
857

EZECHIEL

Şi a fost aşa: în anul al trei-
zecilea, în luna a patra, în a cincea
zi a lunii, pe când eram în cap-
tivitatea lângă râul* Chebar, s-au
deschis** cerurile şi am văzut
viziuni� de la Dumnezeu.

În a cincea zi a lunii, care era
în anul al cincilea al deportării*
împăratului Ioiachin, cuvântul
DDDDDomnului a fost anume către
Ezechielb, preotul, fiul lui Buzi,
în ţara caldeenilor, lângă râul Che-
bar; şi mâna* DDDDDomnului a fost
acolo asupra lui.
Şi am privit şi iată un vârtej

de vânt* venea de la nord, un nor
mare şi un foc înlănţuindu-sec;
şi în jurul lui era o strălucire şi
din mijlocul lui ceva asemenea
aramei strălucitoared, din mijlocul
focului. Şi din mijlocul lui ieşea
asemănarea a patru făpturi vii*.
Şi aceasta era înfăţişarea lor:
aveau asemănare** de om. Şi fie-
care avea patru feţe şi fiecare din
ele avea patru aripi. Şi picioarele
lor erau picioare drepte; şi talpa
picioarelor lor era ca talpa picio-
rului de viţel şi scânteiau* ca ara-
ma strălucitoare. Şi aveau mâini*
de om sub aripile lor la cele pa-
tru laturi ale lor; şi toate patru
aveau feţele lor şi aripile lor. Ari-
pile* lor se atingeau una de alta;
nu se întorceau când mergeau;
mergeau** fiecare drept înainte.
Şi asemănarea feţelor lor erau

feţe* de om; şi toate patru aveau
feţe de leu la dreapta; şi toate pa-
tru aveau** feţe de bou la stânga;
şi toate patru aveau feţe de vul-
ture. Şi feţele lor şi aripile* lor
erau despărţite susf; fiecare avea
două aripi care se atingeau una de
alta şi două care le acopereau

trupurile. Şi mergeau* fiecare
drept înainte; mergeau încotro
trebuia duhul** să meargă; nu se
întorceau� când mergeau.
Şi asemănarea făpturilor vii,

înfăţişarea lor era asemenea unor
cărbuni de foc* aprinşi, ca înfă-
ţişarea făcliilorg;  focul se suia şi
cobora printre făpturile vii; şi
focul strălucea şi din foc ieşeau
fulgere. Şi făpturile vii alergau*
şi se întorceau ca înfăţişarea
strălucirii fulgerului**.
Şi am văzut făpturile vii şi,

iată, era o roatăh* pe pământ lân-
gă făpturile vii, pentru fiecare
din cele patru feţe ale lori. Înfă-
ţişarea roţilor şi alcătuirea lor
era asemenea crisolituluij*; şi
toate patru aveau o singură ase-
mănare; şi înfăţişarea lor şi alcă-
tuirea lor erau ca şi cum ar fi o
roată în mijlocul unei roţi. Când
mergeau*, mergeau pek cele patru
laturi ale lor: nu se întorceau când
mergeau. Iar obezile lor erau
înalte şi înfricoşătoare; şi toate
patru aveau obezile lor pline* de
ochi de jur-împrejur.
Şi când făpturile vii mergeau*,

roţile mergeau lângă ele; şi când
făpturile vii se înălţau de la pă-
mânt, roţile se înălţau. Oriunde
trebuia duhul să meargă*, ele
mergeau încotro trebuia duhul să
meargă; şi roţile se înălţau odată
cu ele, pentru că duhul** făptu-
rilor viil era în roţi. Când* mer-
geau acelea, mergeau şi acestea;
şi când stăteau acelea, stăteau şi
acestea; şi când acelea se înăl-
ţau de la pământ, roţile se înălţau
odată cu ele, pentru că duhul
făpturilor vii era în roţi.
Şi deasupra* capetelor făptu-
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rii vii era asemănarea unei în-
tinderi ca cristalul, înfricoşător
de privit, întinsă peste capetele
lor, deasupra. Şi sub această în-
tindere, aripile lor erau dreptea,
una către cealaltă; fiecare avea
două aripi care acopereau de par-
tea aceasta, şi fiecare avea două
care acopereau de partea aceea,
trupurile lor. Şi, când mergeau,
am auzit vuietulb aripilor lor, ca
vuietul* de ape mari, ca glasul**
Celui Atotputernic, un vuiet pu-
ternic, ca vuietul unei oştiric; când
stăteau, îşi lăsau aripile în jos.
Şi era un glasd de deasupra

