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Şi Solomon*, fiul lui David,
s-a întărit în împărăţia sa şi
DDDDDomnul Dumnezeul său era cu**
el şi l-a mărit� nespus.
Şi Solomon a vorbit către tot

Israelul, către căpeteniile* peste
mii şi peste sute şi către judecă-
tori şi către toţi conducătorii în-
tregului Israel, capii părinteştib.
Şi Solomon s-a dus cu toată adu-
narea la înălţimea de la Gaba-
on*, pentru că acolo era cortul
întâlnirii lui Dumnezeu pe care-l
făcuse** Moise, slujitorul DDDDDom-
nului, în pustiu. Dar David suise
chivotul* lui Dumnezeu de la
Chiriat-Iearim în locul pe care
i-l pregătise David, pentru că îi
întinsese un cort la Ierusalim.
Şi altarul* de aramă pe care-l fă-
cuse Beţaleel**, fiul lui Uri, fiul
lui Hur, era acolo înaintea cortu-
lui DDDDDomnului; şi Solomon şi adu-
narea l-au cercetat. Şi Solomon
s-a suit acolo înaintea DDDDDomnului,
la altarul de aramă care era la cor-
tul întâlnirii, şi a înălţat* o mie
de arderi-de-tot pe el.

În aceeaşi noapte*, Dumnezeu
S-a arătat lui Solomon şi i-a zis:
�Cere ce vrei să-ţi dauc�. Şi Solo-
mon I-a spus lui Dumnezeu: �Tu
ai arătat mare îndurare* lui Da-
vid, tatăl meu, şi m-ai făcut** îm-
părat în locul său. Acum, DDDDDoamne
Dumnezeule, să fie întărit cuvân-
tul Tău către David, tatăl meu,
pentru că m-ai făcut* împărat pes-
te un popor numeros ca** pul-
berea pământului. Acum dă-mi
înţelepciune* şi cunoştinţă, ca să
pot** ieşi şi intra înaintea acestui
popor; pentru că cine poate jude-
ca pe acest mare popor al Tău?�
Şi Dumnezeu* a zis lui Solomon:

�Pentru că aceasta este în inima
ta şi n-ai cerut avuţie, bogăţii,
onoared, nici viaţa celor care te
urăsc, şi n-ai cerut zile multe, ci
ai cerut înţelepciune şi cunoştinţă
pentru tine, ca să poţi judeca pe
poporul Meu peste care te-am
făcut împărat: înţelepciune şi cu-
noştinţă îţi sunt date; şi îţi voi da
avuţie şi bogăţii şi onoare aşa cum
n-au avut* împăraţii care au fost
mai înainte de tine şi nici unul
după tine nu va avea la fel�.

Apoi Solomon a venit de la
înălţimea din Gabaon, dinaintea
cortului întâlnirii, la Ierusalim
şi a împărăţit peste Israel.
Şi Solomon a adunat* care şi

călăreţi; şi avea** o mie patru su-
te de care şi douăsprezece mii
de călăreţi; şi i-a aşezat în cetă-
ţile� pentru care şi pe lângă îm-
părat, în Ierusalim. Şi împăratul a
făcut* argintul şi aurul în Ieru-
salim ca pietrele, şi cedrii ca
sicomorii care sunt din abunden-
ţă în vale. Şi caii* pe care-i avea
Solomon erau aduşi din Egipte; o
caravană a negustorilorf împă-
ratului aducea o mulţime de cai
cu un preţ. Şi se suiau şi aduceau
din Egipt un car pentru şase sute
de sicli de argint şi un cal pentru
o sută cincizeci. Şi tot astfel a-
duceau prin mâna lor pentru toţi
împăraţii hetiţilor şi pentru îm-
păraţii Sirieig.
Şi Solomon a hotărâth* să

construiască o casă pentru Nu-
mele DDDDDomnului şi o casă pentru
împărăţia sa. Şi Solomon a nu-
mărat* şaptezeci de mii de
oameni să poarte poveri şi
optzeci de mii de cioplitori în
piatră, pe munte, şi trei mii şase
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sute să-i supravegheze.
Şi Solomon a trimis* la Hi-

ram, împăratul Tirului, zicând:
�Cum** ai făcut lui David, tatăl
meu, şi i-ai trimis cedri ca să-şi
construiască o casă în care să lo-
cuiască, fă-mi şi mie. Iată, eu con-
struiesc* o casă Numelui DDDDDom-
nului Dumnezeului meu, ca să I-o
închin, ca să arda** tămâie plăcut
mirositoare înaintea Lui şi pentru
aşezarea� neîncetată a pâinilor şi
pentru arderile-de-tot�� de dimi-
neaţă şi de seară şi la sabate*� şi
la lunile noi şi la sărbătorile
DDDDDomnului Dumnezeului nostru.
Aceasta este rânduit pentru tot-
deauna în Israel. Şi casa pe care o
voi construi este mare, pentru că
Dumnezeul nostru este mare, mai
presus* de toţi dumnezeii. Dar
cine-I* poate construi o casă?
Pentru că cerurile şi cerurile ce-
rurilor nu-L pot cuprinde; şi cine
sunt eu să-I construiesc o casă,
decât ca să ard tămâieb înaintea
Lui? Şi acum, trimite-mi un om
priceput să lucreze în aur şi în
argint şi în aramă şi în fier
şi în purpură şi în stacojiu şi în
albastru şi care să ştie să grave-
ze, ca să lucreze cu oamenii pri-
cepuţi care sunt cu mine în Iuda
şi în Ierusalim, pe care i-a pre-
gătit* David, tatăl meu. Şi trimi-
te-mi* şi lemn de cedru, de chi-
paros şi de santalc, din Liban,
pentru că ştiu că slujitorii tăi se
pricep la tăiatul lemnelor în Li-
ban. Şi, iată, slujitorii mei vor fi
cu slujitorii tăi. Şi să-mi pregă-
tească lemn mult, deoarece casa
pe care o construiesc va fi mare
şi minunată. Şi, iată, voi da tăieto-
rilor*, slujitorilor tăi care vor tăia
lemnul, douăzeci de mii de cori
de grâu treieratd şi douăzeci de
mii de cori de orz şi douăzeci de
mii de baţi de vin şi douăzeci
de mii de baţi de untdelemn�.

Şi Hiram, împăratul Tirului,
a zis în scrisoarea pe care i-a tri-
mis-o lui Solomon: �Pentru că
DDDDDomnul iubeşte* pe poporul
Său, de aceea te-a făcut împărat
peste ei�. Şi Hiram a zis: �Bi-
necuvântat* să fie DDDDDomnul Dum-
nezeul lui Israel, care a făcut**
cerurile şi pământul, care a dat
împăratului David un fiu înţelept,
înzestrat cu pricepere şi înţele-
gere, care va construi o casă
DDDDDomnului şi o casă pentru îm-
părăţia sa. Şi acum îţi trimit un
bărbat priceput, înzestrat cu în-
ţelegere, pe Hiram-Abie, fiul*
unei femei dintre fiicele lui Dan,
şi al cărui tată era un bărbat
din Tir, priceput să lucreze în
aur şi în argint, în aramă, în fier,
în piatră şi în lemn, în purpură,
în albastru şi în in subţire şi
în stacojiu şi să facă orice fel
de gravură şi să inventeze orice
invenţie care i se va da, cu oa-
menii tăi pricepuţi şi cu oamenii
pricepuţi ai domnului meu David,
tatăl tău. Şi acum, domnul* meu
să trimită robilor săi grâul şi or-
zul, untdelemnul şi vinul despre
care a vorbit. Şi vom tăia* lemn
din Liban după toată trebuinţa
ta şi ţi-l vom aduce în plute pe
mare, la Iafo, şi îl vei sui la
Ierusalim�.
Şi Solomon a numărat* pe

toţi străinii care erau în ţara lui
Israel, după numărătoarea pe care
le-o făcuse David**, tatăl său. Şi
s-au găsit o sută cincizeci şi trei
de mii şase sute. Şi a pus şapte-
zeci* de mii dintre ei să fie
purtători de poveri şi optzeci de
mii cioplitori în piatră, în munţi,
şi trei mii şase sute suprave-
ghetori, care să pună pe popor să
lucreze.
Şi Solomon a început* con-

struirea casei DDDDDomnului la Ieru-
salim**, pe muntele Moriaf, unde
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Se arătasea DDDDDomnul tatălui său
David, în locul pe care-l pregă-
tise David în aria lui Ornan� ie-
busitul. Şi a început să constru-
iască în a doua zi a lunii a doua,
în al patrulea an al împărăţiei sale.
Şi acestea au fost temeliile*

lui Solomon pentru construirea
casei lui Dumnezeu: lungimea în
coţi, după măsura dintâi, era de
şaizeci de coţi, şi lăţimea de două-
zeci de coţi. Şi pridvorul* care
era înainte � lungimea lui era după
lăţimea casei, de douăzeci de coţi,
şi înălţimea, o sută douăzeci de
coţib. Şi a acoperit-o pe dinăuntru
cu aur curat. Şi casa* cea marec a
îmbrăcat-o cu lemn de chiparos,
pe care l-a acoperit cu aur fin şi
a pus peste el palmieri şi lanţuri.
Şi a îmbrăcat casa cu pietre
scumpe, ca ornament; şi aurul era
aur din Parvaimd. Şi a îmbrăcat*
cu aur casa, grinzile, pragurile
şi pereţii ei şi uşile ei şi a sculp-
tat** heruvimi pe pereţi.
Şi a făcut casa* Sfânta Sfin-

telor: lungimea ei, după lăţimea
casei, douăzeci de coţi, şi lăţimea
ei, douăzeci de coţi; şi a îmbră-
cat-o cu aur fin, şase sute de ta-
lanţie. Şi greutatea cuielor era de
cincizeci de sicli de aur. Şi a îm-
brăcat cu aur camerele* de sus.
Şi în casa* Sfânta Sfintelor a

făcut doi heruvimi, lucrare sculp-
tată; şi i-au îmbrăcat cu aur. Şi
aripile heruvimilor erau de două-
zeci de coţi lungime; o aripă a
unuia, de cinci coţi, atingea pere-
tele casei, şi cealaltă aripă de
cinci coţi atingea aripa celuilalt
heruvim. Şi aripa celuilalt heru-
vim, de cinci coţi, atingea pe-
retele casei şi aripa cealaltă de
cinci coţi se lipea de aripa ce-
luilalt heruvim. Aripile acestor
heruvimi se întindeau douăzeci
de coţi: şi stăteau pe picioarele

lor şi feţele lor erau spre casă.
Şi a făcut perdeaua* de mate-

rial albastru şi de purpură şi de
stacojiu şi de in subţire şi a fă-
cut heruvimi pe ea.
Şi a mai făcut înaintea casei

doi* stâlpi înalţi de treizeci şi
cinci de coţi, şi capitelul care era
pe capătul de sus al fiecăruia
dintre ei era de cinci coţi. Şi a fă-
cut lanţuri ca în partea din spatef

şi le-a pus pe capătul de sus al
stâlpilor; şi a făcut o sută de ro-
dii* şi le-a pus pe lanţuri. Şi a
aşezat stâlpii înaintea templului,
unul la dreapta şi unul la stânga;
şi a pus numele* celui din dreap-
ta Iaching şi numele celui din
stânga Boazh.
Şi a făcut un altar* de aramă

de douăzeci de coţi lungime,
douăzeci de coţi lăţime şi zece
coţi înălţime.
Şi a făcut marea* turnată, de

zece coţi de la margine la margi-
nei, rotundă de jur-împrejur; şi
înălţimea ei era de cinci coţi; şi
un fir de treizeci de coţi o cu-
prindea de jur-împrejur. Şi sub*
ea, de jur-împrejur, era o ase-
mănare de boij care o cuprindeau,
zece la un cot, înconjurând marea
de jur-împrejur; erau două rân-
duri de boi, turnaţi odată cu ea.

Ea stătea pe doisprezece boi:
trei priveau spre nord şi trei pri-
veau spre apus şi trei priveau
spre sud şi trei priveau spre ră-
sărit; şi marea era deasupra lor
şi toate părţile dinapoi ale lor
erau înăuntru. Şi grosimea ei era
de un lat de palmă; şi marginea
ei era ca lucrătura marginii unei
cupe, ca floarea de crin; trei*
mii de baţi încăpeau în ea.
Şi a făcut zece lighene* şi a

pus cinci la dreapta şi cinci la
stânga, pentru spălarea în ele;
spălau în ele ceea ce pregăteau
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pentru arderea-de-tot; şi marea era
pentru preoţi, ca să se spele în ea.
Şi a făcut zece sfeşnice* de

aur, după rânduiala privitoare la
ele; şi le-a pus în templu, cinci la
dreapta şi cinci la stânga.
Şi a făcut zece mese* şi le-a

pus în templu, cinci la dreapta şi
cinci la stânga; şi a făcut o sută
de farfuriia** de aur.
Şi a făcut curtea preoţilor* şi

curteab cea mare** şi porţi pen-
tru curte şi a îmbrăcat uşile lor
cu aramă. Şi marea* a pus-o în
partea dreaptă, spre răsărit, în
partea de sud. Şi Hiram* a făcut
oalele şi lopeţile şi farfuriile.
Şi Hiram a terminat lucrarea

pe care a făcut-o pentru împăratul
Solomon în casa lui Dumnezeu:
doi stâlpi şi globurile şi ca-
pitelurile* care erau pe capătul
de sus al celor doi stâlpi; şi cele
două reţele, ca să acopere cele
două globuri ale capitelurilor care
erau pe capătul de sus al stâlpi-
lor; şi cele patru sute de rodii*
pentru cele două reţele; două şi-
ruri de rodii pentru fiecare reţea,
ca să acopere cele două globuri
ale capitelurilor care erau pe ca-
petele de susc ale stâlpilor. Şi a
făcut postamentele* şi a făcut li-
ghenele pe postamente; o mare şi
cei doisprezece boi de sub ea; şi
oalele şi lopeţile şi furculiţele şi
toate uneltele lor, Hiram-Abi* le-a
făcut pentru împăratul Solomon,
pentru casa DDDDDomnului, din aramă
lustruită. Împăratul le-a turnat în
câmpia* Iordanului, în pământ
argilos, între Sucot şi Ţeredata.
Şi Solomon a făcut toate* aces-
te unelte în mare număr, încât nu
s-a putut cunoaşte greutatea aramei.
Şi Solomon a făcut toate unel-

tele* care erau în casa lui Dum-
nezeu: altarul de aur şi mesele,
pe care erau pâinile pentru pu-
nerea** înainte; şi sfeşnicele cu

candelele lor, de aur curat, ca să
ardă, după rânduială*, înaintea
părţii din spated; şi florile* şi
candelele şi mucările de aur, de
aur foarte curat; şi cuţitelee, şi
farfuriile şi ceştile şi cenuşarele,
de aur curat; şi intrarea casei, uşi-
le ei dinăuntru pentru Sfânta
Sfintelor şi uşile casei, ale tem-
plului, de aur.
Şi toată lucrarea* pe care a

făcut-o Solomon pentru casa
DDDDDomnului s-a terminat. Şi So-
lomon a adus în ea toate lucruri-
le închinate de David, tatăl său;
şi argintul şi aurul şi toate unel-
tele le-a pus în vistieriile casei
lui Dumnezeu.

Atunci Solomon a adunat* la
Ierusalim pe bătrânii lui Israel
şi pe toate căpeteniile seminţiilor,
pe capii părinteşti ai fiilor lui
Israel, pentru a aduce chivotul
legământului DDDDDomnului din ce-
tatea** lui David, care este Sio-
nul. Şi toţi bărbaţii lui Israel s-au
adunat* la împărat, la sărbătoa-
rea** care este în luna a şaptea.
Şi toţi bătrânii lui Israel au

venit; şi leviţii* au ridicat chi-
votul. Şi au suit chivotul şi cortul
întâlnirii şi toate uneltele sfinte
care erau în cort; preoţii, leviţii
le-au suit. Şi împăratul Solomon
şi toată adunarea lui Israel care
se strânsese la el înaintea chivo-
tului au jertfit oi şi boi care nu
se puteau număra, nici socoti,
datorită mulţimii.
Şi preoţii au adus chivotul

legământului DDDDDomnului la locul
său, în partea din spate a casei,
în Sfânta* Sfintelor, sub aripile
heruvimilor. Şi heruvimii îşi în-
tindeau aripile peste locul chi-
votului şi heruvimii acopereau
chivotul şi drugii lui pe deasu-
pra. Şi drugii erau aşa de lungi,
încât capetele* drugilor se vedeau
afară din chivot, dinaintea părţii
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din spate, dar nu se vedeau de
afară. Şi estea acolo până în ziua
aceasta. Nu era nimic altceva în
chivot decât cele două table pe
care le pusese* Moise, la Horeb,
unde DDDDDomnul a făcut legământ cu
fiii lui Israel, după ce au ieşit ei
din Egipt.
Şi a fost aşa: când ieşeau

preoţii din Sfânta (pentru că toţi
preoţii care erau de faţă se sfin-
ţiseră fără să ţină* seama de
cete; şi leviţii*, cântăreţii, ei toţi,
şi Asaf şi Heman şi Iedutun şi
fiii lor şi fraţii lor, îmbrăcaţi în
in subţire, stăteau cu chimvale şi
cu lire şi cu harfe la capătul din-
spre răsărit al altarului, şi cu**
ei o sută douăzeci de preoţi care
sunau din trâmbiţe;) şi a fost aşa:
când trâmbiţaşii şi cântăreţii au
fost ca un singur om, ca să facă
să se audă un singur glas de la-
udă şi de mulţumire către DDDDDom-
nul, şi când şi-au ridicat glasul*
cu trâmbiţe şi cu chimvale şi cu
instrumente muzicale şi când lă-
udau pe DDDDDomnul, zicând:

�Pentru că este bun**, pentru
că bunătatea Lui rămâne pentru
totdeauna!�, atunci casa, casa
DDDDDomnului s-a umplut cu un nor.
Şi preoţii n-au putut să mai stea
să slujească, din cauza norului,
pentru că gloria* DDDDDomnului um-
pluse casa lui Dumnezeu.

Atunci Solomon a zis: �DDDDDom-
nul a zis că va locui în întuneric*
gros. Iar eu Ţi-am construit o
casă de locuit şi un loc rânduit
pentru Tine, ca să locuieşti pen-
tru totdeauna�.
Şi împăratul şi-a întors faţa

şi a binecuvântat toată adunarea
lui Israel; şi toată adunarea lui
Israel stătea în picioare.
Şi el a zis: �Binecuvântat să

fie DDDDDomnul Dumnezeul lui Isra-
el, care a vorbit cu gura Sa lui
David, tatăl meu, şi a împlinit
cu mâinile Sale cuvântul Său,

zicând: «Din ziua în care am scos
pe poporul Meu din ţara Egiptu-
lui, n-am ales dintre toate semin-
ţiile lui Israel nici o cetate în care
să se construiască o casă pentru
ca să fie Numele Meu acolo; şi
n-am ales nici un om să fie con-
ducător peste poporul Meu Is-
rael. Ci am ales* Ierusalimul, ca
Numele Meu să fie acolo, şi 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. Dar DDDDDomnul a zis lui Da-
vid, tatăl meu: «Pentru că ai avut
pe inima ta să construieşti o casă
Numelui 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 pentru
Numele* 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
Israel, cum a zis DDDDDomnul, şi am
construit casa Numelui DDDDDomnu-
lui Dumnezeului lui Israel; şi am
pus acolo chivotul, în care* este
legământul DDDDDomnului, pe care
El l-a făcut cu fiii lui Israel�.
Şi el a stat* înaintea altarului

DDDDDomnului, în faţa întregii adunări
a lui Israel, şi şi-a întins mâinile.
Pentru că Solomon făcuse o
platformă* de aramă de cinci coţi
lungime şi cinci coţi lăţime şi
trei coţi înălţime şi o aşezase în
mijlocul curţiib; şi a stat pe ea şi
şi-a plecat** genunchiic înaintea
întregii adunări a lui Israel şi
şi-a întins mâinile spre ceruri.
Şi a zis: �DDDDDoamne, Dumnezeul lui
Israel! Nu este Dumnezeu aseme-
nea* Ţie în ceruri şi pe pământ!
Tu, care păzeşti** legământul şi
îndurarea faţă de robii Tăi care
umblă înaintea Ta din toată ini-
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ma lor; Tu, care ai ţinut* faţă de
robul Tău David, tatăl meu, ce
i-ai spus: Tu ai vorbit cu gura Ta
şi ai împlinit cu mâna Ta cuvân-
tul Tău, ca în ziua aceasta.
Şi acum, DDDDDoamne, Dumne-

zeul lui Israel, ţine faţă de robul
Tău, David, tatăl meu, ce i-ai
promis când ai zis: «Nu vei fi
lipsit* înaintea Mea de un băr-
bat care să stea pe tronul lui Is-
rael; numai** dacă vor lua amin-
te fiii tăi la calea lor, ca să umble
în legea Mea, cum ai umblat tu
înaintea Mea». Şi acum, DDDDDoam-
ne, Dumnezeul lui Israel, să fie
adeverit cuvântul Tău, pe care
l-ai spus robului Tău, David.

Dar va locui cu adevărat Dum-
nezeu cu omul pe pământ? Iată,
cerurile* şi cerurile cerurilor nu
Te cuprind; cu cât mai puţin casa
aceasta pe care am construit-o
eu! Totuşi, priveşte la rugăciu-
nea robului Tău şi la cererea lui,
DDDDDoamne, Dumnezeul meu, ca să
auzi strigătul şi rugăciunea cu
care robul Tău se roagă înaintea
Ta; ca să fie ochii Tăi deschişi*
peste casa aceasta, zi şi noapte,
peste locul în care ai zis să pui
Numele Tău acolo: ca să auzi ru-
găciunea cu care robul Tău se
roagă spre locul acesta. Şi ascul-
tă cererile robului Tău şi ale po-
porului Tău Israel, cu care se vor
ruga spre* locul acesta, şi ascul-
tă-i din locul locuinţei Tale, din
ceruri, şi ascultă** şi iartă.

Dacă va păcătui vreun om
împotriva 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
ceruri şi lucrează şi judecă pe ro-
bii Tăi, răsplătinda* celui rău, ca
să aduci calea lui asupra capului
lui, şi îndreptăţind pe cel drept, ca
să-i dai după dreptatea lui.
Şi dacă poporul Tău Israel va

fi bătut înaintea vrăjmaşului, pen-
tru că au păcătuit* împotriva Ta,
şi se vor întoarce şi vor mărturisi
Numele Tău şi se vor ruga şi vor
face cerere înaintea Ta, în casa a-
ceasta, atunci ascultă din ceruri
şi iartă păcatul poporului Tău
Israel şi adu-i din nou în ţara pe
care le-ai dat-o lor şi 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 măr-
turisi Numele Tău şi se vor în-
toarce 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
poporului Tău de moştenire.

