor lua
aminte la calea lor, umblând� îna-
intea Mea în adevăr, cu toată ini-
ma lor şi cu tot sufletul lor, nu vei
fi lipsitb��», a zis El, «de un băr-
bat pe tronul lui Israel».
Şi mai ştii şi ce mi-a făcut*

Ioab, fiul Ţeruiei, ce a făcut celor
două căpetenii ale oştirilor lui
Israel: lui Abner**, fiul lui Ner, şi
lui Amasa�, fiul lui Ieter, pe care
i-a ucis şi în timp de pace a văr-
sat sânge de război şi a pus sânge
de război pe cingătoarea lui care
era pe coapsele lui şi pe sandalele
lui care erau în picioarele lui. Şi
fă după înţelepciunea* ta şi perii
lui albi să nu coboare în pace
în Locuinţa morţilor.

Dar să arăţi îndurare fiilor lui
Barzilai* din Galaad şi ei să fie
dintre cei care vor mânca** la ma-
sa ta, pentru că au venit� la mine,
când fugeam de faţa lui Absalom,
fratele tău.
Şi, iată, la tine este Şimei*,

fiul lui Ghera beniamitul, de la
Bahurim. El m-a blestemat cu
blestem greu în ziua când mer-
geam la Mahanaim, dar a cobo-
rât** în întâmpinarea mea la
Iordan şi i-am jurat� pe DDDDDomnul,
zicând: «Nu te voi omorî cu sa-
bia». Şi acum, nu-l lăsa nepedep-
sitc*, pentru că eşti om înţelept
şi vei şti ce să-i faci. Şi să cobori
în sânge** perii săi albi în Lo-
cuinţa morţilor�.
Şi David a adormit* cu pă-

rinţii săi şi a fost înmormântat în
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cetatea** lui David. Şi zilele cât
a împărăţit* David peste Israel au
fost patruzeci de ani: şapte ani a
împărăţit în Hebron şi treizeci şi
trei de ani a împărăţit în Ierusa-
lim. Şi Solomon a şezut* pe tro-
nul lui David, tatăl său; şi îm-
părăţia s-a întărit** foarte mult.
Şi Adonia, fiul Haghitei, a

venit la Bat-Şeba, mama lui So-
lomon. Şi ea a zis: �Vii* cu pace?�
Şi el a zis: �Cu pace�. Şi a zis:
�Am să-ţi spun un cuvânt�. Şi ea
a zis: �Vorbeşte�. Şi el a zis: �Ştii
că împărăţia era* a mea şi tot**
Israelul şi-a îndreptat faţa către
mine, ca să fiu împărat, dar� îm-
părăţia s-a întors şi este a fratelui
meu, pentru că era a lui�� de la
DDDDDomnul. Şi acum am o singură ce-
rere la tine; nu mă refuza�. Şi ea
i-a zis: �Vorbeşte!� Şi el a zis:
�Vorbeşte, te rog, împăratului So-
lomon, pentru că nu te va refuza,
să-mi dea de soţie pe Abişag*
sunamita�. Şi Bat-Şeba i-a zis:
�Bine, voi vorbi împăratului pen-
tru tine�.
Şi Bat-Şeba a intrat la împă-

ratul Solomon, să-i vorbească
pentru Adonia. Şi împăratul s-a
ridicat în întâmpinarea ei şi s-a
plecat* înaintea ei şi a stat jos pe
tronul său; şi a făcut să se pună
un tron pentru mama împăratu-
lui şi ea a stat** la dreapta lui. Şi
ea a zis: �Doresc să-ţi fac o mică
cerere, nu mă refuza�. Şi împăratul
a zis: �Cere, mama mea, pentru
că nu te voi refuza�. Şi ea a zis:
�Să se dea Abişag sunamita de
soţie lui Adonia, fratele tău�. Şi
împăratul Solomon a răspuns şi
a zis mamei sale: �Şi pentru ce
ceri pe Abişag sunamita pentru
Adonia? Cere şi împărăţia pen-
tru el, pentru că este fratele meu
mai mare*, şi pentru el şi pentru
preotul Abiatar**, şi pentru Ioab,
fiul Ţeruiei�. Şi împăratul Solo-
mon a jurat pe DDDDDomnul, zicând:
�Aşa să-mi facă Dumnezeu, şi
încă mai mult, dacă n-a spus*

Adonia acest cuvânt chiar împo-
triva vieţii lui. Şi acum, viu este
DDDDDomnul, care m-a întărit şi m-a
pus pe tronul lui David, tatăl meu,
şi care mi-a făcut o casă, după
cum a vorbit*, astăzi va fi omorât
Adonia�. Şi împăratul Solomon a
trimis* pe Benaia, fiul lui Ieho-
iada, şi el s-a aruncat asupra lui
şi acela a murit.
Şi împăratul i-a zis preotu-

lui Abiatar: �Du-te la Anatot*, la
câmpurile tale, pentru că eşti un
om** al morţii; dar astăzi nu
te voi omorî, pentru că ai purtat�
chivotul Domnului DDDDDumnezeu
înaintea lui David, tatăl meu, şi
ai suferit�� în tot ce a suferit ta-
tăl meu�. Şi Solomon l-a alungat
pe Abiatar din preoţia DDDDDomnu-
lui, pentru a împlini cuvântul*
DDDDDomnului pe care l-a spus cu
privire la casa lui Eli, în Şilo.
Şi ştirea a venit până la Ioab

(pentru că Ioab îl urmase* pe Ado-
nia, deşi nu-l urmase** pe Absa-
lom). Şi Ioab a fugit la cortul
DDDDDomnului şi a apucat� coarnele
altarului. Şi i s-a spus împăra-
tului Solomon că Ioab a fugit la
cortul DDDDDomnului şi, iată, este
lângă altar. Şi Solomon a trimis*
pe Benaia, fiul lui Iehoiada, zi-
când: �Du-te şi aruncă-te asupra
lui�. Şi Benaia a venit la cortul
DDDDDomnului şi i-a zis: �Aşa zice îm-
păratul: «Ieşi!»� Şi el a zis: �Nu,
pentru că aici voi muri�. Şi Bena-
ia a adus din nou cuvânt împă-
ratului, zicând: �Aşa a vorbit Ioab
şi aşa mi-a răspuns�. Şi împăra-
tul i-a zis: �Fă cum a zis şi arun-
că-te asupra lui şi înmormântea-
ză-l şi îndepărtează* de la mine
şi de la casa tatălui meu sângele
pe care l-a vărsat Ioab fără mo-
tiv. Şi DDDDDomnul să întoarcă sân-
gele* lui asupra capului lui, pen-
tru că s-a aruncat** asupra celor
doi bărbaţi mai drepţi şi mai
buni decât el şi i-a ucis cu sabia,
şi tatăl meu David n-a ştiut: pe
Abner�, fiul lui Ner, căpetenia
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oştirii lui Israel, şi pe Amasa��,
fiul lui Ieter, căpetenia oştirii lui
Iuda. Şi sângele lor să cadă asu-
pra capului lui Ioab şi asupra ca-
pului seminţei* lui pentru totdea-
una; iar pacea să fie de la DDDDDom-
nul peste David** şi peste sămân-
ţa lui şi peste casa lui şi peste
tronul lui pentru totdeauna�.
Şi Benaia*, fiul lui Iehoiada,

s-a suit şi s-a aruncat asupra lui
şi l-a omorât. Şi a fost înmormân-
tat în casa lui, în pustiu**. Şi îm-
păratul l-a pus pe Benaia*, fiul lui
Iehoiada, în locul lui, peste oşti-
re; şi împăratul l-a pus pe preotul
Ţadoc** în locul� lui Abiatar.
Şi împăratul a trimis şi a che-

mat pe Şimei* şi i-a zis: �Zideş-
te-ţi o casă în Ierusalim şi locu-
ieşte acolo şi să nu ieşi de acolo,
nici încoace, nici încolo. Şi va fi
aşa: în ziua când vei ieşi şi vei
trece pârâul* Chedron, să ştii că
vei muri negreşit: sângele** tău
va fi asupra capuluia tău�.
Şi Şimei a zis împăratului:

�Bun este cuvântul acesta; cum a
vorbit domnul meu, împăratul, aşa
va face slujitorul tău�. Şi Şimei a
locuit în Ierusalim multe zile.
Şi a fost aşa: după trei ani, doi

slujitori de-ai lui Şimei au fugit la
Achiş*, fiul lui Maaca, împăratul
din Gat. Şi i-au spus lui Şimei, zi-
când: �Iată, slujitorii tăi sunt în
Gat�. Şi Şimei s-a ridicat şi şi-a
înşeuat măgarul şi a mers la Gat,
la Achiş, ca să-i caute pe slujitorii
săi; şi Şimei a mers şi i-a adus pe
slujitorii săi din Gat.
Şi i s-a spus lui Solomon că

Şimei a plecat din Ierusalim la
Gat şi s-a întors. Şi împăratul a
trimis şi l-a chemat pe Şimei şi
i-a zis: �Nu te-am pus eu să juri
pe DDDDDomnul şi ţi-am mărturisit, zi-
când: «Să ştii negreşit că, în ziua
când vei ieşi şi vei merge încoace
şi încolo, vei muri»? Şi tu mi-ai
spus: «Bun este cuvântul pe care

l-am auzit». Pentru ce dar n-ai pă-
zit jurământul DDDDDomnului şi porunca
pe care ţi-am poruncit-o?�
Şi împăratul a zis lui Şimei:

�Cunoşti* tot răul pe care ştie
inima ta că i l-ai făcut lui David,
tatăl meu: şi DDDDDomnul să întoar-
că** răul tău asupra capului tău.
Şi împăratul Solomon să fie bi-
necuvântat şi tronul* lui David
să fie întărit înaintea DDDDDomnului
pentru totdeauna�.
Şi împăratul a poruncit* lui

Benaia, fiul lui Iehoiada, şi el a
ieşit şi s-a aruncat asupra lui şi
acela a murit.
Şi împărăţia s-a întărit** în

mâna lui Solomon.
Şi Solomon s-a înrudit prin

căsătorie* cu Faraon, împăratul
Egiptului, şi a luat pe fiica lui Fa-
raon şi a adus-o în cetatea** lui
David, până avea să termine de
zidit casa� lui şi casa�� DDDDDomnului
şi zidul*� Ierusalimului de jur-îm-
prejur. Dar poporul jertfea* pe
înălţimi, pentru că nu era zidită o
casă Numelui DDDDDomnului până în
zilele acelea. Şi Solomon Îl iubea*
pe DDDDDomnul, umblând** în rânduie-
lile lui David, tatăl său, numai că
jertfea şi ardea tămâie pe înălţimi.
Şi împăratul a mers la Gaba-

on*, ca să jertfească acolo, pen-
tru că** aceasta era înălţimea cea
mare. Solomon a adus o mie de
arderi-de-tot pe acest altar.
DDDDDomnul S-a arătat* lui Solo-

mon la Gabaon într-un vis** de
noapte. Şi Dumnezeu i-a zis: �Ce-
re� ce vrei să-ţi daub�. Şi Solomon
a zis: �Tu ai arătat mare îndura-
re* robului Tău David, tatăl meu,
după cum el a umblat** înaintea
Ta în adevăr şi în dreptate şi în in-
tegritate a inimii faţă de Tine; şi
i-ai păstrat� această mare îndu-
rare şi i-ai dat un fiu, care şade
pe tronul său, ca în ziua aceasta.
Şi acum, DDDDDoamne Dumnezeul meu,
Tu l-ai făcut* pe robul Tău împărat
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în locul lui David, tatăl meu, şi
eu sunt un copil** mic, nu ştiu�
nici să ies, nici să intru. Şi robul Tău
este în mijlocul poporului Tău
pe care l-ai ales*, un popor mare,
care nu se poate socoti**, nici
număra, datorită mulţimii lui.
Deci dă* robului Tău o inimă
care înţelegea, ca să judece** pe
poporul Tău, ca să deosebească�
între bine şi rău; pentru că cine
poate judeca pe acest numeros
popor al Tău?�
Şi cuvântul a fost bun în ochii

DDDDDomnului, că Solomon a cerut
acest lucru. Şi Dumnezeu i-a zis:
�Pentru că ai cerut acest lucru şi
n-ai cerut pentru tine zile multe
şi n-ai cerut pentru tine bogăţii
şi n-ai cerut viaţa vrăjmaşilor
tăi, ci ai cerut* pentru tine pri-
cepere, ca să înţelegi judecata,
iată, am făcut* după cuvântul
tău; ţi-am dat** o inimă înţeleap-
tă şi care înţelege, încât n-a fost
nimeni asemenea ţie înaintea ta
şi nu se va ridica nimeni aseme-
nea ţie după tine. Şi ţi-am dat şi*
ce n-ai cerut: bogăţii** şi glorie,
încât nu va fi nimeni asemenea
ţie între împăraţi în toate zilele
tale. Şi, dacă vei umbla* în căile
Mele, păzind rânduielile Mele şi
poruncile Mele, cum a umblat
David, tatăl tău, atunci îţi voi
lungi** zilele�. Şi Solomon s-a
trezit* şi, iată, a fost un vis.
Şi a venit la Ierusalim şi a

stat înaintea chivotului legămân-
tului DDDDDomnului şi a adus arderi-
de-tot şi jertfe de pace şi a făcut
un ospăţ** tuturor slujitorilor săi.

Atunci două femei curve
au venit la împărat şi au stat*
înaintea lui. Şi una dintre femei a
zis: �Te rog, domnul meu! Eu şi
femeia aceasta locuiam într-o
casă şi eu am născut cu ea în casă.
Şi a fost aşa: a treia zi după ce
am născut, a născut şi această
femeie. Şi eram împreună; nici un

străin nu era cu noi în casă; nu-
mai noi amândouă eram în casă.
Şi fiul acestei femei a murit noap-
tea, pentru că s-a culcat pe el. Şi
ea s-a sculat la miezul nopţii şi a
luat pe fiul meu de lângă mine,
când roaba ta dormea, şi l-a cul-
cat la sânul ei; şi pe fiul ei, care
era mort, l-a culcat la sânul meu.
Şi m-am sculat dimineaţa să a-
lăptez pe fiul meu şi, iată, era
mort! Şi m-am uitat la el dimi-
neaţa şi, iată, nu era fiul meu pe
care-l născusem�. Şi femeia cea-
laltă a zis: �Ba nu, pentru că fiul
meu este cel viu şi fiul tău este
cel mort�. Şi aceea zicea: �Ba nu,
pentru că fiul tău este cel mort şi
fiul meu este cel viu�. Aşa vor-
beau ele înaintea împăratului. Şi
împăratul a zis: �Una zice: «Aces-
ta, cel viu, este fiul meu şi cel
mort este fiul tău» şi cealaltă zice:
«Ba nu; pentru că cel mort este
fiul tău şi cel viu este fiul meu»�.
Şi împăratul a zis: �Aduceţi-mi o
sabie�. Şi au adus o sabie înain-
tea împăratului. Şi împăratul a
zis: �Tăiaţi pe copilul cel viu şi
daţi jumătate uneia şi jumătate
celeilalte�. Şi femeia al căreia era
copilul cel viu a vorbit împăratu-
lui, pentru că lăuntrul ei era tul-
burat* pentru fiul ei, şi a zis: �Te
rog, domnul meu, dă-i ei copilul
cel viu şi nu-l omorî nicidecum�.
Şi cealaltă a zis: �Să nu fie nici al
meu, nici al tău; tăiaţi-l în două�.
Şi împăratul a răspuns şi a

zis: �Daţi-i celei dintâi copilul
cel viu şi nu-l omorâţi, pentru că
ea este mama lui�.
Şi tot Israelul a auzit de judeca-

ta pe care o făcuseb împăratul şi s-
au temut de împărat, pentru că au
văzut că înţelepciunea* lui Dum-
nezeu era în el, ca să facă judecată.
Şi împăratul Solomon era îm-

părat peste tot Israelul. Şi aces-
tea sunt căpeteniile pe care le avea:

Azaria, fiul lui Ţadoc*, preotul;
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Elihoref şi Ahia, fiii lui Şişa,
scriitoria;

Iosafat*, fiul lui Ahilud, cro-
nicar;
şi Benaia*, fiul lui Iehoiada,

era peste oştire;
şi Ţadoc şi Abiatar** erau

preoţi;
şi Azaria, fiul lui Natan, era

peste* administratori;
şi Zabud, fiul lui Natan, era

dregător**, prieten� al împăratului;
şi Ahişar era peste treburile

caseib;
şi Adoniram*, fiul lui Abda,

era peste taxe.
Şi Solomon avea doisprezece

administratori peste tot Israelul;
şi ei aduceau hrană împăratului
şi casei sale: fiecare trebuia să
aducă hrană o lună pe an. Şi a-
cestea sunt numele lor:

Ben-Hur, peste muntele* lui
Efraim;

Ben-Decher, peste Macaţ şi
peste Şaalbim* şi peste Bet-Şe-
meş** şi peste Elon-Bet-Hanan;

Ben-Hesed, peste câmpiic; şi
el avea Soco* şi tot pământul
Hefer**;

Ben-Abinadab, peste tot cu-
prinsul Dorului*; Tafat, fiica lui
Solomon, îi era soţie;

Baana, fiul lui Ahilud, peste
Taanac* şi peste Meghido şi peste
tot Bet-Şeanul**, care este lângă
Ţartan�, sub Izreel, de la Bet-Şean
până la Abel-Mehola��, până
dincolo de Iocmeam*�;

Ben-Gheber, peste Ramot-Ga-
laad*; el avea satele** lui Iair, fiul
lui Manase, care sunt în Galaad;
el avea ţinutul� Argob care este
în Basan, şaizeci de cetăţi mari, cu
ziduri şi zăvoare de aramă;

Ahinadab, fiul lui Ido, peste
Mahanaim*;

Ahimaaţ*, peste Neftali; şi el
luase de soţie pe Basmat, fiica lui
Solomon;

Baana, fiul lui Huşai*, peste
Aşer şi Bealot;

Iosafat, fiul lui Paruah, peste
Isahar;
Şimei*, fiul lui Ela, peste Be-

niamin;
Gheber, fiul lui Uri, peste ţara

Galaad, ţara* lui Sihon, împăra-
tul amoriţilor, şi a lui Og, împăra-
tul Basanului, pentru că numai el
era administrator în această ţară.