întinderii care era peste capetele
lor; când stăteau, îşi lăsau ari-
pile în jos.
Şi deasupra* întinderii care

era peste capetele lor era asemă-
narea unui tron, ca înfăţişarea
unei pietre** de safir; şi deasupra
asemănării tronului era o asemă-
nare, ca înfăţişarea unui om, pe
el, deasupra. Şi am văzut ceva
asemenea aramei strălucitoare,
ca* înfăţişarea unui foc, înăuntrul
ei, de jur-împrejur, de la înfă-
ţişarea coapselor lui şi în sus; şi
de la înfăţişarea coapselor lui şi
în jos am văzut ca înfăţişarea unui
foc; şi avea o strălucire de jur-îm-
prejur. Ca înfăţişarea curcubeu-
lui* care este în nor într-o zi cu
ploaie, aşa era înfăţişarea strălu-
cirii de jur-împrejur.

Aceasta** era înfăţişarea a-
semănării gloriei DDDDDomnului. Şi,
când am văzut-o, am căzut� cu
faţa la pământ şi am auzit un glas
al Unuia care vorbea.
Şi El mi-a zis: �Fiu al omu-

luie, stai* în picioare şi voi vor-
bi cu tine�. Şi, când a vorbit cu
mine, Duhul a intrat* în mine şi
m-a făcut să stau în picioare şi
L-am auzit pe Cel care vorbea cu
mine.
Şi mi-a zis: �Fiu al omului, Eu

te trimit la fiii lui Israel, la naţi-
uni răzvrătite, care s-au răzvrătit
împotriva Mea: ei şi părinţii* lor
mi-au fost neascultători până
în această zi. Şi fiii aceştia sunt
obraznicif şi cu inimă îndărăt-
nică*. Eu te trimit la ei şi tu le
vei spune: «Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu». Şi ei, fie* că vor
asculta, fie că se vor abţine � pen-
tru că sunt o casă răzvrătită � vor
ştig** totuşi că a fost un profet
printre ei. Şi tu, fiu al omului, nu
te teme* de ei şi nu te teme de
cuvintele lor, pentru că în jurul tău
sunt mărăcini** şi spini, şi locu-
ieşti printreh scorpioni; nu te te-
me� de cuvintele lor, nici nu te
înspăimânta de feţele lor, pentru
că sunt�� o casă răzvrătită. Şi să
le spui* cuvintele Mele, fie că vor
asculta, fie că se vor abţine; pen-
tru că sunt răzvrătiţi. Dar tu, fiu
al omului, ascultă ce-ţi spun: Nu
fi răzvrătit ca această casă răz-
vrătită; deschide-ţi gura şi mă-
nâncă* ce-ţi dau�.
Şi m-am uitat şi iată o mână

întinsă spre mine; şi, iată, în ea
era un sul de carte. Şi l-a desfă-
şurat înaintea mea; şi era scris
pe dinăuntru şi pe dinafară; şi în
el erau scrise* plângeri şi vaiete
şi gemete.
Şi El mi-a zis: �Fiu al omului,

mănâncă ce găseşti aici; mănân-
că* sulul acesta şi du-te, vor-
beşte casei lui Israel�. Şi mi-am
deschis* gura şi m-a făcut să mă-
nânc sulul acela.
Şi mi-a zis: �Fiu al omului, hră-