Dacă va fi foamete* în ţară,
dacă va fi ciumă, dacă va fi tăciu-
ne în grâu sau manăb, lăcustă sau
omidă, dacă îi vor asedia vrăj-
maşii lor în ţara porţilor lor, orice
plagă, orice boală ar fi, orice rugă-
ciune, orice cerere care va fi făcu-
tă de vreun om sau de tot poporul
Tău, Israel, când îşi vor recunoaş-
te fiecare suferinţa şi durerea lui
şi îşi vor întinde mâinile spre casa
aceasta, atunci ascultă din ceruri,
locul locuinţei Tale, şi iartă şi dă
fiecăruia după toate căile lui, Tu,
care cunoşti* inima lui (pentru
că Tu, numai Tu cunoşti inima
fiilor oamenilor), ca să se teamă
de Tine, să umble în căile Tale, în
toate zilele cât vor trăi în ţarac

pe care ai dat-o părinţilor noştri.
Şi de asemenea pentru străi-

nul care nu este din poporul Tău,
Israel, dar a venit dintr-o ţară
îndepărtată*, pentru Numele Tău
cel mare şi mâna Ta cea tare
şi braţul Tău cel întins: când va
veni şi se va ruga spre casa a-
ceasta, atunci ascultă din ceruri,
din locul locuinţei Tale, şi lu-

*1 Cr. 22.9.

*2 Sam. 7.12;
7.16.
1 Împ. 2.4;
6.12.
Cap. 7.18.
**Ps. 132.12.

*Cap. 2.6.
Is. 66.1.
Fap. 7.49.

*Cap. 7.15.

*Ps. 5.7.
Dan. 6.10.
**Is. 43.25;
44.22.
Mica 7.18.
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Rom. 2.8,9.
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crează potrivit cu tot ceea ce va
cere străinul acela de la Tine,
pentru ca toate popoarele pămân-
tului să cunoască Numele Tău şi
să se teamă de Tine, ca şi popo-
rul Tău, Israel, şi să ştie că aceas-
tă casă pe care eu am construit-o
este numită* după Numele Tău.

Când poporul Tău va ieşi
la luptă împotriva vrăjmaşilor săi,
pe calea pe care îi vei trimite, şi
se vor ruga Ţie spre cetatea a-
ceasta, pe care ai ales-o Tu, şi
spre casa pe care am construit-o
pentru Numele Tău, atunci ascul-
tă din ceruri rugăciunea lor şi ce-
rerea lor şi fă-le dreptatea.

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 vrăj-
maşului, şi cei care-i vor prinde
îi vor duce captivi într-o ţară în-
depărtată sau apropiată 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
captivităţii* lor, zicând: «Am pă-
cătuit, am făcut nelegiuire şi am
lucrat cu răutate!», şi se vor în-
toarce* la Tine din toată inima
lor şi din tot sufletul lor, în ţara
captivităţii lor, unde i-au dus
captivi, şi se vor ruga spre ţara
lor, pe care ai dat-o părinţilor lor,
şi spre cetatea** pe care ai ales-o
şi spre casa pe care am construi-
t-o Numelui Tău, atunci ascultă
din ceruri, locul locuinţei Tale,
rugăciunea lor şi cererea lor şi
fă-le dreptate şi iartă poporului
Tău păcatul lor împotriva Ta.
Şi acum, Dumnezeul meu, să

fie, Te rog, ochii Tăi deschişi* şi
urechile Tale cu luare-aminte**
la rugăciunea din locul acesta!
Şi acum*, ridică-Te, DDDDDoamne

Dumnezeule, vino la locul** Tău de
odihnă, Tu şi chivotul puterii Tale.

Preoţii Tăi, DDDDDoamne Dumne-

zeule, să fie îmbrăcaţi cu mân-
tuire, şi sfinţii Tăi să se bucure�
în bunătatea Tab.
DDDDDoamne Dumnezeule, nu în-

toarce faţa unsului Tău:
aminteşte-Ţi* de îndurările

Tale către David, robul Tău�.
Şi, când* a terminat Solomon

să se roage, a coborât** foc din
ceruri şi a mistuit arderea-de-tot
şi jertfele; şi gloria� DDDDDomnului
a umplut casa. Şi preoţii n-au pu-
tut intra în casa DDDDDomnului, pen-
tru că gloria DDDDDomnului umpluse
casa DDDDDomnului. Şi toţi fiii lui Is-
rael, când au văzut coborând fo-
cul şi gloria DDDDDomnului asupra
casei, s-au plecat cu faţa la pă-
mânt pe pavaj şi s-au închinat şi
au lăudat pe DDDDDomnul, zicând:

�Pentru că este bun*, pentru
că bunătatea** Lui rămâne pentru
totdeauna!�
Şi împăratul* şi tot poporul

au adus jertfe înaintea DDDDDomnului.
Şi împăratul Solomon a jertfit o
jertfă de douăzeci şi două de
mii de boi şi de o sută douăzeci
de mii de oi. Astfel împăratul şi
tot poporul au dedicat casa lui
Dumnezeu. Şi preoţii* au stat la
datoria lor, şi leviţii cu instrumen-
tele muzicale ale DDDDDomnului, pe
care împăratul David le făcuse ca
să-L laude pe DDDDDomnulc,  �pentru că
bunătatea Lui rămâne pentru tot-
deauna!� � când David aducea
laude cu eled; şi preoţii sunau**
din trâmbiţe în dreptul lor şi tot
Israelul stătea în picioare.
Şi Solomon a sfinţit* mijlocul

curţii care era în faţa casei DDDDDom-
nului; pentru că acolo a adus arde-
rile-de-tot şi grăsimea jertfelor de
pace, pentru că altarul de aramă
pe care-l făcuse Solomon nu pu-
tea cuprinde arderile-de-tot şi da-
rurile de mâncare şi grăsimea.

În timpul* acela, Solomon a
ţinut sărbătoarea şapte zile, şi tot
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Israelul împreună cu el, o adunare
foarte mare, de la intrarea** Ha-
matului până la pârâul� Egiptului.
Şi în ziua a opta au ţinut o aduna-
re* de sărbătoare; pentru că au
ţinut dedicarea altarului şapte zile,
şi sărbătoarea, şapte zile. Şi în
ziua a douăzeci şi treia* a lunii a
şaptea a dat drumul poporului la
corturile lor, bucuroşi şi voioşi cu
inima pentru binele pe care-l  fă-
cuse DDDDDomnul lui David şi lui So-
lomon şi lui Israel, poporul Său.
Şi Solomon a terminat* casa

DDDDDomnului şi casa împăratului; şi
tot ce a fost în inima lui Solo-
mon să facă în casa DDDDDomnului şi
în casa lui a reuşit.

Atunci DDDDDomnul S-a arătat* lui
Solomon noaptea şi i-a zis: �Am
auzit rugăciunea Ta şi Mi-am
ales locul** acesta drept casă�
de jertfă.

Dacă voi închide* cerurile ca
să nu fie ploaie, sau dacă voi po-
runci lăcustelor să mănânce ţara,
sau dacă voi trimite ciumă în po-
porul Meu, şi poporul Meu care
este numit* după Numele Meua

se va smeri** şi se va ruga şi va
căuta faţa Mea şi se va întoarce
de la căile lui cele rele, atunci
voi asculta� din ceruri şi le voi
ierta păcatul şi le voi vindeca ţara.
Şi ochii* Mei vor fi deschişi şi
urechile Mele vor fi cu lua-
re-aminte la rugăciunea din locul
acesta. Şi acum am ales* şi am
sfinţit casa aceasta, ca Numele
Meu să fie acolo pentru totdeauna;
şi ochii Mei şi inima Mea vor fi
acolo în toate zilele.
Şi cât despre tine, dacă vei

umbla* înaintea Mea cum a um-
blat David, tatăl tău, şi vei face
potrivit cu tot ce ţi-am poruncit,
şi vei păzi rânduielile Mele şi ju-
decăţile Mele, atunci voi întări
tronul împărăţiei tale, după le-
gământul încheiat cu David, tatăl
tău, zicând: «Nu-ţi va lipsi* un

bărbat care să împărăţească în
Israel».

Dar dacă vă veţi abate* şi
veţi părăsi rânduielile Mele şi
poruncile Mele pe care le-am pus
înaintea voastră şi veţi merge şi
veţi sluji altor dumnezei şi vă veţi
închina lor, atunci îi voi smulge*
din rădăcină din pământul Meu
pe care l-am dat lor; şi casa a-
ceasta pe care am sfinţit-o Nume-
lui Meu o voi arunca de la faţa
Mea şi o voi face de pominăb şi
de batjocură** între toate popoa-
rele. Şi casa aceasta, cât este de
înaltă*, oricine va trece pe lângă
ea va rămâne încremenit** şi va
zice: «Pentru ce� a făcut DDDDDomnul
aşa ţării acesteia şi casei aces-
teia?» Şi vor zice: «Pentru că au
părăsit pe DDDDDomnul Dumnezeul pă-
rinţilor lor, care i-a scos din ţara
Egiptului, şi s-au alipit de alţi
dumnezei şi s-au închinat lor şi
le-au slujit: de aceea a adus asupra
lor toată nenorocirea aceasta»�.
Şi a fost aşa: la sfârşitul* a

douăzeci** de ani, după ce So-
lomon a construit casa DDDDDomnului
şi casa lui, Solomon a reconstruit
cetăţile pe care le dăduse Hiram*
lui Solomon şi i-a aşezat acolo
pe fiii lui Israel. Şi Solomon a
mers la Hamat-Ţoba şi a cuce-
rit-o. Şi a construit* Tadmorul în
pustiu şi toate cetăţile pentru pro-
vizii, pe care le-a construit în Ha-
mat**. Şi a construit Bet-Horonul
de sus şi Bet-Horonul* de jos,
cetăţi întărite cu ziduri, porţi şi
zăvoare, şi Baalatul şi toate cetă-
ţile pentru provizii pe care le avea
Solomon şi toate cetăţile pentru
care şi cetăţile pentru călăreţi şi
tot ce a dorit* Solomon să con-
struiască în Ierusalim şi în Liban
şi în toată ţara stăpânirii sale.

Tot* poporul care rămăsese
dintre hetiţi şi amoriţi şi fereziţi
şi heviţi şi iebusiţi, care nu erau
din Israel, pe fiii lor care rămă-

**1 Împ. 4.21;
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2 Împ. 14.25.
�Ios. 13.3.

*Lev. 23.36.

*1 Împ. 8.66.

*1 Împ. 9.1.
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�Cap. 6.20.
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6.40.
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Cap. 6.6.

*1 Împ. 9.4.
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Cap. 6.16.
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seseră în ţară după ei, pe care
nu-i nimiciseră fiii lui Israel, So-
lomon i-a supus la un tribut în
muncă forţată până în ziua aceas-
ta. Dar dintre fiii lui Israel, So-
lomon n-a făcut robi pentru lu-
crarea sa, pentru că ei erau oa-
meni de război şi mai-mari ai
căpeteniilor sale şi căpetenii ale
carelor sale şi călăreţi ai săi.
Şi acestea erau căpeteniile

administratorilor pe care îi avea
împăratul Solomon: două sute
cincizeci*, care supravegheau
poporul.
Şi Solomon a adus* pe fiica

lui Faraon din cetatea lui David
la casa pe care o construise pen-
tru ea, pentru că a zis: �Soţia mea
nu va locui în casa lui David,
împăratul lui Israel, pentru că
locurile în care a intrat chivotul
DDDDDomnului sunt sfinte�.

Atunci Solomon a înălţat
DDDDDomnului arderi-de-tot pe alta-
rul DDDDDomnului, pe care-l zidise
înaintea pridvorului, după cum
cerea datoria fiecărei* zile, jert-
find, după porunca lui Moise, la
sabate şi la lunile noi şi la săr-
bători, de trei** ori pe an: la săr-
bătoarea Azimelor, la sărbătoarea
Săptămânilor şi la sărbătoarea
Corturilor. Şi a aşezat, după rân-
duiala lui David, tatăl său, cetele*
preoţilor pentru slujba lor şi pe
leviţi** pentru îndatoririle lor, ca
să laude şi să slujească înaintea
preoţilor, după cum cerea datoria
fiecărei zile; şi pe uşieri�, după
împărţirile lor la fiecare poartă,
pentru că aşa era porunca lui
David, omul lui Dumnezeu. Şi nu
s-au abătut de la porunca îm-
păratului către preoţi şi leviţi cu
privire la nici un lucru, nici cu
privire la vistierii*.
Şi toată lucrarea lui Solomon

a fost pregătită şi până în ziua
întemeierii casei DDDDDomnului şi
până la terminarea ei. Casa DDDDDom-

nului a fost terminată.
Atunci Solomon a mers la

Eţion-Gheber* şi la Elot**, pe
ţărmul mării, în ţara Edomului.
Şi Hiram* i-a trimis, prin slujitorii
săi, corăbii şi slujitori care cu-
noşteau marea; şi ei au mers
cu slujitorii lui Solomon la Ofir**
şi au luat de acolo patru sute
cincizeci de talanţi de aur şi i-au
adus împăratului Solomon.
Şi împărăteasa* din Seba a

auzit de renumele lui Solomon şi
a venit la Ierusalim ca să-l încerce
pe Solomon cu întrebări grelea, cu
un alai foarte mare şi cu cămile
încărcate 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 toate
întrebărileb ei şi n-a fost nici un
lucru dificil pentru Solomon, pe
care să nu i-l fi explicat.
Şi când a văzut împărăteasa

din Seba înţelepciunea lui Solo-
mon şi casa pe care o construise
şi mâncarea de la masa lui şi
ţinuta slujitorilor lui şi rânduiala
slujbei servitorilor lui şi hainele lor
şi paharnicii* lui şi hainele lor
şi treptelec lui pe care se urcad

la casa DDDDDomnului, i s-a tăiat răsu-
flareae. Şi a zis împăratului: �Ade-
vărat este cuvântul pe care l-am
auzit în ţara mea despre lucrurile
tale şi despre înţelepciunea ta, dar
n-am crezut cuvintele lor până
când am venit şi le-am văzut cu
ochii mei: şi, iată, nu mi s-a spus
nici jumătate din mărimea înţe-
lepciunii tale; tu întreci faima
despre care am auzit. Ferice de
oamenii tăi şi 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 Său, ca să fii împărat
pentru DDDDDomnul Dumnezeul tău!

*1 Împ. 9.23.

*1 Împ. 3.1;
7.8; 9.24.

*Ex. 29.38.
Num. 28.3,9;
28.11,26;
29.1.
**Ex. 23.14.
Deut. 16.16.

*1 Cr. 24.3.
**1 Cr. 25.1.
�1 Cr. 9.17;
26.1.

*1 Cr. 26.20.
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Pentru că Dumnezeul tău iubeşte*
pe Israel, spre a-i statornici pentru
totdeauna, de aceea te-a făcut îm-
părat peste ei, 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; şi n-au fost asemeneaa miro-
denii ca cele pe care le-a dat
împărăteasa din Seba împăratu-
lui Solomon.

(Şi de asemenea şi slujitorii
lui Hiram şi slujitorii lui Solo-
mon, care au adus aur* din Ofir,
au adus şi lemn** de santalb şi
pietre scumpe. Şi împăratul a fă-
cut din lemnul de santal trepte la
casa DDDDDomnului şi la casa împă-
ratului, şi harfe şi lire pentru cân-
tăreţi. Şi nu se mai văzuse aşa
ceva înainte în ţara lui Iuda.)
Şi împăratul Solomon a dat

împărătesei din Seba tot ce a do-
rit eac, tot ce a cerut, în afară de
ce se cuvenea pentru ce adusese
ea împăratuluid. 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 talanţi
de aur, în afară de ce aduceau
negustorii cei mari şi negustorii
cei mici şi de ce aduceau lui Solo-
mon toţi împăraţii Arabiei şi gu-
vernatorii ţării, în aur şi în argint.
Şi împăratul Solomon a făcut

două sute de scuturi de aur bătut:
a folosit şase sute de sicli de aur
bătut pentru un scut; şi trei sute
de scuturi mici de aur bătut: a
folosit trei sute de sicli de aur pen-
tru 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 curat. Tronul avea şase trepte
şi un scăunel pentru picioare,
de aur, fixat de tron; 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 mai făcuse în
nici o împărăţie. Şi toate vasele
de băut ale împăratului Solomon
erau de aur şi toate vasele casei
Pădurea Libanului erau de aur
curat: argintul era socotit de nimic
în zilele lui Solomon. Căci coră-
biile împăratului se duceau la
Tarsis* cu slujitorii lui Hiram: co-
răbiile din Tarsis veneau o dată la
trei ani, aducând aur şi argint,
fildeşe şi maimuţe şi păuni.
Şi împăratul Solomon a fost

mai mare în avere şi în înţelep-
ciune decât toţi împăraţii pămân-
tului. Şi toţi împăraţii pământu-
lui căutau faţa lui Solomon, ca
să audă înţelepciunea lui, pe care
o pusese Dumnezeu în inima lui.
Şi îşi aduceau fiecare darul său:
vase de argint şi vase de aur şi
haine, arme* şi mirodenii, cai şi
catâri, câte o cotă în fiecare anf.
Şi Solomon avea* patru mii

de iesle pentru cai, şi care, şi două-
sprezece mii de călăreţi; şi
i-a aşezat în cetăţile pentru care
şi pe lângă împărat, în Ierusalim.
Şi el stăpânea* peste toţi îm-
păraţii, de la râu** până în ţara
filistenilor şi până la hotarul E-
giptului. Şi în Ierusalim împă-
ratul* a făcut argintul ca pietrele,
şi cedrii ca sicomorii care sunt
din abundenţă în vale. Şi îi adu-
ceau cai lui Solomon din* Egipt
şi din toate ţările.
Şi celelalte* fapte ale lui So-

lomon, cele dintâi şi cele de pe
urmă, nu sunt scrise în cuvintele
profetului Natan, şi în profeţia
lui Ahiia** şilonitul, şi în viziu-
nile lui Ido�, văzătorul, despre
Ieroboam, fiul lui Nebat?
Şi Solomon a împărăţit* în

Ierusalim peste tot Israelul pa-
truzeci de ani. Apoi Solomon a

*Deut. 7.8.
Cap. 2.11.
Ps. 44.3.

*Cap. 8.18.
**1 Împ. 10.11

*1 Împ. 10.14

*1 Împ. 7.2.
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adormit cu părinţii săi şi l-au
înmormântat în cetatea lui Da-
vid, tatăl său. Şi Roboam, fiul
său, a împărăţit în locul său.
Şi Roboam* a mers la Sihem,

pentru că tot Israelul venise la Si-
hem să-l facă împărat. Şi a fost aşa:
când a auzit aceasta Ieroboam, fiul
lui Nebat (şi el era în Egipt, unde
fugise* de faţa împăratului Solo-
mon), atunci Ieroboam s-a întors
din Egipt. Şi au trimis şi l-au che-
mat; şi Ieroboam şi tot Israelul au
venit şi au vorbit lui Roboam, zi-
când: �Tatăl tău ne-a îngreuiat ju-
gul; şi acum tu uşurează robia
aspră a tatălui tău şi jugul lui cel
greu pe care l-a pus asupra noas-
tră, şi-ţi vom sluji�. Şi el le-a zis:
�Încă 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 bun cu popo-
rul acesta şi le vei fi pe plac 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 îna-
intea lui. Şi le-a zis: �Ce ne sfă-
tuiţi voi să răspundem poporu-
lui acestuia, care mi-a vorbit, zi-
când: «Uşurează jugul pe care l-a
pus tatăl tău asupra noastră»?�
Şi tinerii care crescuseră cu

el i-au vorbit, zicând: �Aşa să zici
poporului acestuia, care ţi-a vor-
bit, zicând: «Tatăl tău ne-a în-
greuiat jugul, dar tu uşurează-ni-l!»;
aşa să le zici: «Degetul meu cel
mic este mai gros decât coapsele
tatălui meu. Şi acum, dacă tatăl
meu a pus asupra voastră un jug
greu, eu voi adăuga la jugul vos-
tru: tatăl meu v-a pedepsit cu

bice, dar eu cu scorpioanea»�.
Şi Ieroboam* şi tot poporul

au venit la Roboam a treia zi,
cum spusese împăratul, zicând:
�Întoarceţi-vă la mine a treia zi�.
Şi împăratul le-a răspuns aspru;
şi împăratul Roboam a părăsit
sfatul bătrânilor şi le-a vorbit
după sfatul tinerilor, zicând: �Ta-
tăl meu v-a îngreuiat jugul, dar
eu voi adăuga la el; tatăl meu
v-a pedepsit cu bice, dar eu cu
scorpioane�. Şi împăratul n-a as-
cultat de popor; pentru că aceas-
ta* venea de la Dumnezeu, ca
DDDDDomnul să împlinească cuvân-
tul** Său pe care-l spusese lui Ie-
roboam, fiul lui Nebat, prin Ahiia
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.
Fiecare la corturile tale, Isra-

ele!
Acum, vezi-ţi de casa ta, Da-

vide!� Şi tot Israelul a mers la cor-
turile sale. Cât despre fiii lui Isra-
el care locuiau în cetăţile lui Iu-
da, Roboam a împărăţit peste ei.
Şi împăratul Roboam a trimis

pe Hadoram, care era peste taxe,
şi fiii lui Israel l-au lovit cu pie-
tre, şi el a murit. Şi împăratul Ro-
boam s-a grăbit* să se suie în car,
ca să fugă la Ierusalim. Şi Israel
s-a răzvrătit* împotrivab  casei lui
David până în ziua aceasta.
Şi Roboam a venit* la Ieru-

salim şi a adunat casa lui Iuda şi
a lui Beniamin, o sută optzeci de
mii de oameni aleşi, buni pentru
război, ca să lupte împotriva lui
Israel, ca să aducă împărăţia din
nou la Roboam.