Iuda şi Israel erau mulţi la nu-
măr, ca nisipul* care este lângă
mare, mâncând** şi bând şi des-
fătându-se.
Şi Solomon* a stăpânit peste

toate împărăţiile de la râud** până
la ţara filistenilor şi până la
hotarul Egiptului. Ei au adus�
daruri şi au slujit lui Solomon în
toate zilele vieţii sale.
Şi hrana lui Solomon pentru

o zi era: treizeci de cori de floa-
rea făinii şi şaizeci de cori de făi-
nă, zece boi îngrăşaţi şi douăzeci
de boi păşunaţi şi o sută de oi, în
afară de cerbi şi de gazele şi de
căprioare şi de păsări îngrăşate.
Pentru că stăpânea peste tot din-
coace de râu: de la Tifsahe până
la Gaza*, peste toţi** împăraţii de
dincoace de râu. Şi avea pace�
pretutindeni împrejurul lui. Şi Iu-
da şi Israel au locuit* în siguranţă,
fiecare sub via sa şi sub smochi-
nul său, de la Dan** până la Beer-
Şeba, în toate zilele lui Solomon.
Şi Solomon avea* patruzecif

de mii de iesle de cai pentru ca-
rele sale şi douăsprezece mii
de călăreţi.
Şi administratorii* aceia adu-

ceau hrană împăratului Solomon
şi tuturor celor care veneau la ma-
sa împăratului Solomon, fiecare
în luna sa; nu lăsau să fie vreo
lipsă. Şi orzul şi paiele pentru cai
şi caii* de curse le aduceau la
locul unde se aflau administra-
torii, fiecare după misiunea sa.
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Şi Dumnezeu a dat* lui Solo-
mon înţelepciune şi foarte multă
pricepere şi o inimă deschisă,
ca nisipul** care este pe ţărmul
mării. Şi înţelepciunea lui Solo-
mon a întrecut înţelepciunea tu-
turor fiilor răsăritului* şi toată
înţelepciunea** Egiptului. Şi era
mai înţelept* decât toţi oamenii,
decât Etan** ezrahitul şi decât
Heman şi Calcol� şi Darda, fiii
lui Mahol. Şi numele lui era ves-
tit între toate naţiunile, de jur-
împrejur. Şi a rostit* trei mii de
proverbe şi cântările lui au fost o
mie cinci**. Şi a vorbit despre
copaci, de la cedrul care este în
Liban, până la isopul care răsare
din zid; şi a vorbit despre anima-
le şi despre păsări şi despre târâ-
toare şi despre peşti. Şi de la toa-
te popoarele veneau* să audă în-
ţelepciunea lui Solomon, de la
toţi împăraţii pământului, care
auziseră de înţelepciunea lui.
Şi Hiram*, împăratul Tirului,

i-a trimis pe slujitorii săi la Solo-
mon, pentru că auzise că-l unse-
seră împărat în locul tatălui său;
căci Hiram îl iubise** pe David
în toate zilele. Şi Solomon a trimis
la Hiram, zicând: �Ştii că David,
tatăl meu, n-a putut să zidească o
casă pentru Numele DDDDDomnului
Dumnezeului său din cauza răz-
boiului* cu care l-au înconjurat
vrăjmaşii săi, până când DDDDDomnul
i-a pus sub talpa picioarelor sale.
Şi acum DDDDDomnul Dumnezeul meu
mi-a dat odihnă* de jur-împrejur:
nu este nici un potrivnic, nici o
împrejurare rea. Şi, iată, am de
gând* să zidesc o casă pentru Nu-
mele DDDDDomnului Dumnezeului meu,
după cum a vorbit DDDDDomnul lui Da-
vid, tatăl meu, zicând: «Fiul tău,
pe care-l voi pune în locul tău pe
tronul tău, el va construi o casă
pentru Numele Meu». Şi acum po-
runceşte să taie pentru mine cedri*
din Liban; şi slujitorii mei vor fi

împreună cu slujitorii tăi; şi-ţi voi
da plată pentru slujitorii tăi, după
toate câte îmi vei zice, pentru că
ştii că între noi nu este cine să se
priceapă să taie lemne ca sido-
nienii�.
Şi a fost aşa: cum a auzit Hi-

ram cuvintele lui Solomon, s-a bu-
curat mult şi a zis: �Binecuvântat să
fie astăzi DDDDDomnul, care i-a dat lui
David un fiu înţelept peste acest
popor mare!� Şi Hiram a trimis la
Solomon, zicând: �Am auzit pen-
tru ce ai trimis la mine; îţi voi îm-
plini toată dorinţa ta cu privire la
lemnele de cedru şi cu privire la
lemnele de chiparos. Slujitorii mei
le vor coborî din Liban la mare şi
le voi pune* pe mare în plute,
până la locul la care îmi vei trimite
cuvânt, şi le voi desface acolo, şi le
vei lua. Şi să-mi împlineşti şi tu
dorinţa mea, dând pâine** casei
mele�. Şi Hiram i-a dat lui So-lo-
mon lemne de cedru şi lemne de
chiparos, după dorinţa lui. Şi Solo-
mon* i-a dat lui Hiram douăzeci
de mii de cori de grâu pentru
hrana casei lui şi douăzeci de cori
de untdelemn curata: aceasta i-a
dat Solomon lui Hiram an de an.
Şi DDDDDomnul i-a dat lui Solomon

înţelepciune, cum* îi zisese. Şi era
pace între Hiram şi Solomon: şi
au făcut legământ amândoi.
Şi împăratul Solomon a ridi-

cat* oameni de corvoadă din tot
Israelul; şi oamenii de corvoadă
au fost treizeci de mii de bărbaţi.
Şi i-a trimis în Liban pe rând, câ-
te zece mii pe lună; o lună erau în
Liban, două luni acasă; şi Adoni-
ram* era peste oamenii de cor-
voadă. Şi Solomon avea* şapte-
zeci de mii de purtători de po-
veri şi optzeci de mii de cioplitori
în piatră, în munţi, în afară* de
supraveghetorii puşi de Solomon
peste lucrare, trei mii trei sute,
care supravegheau poporul care
făcea lucrarea. Şi împăratul a po-
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runcit şi au adus pietre mari, pietre
de preţ, pietre cioplite*, ca să facă
temelia casei. Şi constructorii lui
Solomon şi constructorii
lui Hiram şi ghibliţii* le-au cio-
plit şi au pregătit lemnele şi pie-
trele pentru construirea casei.
Şi a fost aşa: în anul patru

sute optzeci* de la ieşirea fiilor
lui Israel din ţara Egiptului, în
anul al patrulea al împărăţiei lui
Solomon peste Israel, în luna Ziv,
care este luna a doua, a început
construirea** casei DDDDDomnului.
Şi casa* pe care a construit-o

împăratul Solomon pentru DDDDDom-
nul avea lungimea de şaizeci de
coţi şi lăţimea de douăzeci şi
înălţimea de treizeci de coţi. Şi
pridvorul, în faţa templului casei,
era de douăzeci de coţi în lun-
gime, potrivit lăţimii casei, şi de
zece coţi lăţime, în faţa casei. Şi
a făcut casei ferestre* largi înă-
untru şi strâmte în afară. Şi a
construit pe zidul casei etaje* îm-
prejur, pe zidurile casei, împre-
jurul templului şi a părţii din spa-
te**; şi a făcut camere laterale�
împrejur. Lăţimea etajului de jos
era de cinci coţi şi lăţimea celui
din mijloc de şase coţi şi lăţimea
celui de-al treilea de şapte coţi;
pentru că pe partea din afară a
casei a făcut ieşituri înguste îm-
prejur, pentru ca nimic să nu fie
prins în zidurile casei.
Şi casa*, când a fost zidită, a

fost zidită din piatră pregătită în
totul mai înainte de a fi adusăa şi
nu s-a auzit nici ciocan, nici
secure, nici vreo unealtă de fier,
în casă, când a fost construită.

Intrarea camerelor laterale de
la mijlocb era în partea dreaptă a
casei; şi se suiau la etajul de la
mijloc pe o scară în spirală, şi de
la cel din mijloc la al treilea. Şi a
construit casa şi a terminat-o*; şi
a acoperit casa cu grinzi şi cu
scânduri de cedru. Şi a construit

etajele împrejurul întregii case,
de cinci coţi înălţime; şi erau prinse
de casă prin lemnele de cedru.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către Solomon, zicând: �Cât de-
spre casa aceasta pe care o con-
struieşti, dacă vei umbla* în rân-
duielile Mele şi vei face judecă-
ţile Mele şi vei păzi toate porun-
cile Mele, umblând în ele, voi îm-
plini cuvântul** Meu despre tine,
pe care l-am spus lui David, tatăl
tău. Şi voi locui* în mijlocul fii-
lor lui Israel şi nu voi părăsi** pe
poporul Meu, Israel�.
Şi Solomon a construit casa

şi a terminat-o. Şi a acoperitc pe-
reţii* casei pe dinăuntru cu scân-
duri de cedru; de la pardoseala ca-
sei până la grinzile acoperişului,
i-a îmbrăcat cu lemn pe dinăuntru
şi a îmbrăcat pardoseala casei cu
scânduri de chiparos. Şi a acope-
ritc cu scânduri de cedru cei două-
zeci de coţi ai părţii celei mai
dinăuntru a casei, atât pardoseala
cât şi pereţii; şi a construit pentru
ea, înăuntru, pentru partea din spa-
te, Sfânta* Sfintelor. Şi casa, adică
templul dinaintea sa, era de patru-
zeci de coţi. Şi cedrul casei pe di-
năuntru era cu sculpturi de colocin-
ţi* şi flori pe jumătate deschise; to-
tul era de cedru, nu se vedea piatra.
Şi a pregătit partea din spate

în mijlocul casei, înăuntru, ca să
pună acolo chivotul legământului
DDDDDomnului. Şi partea din spate,
înăuntru, avea douăzeci de coţi
lungime şi douăzeci de coţi lăţi-
me şi douăzeci de coţi înălţime:
şi a acoperit-o cu aur curat; şi a
acoperit altarul cu cedru. Şi So-
lomon a acoperit casa pe dină-
untru cu aur curat şi a întins lan-
ţuri de aur dinaintea părţii din
spate şi a acoperit-o cu aur. Şi a
acoperit cu aur toată casa, până
când a fost terminată toată casa;
şi a acoperit cu aur tot altarul*
care ţinea de partea din spate.
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Şi a făcut în partea din spate
doi heruvimi* din lemn de măslin
de zece coţi înălţime. Şi o aripă a
heruvimului era de cinci coţi, şi
cealaltă aripă a heruvimului de
cinci coţi: erau zece coţi de la
vârful unei aripi până la vârful
celeilalte aripi. Şi celălalt heru-
vim era de zece coţi; amândoi
heruvimii erau de aceeaşi măsură
şi de aceeaşi formă. Înălţimea
unui heruvim era de zece coţi, tot
aşa şi a celuilalt heruvim. Şi a
pus heruvimii în mijlocul casei
dinăuntru şi aripile heruvimilor
erau întinse*, încât aripa unuia
atingea peretele, şi aripa celuilalt
heruvim atingea celălalt perete.
Şi aripile lor se atingeau aripă de
aripă în mijlocul casei. Şi a a-
coperit heruvimii cu aur.
Şi pe toţi pereţii casei împre-

jur a făcuta imagini sculptate de
heruvimi şi de palmieri şi de flori
pe jumătate deschise, pe dinăuntru
şi pe din afară. Şi pardoseala ca-
sei a acoperit-o cu aur pe dină-
untru şi pe din afară. Şi pentru
intrarea părţii din spate a făcut uşi
din lemn de măslin: pragul de sus
şi uşorii erau a cincea parte din
lăţimea casei. Cele două uşi erau
din lemn de măslin şi a sculptat
pe ele imagini de heruvimi şi de
palmieri şi de flori pe jumătate
deschise şi le-a acoperit cu aur;
şi a întins aurul peste heruvimi şi
peste palmieri. Şi a făcut şi la
intrarea templului uşori din lemn
de măslin, a patra parte din lă-
ţimea casei. Şi cele două uşi erau
din lemn de chiparos: cele două
părţi* ale unei uşi erau pliante şi
cele două părţi ale celeilalte uşi
erau pliante. Şi a sculptat pe ele
heruvimi şi palmieri şi flori pe
jumătate deschise; şi le-a îmbrăcat
cu aur placat peste sculptură.
Şi a zidit curtea* dinăuntru

cu trei rânduri de piatră cioplită
şi un rând de grinzi de cedru.

În anul al patrulea*, în luna
Ziv, s-au pus temeliile casei DDDDDom-
nului. Şi în anul al unsprezecelea,
în luna Bul, care este luna a opta,
s-a terminat casa, cu toate părţile
ei şi după toate planurile ei. Ast-
fel, în şapte ani a construit-o.
Şi Solomon şi-a construit ca-

sa* lui în treisprezece ani şi şi-a
terminat toată casa. Şi a construit
casa* Pădurea Libanului. Lungi-
mea ei era de o sută de coţi şi lă-
ţimea ei de cincizeci de coţi şi
înălţimea ei de treizeci de coţi,
pe patru şiruri de stâlpi de cedru
şi cu grinzi de cedru peste stâlpi.
Şi a fost acoperită cu cedru pe
deasupra, peste camerele laterale
care erau pe patruzeci şi cinci de
stâlpi, cincisprezece într-un rând.
Şi erau grinzi transversale în trei
rânduri şi era o fereastră în drep-
tul altei ferestre în trei rânduri. Şi
toate uşile şi uşorii erau pătrate,
din bârne transversaleb, şi o fe-
reastră era în dreptul altei feres-
tre, în trei rânduri.
Şi a făcut pridvorul* stâlpilor;

lungimea lui era de cincizeci de
coţi şi lăţimea lui de treizeci de
coţi; şi era un pridvor în faţa lor
şi erau stâlpi şi treptec** în faţa
lor. Şi a făcut pridvorul* pentru
tronul unde judeca, pridvorul ju-
decăţii; şi era acoperit** cu ce-
dru de la pardoseală la tavan.
Şi casa lui unde a locuit avea

o altă curte înăuntrul pridvorului,
care era de lucrare asemănătoare.
Şi a mai făcut, asemenea acestui
pridvor, o casă* pentru fiica lui Fa-
raon, pe care o luase** Solomon.

Toate acestea erau din pietre
de preţ, pietre cioplite după mă-
sură, tăiate cu ferăstrăul pe dină-
untru şi pe din afară, de la teme-
lie până la streaşină, şi pe din a-
fară până la curtea cea mare. Şi
temeliile erau din pietre de preţ,
pietre mari, pietre de zece coţi şi
pietre de opt coţi. Şi deasupra erau
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pietre de preţ, pietre cioplite după
măsură, şi cedru. Şi curtea* cea
mare de jur-împrejur avea trei
rânduri de pietre cioplite şi un
rând de grinzi de cedru; şi aşa era
şi curtea dinăuntru a casei DDDDDom-
nului şi pridvorul** casei.
Şi împăratul Solomon a trimis

şi a adus pe Hiram* din Tir. El era
fiul* unei femei văduve din semin-
ţia lui Neftali şi tatăl lui era un
bărbat din Tir, lucrător în aramă.
Şi el era plin** de înţelepciunea şi
de pricepere şi de cunoştinţă, ca să
facă orice fel de lucrări în ara-
mă. Şi el a venit la împăratul So-
lomon şi i-a făcut toată� lucrarea.
Şi a turnat cei doi* stâlpi de

aramă: înălţimea unui stâlp era
de optsprezece coţi, şi un fir de
doisprezece coţi cuprindea al doi-
lea stâlp. Şi a făcut două capite-
lurib de aramă turnată de pus pe
capetele de sus ale stâlpilor; înăl-
ţimea unui capitel era de cinci coţi
şi înălţimea celuilalt capitel de
cinci coţi; şi reţele de înlănţuiri,
împletituri de lanţuri pentru capi-
telurile care erau pe capătul de sus
al stâlpilor, şapte pentru un capitel
şi şapte pentru celălalt capitel. Şi
a făcut câte două şiruri de rodii,
pe fiecare reţea, împrejur, ca să
acopere capitelurile care erau pe
capătul de sus al stâlpilor; aşa a
făcut şi pentru celălalt capitel. Şi
capitelurile care erau pe capătul
de sus al stâlpilor erau în formă
de crin, ca în pridvor, de patru
coţi. Şi capitelurile de pe cei doi
stâlpi, aveau de asemenea deasu-
pra, aproape de lărgirea care era
dincolo de reţea, două sute de ro-
dii* în şiruri, împrejur; la fel şi
celălalt capitel. Şi a aşezat* stâlpii
pentru pridvorul** templului; şi a
aşezat stâlpul de la dreapta şi i-a
pus numele Iachinc şi a aşezat stâl-
pul de la stânga şi i-a pus numele
Boazd. Şi capătul de sus al stâl-

pilor avea formă de crin; şi lu-
crarea stâlpilor a fost terminată.
Şi a făcut marea* turnată, de

zece coţi de la margine la mar-
ginee, rotundă de jur-împrejur; şi
înălţimea ei era de cinci coţi; şi
un fir de treizeci de coţi o cuprin-
dea de jur-împrejur. Şi sub mar-
ginea ei, de jur-împrejur, erau co-
locinţi*, zece la un cot, care o cu-
prindeau, înconjurând marea de
jur-împrejur**; erau două rânduri
de colocinţi, turnaţi odată cu eaf.

Stătea pe doisprezece* boi:
trei priveau spre nord şi trei pri-
veau spre apus şi trei priveau spre
sud şi trei priveau spre răsărit; şi
marea era deasupra, pe ei şi toate
părţile dinapoi ale lor erau înă-
untru. Şi grosimea ei era de un lat
de palmă; şi marginea ei era ca
lucrătura marginii unei cupe, ca
floarea de crin; două* mii de baţi
încăpeau în ea.
Şi a făcut cele zece* posta-

mente de aramă; lungimea unui
postament era de patru coţi, şi
lăţimea lui de patru coţi, şi înăl-
ţimea lui de trei coţi. Şi lucrătu-
ra postamentelor era aceasta: a-
veau tăblii şi tăbliile erau între
îmbinări. Şi pe tăbliile care erau
între îmbinări erau lei, boi şi
heruvimi; şi deasupra îmbinărilor
era un piedestal; şi dedesubtul
leilor şi boilor erau ghirlande fă-
cute să atârne. Şi fiecare posta-
ment avea patru roţi de aramă şi
osii de aramă; şi pe cele patru un-
ghiuri ale lui erau suporturig; sub
lighean erau suporturi turnate în
spatele fiecărei ghirlande. Şi des-
chizăturah lui dinăuntrul capite-
lului şi până deasupra era de un
cot; şi deschizătura lui era rotun-
dă, ca lucrătura piedestalului, de
un cot şi jumătate; şi pe deschi-
zătura lui erau de asemenea scul-
pturi; şi tăbliile lor erau pătrate,
nu rotunde. Şi sub tăblii erau cele
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patru roţi; şi osiile roţilor erau
prinse de postament; şi înălţimea
unei roţi era de un cot şi o jumă-
tate de cot. Şi lucrătura roţilor
era ca lucrătura roţii de car; osiile
lor şi obezile lor şi spiţele lor şi
butucii lor erau toate turnate.
Şi erau patru suporturi la cele

patru unghiuri ale unui postament;
suporturile lui erau din postamen-
tul însuşi. Şi în capătul de sus al
postamentului era o înălţime, ro-
tundă de jur-împrejur, de o jumă-
tate de cot: şi pe capătul de sus al
postamentului erau suporturilea lui
şi tăbliile lui, din aceeaşi buca-
tă. Şi pe plăcile suporturilor lui
şi pe tăbliile lui a gravat heru-
vimi, lei şi palmieri, după locul
gol de pe fiecare; şi ghirlande de
jur-împrejur. În felul acesta a fă-
cut cele zece postamente: toate a-
veau aceeaşi turnare, aceeaşi mă-
sură şi aceeaşi formă.
Şi a făcut zece* lighene de a-

ramă: în fiecare lighean încăpeau
patruzeci de baţi; fiecare lighean
era de patru coţi; pe fiecare din
cele zece postamente era câte un
lighean. Şi a pus postamentele,
cinci în latura dreaptăb a casei şi
cinci în latura stângă a casei; şi a
pus marea în latura dreaptă a ca-
sei, spre răsărit, în partea de sud.
Şi Hiram a făcut cazane şi

lopeţi şi farfuriic.
Şi Hiram a terminat de făcut

toată lucrarea pe care a făcut-o
pentru împăratul Solomon, pen-
tru casa DDDDDomnului: doi stâlpi şi
coroanele în formă de cupă ale
capitelurilor care erau pe capătul
de sus al celor doi stâlpi*; şi cele
două reţele, ca să acopere cele două
coroane ale capitelurilor care erau
pe capătul de sus al stâlpilor; şi cele
patru* sute de rodii pentru cele
două reţele, două şiruri de rodii
pentru fiecare reţea, ca să acopere
cele două coroane ale capiteluri-

lor care erau pe capătul de susd al
stâlpilor; şi cele zece postamente
şi cele zece lighene de pe posta-
mente; şi o mare* şi cei doispre-
zece boi de sub mare; şi oalele* şi
lopeţile şi farfuriile. Şi toate aceste
lucrurie pe care le-a făcut Hiram
împăratului Solomon pentru casa
DDDDDomnului erau din aramă lustruită.
Împăratul le-a turnat* în câmpia
Iordanului, în pământ argilos, în-
tre Sucot** şi Ţartan�. Şi Solomon
a lăsat toate vasele necântărite,
pentru că erau foarte multe, şi nu
s-a cunoscut greutatea* aramei.
Şi Solomon a făcut toate va-