neşte-ţi pântecele şi umple-ţi
măruntaiele cu sulul acesta pe
care ţi-l dau�. Atunci l-am mân-
cat* şi în gura mea a fost dulce
ca mierea.
Şi mi-a zis: �Fiu al omului,

mergi, du-te la casa lui Israel şi
vorbeşte-le cu cuvintele Mele.
Pentru că nu eşti trimis* la un po-
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por cu o vorbire de neînţelesa**
şi greoi la limbă, ci la casa lui
Israel; nu la popoare multe, cu o
vorbire de neînţeles şi greoaie
la limbă, ale căror cuvinte nu le
înţelegi. Dacă* te-aş trimite Eu la
ele, nu te-ar asculta? Dar casa lui
Israel nu va voi să te asculte,
pentru că nici unul din ei nu vrea
să Mă asculte; pentru că toată ca-
sa lui Israel este cu frunte tare
şi cu inimă neînduplecată. Iată,
ţi-am făcut faţa tare împotriva
feţelor lor şi fruntea tare împotriva
frunţilor lor. Ţi-am făcut fruntea
ca un diamant, mai tare* decât
cremenea; nu te teme de ei şi nu
te înspăimânta de faţa lor, pentru
că sunt o casă** răzvrătită�.
Şi mi-a zis: �Fiu al omului,

toate cuvintele Mele pe care ţi le
voi spune, pune-le în inima ta şi
ascultă-le cu urechile tale. Şi
mergi, vino la cei din captivita-
te, la fiii poporului tău, şi vorbeş-
te-le şi spune-le: «Aşa* zice
Domnul DDDDDumnezeu», fie că te
vor asculta, fie că se vor abţine�.
Şi Duhul m-a ridicat* şi am

auzit înapoia mea sunetul unui
mare tunet, zicând: �Binecuvân-
tată fie gloria DDDDDomnului, din lo-
caşul Său!� Şi am auzit vuietul
aripilor făpturilor vii care se atin-
geau una de alta şi zgomotul roţi-
lor de lângă ele şi vuiet de mare
tunet. Şi Duhul m-a ridicat şi m-a
luat; şi am mers în amărăciune,
în aprinderea duhului meu, şi
mâna* DDDDDomnului era tare peste
mine. Atunci am venit la cei din
captivitate din Tel-Abib, care
locuiau lângă râul* Chebar; şi am
stat unde stăteau ei; şi am stat
acolo uimit, în mijlocul** lor,
şapte zile.
Şi a fost aşa: la sfârşitul celor

şapte zile, cuvântul DDDDDomnului a
fost către mine, zicând:  �Fiu al
omului, te-am pusb păzitor* pes-

te casa lui Israel; şi ascultă cu-
vântul din gura Mea şi înştiinţea-
ză-i** din partea Mea. Când Eu
zic celui rău: «Vei muri negreşit!»
şi tu nu-l înştiinţezi şi nu vorbeşti,
ca să-l înştiinţezi pe cel rău de
calea lui cea rea, ca să trăiască,
cel rău va muri* în nelegiuirea lui;
dar sângele lui îl voi cere din
mâna ta. Dar, dacă-l vei înştiinţa
pe cel rău şi el nu se va întoarce
de la răutatea lui şi de la calea lui
cea rea, va muri în nelegiuirea lui,
dar tu* ţi-ai salvat sufletul.
Şi dacă cel drept* se va abate

de la dreptatea lui şi va face ne-
legiuire şi voi pune o piatră de
poticnire înaintea lui, va muri;
pentru că tu nu l-ai înştiinţat, va
muri în păcatul lui, iar faptele lui
dreptec, pe care le-a făcut, nu vor
fi amintite; dar sângele lui îl voi
cere din mâna ta. Şi dacă vei
înştiinţa* pe cel drept ca să nu
păcătuiască, şi cel drept nu va
păcătui, el va trăi negreşit, pentru
că a primit înştiinţarea; şi tu
ţi-ai salvat sufletul�.
Şi mâna* DDDDDomnului a fost