Dar cuvântul DDDDDomnului a fost
către Şemaia*, omul lui Dumne-
zeu, zicând: �Vorbeşte lui Robo-
am, fiul lui Solomon, împăratul
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lui Iuda, şi la tot Israelul din Iu-
da şi din Beniamin, zicând: Aşa
zice DDDDDomnul: «Nu vă suiţi, nici nu
vă luptaţi cu fraţii voştri: întoar-
ceţi-vă fiecare acasă, pentru că
de la Mine este lucrul acesta»�.
Şi ei au ascultat de cuvintele DDDDDom-
nului şi s-au întors şi n-au mers
împotriva lui Ieroboam.
Şi Roboam a locuit în Ieru-

salim şi a construit cetăţi de apă-
rare în Iuda. Şi a construit Bet-
leemul şi Etamul şi Tecoa, Bet-
Ţurul şi Socoul şi Adulamul şi
Gatul şi Mareşa şi Ziful şi Ado-
raimul şi Lachisul, Azeca şi Ţo-
reea şi Aialonul şi Hebronul, care
sunt în Iuda şi în Beniamin, ce-
tăţi întărite. Şi a întărit cetăţile
şi a pus în ele comandanţi şi
provizii de hrană şi de untdelemn
şi de vin; şi a pus scuturi şi suli-
ţe în fiecare cetate; şi le-a întărit
foarte mult. Şi Iuda şi Beniamin
erau ale lui.
Şi preoţii şi leviţii care erau

în tot Israelul au ieşit la el din toa-
te hotarele lor, pentru că leviţii au
părăsit* împrejurimile lor şi stăpâ-
nirile lor şi au venit în Iuda şi la
Ierusalim, pentru că Ieroboam**
şi fiii săi îi îndepărtaseră din sluj-
ba preoţiei DDDDDomnului; şi el îşi a-
şezase* preoţi pentru înălţimile şi
pentru ţapiia** şi pentru viţeii� pe
care îi făcuse. Şi, după ei, din toa-
te seminţiile lui Israel, aceia care
îşi puneau* inima să-L caute pe
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel au
venit** la Ierusalim să jertfească
DDDDDomnului Dumnezeului părinţi-
lor lor. Şi ei au întărit* împără-
ţia lui Iuda şi au făcut tare pe Ro-
boam, fiul lui Solomon, trei ani:
pentru că trei ani au umblat în ca-
lea lui David şi a lui Solomon.
Şi Roboam şi-a luat de soţie

pe Mahalat, fiica lui Ierimot, fiul
lui David şi al Abihailei, fiica lui
Eliab*, fiul lui Isai. Şi ea i-a năs-

cut fii: pe Ieuş şi pe Şemaria şi pe
Zaham. Şi, după ea, a luat pe Ma-
aca*, fiicab lui Absalom**; şi ea
i-a născut pe Abiia� şi pe Atai şi
pe Ziza şi pe Şelomit. Şi Roboam
a iubit pe Maaca, fiica lui Absa-
lom, mai mult decât pe toate so-
ţiile* sale şi ţiitoarele sale (pentru
că luase optsprezece soţii şi şai-
zeci de ţiitoare şi a născut două-
zeci şi opt de fii şi şaizeci de fiice).
Şi Roboam a pus cap* pe Abi-

ia**, fiul Maacăi, ca să fie căpe-
tenie între fraţii săi, pentru că voia
să-l facă împărat. Şi a lucrat cu
înţelepciune; şi a împrăştiat pe toţi
fiii săi în toate ţinuturile lui Iuda
şi ale lui Beniamin, în toate cetă-
ţile* întărite; şi le-a dat hrană foar-
te multă. Şi le-a luat multe soţii.
Şi a fost aşa: când s-a întărit*

împărăţia lui Roboam, şi el a ajuns
puternic, a părăsit** legea DDDDDom-
nului, şi tot Israelulc odată cu el.
Şi a fost aşa: în anul al cincilea*
al împăratului Roboam, Şişac,
împăratul Egiptului, s-a suit împo-
triva Ierusalimului � pentru că se
purtaseră cu necredincioşie faţă
de DDDDDomnul � cu o mie două sute
de care şi şaizeci de mii de călă-
reţi. Şi poporul care ieşise cu el
din Egipt era fără număr: libieni*,
suchieni şi etiopieni. Şi a luat
cetăţile întărite care erau ale lui
Iuda şi a ajuns până la Ierusalim.
Şi profetul Şemaia* a venit la

Roboam şi la căpeteniile lui
Iuda, care se adunaseră la Ierusa-
lim din cauza lui Şişac, şi le-a zis:
�Aşa zice DDDDDomnul: Voi M-aţi
părăsit** şi de aceea v-am lăsat
şi Eu în mâna lui Şişac�. Şi căpe-
teniile lui Israel şi împăratul s-au
smerit* şi au zis: �DDDDDomnul este
drept**�. Şi DDDDDomnul a văzut că
s-au smerit şi cuvântul* DDDDDomnu-
lui a fost către Şemaia, zicând:
�S-au smerit; nu-i voi nimici, ci
le voi da puţină eliberared, şi mâ-
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nia Mea nu se va vărsa peste Ie-
rusalim prin mâna lui Şişac. Dar
vor fi robii* lui, ca să cunoască
deosebirea dintre slujirea Mea**
şi slujirea împărăţiilor ţărilor�.
Şi Şişac, împăratul Egiptului,

s-a suit* împotriva Ierusalimului
şi a luat vistieriile casei DDDDDomnu-
lui şi vistieriile casei împăratului:
a luat tot; şi a luat scuturile de aur
pe care le făcuse** Solomon.
Şi împăratul Roboam a făcut în
locul lor scuturi de aramă şi le-a
încredinţat în mâna căpeteniilor*
alergătorilora care păzeau intrarea
casei împăratului. Şi a fost aşa:
oricând intra împăratul în casa
DDDDDomnului, alergătorii veneau şi le
purtau şi le aduceau înapoi în
camera alergătorilor.
Şi cândb s-a smerit el, mânia

DDDDDomnului s-a întors de la el şi
nu l-a nimicit cu totul: chiar şi în
Iuda erau lucruri bune.
Şi împăratul Roboam s-a întă-

rit în Ierusalim şi a împărăţit;
pentru că Roboam era în vârstă
de patruzeci şi unu* de ani când
a început să împărăţească şi a
împărăţit şaptesprezece ani în Ie-
rusalim, cetatea** pe care a ales-o
DDDDDomnul dintre toate seminţiile lui
Israel, ca să pună Numele Său
acolo. Şi numele mamei lui era
Naama� amonita. Şi el a făcut
rău, pentru că nu şi-a îndreptat
inima să caute pe DDDDDomnul.
Şi faptele lui Roboam, cele

dintâi şi cele de pe urmă, nu sunt
scrise în cuvintele lui Şemaia,
profetul, şi ale lui Ido*, văzăto-
rul, în registrele genealogice? Şi
a fost război** între Roboam şi
Ieroboam în toate zilele. Şi Ro-
boam a adormit cu părinţii săi şi
a fost înmormântat în cetatea lui
David. Şi Abiia*, fiul său, a îm-
părăţit în locul său.

În anul al optsprezecelea* al
împăratului Ieroboam a început
să împărăţească Abiia peste

Iuda**. El a împărăţit trei ani în
Ierusalim; şi numele mamei lui
era Micaia*, fiicac lui Uriel, din
Ghibea. Şi a fost război între
Abiia şi Ieroboam. Şi Abiia a în-
ceput războiul cu o oştire de băr-
baţi de război de patru sute de
mii de oameni aleşi; şi Ieroboam
s-a aşezat în linie de bătaie îm-
potriva lui cu opt sute de mii de
oameni aleşi, bărbaţi viteji.
Şi Abiia a stat pe muntele

Ţemaraim*, care este în ţinutul
muntos al lui Efraim, şi a zis:
�Ascultaţi-mă, Ieroboam şi tot
Israelul! Nu trebuie să ştiţi că
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel a
dat* lui David împărăţia peste
Israel pentru totdeauna, lui şi fi-
ilor lui, printr-un legământ** sta-
tornicd? Dar Ieroboam, fiul lui
Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul
lui David, s-a ridicat şi s-a răs-
culat* împotriva stăpânului său.
Şi oameni de nimic*, fii ai lui Be-
lial, s-au adunat la el şi s-au în-
tărit împotriva lui Roboam, fiul
lui Solomon; şi Roboam era tânăr
şi slab la inimă şi nu s-a arătat
tare împotriva lor. Şi acum gândiţi
că vă veţi arăta tari împotriva
împărăţiei DDDDDomnului din mâna
fiilor lui David; şi sunteţi o mul-
ţime mare şi aveţi cu voi viţeii
de aur pe care vi i-a făcut* Ie-
roboam dumnezei. N-aţi alungat*
voi pe preoţii DDDDDomnului, pe fiii
lui Aaron şi pe leviţi, şi v-aţi fă-
cut preoţi ca popoarele ţărilor?
Oricine** vine cu un viţel tânăr
din cireadă şi cu şapte berbeci,
ca să se consacre, se face preot
al celui care nu� este Dumnezeu.
Cât despre noi, DDDDDomnul este
Dumnezeul* nostru, iar noi nu
L-am părăsit; şi preoţii care slu-
jesc DDDDDomnului sunt fii ai lui
Aaron, şi leviţii sunt la lucrul
lor; şi ei ard* pentru DDDDDomnul
în fiecare dimineaţă şi în fiecare
seară arderile-de-tot şi tămâia

*Is. 26.13.
**Deut. 28.47;
28.48.

*1 Împ. 14.25;
14.26.
**1 Împ. 10.16;
10.17.
Cap. 9.15;
9.16.

*2 Sam. 8.18
1 Împ. 14.27.

*1 Împ. 14.21
**Cap. 6.6.
�1 Împ. 11.1;
11.5.

*Cap. 9.29;
13.22.
**1 Împ. 14.30

*1 Împ. 14.31

*1 Împ. 15.1.
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plăcut mirositoare; şi pâinile**
sunt puse în rânduri pe masa cea
curată, şi sfeşnicul� de aur cu can-
delele sale, ca să ardă în fiecare
seară; pentru că noi păzim cele
de păzit ale DDDDDomnului Dumne-
zeului nostru, dar voi L-aţi pără-
sit. Şi, iată, în fruntea* noastră
este Dumnezeu, şi preoţii Săi, şi
trâmbiţele care să sune de alarmă
împotriva voastră. Fii ai lui Isra-
el, nu vă luptaţi** cu DDDDDomnul
Dumnezeul părinţilor voştri, pen-
tru că nu veţi reuşi!�

Dar Ieroboam a pus oameni
la pândă care să vină prin spatele
lor: şi ei erau în faţa lui Iuda, iar
pânda în spatele lor. Şi Iuda s-a
uitat înapoi şi, iată, lupta era din
faţă şi din spate; şi au strigat*
către DDDDDomnul şi preoţii au sunat
din trâmbiţe. Şi bărbaţii lui Iuda
au strigat; şi a fost aşa: când
bărbaţii lui Iuda au strigat, Dum-
nezeu a lovit* pe Ieroboam şi pe
tot Israelul dinaintea lui Abiia
şi a lui Iuda. Şi fiii lui Israel au
fugit dinaintea lui Iuda şi Dum-
nezeu i-a dat în mâna lor. Şi Abiia
şi poporul său i-au lovit cu mare
măcel; şi au căzut morţi cinci sute
de mii de bărbaţi aleşi din Israel.
Şi fiii lui Israel au fost sme-

riţi în timpul acela; şi fiii lui Iuda
s-au întărit, pentru că s-au spri-
jinit* pe DDDDDomnul Dumnezeul
părinţilor lor.
Şi Abiia a urmărit pe Iero-

boam şi i-a luat cetăţile: Betelul
cu cetăţile sale, şi Ieşana cu cetăţi-
le sale, şi Efronul* cu cetăţile sale.
Şi Ieroboam nu şi-a mai recâşti-
gat puterea în zilele lui Abiia; şi
DDDDDomnul l-a lovit* şi a murit**.
Şi Abiia s-a întărit şi şi-a luat

paisprezece soţii; şi a născut
douăzeci şi doi de fii şi şaispre-
zece fiice.
Şi celelalte fapte ale lui Abiia

şi căile sale şi cuvintele sale sunt
scrise* în cronica profetului Ido**.

Şi Abiia a adormit cu părinţii
săi şi l-au înmormântat în cetatea
lui David. Şi Asa, fiul său, a îm-
părăţit în locul său. În zilele lui,
ţara a avut linişte zece ani.
Şi Asa* a făcut ce era bine şi

drept în ochii DDDDDomnului Dumne-
zeului său: pentru că a îndepăr-
tat altarele străine şi înălţimile*
şi a sfărâmat stâlpiia** şi a tăiat
aşerele�; şi a poruncit lui Iuda
să-L caute pe DDDDDomnul Dumne-
zeul părinţilor lor şi să împlineas-
că legea şi porunca. Şi a îndepăr-
tat înălţimile şi chipurileb soarelui
din toate cetăţile lui Iuda; şi îm-
părăţia a fost liniştită în timpul
lui. Şi a construit cetăţi întărite în
Iuda, pentru că ţara avea linişte
şi n-a avut nici un război în
aceşti ani, pentru că DDDDDomnul îi
dăduse odihnă*. Şi a zis lui Iuda:
�Să construim aceste cetăţi şi să
le înconjurăm cu ziduri şi turnuri,
porţi şi zăvoare. Ţara este încă
înaintea noastră, pentru că L-am
căutat pe DDDDDomnul Dumnezeul
nostru; L-am căutat şi ne-a dat
odihnă de jur-împrejur�. Şi au
construit şi au prosperat.
Şi Asa avea o oştire de trei

sute de mii din Iuda, care purtau
scuturi mari şi suliţe, şi două sute
optzeci de mii din Beniamin, care
purtau scuturi mici şi trăgeau cu
arcul*; toţi aceştia erau bărbaţi
viteji**.
Şi Zerah* etiopianulc a ieşit

împotriva lui cu o oştire de o mie
de mii de oameni şi cu trei sute
de care; şi a venit la Mareşa**.
Şi Asa a ieşit înaintea lui şi s-au
aşezat în linie de bătaie în valea
Ţefata, lângă Mareşa.
Şi Asa a strigat* către DDDDDomnul

Dumnezeul său şi a zis: �DDDDDoamne,
pentru Tine este la fel de uşor să
ajuţi**, fie că este multă putere, fie
că nu este nici o putere. Ajută-ne,
DDDDDoamne Dumnezeul nostru, pen-
tru că pe Tine ne sprijinim şi în
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Numele� Tău am venit împotriva
acestei mulţimi. DDDDDoamne, Tu eşti
Dumnezeul nostru: să nu învingă
omul împotriva Ta!�
Şi DDDDDomnul a lovit* pe etio-

pieni înaintea lui Asa şi înaintea
lui Iuda şi etiopienii au fugit. Şi
Asa şi poporul care era cu el i-au
urmărit până la Gherar*; şi au
căzut aşa de mulţi dintre etiopi-
eni, că nu şi-au mai recăpătat
putereaa; şi au fost zdrobiţi îna-
intea DDDDDomnului şi înaintea oşti-
riib Sale. Şi au luat foarte multă
pradă. Şi au bătut toate cetăţile
din împrejurimile Gherarului,
pentru că spaima* DDDDDomnului era
peste ei: şi au prădat toate cetă-
ţile, pentru că era multă pradă
în ele. Şi au lovit şi corturile de
vite şi au luat multe oi şi cămile
şi s-au întors la Ierusalim.
Şi Duhul* lui Dumnezeu a

fost peste Azaria, fiul lui Oded.
Şi el a ieşit înaintea lui Asa şi
i-a zis: �Ascultaţi-mă, Asa şi tot
Iuda şi Beniamin! DDDDDomnul este
cu* voi când sunteţi cu El; şi, da-
că-L veţi căuta**, El va fi găsit
de voi; dar, dacă-L veţi părăsi�,
El vă va părăsi. Şi multe* zile
Israel a fost fără adevăratul
Dumnezeu şi fără un preot în-
văţător** şi fără lege�. Dar, în
strâmtorarea* lor, s-au întors la
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel şi
L-au căutat şi El a fost găsit de
ei. Şi, în acele timpuri*, nu era
pace pentru cel care ieşea şi
pentru cel care intra, ci erau mari
tulburări între toţi locuitorii ţă-
rilor. Şi o naţiune* era sfărâmată
de altă naţiune şi o cetate de altă
cetate; pentru că Dumnezeu îi
tulbura cu tot felul de strâmtorări.
Dar voi, fiţi tari, şi să nu vă
slăbească mâinile, pentru că este
o răsplătire pentru lucrul vostru�.
Şi, când a auzit Asa aceste

cuvinte şi profeţia lui Odedc, pro-

fetul, s-a îmbărbătat şi a îndepăr-
tat urâciunile din toată ţara lui
Iuda şi din Beniamin şi din cetă-
ţile* pe care le luase din ţinutul
muntos al lui Efraim şi a înnoit
altarul DDDDDomnului care era înain-
tea pridvorului DDDDDomnului.
Şi a adunat pe tot Iuda şi Be-

niamin, şi cu ei pe străinii* din
Efraim şi din Manase şi din Si-
meon; pentru că mulţi din Israel
trecuseră la el când au văzut că
DDDDDomnul Dumnezeul său era cu el.
Şi s-au adunat la Ierusalim în

luna a treia a anului al cincispre-
zecelea al împărăţiei lui Asa.
Şi au jertfit DDDDDomnului în ziua
aceea din prada* pe care o adu-
seseră: şapte sute de boi şi şapte
mii de oi. Şi au intrat în legă-
mânt*, ca să-L caute pe DDDDDomnul
Dumnezeul părinţilor lor cu toa-
tă inima lor şi cu tot sufletul lor şi
ca oricine nu L-ar căuta* pe DDDDDom-
nul Dumnezeul lui Israel să fie
omorât**, fie mic, fie mare,
fie bărbat, fie femeie. Şi au jurat
DDDDDomnului cu glas tare şi cu stri-
găt de bucurie şi cu trâmbiţe şi
cu cornuri. Şi tot Iuda s-a bucu-
rat de jurământ: pentru că jurase-
ră cu toată inima lor şi L-au
căutat* cu toată dorinţa lor; şi
El a fost găsit de ei. Şi DDDDDomnul
le-a dat odihnă** de jur-împrejur.
Şi chiar pe Maaca*, mamad

lui, Asa, împăratul, a îndepărta-
t-o, ca să nu fie împărăteasă, pen-
tru că făcuse un idol Aşerei; şi
Asa i-a tăiat idolul şi l-a sfărâ-
mat şi l-a ars în Valea Chedronu-
lui. Dar înălţimile* n-au fost în-
depărtate din Israel; totuşi inima
lui Asa a fost în totul pentru Dom-
nul în toate zilele sale. Şi a adus
în casa lui Dumnezeu lucrurile
pe care le închinase tatăl său şi
lucrurile pe care le închinase el
însuşi: argint şi aur şi vase.
Şi n-a fost nici un război până
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în al treizeci şi cincilea an al îm-
părăţiei lui Asa.

În anul al treizeci şi şaselea
al împărăţiei lui Asa, Baeşa*,
împăratul lui Israel, s-a suit îm-
potriva lui Iuda şi a construit
Rama, ca să nu lase** pe nimeni
să iasă sau să intre la Asa, îm-
păratul lui Iuda.
Şi Asa a scos argint şi aur din

vistieriile casei DDDDDomnului şi ale
casei împăratului şi a trimis la
Ben-Hadad, împăratul Sirieia,
care locuia în Damasc, zicând:
�Există o alianţă între mine şi tine
şi între tatăl meu şi tatăl tău; iată,
îţi trimit argint şi aur: mergi, 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 ce-
tăţilor lui Israel şi au bătut Iionul
şi Danul şi Abel-Maimul şi toate
casele de merinde ale cetăţilor
lui Neftali. Şi a fost aşa: cum a
auzit Baeşa aceasta, s-a oprit de
la construirea Ramei şi a pus ca-
păt lucrării sale. Şi împăratul Asa
a luat pe tot Iuda şi au ridicat de
la Rama pietrele şi lemnele ei cu
care construise Baeşa şi a con-
struit cu ele Gheba şi Miţpa.
Şi, în timpul acela, Hanani*,

văzătorul, a venit la Asa, împăra-
tul lui Iuda, şi i-a zis: �Pentru că
te-ai sprijinit** pe împăratul Si-
rieia şi nu te-ai sprijinit pe DDDDDom-
nul Dumnezeul tău, de aceea oş-
tirea împăratului Siriei ţi-a scă-
pat din mână. Nu erau etiopienii*
şi libienii** o oştire mare, cu mul-
te care şi călăreţi? Dar, pentru
că te-ai sprijinit� pe DDDDDomnul,
El i-a dat în mâna ta. Pentru că
ochii* DDDDDomnului cutreieră tot
pământul, ca să Se arate tare
pentru cei cu inima în totul pen-
tru El. Ai lucrat** nebuneşte în
privinţa aceasta şi de acum îna-
inte vei avea războaie��.

Şi Asa s-a mâniat pe văzător
şi l-a pus în închisoareb*, pentru
că era înfuriat pe el din cauza
aceasta. Şi, în timpul acela, Asa a
asuprit pe unii din popor.
Şi, iată, faptele* lui Asa, cele

dintâi şi cele de pe urmă, iată,
sunt scrise în Cartea Împăraţilor
lui Iuda şi ai lui Israel.