sele care erau în casa DDDDDomnului:
altarul* de aur şi masa** de aur
pe care erau pâinile� pentru pu-
nerea înainte; şi sfeşnicele de
aur curat, cinci la dreapta şi cinci
la stânga, înaintea Sfintei Sfin-
telorf; şi florile* şi candelele şi
mucările de aur; şi vasele şi cu-
ţiteleg şi farfuriile şi ceştile şi ce-
nuşarele* de aur curat; şi bala-
malele de aur de la uşile casei
dinăuntru, pentru Sfânta Sfin-
telor şi de la uşile casei, ale tem-
plului.
Şi toată* lucrarea pe care a

făcut-o împăratul Solomon pen-
tru casa DDDDDomnului s-a terminat.
Şi Solomon a adus** în ea toate
lucrurile închinate de David, ta-
tăl său; argintul şi aurul şi vase-
le  le-a pus în vistieriile casei
DDDDDomnului.
Şi Solomon a adunat* pe bă-

trânii lui Israel şi pe toţi capii**
seminţiilor, pe căpeteniile părin-
teşti ale fiilor lui Israel, la împă-
ratul Solomon, la Ierusalim, pen-
tru a aduce chivotul� legămân-
tului DDDDDomnului din cetatea�� lui
David, care este Sionul. Şi toţi
bărbaţii lui Israel s-au adunat la
împăratul Solomon la sărbătoa-
rea* din luna Etanimh, care este
luna a şaptea.
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Şi toţi bătrânii lui Israel au
venit; şi preoţii au ridicat* chi-
votul. Şi au suit chivotul DDDDDom-
nului şi cortul* întâlnirii şi toate
uneltele sfinte care erau în cort:
preoţii şi leviţii le-au suit. Şi
împăratul Solomon şi toată adu-
narea lui Israel care se strânsese
la el împreună cu el înaintea
chivotului au jertfit* oi şi boi,
care nu se puteau număra, nici
socoti, datorită mulţimii.
Şi preoţii au adus* chivotul le-

gământului DDDDDomnului la locul**
său, în partea din spate a casei, în
Sfânta Sfintelor, sub� aripile he-
ruvimilor; pentru că heruvimii îşi
întindeau aripile peste locul chi-
votului şi heruvimii acopereau
chivotul şi drugii lui pe deasupra.
Şi drugii* erau aşa de lungi, încât
capetele drugilor se vedeau din
Locul Sfânt, dinaintea părţii din
spatea, dar nu se vedeau de afară.
Şi sunt acolo până în ziua aceas-
ta. Nu era nimic în chivot*, decât
cele două** table de piatră pe
care le pusese� Moise acolo, la
Horeb, unde�� DDDDDomnul a făcut
legământ cu fiii lui Israel, după ce
au ieşit ei din ţara Egiptului.
Şi a fost aşa: pe când ieşeau

preoţii din Locul Sfânt, norul* a
umplut casa DDDDDomnului. Şi preo-
ţii n-au putut să stea să slujeas-
că, din cauza norului, pentru că
gloria DDDDDomnului umpluse casa
DDDDDomnului.

Atunci Solomon a zis*: �DDDDDom-
nul a zis că va locui în întuneric**
gros. Eu Ţi-am construit*, în a-
devăr, o casă de locuit, un loc**
rânduit pentru Tine, ca să locu-
ieşti pentru totdeauna�. Şi îm-
păratul şi-a întors faţa şi a binecu-
vântat* toată adunarea lui Israel,
iar toată adunarea lui Israel stă-
tea în picioare.
Şi a zis: �Binecuvântat* să fie

DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel,
care a vorbit** cu gura Sa lui

David, tatăl meu, şi a împlinit cu
mâna Sa cuvântul Său, zicând:
«Din ziua* în care am scos pe po-
porul Meu Israel din Egipt, n-am
ales dintre toate seminţiile lui
Israel nici o cetate în care să se
construiască o casă, pentru ca să
fie Numele** Meu acolo, ci am
ales pe David�, ca să fie peste
poporul Meu Israel».
Şi David, tatăl meu, avea pe

inimă* să construiască o casă Nu-
melui DDDDDomnului Dumnezeului lui
Israel. Şi DDDDDomnul a zis lui David,
tatăl meu: «Pentru că* ai avut pe
inimă să construieşti o casă Nu-
melui Meu, bine ai făcut că ai
avut aceasta pe inimă. Dar nu
tu* vei construi casa, ci fiul tău,
care va ieşi din coapsele tale, el
va construi o casă Numelui Meu».
Şi DDDDDomnul a împlinit cuvân-

tul Său pe care l-a spus; şi eu
m-am ridicat* în locul lui David,
tatăl meu, şi stau pe tronul lui Is-
rael, cum a zis DDDDDomnul, şi am
construit casa pentru Numele
DDDDDomnului Dumnezeului lui Is-
rael. Şi am însemnat acolo un loc
pentru chivotul în care este legă-
mântul* DDDDDomnului, pe care El
l-a făcut cu părinţii noştri când
i-a scos din ţara Egiptului�.
Şi Solomon a stat* înaintea

altarului DDDDDomnului, în faţa între-
gii adunări a lui Israel, şi şi-a
întins** mâinile spre ceruri. Şi a
zis: �DDDDDoamne, Dumnezeul lui Is-
rael! Nu* este Dumnezeu aseme-
nea Ţie în ceruri, sus, şi pe pă-
mânt, jos! Tu, care păzeşti** le-
gământul şi îndurarea faţă de ro-
bii Tăi care umblă� înaintea Ta
din toată inima lor; Tu, care ai
ţinut faţă de robul Tău, David,
tatăl meu, ce i-ai spus, Tu ai vor-
bit cu gura Ta şi ai împlinit cu
mâna Ta, ca în ziua aceasta.
Şi acum, DDDDDoamne, Dumne-

zeul lui Israel, ţine faţă de robul
Tău David, tatăl meu, ce i-ai
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promis, când ai zis: «Nu va lipsi*
dinaintea Mea bărbat din tine,
care să şadă pe tronul lui Is-
rael; numai dacă vor lua aminte
fiii tăi la calea lor, ca să umble
înaintea Mea, cum ai umblat tu
înaintea Mea». Şi acum, Dumne-
zeul lui Israel, să se adevereas-
că*, Te rog, cuvântul Tău, pe
care l-ai spus robului Tău, David,
tatăl meu.

Dar, cu adevărat, va locui*
Dumnezeu pe pământ? Iată, ceru-
rile** şi cerurile cerurilor nu Te
cuprind, cu cât mai puţin casa a-
ceasta pe care am construit-o eu!
Totuşi, priveşte la rugăciunea*
robului Tău şi la cererea lui,
DDDDDoamne, Dumnezeul meu, ca să
auzi strigătul şi rugăciunea cu
care se roagă robul Tău înaintea
Ta astăzi, ca să fie ochii Tăi des-
chişi* peste casa aceasta, noapte
şi zi, peste locul** despre care ai
zis: «Numele Meu va fi acolo!»,
ca să auzi rugăciunea cu care se
roagă robul Tău spre locul aces-
ta. Şi ascultă* cererea robului Tău
şi a poporului Tău Israel, cu care
se vor ruga spre** locul acesta,
şi ascultă-i din locul locuinţei Ta-
le, din ceruri, şi ascultă şi iartă�.

Dacă va păcătui vreun om îm-
potriva aproapelui său şi se va
pune asupra lui un jurământ*, ca
să-l facă să jure, şi jurământul va
veni înaintea altarului Tău în ca-
sa aceasta, atunci ascultă din ce-
ruri şi lucrează şi judecă pe robii
Tăi, condamnând* pe cel rău, ca
să aduci calea lui asupra capului
lui, şi îndreptăţind pe cel drept,
ca să-i dai după dreptatea lui.

Când va fi bătut* poporul Tău
Israel înaintea vrăjmaşului, pen-
tru că au păcătuit împotriva Ta,
şi se vor întoarce** la Tine şi vor
mărturisi Numele Tău şi se vor
ruga şi-Ţi vor face cerere în casa
aceasta, atunci ascultă din ceruri
şi iartă păcatul poporului Tău

Israel şi adu-i din nou în ţara pe
care ai dat-o părinţilor lor.

Când se vor închide* cerurile
şi nu va fi ploaie, pentru că au
păcătuit împotriva Ta, dacă se
vor ruga spre locul acesta şi vor
mărturisi Numele Tău şi se vor
întoarce de la păcatul lor, pentru
că i-ai smerit, atunci ascultă din
ceruri şi iartă păcatul robilor Tăi
şi al poporului Tău Israel, învă-
ţându-i* calea cea bună pe care
trebuie să umble, şi dă ploaie**
peste ţara Ta, pe care ai dat-o po-
porului Tău de moştenire.

Dacă va fi foamete* în ţară,
dacă va fi ciumă, dacă va fi tăciu-
ne în grâu, manăa, lăcustă, omi-
dă, dacă-i va asedia vrăjmaşul lor
în ţara porţilor lor, orice plagă,
orice boală ar fi, orice rugăciune,
orice cerere care va fi făcută de
vreun om sau de tot poporul Tău,
Israel, când îşi vor recunoaşte
fiecare suferinţa inimii lui şi îşi
vor întinde mâinile spre casa a-
ceasta, atunci ascultă din ceruri,
locul locuinţei Tale, şi iartă şi
lucrează şi dă fiecăruia după toa-
te căile lui, Tu, care cunoşti inima
lui (pentru că Tu, numai Tu cu-
noşti* inima tuturor fiilor oame-
nilor), ca să se teamă* de Tine în
toate zilele cât vor trăi pe faţa pă-
mântului pe care l-ai dat părin-
ţilor noştri.
Şi de asemenea pentru străi-

nul care nu este din poporul Tău,
Israel, dar care a venit dintr-o ţară
îndepărtată, pentru Numele Tău
(pentru că vor auzi de Numele
Tău cel mare şi de mâna* Ta cea
tare şi de braţul Tău cel întins),
când va veni şi se va ruga spre ca-
sa aceasta, Tu ascultă din ceruri,
locul locuinţei Taleb, şi lucrează
potrivit cu tot pentru ce va striga
străinul acela către Tine, pentru
ca toate popoarele pământului să
cunoască* Numele Tău şi să se
teamă** de Tine, ca şi poporul
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Tău, Israel, şi să cunoască toţi că
Numele Tău este chemat peste casa
aceasta pe care am construit-o eua.

Când poporul Tău va ieşi la
luptă împotriva vrăjmaşului său,
pe calea pe care îi vei trimite, şi
se vor ruga DDDDDomnului spre ceta-
tea pe care ai ales-o Tu şi spre
casa pe care am construit-o eu Nu-
melui Tău, atunci ascultă din ce-
ruri rugăciunea lor şi cererea lor
şi fă-le dreptate.

Când vor păcătui împotriva Ta
(pentru că nu* este om care să nu
păcătuiască) şi Te vei mânia pe ei
şi-i vei da înaintea vrăjmaşului, şi
îi vor duce captivi în ţara** vrăj-
maşului, departe sau aproape, şi,
dacă vor pune* aceasta la inimă
în ţara unde au fost duşi captivi şi
se vor pocăi şi Îţi vor face cerere
în ţara acelora care i-au dus cap-
tivi, zicând**: «Am păcătuit, am
făcut nelegiuire, am lucrat cu rău-
tate!», şi se vor întoarce* la Tine
din toată inima lor şi din tot sufle-
tul lor, în ţara vrăjmaşilor lor care
i-au dus captivi, şi se vor ruga**
Ţie spre ţara lor pe care ai dat-o
părinţilor lor, spre cetatea pe care
ai ales-o şi spre casa pe care am
construit-o Numelui Tău, atunci
ascultă din ceruri, locul locuinţei
Tale, rugăciunea lor şi cererea lor
şi fă-le dreptate şi iartă poporu-
lui Tău păcatul lor împotriva Ta
şi toate nelegiuirile pe care le-au
săvârşit împotriva Ta şi dă-le să
găsească* îndurare înaintea ce-
lor care i-au dus captivi, ca să
se îndure de ei (pentru că ei
sunt* poporul Tău şi moştenirea
Ta, pe care ai scos-o din Egipt,
din mijlocul cuptorului** de fier).

Fie ochii Tăi deschişi la cere-
rea robului Tău şi la cererea po-
porului Tău, Israel, ca să-i asculţi
în tot ce strigă ei către Tine. Pen-
tru că Tu i-ai deosebit dintre toate
popoarele pământului, ca să

fie moştenirea Ta, după cum ai
vorbit* prin Moise, robul Tău,
când i-ai scos pe părinţii noştri
din Egipt, Doamne DDDDDumnezeule!�
Şi a fost aşa: când a terminat

Solomon să se roage toată rugă-
ciunea şi cererea aceasta către
DDDDDomnul, s-a ridicat dinaintea al-
tarului DDDDDomnului, unde era înge-
nuncheat pe genunchii săi, cu mâi-
nileb întinse către cer, şi a stat în
picioare şi a binecuvântat* cu glas
tare toată adunarea lui Israel,
zicând:

�Binecuvântat să fie DDDDDomnul,
care a dat odihnă poporului Său,
Israel, după toate câte a spus; n-a
căzut* nici un cuvânt din toate
cuvintele bune pe care le-a spus
prin Moise, robul Său. DDDDDomnul
Dumnezeul nostru să fie cu noi,
cum a fost cu părinţii noştri! Să
nu ne lase* şi să nu ne părăseas-
că, pentru ca să ne plece* inimi-
le spre El, ca să umblăm în toate
căile Lui şi să păzim toate porun-
cile Lui şi rânduielile Lui şi ju-
decăţile Lui, pe care le-a poruncit
părinţilor noştri! Şi aceste cuvin-
te ale mele, cu care am făcut ce-
rerea mea înaintea DDDDDomnului, să
fie ziua şi noaptea aproape înain-
tea DDDDDomnului Dumnezeului nos-
tru, ca să facă dreptate robului
Său şi dreptate poporului Său,
Israel, după lucrarea fiecărei zile
în ziua ei; ca să cunoască* toate
popoarele pământului că DDDDDom-
nul**, El este Dumnezeuc şi că nu
este altul, şi ca inima voastră să
fie în totul* cu DDDDDomnul Dumne-
zeul nostru, ca să umblaţi în rân-
duielile Lui şi să păziţi porunci-
le Lui, ca în ziua aceasta�.
Şi împăratul* şi tot Israelul

împreună cu el au adus** jertfe
înaintea DDDDDomnului. Şi Solomon a
adusca jertfă de pace, pe care a
jertfit-o DDDDDomnului, douăzeci şi
două de mii de boi şi o sută două-
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zeci de mii de oi. Şi împăratul şi
toţi fiii lui Israel au dedicat* casa
DDDDDomnului.

În aceeaşi zi, împăratul a sfin-
ţit mijlocul curţii care era în faţa
casei DDDDDomnului, pentru că acolo
a adus arderea-de-tot şi darul de
mâncare şi grăsimea jertfelor de
pace, pentru că altarul de aramă*
care era înaintea DDDDDomnului era
prea mic ca să cuprindă arderea-
de-tot şi darul de mâncare şi
grăsimea jertfelor de pace.
Şi, în timpul acela, Solomon

şi tot Israelul împreună cu el, o
mare adunare, de la intrarea*
Hamatului până la pârâul** Egip-
tului, au ţinut� sărbătoarea înain-
tea DDDDDomnului Dumnezeului nostru,
şapte zile şi încă şapte�� zile, pai-
sprezece zile. În ziua a opta* a dat
drumul poporului. Şi au binecu-
vântat pe împărat şi au mers la
corturile lor, bucuroşi şi voioşi
cu inima pentru tot binele pe care-l
făcuse DDDDDomnul lui David, robul
Său, şi lui Israel, poporul Său.
Şi a fost aşa: când a termi-

nat* Solomon de construit casa
DDDDDomnului şi casa** împăratului şi
tot ce-a dorit� Solomon să facăa,
DDDDDomnul S-a arătat* lui Solomon
a doua oară, cum i Se arătase în
Gabaon. Şi DDDDDomnul i-a spus: �Am
auzit* rugăciunea ta şi cererea
ta, cu care te-ai rugat înaintea
Mea; am sfinţit casa aceasta pe
care ai construit-o, ca să pun**
acolo Numele Meu pentru totdea-
una; şi ochii� Mei şi inima Mea
vor fi întotdeauna acolo.
Şi, cât despre tine, dacă vei

umbla* înaintea Mea cum** a
umblat David, tatăl tău, în inte-
gritate a inimii şi în dreptate, ca
să faci potrivit cu tot ce ţi-am
poruncit, şi vei păzi rânduielile
Mele şi judecăţile Mele, atunci
voi întări tronul împărăţiei tale
peste Israel pentru totdeauna,

cum* am vorbit lui David, tatăl tău,
zicând: «Nu-ţi va lipsi un bărbat pe
tronul lui Israel».

Dacă vă veţi abate* de la a
Mă urma, voi şi fiii voştri, şi nu
veţi păzi poruncile Mele, rându-
ielile Mele, pe care le-am pus
înaintea voastră, ci veţi merge şi
veţi sluji altor dumnezei şi vă
veţi închina lor, voi nimici* pe
Israel de pe faţa pământului pe
care l-am dat lor; şi casa** aceas-
ta, pe care am sfinţit-o Numelui
Meu, o voi arunca de la faţa Mea,
şi Israel va fi de pominăb� şi de
batjocură între toate popoarele.
Şi oricât de înaltă ar fi casa*
aceasta, oricine va trece pe lângă
ea va rămâne încremenit şi va şu-
iera; şi se va spune: «Pentru ce**
a făcut DDDDDomnul aşa ţării acesteia
şi casei acesteia?» Şi vor zice:
«Pentru că au părăsit pe DDDDDomnul
Dumnezeul lor, care i-a scos pe
părinţii lor din ţara Egiptului şi
s-au alipit de alţi dumnezei şi s-au
închinat lor şi le-au slujit; de ace-
ea a adus DDDDDomnul asupra lor toa-
tă nenorocirea aceasta»�.
Şi a fost aşa: la sfârşitul a

douăzeci* de ani, după ce a con-
struit Solomon cele două case:
casa DDDDDomnului şi casa împăratu-
lui (şi Hiram*, împăratul Tirului,
ajutase pe Solomon cu lemn de
cedru şi cu lemn de chiparos şi
cu aur după toată dorinţa lui), îm-
păratul Solomon a dat lui Hiram
douăzeci de cetăţi în ţara Gali-
leii. Şi Hiram a ieşit din Tir, ca să
vadă cetăţile pe care i le dăduse
Solomon, dar nu i-au plăcutc. Şi
a zis: �Ce sunt cetăţile acestea pe
care mi le-ai dat, fratele meu?�
Şi le-a numit ţara* Cabuld, până
în ziua aceasta. Şi Hiram a trimis
împăratului o sută douăzeci de
talanţi de aur.
Şi aceasta este socoteala oa-

menilor de corvoadă* pe care îm-
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păratul Solomon i-a pus să con-
struiască şi casa DDDDDomnului şi ca-
sa lui şi Milo** şi zidul Ieru-
salimului şi Haţor� şi Meghido�� şi
Ghezer*�. (Faraon, împăratul E-
giptului, se suise şi luase Ghe-
zerul şi-l arsese cu foc şi-i ucise-
se pe canaaniţii* care locuiau în ce-
tate şi o dăduse zestre** fiicei
sale, soţia lui Solomon). Şi Solo-
mon a construit Ghezerul, şi Bet-
Horonul* de jos, şi Baalatul*, şi
Tadmorula în pustiu, în ţară, şi
toate cetăţile pentru provizii pe
care le avea Solomon, şi cetăţile
pentru care*, şi cetăţile pentru
călăreţi**, şi tot ce a dorit� Solomon
să construiască în Ierusalim şi în
Liban şi în toată ţara stăpânirii sale.