acolo peste mine şi mi-a zis: �Ri-
dică-te, ieşi în valed** şi voi vor-
bi cu tine acolo�. Şi m-am ridicat
şi am ieşit în vale; şi, iată, gloria*
DDDDDomnului stătea acolo, ca gloria
pe care o văzusem** lângă râul
Chebar; şi am căzut cu faţa la
pământ.
Şi Duhul a intrat* în mine şi

m-a făcut să stau în picioare şi
mi-a vorbit şi mi-a zis: �Mergi,
închide-te înăuntrul casei tale. Şi
tu, fiu al omului, iată, vor pune
funii asupra* ta şi te vor lega
cu ele şi nu vei ieşi printre ei.
Şi-ţi voi lipi* limba de cerul gurii
şi vei fi mut şi nu vei fi pentru
ei un om care mustră; pentru că
sunt o casă răzvrătită. Dar, când*
voi vorbi cu tine, îţi voi deschide
gura şi le vei spune: «Aşa zice
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Domnul DDDDDumnezeu: cel care aude
să audă, şi cel care se abţine să se
abţină»; pentru că sunt** o casă
răzvrătită�.

�Şi tu, fiu al omului, ia-ţi o că-
rămidă şi pune-o înaintea ta şi
desenează pe ea o cetate, Ierusa-
limul. Şi ridică un asediu* îm-
potriva ei şi construieşte întări-
turia împotriva ei şi ridică un val
împotriva ei şi pune tabere împo-
triva ei şi aşază berbeci împotri-
va ei de jur-împrejur. Şi ia-ţi o
placă de fier şi pune-o ca un zid
de fier între tine şi cetate; şi în-
dreaptă-ţi faţa împotriva ei şi
va fi asediată* şi o vei asedia;
acesta va fi un semn** pentru casa
lui Israel.
Şi tu, culcă-te pe coasta stân-

gă şi pune nelegiuireab casei lui
Israel peste ea; după numărul
zilelor cât vei sta culcat pe ea, vei
purta nelegiuirea lor. Şi Eu am
rânduit peste tine anii nelegiuirii
lor, după numărul zilelor, adică
trei sute nouăzeci de zile; şi vei
purta* nelegiuirea casei lui Israel.
Şi, când le vei împlini pe a-

cestea, să te culci din nou, pe coas-
ta dreaptă, şi vei purta nelegiuirea
casei lui Iuda patruzeci de zile.
Ţi-am rânduit o zi pentru fiecare
an. Şi-ţi vei îndrepta faţa spre
asediul Ierusalimului; şi braţul tău
va fi dezgolit şi vei profeţi împo-
triva lui. Şi, iată, am pus* funii
peste tine şi nu te vei întoarce de
pe o coastă pe alta până nu vei
împlini zilele asedierii tale.
Şi ia-ţi grâu, şi orz, şi fasole,

şi linte, şi mei şi alac şi pune-le
într-un vas; şi să-ţi faci pâine din
ele, după numărul zilelor cât vei
sta culcat pe coasta ta; vei mânca
din ele trei sute nouăzeci de zile.
Şi hrana ta pe care o vei mânca
va fi cu cântarul, douăzeci de
siclic pe zi; o vei mânca din când
în când. Şi apa o vei bea cu

măsură, o şesime de hind; o vei
bea din când în când. Şi o vei
mânca precum o turtă de orz, şi
o vei coace înaintea ochilor lor
cu fecalele care ies din om�. Şi
DDDDDomnul a zis: �Aşa îşi vor mân-
ca fiii lui Israel pâinea, întina-
tă*, printre naţiunile unde îi voi
alunga�.
Şi eu am zis: �Vai, Doamne

DDDDDumnezeule, iată, sufletul meu nu
s-a întinat*, şi din tinereţea mea
şi până acum n-am mâncat din
ce a murit de la sine** sau din ce
este sfâşiat, şi nici o carne necu-
rată� n-a intrat în gura mea�. Şi
El mi-a zis: �Vezi, ţi-am dat ba-
legă de bou în loc de fecale de
om, şi-ţi vei coace pâinea pe ea�.
Şi mi-a zis: �Fiu al omului,

iată, voi sfărâma în Ierusalim to-
iagul pâinii* şi vor mânca pâi-
nea cu cântarul** şi cu îngrijora-
re şi vor bea apa cu măsură şi cu
spaimă, pentru că vor duce lipsă
de pâine şi de apă şi vor fi ui-
miţi şi unii şi alţii şi vor pieri*
îne nelegiuirea lor�.