În al treizeci şi nouălea an al
împărăţiei sale, Asa s-a îmbolnă-
vit de picioare şi boala lui a fost
foarte grea; dar în boala sa nu
L-a căutat* pe DDDDDomnul, ci pe
doctori. Şi Asa a adormit* cu pă-
rinţii săi şi a murit în anul al pa-
truzeci şi unulea al împărăţiei sale.
Şi l-au înmormântat în cetatea
lui David, în mormântul său pe
care şi-l săpase, şi l-au culcat pe
un aşternut plin cu miresme*, un
amestec de diverse feluri, pregă-
tit după arta făcătorului de mir; şi
i-au făcut o ardere** foarte mare.
Şi Iosafat*, fiul său, a împără-

ţit în locul său şi s-a întărit îm-
potriva lui Israel. Şi a aşezat oş-
tire în toate cetăţile întărite ale
lui Iuda şi a pus străji în ţara*
lui Iuda şi în cetăţile** lui Efraim,
pe care le luase Asa, tatăl său.
Şi DDDDDomnul a fost cu Iosafat,

pentru că a umblat în căile din-
tâi ale lui David, tatăl său, şi n-a
căutat pe baali; ci L-a căutat pe
Dumnezeul tatălui său şi a um-
blat în poruncile Sale, şi nu după
faptele* lui Israel. De aceea,
DDDDDomnul a întărit împărăţia în
mâna lui şi tot Iuda a adus da-
ruri* lui Iosafat şi a avut avere**
şi onoare din belşug. Şi inima lui
s-a întăritc în căile DDDDDomnului: şi a
îndepărtat* chiar şi înălţimile
şi aşerele din Iuda.
Şi în al treilea an al împără-

ţiei sale a trimis pe căpeteniile
sale: pe Ben-Hail şi pe Obadia şi
pe Zaharia şi pe Netaneel şi pe
Mica, să-i înveţe* pe oameni în
cetăţile lui Iuda; şi cu ei pe leviţi:

*1 Împ. 15.17
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**Cap. 32.8.
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Is. 31.1.
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�Cap. 13.16;
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Pr. 5.21;15.3.
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�1 Împ. 15.32
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pe Şemaia şi pe Netania şi pe
Zebadia şi pe Asael şi pe Şemi-
ramot şi pe Ionatan şi pe Adonia
şi pe Tobia şi pe Tob-Adonia,
leviţii; şi cu ei pe Elişama şi pe
Ioram, preoţii. Şi-i învăţau* pe
oameni în Iuda şi aveau cu ei
cartea legii DDDDDomnului; şi au mers
prin toate cetăţile lui Iuda şi-i
învăţau în popor.
Şi groaza* DDDDDomnului era pes-

te toate împărăţiile ţărilor care
erau împrejurul lui Iuda, şi nu
s-au luptat cu Iosafat. Şi unii
dintre filisteni au adus* lui Iosa-
fat daruri şi un tribut în arginta.
Şi arabii i-au adus oi: şapte mii
şapte sute de berbeci şi şapte mii
şapte sute de ţapi.
Şi Iosafat s-a făcut tot mai

mare; şi a construit fortăreţe în
Iuda şi cetăţi pentru provizii. Şi a
avut multe lucrărib în cetăţile lui
Iuda; şi oameni de război, bărbaţi
viteji, în Ierusalim. Şi aceasta este
împărţirea lor după casele lor pă-
rinteşti. Din Iuda, căpetenii peste
mii: căpetenia Adna şi cu el trei
sute de mii de bărbaţi viteji.
Şi după elc era căpetenia Iohanan
şi cu el două sute optzeci de mii.
Şi după el era Amasia, fiul lui
Zicri, care se oferise* de bunăvoie
DDDDDomnului, şi cu el două sute de
mii de bărbaţi viteji. Şi din Beni-
amin: Eliada, bărbat viteaz, şi cu
el două sute de mii de bărbaţi
înarmaţi cu arc şi cu scut. Şi după
el Iozabad, şi cu el o sută optzeci
de mii gata de război. Aceştia erau
cei care slujeau împăratului, în
afară de aceia* pe care îi pusese
împăratul în cetăţile întărite, prin
tot Iuda.
Şi Iosafat a avut avere* şi

onoare din belşug şi s-a încus-
crit** cu Ahab�. Şi, după câţiva*
ani, a coborât la Ahab, în Sama-
ria. Şi Ahab a înjunghiat pentru
el şi pentru poporul care era cu
el un mare număr de oi şi boi şi a

stăruit de el să se suie împotriva
Ramot-Galaadului. Şi Ahab, îm-
păratul lui Israel, a zis lui Iosafat,
împăratul lui Iuda: �Vrei să mergi
cu mine la Ramot-Galaad?� Şi el
i-a spus: �Eu sunt ca tine şi popo-
rul meu ca poporul tău şi voi
fi cu tine în război�.
Şi Iosafat a zis împăratului

lui Israel: �Întreabă*, te rog, mai în-
tâid cuvântul DDDDDomnului�.
Şi împăratul lui Israel a adu-

nat pe profeţi, patru sute de oa-
meni, şi le-a zis: �Să mergem la
luptă împotriva Ramot-Galaa-
dului, sau să renunţ?� Şi ei au
zis: �Suie-te, şi Dumnezeu îl va da
în mâna împăratului!� Şi Iosa-
fat a zis: �Nu mai este aici vreun
profet al DDDDDomnului, ca să-L în-
trebăm?� Şi împăratul lui Israel
a zis lui Iosafat: �Mai este un
om prin care Îl putem întreba pe
DDDDDomnul, dar îl urăsc, pentru că
niciodată nu profeţeşte de bine
despre mine, ci de rău, în toate zi-
lele lui: acesta este Mica, fiul lui
Imla�. Şi Iosafat a spus: �Să nu
vorbească aşa împăratul!�
Şi împăratul lui Israel a che-

mat un slujbaş şi a zis: �Adu re-
pede pe Mica, fiul lui Imla�.
Şi împăratul lui Israel şi Io-

safat, împăratul lui Iuda, s-au
aşezat fiecare pe tronul său, îm-
brăcaţi în hainele lor, şi s-au a-
şezat în arie, la intrarea porţii
Samariei, şi toţi profeţii profeţeau
înaintea lor. Şi Zedechia, fiul lui
Chenaana, îşi făcuse coarne* de
fier şi zicea: �Aşa zice DDDDDomnul:
Cu acestea vei împunge pe sirieni
până îi vei nimici�.
Şi toţi profeţii au profeţit aşa,

zicând: �Suie-te la Ramot-Galaad
şi învinge, 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 îm-
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părat; fie şi cuvântul tău, te rog,
ca al unuia dintre ei şi vorbeşte
de bine!� Şi Mica a zis: �Viu este
DDDDDomnul, ce-mi va zice* Dumne-
zeul meu, aceea voi vorbi�. Şi a
venit la împărat. Şi împăratul i-a
zis: �Mica, să mergem la luptă îm-
potriva Ramot-Galaadului, sau să
renunţ?� Şi el a zis: �Suiţi-vă, şi
învingeţi, pentru că vor fi daţi în
mâna voastră!� Şi împăratul i-a
zis: �De câte ori să te pun să juri,
că nu-mi vei spune decât adevărul
în Numele DDDDDomnului?� Şi el a zis:
�Am văzut tot Israelul împrăştiat*
pe munţi, ca oile care n-au**
păstor. Şi DDDDDomnul a zis: «Aceştia
n-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: �Ascultaţi deci

cuvântul DDDDDomnului! Am văzut*
pe DDDDDomnul şezând pe tronul Său
şi toată oştirea cerurilor stând
la dreapta Lui şi la stânga Lui.
Şi DDDDDomnul a zis: «Cine va amăgi
pe Ahab, împăratul lui Israel, ca
să se suie şi să cadă în Ramot-
Galaad?» Şi unul vorbea zicând
într-un fel şi altul zicând 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 mincinos în gura
tuturor profeţilor lui». Şi DDDDDomnul
a zis: «Îl vei amăgi şi vei şi reuşi;
ieşi şi fă aşa». Şi acum, iată,
DDDDDomnul a pus* un duh mincinos
în gura acestor profeţi ai tăi
şi DDDDDomnul a vorbit rău despre
tine�. Atunci Zedechia, fiul lui
Chenaana, s-a apropiat şi a lo-
vit* 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 merge din cameră în
camerăa ca să te ascunzi�. Şi îm-
păratul lui Israel a zis: �Luaţi-l pe
Mica şi duceţi-l înapoi la Amon,
căpetenia cetăţii, şi la Ioas, fiul
împăratului. Şi să spuneţi: �Aşa
zice împăratul: Puneţi* pe acesta
în închisoare şi hrăniţi-l cu pâi-
nea întristării şi cu apa întristării,
până mă voi întoarce în pace�. Şi
Mica a zis: �Dacă te vei întoarce
cu adevărat în pace, DDDDDomnul n-a
vorbit* prin mine�. Şi el a zis: �As-
cultaţi, voi, toate popoarele**!�
Şi împăratul lui Israel şi Io-

safat, împăratul lui Iuda, s-au
suit la Ramot-Galaad. Şi împă-
ratul lui Israel a zis lui Iosafat:
�Eu îmi voi schimba hainele şi
voi intra* în luptă, iar tu, îmbra-
că-te cu hainele tale�. Şi împăra-
tul lui Israel şi-a schimbat haine-
le; şi au plecat la luptă.

Iar împăratul Sirieib porunci-
se căpeteniilor carelor sale, zi-
când: �Nu vă luptaţi nici cu cel
mic, nici cu cel mare, ci numai
cu împăratul lui Israel�. Şi a fost
aşa: cum l-au văzut căpeteniile
carelor pe Iosafat, au zis: �Aces-
ta este împăratul lui Israel�. Şi l-au
împresurat, ca să lupte împotri-
va lui. Şi Iosafat a strigat* şi
DDDDDomnul l-a ajutat şi Dumnezeu
i-a îndepărtat de la el. Şi a fost
aşa: când au văzut căpeteniile
carelor că nu era împăratul lui
Israel, s-au întors de la el.
Şi un om a tras cu arcul la

întâmplare şi a lovit pe împăra-
tul lui Israel între încheieturile
armuriic. 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 împăratul lui Israel a
stat în car împotriva sirienilord

până seara şi pe la apusul soa-
relui a murit.
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Şi Iosafat, împăratul lui Iuda,
s-a întors în pace acasă, la Ierusa-
lim. Şi Iehu, fiul lui Hanani, vă-
zătorul*, a ieşit înaintea lui şi a
zis împăratului Iosafat: �Să ajuţi
tu pe cel răua şi să iubeşti** tu pe
cei care urăsc pe DDDDDomnul? De a-
ceea este mânie� de la DDDDDomnul
peste tine. Totuşi se găsesc lucruri
bune* în tine, pentru că ai înde-
părtat aşerele din ţară şi ţi-ai pus**
inima să caute pe Dumnezeu�.
Şi Iosafat a locuit în Ierusa-

lim şi a ieşit din nou prin mijlo-
cul poporului de la Beer-Şeba
până la muntele lui Efraim şi i-a
întors* din nou la DDDDDomnul Dum-
nezeul părinţilor lor. Şi a pus
judecători* în ţară, în toate cetă-
ţile întărite din Iuda, cetate după
cetate. Şi a zis judecătorilor:
�Vedeţi ce faceţi! pentru că nu ju-
decaţi pentru* om, ci pentru DDDDDom-
nul, care este cu** voi în lucrarea
judecăţii. Şi acum, temerea de
DDDDDomnul să fie peste voi; luaţi
seama ce faceţi, pentru că la
DDDDDomnul Dumnezeul nostru nu este
nici nedreptate*, nici părtini-
re**, nici primire de daruri�.
Şi chiar în Ierusalim, Iosafat

a pus* leviţi şi preoţi şi capi pă-
rinteşti din Israel pentru judeca-
ta DDDDDomnului şi pentru neînţe-
legeri. Şi s-au întors lab Ierusalim.
Şi le-a poruncit, zicând: �Astfel
să lucraţi, în temere* de DDDDDom-
nul, cu credincioşie şi cu inimă
întreagă. Şi orice neînţelegere* va
veni înaintea voastră de la fraţii
voştri care locuiesc în cetăţile lor,
între sânge şi sânge, între lege
şi poruncă, între rânduieli şi ju-
decăţi, să-i învăţaţic să nu se facă
vinovaţi înaintea DDDDDomnului, ca
să nu vină mânia** Lui peste
voi şi peste� fraţii voştri. Faceţi
aceasta şi nu veţi fi vinovaţi.
Şi, iată, Amaria*, marele preot,
este peste voi în toate treburile**

DDDDDomnului; şi Zebadia, fiul lui Is-
mael, căpetenia peste casa lui Iu-
da, în toate treburile împăratului;
şi leviţii sunt dregători înaintea
voastră. Fiţi tari şi lucraţi, şi DDDDDom-
nul va fi cu cel bun��.
Şi a fost aşa: după aceasta,

fiii lui Moab* şi fiii lui Amon**,
şi cu ei unii dintre maoniţid�, au
venit la luptă împotriva lui Iosa-
fat. Şi au venit şi au spus lui
Iosafat, zicând: �O mare mulţime
de dincolo de maree, din Siriaf,
vine împotriva ta; şi, iată, sunt
la Haţaţon-Tamar*, adică En-
Ghedi�. Şi Iosafat s-a temut şi
şi-a îndreptat faţa să-L caute* pe
DDDDDomnul; şi a vestit** un post
prin tot Iuda. Şi Iuda s-a adunat
să caute ajutor de la DDDDDomnul şi
chiar din toate cetăţile lui Iuda
au venit să-L caute* pe DDDDDomnul.
Şi Iosafat a stat în adunarea

lui Iuda şi a Ierusalimului, în ca-
sa DDDDDomnului, înaintea pridvoru-
lui celui nou; şi a zis: �DDDDDoamne,
Dumnezeul părinţilor noştri, nu
eşti Tu Dumnezeu în ceruri*?g

şi nu eşti Tu Cel care stăpâ-
neşti** peste toate împărăţiile na-
ţiunilor? Şi în mâna� Ta este tă-
ria şi puterea şi nimeni nu Ţi se
poate împotrivi. N-ai alungat* Tu,
Dumnezeul nostru**, pe locui-
torii acestei ţări dinaintea po-
porului Tău, Israel, şi n-ai dat-o
seminţei lui Avraam�, prietenul
Tăuh, pentru totdeauna? Şi au
locuit în ea şi Ţi-au construit în
ea un locaş sfânt pentru Numele
Tău, zicând: «Dacă va veni ne-
norocire peste* noi, sabie, jude-
cată, sau ciumă, sau foamete, şi
vom sta înaintea acestei case şi
înaintea feţei Tale (pentru că
Numele** Tău este în această
casă) şi vom striga către Tine în
strâmtorarea noastră, atunci ne
vei asculta şi ne vei salva».
Şi acum, iată, fiii lui Amon
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şi Moabul şi cei de pe muntele
Seira, pe la care n-ai îngăduit*
lui Israel să treacă atunci când au
ieşit din ţara Egiptului, astfel că
s-au abătut** de la ei şi nu i-au
nimicit, iată, ne răsplătesc ve-
nind* să ne alunge din stăpânirea
Ta pe care ne-ai dat-o de moş-
tenire. Dumnezeul nostru, nu-i vei
judeca* Tu? Pentru că noi nu
avem nici o putere înaintea acestei
mari mulţimi care vine împotriva
noastră şi nu ştim ce să facem,
dar ochii** noştri sunt spre Tine�.
Şi tot Iuda stătea înaintea

DDDDDomnului, cu pruncii lor, cu soţiile
lor şi cu fiii lor.
Şi Duhul* DDDDDomnului a fost

în mijlocul adunării peste Ia-
haziel, fiul lui Zaharia, fiul lui
Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Ma-
tania, un levit dintre fiii lui Asaf.
Şi a zis: �Luaţi aminte, tot Iuda,
şi voi, locuitori ai Ierusalimului,
şi tu, împărate Iosafat! Aşa zice
DDDDDomnul: �Nu vă temeţi* şi nu vă
înspăimântaţi înaintea acestei
mari mulţimi, pentru că lupta**
nu este a voastră, ci a lui Dum-
nezeu. Mâine coborâţi împotriva
lor. Iată, ei vor urca pe suişul Ţiţ
şi-i veţi întâlni la capătul văii, în
dreptul pustiului lui Ieruel. Nu
voi veţi avea de luptat* cu aceas-
tă ocazie; înfăţişaţi-vă, staţi şi ve-
deţi salvarea DDDDDomnului care este
cu voi; Iuda şi Ierusalim, nu vă
temeţi şi nu vă înspăimântaţi;
ieşiţi mâine înaintea lor şi DDDDDom-
nul va fi cu** voi�.
Şi Iosafat şi-a plecat* faţa la

pământ şi tot Iuda şi locuitorii
Ierusalimului au căzut înaintea
DDDDDomnului, ca să se închine DDDDDom-
nului. Şi leviţii dintre fiii cheha-
tiţilor şi dintre fiii coreiţilor s-au
ridicat să-L laude pe DDDDDomnul
Dumnezeul lui Israel cu glas tare
şi puternic.
Şi s-au sculat dis-de-dimi-

neaţă şi au ieşit spre pustiul Te-

coa; şi, pe când ieşeau, Iosafat a
stat în picioare şi a zis: �Ascul-
taţi-mă, Iuda, şi voi, locuitori ai
Ierusalimului! Credeţi* în DDDDDom-
nul Dumnezeul vostru şi veţi fi
întăriţi; credeţi pe profeţii Lui şi
veţi reuşi�. Şi s-a sfătuit cu po-
porul şi a numit cântăreţi pentru
DDDDDomnul şi pe cei care să laude
în sfântă splendoareb*; şi, pe când
ieşeau înaintea oştirilor înarmate,
ziceau: �Lăudaţi** pe DDDDDomnul,
pentru că bunătatea� Lui rămâ-
ne pentru totdeauna!�
Şi, în clipa când începeau

cântarea de triumf şi lauda, DDDDDom-
nul a pus o pândă* împotriva fii-
lor lui Amon şi ai lui Moab şi ai
muntelui Seir, care veniseră îm-
potriva lui Iuda, şi au fost bătuţi.
Şi fiii lui Amon şi ai lui Moab
s-au ridicat împotriva locuitorilor
muntelui Seir, ca să-i stârpească
şi să-i nimicească şi, când au
terminat cu locuitorii din Seir,
s-au ajutat să se nimicească unul
pe altul.
Şi Iuda a venit până la înăl-

ţimea dinspre pustiu; şi s-au uitat
spre mulţime şi, iată, erau tru-
puri moarte căzute pe pământ şi
nici unul nu scăpase. Şi Iosafat
şi poporul său au venit să jefuias-
că prada lor; şi au găsit printre
ei o mulţime de bogăţii şi trupuri
moartec şi lucruri scumpe şi au
strâns mai mult decât puteau du-
ce şi trei zile au adunat prada,
pentru că era multă. Şi a patra zi
s-au adunat în Valea Beraca,
pentru că acolo au binecuvântat
pe DDDDDomnul; de aceea au pus nu-
mele acelui loc: Valea Beracad,
până astăzi.
Şi toţi bărbaţii din Iuda şi din

Ierusalim, cu Iosafat în fruntea
lor, s-au întors şi au venit din nou
la Ierusalim, cu bucurie, pentru că
DDDDDomnul le dăduse bucurie* asu-
pra vrăjmaşilor lor. Şi au venit la
Ierusalim, la casa DDDDDomnului, cu
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lire şi cu harfe şi cu trâmbiţe.
Şi groaza* lui Dumnezeu a fost

peste toate împărăţiile ţărilor, când
au auzit că DDDDDomnul
Se lupta cu vrăjmaşii lui Israel.
Şi împărăţia lui Iosafat a fost
liniştită şi Dumnezeul lui i-a dat
odihnă* de jur-împrejur.
Şi Iosafat* a împărăţit peste

Iuda. Era în vârstă de treizeci şi
cinci de ani când a început să îm-
părăţească şi a împărăţit două-
zeci şi cinci de ani în Ierusalim.
Şi numele mamei lui era Azuba,
fiica lui Şilhi. Şi el a umblat în
calea lui Asa*, tatăl său, şi nu
s-a abătut de la ea, ci a făcut ce
era drept în ochii DDDDDomnului. Dar
înălţimile* n-au fost îndepărta-
te şi poporul tot nu-şi îndrepta-
se inima** spre Dumnezeul pă-
rinţilor lor.
Şi celelalte fapte ale lui Iosa-

fat, cele dintâi şi cele de pe ur-
mă, iată, sunt scrise în cuvintele
lui Iehu, fiul lui Hanani, care*
sunt cuprinse în Cartea Împăra-
ţilor lui Israel.
Şi, după aceasta, Iosafat*, îm-

păratul lui Iuda, s-a unit** cu A-
hazia, împăratul lui Israel, care
lucra cu răutate�. Şi s-a unit cu el
ca să facă nişte corăbii*, să mear-
gă la Tarsis**; şi au făcut corăbii
la Eţion-Gheber. Şi Eliezer, fiul
lui Dodava, din Mareşa, a pro-
feţit împotriva lui Iosafat, zicând:
�Pentru că te-ai unit cu Ahazia,
DDDDDomnul a sfărâmat lucrările
tale�. Şi corăbiile s-au sfărâmat*
şi n-au putut merge la Tarsis.
Şi Iosafat a adormit* cu pă-

rinţii săi şi a fost înmormântat
cu părinţii săi, în cetatea lui Da-
vid. Şi Ioram, fiul său, a împără-
ţit în locul său. Şi avea fraţi, fii ai
lui Iosafat: Azaria şi Iehiel şi
Zaharia şi Azaria şi Micael şi Şe-
fatia; toţi aceştia erau fiii lui Io-
safat, împăratul lui Israel. Şi tatăl
lor le dăduse daruri multe de ar-

gint şi de aur şi de lucruri scumpe, în
afară de cetăţi întărite în Iuda; dar
împărăţia a dat-o lui Ioram, pentru
că el era întâiul-născut.
Şi Ioram s-a ridicat peste îm-

părăţia tatălui său şi s-a întărita

şi a ucis cu sabia pe toţi fraţii
săi şi chiar şi dintre căpeteniile lui
Israel. Ioram era în vârstă de trei-
zeci şi doi* de ani când a început
să împărăţească şi a împărăţit
opt ani în Ierusalim. Şi a umblat
în calea împăraţilor lui Israel,
cum făcuse casa lui Ahab, pentru
că fiica* lui Ahab îi era soţie; şi
a făcut rău în ochii DDDDDomnului.
Dar DDDDDomnul n-a vrut să distrugă
casa lui David, pentru legămân-
tul* pe care-l făcuse cu David şi
după cum zisese că îi va da o
lumină, lui şi fiilor** lui, în toa-
te zilele.

În zilele lui, Edomul* s-a răs-
culat de sub mâna lui Iuda şi
şi-au pus un împărat peste ei. Şi
Ioram a plecat împotriva lor cu
căpeteniile sale, şi cu toate carele
sale; şi s-a ridicat noaptea şi i-a
bătut pe edomiţii care-l înconju-
raseră şi pe căpeteniile carelor. Şi
Edomul s-a răsculat de sub mâna
lui Iuda până în ziua aceasta.
Şi Libna s-a răsculat în ace-

laşi timp de sub mâna lui, pentru
că părăsise pe DDDDDomnul Dumne-
zeul părinţilor săi. Şi a făcut înăl-
ţimi pe munţii lui Iuda şi a făcut
pe locuitorii Ierusalimului să cur-
vească* şi a amăgit pe Iuda.
Şi i-a venit o scrisoare de la

profetul Ilie, zicând: �Aşa zice
DDDDDomnul Dumnezeul lui David,
tatăl tău: «Pentru că n-ai umblat
în căile lui Iosafat, tatăl tău, şi
în căile lui Asa, împăratul lui Iu-
da, ci ai umblat* în căile împă-
raţilor lui Israel şi ai făcut pe Iu-
da şi pe locuitorii Ierusalimului
să curvească** după� curviile ca-
sei lui Ahab şi ai ucis�� pe fraţii
tăi, casa tatălui tău, care erau
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mai buni decât tine, iată, DDDDDomnul
va lovi cu o mare plagă
pe poporul tău şi pe fiii tăi şi
pe soţiile tale şi toată averea ta; şi
pe tine însuţi, cu o boală greaa, cu o
boală de măruntaie*, până când, din
cauza bolii, îţi vor ieşi măruntaiele
afară din tine, zi
după zib�.
Şi DDDDDomnul a stârnit* împo-

triva lui Ioram duhul filistenilor
şi al arabilor**, care erau lângă
etiopienic. Şi s-au suit împotriva
lui Iuda şi au năvălit asupra lui
şi au luat cu ei toată averea care
se afla în casa împăratului, şi pe
fiii* lui, şi pe soţiile lui, încât nu
i-a rămas nici un fiu, în afară de
Ioahaz, cel mai tânăr dintre fiii săi.
Şi, după toate acestea, DDDDDom-

nul l-a lovit în măruntaiele* sale
cu o boală incurabilă. Şi a fost
aşa: din zi în zib şi pe timpul când
se sfârşea anul al doilea, i-au ieşit
măruntaiele afară, din cauza bolii,
şi a murit în suferinţed cumplite.
Şi poporul său nu i-a făcut ardere
ca arderea pentru părinţii* săi.

El era în vârstă de treizeci şi
doi de ani când a început să îm-
părăţească şi a împărăţit opt ani
la Ierusalim. Şi a murite fără* să
fi fost regretatf şi l-au înmormân-
tat în cetatea lui David, dar nu**
în mormintele împăraţilor.
Şi locuitorii Ierusalimului au

făcut împărat în locul său pe
Ahaziag*, fiul său cel mai tânăr,
pentru că ceata care venise cu
arabii** în tabără îi ucisese pe toţi
cei mai mari în vârstă. Şi Ahazia,
fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda,
a împărăţit.