Tot poporul care rămăsese*
dintre amoriţi şi hetiţi şi fereziţi
şi heviţi şi iebusiţi, care nu erau
dintre fiii lui Israel, pe fiii lor, care
rămăseseră* în ţară după ei, pe
care** nu i-au putut nimici fiii lui
Israel, Solomon i-a făcut robi pen-
tru muncă forţatăb� până în ziua
aceasta. Dar dintre fiii lui Israel
Solomon n-a făcut robi*, pentru
că ei erau oameni de război şi
slujitori ai săi şi mai-mari ai săi
şi căpetenii ale sale şi căpetenii
ale carelor sale şi călăreţi ai săi.
Aceştia erau căpetenii ale admi-
nistratorilor, care erau peste lu-
crarea lui Solomon: cinci sute
cincizeci*, care supravegheau po-
porul care făcea lucrarea.
Şi fiica* lui Faraon s-a suit din

cetatea lui David în casa** ei, pe
care o construise Solomon pen-
tru ea; atunci a construit el Milo�.
Şi de trei ori pe an Solomon

aducea* arderi-de-tot şi jertfe de
pace pe altarul pe care-l zidise
DDDDDomnului şi ardea tămâie pe
cel care era înaintea DDDDDomnului.
Astfel a terminat casa.
Şi împăratul Solomon a făcut

o flotă de corăbii la Eţion-Ghe-

ber*, care este lângă Elot, pe
ţărmul Mării Roşii, în ţara Edo-
mului. Şi Hiram* a trimis cu flo-
ta de corăbii pe slujitorii săi, ma-
rinari care cunoşteau marea, cu
slujitorii lui Solomon. Şi au venit
la Ofir* şi au luat de acolo patru
sute douăzeci de talanţi de aur şi
i-au adus împăratului Solomon.
Şi împărăteasa* din Seba** a

auzit de renumele lui Solomon
legat de Numele DDDDDomnului şi a
venit să-l încerce� cu întrebări
grele. Şi a venit la Ierusalim cu
un alai foarte mare, cu cămile în-
cărcate cu mirodenii şi cu aur
foarte mult şi cu pietre scumpe.
Şi a venit la Solomon şi a vorbit
cu el despre tot ce era în inima
ei. Şi Solomon i-a răspuns la toa-
te întrebărilec ei; n-a fost nici un
lucru ascuns pentru împărat pe
care să nu i-l fi explicat.
Şi împărăteasa din Seba a

văzut toată înţelepciunea lui So-
lomon şi casa pe care o constru-
ise şi mâncarea mesei lui şi ţinu-
ta slujitorilor lui şi rânduiala
slujbei servitorilor lui şi hainele
lor şi paharnicii lui şi suişul lui
pe care urcad* la casa DDDDDomnu-
lui, şi i s-a tăiat răsuflareae.
Şi a zis împăratului: �Adevă-

rat era cuvântul pe care l-am au-
zit în ţara mea despre lucrurile
tale şi despre înţelepciunea ta,
dar n-am crezut acele cuvinte
până când am venit şi le-am vă-
zut cu ochii mei; şi, iată, nici ju-
mătate nu mi s-a spus: tu întreci
în înţelepciune şi bunăstare fai-
ma despre care am auzit. Ferice*
de oamenii tăi, ferice de aceşti
slujitori ai tăi, care stau neîncetat
înaintea ta şi ascultă înţelepciu-
nea ta. Binecuvântat* să fie DDDDDom-
nul Dumnezeul tău care Şi-a gă-
sit plăcerea în tine, ca să te pună
pe tronul lui Israel. Pentru că
DDDDDomnul iubeşte pe Israel pentru
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totdeauna, de aceea te-a făcut pe
tine împărat, ca să faci** judecată
şi dreptate�.
Şi ea a dat împăratului o sută

douăzeci de talanţi de aur şi foar-
te multe mirodenii şi pietre scum-
pe; n-au mai venit atâtea miro-
denii ca cele pe care le-a dat
împărăteasa din Seba* împăratu-
lui Solomon. (Şi flota* de corăbii
a lui Hiram, care aducea aur din
Ofir, a adus din Ofir şi foarte
mult lemn de santala şi pietre
scumpe. Şi împăratul* a făcut
din lemnele de santal balustrade
la casa DDDDDomnului şi la casa îm-
păratului şi harfe şi lire pentru
cântăreţi; astfel de lemn de san-
tal n-a venit şi nu s-a văzut până
în ziua aceasta).
Şi împăratul Solomon a dat

împărătesei din Seba tot ce a do-
rit eab, tot ce a cerut, pe lângă ce
i-a dat el, după dărniciac împă-
ratului Solomon. Şi s-a întors şi a
plecat în ţara ei, ea şi slujitorii ei.
Şi greutatea aurului care ve-

nea la Solomon într-un an era
de şase sute şaizeci şi şase de ta-
lanţi de aur, în afară de ce pri-
mea de la negustorii cei mari şi
din comerţul micilor* negustori
şi de la toţi împăraţii Arabiei şi
de la guvernatorii ţării.
Şi împăratul Solomon a fă-

cut două sute de scuturi de aur
bătut: a folosit şase sute de siclid

de aur pentru un scut; şi a făcut
trei* sute de scuturi mici de aur
bătut: a folosit trei minee de aur
pentru un scut; şi împăratul le-a
pus în casa** Pădurea Libanului.
Şi împăratul a făcut un tron

mare de fildeş* şi l-a acoperit cu
aur foarte fin. Tronul avea şase
trepte şi capătul de sus al tronu-
lui era rotund pe dinapoia sa; şi
erau braţe de o parte şi de alta a
scaunului şi doi lei stăteau lângă
braţe. Şi doisprezece lei stăteau

acolo pe cele şase trepte, de o
parte şi de alta. Aşa ceva nu se fă-
cuse în nici o împărăţie. Şi toa-
te vasele* de băut ale împăratului
Solomon erau de aur şi toate va-
sele casei Pădurea Libanului erau
de aur curat; nimic nu era de ar-
gint, pentru că el era socotit de
nimic în zilele lui Solomon. Pen-
tru că împăratul avea pe mare o
flotă de corăbii din Tarsis cu flo-
ta de corăbii a lui Hiram; flota*
de corăbii din Tarsis** venea o
dată la trei ani, aducând aur şi
argint, fildeş şi maimuţe şi păuni.
Şi împăratul Solomon a fost

mai mare* în avere şi în înţe-
lepciune decât toţi împăraţii pă-
mântului. Şi tot pământul căuta
faţa lui Solomon, ca să audă înţe-
lepciunea* lui, pe care o pusese
Dumnezeu în inima lui. Şi îşi adu-
ceau* fiecare darul său: vase
de argint şi vase de aur şi haine şi
arme şi mirodenii şi cai şi catâri,
câte o cotă, în fiecare ang.
Şi Solomon a adunat care* şi

călăreţi; şi avea o mie patru sute
de care şi douăsprezece mii de
călăreţi; şi i-a aşezat în cetăţi-
le** pentru care, şi pe lângă îm-
părat, în Ierusalim. Şi în Ierusa-
lim împăratul a făcut argintul* ca
pietrele, iar cedrii ca sicomorii
care sunt din abundenţă în vale.
Şi caii pe care-i avea Solomon
erau aduşi* din Egipt; o caravană
a negustorilorf împăratului adu-
cea o mulţime de cai cu un preţ.
Şi un car era luath şi ieşea din
Egipt pentru şase sute de sicli de
argint, şi un cal pentru o sută cinci-
zeci; şi tot astfel aduceau prin
eii pentru toţi împăraţii hetiţi-
lor* şi pentru împăraţii Siriei.
Şi împăratul Solomon a iu-

bit multe femei străine*, pe lân-
gă fiica lui Faraon: moabite, a-
monite, edomite, sidoniene, heti-
te, dintre popoarele despre care
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DDDDDomnul zisese fiilor lui Israel:
�Să nu intraţi* la ele şi ele să nu
intre la voi; ele v-ar abate negre-
şit inima după dumnezeii lor�.
Solomon s-a alipit de acestea din
iubire. Şi avea* şapte sute de soţii
prinţese şi trei sute de ţiitoare;
şi soţiile lui i-au abătut inima.
Şi a fost aşa: când a îmbătrânit
Solomon, soţiile* lui i-au abătut
inima după alţi dumnezei şi ini-
ma** lui n-a fost în totul cu DDDDDom-
nul Dumnezeul său, ca inima lui
David, tatăl său. Şi Solomon a
umblat după Astarteeaa, zeiţa
sidonienilor, şi după Milcom,
urâciunea amoniţilor. Şi Solomon
a făcut rău înaintea DDDDDomnului
şi n-a urmat deplin pe DDDDDomnul,
ca David, tatăl său.

Atunci Solomon a construit o
înălţime lui Chemoş*, urâciunea
Moabului, pe dealul care este în
faţa Ierusalimuluib, şi lui Moloh**,
urâciunea fiilor lui Amon. Şi la
fel a făcut pentru toate soţiile lui
străine, care ardeau tămâie şi jert-
feau dumnezeilor lor.
Şi DDDDDomnul S-a mâniat* pe

Solomon, pentru că i se abătuse
inima** de la DDDDDomnul Dumne-
zeul lui Israel, care i Se arătase�
de două ori şi îi poruncise* cu
privire la lucrul acesta, să nu
meargă nicidecum după alţi dum-
nezei; dar n-a păzit ce îi porunci-
se DDDDDomnul. Şi DDDDDomnul i-a zis lui
Solomon: �Fiindcă astfel a fost cu
tine şi n-ai ţinut legământul Meu
şi rânduielile Mele pe care ţi le-am
poruncit, voi rupe* negreşit împă-
răţia de la tine şi o voi da slujito-
rului tău. Dar n-o voi face în zilele
tale, pentru David, tatăl tău: o voi
rupe din mâna fiului tău. Numai,
nu voi rupe toată* împărăţia: voi
da o seminţie** fiului tău, pentru
David, robul Meu, şi pentru
Ierusalim�, pe care l-am ales�.
Şi DDDDDomnul a ridicat* un po-

trivnicc lui Solomon, pe Hadad

edomitul; el era din sămânţa îm-
păratului din Edom. Şi a fost aşa:
când* era David în Edom şi Ioab,
căpetenia oştirii, se suise să în-
mormânteze pe cei ucişi şi lo-
vise** orice parte bărbătească în
Edom (pentru că şase luni a stat
acolo Ioab cu tot Israelul, până a
nimicit toată partea bărbătească
din Edom), atunci Hadad a fugit,
el şi câţiva edomiţi dintre slujito-
rii tatălui său împreună cu el,
ca să meargă în Egipt; şi Hadad
era un copil mic. Şi ei s-au ridi-
cat din Madian şi au venit la Pa-
ran* şi au luat cu ei oameni din
Paran şi au venit în Egipt la Fa-
raon, împăratul Egiptului, care
i-a dat o casă şi i-a rânduit me-
rinde şi i-a dat pământ.
Şi Hadad a căpătat mare fa-

voare în ochii lui Faraon şi el i-a
dat de soţie pe sora soţiei lui, pe
sora împărătesei Tahpenes. Şi so-
ra Tahpenei i-a născut pe Ghenu-
bat, fiul său; şi Tahpenes l-a în-
ţărcat în casa lui Faraon şi Ghe-
nubat era în casa lui Faraon între
fiii lui Faraon. Şi, fiind în Egipt,
Hadad a auzit* că David a ador-
mit cu părinţii săi şi că Ioab,
căpetenia oştirii, a murit; şi Ha-
dad i-a zis lui Faraon: �Dă-mi
drumul să mă duc în ţara mea�. Şi
Faraon i-a zis: �Dar ce-ţi lipseşte
la mine, că, iată, doreşti să te
duci în ţara ta?� Şi el a zis: �Ni-
mic; dar, oricum, dă-mi drumul�.
Şi Dumnezeu i-a mai ridicat*

un potrivnic, pe Rezon, fiul lui E-
liada, care fugise de la stăpânul
său Hadadezer**, împăratul din
Ţoba. Şi el a adunat la sine oa-
meni şi s-a făcut căpetenia unei
cete, când* David a ucis pe cei
din Ţoba; şi au mers la Damasc
şi au locuit acolo şi au împărăţit
în Damasc. Şi el a fost potrivnicc

lui Israel în toate zilele lui Solo-
mon, pe lângă răul pe care l-a fă-
cut Hadad: şi el a urât pe Israel şi
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a împărăţit în Siria.
Şi Ieroboam*, fiul lui Nebat, un

efratita din Ţereda, slujitorul lui
Solomon � şi numele mamei lui era
Ţerua, o femeie văduvă � şi-a
ridicat** şi el mâna împotriva
împăratului. Şi acesta a fost lucrul
pentru care şi-a ridicat el mâna
împotriva împăratului: Solomon
construia* Milo şi închidea spăr-
turab cetăţii lui David, tatăl său.
Şi bărbatul Ieroboam era tare şi
viteaz. Şi Solomon l-a văzut* pe
tânăr că era muncitor şi l-a pus
peste toată lucrarea casei lui Iosif.
Şi a fost aşa: în timpul acela,

Ieroboam a ieşit din Ierusalim; şi
profetul Ahiia* şilonitul l-a găsit
pe drum; şi el era îmbrăcat cu o
haină nouă şi erau numai ei
amândoi pe câmp. Şi Ahiia a a-
pucat haina cea nouă, care era
pe el, şi a rupt-o* în douăspreze-
ce bucăţi. Şi a zis lui Ieroboam:
�Ia-ţi zece bucăţi, pentru că aşa
zice DDDDDomnul Dumnezeul lui Is-
rael: «Iată, voi rupe* împărăţia
din mâna lui Solomon şi-ţi voi da
zece seminţii; dar el va avea o
seminţie*, pentru robul Meu Da-
vid şi pentru Ierusalim, cetatea**
pe care am ales-o dintre toate se-
minţiile lui Israel. Fiindcă M-au
părăsit şi s-au închinat* Astarte-
ei, zeiţa sidonienilor, lui Che-
moş**, dumnezeul moabiţilor, lui
Milcom, dumnezeul fiilor lui
Amon, şi n-au umblat în căile Me-
le, ca să facă ce este drept în ochii
Mei şi în rânduielile Mele şi în ju-
decăţile Mele, ca David, tatăl lor.

Dar nu voi lua toată împărăţia
din mâna lui, pentru că îl voi ţine
conducător în toate zilele vieţii
lui, pentru David, robul Meu, pe
care l-am ales, fiindcă el a păzit
poruncile Mele şi rânduielile Me-
le. Dar voi lua* împărăţia din mâ-
na fiului său şi ţi-o voi da ţie, a-
dică zece seminţii. Iar fiului* său
îi voi da o seminţie, pentru ca Da-

vid**, robul Meu, să aibă întot-
deauna o lumină înaintea Mea, în
Ierusalim, cetatea pe care am ale-
s-o pentru Mine Însumi, ca să-Mi
pun Numele acolo. Şi te voi lua şi
vei împărăţi peste tot ce-ţi va
dori sufletul şi vei fi împărat peste
Israel. Şi va fi aşa: dacă vei as-
culta de tot ce-ţi voi porunci şi vei
umbla în căile Mele şi vei face ce
este drept în ochii Mei, păzind
rânduielile Mele şi poruncile Me-
le, cum a făcut David, robul Meu,
atunci voi fi cu* tine şi-ţi voi
zidi** o casă statornică, aşa cum
i-am zidit lui David, şi-ţi voi da
ţie pe Israel. Şi voi aduce necaz
seminţei lui David, din cauza a-
ceasta, dar nu pentru totdeauna»�.
Şi Solomon a căutat să-l o-

moare pe Ieroboam. Şi Ieroboam
s-a ridicat şi a fugit în Egipt la
Şişac*, împăratul Egiptului; şi a
rămas în Egipt până la moartea
lui Solomon.
Şi celelalte* fapte ale lui So-

lomon, şi tot ce a făcut el, şi în-
ţelepciunea lui, nu sunt scrise în
Cartea Cuvintelor lui Solomon?
Şi zilele cât a împărăţit Solomon
în Ierusalim peste tot Israelul au
fost patruzeci* de ani. Şi Solo-
mon a adormit* cu părinţii săi şi
a fost înmormântat în cetatea lui
David, tatăl său. Şi Roboam**,
fiul său, a împărăţit în locul său.
Şi Roboam* a mers la Sihem,

pentru că tot Israelul venise să-l
facă împărat la Sihem. Şi a fost
aşa: când a auzit aceasta Iero-
boam*, fiul lui Nebat (şi el era
încă în Egipt, unde fugise de faţa
împăratului Solomon, şi Ieroboam
locuia în Egipt; şi au trimis şi l-au
chemat), atunci Ieroboam şi toată
adunarea lui Israel au venit şi i-au
vorbit lui Roboam, zicând: �Tatăl
tău ne-a îngreuiat* jugul şi acum
tu uşurează robia aspră a tatălui
tău şi jugul lui cel greu pe care l-a
pus asupra noastră, şi-ţi vom
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sluji�. Şi el le-a zis: �Plecaţi*
pentru trei zile şi întoarceţi-vă la
mine�. Şi poporul a plecat.
Şi împăratul Roboam s-a sfă-

tuit* cu bătrânii care stătuseră îna-
intea lui Solomon, tatăl său, pe
când trăia el, zicând: �Cum mă
sfătuiţi voi să răspund poporului
acestuia?� Şi ei i-au vorbit, zi-
când: �Dacă vei fi astăzi un sluji-
tor* al poporului acestuia şi le vei
sluji şi le vei răspunde şi le vei
spune cuvinte bune, atunci ei vor
fi slujitorii tăi în toate zilele�. Dar
el a părăsit sfatul pe care i l-au
dat bătrânii, şi s-a sfătuit cu tinerii
care crescuseră împreună cu el,
care stăteau înaintea lui. Şi le-a
zis: �Ce ne sfătuiţi voi să răspun-
dem poporului acestuia, care mi-a
vorbit, zicând: «Uşurează jugul pe
care l-a pus tatăl tău asupra
noastră»?� Şi tinerii care cres-
cuseră cu el i-au vorbit, zicând:
�Aşa să zici poporului acestuia,
care ţi-a vorbit, zicând: «Tatăl tău
ne-a îngreuiat jugul, dar tu uşu-
rează-ni-l»; aşa să le zici: «Dege-
tul meu cel mic este mai gros
decât coapsele tatălui meu. Şi
acum, dacă tatăl meu a pus asu-
pra voastră un jug greu, eu voi
adăuga la jugul vostru: tatăl meu
v-a pedepsit cu bice, dar eu vă
voi pedepsi cu scorpioanea»�.
Şi Ieroboam şi tot poporul au

venit la Roboam a treia zi, cum
spusese împăratul, zicând: �În-
toarceţi-vă* la mine a treia zi�. Şi
împăratul a răspuns aspru popo-
rului şi a părăsit sfatul bătrâni-
lor, pe care i-l dăduseră. Şi le-a
vorbit după sfatul tinerilor, zi-
când: �Tatăl meu v-a îngreuiat*
jugul, dar eu voi adăuga la jugul
vostru; tatăl meu v-a pedepsit cu
bice, dar eu vă voi pedepsi cu
scorpioane�. Şi împăratul n-a as-
cultat de popor, pentru că aceas-
ta* venea de la DDDDDomnul, ca
să împlinească** cuvântul Său,

pe care-l spusese DDDDDomnul lui
Ieroboam, fiul lui Nebat, prin Ahi-
ia şilonitul.
Şi tot Israelul a văzut că îm-

păratul nu i-a ascultat; şi poporul
a răspuns împăratului, zicând:

�Ce parte avem noi în David?
N-avem nici o moştenire în

fiul lui Isai.
La corturile* tale, Israele!
Acum, vezi-ţi de casa ta, Da-

vide!�
Şi Israel a mers la corturile sale.
Cât despre fiii lui Israel care lo-
cuiau în cetăţile lui Iuda*, Ro-
boam a împărăţit peste ei.
Şi împăratul Roboam a trimis

pe Adoram*, care era peste taxe,
şi tot Israelul l-a lovit cu pietre şi
el a murit. Şi împăratul Roboam
s-a grăbit să se suie în carul său,
ca să fugă la Ierusalim. Şi Israel
s-a răzvrătit* împotrivab casei lui
David până în ziua aceasta.
Şi a fost aşa: când a auzit tot

Israelul că Ieroboam s-a întors,
au trimis şi l-au chemat la adu-
nare şi l-au făcut împărat peste
tot Israelul; nimeni n-a urmat ca-
sa lui David, decât singură* se-
minţia lui Iuda.
Şi Roboam* a venit la Ieru-

salim şi a adunat toată casa lui
Iuda şi seminţia lui Beniamin: o
sută optzeci de mii de oameni a-
leşi, buni pentru luptă, ca să lupte
împotriva casei lui Israel, ca să
aducă împărăţia din nou la Ro-
boam, fiul lui Solomon.