�Şi tu, fiu al omului, ia-ţi un
cuţitf ascuţit � să-ţi iei un brici de
bărbier � şi trece-l* pe capul tău
şi pe barba ta; şi ia-ţi balanţe de
cântărit şi împarte perii: o treime*
s-o arzi în focg în mijlocul cetă-
ţii**, când se vor împlini zilele
asedierii�; şi o treime s-o iei şi s-o
loveşti cu cuţitul, împrejur; şi o
treime s-o împrăştii în vânt; şi Eu
voi scoate o sabie după ei. Şi* să
iei de acolo puţini la număr şi să-i
legi în poalele hainei tale. Şi din-
tre aceştia să mai iei şi să-i arunci
în mijlocul focului şi să-i arzi* în
foc; din eah va ieşi un foc îm-
potriva întregii case a lui Israel�.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Acesta este Ierusalimul. L-am
pus în mijlocul naţiunilor, şi în
jurul lui sunt ţări. Şi s-a răzvrătit
împotriva judecăţilor Melei, în

**Cap. 12.2;
12.3.

*Ier. 6.6.
Cap. 21.22.

*Ier. 39.1,2.
Cap. 5.2.
**Cap. 12.6;
12.11.

*Num. 14.34

*Cap. 3.25.
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împresurarea
Ierusalimului

*Dan. 1.8.
Osea 9.3.

*Fap. 10.14.
**Lev. 17.15;
22.8.
Cap. 44.31.
�Deut. 14.3.
Is. 65.4;
66.17.

*Lev. 26.26.
Ps. 105.16.
Is. 3.1.
Cap. 5.16;
14.13.
**Vers. 10.
Cap. 12.19.

*Lev. 26.39.
Cap. 24.23;
33.10.

*Lev. 21.5.
Is. 7.20.
Cap. 44.20.

*Vers. 12.
**Cap. 4.1.
�Cap. 4.8,9.

*Ier. 40.6;
52.16.

*Ier. 41.1,2;
44.14.
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a Sau �turnuri de asediere�    b Sau �vina�    c Aproximativ 200 g    d Aproximativ 600 ml    e Sau �din cauza�
f Lit. �o sabie�    g Lit. �lumină�    h Din ultima treime    i Sau �judecăţilor Mele drepte�

4:1



861

EZECHIEL

răutate, mai mult decât naţiunile,
şi împotriva rânduielilor Mele mai
mult decât ţările care sunt în jurul
lui. Pentru că au refuzat judecăţi-
le Mele şi n-au umblat în rân-
duielile Mele�.

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Pentru că aţi fost mai
de nestăpânit decât naţiunile care
sunt în jurul vostru, pentru că n-aţi
umblat în rânduielile Mele şi n-aţi
împlinit judecăţile Mele şi n-aţi
făcut nici după judecăţile* naţiu-
nilor care sunt în jurul vostru,

de aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Iată, Eu, chiar Eu
sunt împotriva ta şi voi face ju-
decăţi în mijlocul tău, în ochii na-
ţiunilor. Şi voi face* în tine ce n-am
mai făcut şi ce nu voi mai face la
fel, pentru toate urâciunile tale.
De aceea, părinţii* vor mânca pe
fii în mijlocul tău, şi fiii îşi vor
mânca părinţii; şi voi face jude-
căţi în tine şi toată rămăşiţa ta o
voi împrăştia** în toate vânturile.