Ahazia era în vârstă de patru-
zeci şi doih* de ani când a început
să împărăţească şi a împărăţit un
an la Ierusalim. Şi numele mamei
lui era Atalia**, fiica lui Omri.
Şi el a umblat în căile casei

lui Ahab, pentru că mama lui îi

era sfătuitoare la facerea răului.
Şi a făcut rău în ochii DDDDDomnului, ca
şi casa lui Ahab, pentru că ei erau
sfătuitorii lui după moartea tatălui
său, spre pieirea* lui. El a umblat
după sfatul lor şi a mers cu Ioram,
fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, la
luptă împotriva
lui Hazael, împăratul Sirieii, la
Ramot-Galaad; şi sirienii* l-au ră-
nit pe Ioram. Şi s-a întors* să se
vindece în Izreel de rănile pe care
i le făcuseră la Rama când se lup-
ta cu Hazael, împăratul Sirieii.
Şi Ahazia, fiul lui Ioram,

împăratul lui Iuda, a coborât în
Izreel ca să-l vadă pe Ioram, fiul
lui Ahab, pentru că era bolnav.
Şi pieirea lui Ahazia a fost

de la* Dumnezeu, întrucât a venit
la Ioram: căci, cum a venit, a ie-
şit** cu Ioram împotriva lui Iehu,
fiul lui Nimşi, pe care îl unsese�
DDDDDomnul spre a nimici casa lui
Ahab. Şi a fost aşa: când a făcut
Iehu judecată asupra casei lui
Ahab, a găsit* pe căpeteniile lui
Iuda şi pe fiii fraţilor lui Ahazia,
care slujeau lui Ahazia, şi i-a ucis.
Şi a căutat* pe Ahazia; şi l-au
prins (pentru că se ascunsese în
Samaria) şi l-au adus la Iehu
şi l-au ucis; şi l-au înmormântat,
pentru că au zis: �El este fiul
lui Iosafat**, care a căutat� pe
DDDDDomnul cu toată inima sa�. Şi în
casa lui Ahazia n-a fost nici unul
care să poată lua împărăţia.
Şi când a văzut* Atalia, ma-

ma lui Ahazia, că fiul ei a murit,
s-a ridicat şi a nimicit toată să-
mânţa împărătească a casei lui
Iuda. Dar Ioşabeat, fiica împăra-
tului, a luat pe Ioas*, fiul lui A-
hazia, şi l-a furat din mijlocul
fiilor împăratului, care au fost o-
morâţi, şi l-a pus, pe el şi pe doi-
ca lui, în camera paturilor. Şi Io-
şabeat, fiica împăratului Ioram,
soţia preotului Iehoiada (pentru
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că era sora lui Ahazia), l-a ascuns
dinaintea Ataliei, astfel că ea nu l-a
omorât. Şi el a fost ascuns cu ei în
casa lui Dumnezeu şase ani. Şi
Atalia a împărăţit peste ţară.
Şi, în anul al şaptelea*, Ieho-

iada** s-a întărita şi a făcut legă-
mânt cu căpeteniile peste sute, A-
zaria fiul lui Ieroham, şi Ismael
fiul lui Iohanan, şi Azaria fiul
lui Obed�, Maaseia fiul lui Ada-
ia, şi Elişafat fiul lui Zicri. Şi au
mers prin Iuda şi au adunat pe
leviţii din toate cetăţile lui Iuda
şi pe capii* părinteşti ai lui Israel
şi au venit la Ierusalim. Şi toată
adunarea a făcut legământ cu îm-
păratul în casa lui Dumnezeu.
Şi le-a zis: �Iată, fiul împăratului
va împărăţi, cum a zis* DDDDDomnul
despre fiii lui David. Acesta este
lucrul pe care-l veţi face: o trei-
me din voi, care intră* de pază
în sabat, dintre preoţi şi dintre
leviţi, să fie uşieri; şi o treime să
fie la casa împăratului; şi o treime
la Poarta Temelieib; şi tot popo-
rul să fie în curţile casei DDDDDom-
nului. Şi nimeni să nu intre în ca-
sa DDDDDomnului, decât preoţii şi ace-
ia dintre leviţi care fac* slujba;
ei să intre, pentru că sunt sfinţi.
Dar tot poporul să păzească cele
de păzit ale DDDDDomnului. Şi leviţii
să înconjoare pe împărat de jur-
împrejur, fiecare cu armele sale
în mână; şi cel care va intra
în casă să fie omorât; şi voi să
fiţi cu împăratul când intră şi
când iese�.
Şi leviţii şi tot Iuda au făcut

după toate câte poruncise preotul
Iehoiada; şi fiecare şi-a luat
oamenii lui, pe cei care urmau
să intre de pază în sabat cu cei
care urmau să iasă în sabat,
pentru că preotul Iehoiada nu
dăduse drumul cetelor*. Şi preo-
tul Iehoiada a dat căpeteniilor
peste sute suliţele şi scuturile mari
şi scuturile* mici ale împăratu-

lui David, care erau în casa lui
Dumnezeu. Şi a pus tot poporul,
pe fiecare cu suliţa sa în mână,
de la latura dreaptă a casei până
la latura stângă a casei, spre altar
şi spre casă, de jur-împrejur, lân-
gă împărat.
Şi l-au scos pe fiul împăratu-

lui şi i-au pus coroana* şi i-au
dat mărturia** şi l-au făcut împă-
rat. Şi Iehoiada şi fiii săi l-au uns
şi au zis: �Trăiască� împăratul!�
Şi Atalia a auzit* glasul po-

porului care alerga şi lăuda pe
împărat şi a venit la popor în ca-
sa DDDDDomnului. Şi s-a uitat şi, iată,
împăratul stătea lângă stâlpul său
la intrare şi căpeteniile  şi trâmbi-
ţaşii lângă împărat; şi tot poporul
ţării se bucura şi suna din trâmbi-
ţe; şi cântăreţii, cu instrumente
muzicale, conduceau cântarea* de
laudă. Şi Atalia şi-a sfâşiat hainele
şi a strigat: �Trădare**! Trădare!�
Şi preotul Iehoiada a scos

pe căpeteniile peste sute, care
erau puse peste oştire, şi le-a zis:
�Scoateţi-o din rânduri şi cel care
o va urma să fie ucis cu sabia�.
Pentru că preotul a zis: �Să n-o
ucideţi în casa DDDDDomnului�. Şi i-au
făcut locc şi a mers prin intrarea
Porţii* Cailor la casa împăratu-
lui: şi au omorât-o acolo.
Şi Iehoiada a făcut un legă-

mânt* între sine şi tot poporul şi
împărat, că vor fi poporul DDDDDom-
nului. Şi tot poporul a intrat în
casa lui Baal şi au dărâmat-o şi
au sfărâmat altarele lui şi chipu-
rile lui şi l-au ucis* pe Matan,
preotul lui Baal, înaintea altarelor.
Şi Iehoiada a rânduit slujbele

casei DDDDDomnului sub mâna preoţi-
lor, leviţilor, pe care îi pusese*
David în cete peste casa DDDDDomnu-
lui, ca să aducă arderile-de-tot ale
DDDDDomnului, cum este scris în le-
gea** lui Moise, cu bucurie şi cu
cântări, după rânduiala lui David.
Şi a pus pe uşieri* la porţile casei
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DDDDDomnului, ca să nu intre nici un
om necurat prin vreun lucru.
Şi a luat pe căpeteniile* pes-

te sute şi pe mai-marii şi pe con-
ducătorii poporului şi pe tot po-
porul ţării şi a coborât pe împă-
rat din casa DDDDDomnului şi au mers
prin Poarta de Sus la casa împă-
ratului şi au aşezat pe împărat pe
tronul împărăţiei. Şi tot poporul
ţării s-a bucurat şi cetatea era li-
niştită; şi pe Atalia o omorâseră
cu sabia.

Ioas era în vârstă de şapte*
ani când a început să împărăţeas-
că şi a împărăţit patruzeci de
ani în Ierusalim; şi numele mamei
lui era Ţibia, din Beer-Şeba. Şi
Ioas a făcut ce era drept* în
ochii DDDDDomnului în toate zilele
preotului Iehoiada. Şi Iehoiada
i-a luat două soţii; şi el a născut
fii şi fiice.
Şi a fost aşa: după aceasta,

Ioas a avut pe inimă să repare
casa DDDDDomnului. Şi a adunat pe
preoţi şi pe leviţi şi le-a zis: �Ie-
şiţi în cetăţile lui Iuda şi strân-
geţi* bani de la tot Israelul pen-
tru repararea casei Dumnezeului
vostru, din an în an; şi grăbiţi
lucrul�. Dar leviţii nu s-au grăbit.
Şi împăratul l-a chemat* pe

Iehoiada, capul, şi i-a zis: �Pentru
ce n-ai cerut de la leviţi să aducă
din Iuda şi din Ierusalim darea
rânduită de Moise**, robul DDDDDom-
nului, adunării lui Israel, pentru
cortul� mărturiei?�

Pentru că* Atalia cea rea şi
fiii ei devastaseră casa lui Dum-
nezeu şi întrebuinţaseră pentru
baali toate lucrurile** sfinţite
ale casei DDDDDomnului.
Şi împăratul a poruncit şi au

făcut* o ladă şi au pus-o afară,
lângă poarta casei DDDDDomnului, şi
au dat de ştire prin Iuda şi prin
Ierusalim să aducă DDDDDomnului da-
rea* lui Moise, robul lui Dumne-
zeu, pusă peste Israel în pustiu.

Şi toate căpeteniile şi tot poporul
s-au bucurat şi au adus şi au
aruncat banii în ladă, până s-a
umpluta.
Şi a fost aşa: la vremea când

era adusă lada la locul de control
al împăratului, prin mâna leviţilor,
şi când vedeau că erau mulţi*
bani în ea, scriitorulb împăratului
şi slujbaşul marelui preot veneau
şi goleau lada şi o luau şi o du-
ceau înapoi la locul ei. Aşa făceau
zi de zi; şi au strâns mulţi bani.
Şi împăratul şi Iehoiada îi dădeau
celor care făceau lucrarea slujbei
casei DDDDDomnului; şi ei tocmeau
cioplitori în piatră şi tâmplari
pentru a repara* casa DDDDDomnului,
şi lucrători în fier şi în aramă
pentru a întări casa DDDDDomnului.
Şi lucrătorii munceau şi lu-

crarea de reparare înainta prin
mâna lor; şi au ridicat casa lui
Dumnezeu după măsura ei şi au
întărit-o. Şi, după ce au terminat,
au adus banii rămaşi înaintea
împăratului şi a lui Iehoiada. Şi
au făcut din* ei vase pentru casa
DDDDDomnului, unelte pentru slujbă şi
pentru jertfe şi ceşti şi unelte de
aur şi de argint. Şi au adus în casa
DDDDDomnului arderi-de-tot neîncetat
în toate zilele lui Iehoiada.
Şi Iehoiada a ajuns bătrân şi

sătul de zile şi a murit; era în
vârstă de o sută treizeci de ani
când a murit. Şi a fost înmormân-
tat în cetatea lui David lângă
împăraţi, pentru că făcuse bine
în Israel şi pentru Dumnezeu şi
pentru casa Lui.
Şi, după moartea lui Iehoia-

da, căpeteniile lui Iuda au venit
şi s-au plecat înaintea împăratu-
lui; atunci împăratul i-a ascultat.
Şi au părăsit casa DDDDDomnului,
Dumnezeul părinţilor lor, şi au
slujit aşerelor* şi idolilor: şi a
venit mânie** peste Iuda şi peste
Ierusalim pentru această vină a
lor. Şi DDDDDomnul a trimis* profeţi

*2 Împ. 11.19

*2 Împ. 11.21;
12.1.

*Cap. 26.4,5.

*2 Împ. 12.4.

*2 Împ. 12.7.
**Ex. 30.12-16
�Num. 1.50.
Fap. 7.44.

*Cap. 21.17.
**2 Împ. 12.4

*2 Împ. 12.9.

*Vers. 6.
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printre ei, ca să-i întoarcă la El;
şi au mărturisit împotriva lora,
dar ei n-au plecat urechea.
Şi Duhul* lui Dumnezeu a ve-

nit pesteb Zaharia, fiul preotului
Iehoiada, şi el s-a ridicat în pi-
cioare, mai sus de popor, şi le-a zis:
�Aşa zice Dumnezeu: Pentru ce căl-
caţi** poruncile DDDDDomnului? Nu veţi
reuşi! Pentru că L-aţi părăsit� pe
DDDDDomnul, şi El v-a părăsit�.
Şi au uneltit împotriva lui şi

l-au lovit* cu pietre, după porun-
ca împăratului, în curtea casei
DDDDDomnului. Şi împăratul Ioas nu
şi-a adus aminte de bunătatea
pe care i-o făcuse Iehoiada, tatăl
lui Zaharia, ci l-a ucis pe fiul lui.
Şi, când a murit, Zaharia a zis:
�Să vadă DDDDDomnul şi să judecec*!�
Şi a fost că, la sfârşitul anu-

lui, oştirea* Sirieid s-a suit împo-
triva lui Ioas; şi au intrat în Iuda
şi în Ierusalim şi au nimicit din po-
por pe toate căpeteniile poporului
şi au trimis toată prada lor la îm-
păratul Damascului. Pentru că
oştirea sirienilore a venit cu o cea-
tă mică* de oameni, dar DDDDDomnul
a dat** în mâna lor o oştire foarte
mare, pentru că părăsiseră pe DDDDDom-
nul Dumnezeul părinţilor lor. Ast-
fel sirienii au împlinit judecăţi�
asupra lui Ioas. Şi, după ce au ple-
cat de la el (pentru că l-au lăsat în
boli grele), slujitorii* săi au uneltit
împotriva lui, pentru sângele** fiu-
luif preotului Iehoiada, şi l-au ucis
pe patul său, iar el a murit. Şi l-au
înmormântat în cetatea lui David,
dar nu l-au înmormântat în mormin-
tele împăraţilor.
Şi aceştia sunt cei care au unel-

tit împotriva lui: Zabad*, fiul Şimea-
tei, amonita, şi Iozabad, fiul Şim-
ritei, moabita. Cât despre fiii lui şi
mărimea* poverilorg puse asupra
lui şi înnoirea casei lui Dumnezeu,
iată, acestea sunt scrise în istorisi-
rea Cărţii Împăraţilor. Şi Amaţia**,

fiul său, a împărăţit în locul său.
Amaţia era în vârstă de două-

zeci şi cinci* de ani când a înce-
put să împărăţească; şi a împă-
răţit douăzeci şi nouă de ani în
Ierusalim. Şi numele mamei lui
era Ioadan, din Ierusalim. Şi el a
făcut ce era drept în ochii DDDDDom-
nului, dar nu* cu o inimă întrea-
gă. Şi a fost aşa: când i s-a întă-
rit* împărăţia, a ucis pe slujitorii
lui care-l uciseseră pe împăra-
tul, tatăl său. Dar pe fiii lor nu i-a
ucis, ci a făcut cum este scris în
lege, în cartea lui Moise, în care
DDDDDomnul a poruncit, zicând: �Pă-
rinţii să nu fie omorâţi* pentru
copii, nici copiii să nu fie omo-
râţi pentru părinţi, ci fiecare să fie
omorât pentru păcatul lui�.
Şi Amaţia a adunat pe Iuda

şi i-a rânduit după casele lor
părinteşti, după căpeteniile pes-
te mii şi căpeteniile peste sute,
în tot Iuda şi Beniamin; şi i-a nu-
mărat de la* vârsta de douăzeci
de ani în sus şi i-a găsit: trei sute
de mii de oameni aleşi, care ie-
şeau la luptă, mânuind suliţa şi
scutulh. Şi a tocmit din Israel o
sută de mii de bărbaţi viteji
cu o sută de talanţi de argint.
Şi un om* al lui Dumnezeu a
venit la el, zicând: �Împărate, să
nu meargă cu tine oştirea lui Is-
rael, pentru că DDDDDomnul nu este
cu Israel, cu toţi fiii lui Efraim.
Dar, dacă vrei să mergi, fă-o;
fii tare pentru luptă: Dumnezeu
te va face să cazi înaintea vrăj-
maşului, pentru că Dumnezeu are
putere* să ajute şi să doboare�.
Şi Amaţia a zis omului lui Dum-
nezeu: �Dar ce vom face cu cei o
sută de talanţi pe care i-am dat
cetei lui Israel?� Şi omul lui Dum-
nezeu a zis: �DDDDDomnul poate* să-ţi
dea mai mult decât atât�.

Atunci Amaţia a despărţit
ceata care venise la el din Efraim,

*Jud. 6.34.
1 Cr. 12.18.
Cap. 15.1;
20.14.
**Num. 14.41
Pr. 28.13.
�Cap. 15.2.

*Mt. 23.35.
Fap. 7.58,59.

*Gen. 9.5.

*2 Împ. 12.17
Is. 7.2.

*Lev. 26.8.
Deut. 32.30.
Is. 30.17.
**Lev. 26.25.
Deut. 28.25.
�Cap. 22.8.
Is. 10.5.
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ca să se ducă acasă. Şi mânia
lor s-a aprins foarte mult împotri-va
lui Iuda; şi s-au întors acasă
în mare mânie.
Şi Amaţia s-a întărit şi şi-a

scos poporul şi a mers în Valea
Sării* şi a bătut zece mii dintre
fiii lui Seir. Şi fiii lui Iuda au
luat vii zece mii de captivi şi i-au
dus pe vârful stânciia şi i-au a-
runcat de pe vârful stâncii; şi
toţi au fost zdrobiţi.

Dar fiii cetei pe care o tri-
misese Amaţia înapoi, ca să nu
meargă cu el la luptă, au năvălit
asupra cetăţilor lui Iuda, de la
Samaria până la Bet-Horon, şi
au bătut dintre ei trei mii de inşi
şi au luat o mare pradă.
Şi a fost aşa: când s-a întors

Amaţia de la nimicirea edomiţi-
lor, a adus* pe dumnezeii fiilor
lui Seir şi i-a rânduit dumnezei
ai săi** şi s-a plecat înaintea lor
şi le-a ars tămâie. Şi mânia DDDDDom-
nului s-a aprins împotriva lui
Amaţia şi i-a trimis un profet,
care i-a zis: �Pentru ce cauţi pe
dumnezeii* poporului care n-au
salvat** pe poporul lor din mâna
ta?� Şi a fost aşa: pe când vor-
bea cu el, împăratul i-a zis: �Ai
fost făcut tu sfătuitor al împăra-
tului? Încetează, pentru ce să fii
lovit?� Atunci profetul a încetat
şi a zis: �Cunosc că Dumnezeu a
hotărât* să te nimicească, pentru
că ai făcut aceasta şi n-ai ascul-
tat de sfatul meu�.
Şi Amaţia, împăratul lui Iuda,

s-a sfătuit* şi a trimis la Ioas,
fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, îm-
păratul lui Israel, zicând: �Vino
să ne privim în faţă!� Şi Ioas,
împăratul lui Israel, a trimis la
Amaţia, împăratul lui Iuda, zi-
când: �Spinul care este în Liban
a trimis la cedrul care este în Li-
ban, zicând: «Dă pe fiica ta de
soţie fiului meu!» Şi a trecut o

fiară a câmpului care este în Li-
ban şi a călcat în picioare spi-
nul. Tu zici: «Iată, am bătut Edomul!»
şi inima ta te-a înălţat, ca
să te lauzi*. Rămâi acum acasă!
De ce să te prindăb nenorocirea,
ca să cazi, tu, şi Iuda odată cu tine?�

Dar Amaţia n-a ascultat, pen-
tru că era de la* Dumnezeu să-i
dea în mâna vrăjmaşului, pentru
că au căutat** pe dumnezeii
Edomului. Şi Ioas, împăratul lui
Israel, s-a suit şi s-au privit în
faţă, el şi Amaţia, împăratul lui Iu-
da, în Bet-Şemeşul* care este în
Iuda. Şi Iuda a fost bătut înaintea
lui Israel şi au fugit fiecare la
cortul său. Şi Ioas, împăratul lui
Israel, l-a prins pe Amaţia, împă-
ratul lui Iuda, pe fiul lui Ioas,
fiul lui Ioahaz*, în Bet-Şemeş şi
l-a dus la Ierusalim şi a dărâ-
mat zidul Ierusalimului, de la
Poarta lui Efraim până la Poarta
Unghiului, patru sute de coţi. Şi a
luat tot aurul şi argintul şi toate
vasele care se aflau în casa lui
Dumnezeu, la Obed-Edom*, şi în
vistieriile casei împăratului, şi
ostatecic, şi s-a întors la Samaria.
Şi Amaţia*, fiul lui Ioas, îm-

păratul lui Iuda, a trăit cinci-
sprezece ani după moartea lui
Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui
Israel. Şi celelalte fapte ale lui
Amaţia, cele dintâi şi cele de pe
urmă, nu sunt scrise în Cartea
Împăraţilor lui Iuda şi ai lui Isra-
el? Şi, de pe timpul când Ama-
ţia s-a abătut de la a-L urma pe
DDDDDomnul, au uneltit împotriva lui
în Ierusalim, şi el a fugit la La-
chis; şi au trimis după el la La-
chis şi l-au omorât acolo. Şi l-au
adus pe cai şi l-au înmormântat
cu părinţii săi în cetatea lui Iuda.
Şi tot poporul lui Iuda a luat

pe Oziad*, care era în vârstă de
şaisprezece ani, şi l-a făcut îm-
părat în locul tatălui său, Amaţia.

*2 Împ. 14.7.

*Cap. 28.23.
**Ex. 20.3,5.

*Ps. 96.5.
**Vers. 11.

*1 Sam. 2.25

*2 Împ. 14.8;
14.9.
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El a reconstruit Elotul şi l-a adus îna-
poi lui Iuda, după ce a ador-mit
împăratul cu părinţii săi.