Dar cuvântul lui Dumnezeu a
fost către Şemaia*, omul lui Dum-
nezeu, zicând: �Vorbeşte-i lui Ro-
boam, fiul lui Solomon, împăra-
tul lui Iuda, şi întregii case a lui
Iuda şi a lui Beniamin şi rămăşi-
ţei* poporului, zicând: «Aşa zice
DDDDDomnul: «Nu vă suiţi, nici nu vă
luptaţi cu fraţii voştri, fiii lui Is-
rael! Întoarceţi-vă fiecare aca-
să, pentru că de la Mine* este
lucrul acesta»�. Şi ei au ascultat
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de cuvântul DDDDDomnului şi s-au
întors să plece, după cuvântul
DDDDDomnului.
Şi Ieroboam a zidit Sihemul*

în ţinutul muntos al lui Efraim şi
a locuit în el; şi a ieşit de acolo
şi a zidit Penuelul**.
Şi Ieroboam a zis în inima sa:

�Acum împărăţia se va întoarce
spre casa lui David. Dacă popo-
rul acesta se va sui* să aducă jert-
fe la casa DDDDDomnului în Ierusalim,
inima poporului acestuia se va
întoarce la domnul lor, la Robo-
am, împăratul lui Iuda, şi pe mi-
ne mă vor ucide şi se vor întoar-
ce la Roboam, împăratul lui Iuda�.
Şi împăratul s-a sfătuit şi a

făcut doi viţei* de aur. Şi le-a zis:
�Este prea mult pentru voi să vă
suiţi la Ierusalim: iată** dumne-
zeii tăi, Israele, care te-au scos
din ţara Egiptului!� Şi a pus pe
unul în Betel*, iar pe celălalt l-a
pus în Dan**. Şi lucrul acesta a
fost un păcat; şi poporul a mers
până la Dan, să se închine îna-
intea* unuia dintre ei.
Şi a făcut o casă* a înălţimilor

şi a pus preoţi** din toate cate-
goriilea poporului, care nu erau
dintre fiii lui Levi. Şi Ieroboam a
făcut o sărbătoare în luna a opta,
în ziua a cincisprezecea a lunii,
ca sărbătoarea* care era în Iudab,
şi a jertfit pe altar. Aşa a făcut în
Betel, jertfind viţeilor pe care-i
făcuse; şi a aşezat** în Betel
preoţi ai înălţimilor pe care le
făcuse el. Şi a jertfit pe altarul pe
care-l făcuse în Betel, în ziua a
cincisprezecea a lunii a opta, în
luna pe care a inventat-o el din
inima* lui şi a făcut-o sărbătoare
pentru fiii lui Israel; şi a jertfit
pe altar, arzând tămâie**.
Şi, iată, un om al lui Dum-

nezeu a venit* din Iuda la Betel,
prin cuvântul DDDDDomnului, şi Iero-
boam stătea** lângă altar, ca să
ardă tămâie. Şi a strigat împotri-

va altarului prin cuvântul DDDDDomnu-
lui şi a zis: �Altarule, altarule! Aşa
zice DDDDDomnul: «Iată, un fiu se va
naşte casei lui David; numele lui
va fi Iosia*; şi el va jertfic pe
tine pe preoţii înălţimilor, care
ard tămâie pe tine, şi oase de
oameni se vor arde pe tine»�. Şi,
în ziua aceea, a dat un semn*, zi-
când: �Acesta este semnul că
DDDDDomnul a vorbit: Iată, altarul se
va despica şi cenuşa de pe el se
va vărsa�.
Şi a fost aşa: când a auzit îm-

păratul cuvântul pe care l-a stri-
gat omul lui Dumnezeu împotri-
va altarului din Betel, Ieroboam
şi-a întins mâna de deasupra alta-
rului, zicând: �Prindeţi-l!� Şi i s-a
uscat mâna pe care o întinsese îm-
potriva lui şi n-a putut să şi-o re-
tragă. Şi altarul s-a despicat şi ce-
nuşa de pe altar s-a vărsat, după
semnul pe care-l dăduse omul lui
Dumnezeu prin cuvântul DDDDDomnului.
Şi împăratul a răspuns şi a

zis omului lui Dumnezeu: �Cere*,
te rog, DDDDDomnului Dumnezeului
tău şi roagă-L pentru mine, ca
să-mi retrag mâna�. Şi omul lui
Dumnezeu a cerut** DDDDDomnului
şi împăratul şi-a retras mâna şi
ea s-a făcut ca mai înainte.
Şi împăratul a zis omului lui
Dumnezeu: �Vino cu mine acasă
şi răcoreşte-te şi-ţi voi da* un
dar�. Şi omul lui Dumnezeu a zis
împăratului: �Dacă mi-ai da chiar
jumătate* din casa ta, nu voi in-
tra cu tine, nici nu voi mânca**
pâine, nici nu voi bea apă în lo-
cul acesta. Pentru că aşa mi s-a
poruncit prin cuvântul DDDDDomnu-
lui, zicând: «Să nu mănânci* pâine
şi să nu bei apă şi să nu te întorci
pe calea pe care ai venit»�. Şi a
plecat pe altă cale şi nu s-a întors
pe calea pe care venise la Betel.
Şi în Betel locuia* un profet

bătrân şi fiii săid au venit şi i-au
spus toate faptele pe care le făcu-
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se omul lui Dumnezeu în ziua a-
ceea în Betel; au spus tatălui lor
şi cuvintele pe care le spusese îm-
păratului. Şi tatăl lor le-a zis: �Pe
ce drum a plecat?� Şi fiii săi vă-
zuserăa pe ce drum plecase omul
lui Dumnezeu, care venise din Iu-
da. Şi a zis fiilor săi: �Puneţi-mi
şaua pe măgar�. Şi i-au pus şaua
pe măgar. Şi a încălecat pe el. Şi
a mers pe urma omului lui Dum-
nezeu şi l-a găsit şezând sub un
stejar şi i-a zis: �Tu eşti omul lui
Dumnezeu care a venit din Iuda?�
Şi el a zis: �Eu sunt�. Şi i-a zis:
�Vino cu mine acasă şi mănâncă
pâine�. Şi el a zis: �Nu pot să mă
întorc cu tine, nici să merg cu tine;
şi nu voi mânca* pâine, nici nu
voi bea apă cu tine în locul acesta.
Pentru că mi s-a spus prin cu-
vântul* DDDDDomnului: «Să nu mă-
nânci pâine şi să nu bei apă acolo;
plecând, să nu te întorci pe calea
pe care te-ai dus»�. Şi el i-a zis:
�Şi eu sunt profet* ca tine şi un
înger** mi-a vorbit prin cuvântul
DDDDDomnului, zicând: «Întoarce-l cu
tine acasă la tine, ca să mănânce
pâine şi să bea apă»�. Îl minţea�.
Şi s-a întors cu el şi a mâncat pâi-
ne în casa lui şi a băut apă.
Şi a fost aşa: pe când şedeau

la masă, cuvântul DDDDDomnului a
fost către profetul care-l întorsese.
Şi a strigat către omul lui Dum-
nezeu care venise din Iuda, zi-
când: �Aşa zice DDDDDomnul: «Pentru
că n-ai ascultatb de cuvântulc

DDDDDomnului şi n-ai păzit porunca
pe care ţi-o poruncise DDDDDomnul
Dumnezeul tău, ci te-ai întors şi
ai mâncat pâine şi ai băut apă
în locul despre care ţi-a zis: «Să
nu mănânci pâine şi să nu bei
apă!», trupul tău nu va intra în
mormântul părinţilor tăi�.
Şi a fost aşa: după ce a mân-

cat pâine şi a băut, a pus şaua pe
măgar pentru el, pentru profetul
pe care-l întorsese. Şi a plecat.

Şi un leu* l-a găsit pe drum şi l-a
omorât; şi trupul său mort era a-
runcat în drum şi măgarul stătea
lângă el şi leul stătea şi el lângă
trup. Şi, iată, au trecut nişte oa-
meni şi au văzut trupul aruncat
pe drum şi leul stând lângă trup; şi
au venit şi au spus în cetate, unde
locuia* profetul cel bătrân. Şi
profetul care-l întorsese din drum
a auzit şi a zis: �Este omul lui
Dumnezeu care n-a ascultat de
cuvântulc DDDDDomnului; pentru a-
ceasta DDDDDomnul l-a dat leului care
l-a sfâşiat şi l-a omorât, după cuvân-
tul DDDDDomnului pe care i-l spusese�.
Şi a vorbit fiilor săi, zicând: �Pu-
neţi-mi şaua pe măgar�. Şi au pus
şaua. Şi s-a dus şi a găsit trupul
aruncat în drum şi măgarul şi leul
stând lângă trup. Leul nu mânca-
se trupul, nici nu sfâşiase măga-
rul. Şi profetul a ridicat trupul
omului lui Dumnezeu şi l-a pus
pe măgar şi l-a adus înapoi şi
profetul cel bătrân a intrat în cetate,
ca să-l jelească şi să-l înmor-
mânteze. Şi a pus trupul aceluia
în mormântul său şi l-a jelit: �Vai*,
fratele meu!� Şi, după ce l-a în-
mormântat, a vorbit fiilor săi, zi-
când: �Când voi muri, să mă în-
mormântaţi în mormântul unde
a fost înmormântat omul lui Dum-
nezeu; puneţi-mi oasele* lângă
oasele lui. Deoarece se va împli-
ni* negreşit cuvântul pe care l-a
strigat el prin cuvântul DDDDDomnu-
lui împotriva altarului din Betel
şi împotriva** tuturor caselor
înălţimilor, care sunt în cetăţile�
Samariei�.

După acest lucru, Ieroboam nu
s-a întors de la calea lui cea rea, ci
a făcut din nou* din toate categorii-
led poporului preoţi pentru înălţimi;
pe cine voia** îl consacra şi se fă-
cea preot al înălţimilor. Şi prin acest
lucru a fost păcat* asupra casei lui
Ieroboam, ca s-o doboare** şi s-o
nimicească de pe faţa pământului.
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În timpul acela s-a îmbolnă-
vit Abiia, fiul lui Ieroboam. Şi Ie-
roboam a zis soţiei sale: �Te rog,
ridică-te şi schimbă-ţi hainele*,
ca să nu se ştie că eşti soţia lui
Ieroboam. Şi mergi la Şilo**: iată,
acolo este Ahiia, profetul, care
mi-a spus că voi fi� împărat peste
poporul acesta. Şi ia* în mâna ta
zece pâini şi turte şi un vas cu
miere şi mergi la el: el îţi va spu-
ne ce i se va întâmpla copilului�.
Şi soţia lui Ieroboam a făcut aşa
şi s-a ridicat şi a mers la Şilo şi
a venit în casa lui Ahiia*.
Şi Ahiia nu putea să vadă,

pentru că ochii** i se întunecase-
ră de bătrâneţe. Şi DDDDDomnul i-a zis
lui Ahiia: �Iată, soţia lui Iero-
boam vine să te întrebe despre
fiul său, pentru că este bolnav;
şi vei vorbi aşa şi aşa, pentru că
atunci când va intra se va pre-
face* că este alta�.
Şi a fost aşa: cum a auzit Ahi-

ia sunetul paşilor ei, pe când in-
tra pe uşă, a zis: �Intră, soţia lui
Ieroboam! Pentru ce te prefaci că
eşti alta? Pentru că sunt trimis la
tine cu ceva aspru. Du-te şi spu-
ne-i lui Ieroboam: «Aşa zice DDDDDom-
nul Dumnezeul lui Israel: «Pentru
că te-am înălţat* din mijlocul
poporului şi te-am pus conducător
peste poporul Meu, Israel, şi am
rupt* împărăţia de la casa lui Da-
vid şi ţi-am dat-o ţie, şi n-ai fost
ca robul Meu, David, care a pă-
zit** poruncile Mele şi care M-a
urmat cu toată inima sa, făcând nu-
mai� ce este drept în ochii Mei,
ci ai făcut rău mai mult decât toţi
câţi au fost înaintea ta şi ai mers
şi ţi-ai făcut* alţi dumnezei şi chi-
puri turnate**, pentru a Mă mânia,
şi M-ai aruncat� în spatele tău,
pentru aceasta, iată, voi aduce răul
asupra casei lui Ieroboam şi voi
nimici* din Ieroboam pe orice
suflet de parte bărbătească, pe
cel închis** şi pe cel liber din Is-

rael, şi voi mătura� cu desăvâr-
şire în urma casei lui Ieroboam
cum mătură cineva gunoiul, până
când se duce tot. Pe cel* care va
muri în cetate din Ieroboam, câinii
îl vor mânca, şi pe cel care va
muri în câmp, păsările cerurilor îl
vor mânca, pentru că DDDDDomnul a
vorbit». Şi tu, ridică-te şi du-te
acasă; când vor păşi* picioarele
tale în cetate, copilul va muri.
Şi tot Israelul îl va jeli şi-l vor în-
mormânta, pentru că, din Iero-
boam, numai el, va intra în mor-
mânt; pentru că în el s-a găsit ceva
bun* faţă de DDDDDomnul Dumnezeul
lui Israel, în casa lui Ieroboam.
Şi DDDDDomnul Îşi va ridica un îm-
părat* peste Israel care va nimici
casa lui Ieroboam în ziua aceea:
dar ce spun? ... chiar acum! Şi
DDDDDomnul va lovi pe Israel cum se
clatină trestia în apă şi va dezră-
dăcina* pe Israel din această ţară
bună** pe care a dat-o părinţilor
lor şi-i va împrăştia� dincolo de
râua, pentru că şi-au făcut�� aşere,
mâniindu-L pe DDDDDomnul. Şi El va
părăsi pe Israel pentru păcatele*
lui Ieroboam, care a păcătuit şi a
făcut pe Israel să păcătuiască�.
Şi soţia lui Ieroboam s-a ridi-

cat şi a plecat; şi a venit la Tirţa*;
şi cum a ajuns** la pragul uşii,
copilul a murit. Şi l-au înmormân-
tat* şi tot Israelul l-a jelit, după
cuvântul DDDDDomnului pe care-l spu-
sese prin robul Său, profetul Ahiia.
Şi celelalte fapte ale lui Iero-

boam, cum s-a luptat* şi cum a îm-
părăţit, iată, sunt scrise în Cartea
Cronicilor împăraţilor lui Israel.
Şi zilele cât a împărăţit Ieroboam
au fost douăzeci şi doi de ani; şi a
adormit cu părinţii săi; şi Nadab,
fiul său, a împărăţit în locul său.
Şi Roboam, fiul lui Solomon,

a împărăţit peste Iuda. Roboam
era în vârstă de patruzeci* şi unu
de ani când a început să împără-
ţească şi a împărăţit şaptespre-
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zece ani în Ierusalim, cetatea pe
care a  ales-o** DDDDDomnul dintre
toate seminţiile lui Israel, ca să-Şi
pună Numele Său acolo. Şi nume-
le� mamei lui era Naama amonita.
Şi Iuda a făcut rău* înaintea

DDDDDomnului; şi I-au întărâtat gelo-
zia** prin păcatele lor cu care au
păcătuit mai mult decât tot ce fă-
cuseră părinţii lor. Şi şi-au zidit şi
înălţimi* şi stâlpia** şi aşere�, pe
orice deal înalt şi sub�� orice co-
pac verde. Şi erau şi homosexu-
ali* în ţară. Au făcut după toate
urâciunile naţiunilor pe care le a-
lungase DDDDDomnul dinaintea fiilor lui
Israel.
Şi a fost aşa: în anul al cin-

cilea* al împăratului Roboam, Şi-
şac, împăratul Egiptului, s-a suit
împotriva Ierusalimului şi a luat
vistieriile casei DDDDDomnului şi vis-
tieriile casei împăratului: a luat*
tot; şi a luat toate scuturile de aur
pe care le făcuse** Solomon. Şi
împăratul Roboam a făcut în locul
lor scuturi de aramă şi le-a încre-
dinţat* în mâna căpeteniilor aler-
gătorilor, care păzeau intrarea
casei împăratului. Şi a fost aşa:
oricând intra împăratul în casa
DDDDDomnului, alergătorii le purtau şi
le aduceau înapoi în camera aler-
gătorilor.
Şi celelalte* fapte ale lui Ro-

boam şi tot ce a făcut, nu sunt
scrise în Cartea Cronicilor împă-
raţilor lui Iuda? Şi a fost război*
între Roboam şi Ieroboam, în toa-
te zilele. Şi Roboam* a adormit cu
părinţii săi şi a fost înmormântat
cu părinţii săi în cetatea lui Da-
vid. Şi numele** mamei lui era
Naama amonita. Şi Abiiam, fiul
său, a împărăţit în locul său.
Şi, în anul al optsprezecelea*

al împăratului Ieroboam, fiul lui
Nebat, a început să împărăţească
Abiiam peste Iuda. El a împărăţit
trei ani în Ierusalim. Şi numele*

mamei lui era Maaca, fiica lui
Abişalomb**.
Şi el a umblat în toate păcate-

le tatălui său pe care le făcuse îna-
intea lui şi inima* lui n-a fost în
totul cu DDDDDomnul Dumnezeul lui,
ca inima lui David, tatăl său. Dar,
pentru David, DDDDDomnul Dumne-
zeul său i-a dat o lumină* în Ie-
rusalim, înălţând pe fiul său după
el şi întărind Ierusalimul. Pentru
că David făcuse* ce era drept în
ochii DDDDDomnului şi nu se abătuse
de la tot ce îi poruncise El, în toa-
te zilele vieţii sale, în afară** de
fapta cu Urie hetitul.
Şi între Roboam şi Ieroboam a

fost război* în toate zilele vieţii lui.
Şi celelalte* fapte ale lui Abi-

iam şi tot ce a făcut, nu sunt scri-
se în Cartea Cronicilor împăraţi-
lor lui Iuda? Şi a fost război**
între Abiiam şi Ieroboam. Şi Abi-
iam* a adormit cu părinţii săi şi
l-au înmormântat în cetatea lui
David. Şi Asa, fiul său, a împără-
ţit în locul său.
Şi în anul al douăzecilea al

lui Ieroboam, împăratul lui Israel,
Asa a început să împărăţească
peste Iuda. Şi el a împărăţit pa-
truzeci şi unu de ani în Ierusalim.
Şi numele* mameic lui era Maaca,
fiica lui Abişalom.
Şi Asa* a făcut ce era drept în

ochii DDDDDomnului, ca şi David, ta-
tăl său. Şi a alungat din ţară pe
homosexuali* şi a îndepărtat**
toţi idoliid pe care-i făcuse tatăl
său. Chiar şi pe Maaca, mama*
sa, a îndepărtat-o, ca să nu fie
împărăteasă, pentru că făcuse un
idole Aşerei. Şi Asa i-a tăiat ido-
lul şi l-a ars** în Valea Chedro-
nului. Dar înălţimile* n-au fost
îndepărtate; totuşi inima** lui
Asa a fost în totul cu DDDDDomnul în
toate zilele sale. Şi a adus* în casa
DDDDDomnului lucrurile pe care le con-
sacrase tatăl său şi lucrurile pe
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care le consacrase el însuşi: ar-
gint şi aur şi vase.
Şi între Asa şi Baeşa, împăra-

tul lui Israel, a fost război* în toate
zilele lor. Şi Baeşa*, împăratul
lui Israel, s-a suit împotriva lui
Iuda; şi a zidit Rama**, ca să nu
lase� pe nimeni să iasă sau să in-
tre la Asa, împăratul lui Iuda.
Şi Asa a luat tot* argintul şi

aurul care rămăseseră în vistierii-
le casei DDDDDomnului şi în vistieriile
casei împăratului şi le-a dat în
mâna slujitorilor săi şi împăratul
Asa i-a trimis la Ben-Hadada**,
fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion,
împăratul Siriei, care locuia în
Damasc�, zicând: �Există o alian-
ţă* între mine şi tine, între tatăl
meu şi tatăl tău: iată, îţi trimit un
dar de argint şi aur. Mergi şi rupe
alianţa ta cu Baeşa, împăratul lui
Israel, ca să plece de la mine�.
Şi Ben-Hadad a ascultat pe

împăratul Asa şi a trimis pe căpe-
teniile oştirilor sale împotriva
cetăţilor lui Israel şi au bătut
cetatea Iion* şi cetatea Dan** şi
Abel-Bet-Maaca� şi tot Chine-
rotul��, împreună cu toată ţara lui
Neftali. Şi a fost aşa: cum a auzit
Baeşa aceasta, s-a oprit de la
zidirea* Ramei şi a locuit în Tirţa**.
Şi împăratul Asa a chemat* pe tot
Iuda: nimeni n-a fost scutit; şi au
ridicat de la Rama pietrele şi
lemnele ei cu care zidise Baeşa;
şi împăratul Asa a zidit cu ele
Gheba** lui Beniamin şi Miţpa�.
Şi toate celelalte* fapte ale lui

Asa şi toată puterea lui şi tot ce a
făcut şi cetăţile pe care le-a zidit,
nu sunt scrise în Cartea Cronici-
lor împăraţilor lui Iuda? Totuşi, la
vremea bătrâneţii sale, s-a îmbol-
năvit de picioare. Şi Asa a ador-
mit cu părinţii săi şi a fost în-
mormântat cu părinţii săi în
cetatea lui David, tatăl său. Şi
Iosafatb, fiul său, a împărăţit în
locul* său.