De aceea, viu sunt Eu�, zice
Domnul DDDDDumnezeu, �pentru că
într-adevăr ai întinat locaşul* Meu
cel sfânt cu toate lucrurile** tale
dezgustătoare şi cu toate urâciunile
tale, de aceea Mă voi retrage şi Eu
de la tine; şi ochiul Meu nu va cruţa
şi Eu nu Mă voi înduraa. O treime
din tine va muri de ciumă* şi va
pieri de foamete în mijlocul tău; şi
o treime va cădea prin sabie în jurul
tău; şi o treime o voi împrăştia**
în toate vânturile şi voi scoate� o
sabie după ei.
Şi mânia Mea se va împlini*

şi-Mi voi potoli** furia asupra
lor şi Mă voi mângâia�; şi vor
cunoaşte că Eu, DDDDDomnul, am
vorbit�� în geloziab Mea, când
Îmi voi potoli furia asupra lor.
Şi te voi face* un pustiu şi o

batjocură printre naţiunile care
sunt în jurul tău, în ochii oricărui
trecător. Şi va fi de batjocură* şi
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*Ier. 2.10,11.
Cap. 16.47.

*Plân. 4.6.
Dan. 9.12.
Amos 3.2.
Mt. 24.21.

*Lev. 26.29.
Ier. 19.9.
Plân. 4.10.
**Ps. 44.11.
Vers. 2,12.
Cap. 6.8; 12.14
Amos 9.9.
Zah. 2.6; 7.14

*2 Cr. 36.14.
Cap. 7.20;
8.5; 23.38.
**Cap. 11.21
�Cap. 7.4,9;
8.18; 9.10.

*Ier. 15.2; 21.9
**Vers. 2,10.
Amos 9.9.
�Ier. 43.10;
43.11; 44.27.
Cap. 12.14.

*Plân. 4.11.
Cap. 6.12.
**Cap. 21.17
�Deut. 32.36.
Is. 1.24.
��Cap. 36.6;
38.19.

*Lev. 26.31;
26.32.
Neem. 2.17.

*Deut. 28.37.

**Cap. 25.17

*Lev. 26.26.
Cap. 4.16;
14.13.

*Lev. 26.22.
Deut. 32.24.
**Cap. 38.22

*Cap. 20.46;
21.2; 25.2.
**Cap. 36.1.

*Lev. 26.30.

*Lev. 26.30.

*Cap. 7.4,9;
11.10,12;
12.15.

*Ier. 44.28.
Cap. 5.2,12;
12.16; 14.22.
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a Sau �nu voi avea milă�    b Sau �râvna�    c Sau �văgăuni�    d Altare de ars tămâie lui Baal    e Cuvântul
ebr. pentru �idol� arată un mare dispreţ: �buştean�, �buturugă�    f Sau �îşi vor purta vina�

de dispreţ, de învăţătură şi de ui-
mire pentru naţiunile care sunt în
jurul tău, când voi face judecăţi
asupra ta, în mânie şi în aprinde-
re şi în mustrări aspre**. Eu,
DDDDDomnul, am vorbit. Când voi tri-
mite asupra lor săgeţile cele rele
ale foametei, care vor fi pentru
nimicire, pe care le voi trimite ca
să vă nimicească, voi mări foame-
tea asupra voastră şi vă voi sfă-
râma toiagul* pâinii. Şi voi trimite
asupra voastră foamete şi fiare*
sălbatice, care te vor lipsi de copii;
şi ciuma** şi vărsarea de sânge vor
trece prin tine şi voi aduce sabia a-
supra ta. Eu, DDDDDomnul, am vorbit�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui*, îndreaptă-ţi faţa împotriva
munţilor** lui Israel şi profe-
ţeşte împotriva lor şi spune:
«Munţi ai lui Israel, ascultaţi cu-
vântul Domnului DDDDDumnezeu. Aşa
zice Domnul DDDDDumnezeu către
munţi şi către dealuri, către pâ-
raiec şi către văi: Iată, Eu voi a-
duce o sabie asupra voastră şi voi
nimici* înălţimile voastre. Şi al-
tarele voastre vor fi pustiite şi
stâlpii voştri închinaţi soareluid