Ozia era în vârstă de şaispre-
zece ani când a început să împă-
răţească şi a împărăţit cincizeci şi
doi de ani în Ierusalim. Şi numele
mamei lui era Iecolia, din Ierusa-
lim. Şi el a făcut ce era drept* în
ochii DDDDDomnului, după toate câte
făcuse Amaţia, tatăl său. Şi a cău-
tat pe Dumnezeu în zilele lui Za-
haria, care avea pricepere* în
viziunile lui Dumnezeua: şi, în
zilele cât a căutat** pe DDDDDomnul,
Dumnezeu l-a făcut să prospere.
Şi a ieşit şi s-a luptat* cu fi-

listenii şi a dărâmat zidul Gatului
şi zidul Iabnei şi zidul Asdodu-
lui; şi a construit cetăţi în Asdod
şi între filisteni. Şi Dumnezeu l-a
ajutat împotriva filistenilor* şi
împotriva arabilor care locuiau în
Gur-Baal şi împotriva maoni-
ţilorb. Şi amoniţii au dat* lui Ozia
tribut; şi numele lui s-a răspândit
până la intrarea Egiptului, pentru
că se întărise foarte mult.
Şi Ozia a construit turnuri în

Ierusalim, la Poarta* Unghiului şi
la Poarta Văii şi la unghiul zidu-
lui şi le-a întărit. Şi a construit
turnuri în pustiu şi a săpat multe
fântâni, pentru că avea turme
mari, atât în şes cât şi în podiş,
lucrători ai pământului şi viticul-
tori pe munţi şi la Carmel, pentru
că iubea lucrarea pământuluic.
Şi Ozia avea o oştired de lup-

tători care ieşeau la luptă în cete,
după numărul numărătorii lor,
prin mâna scriitorului Ieiel, şi a lui
Maaseia, supraveghetorul, sub
mâna lui Hanania, dintre căpete-
niile împăratului. Tot numărul ca-
pilor părinteşti ai bărbaţilor vi-
teji era două mii şase sute. Şi
sub mâna lor era tăria unei oştiri
de trei sute şapte mii cinci sute,
care făceau război cu mare pu-

tere, ca să ajute pe împărat îm-
potriva vrăjmaşului. Şi Ozia a
pregătit pentru ei, pentru toată
oştirea, scuturi mici şi suliţe şi
coifuri şi platoşee şi arcuri şi
praştii de pietre. Şi a făcut în
Ierusalim maşini, inventate de
oameni pricepuţi*, care să fie pe
turnuri şi pe colţuri, ca să tragă
cu săgeţi şi cu pietre mari. Şi
numele lui s-a răspândit departe,
pentru că a fost ajutat în chip
minunat, până s-a întărit.

Dar, după ce s-a întărit*, i s-a
înălţat** inima până la căderef şi
a păcătuit împotriva DDDDDomnului
Dumnezeului său, pentru că a
mers� în templul DDDDDomnului ca să
ardă tămâie pe altarul tămâiei.
Şi Azaria*, preotul, a intrat după
el, şi cu el optzeci de bărbaţi vi-
teji, preoţi ai DDDDDomnului. Şi s-au
împotrivit împăratului Ozia şi
i-au zis: �Nu este pentru* tine,
Ozia, să arzi tămâie înaintea
DDDDDomnului, ci pentru preoţi**, fiii
lui Aaron, care sunt consacraţi
să ardă tămâie. Ieşi din locaşul
sfânt, pentru că ai păcătuit; şi
nu va fi spre onoarea ta din par-
tea DDDDDomnului Dumnezeu�.
Şi Ozia s-a mâniat. Şi în mâna

lui era tămâietoarea, ca să ardă
tămâie. Şi, pe când se mânia pe
preoţi, a izbucnit lepra* pe frun-
tea lui, înaintea ochilor preoţilor,
în casa DDDDDomnului, lângă altarul
tămâiei. Şi Azaria, marele preot,
şi toţi preoţii s-au uitat spre el
şi, iată, era lepros pe fruntea lui;
şi l-au scos repede de acolo şi
chiar el s-a grăbit* să iasă, pentru
că DDDDDomnul îl lovise.
Şi împăratul Ozia* a fost le-

pros până în ziua morţii lui; şi a
locuit într-o casă de izolare**,
fiind lepros, pentru că a fost înde-
părtat din casa DDDDDomnului. Şi Io-
tam, fiul său, era peste casa îm-
păratului, judecând poporul ţării.
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Şi celelalte fapte ale lui Ozia,
cele dintâi şi cele de pe urmă,
le-a scris profetul Isaia*, fiul lui
Amoţ. Şi Ozia a adormit* cu
părinţii săi şi l-au înmormântat cu
părinţii săi în ogorul de înmor-
mântare al împăraţilor, pentru că
au zis: �Este lepros�. Şi Iotam,
fiul său, a împărăţit în locul său.

Iotam era în vârstă de două-
zeci şi cinci* de ani când a înce-
put să împărăţească şi a împă-
răţit şaisprezece ani în Ierusalim;
şi numele mamei lui era Ieruşa,
fiica lui Ţadoc. Şi el a făcut ce
era drept în ochii DDDDDomnului, după
toate câte făcuse Ozia, tatăl său;
numai că n-a intrat în templul
DDDDDomnului. Şi poporul se strica*
tot mai mult. El a reconstruit
Poarta de Sus a casei DDDDDomnului
şi a construit mult pe zidul lui
Ofela*. Şi a construit cetăţi în
ţinutul muntos al lui Iuda şi a
construit cetăţi întărite şi turnuri
în păduri.
Şi s-a luptat cu împăratul fii-

lor lui Amon*; şi i-a învins. Şi fiii
lui Amon i-au dat în acelaşi an o
sută de talanţi de argint şi zece mii
de corib de grâu şi zece mii de
orz; aceasta i-au dat fiii lui Amon
şi în al doilea şi în al treilea an.
Şi Iotam a ajuns tare, pentru

că şi-a rânduit căile* înaintea
DDDDDomnului Dumnezeului său.
Şi celelalte fapte ale lui Io-

tam şi toate războaiele sale şi căi-
le sale, iată, sunt scrise în Cartea
Împăraţilor lui Israel şi ai lui Iu-
da. El era în vârstă de douăzeci
şi cinci de ani când a început să
împărăţească şi a împărăţit şai-
sprezece ani în Ierusalim. Şi Io-
tam a adormit* cu părinţii săi şi
l-au înmormântat în cetatea lui
David. Şi Ahaz, fiul său, a îm-
părăţit în locul său.

Ahaz era în vârstă de două-
zeci* de ani când a început să

împărăţească şi a împărăţit şai-
sprezece ani în Ierusalim, dar n-a
făcut ce era drept în ochii DDDDDom-
nului, ca David, tatăl său, ci a
umblat în căile împăraţilor lui
Israel şi chiar a făcut chipuri*
turnate baalilor** şi a ars tămâiec

în Valea* Fiului lui Hinom şi a
trecut** pe fiii săi prin foc�, după
urâciunile naţiunilor pe care le
alungase�� DDDDDomnul dinaintea
fiilor lui Israel. Şi a jertfit şi a ars
tămâie pe înălţimi şi pe dealuri
şi sub orice copac verde.

De aceea, DDDDDomnul Dumne-
zeul său l-a dat* în mâna împă-
ratului Sirieid; şi ei l-au lovit** şi
au luat de la el mulţi captivi şi
i-au dus la Damasc.

Ba a fost dat şi în mâna îm-
păratului lui Israel, şi el l-a lovit
cu mare măcel. Pentru că Pecah*,
fiul lui Remalia, a ucis în Iuda o
sută douăzeci de mii într-o zi,
toţi bărbaţi viteji, pentru că pă-
răsiseră** pe DDDDDomnul Dumne-
zeul părinţilor lor. Şi Zicri, un
viteaz din Efraim, a ucis pe Ma-
aseia, fiul împăratului, şi pe Az-
ricam, căpetenia casei, şi pe
Elcana, al doilea după împărat.
Şi fiii lui Israel au luat captivi
de la fraţii* lor două sute de mii
de femei, fii şi fiice, şi au luat o
mare pradă de la ei şi au adus
prada la Samaria.

Dar era acolo un profet* al
DDDDDomnului, al cărui nume era
Oded. Şi el a ieşit înaintea oş-
tirii care venea la Samaria şi
le-a zis: �Iată, pentru că DDDDDomnul
Dumnezeul părinţilor voştri S-a
mâniat pe Iuda, i-a dat** în
mâna voastră, şi voi i-aţi ucis
cu o furie care ajunge până la ce-
ruri�; şi acum socotiţi să vă su-
puneţi pe fiii lui Iuda şi ai Ieru-
salimului ca robi* şi roabe? Nu
sunt cu voi, chiar cu voi, vino-
văţii împotriva DDDDDomnului Dumne-
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zeului vostru? Şi acum asculta-
ţi-mă şi trimiteţi înapoi pe cap-
tivii pe care i-aţi luat de la fraţii
voştri; pentru că mânia* aprinsă a
DDDDDomnului este asupra voastră�.
Şi câţiva bărbaţi dintre capii

fiilor lui Efraim: Azaria, fiul lui
Iohanan, Berechia, fiul lui Me-
şilemot, şi Ezechia, fiul lui Şa-
lum, şi Amasa, fiul lui Hadlai,
s-au ridicat împotriva celor care
veneau de la luptă şi le-au zis: �Să
nu aduceţi aici pe captivi. Pentru
că, la vina noastră faţă de DDDDDom-
nul, voi vă gândiţi să mai adău-
gaţi la păcatele noastre şi la vi-
novăţiile noastre: pentru că vina
noastră este mare şi mânie aprin-
să este asupra lui Israel�.
Şi ostaşii au lăsat pe captivi şi

prada înaintea căpeteniilor şi a
întregii adunări. Şi bărbaţii care
au fost numiţi* pe nume s-au
ridicat şi au luat pe captivi, iar pe
toţi cei care erau goi i-au îmbră-
cat din pradă; şi i-au îmbrăcat
şi i-au încălţat şi le-au dat să
mănânce** şi să bea şi i-au uns
şi i-au pus pe măgari pe toţi cei
care erau slabi şi i-au dus la Ie-
rihon, cetatea Palmierilor�, la
fraţii lor. Şi s-au întors în Samaria.

În timpul* acela, împăratul
Ahaz a trimis la împăraţii Asiriei,
ca să-l ajute. Şi edomiţii* au ve-
nit din nou şi au bătut pe Iuda şi
au luat captivi. Şi filistenii* au
năvălit asupra cetăţilor din şes şi
de la sud ale lui Iuda şi au luat
Bet-Şemeşul şi Aialonul şi Ghe-
derotul şi Socoul şi cetăţile sale
şi Timna şi cetăţile sale şi Ghim-
zoul şi cetăţile sale: şi au locuit
acolo. Şi DDDDDomnul a smerit pe Iuda,
din cauza lui Ahaz, împăratul* lui
Israel, pentru că el îl făcuse pe
Iuda fără frâu** şi lucrase cu
foarte mare necredincioşie faţă de
DDDDDomnul. Şi Tilgat-Pilneser*, îm-
păratul Asiriei, a venit la el şi l-a
strâmtorat şi nu l-a ajutat. Pentru

că Ahaz a jefuita casa DDDDDomnului şi
casa împăratului şi a căpeteniilor
şi a dat împăratului Asiriei; dar
nu i-a fost de nici un ajutor.
Şi, în timpul strâmtorării sale,

a lucrat cu şi mai multă necre
dincioşie împotriva DDDDDomnului
acest împărat Ahaz. Şi a jertfit*
dumnezeilor din Damasc care-l
bătuseră; şi a zis: �Pentru că dum-
nezeii împăraţilor Sirieib îi ajută,
le voi jertfi şi ei mă vor aju-
ta**�. Dar ei au fost căderea lui
şi a întregului Israel.
Şi Ahaz a strâns uneltele casei

lui Dumnezeu, a tăiat în bucăţi
uneltele casei lui Dumnezeu şi a
închis* uşile casei DDDDDomnului şi
şi-a făcut altare în fiecare colţ
al Ierusalimului. Şi în fiecare ce-
tate a lui Iuda a făcut înălţimi, ca
să ardă tămâie altor dumnezei;
şi a întărâtat mânia DDDDDomnului
Dumnezeului părinţilor săi.
Şi celelalte* fapte ale lui şi

toate căile lui, cele dintâi şi cele
de pe urmă, iată, sunt scrise în
Cartea Împăraţilor lui Iuda şi ai
lui Israel. Şi Ahaz a adormit cu
părinţii săi şi l-au înmormântat în
cetate, în Ierusalim; dar nu l-au
adus* în mormintele împăraţilor
lui Israel. Şi Ezechia, fiul său, a
împărăţit în locul său.

Ezechia* a început să împă-
răţească pe când era în vârstă
de douăzeci şi cinci de ani şi a
împărăţit douăzeci şi nouă de
ani în Ierusalim. Şi numele mamei
lui era Abiia, fiica lui Zaharia**.
Şi el a făcut ce era drept* în o-
chii DDDDDomnului, după toate câte
făcuse David, tatăl său.

În anul întâi al împărăţiei sa-
le, în luna întâi, a deschis* uşile
casei DDDDDomnului şi le-a reparat.
Şi a adus înăuntru pe preoţi şi
pe leviţi şi i-a adunat în locul
deschis dinspre răsărit şi le-a zis:
�Ascultaţi-mă, leviţilor: sfinţi-
ţi-vă* acum şi sfinţiţi casa DDDDDom-
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nului Dumnezeului părinţilor
voştri şi scoateţi necurăţia din
sfântul locaş. Pentru că părinţii
noştri au păcătuit şi au făcut
rău în ochii DDDDDomnului Dumnezeu-
lui nostru şi L-au părăsit, şi şi-au
întors* faţa de la locaşul DDDDDom-
nului, şi şi-au întors spatele.
Ba au închis* şi uşile pridvorului
şi au stins candelele şi n-au ars
tămâie, nici n-au adus ardere-de-
tot Dumnezeului lui Israel, în
sfântul locaş. Şi mânia* DDDDDom-
nului a fost peste Iuda şi Ierusa-
lim şi i-a dat** tulburării, pusti-
irii şi fluieratuluia�, după cum
vedeţi cu ochii voştri. Şi, iată,
părinţii* noştri au căzut ucişi de
sabie, iar fiii noştri şi fiicele noas-
tre şi soţiile noastre sunt în cap-
tivitate pentru aceasta. Acum eu
am pe inimă să fac un legământ*
cu DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel,
ca să se întoarcă de la noi a-
prinderea mâniei Sale. Fiii mei,
nu fiţi nepăsători; pentru că pe
voi v-a ales* DDDDDomnul să staţi îna-
intea Lui, să-I slujiţi şi să fiţi
slujitorii Lui şi să ardeţi tămâie�.
Şi s-au ridicat leviţii: Mahat*,

fiul lui Amasai, şi Ioel, fiul lui
Azaria, dintre fiii chehatiţilor**;
şi dintre fiii lui Merari: Chis, fiul
lui Abdi, şi Azaria, fiul lui Ieha-
leleel; şi dintre gherşoniţi: Ioah,
fiul lui Zima, şi Eden, fiul lui Io-
ah; şi dintre fiii lui Eliţafan: Şimri
şi Ieiel; şi dintre fiii lui Asaf: Za-
haria şi Matania; şi dintre fiii lui
Heman: Iehiel şi Şimei; şi dintre
fiii lui Iedutun: Şemaia şi Uziel.
Şi au adunat pe fraţii lor şi

s-au sfinţit* şi au mers după
porunca împăratului, prin cuvinte-
le DDDDDomnului, ca să cureţe** casa
DDDDDomnului. Şi preoţii au intrat
înăuntrul casei DDDDDomnului, ca s-o
cureţe, şi au scos în curtea casei
DDDDDomnului toată necurăţia pe
care au găsit-o în templul DDDDDom-
nului. Şi leviţii au luat-o ca s-o

scoată afară la pârâul Chedron*.
Şi au început să facă sfinţirea în
întâia zi a lunii întâi; şi, în ziua
a opta a lunii, au venit în pridvo-
rul DDDDDomnului; şi au sfinţit casa
DDDDDomnului în opt zile şi, în ziua
a şaisprezecea a lunii întâi, au
terminat.
Şi au intrat la împăratul Eze-

chia şi au zis: �Am curăţit toată
casa DDDDDomnului şi altarul arde-
rii-de-tot şi toate uneltele lui şi
masa pâinilor pentru punerea
înainte şi toate uneltele ei. Şi am
pregătit şi am sfinţit toate unel-
tele pe care le aruncaseb* împă-
ratul Ahaz în timpul împărăţiei
lui, în necredincioşia lui; şi, iată,
sunt înaintea altarului DDDDDomnului�.
Şi împăratul Ezechia s-a scu-

lat de dimineaţă şi a adunat pe
căpeteniile cetăţii şi s-a suit la
casa DDDDDomnului. Şi au adus şapte
boi şi şapte berbeci şi şapte miei
şi şapte ţapi ca jertfă pentru pă-
cat*, pentru împărăţie, şi pentru
locaşul sfânt şi pentru Iuda. Şi a
poruncit fiilor lui Aaron, preoţi-
lor, să-i aducăc pe altarul DDDDDomnu-
lui. Şi au înjunghiat boii, iar preoţii
au luat sângele şi l-au stropit* pe
altar; şi au înjunghiat berbecii şi
au stropit sângele pe altar; şi
au înjunghiat mieii şi au stropit
sângele pe altar. Şi au apropiat
ţapii jertfei pentru păcat înaintea
împăratului şi a adunării şi şi-au
pus mâinile* peste ei; şi preoţii
i-au înjunghiat şi au făcut cu-
răţire de păcat cu sângele lor pe
altar, ca să facă ispăşire* pentru
tot Israelul; pentru că împăra-
tul a zis: �Pentru tot Israelul
este arderea-de-tot şi jertfa pen-
tru păcat�.
Şi a pus* pe leviţi în casa

DDDDDomnului cu chimvale, cu lire şi
cu harfe, după porunca** lui Da-
vid şi a lui Gad�, văzătorul îm-
păratului, şi a lui Natan, profe-
tul; pentru că porunca�� era de
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la DDDDDomnul, prin profeţii Săi.
Şi leviţii au stat cu instrumente-
le* lui David şi preoţii cu trâm-
biţele**.
Şi Ezechia a poruncit să se

aducă arderea-de-tot pe altar.
Şi, în clipa când a început arde-
rea-de-tot, a început cântarea*
DDDDDomnului, şi trâmbiţele împre-
ună cu instrumentele lui David,
împăratul lui Israel. Şi toată a-
dunarea s-a închinat, şi cântăreţii
au cântat, şi trâmbiţaşii au sunat;
toate acestea până s-a terminat
arderea-de-tot.
Şi, când au terminat de adus

arderea-de-tot, împăratul* şi toţi
câţi se aflau cu el s-au plecata şi
s-au închinat. Şi împăratul Eze-
chia şi căpeteniile au poruncit le-
viţilor să-L laude pe DDDDDomnul cu
cuvintele lui David şi ale lui Asaf,
văzătorul. Şi au cântat laude cu
bucurie şi şi-au plecat capetele
şi s-au închinat.
Şi Ezechia a răspuns şi a zis:

�Acum v-aţi consacrat pentru
DDDDDomnul; apropiaţi-vă şi aduceţi
jertfe şi daruri* de mulţumireb în
casa DDDDDomnului! Şi adunarea a
adus jertfe şi daruri de mulţumi-
re; şi toţi care erau cu inima bine-
voitoare** au adus arderi-de-tot.
Şi numărul arderilor-de-tot

pe care le-a adus adunarea era:
şaptezeci de boi, o sută de berbeci,
două sute de miei; toate acestea
erau ca ardere-de-tot pentru
DDDDDomnul. Şi cele consacrate erau:
şase sute de boi şi trei mii de oi.
Dar erau prea puţini preoţi şi
n-au putut să jupoaie toate arde-
rile-de-tot; şi fraţii* lor, leviţii,
i-au ajutat până s-a terminat lu-
crul şi până s-au sfinţit preoţii;
pentru că leviţii** erau mai
drepţi� la inimă, ca să se sfinţeas-
că��, decât preoţii. Şi erau foarte
multe arderi-de-tot, cu grăsimea*
jertfelor de pace şi cu darurile**
de băutură pentru arderea-de-tot.

Şi slujba casei DDDDDomnului a
fost rânduită din nou. Şi Ezechia
şi tot poporul s-au bucurat că
Dumnezeu pregătise pe popor,
pentru că lucrul s-a făcut pe ne-
aşteptate.
Şi Ezechia a trimis la tot Is-

raelul şi Iuda şi a scris scrisori şi
lui Efraim şi lui Manase, să vină
la casa DDDDDomnului, la Ierusalim,
să sărbătoreascăc Paştele DDDDDom-
nului Dumnezeului lui Israel. Şi
împăratul s-a sfătuit cu căpeteniile
lui şi cu toată adunarea, la Ie-
rusalim, să sărbătorească Paştele
în luna* a doua; pentru că n-au
putut să-l sărbătorească la tim-
pul* rânduitd, pentru că nu se sfin-
ţiseră** destui preoţi şi poporul
nu se adunase încă la Ierusalim.
Şi lucrul a fost drept în ochii îm-
păratului şi în ochii întregii a-
dunări. Şi au hotărât să facă un
anunţe în tot Israelul, de la Beer-
Şeba până la Dan, ca să vină să
sărbătorească Paştele DDDDDomnului
Dumnezeului lui Israel, la Ieru-
salim: pentru că de mult nu le
sărbătoriseră cum era scris.
Şi alergătorii* au mers cu scri-

sorile din mâna împăratului şi
a căpeteniilor sale în tot Israelul
şi Iuda şi, după porunca împă-
ratului, ziceau: �Fii ai lui Israel,
întoarceţi-vă** la DDDDDomnul, Dum-
nezeul lui Avraam, Isaac şi Isra-
el, şi El Se va întoarce la rămă-
şiţa� care a scăpat dintre voi din
mâna împăraţilor�� Asiriei. Şi nu
fiţi ca părinţii* voştri şi ca fraţii
voştri, care au păcătuit împotriva
DDDDDomnului Dumnezeului părin-
ţilor lor, încât i-a dat pustiirii,
aşa** cum vedeţi. Şi nu vă înţe-
peniţi* grumazurile ca părinţii
voştri; daţi mâna DDDDDomnului şi
veniţi la locaşul Lui cel sfânt pe
care l-a sfinţit pentru totdeauna
şi slujiţi DDDDDomnului Dumnezeu-
lui vostru, ca să se întoarcă de la
voi aprinderea mâniei** Sale.

*Amos 6.5.
**Num. 10.8;
10.10.
1 Cr. 15.24;
16.6.
Cap. 5.12.

*Cap. 23.18.

*Cap. 20.18.

*Lev. 7.12.
**Ex. 35.5;
35.22.

*Cap. 35.11.
**Cap. 30.3.
�Ps. 7.10.
��Vers. 5.

*Lev. 3.16.
**Num. 15.5;
15.7,10.
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36

2

3

4

5

6

7

8

*Num. 9.10;
9.11.
Vers. 13,15.

*Ex. 12.6,18.
**Cap. 29.17;
29.34.