Şi Nadab*, fiul lui Ieroboam,
a început să împărăţească peste
Israel în al doilea an al lui Asa,
împăratul lui Iuda. Şi el a împă-
răţit peste Israel doi ani. Şi a fă-
cut rău în ochii DDDDDomnului şi a
umblat* în calea tatălui său şi în
păcatul** lui, prin care a făcut
pe Israel să păcătuiască.
Şi Baeşa*, fiul lui Ahiia, din

casa lui Isahar, a uneltit împotri-
va lui; şi Baeşa l-a bătut în Ghibe-
ton**, care era al filistenilor, când
Nadab şi tot Israelul asediau Ghi-
betonul. Şi Baeşa l-a ucis în al
treilea an al lui Asa, împăratul lui
Iuda, şi a împărăţit în locul său.
Şi a fost aşa: cum s-a făcut

împărat, a lovit toată casa lui Ie-
roboam şi n-a lăsat lui Ieroboam
nimic care sufla, până când l-a
nimicit, după cuvântul* pe care-l
spusese DDDDDomnul prin robul Său A-
hiia şilonitul, pentru păcatele* lui
Ieroboam, cu care păcătuise şi prin
care făcuse pe Israel să păcătuias-
că, prin mânia cu care Îl mâniase
pe DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel.
Şi celelalte* fapte ale lui Na-

dab şi tot ce a făcut, nu sunt scri-
se în Cartea Cronicilor împăraţi-
lor lui Israel? Şi a fost război*
între Asa şi Baeşa, împăratul lui
Israel, în toate zilele lor.

În al treilea an al lui Asa, îm-
păratul lui Iuda, a început să îm-
părăţească Baeşa, fiul lui Ahiia,
peste tot Israelul, în Tirţa, timp de
douăzeci şi patru de ani. Şi el a
făcut rău în ochii DDDDDomnului şi a
umblat în calea* lui Ieroboam şi
în păcatele lui, prin care făcuse
pe Israel să păcătuiască.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către Iehu*, fiul lui Hanani, împo-
triva lui Baeşa, zicând: �Pentru
că te-am ridicat* din ţărână şi
te-am pus căpetenie peste popo-
rul Meu Israel şi ai umblat în ca-
lea** lui Ieroboam şi ai făcut pe
poporul Meu Israel să păcătuias-
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că, mâniindu-Mă prin păcatele
lor, iată, voi mătura* cu desă-
vârşire pe Baeşa şi casa lui. Şi voi
face casa ta ca şi casa** lui Ie-
roboam, fiul lui Nebat. Pe cel care
va muri* în cetate din Baeşa,
câinii îl vor mânca; şi pe cel care
va muri în câmp dintre ai lui, pă-
sările cerurilor îl vor mânca�.
Şi celelalte fapte ale lui Bae-

şa şi ce a făcut şi puterea lui, nu
sunt scrise* în Cartea Cronicilor
împăraţilor lui Israel? Şi Baeşa a
adormit cu părinţii săi şi a fost
înmormântat în Tirţa*. Şi Ela, fiul
său, a împărăţit în locul său.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

prin Iehu*, profetul, fiul lui Ha-
nani, împotriva lui Baeşa şi îm-
potriva casei lui, pentru tot răul
pe care-l făcuse în ochii DDDDDom-
nului, mâniindu-L prin lucrarea**
mâinilor sale, fiind ca şi casa lui
Ieroboam, şi pentru că îl lovise�
pe acesta.

În anul al douăzeci şi şaselea
al lui Asa, împăratul lui Iuda, a
început să împărăţească peste
Israel Ela, fiul lui Baeşa, în Tirţa,
doi ani.
Şi slujitorul său, Zimri, căpe-

tenia jumătăţii carelor lui, a unel-
tit* împotriva sa. Şi el era în Tirţa,
bând şi îmbătându-se în casa lui
Arţa, care era administratorul
casei sale în Tirţa. Şi Zimri a
intrat, l-a lovit şi l-a ucis, în anul
al douăzeci şi şaptelea al lui Asa,
împăratul lui Iuda. Şi a împărăţit
în locul său.
Şi a fost aşa: când a început

să împărăţească, îndată ce a stat
pe tronul său, a lovit toată casa
lui Baeşa; nu i-a lăsat nici un su-
flet* de parte bărbătească, nici
dintre rude, nici dintre prietenii
lui. Şi Zimri a nimicit toată casa
lui Baeşa, după cuvântul* DDDDDom-
nului, pe care-l rostise împotriva
lui Baeşa prin Iehu**, profetul,
pentru toate păcatele lui Baeşa

şi păcatele lui Ela, fiul său, cu
care păcătuiseră şi prin care făcu-
seră pe Israel să păcătuiască, mâ-
niindu-L pe DDDDDomnul Dumnezeul
lui Israel cu deşertăciunilea* lor.
Şi celelalte fapte ale lui Ela

şi tot ce a făcut, nu sunt scrise
în Cartea Cronicilor împăraţilor
lui Israel?

În anul al douăzeci şi şaptelea
al lui Asa, împăratul lui Iuda, a
împărăţit Zimri, în Tirţa, şapte zi-
le. Şi poporul era în tabără împo-
triva Ghibetonului*, care era al
filistenilor. Şi poporul care se afla
în tabără a auzit spunându-se:
�Zimri a uneltit şi chiar a lovit pe
împărat�. Şi în ziua aceea, în ta-
bără, tot Israelul a făcut pe Omri,
căpetenia oştirii, împărat peste Is-
rael. Şi Omri s-a suit de la Ghi-
beton şi tot Israelul cu el şi au
împresurat Tirţa. Şi a fost aşa:
când a văzut Zimri că cetatea fu-
sese luată, a intrat în locul întărit
al casei împăratului şi a ars cu
foc casa împăratului peste el; şi
el a murit pentru păcatele sale cu
care păcătuise, făcând rău în ochii
DDDDDomnului, pentru că umblase în
calea* lui Ieroboam şi în păcatul
lui, pe care-l săvârşise, făcând
pe Israel să păcătuiască.
Şi celelalte fapte ale lui Zimri

şi uneltirea lui pe care a făcut-o,
nu sunt scrise în Cartea Cronicilor
împăraţilor lui Israel?

Atunci poporul lui Israel s-a
despărţit în două părţi: jumătate
din popor l-au urmat pe Tibni, fiul
lui Ghinat, ca să-l facă împărat, şi
jumătate l-au urmat pe Omri. Dar
cei care l-au urmat pe Omri i-au
înfrânt pe cei care-l urmau pe
Tibni, fiul lui Ghinat. Şi Tibni a
murit, iar Omri a împărăţit.

În anul al treizeci şi unulea al
lui Asa, împăratul lui Iuda, a în-
ceput să împărăţească Omri pes-
te Israel, doisprezece ani. A împă-
răţit şase ani în Tirţa. Şi a cum-

*Vers. 11.
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15.29.

*Cap. 14.11.

*2 Cr. 16.1.
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părat de la Şemer dealul Sama-
riei* cu doi talanţi de argint şi a
făcut construcţii pe deal şi a pus
cetăţii pe care o construise numele
Samaria, după numele lui Şemer,
stăpânul dealului.
Şi Omri* a făcut rău în ochii

DDDDDomnului şi a făcut mai rău de-
cât toţi cei care au fost înaintea
lui. Şi a umblat în toată calea* lui
Ieroboam, fiul lui Nebat, şi în pă-
catele lui, prin care făcuse pe Is-
rael să păcătuiască; şi L-au mâ-
niat pe DDDDDomnul Dumnezeul lui
Israel cu deşertăciunilea lor.
Şi celelalte fapte ale lui Omri,

ce a făcut şi puterea lui pe care a
arătat-o, nu sunt scrise în Cartea
Cronicilor împăraţilor lui Israel?
Şi Omri a adormit cu părinţii săi
şi a fost înmormântat în Samaria.
Şi Ahab, fiul său, a împărăţit în
locul său.
Şi Ahab, fiul lui Omri, a înce-

put să împărăţească peste Israel
în anul al treizeci şi optulea al lui
Asa, împăratul lui Iuda; şi Ahab,
fiul lui Omri, a împărăţit peste
Israel, în Samaria, douăzeci şi doi
de ani. Şi Ahab, fiul lui Omri, a
făcut rău în ochii DDDDDomnului mai
mult decât toţi cei care au fost
înaintea lui. Şi a fost aşa: ca şi
cum i-ar fi fost puţin lucru să
umble în păcatele lui Ieroboam,
fiul lui Nebat, a luat de soţie pe
Izabela*, fiica lui Etbaal, împă-
ratul sidonienilor**, şi a mers şi
i-a slujit� lui Baal şi i s-a închinat;
şi a ridicat un altar lui Baal înă-
untrul casei* lui Baal, pe care a
construit-o în Samaria. Şi Ahab a
făcut o aşeră*; şi Ahab a făcut
mai mult** rău decât toţi împăra-
ţii lui Israel care au fost înaintea
lui, ca să-L întărâte la mânie pe
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel .

În zilele lui, Hiel din Betel a
reconstruit Ierihonul; i-a pus te-
melia cu preţul lui Abiramb, întâ-

iul său născut, şi i-a pus porţile
cu preţul lui Segub, cel mai tânăr
fiu al său, după cuvântul* pe ca-
re-l spusese DDDDDomnul prin Iosua,
fiul lui Nun.
Şi Iliec tişbitul, dintre locui-

torii* Galaaduluid, a zis lui Ahab:
�Viu** este DDDDDomnul Dumnezeul
lui Israel, înaintea� căruia stau,
că în anii aceştia nu va fi�� nici
rouă, nici ploaie, decât la cu-
vântule meu�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către el, zicând: �Pleacă de aici şi
îndreaptă-te spre răsărit şi ascun-
de-te lângă pârâul Cherit, care
este în faţaf Iordanului. Şi va fi aşa:
vei bea din pârâu şi am poruncit
corbilor* să te hrănească acolo�.
Şi s-a dus şi a făcut după cu-

vântul DDDDDomnului; s-a dus şi a stat
lângă pârâul Cherit, care este în fa-
ţa Iordanului. Şi corbii îi aduceau
pâine şi carne dimineaţa, şi pâine
şi carne seara; şi el bea din pârâu.
Şi a fost aşa: după câteva zi-

leg, pârâul a secat, pentru că nu
era ploaie în ţară.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către el, zicând: �Ridică-te şi
du-te la Sarepta* Sidonului** şi
locuieşte acolo, pentru că, iată,
am poruncit acolo unei femei
văduve să te hrănească�. Şi el s-a
ridicat şi s-a dus la Sarepta. Şi a
venit la intrarea cetăţii şi, iată, a-
colo era o femeie văduvă strân-
gând vreascuri. Şi a strigat către
ea şi a zis: �Adu-mi, te rog, puţină
apă în vas, ca să beau�. Şi ea a
mers să-i aducă. Şi el a strigat
către ea şi a zis: �Adu-mi, te rog, o
bucată de pâine în mâna ta�. Şi ea
a zis: �Viu este DDDDDomnul Dumne-
zeul tău, n-am o bucată de pâine
coaptă, ci numai un pumn de făină
într-un vas şi puţin untdelemn în-
tr-un urcior; şi, iată, strâng două
vreascuri, ca să intru şi s-o pregă-
tesc pentru mine şi pentru fiul meu,

*Mica 6.16.

*Vers. 19.

*Deut. 7.3.
**Jud. 18.7.
�Cap. 21.25;
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*Ex. 34.13.
2 Împ. 13.6;
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ca s-o mâncăm. Şi apoi vom mu-
ri*�. Şi Ilie i-a zis: �Nu te teme;
du-te şi fă după cuvântul tău. Dar
fă-mi întâi mie din ea o mică tur-
tă şi adu-mi-o; şi după aceea fă şi
pentru tine şi pentru fiul tău. Pen-
tru că aşa zice DDDDDomnul Dumne-
zeul lui Israel: «Făina din vas nu
se va termina şi untdelemnul din
urcior nu se va sfârşi, până în
ziua când DDDDDomnul va trimite ploa-
ie pe faţa pământului»�.
Şi ea s-a dus şi a făcut după

cuvântul lui Ilie. Şi au mâncat, ea
şi el şi casa ei, multe zile. Făina din
vas nu s-a terminat şi untde-
lemnul din urcior nu s-a sfârşit, du-
pă cuvântul DDDDDomnului, pe care-l
spusese prin Ilie.
Şi a fost aşa: după aceste lu-

cruri, fiul femeii, stăpâna casei,
s-a îmbolnăvit; şi boala lui a fost
grea, aşa că n-a mai rămas suflare
în el. Şi ea a zis lui Ilie: �Ce am*
eu a face cu tine, om al lui Dum-
nezeu? Ai venit la mine ca să aduci
aminte de nelegiuirea mea şi să
omori pe fiul meu?� Şi el i-a zis:
�Dă-mi pe fiul tău!� Şi el l-a luat
de la sânul ei şi l-a suit în camera
de sus, unde locuia el, şi l-a cul-
cat pe patul lui. Şi a strigat către
DDDDDomnul şi a zis: �DDDDDoamne Dum-
nezeul meu! Tu ai adus răul şi
peste văduva la care locuiesc tem-
porar, făcând să moară pe fiul
ei?� Şi s-a întins* de trei ori peste
copil şi a strigat către DDDDDomnul
şi a zis: �DDDDDoamne Dumnezeul
meu, să se întoarcă, Te rog, su-
fletul copilului acestuia în el!�
Şi DDDDDomnul a auzit glasul lui

Ilie; şi a întors sufletul copilului
în el şi el a trăit*. Şi Ilie a luat
copilul şi l-a coborât din camera
de sus în casă şi l-a dat mamei
sale. Şi Ilie a zis: �Vezi, fiul tău
trăieşte�.
Şi femeia a zis lui Ilie: �Acum,

prin aceasta, cunosc* că eşti un
om al lui Dumnezeu şi cuvântul
DDDDDomnului în gura ta este ade-
vărul!�

Şi a fost aşa: după multe*
zile, cuvântul DDDDDomnului a fost
către Ilie, în anul al treilea, zi-
când: �Du-te şi arată-te lui Ahab;
şi voi trimite** ploaie pe faţa
pământului�. Şi Ilie s-a dus să se
arate lui Ahab.
Şi era foamete cumplită în

Samaria. Şi Ahab a chemat pe
Obadia, care era peste casa sa. (Şi
Obadia se temea mult de DDDDDom-
nul. Şi a fost aşa: când Izabela a
nimicit pe profeţii DDDDDomnului,
Obadia a luat o sută de profeţi şi
i-a ascuns câte cincizeci într-o
peşteră şi i-a hrănit cu pâine şi
apă.) Şi Ahab a zis lui Obadia:
�Cutreieră ţara la toate izvoarele
de apă şi la toate râurile; poate
vom găsi iarbă, ca să păstrăm în
viaţă caii şi catârii, ca să nu ni-
micim din animalele noastre�.
Şi şi-au împărţit ţara ca s-o
cutreiere. Ahab a mers pe o cale
singur şi Obadia a mers pe altă
cale singur.
Şi, pe când mergea Obadia pe

drum, iată, l-a întâmpinat Ilie; şi
el l-a recunoscut* şi a căzut cu
faţa la pământ şi i-a zis: �Tu eşti,
în adevăr, domnul meu Ilie?� Şi
el i-a zis: �Eu sunt; du-te şi spune-i
domnului tău: «Iată pe Ilie!»� Şi el
a zis: �Cu ce am păcătuit eu, ca să
dai pe robul tău în mâna lui Ahab,
ca să mă omoare? Viu este DDDDDom-
nul Dumnezeul tău, dacă este na-
ţiune sau împărăţie unde să nu fi
trimis domnul meu să te caute. Şi,
când ziceau: «Nu este!», el punea
împărăţia sau naţiunea să jure
că nu te-au găsit. Şi acum tu zici:
«Du-te şi spune-i domnului tău:
«Iată pe Ilie!» Şi va fi aşa: eu voi
pleca de la tine şi Duhul* DDDDDomnului
te va duce nu ştiu unde; şi voi veni
şi îi voi spune lui Ahab şi el nu te
va găsi şi mă va omorî. Şi eu, ro-
bul tău, mă tem de DDDDDomnul din ti-
nereţea mea. Nu i s-a spus dom-
nului meu ce am făcut când a ucis
Izabela pe profeţii DDDDDomnului?
Cum am ascuns o sută de bărbaţi
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dintre profeţii DDDDDomnului, câte cinci-
zeci într-o peşteră, şi i-am hrănit
cu pâine şi apă? Şi acum zici:
«Du-te şi spune-i domnului tău:
«Iată pe Ilie!» Şi el mă va omorî�.
Şi Ilie a zis: �Viu este DDDDDomnul

oştirilor, înaintea căruia stau, că
astăzi mă voi arăta lui negreşit�.
Şi Obadia a plecat în întâm-

pinarea lui Ahab şi i-a spus.
Şi Ahab a mers în întâmpinarea

lui Ilie. Şi a fost aşa: când l-a văzut
Ahab pe Ilie, Ahab i-a zis: �Tu* eşti
cel care tulbură** pe Israel?� Şi el
a zis: �Eu n-am tulburat pe Israel,
ci tu şi casa tatălui tău, pentru că
aţi părăsit* poruncile DDDDDomnului şi
aţi umblat după baali. Şi acum
trimite şi adună la mine pe tot
Israelul pe munte-le Carmel*, şi
pe cei patru sute cincizeci de pro-
feţi ai lui Baal, şi pe cei patru
sute de profeţi ai Aşerei**, care
mănâncă la masa Izabelei�.
Şi Ahab a trimis la toţi fiii lui

Israel şi a adunat* pe profeţi pe
muntele Carmel.
Şi Ilie s-a apropiat de tot po-

porul şi a zis: �Până când* veţi
şchiopăta de amândouă picioa-
rele?a Dacă DDDDDomnul este Dum-
nezeub, urmaţi-L; şi dacă este
Baal, urmaţi-l!�**.
Şi poporul nu i-a răspuns un

cuvânt.
Şi Ilie a zis poporului: �Numai*

eu am rămas profet al DDDDDomnului,
iar profeţii** lui Baal sunt patru sute
cincizeci de bărbaţi. Să ni se dea
deci doi viţei; şi ei să-şi aleagă un
viţel pentru ei şi să-l taie bucăţi şi
să-l pună pe lemne şi să nu pună
foc; şi eu voi pregăti celălalt viţel
şi-l voi pune pe lemne şi nu voi
pune foc. Şi să chemaţi numele
dumnezeilor voştri, iar eu voi
chema Numele DDDDDomnului; şi
dumnezeul care va răspunde cu
foc*, acela este Dumnezeu�.
Şi tot poporul a răspuns şi a zis:

�Cuvântul acesta este bun!�
Şi Ilie a zis profeţilor lui Baal:

�Alegeţi-vă un viţel şi pregătiţi-l
întâi voi, pentru că sunteţi mulţi, şi
chemaţi numele dumnezeului vos-
tru şi să nu puneţi foc�. Şi au luat
viţelul care li s-a dat şi l-au pregătit.
Şi au chemat numele lui Baal

de dimineaţă până la amiază, zi-
când: �Ascultă-ne, Baale!� Dar n-a
fost* nici un glas şi n-a răspuns
nimeni. Şi săreau împrejurulc al-
tarului pe care-l făcuseră.
Şi a fost aşa: la amiază, Ilie şi-a

bătut joc de ei şi a zis: �Strigaţi
cu glas tare, pentru că este dum-
nezeu, poate că se gândeşte, sau a
mers deoparte, sau este în că-
lătorie, poate doarme şi se va tre-
zi�. Şi au strigat cu glas tare şi şi-au
făcut tăieturi* după obiceiul lor, cu
săbii şi suliţe, până a ţâşnit sângele
pe ei. Şi a fost aşa: când a trecut
miezul zilei, au profeţit până* la
aducerea darului de mâncare, dar
n-a fost nici glas, nici cineva care
să răspundă, nici luare-aminte.