*Est. 8.14.
Iov 9.25.
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Pentru că, dacă vă veţi întoarce
la DDDDDomnul, fraţii voştri şi fiii
voştri vor găsi milă* înaintea
celor care i-au luat captivi şi se
vor întoarce în ţara aceasta: pen-
tru că DDDDDomnul Dumnezeul vostru
este milos** şi îndurător şi nu-Şi
va întoarce faţa de la voi, dacă
vă veţi întoarce� la El�.
Şi alergătorii au trecut din ce-

tate în cetate prin ţara lui Efraim
şi a lui Manase, până la Zabulon;
dar au râs* de ei şi şi-au bătut
joc de ei. Totuşi, unii* bărbaţi din
Aşer şi din Manase şi din Zabu-
lon s-au smerit şi au venit la Ieru-
salim. Şi mâna* lui Dumnezeu a
fost peste Iuda şi le-a dat aceeaşi
inimă, ca să împlinească porunca
împăratului şi a căpeteniilor, după
cuvântul** DDDDDomnului.
Şi s-a adunat mult popor la

Ierusalim ca să ţină sărbătoarea
Azimelor* în luna a doua: o foarte
mare adunare. Şi s-au ridicat
şi au îndepărtat altarele* care
erau în Ierusalim şi au îndepărtat
toate altarele tămâiei şi le-au a-
runcat în pârâul** Chedron.
Şi au înjunghiat paştele la

paisprezece ale lunii a doua; şi
preoţii şi leviţii s-au ruşinat* de ei
înşişi şi s-au sfinţit; şi au adus ar-
derile-de-tot în casa DDDDDomnului. Şi
au stat la locul* lor, după obiceiul
lor, după legea lui Moise, omul
lui Dumnezeu. Preoţii au stropit
sângele luat din mâna leviţilor.
Pentru că erau mulţi în adunare
care nu se sfinţiseră, de aceea
leviţii* au luat asupra lor înjun-
ghierea paştelor pentru oricine
nu era curat, ca să-i sfinţească
DDDDDomnului; pentru că o mulţime
din popor, mulţi* din Efraim şi
din Manase, din Isahar şi din Za-
bulon nu se curăţiseră şi au mân-
cat** paştele altfel decât era scris.
Dar Ezechia s-a rugat pentru ei,
zicând: �DDDDDomnul, care este bun,

să ierte fiecăruiaa care şi-a în-
dreptat* inima să caute pe Dum-
nezeu, pe DDDDDomnul Dumnezeul
părinţilor săi, deşi nu potrivit
curăţirii sfântului locaş�. Şi DDDDDom-
nul a ascultat pe Ezechia şi a vin-
decat pe popor.
Şi fiii lui Israel care se aflau

în Ierusalim au ţinut sărbătoarea
Azimelor* şapte zile, cu mare bu-
curie; şi leviţii şi preoţii lăudau
pe DDDDDomnul zi de zi cu instrumente
de laudăb DDDDDomnului. Şi Ezechia
a vorbit inimii tuturor leviţilor
care aveau* pricepere în cunoş-
tinţa bună a DDDDDomnului. Şi au mân-
cat porţia rânduită în cele şapte
zile, aducândc jertfe de pace şi
înălţând** pe DDDDDomnuld Dumne-
zeul părinţilor lor.
Şi toată adunarea s-a sfătuit

să ţină alte* şapte zile; şi au ţinut
cele şapte zile, cu bucurie. Pen-
tru că Ezechia, împăratul lui Iu-
da, a dat adunării* ca dar ridicat
o mie de boi şi şapte mii de oi;
şi căpeteniile au dat adunării o mie
de boi şi zece mii de oi; şi un ma-
re număr de preoţi s-au sfinţit**.
Şi toată adunarea lui Iuda s-a bu-
curat, şi preoţii şi leviţii şi toată
adunarea care venise din Israel şi
străinii care veniseră din ţara lui
Israel şi cei care locuiau* în Iuda.
Şi a fost mare bucurie în Ierusa-
lim, pentru că, din zilele lui So-
lomon*, fiul lui David, împăratul
lui Israel, nu fusese aşa ceva în
Ierusalim. Şi preoţii şi leviţii s-au
ridicat şi au binecuvântat* popo-
rul; şi glasul lor a fost auzit şi
rugăciunea lor s-a suit până la
locuinţa** Sa cea sfântă, în ceruri.
Şi, când s-au terminat toate

acestea, tot Israelul, câţi erau de
faţă, au ieşit prin cetăţile lui Iuda
şi au sfărâmat* stâlpiie şi au tăiat
aşerele şi au dărâmat înălţimile
şi altarele în tot Iuda şi în Benia-
min şi în Efraim şi în Manase, până

*Ps. 106.46.
**Ex. 34.6.
Mica 7.18.
�Is. 55.7.

*Cap. 36.16.

*Cap. 11.16.
Vers. 18,21.

*2 Cor. 3.5.
Filip. 2.13.
Ev. 13.20,21.
**Cap. 29.25

*Lev. 23.6.
Num. 9.11.

*Cap. 28.24.
**Cap. 29.16

*Cap. 29.34.

*Cap. 35.10;
35.15.

*Cap. 29.34.

*Vers. 1,11,25
**Ex. 12.43.
Num. 9.10.
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le-au nimicit pe toate. Şi toţi
fiii lui Israel s-au întors fiecare la
stăpânirea sa, în cetăţile lor.
Şi Ezechia a aşezat cetele*

preoţilor şi ale leviţilor după cetele
lor, pe fiecare după slujba sa,
preoţii ca şi leviţii, pentru arde-
rea-de-tot** şi pentru jertfele de
pace, ca să slujească şi să aducă
mulţumiri şi laude în porţile tabe-
relor DDDDDomnului. Şi a hotărât par-
tea împăratului din averea* sa
pentru arderile-de-tot: pentru
arderile-de-tot de dimineaţă şi
de seară şi pentru arderile-de-tot
ale sabatelor şi ale lunilor noi şi
ale sărbătorilor, după cum este
scris în legea** DDDDDomnului. Şi a po-
runcit poporului care locuia în
Ierusalim să dea partea* preoţi-
lor şi a leviţilor, ca să se întărească
în legea** DDDDDomnului. Şi cum a ie-
şit poruncaa, fiii lui Israel au
dat din belşugb cele dintâi roade*
de grâu, must şi untdelemn şi
miere şi din tot venitul câmpului
şi au adus zeciuială** din toate
din belşug. Şi fiii lui Israel şi ai
lui Iuda, care locuiau în cetăţile
lui Iuda, au adus şi ei zeciuiala din
boi şi din oi şi zeciuiala* din lu-
crurile sfinte care erau consacra-
te DDDDDomnului Dumnezeului lor şi
le-au pus grămezi-grămezi. În
luna a treia au început să pună
grămezile şi în luna a şaptea
le-au terminat. Şi Ezechia şi căpe-
teniile au venit şi au văzut grăme-
zile şi au binecuvântat pe DDDDDom-
nul şi pe poporul Său, Israel.
Şi Ezechia a întrebat pe pre-

oţi şi pe leviţi despre grămezi.
Şi Azaria, marele preot din casa*
lui Ţadoc, i-a vorbit şi a zis: �De
când** au început să aducă daru-
rile ridicate în casa DDDDDomnului, am
mâncat şi ne-am săturat şi am
mai lăsat o mulţime: pentru că
DDDDDomnul a binecuvântat pe popo-
rul Său şi ce a rămas este grăma-
da aceasta mare�!�

Şi Ezechia a poruncit să pre-
gătească* nişte cămări în casa
DDDDDomnului; şi le-au pregătit. Şi
au adus darurile ridicate şi ze-
ciuielile şi lucrurile închinate, cu
credincioşie; şi Conania*, levitul,
era căpetenie peste ele, şi Şimei,
fratele său, era al doilea. Şi Ie-
hiel şi Azazia şi Nahat şi Asael
şi Ierimot şi Iozabad şi Eliel şi
Ismachia şi Mahat şi Benaia erau
supraveghetori sub mâna lui Co-
nania şi a lui Şimei, fratele său,
după porunca lui Ezechia, îm-
păratul, şi a lui Azaria, căpetenia*
casei lui Dumnezeu.
Şi Kore, fiul lui Imna, levitul,

uşierul dinspre răsărit, era peste
darurile de bunăvoie* ale lui
Dumnezeu, ca să împartă daruri-
le ridicate ale DDDDDomnului şi lucru-
rile preasfinte. Şi sub mâna lui
erau Eden* şi Miniamin şi Iosua
şi Şemaia, Amaria şi Şecania, în
cetăţile** preoţilor, în slujba lor
de încredere, ca să dea� fraţilor
lor după cete, celui mai mare, ca
şi celui mai mic, în afară de cei
de parte bărbătească înscrişi în
registrul genealogic de la vârsta
de trei ani în sus � tuturor celor
care intrau în casa DDDDDomnului,
după datoria cerută de fiecare
zi, pentru slujba lor, în îndatori-
rile lor, după cetele lor; tot aşa
preoţilor înscrişi după casele lor
părinteşti, şi leviţilor, de la vârsta
de douăzeci* de ani în sus, în
îndatoririle lor, după cetele lor;
şi tuturor pruncilor lor, soţiilor
lor, şi fiilor lor, şi fiicelor lor,
întregii adunări a celor înscrişi
în registru; pentru că în credin-
cioşia lor s-au sfinţit pe ei înşişi,
ca să fie sfinţic.
Şi pentru fiii lui Aaron, pre-

oţii, care erau în ţinuturile din
împrejurimile* cetăţilor lor, erau
în fiecare cetate bărbaţi numiţi**
pe nume, ca să dea părţi tuturor
celor de parte bărbătească dintre

*1 Cr. 23.6;
24.1.
**1 Cr. 23.30;
23.31.

*Cap. 35.7.
**Num. 28.1

*Num. 18.8.
Neem. 13.10
Ezec. 44.29.
**Mal. 2.7.

*Ex. 22.29.
Neem. 13.12
**Lev. 27.30
Deut. 14.28;
26.12,13.

*Lev. 27.30.
Deut. 14.28.

*1 Cr. 6.8,9.
**Mal. 3.10.
�Ex. 36.5.
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preoţi şi tuturor celor dintre le-
viţi, celor înscrişi în registru.
Şi Ezechia a făcut aşa în tot

Iuda şi a făcut ce era bine* şi
drept şi adevărat înaintea DDDDDom-
nului Dumnezeului său. Şi în fie-
care lucru pe care l-a început în
slujba casei lui Dumnezeu şi în
lege şi în porunci, ca să caute pe
Dumnezeul său, a lucrat cu toată
inima lui şi a prosperat*.

După aceste lucruri şi aceas-
tă credincioşie, Sanherib*, împă-
ratul Asiriei, a venit şi a intrat în
Iuda şi şi-a aşezat tabăra împotri-
va cetăţilor întărite şi spunea că
avea să le cucereascăa. Şi, când a
văzut Ezechia că venea Sanherib
şi că ţinteab să lupte împotriva
Ierusalimului, s-a sfătuit cu căpe-
teniile sale şi cu vitejii săi să as-
tupe izvoarele de apă care erau
afară din cetate; şi ei l-au ajutat. Şi
s-a strâns popor mult şi au astu-
pat toate izvoarele* şi pârâulc care
curge prin mijlocul ţării, zicând:
�Pentru ce să vină împăraţiid A-
siriei şi să găsească apă multă?�
Şi s-a întărit* şi a reconstruit**
tot zidul care era dărâmat şi l-a
înălţat până la turnuri şi a zidit
pe din afară un alt zid şi a întă-
rit Miloe� din cetatea lui David şi
a făcut o mulţime de săgeţi şi
scuturi.
Şi a pus căpetenii de război

peste popor şi i-a adunat la sine
în locul deschis de la poarta ce-
tăţii; şi le-a vorbit inimii*,
zicând: �Fiţi tari* şi curajoşi!
Nu vă temeţi** şi nu vă înspăi-
mântaţi înaintea împăratului
Asiriei, nici de toată mulţimea
care este cu el; pentru că mai
mulţi sunt cu� noi decât cu el!
Cu el este un braţ* de carne,
dar cu** noi este DDDDDomnul Dum-
nezeul nostru, ca să ne ajute şi
să lupte luptele noastre�. Şi
poporul s-a bizuit pe cuvintele

lui Ezechia, împăratul lui Iuda.
După aceasta*, Sanherib, îm-

păratul Asiriei, a trimis pe sluji-
torii săi la Ierusalim (dar el însuşi
era înaintea Lachisului şi toată
puterea lui cu el), la Ezechia, îm-
păratul lui Iuda, şi la tot Iuda,
care era în Ierusalim, zicând:
�Aşa* zice Sanherib, împăratul
Asiriei: «În ce vă încredeţi voi, de
staţi asediaţi în Ierusalim? Nu vă
convingef Ezechia, ca să vă dea
morţii prin foamete şi sete, zi-
când: DDDDDomnul Dumnezeul nostru
ne va scăpa* din mâna împăra-
tului Asiriei?» Nu acelaşi Ezechia
a îndepărtat* înălţimile sale şi
altarele sale şi a poruncit lui Iuda
şi Ierusalimului, zicând: «Înain-
tea unui singur altar să vă închi-
naţi şi pe el să ardeţi tămâie**»?
Nu ştiţi ce am făcut eu şi părinţiig

mei tuturor popoarelor ţărilor?
Au putut dumnezeii* naţiunilor ţă-
rilor să scape în vreun fel ţara lor
din mâna mea? Care dintre toţi
dumnezeii acelor naţiuni, pe care
le-au nimicit cu desăvârşire pă-
rinţii mei, a putut scăpa pe po-
porul său din mâna mea, ca să
poată Dumnezeul vostru să vă
scape din mâna* mea? Şi acum, să
nu vă înşele* Ezechia şi să nu vă
înduplece în felul acesta. Şi să nu-l
credeţi! Pentru că nici un dumne-
zeu al vreunei naţiuni sau împă-
răţii n-a putut scăpa pe poporul
său din mâna mea şi din mâna
părinţilor mei; cu cât mai puţin
vă va scăpa Dumnezeul vostru
din mâna mea!�
Şi mai multe au vorbit slujito-

rii săi împotriva DDDDDomnului Dum-
nezeu şi împotriva lui Ezechia,
slujitorul Său. Şi a scris scrisori,
ca să batjocorească pe DDDDDomnul
Dumnezeul lui Israel şi să vor-
bească* împotriva Lui, zicând:
�După cum dumnezeii** naţiu-
nilor ţărilor n-au scăpat pe po-

*2 Împ. 20.3;
22.2.

*Cap. 26.5;
32.30.
Ps. 1.3.

*2 Împ. 18.13
Is. 36.1.

*2 Împ. 20.20

*Is. 22.9,10.
**2 Împ. 25.4
Cap. 25.23.
�2 Sam. 5.9.
1 Împ. 9.15;
9.24.
2 Împ. 12.20.

*Cap. 30.22.
Is. 40.2.

*Deut. 31.6.
**Cap. 20.15
�2 Împ. 6.16.
Rom. 8.31.

*Ier. 17.5.
1 Ioan 4.4.
**Ex. 14.13.
1 Sam. 17.45
Cap. 13.12;
20.17.
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porul lor din mâna mea, tot aşa
nici Dumnezeul lui Ezechia nu va
scăpa pe poporul Său din mâna�
mea�. Şi au strigat* cu glas tare
în limba iudaică spre poporul din
Ierusalim, care era pe zid, ca să-i
înspăimânte şi să-i tulbure, ca să
poată lua cetatea. Şi au vorbit
despre Dumnezeul Ierusalimului ca
despre dumnezeii popoarelor
pământului, care sunt lucrarea*
mâinilor omului.
Şi, din cauza* aceasta, îm-

păratul Ezechia şi profetul Isa-
ia**, fiul lui Amoţ, s-au rugat şi au
strigat către ceruri. Şi DDDDDomnul a
trimis* un înger care a nimicit pe
toţi bărbaţii viteji, şi pe căpetenii,
şi pe mai-mari, din tabăra împă-
ratului Asiriei. Şi s-a întors în ţara
lui cu faţa ruşinatăa**. Şi, când
a intrat în casa dumnezeului său,
cei care ieşiseră din coapseleb sale
l-au făcut să cadă acolo prin sabie.
Şi DDDDDomnul a salvat pe Ezechia

şi pe locuitorii Ierusalimului din
mâna lui Sanherib, împăratul Asi-
riei, şi din mâna tuturor şi i-a apă-
ratc de jur-împrejur. Şi mulţi au
adus daruri DDDDDomnului la Ierusa-
lim şi lucruri scumpe* lui Eze-
chia, împăratul lui Iuda; şi după
aceea a fost înălţatd** în ochii
tuturor naţiunilor.

În zilele* acelea, Ezechia s-a
îmbolnăvit de moarte; şi s-a ru-
gat DDDDDomnului şi El i-a vorbit şi
i-a dat un semne. Dar Ezechia n-a
răsplătit* după bunătatea făcută
lui, pentru că i s-a înălţat** inima;
şi a fost mânie� peste el şi peste
Iuda şi Ierusalim. Şi Ezechia s-a
smerit* din înălţarea inimii sale,
el şi locuitorii Ierusalimului, şi
mânia DDDDDomnului n-a venit peste
ei în zilele** lui Ezechia.
Şi Ezechia a avut foarte mul-

te bogăţii şi onoare: şi şi-a făcut
vistierii pentru argint, şi pentru
aur, şi pentru pietre scumpe, şi

pentru mirodenii, şi pentru scu-
turi, şi pentru tot felul de obiecte
de preţ; şi case de merinde pen-
tru venitul grâului, şi al mustului,
şi al untdelemnului, şi staule pen-
tru tot felul de vite, şi turme în
staule. Şi şi-a făcut cetăţi, şi averi
de turme şi cirezi, o mulţime: pen-
tru că Dumnezeu îi dăduse* avere
foarte multă.
Şi acelaşi Ezechia a astupat*

gura de sus a apelor Ghihon şi a
adus-o drept în josf pe la partea
dinspre apus a cetăţii lui David.
Şi Ezechia a prosperat** în toate
lucrările lui. Numai în privinţa
solilor căpeteniilor din Babilon
(care au trimis* la el să întrebe
despre minunea care fusese în
ţară), Dumnezeu l-a părăsit, ca
să-l încerce** şi să cunoască tot
ce era în inima lui.
Şi celelalte fapte ale lui Eze-

chia şi lucrările sale cele evla-
vioase, iată, sunt scrise în viziu-
nea* profetului Isaia, fiul lui
Amoţ, în Cartea** Împăraţilor lui
Iuda şi ai lui Israel. Şi Ezechia
a adormit* cu părinţii săi şi l-au
înmormântat în cel mai înalt
loc din mormintele fiilor lui Da-
vid; şi la moartea lui tot Iuda
şi locuitorii Ierusalimului l-au o-
norat**. Şi Manase, fiul său, a
împărăţit în locul său.

Manase era în vârstă de doi-
sprezece* ani când a început să
împărăţească şi a împărăţit cinci-
zeci şi cinci de ani în Ierusalim.
Şi el a făcut rău în ochii DDDDDom-
nului, după urâciunile* naţiunilor
pe care le alungase DDDDDomnul
dinaintea fiilor lui Israel. Şi a con-
struit din nou înălţimile pe care
le dărâmase* Ezechia, tatăl său,
şi a ridicat altare lui Baal şi a fă-
cut** aşere şi s-a închinat înain-
tea întregii� oştiri a cerurilor şi
le-a slujit. Şi a zidit altare în casa
DDDDDomnului, despre care DDDDDomnul
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zisese: �În Ierusalim* va fi Nu-
mele Meu pentru totdeauna�. Şi
a zidit altare pentru toată oşti-
rea cerurilor în cele două* curţi
ale casei DDDDDomnului. Şi a făcut ca
fiii săi să treacă* prin foc în Va-
lea Fiului lui Hinom; şi folosea
magie** şi descântece şi vrăjito-
rie şi a rânduit pe cei care chea-
mă� duhurile morţilor şi pe ghi-
citori: a făcut rău peste măsură
în ochii DDDDDomnului, provocându-L
la mânie.
Şi a pus* chipul cioplit al ido-

lului pe care-l făcuse, în casa lui
Dumnezeu, despre care Dumne-
zeu le zisese lui David şi lui Solo-
mon, fiul său: �În casa** aceasta
şi în Ierusalim, pe care l-am ales
dintre toate seminţiile lui Israel,
voi pune Numele Meu pentru tot-
deauna şi nu voi mai îndepărta*
piciorul lui Israel din ţara pe
care am dat-o părinţilor voştri,
numai dacă vor lua seama să facă
după toate câte le-am poruncit,
după toată legea şi rânduielile şi
judecăţile date prin Moise�. Şi
Manase a rătăcit pe Iuda şi pe lo-
cuitorii Ierusalimului, ca să facă mai
mult rău decât naţiunile pe care
le nimicise DDDDDomnul dinaintea fii-
lor lui Israel.
Şi DDDDDomnul a vorbit lui Mana-

se şi poporului său, dar ei n-au
vrut să asculte. Şi DDDDDomnul a adus*
peste ei pe căpeteniile oştirii îm-
păratului Asiriei, şi l-au prins pe
Manase cu arcanula şi l-au le-
gat** cu lanţurib de aramă şi l-au
dus la Babilon. Şi, când era în
strâmtorare, s-a rugat DDDDDomnului
Dumnezeului său şi s-a smerit*
mult înaintea Dumnezeului pă-
rinţilor săi. Şi s-a rugat Lui. Şi El
a fost înduplecat* de el şi a au-
zit cererea lui şi l-a adus înapoi
la Ierusalim în împărăţia sa. Şi
Manase a cunoscut** că DDDDDomnul,
El este Dumnezeuc.

Şi după aceasta a reconstruit
zidul de afară al cetăţii lui David,
pe partea dinspre apus, spre Ghi-
hon*, în vale, până la intrarea Porţii
Peştilor, şi l-a dus împrejurul**
Ofelului şi l-a făcut foarte înalt. Şi
a pus căpetenii de război în toate
cetăţile întărite ale lui Iuda.
Şi a îndepărtat pe dumnezeii

străini*, şi idolul din casa DDDDDom-
nului, şi toate altarele pe care
le construise pe muntele casei
DDDDDomnului şi în Ierusalim, şi le-a
aruncat afară din cetate. Şi a re-
făcut altarul DDDDDomnului şi a adusd

pe el jertfe* de pace şi de mul-
ţumire şi a poruncit lui Iuda să
slujească DDDDDomnului Dumnezeului
lui Israel. Totuşi, poporul încă
jertfea pe înălţimi*, dar numai
DDDDDomnului Dumnezeului lor.
Şi celelalte fapte ale lui Ma-

nase şi rugăciunea sa către Dum-
nezeul său şi cuvintele văzăto-
rilor* care i-au vorbit în Numele
DDDDDomnului Dumnezeului lui Isra-
el, iată, sunt scrise în faptele îm-
păraţilor lui Israel. Şi rugăciunea
sa, şi cum Dumnezeu a fost în-
duplecat de el, şi toate păcatele
sale, şi necredincioşiile sale, şi lo-
curile în care a construit înălţimi
şi a aşezat aşere şi chipuri ciopli-
te, înainte de a fi smerit, iată, sunt
scrise în cuvintele lui Hozaie. Şi
Manase a adormit* cu părinţii săi
şi l-au înmormântat în casa lui.
Şi Amon, fiul său, a împărăţit în
locul său.

Amon era în vârstă de două-
zeci şi doi* de ani când a început
să împărăţească şi a împărăţit
doi ani în Ierusalim. Şi a făcut
rău în ochii DDDDDomnului, cum făcu-
se Manase, tatăl său. Şi Amon a
jertfit tuturor chipurilor cioplite
pe care le făcuse Manase, tatăl
său, şi le-a slujit. Şi nu s-a smerit
înaintea DDDDDomnului, cum* se sme-
rise Manase, tatăl său, pentru că
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el, Amon, a înmulţit vina.
Şi slujitorii* lui au uneltit îm-

potriva lui şi l-au ucis** în casa lui.
Dar poporul ţării i-a omorât pe toţi
cei care uneltiseră împotriva îm-
păratului Amon; şi poporul ţării a
făcut împărat în locul său pe Iosia,
fiul său.

Iosia era în vârstă de opt* ani
când a început să împărăţească
şi a împărăţit treizeci şi unu de
ani în Ierusalim. Şi a făcut ce era
drept în ochii DDDDDomnului şi a um-
blat în căile lui David, tatăl său,
şi nu s-a abătut nici la dreapta,
nici la stânga.
Şi, în anul al optulea al îm-

părăţiei sale, fiind încă* tânăr, a
început să-L caute** pe Dumne-
zeul lui David, tatăl său. Şi, în al
doisprezecelea an, a început să
cureţe� Iuda şi Ierusalimul de
înălţimi��, şi de aşere, şi de chi-
puri cioplite şi turnate. Şi au dă-
râmat* înaintea feţei lui altarele
baalilor; şi el a tăiat în bucăţi
stâlpii soarelui care erau sus, dea-
supra lor; şi a sfărâmat în bucăţi
aşerele şi chipurile cioplite şi
turnate şi le-a prefăcut în pulbere
şi au presărat-o** pe mormintele
acelora care le jertfiseră. Şi a
ars* oasele preoţilor pe altarele lor
şi a curăţit** Iuda şi Ierusalimul.
Şi în cetăţile lui Manase şi ale lui
Efraim şi ale lui Simeon, chiar
până la Neftali, în ruinele lor de
jur-împrejur, a dărâmat altarele şi
a sfărâmat în pulbere* aşerele şi
chipurile cioplite şi a tăiat în
bucăţi toţi stâlpii soarelui în
toată ţara lui Israel; şi s-a întors
la Ierusalim.
Şi, în anul al optsprezecelea*

al împărăţiei sale, când a curăţit
ţara şi casa, a trimis pe Şafan**,
fiul lui Aţalia, şi pe Maaseia,
căpetenia� cetăţii, şi pe Ioah, fiul
lui Ioahaz, cronicarul, ca să repare
casa DDDDDomnului Dumnezeului său.
Şi au venit la Hilchia, marele

preot, şi au dat banii* care se
aduseseră în casa lui Dumnezeu,
pe care-i strânseseră leviţii, uşie-
rii, din mâna lui Manase şi a lui
Efraim, şi de la toată rămăşiţa**
lui Israel, şi de la tot Iuda şi
Beniamin, şi de la locuitorii Ieru-
salimuluia. Şi i-au dat în mâna
celor care făceau lucrarea, a celor
care supravegheau casa DDDDDom-
nului; şi aceştia i-au dat celor care
făceau lucrarea, care lucrau în
casa DDDDDomnului pentru refacerea
şi repararea casei. I-au dat tâm-
plarilor şi constructorilor, ca să
cumpere piatră cioplită şi lemn
pentru îmbinări şi ca să facă grinzi
pentru casele pe care le stricaseră
împăraţii lui Iuda.
Şi oamenii făceau cu credin-

cioşie lucrarea. Şi peste ei erau
rânduiţi Iahat şi Obadia, leviţi
dintre fiii lui Merari, şi Zaharia
şi Meşulam, dintre fiii chehati-
ţilor, ca să supravegheze; şi toţi
leviţii erau destoinici în instru-
mentele muzicale. Şi ei erau pes-
te* purtătorii de poveri şi erau
supraveghetori peste toţi cei care
lucrau în orice fel de slujbă; şi
scriitori** şi supraveghetori şi
uşieri erau dintre leviţi.
Şi, pe când scoteau banii care

fuseseră aduşi în casa DDDDDomnu-
lui, Hilchia, preotul, a găsit* car-
tea legii DDDDDomnului, dată prin
mâna lui Moise. Şi Hilchia a răs-
puns şi a zis scriitorului Şafan:
�Am găsit cartea legii în casa
DDDDDomnului�. Şi Hilchia i-a dat* lui
Şafan cartea.
Şi Şafan a adus cartea la îm-

părat; şi a adus şi cuvânt împă-
ratului, zicând: �Tot ce s-a dat în
mâna slujitorilor tăi, ei fac; şi au
vărsat toţi banii care s-au găsit
în casa DDDDDomnului şi i-au dat în
mâna supraveghetorilor şi în
mâna celor care fac lucrarea�. Şi
scriitorul Şafan l-a informat pe
împărat, zicând: �Preotul Hilchia
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mi-a dat o carte�. Şi Şafan a citit
din ea înaintea împăratului.
Şi a fost aşa: când a auzit

împăratul cuvintele legii, şi-a
sfâşiat hainele. Şi împăratul a
poruncit lui Hilchia şi lui Ahi-
cam*, fiul lui Şafan, şi lui Abdon,
fiul lui Mica, şi scriitorului Şafan,
şi lui Asaia, slujitorul împăratu-
lui, zicând: �Duceţi-vă şi între-
baţi pe DDDDDomnul pentru mine şi
pentru rămăşiţa din Israel şi din
Iuda, cu privire la cuvintele cărţii
care s-a găsit: pentru că mare
este mânia DDDDDomnului care s-a văr-
sat asupra noastră, pentru că pă-
rinţii noştri n-au ţinut* cuvântul
DDDDDomnului, ca să facă după toate
cele scrise în cartea aceasta.
Şi Hilchia şi oamenii împă-

ratului au mers la profetesa Hul-
da, soţia lui Şalum, fiul lui To-
chehat*, fiul lui Hasra, păzitorul
hainelor (şi ea locuia în Ierusa-
lim, în cartierul al doilea); şi i-au
vor-bit de acestea.
Şi ea le-a zis: �Aşa zice DDDDDom-

nul Dumnezeul lui Israel: «Spu-
neţi omului care v-a trimis la
mine: Aşa zice DDDDDomnul: «Iată, voi
aduce nenorocire* asupra locu-
lui acestuia şi asupra locuitori-
lor săi: toate blestemele scrise
în cartea** care s-a citit înaintea
împăratului lui Iuda. Pentru că
M-au părăsit şi au ars tămâie al-
tor dumnezei, ca să Mă provoa-
ce la mânie prin toate lucrările
mâinilor lor, şi mânia Mea se va
vărsa asupra locului acestuia şi nu
se va stinge». Iar împăratului lui
Iuda care v-a trimis să întrebaţi
pe DDDDDomnul, să-i spuneţi astfel:
«Aşa zice DDDDDomnul Dumnezeul lui
Israel cu privire la cuvintele pe
care le-ai auzit: «Pentru că inima
ta a fost simţitoare şi te-ai smerit
înaintea lui Dumnezeu când ai
auzit cuvintele Sale împotriva
locului acestuia şi împotriva lo-
cuitorilor săi şi pentru că te-ai
smerit înaintea Mea şi ţi-ai sfâşiat
hainele şi ai plâns înaintea Mea,

te-am ascultat şi Eu», zice*
DDDDDomnul. «Iată, te voi adăuga la
părinţii tăi şi vei fi strâns în
mormântul tău în pace şi ochii
tăi nu vor vedea toată nenoroci-
rea pe care o voi aduce asupra
locului acestuia şi asupra locui-
torilor săi»�.
Şi au adus din nou răspuns

împăratului.
Şi împăratul* a trimis şi a

adunat pe toţi bătrânii lui Iuda
şi ai Ierusalimului. Şi împăratul
s-a suit la casa DDDDDomnului, şi toţi
bărbaţii lui Iuda, şi locuitorii Ie-
rusalimului, şi preoţii, şi leviţii, şi
tot poporul, de la mare până
la mic; şi a citit* în auzul lor toate
cuvintele cărţii legământului ca-
re se găsise în casa DDDDDomnului. Şi
împăratul a stat* lângă stâlpul
său şi a făcut un legământ**
înaintea DDDDDomnului, că-L va urma
pe DDDDDomnul şi va păzi poruncile Lui
şi mărturiile Lui şi rânduielile Lui,
cu toată inima sa şi cu tot sufletul
său, pentru a  împlini cuvintele
legământului care sunt scrise în
cartea aceasta. Şi a făcut ca toţi cei
care se găseau în Ierusalim şi în
Beniamin să intre în legământ; şi
locuitorii Ierusalimului au făcut
după legământul lui Dumnezeu,
Dumnezeul părinţilor lor.
Şi Iosia a îndepărtat toate

urâciunile* din toate ţările care
erau ale fiilor lui Israel şi a făcut
ca toţi care se aflau în Israel să
slujească DDDDDomnului Dumnezeu-
lui lor. În toate zilele** lui nu
s-au abătut de la DDDDDomnul Dum-
nezeul părinţilor lor.
Şi Iosia a sărbătorit Paştele

pentru DDDDDomnul în Ierusalim; şi
au înjunghiat* paştele în a pai-
sprezecea zi a lunii întâi. Şi a
aşezat pe preoţi în slujbele*
lor şi i-a încurajat** în slujba
casei DDDDDomnului. Şi a zis leviţi-
lor care învăţau* pe tot Israelul,
care erau sfinţi pentru DDDDDomnul:
�Puneţi chivotul** sfânt în casa�
pe care a construit-o Solomon,
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fiul lui David, împăratul lui Is-
rael: să nu mai fie povară�� pe u-
merii voştri. Acum slujiţi DDDDDomnului
Dumnezeului vostru şi poporului
Său, Israel. Şi pregătiţi-vă, după*
casele voastre părinteşti, după
cetele voastre, după scrierea**
lui David, împăratul lui Israel, şi
după scrierea lui Solomon�, fiul
său; şi staţi în locul* sfânt după
cetele caselor părinteşti ale fraţi-
lor voştri, ale fiilor poporului, şi
dupăa ceata casei părinteşti a le-
viţilor. Şi înjunghiaţi paştele şi
sfinţiţi-vă* şi pregătiţi-l pentru fra-
ţii voştri, ca să facă întocmai după
cuvântul DDDDDomnului dat prin Moise�.
Şi Iosia a dat* fiilor poporului

un darb din turmă, miei şi iezi, în
număr de treizeci de mii, toate
pentru darurile de jertfă de Paşti,
tuturor care erau de faţă, şi trei
mii de boi: aceştia erau din ave-
rea** împăratului.
Şi căpeteniile sale au dat de

bunăvoie poporului, preoţilor şi
leviţilor. Hilchia şi Zaharia şi Ie-
hiel, capii casei lui Dumnezeu, au
dat preoţilor, pentru darurile de
jertfă de Paşti, două mii şase
sute de miei şi trei sute de boi.
Şi Conania* şi Şemaia şi Neta-
neel, fraţii săi, şi Haşabia şi Ieiel
şi Iozabad, căpeteniile leviţilor, au
dat leviţilor, pentru darurilec de
jertfă de Paşti, cinci mii de miei
şi cinci sute de boi.
Şi s-a pregătit slujba şi pre-

oţii* s-au aşezat la locul lor şi
leviţii în cetele** lor, după porun-
ca împăratului. Şi au înjunghiat
paştele şi preoţii au stropit* sân-
gele pe care-l luau din mâinile
lor, şi leviţii au jupuit** jertfele.
Şi au pus deoparte arderile-de-
tot, ca să le dea cetelor caselor
părinteşti ale fiilor poporului, ca
să le aducă DDDDDomnului, după cum
este scris în cartea* lui Moise;
şi tot aşa au făcut cu boii. Şi au
fript* paştele la foc, după rându-

ială; şi pe cele consacrate le-au
fiert** în oale şi în cazane şi în
cratiţe şi le-au dus repede tuturor
fiilor poporului. Şi, după aceasta,
au pregătit pentru ei înşişi şi pen-
tru preoţi; pentru că preoţii, fiii lui
Aaron, erau ocupaţi până noap-
tea cu aducerea arderilor-de-tot şi
a grăsimilor; de aceea leviţii au
pregătit pentru ei înşişi şi pentru
preoţi, fiii lui Aaron.
Şi cântăreţii, fiii lui Asaf, erau

la locul lor, după porunca* lui
David şi a lui Asaf şi a lui He-
man şi a lui Iedutun, văzătorul îm-
păratului, şi uşierii** la fiecare
poartă: n-au avut nevoie să se
depărteze de slujba lor, pentru că
fraţii lor, leviţii, pregăteau pen-
tru ei.
Şi toată slujba DDDDDomnului s-a

pregătit în ziua aceea, ca să sărbă-
torească Paştele şi să aducă ar-
deri-de-tot pe altarul DDDDDomnului,
după porunca împăratului Iosia.
Şi fiii lui Israel, care erau de faţă,
au sărbătorit Paştele în timpul
acela şi sărbătoarea Azimelor*,
şapte zile. Şi n-a fost* Paşti ca
acesta sărbătorit în Israel din zi-
lele profetului Samuel; şi nici un
împărat al lui Israel nu a sărbă-
torit Paştele cum l-a sărbătorit
Iosia şi preoţii şi leviţii şi tot Iuda
şi Israelul, care erau de faţă, şi
locuitorii Ierusalimului. În al opt-
sprezecelea an al împărăţiei lui
Iosia a fost sărbătorit Paştele
acesta.

După toate acestea*, după ce
Iosia a rânduit casa, Neco, împă-
ratul Egiptului, s-a suit să lupte
împotriva Carchemişului**, la
Eufrat; şi Iosia i-a ieşit în întâm-
pinare. Şi Neco i-a trimis soli, zi-
când: �Ce este între mine şi tine,
împărate al lui Iuda? Nu vin acum
împotriva ta, ci împotriva casei
cu care sunt în războid. Şi Dum-
nezeu mi-a zis să mă grăbesc.
Fereşte-te să te împotriveşti lui

��1 Cr. 23.26

*1 Cr. 9.10.
**1 Cr. 23-26
�Cap. 8.14.

*Ps. 134.1.

*Cap. 29.5;
29.15;
30.3,15.
Ezra 6.20.

*Cap. 30.24.
**Cap. 31.3.

*Cap. 31.12.

*Ezra 6.18.
Ev. 9.6.
**Cap. 7.6;
8.14,15;
13.10.

*Ex. 12.22.
Cap. 29.22.
**Cap. 29.34

*Lev. 3.3.

*Ex. 12.8,9.
Deut. 16.7.
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a Sau �pentru�    b Dar ridicat    c Daruri ridicate    d Lit. �casei războiului meu�

Iosia ucis
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Dumnezeu, care este cu mine, ca să
nu te nimicească�.
Şi Iosia nu şi-a întors faţa de la

el, ci şi-a schimbat hainele*, ca să
se lupte cu el; şi n-a ascultat cu-
vintele lui Neco, care veneau din
gura lui Dumnezeu. Şi s-a dus să
se lupte în valea Meghido.
Şi arcaşii au tras asupra îm-

păratului Iosia şi împăratul a zis
slujitorilor săi: �Luaţi-mă, pentru
că sunt grav rănit�. Şi slujitorii*
săi l-au luat din car şi l-au pus în
al doilea car pe care îl avea şi
l-au dus la Ierusalim. Şi a murit;
şi a fost înmormântat în mormin-
tele părinţilor săi. Şi tot Iuda**
şi Ierusalimul l-au jelit pe Iosia.
Şi Ieremia a plâns* pentru Io-

sia** şi toţi cântăreţii� şi cântăre-
ţele au vorbit de Iosia în plânge-
rile lor, până în ziua aceasta, şi
le-au făcut o rânduială�� în Israel:
şi, iată, ele sunt scrise în plângeri.
Şi celelalte fapte ale lui Io-

sia şi lucrările sale evlavioase, du-
pă cele care sunt scrise în legea
DDDDDomnului, şi faptele sale cele
dintâi şi cele de pe urmă, iată,
sunt scrise în Cartea Împăraţilor
lui Israel şi ai lui Iuda.
Şi poporul* ţării a luat pe

Ioahaz, fiul lui Iosia, şi l-a făcut
împărat la Ierusalim în locul ta-
tălui său.

Ioahaz era în vârstă de două-
zeci şi trei de ani când a început
să împărăţească şi a împărăţit
trei luni în Ierusalim. Şi împăratul
Egiptului l-a dat jos, la Ierusalim,
şi a pus asupra ţării un tribut de
o sută de talanţi de argint şi un
talant de aur. Şi împăratul Egip-
tului a făcut pe Eliachim, fratele
său, împărat peste Iuda şi Ieru-
salim şi i-a schimbat numele în
Ioiachim. Şi Neco a luat pe Ioa-
haz, fratele său, şi l-a dus în Egipt.

Ioiachim era în vârstă de
douăzeci şi cinci* de ani când a

început să împărăţească şi a îm-
părăţit unsprezece ani în Ie-
rusalim; şi a făcut rău** în ochii
DDDDDomnului Dumnezeului său.
Împotriva lui s-a suit Nebucad-
neţar*, împăratul Babilonului,
şi l-a legat cu lanţuria de aramă,
ca să-l ducă** la Babilon. Şi
Nebucadneţar a dus şi uneltele*
casei DDDDDomnului la Babilon şi le-a
pus în templulb său, în Babilon.
Şi celelalte fapte ale lui Ioia-

chim şi urâciunile lui pe care le-a
făcut şi ce s-a găsit în el, iată,
sunt scrise în Cartea Împăraţilor
lui Israel şi ai lui Iuda. Şi Ioiachin,
fiul său, a împărăţit în locul său.

Ioiachin era în vârstă de optc*
ani când a început să împărăţeas-
că şi a împărăţit trei luni şi zece
zile în Ierusalim. Şi a făcut rău
în ochii DDDDDomnului. Şi, după tre-
cerea anuluid, împăratul Nebu-
cadneţar a trimis* şi l-a adus la
Babilon, împreună cu uneltele**
de preţ ale casei DDDDDomnului; şi a
făcut pe Zedechia�, fratelee său,
împărat peste Iuda şi Ierusalim.

Zedechia era în vârstă de
douăzeci şi unu* de ani când a
început să împărăţească şi a
împărăţit unsprezece ani în Ieru-
salim. Şi a făcut rău în ochii
DDDDDomnului Dumnezeului său; nu
s-a smerit* înaintea profetului
Ieremia, care îi vorbea din partea
DDDDDomnului. Şi s-a răsculat* împo-
triva împăratului Nebucadneţar,
care-l pusese să jure pe Dumne-
zeu; şi şi-a înţepenit** grumazul
şi şi-a împietrit inima, ca să nu
se întoarcă la DDDDDomnul Dumne-
zeul lui Israel. Toţi mai-marii preo-
ţilor şi poporulf şi-au înmulţit mult
necredincioşia, după toate urâciu-
nile naţiunilor; şi au întinat casa
DDDDDomnului, pe care o sfinţise El în
Ierusalim.
Şi DDDDDomnul Dumnezeul părin-

ţilor lor a trimis prin solii* Săi la

22

23

24

25

26

27

2

3

4

5

*1 Împ. 22.30
Cap. 18.29.

*2 Împ. 23.30
**1 Împ. 14.18
Zah. 12.11.

*Plân. 4.20.
**Ier. 22.10;
22.11.
�Mt. 9.23.
��Ier. 22.20.

*2 Împ. 23.30

*2 Împ. 23.36.

22

24

25

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

**2 Împ.23.37

*2 Împ. 24.1.
Hab. 1.6.
**Cap. 33.11
Ier. 22.18,19;
36.30.

*2 Împ. 24.13
Dan. 1.1,2; 5.2

*2 Împ. 24.8.

*2 Împ. 24.10-17
**Dan. 1.1,2;
5.2.
�Ier. 37.1.

*2 Împ. 24.18
Ier. 52.1.

*Ier. 21.3;
44.10.

*Ier. 52.3.
Ezec. 17.15;
17.18.
**2 Împ. 17.14
Cap. 30.8.

*Ier. 25.3,4;
35.15; 44.4.

5

6

7

9

10

11

12

13

15a Sau �cu două lanţuri�    b Sau �palatul�    c Sau �optsprezece�    d Sau �pri-
măvara�    e Sau �ruda sa�    f Sau �ai poporului�

Ioahaz,
împărat al
lui Iuda

36

Ioiachim,
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împărat al
lui Iuda

Zedechia,
împărat al
lui Iuda
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Ierusalimului
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ei, trezindu-i de dimineaţă şi tri-
miţându-i; pentru că Îi era milă
de poporul Său şi de locaşul
Său. Dar ei batjocoreau* pe solii
lui Dumnezeu şi dispreţuiau** cu-
vintele Lui şi râdeau� de profeţii
Lui, până a izbucnit mânia�� DDDDDom-
nului împotriva poporului Său
şi n-a mai fost vindecare.
Şi a făcut* să se suie împotriva

lor împăratul caldeenilor şi el a
ucis** pe tinerii lor cu sabia în
casa locaşului lor sfânt; şi nu a
avut milăa nici de tânăr, nici de
fecioară, nici de bătrân, nici de
cel încovoiat de bătrâneţe: pe
toţi i-a dat în mâna lui. Şi toate
uneltele* casei lui Dumnezeu,
mari şi mici, vistieriile casei DDDDDom-
nului şi vistieriile împăratului şi
ale căpeteniilor sale, totul a dus
la Babilon. Şi au ars* casa lui
Dumnezeu şi au dărâmat zidul
Ierusalimului şi au ars cu foc toate
palatele luib şi au distrus toate
obiectele lui de valoare.
Şi a deportat la Babilon pe
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cei care scăpaseră* de sabie şi
au fost robii** lui şi ai fiilor lui,
până la stăpânirea împărăţiei
perşilor, ca să fie împlinit cuvân-
tul DDDDDomnului prin gura lui Iere-
mia*, până când ţara s-a bucu-
rat** de sabatele ei. În toate zi-
lele pustiirii ei ea s-a odihnit�,
ca să împlinească şaptezeci de
ani.
Şi, în anul întâi* al lui Cirus,

împăratul perşilor, ca să se îm-
plinească cuvântul DDDDDomnului prin
gura lui Ieremia**, DDDDDomnul a
mişcat duhul lui Cirus�, împăra-
tul Persiei; şi el a făcut un a-
nunţc în toată împărăţia sa, chiar
în scris, zicând:

�Aşa* zice Cirus, împăratul
Persiei: «DDDDDomnul Dumnezeul ce-
rurilor mi-a dat toate împărăţiile
pământului şi mi-a poruncit să-I
construiesc o casă la Ierusalim,
care este în Iuda. Oricine dintre
voi care este din poporul Său,
DDDDDomnul Dumnezeul său să fie
cu el şi să se suie acolo!»�

a Sau �nu a cruţat�    b Din Ierusalim    c Lit. �o strigare�
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lui Cirus