Atunci Ilie a zis către tot po-
porul: �Apropiaţi-vă de mine!� Şi
tot poporul s-a apropiat de el. Şi
a reparat* altarul DDDDDomnului, care
era dărâmat. Şi Ilie a luat două-
sprezece pietre, după numărul
seminţiilor fiilor lui Iacov, către
care a fost cuvântul DDDDDomnului, zi-
când: �Israel* va fi numele tău�.
Şi cu pietrele a zidit un altar în
Numele* DDDDDomnului şi a făcut un
şanţ în jurul altarului, după lăţi-
mea a două măsuri de sămânţăd.
Şi a aşezat* lemnele şi a tăiat în
bucăţi viţelul şi l-a pus pe lemne
şi a zis: �Umpleţi patru vedre cu
apă şi vărsaţi-le** peste arderea-
de-tot şi peste lemne�. Şi a zis:
�Faceţi aşa a doua oară!� Şi au
făcut a doua oară. Şi a zis: �Faceţi
şi a treia oară!� Şi au făcut şi a treia
oară. Şi apa curgea împrejurul al-
tarului şi a umplut şi şanţul cu apă.

*Cap. 21.20.
**Ios. 7.25.
Fap. 16.20.

*2 Cr. 15.2.

*Ios. 19.26.
**Cap. 16.33

*Cap. 22.6.

*2 Împ.17.41
Mt. 6.24.
**Ios. 24.15.

*Cap. 19.10;
19.14.
**Vers. 19.

*Vers. 38.
1 Cr. 21.26.
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Şi a fost aşa: când* se aducea
darul de mâncare, profetul Ilie
s-a apropiat şi a zis: �DDDDDoamne
Dumnezeul** lui Avraam, al lui
Isaac şi al lui Israel, să fie cunos-
cut astăzi că Tu� eşti Dumnezeu
în Israel şi că eu sunt robul Tău şi
că după cuvântul Tău am făcut��
toate aceste lucruri. Răspunde-mi,
DDDDDoamne, răspunde-mi, şi să cu-
noască poporul acesta că Tu,
DDDDDoamne, eşti Dumnezeu şi că Tu
le-ai întors inima înapoi�.
Şi a căzut foc* de la DDDDDomnul

şi a mistuit arderea-de-tot şi lem-
nele şi pietrele şi ţărâna şi a supt
apa care era în şanţ.
Şi tot poporul a văzut şi au că-

zut cu feţele la pământ şi au zis:
�DDDDDomnul, El* este Dumnezeu!
DDDDDomnul, El este Dumnezeu!� Şi
Ilie le-a zis: �Prindeţi pe profeţii
lui Baal; nici unul din ei să nu
scape!� Şi i-au prins; şi Ilie i-a
coborât la pârâul Chişon* şi i-a
înjunghiat** acolo.
Şi Ilie a zis lui Ahab: �Suie-te,

mănâncă şi bea, pentru că este un
vuiet de mare ploaie�. Şi Ahab s-a
suit să mănânce şi să bea. Şi Ilie
s-a suit pe vârful Carmelului* şi
s-a plecat** la pământ şi şi-a pus
faţa între genunchi. Şi a zis sluji-
toruluia său: �Suie-te, te rog, şi ui-
tă-te spre mare�. Şi s-a suit şi s-a
uitat şi a zis: �Nu este nimic�. Şi el
a zis de şapte ori: �Du-te din nou�.
Şi a fost aşa: a şaptea oară a

zis: �Iată, un nor* mic, ca o mână
de om, se ridică din mare!� Şi el
a zis: �Suie-te şi spune-i lui Ahab:
«Înhamă şi coboară, ca să nu te
oprească ploaia�.
Şi a fost aşa: între timp cerul

s-a întunecat de nori şi vânt şi a
fost o ploaie mare. Şi Ahab s-a suit
în carul său şi a mers la Izreel*.
Şi mâna* DDDDDomnului a fost peste
Ilie şi el şi-a încins** coapsele şi
a alergat înaintea lui Ahab, până
la intrarea în Izreel.

Şi Ahab a istorisit Izabelei în
amănunte tot ce făcuse Ilie şi cum
omorâse* cu sabia pe toţi profeţii.
Şi Izabela a trimis un sol la Ilie,
zicând: �Aşa* să-mi facă dumnezeii
şi încă mai mult, dacă mâine, pe
timpul acesta, nu voi face sufletul
tău ca sufletul unuia dintre ei�.
Şi, când a văzut el lucrul acesta,

s-a ridicat şi a plecat, ca să-şi
salveze viaţab; şi a venit la Beer-
Şeba, care este a lui Iuda, şi a lăsat
acolo pe slujitorul său. Şi a mers
în pustiu cale de o zi şi a venit şi
s-a aşezat sub un ienupăr şi dorea
moartea* sufletului său; şi a zis:
�Destul! Acum, DDDDDoamne, ia-mi
sufletul, pentru că nu sunt mai
bun decât părinţii mei�. Şi s-a cul-
cat şi a adormit sub ienupăr.
Şi, iată, un înger l-a atins şi i-a

zis: �Scoală-te, mănâncă!� Şi s-a
uitat şi, iată, la capul său era o
azimă coaptă pe pietre fierbinţi
şi un urcior cu apă. Şi a mâncat
şi a băut şi s-a culcat din nou.
Şi îngerul DDDDDomnului s-a întors

a doua oară şi l-a atins şi a zis:
�Scoală-te, mănâncă! Pentru că
drumul tău este foarte lung�. Şi s-a
sculat şi a mâncat şi a băut şi, cu
puterea mâncării aceleia, a mers
patruzeci* de zile şi patruzeci de
nopţi până la Horeb**, muntele lui
Dumnezeu. Şi acolo a intrat în
peşteră şi a poposit acolo.
Şi, iată, cuvântul DDDDDomnului

a fost către el şi i-a zis: �Ce faci
aici, Ilie?� Şi el a zis: �Am fost plin
de râvnăc* pentru DDDDDomnul Dum-
nezeul oştirilor, pentru că fiii lui
Israel au părăsit legământul Tău,
au dărâmat altarele Tale şi au ucis
cu sabia pe profeţii** Tăi; şi am
rămas� eu singur şi caută să-mi
ia viaţa�. Şi El a zis: �Ieşi şi stai
pe munte* înaintea DDDDDomnului�.
Şi, iată, DDDDDomnul a trecut şi un

vânt** mare şi puternic despica
munţii şi sfărâma stâncile înaintea
DDDDDomnului: DDDDDomnul nu era în vânt.

*Vers. 29.
**Gen. 28.13
Ex. 3.6; 4.5.
Mt. 22.32.
�Cap. 8.43.
2 Împ. 19.19.
Ps. 83.18.
��Num. 16.28

*Gen. 15.17.
Lev. 9.24.
Jud. 6.21.
2 Împ. 1.12.
1 Cr. 21.26.
2 Cr. 7.1.

*Vers. 21,24.

*Jud. 4.7; 5.21
**Deut. 13.5;
18.20.
2 Împ. 10.25.

*Vers. 19,20.
**Iac. 5.17;
5.18.

*Lc. 12.54.

*Ios. 17.16.
Jud. 6.33.

*2 Împ. 3.15.
Is. 8.11.
**2 Împ.
4.29 Ier. 1.17.
1 Pet. 1.13.
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Şi, după vânt, un cutremur de pământ:
DDDDDomnul nu era în cutremurul de
pământ. Şi, după cutremurul de
pământ, foc: DDDDDomnul nu era în foc.
Şi, după foc, un glas blând, în şoaptă.
Şi a fost aşa: când l-a auzit Ilie,
şi-a înfăşurat faţa* în mantaua sa şi
a ieşit şi a stat la intrarea peşterii.
Şi, iată, un glas a venit către el,

zicând: �Ce** faci aici, Ilie?� Şi el
a zis: �Am fost plin de râvnăa*
pentru DDDDDomnul Dumnezeul oşti-
rilor, pentru că fiii lui Israel au
părăsit legământul Tău, au dărâmat
altarele Tale şi au ucis cu sabia pe
profeţii Tăi; şi am rămas eu singur
şi caută să-mi ia viaţa�. Şi DDDDDomnul
i-a zis: �Du-te, întoarce-te pe dru-
mul tău, către pustiul Damascului;
şi, când vei ajunge, să ungi pe
Hazael* împărat peste Siria. Şi pe
Iehu*, fiul lui Nimşi, îl vei unge
împărat peste Israel; şi pe Eliseib**,
fiul lui Şafat, din Abel-Mehola, îl
vei unge profet în locul tău. Şi va fi
aşa: pe cel care va scăpa* de sabia
lui Hazael îl va ucide** Iehu;
şi pe cel care va scăpa de sabia lui
Iehu îl va ucide� Elisei. Şi Mi-am
oprit în Israel şapte* mii, toţi ge-
nunchii care nu s-au plecat îna-
intea lui Baal şi toate gurile** care
nu l-au sărutat�.
Şi el a plecat de acolo şi a gă-

sit pe Elisei, fiul lui Şafat; şi el
ara cu douăsprezece juguri înain-
tea lui şi el era cu al doispreze-
celea. Şi Ilie a trecut pe lângă el
şi şi-a aruncat mantaua peste el.
Şi el a lăsat boii şi a alergat după
Ilie şi a zis: �Te rog, să sărut* pe
tatăl meu şi pe mama mea şi te
voi urma�. Şi el i-a zis: �Du-te şi
întoarce-te: pentru că, înţelegi ce
ţi-am făcut?�
Şi s-a întors de la el şi a luat

o pereche de boi şi i-a jertfit; şi cu
uneltelec boilor a fiert* carnea lor
şi a dat-o poporului şi ei au mân-
cat-o. Şi s-a ridicat şi a mers după
Ilie şi i-a slujit.

Şi Ben-Hadad*, împăratul Siri-
ei, şi-a adunat toată oştirea; şi cu el
erau treizeci şi doi de împăraţi şi
cai şi care. Şi s-a suit şi a asediat
Samaria şi a luptat împotriva ei. Şi
a trimis soli în cetate la Ahab,
împăratul lui Israel, şi i-a zis: �Aşa
zice Ben-Hadad: «Argintul tău şi
aurul tău sunt ale mele; soţiile tale
şi fiii tăi cei mai plăcuţi sunt ai
mei»�. Şi împăratul lui Israel a
răspuns şi a zis: �După cuvântul tău,
domnul meu, împărate, al tău sunt
eu şi tot ce am�. Şi solii s-au întors şi
au zis: �Aşa vorbeşte Ben-Hadad,
zicând: «Am trimis la tine, în ade-
văr, zicând: «Să-mi dai argintul tău
şi aurul tău, soţiile tale şi fiii tăi»;
deci mâine, la ceasul acesta, voi tri-
mite pe slujitorii mei la tine şi vor
cerceta casa ta şi casele slujitorilor
tăi; şi va fi aşa: orice va fi plăcut în
ochii tăi vor pune în mâinile lor şi
vor lua»�.
Şi împăratul lui Israel a chemat

pe toţi bătrânii ţării şi a zis: �Înţe-
legeţi, vă rog, şi vedeţi cum caută
acesta răul, pentru că a trimis la
mine pentru soţiile mele şi pentru
fiii mei şi pentru argintul meu şi
pentru aurul meu, şi nu i-am oprit�.
Şi toţi bătrânii şi tot poporul i-au
zis: �Să nu asculţi şi să nu te în-
voieşti�. Şi el a zis solilor lui Ben-
Hadad: �Spuneţi domnului meu,
împăratul: «Pentru tot ce ai trimis
la robul tău la început voi face, dar
acest lucru nu pot să-l fac»�. Şi
solii au mers şi i-au adus vorbă din
nou. Şi Ben-Hadad a trimis la el
şi a zis: �Aşa* să-mi facă dumnezeii
şi încă mai mult, dacă va fi de ajuns
ţărâna Samariei să umple mâna
întregului popor care stă la picioarele
mele!� Şi împăratul lui Israel a răs-
puns şi a zis: �Spuneţi-i: «Cel care se
încinge să nu se mândrească* întoc-
mai ca cel care se descinge»�. Şi a
fost aşa: când Ben-Hadad a auzit
cuvântul acesta, se afla la băut*,
el şi împăraţii lui, în corturi; şi a
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zis slujitorilor săi: �Pregătiţi-vă!� Şi
s-au aşezat împotriva cetăţii.
Şi, iată, un profet s-a apropiat

de Ahab, împăratul lui Israel, zi-
când: �Aşa zice DDDDDomnul: «Ai vă-
zut toată această mare mulţime?
Iată, astăzi o voi da* în mâna ta
şi vei cunoaşte** că Eu sunt DDDDDom-
nul»�. Şi Ahab a zis: �Prin cine?� Şi el
a zis: �Aşa zice DDDDDomnul: «Prin
slujitoriia căpeteniilor provin-
ciilor»�. Şi el a zis: �Cine va începe
lupta?� Şi el a zis: �Tu�.
Şi a numărat pe slujitoriia căpe-

teniilor provinciilor şi au fost două
sute treizeci şi doi; şi, după ei, a
numărat pe tot poporul, pe toţi fiii
lui Israel, şapte mii. Şi au ieşit la
amiază. Şi Ben-Hadad bea* şi se
îmbăta în corturi, el şi împăraţii, cei
treizeci şi doi de împăraţi care-l
ajutau. Şi slujitorii căpeteniilor
provinciilor au ieşit cei dintâi; şi
Ben-Hadad a trimis şi i-au spus,
zicând: �Au ieşit nişte oameni din
Samaria�. Şi el a zis: �Dacă* au ie-
şit pentru pace, prindeţi-i vii; şi dacă
au ieşit pentru război, prindeţi-i vii�.
Şi aceşti slujitori ai căpeteniilor

provinciilor au ieşit din cetate, îm-
preună cu oştirea care-i urma. Şi au
lovit fiecare pe omul dinaintea lui;
şi sirienii au fugit şi Israel i-a ur-
mărit; şi Ben-Hadad, împăratul Siri-
ei, a scăpat pe un cal cu călăreţii.
Şi împăratul lui Israel a ieşit şi a
lovit caii şi carele şi a lovit pe si-
rieni cu mare măcel.
Şi profetul* s-a apropiat de îm-

păratul lui Israel şi i-a zis: �Du-te
şi întăreşte-te şi cercetează şi vezi
ce ai de făcut, pentru că, la întoar-
cerea** anuluib, împăratul Siriei se
va sui împotriva ta�. Şi slujitorii
împăratului Siriei i-au zis: �Dumne-
zeii* lor sunt dumnezei ai munţilor,
de aceea au fost mai tari decât noi,
dar, cu adevărat, dacă ne vom lupta
cu ei în podişc, negreşit vom fi noi
mai tari decât ei. Şi fă lucrul acesta:

scoate pe împăraţi, pe fiecare din
locul său, şi pune în locul lor guver-
natori. Şi numără-ţi o oştire ca
oştirea pe care ai pierdut-o, cal
pentru cal şi car pentru car; şi vom
lupta împotriva lor în podiş: nu
vom fi noi mai tari decât ei?� Şi a
ascultat de glasul lor şi a făcut aşa.
Şi a fost că, la întoarcerea*

anuluib, Ben-Hadad a numărat pe
sirieni şi s-a suit la Afecd**, să se
lupte cu Israel. Şi fiii lui Israel
au fost număraţi şi aprovizionaţi şi
au mers împotriva lor; şi fiii
lui Israel şi-au aşezat tabăra în
faţa lor ca două turme mici de
capre, iar sirienii umpleau* ţara.
Şi omul* lui Dumnezeu s-a a-

propiat şi a vorbit împăratului lui
Israel şi a zis: �Aşa zice DDDDDomnul:
Pentru că sirienii au zis: «DDDDDom-
nul este un Dumnezeu** al mun-
ţilor şi nu un Dumnezeu al văi-
lor», voi da� în mâna ta toată a-
ceastă mare mulţime şi veţi cu-
noaşte că Eu sunt DDDDDomnul�.
Şi au stat în tabără unii în faţa

altora şapte zile. Şi a fost aşa: în
ziua a şaptea a început lupta şi fiii
lui Israel au lovit dintre sirieni o
sută de mii de pedeştri într-o sin-
gură zi. Şi cei rămaşi au fugit la
Afec* în cetate şi a căzut zidul
peste douăzeci şi şapte de mii de
oameni din cei rămaşi. Şi Ben-
Hadad a fugit şi a intrat în cetate
în camera** dinăuntrue.
Şi slujitorii* săi i-au zis: �Iată,

am auzit că împăraţii casei lui Israel
sunt împăraţi miloşi; să ne punem,
te rog, sac peste coapse** şi funii
pe capete şi să ieşim înaintea
împăratului lui Israel; poate îţi va
lăsa sufletul să trăiască�. Şi s-au
încins cu sac peste coapsele lor şi
cu funii pe capetele lor şi au venit
la împăratul lui Israel şi au zis:
�Slujitorul* tău, Ben-Hadad, zice:
«Te rog, lasă-mi sufletul să trăias-
că!»� Şi el a zis: �Mai trăieşte?

*Vers. 28.
**Cap. 18.36

*Cap. 16.9.
Vers. 12.
Pr. 20.1.

*2 Împ. 14.8-13

*Vers. 13.
**2 Sam. 11.1
Vers. 26.
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Este fratele meu!� Şi oamenii au
socotit-o semn bun şi s-au grăbit şi
au luat-o pe cuvânt de la el şi au
zis: �Fratele tău, Ben-Hadad!� Şi
Ahab a zis: �Duceţi-vă şi aduce-
ţi-l!� Şi Ben-Hadad a ieşit la el şi
l-a suit în carul său. Şi Ben-Hadad
i-a zis: �Voi înapoia cetăţile* pe
care le-a luat tatăl meu de la tatăl
tău şi-ţi vei face străzi în Damasc,
cum a făcut tatăl meu în Samaria�.
�Şi eu te voi lăsa să pleci cu
acest legământ�. Şi Ahab a făcut le-
gământ cu el şi l-a lăsat să plece.
Şi un om dintre fiii* profeţilor

a zis aproapelui său prin cuvântul**
DDDDDomnului: �Loveşte-mă, te rog!�
Dar omul acela n-a vrut să-l
lovească. Atunci i-a zis: �Pentru că
n-ai ascultat de glasul DDDDDomnului,
iată, când vei ieşi de la mine, un leu*
te va lovi�. Şi a ieşit de la el şi l-a
întâlnit un leu şi l-a lovit. Şi a găsit
pe alt om şi i-a zis: �Loveşte-mă, te
rog!� Şi omul acela l-a lovit, l-a
lovit şi l-a rănit. Şi profetul a mers
şi l-a aşteptat pe împărat pe drum şi
s-a prefăcut* că este altul, cu un văl
pe ochii săi. Şi, când trecea împă-
ratul*, a strigat către împărat şi a
zis: �Slujitorul tău a ieşit în mijlocul
luptei şi, iată, un om s-a abătut şi a
adus la mine pe un om şi a zis:
«Păzeşte pe omul acesta; dacă va
lipsi cumva, atunci viaţa** ta va fi
pentru viaţa lui sau îmi vei cântări
un talant de argint». Şi, pe când
slujitorul tău făcea ceva încoace şi
încolo, omul a plecat�. Şi împăratul
lui Israel i-a zis: �Aceasta îţi este
judecata; tu însuţi ai hotărât-o�.
Şi el s-a grăbit şi şi-a ridicat

vălul de pe ochi şi împăratul lui Is-
rael l-a recunoscut că era dintre pro-
feţi. Şi i-a zis: �Aşa zice DDDDDomnul:
«Pentru că ai dat drumul din mână
omului pe care-l hotărâsem pieirii,
viaţa ta* va fi pentru viaţa lui şi
poporul tău pentru poporul lui»�. Şi
împăratul* lui Israel a mers acasă
trist şi necăjit şi a venit în Samaria.

Şi a fost aşa: după aceste lu-
cruri, Nabot izreelitul avea o vie
în Izreel*, care era lângă palatul
lui Ahab, împăratul Samariei. Şi
Ahab a vorbit lui Nabot, zicând:
�Dă-mi* via ta, ca să-mi fie gră-
dină de verdeţuri, pentru că este
aproape de casa mea, şi-ţi voi da
pentru ea o vie mai bună decât
ea sau, dacă este mai bine în ochii
tăi, îţi voi da preţul ei în argint�.
Şi Nabot a zis lui Ahab: �Să mă

ferească DDDDDomnul să-ţi dau* moş-
tenirea părinţilor mei!� Şi Ahab a
intrat* în casă trist şi necăjit, din
cauza cuvântului pe care i-l spusese
Nabot izreelitul, pentru că zisese:
�Nu-ţi voi da moştenirea** pă-
rinţilor mei!� Şi s-a culcat pe patul
său şi şi-a întors faţa şi n-a mâncat
pâine. Şi Izabela, soţia sa, a venit la
el şi i-a zis: �Pentru ce este trist
duhul tău şi nu mănânci pâine?�
Şi el i-a zis: �Pentru că am vorbit
lui Nabot izreelitul şi i-am zis:
«Dă-mi via ta pe argint sau, da-
că-ţi place, îţi voi da o vie în locul
ei». Şi el a zis: «Nu-ţi voi da via
mea»�. Şi Izabela, soţia sa, i-a zis:
�Nu împărăţeşti* tu acum peste
Israel? Ridică-te, mănâncă pâine
şi inima să-ţi fie veselă; eu îţi voi
da via lui Nabot izreelitul�.
Şi a scris* o scrisoare în nu-

mele lui Ahab şi a pecetluit-o cu
pecetea lui şi a trimis scrisoarea
la bătrânii şi la căpeteniile** care
erau în cetatea lui, care locuiau
cu Nabot. Şi a scris în scrisoare,
zicând: �Vestiţi un post şi pune-
ţi-l pe Nabot în frunteaa poporu-
lui; şi puneţi doi oameni, fii* ai
lui Belialb, înaintea lui şi să măr-
turisească împotriva lui, zicând:
«Tu ai blestemat** pe Dumnezeu
şi pe împărat». Şi scoateţi-l şi
ucideţi-l� cu pietre şi să moară�.
Şi oamenii cetăţii lui, bătrânii

şi căpeteniile care locuiau în ceta-
tea lui, au făcut cum a trimis Izabela
la ei, cum era scris în scrisoarea
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pe care le-o trimisese ea: au vestit*
un post şi l-au pus pe Nabot în
fruntea poporului. Şi doi oameni,
fii ai lui Belial, au intrat şi au stat
înaintea lui; şi oamenii lui Belial au
mărturisit împotriva lui, împotriva
lui Nabot, în prezenţa poporului,
zicând: �Nabot a hulit pe Dum-
nezeu şi pe împărat�. Şi l-au scos*
din cetate şi l-au ucis cu pietre; şi
el a murit. Şi au trimis la Izabela,
zicând: �Nabot a fost ucis cu pie-
tre şi a murit�.
Şi a fost aşa: cum a auzit Iza-

bela că Nabot fusese ucis cu pietre
şi a murit, Izabela a zis lui Ahab:
�Ridică-te, stăpâneşte via lui Nabot
izreelitul, care n-a vrut să ţi-o dea
pe argint, pentru că Nabot nu mai
trăieşte, ci a murit�. Şi a fost aşa:
cum a auzit Ahab că Nabot mu-
rise, Ahab s-a ridicat şi a coborât
în via lui Nabot izreelitul, ca s-o stă-
pânească.
Şi cuvântul* DDDDDomnului a fost

către Ilie tişbitul, zicând: �Ridică-te,
coboară în întâmpinarea lui Ahab,
împăratul lui Israel, care este în
Samaria*; iată, este în via lui Na-
bot, unde a coborât ca s-o ia în stă-
pânire. Şi-i vei vorbi, zicând: «Aşa
zice DDDDDomnul: Ai ucis* şi ai şi luat
în stăpânire? Şi-i vei vorbi, zi-
când: Aşa zice DDDDDomnul: În locul unde
au lins câinii sângele** lui Nabot,
vor linge câinii sângele tău; da, pe al
tău»�. Şi Ahab a zis lui Ilie: �M-ai
găsit*, vrăjmaşul meu?� Şi el a zis:
�Te-am găsit, pentru că te-ai vân-
dut** ca să faci rău în ochii DDDDDom-
nului�. �Iată, voi aduce răul peste
tine şi voi mătura* cu desăvârşire
în urma ta şi voi nimici din Ahab
pe orice suflet de parte bărbătească,
şi pe cel închis, şi pe cel liber în
Israel. Şi voi face casa* ta ca şi
casa** lui Ieroboam, fiul lui Nebat,
ca şi casa lui Baeşa, fiul lui Ahiia,
pentru mânia cu care M-ai mâniat
şi ai făcut� pe Israel să păcătuiască�.
Şi chiar despre Izabela, DDDDDomnul a

vorbit, zicând: �Câinii* o vor mân-
ca pe Izabela lângă zidul de la Izre-
el. Pe cel care va muri* în cetate
din Ahab, câinii îl vor mânca, şi pe
cel care va muri în câmp, păsă-
rile cerurilor  îl vor mânca�. (Cu ade-
vărat nu fusese nimeni* ca Ahab,
care s-a vândut ca să facă rău în
ochii DDDDDomnului după cuma îl în-
tărâta Izabela, soţia sa. Şi a lu-
crat* foarte urât, umblând după
idoli, după tot ce au făcut** amo-
riţii pe care îi alungase DDDDDomnul
dinaintea fiilor lui Israel.)
Şi a fost aşa: cum a auzit Ahab

cuvintele acestea, şi-a sfâşiat*
hainele şi şi-a pus sac pe carnea
lui şi a postit şi s-a culcat în sac
şi umbla încet.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către Ilie tişbitul, zicând: �Vezi cum
s-a smerit Ahab înaintea Mea?
Pentru că s-a smerit înaintea Mea,
nu voi aduce răul în zilele sale; în
zilele* fiului său voi aduce răul
peste casa lui�.
Şi au fostb trei ani fără război

între Siria şi Israel. Şi a fost aşa:
în anul* al treilea, Iosafat**, împă-
ratul lui Iuda, a coborât la împăra-
tul lui Israel. Şi împăratul lui Israel
a zis slujitorilor săi: �Ştiţi că Ra-
mot-Galaadul* este al nostru, iar
noi tăcem şi nu-l luăm din mâna îm-
păratului Siriei?� Şi a zis lui Iosa-
fat: �Vrei să mergi cu mine la luptă
la Ramot-Galaad?� Şi Iosafat a
zis împăratului lui Israel: �Eu sunt
ca* tine, poporul meu ca poporul
tău şi caii mei ca şi caii tăi�.
Şi Iosafat a zis împăratului

lui Israel: �Întreabă, te rog, mai întâic

cuvântul DDDDDomnului�. Şi împăratul
lui Israel a adunat* pe profeţi, cam
patru sute de oameni, şi le-a zis: �Să
merg la luptă împotriva Ramot-Ga-
laadului, sau să renunţ?� Şi ei au
zis: �Suie-te, şi Domnul îl va da în
mâna împăratului!� Şi Iosafat* a
zis: �Nu mai este aici vreun profet
al DDDDDomnului, ca să-L întrebăm?� Şi
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împăratul lui Israel a zis lui Iosafat:
�Mai este un om prin care Îl putem
întreba pe DDDDDomnul, dar îl urăsc,
pentru că nu profeţeşte de bine de-
spre mine, ci de rău: Mica, fiul lui
Imla�. Şi Iosafat a zis: �Să nu vor-
bească aşa împăratul!�
Şi împăratul lui Israel a chemat

un slujbaşa şi a zis: �Adu repede pe
Mica, fiul lui Imla�.
Şi împăratul lui Israel şi Iosa-

fat, împăratul lui Iuda, s-au aşezat
fiecare pe tronul său, îmbrăcaţi în
hainele lor, în arie, la intrarea
porţii Samariei, şi toţi profeţii* pro-
feţeau înaintea lor. Şi Zedechia,
fiul lui Chenaana, îşi făcuse coar-
ne* de fier şi zicea: �Aşa zice DDDDDom-
nul: «Cu acestea** vei împunge pe
sirieni până îi vei nimici»�. Şi
toţi profeţii au profeţit aşa, zicând:
�Suie-te la Ramot-Galaad şi în-
vinge, pentru că DDDDDomnul îl va da
în mâna împăratului!�
Şi solul care se dusese să-l

cheme pe Mica i-a vorbit, zicând:
�Iată cuvintele profeţilor: toţi cu o
gură, vorbesc de bine pentru
împărat; fie şi cuvântul tău, te
rog, ca şi cuvântul unuia dintre ei
şi vorbeşte de bine�. Şi Mica a
zis: �Viu* este DDDDDomnul: ce-mi va
zice** DDDDDomnul, aceea voi vorbi�.
Şi a venit la împărat. Şi împăra-
tul i-a zis: �Mica, să mergem la
luptă împotriva Ramot-Galaadului,
sau să renunţăm?� Şi el i-a zis:
�Suie-te* şi învinge, pentru că DDDDDom-
nul îl va da în mâna împăratului!�
Şi împăratul i-a zis: �De câte ori să
te pun să juri, că nu-mi vei spune
decât adevărul în Numele DDDDDom-
nului?� Şi el a zis: �Am văzut tot
Israelul împrăştiat pe munţi, ca
oile* care n-au păstor. Şi DDDDDomnul a
zis: «Aceştia nu au stăpân; să se
întoarcă fiecare în pace acasă»�.
Şi împăratul lui Israel a zis lui
Iosafat: �Nu ţi-am spus* eu că nu
profeţeşte de bine despre mine,
ci numai de rău?�

Şi Mica a zis: �Ascultă deci cu-
vântul DDDDDomnului. Am văzut* pe
DDDDDomnul şezând pe tronul Său şi
toată oştirea** cerurilor stând
împrejurul Lui, la dreapta Lui şi la
stânga Lui. Şi DDDDDomnul a zis: «Cine
va amăgi pe Ahab, ca să se suie şi
să cadă în Ramot-Galaad?» Şi
unul zicea într-un fel şi altul zicea
în alt fel. Şi a ieşit un duh şi a stat
înaintea DDDDDomnului şi a zis: «Eu îl voi
amăgi». Şi DDDDDomnul i-a zis: «Cum?»
Şi el a zis: «Voi ieşi şi voi fi un duh*
de minciună în gura tuturor profe-
ţilor lui». Şi DDDDDomnul a zis: «Îl vei
amăgi şi vei şi reuşi; ieşi şi fă aşa!»
Şi acum, iată, DDDDDomnul a pus* un
duh de minciună în gura tuturor
acestor profeţi ai tăi şi DDDDDomnul a
vorbit de rău despre tine�. Atunci
Zedechia, fiul lui Chenaana, s-a
apropiat şi a lovit* pe Mica peste
obraz şi a zis: �Pe ce** cale a trecut
Duhul DDDDDomnului de la mine, ca
să-ţi vorbească ţie?� Şi Mica a zis:
�Iată, vei vedea în ziua aceea, când
vei intra din cameră* în camerăb,
ca să te ascunzi�. Şi împăratul lui
Israel a zis: �Ia-l pe Mica şi du-l
înapoi la Amon, căpetenia cetăţii,
şi la Ioas, fiul împăratului. Şi să
spui: «Aşa zice împăratul: «Puneţi*
pe acesta în închisoarec şi hrăniţi-l
cu pâinea întristării şi cu apa în-
tristării, până mă voi întoarce în pa-
ce»�. Şi Mica a zis: �Dacă* te vei
întoarce cu adevărat în pace, DDDDDom-
nul n-a vorbit prin mine�. Şi el a
mai zis: �Ascultaţi**, voi, toate po-
poarele!�
Şi împăratul lui Israel şi Iosafat,

împăratul lui Iuda, s-au suit la
Ramot-Galaad. Şi împăratul lui
Israel a zis lui Iosafat: �Eu îmi voi
schimba* hainele şi voi intra în
luptă, iar tu, îmbracă-te cu hainele
tale�. Şi împăratul lui Israel şi-a
schimbat hainele şi a plecat la lup-
tă. Iar împăratul Siriei poruncise*
celor treizeci şi două de căpetenii
ale carelor sale, zicând: �Nu vă lup-
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ani în Ierusalim; şi numele mamei
lui era Azuba, fiica lui Şilhi. Şi el
a umblat* în toată calea lui Asa,
tatăl său, şi nu s-a îndepărtat de la
ea, făcând ce era drept în ochii
DDDDDomnului. cDar înălţimile** n-au
fost îndepărtate: poporul încă
jertfea şi ardea tămâie pe înălţimi.
Şi Iosafat* a fost în pace cu îm-
păratul lui Israel.
Şi celelalte* fapte ale lui Iosa-

fat şi puterea sa pe care a arătat-o
şi cum s-a luptat, nu sunt scrise
în Cartea Cronicilor împăraţilor
lui Iuda? Şi a nimicitd din ţară
rămăşiţa de homosexuali* care
fuseseră lăsaţi din zilele lui Asa,
tatăl său. Şi nu era împărat* în
Edom: stăpânea un guvernator.

Iosafat a făcut şi corăbii*
din Tarsis, ca să meargă la Ofir**,
pentru aur; dar� n-au mers, căci
corăbiile s-au sfărâmat în Eţi-
on-Gheber��. Atunci Ahazia, fiul
lui Ahab, a zis lui Iosafat: �Să
meargă slujitorii mei cu slujito-
rii tăi în corăbii�. Dar Iosafat n-a
vrut.
Şi Iosafat* a adormit cu pă-

rinţii săi şi a fost înmormântat cu
părinţii săi în cetatea lui David,
tatăl său; şi Ioram, fiul său, a îm-
părăţit în locul său.

Ahazia, fiul lui Ahab, a înce-
put să împărăţească* peste Israel
în Samaria în anul al şaptespre-
zecelea al lui Iosafat, împăratul
lui Iuda. Şi el a împărăţit doi ani
peste Israel. Şi el a făcut rău în
ochii DDDDDomnului şi a umblat în
calea* tatălui său şi în calea ma-
mei sale şi în calea lui Ieroboam,
fiul lui Nebat, care făcuse pe
Israel să păcătuiască. Şi a slujit*
lui Baal şi i s-a închinat şi L-a
mâniat pe DDDDDomnul Dumnezeul
lui Israel, potrivit cu tot ce fă-
cuse tatăl său.
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taţi nici cu cel mic, nici cu cel mare,
ci numai cu împăratul lui Israel�. Şi
a fost aşa: cum l-au văzut căpete-
niile carelor pe Iosafat, au zis:
�Negreşit, acesta este împăratul lui
Israel�. Şi s-au abătut, ca să lupte
împotriva lui. Şi Iosafat* a strigat. Şi
a fost aşa: când au văzut căpetenii-
le carelor că nu era împăratul lui Is-
rael, s-au întors de la el.
Şi un om a tras cu arcul la în-

tâmplare şi a lovit pe împăratul lui
Israel între încheieturile armuriia.
Şi Ahab a zis celui care conducea
carul său: �Întoarce-ţi mâna şi
scoate-mă din tabără, pentru că
sunt rănit*�. Şi lupta s-a făcut tot
mai crâncenă în ziua aceea şi îm-
păratul a stat în car împotriva
sirienilor şi a murit către seară; şi
sângele curgea din rană pe fundul
carului. Şi, pe la apusul soarelui,
s-a făcut o strigare* în tabără, zi-
când: �Fiecare om la cetatea sa şi
fiecare om la pământul său!�
Şi împăratul a murit şi a fost

dus la Samaria; şi l-au înmor-
mântat pe împărat în Samaria. Şi
au spălat carul în iazul Samariei.
Şi câinii au lins sângele său
unde se scăldau curveleb, după
cuvântul* DDDDDomnului, pe care-l
spusese.
Şi celelalte fapte ale lui Ahab

şi tot ce a făcut, şi casa* de fildeş
pe care a construit-o, şi toate ce-
tăţile pe care le-a construit, nu
sunt scrise în Cartea Cronicilor
împăraţilor lui Israel? Şi Ahab a
adormit cu părinţii săi; şi Ahazia,
fiul său, a împărăţit în locul său.
Şi Iosafat*, fiul lui Asa, a în-

ceput să împărăţească peste Iuda
în al patrulea an al lui Ahab,
împăratul lui Israel. Iosafat era în
vârstă de treizeci şi cinci de ani
când a început să împărăţească
şi a împărăţit douăzeci şi cinci de
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a Sau �între armura de solzi şi apărătoarea pieptului�    b Sau �Şi câinii au lins sângele său şi i-au spălat
armura�    c Unele traduceri împart aici versetul 43 în două versete, capitolul având în total 54 de versete
d Sau �a scos�

Ahazia,
împărat al
lui Israel

Iosafat,
împărat al

lui Iuda