vor fi sfărâmaţi şi voi arunca* pe
cei ucişi ai voştri înaintea idoli-
lore voştri. Şi voi pune trupurile
moarte ale fiilor lui Israel înain-
tea idolilor lor şi voi împrăştia
osemintele voastre în jurul alta-
relor voastre. În toate aşezările
voastre, cetăţile vor fi pustiite şi
înălţimile vor fi părăsite, încât
altarele voastre vor fi pustiite şi
părăsitef; şi idolii voştri vor fi
sfărâmaţi şi vor înceta, şi stâlpii
voştri închinaţi soarelui vor fi
tăiaţi şi lucrările voastre vor fi
şterse. Şi cei ucişi vor cădea în
mijlocul vostru şi veţi cunoaşte*
că Eu sunt DDDDDomnul.

Dar voi lăsa* o rămăşiţă, pen-
tru că veţi avea pe unii care vor

Pustiirea
ţării pline
de idoli

6:8
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scăpa de sabie printre naţiuni,
când veţi fi împrăştiaţi prin
felurite ţări. Şi cei scăpaţi ai voş-
tri îşi vor aminti de Mine prin-
tre naţiunile unde vor fi duşi
captivi, când le voi zdrobi* inimaa

adulteră, care s-a abătut de la
Mine, şi ochii** lor, care au cur-
vit după idolii lor; şi le va fi si-
lă� de ei înşişi din cauza relelor
pe care le-au făcut prin toate urâ-
ciunile lor. Şi vor cunoaşte că Eu
sunt DDDDDomnul». Nu în zadar am
zisb că le voi face răul acesta�.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Bate cu mâna* şi loveşte cu pi-
ciorul şi spune: «Vai!» pentru
toate urâciunile nelegiuirilor ca-
sei lui Israel! Pentru că ei vor
cădea** prin sabie, prin foamete
şi prin ciumă. Cel care este de-
parte va muri de ciumă şi cel care
este aproape va cădea prin sabie
şi cel care va fi lăsat şi va fi
împresurat va muri de foamete;
şi Îmi voi potoli* furia asupra
lor. Şi veţi cunoaşte* că Eu sunt
DDDDDomnul, când cei ucişi ai lor
vor fi printre idolii lor în jurul al-
tarelor lor, pe orice deal înalt**,
pe toate vârfurile� munţilor şi sub
orice�� copac verde şi sub orice
terebint stufos, în locurile unde
aduceau miresme plăcute tuturor
idolilor lor. Şi-Mi voi întinde*
mâna asupra lor şi voi preface
ţara într-un pustiu; şi va fi mai
părăsită decât pustiul Dibla**, în
toate aşezările lor; şi vor cunoaş-
te că Eu sunt DDDDDomnul�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Şi tu, fiu al
omului�, aşa zice Domnul DDDDDum-
nezeu către ţara lui Israel: �Un
sfârşit*! Vine sfârşitul peste cele
patru colţuri ale ţării! Acum sfâr-
şitul este asupra ta şi voi trimite
mânia Mea asupra ta şi te voi ju-
deca* după căile tale şi voi aduce

asupra ta toate urâciunile tale.
Şi ochiul Meu nu te va cruţa*, nici
nu Mă voi îndura, ci voi aduce
căile tale asupra ta şi urâciunile
tale vor fi în mijlocul tău; şi veţi
cunoaşte** că Eu sunt DDDDDomnul�.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Un rău! Un singur rău! Iată, a
venit! A venit sfârşitul! A venit
sfârşitul! Se trezeşte împotriva ta;
iată, vine! Ţi-a venit rândul*, lo-
cuitor al ţării! A venit timpul**,
s-a apropiat ziua � învălmăşeala,
şi nu strigătul de bucurie din munţi!
Acum, îndată Îmi voi vărsa furia
asupra ta şi Îmi voi potoli mânia*
împotriva ta şi te voi judeca**
după căile tale şi voi aduce asupra
ta toate urâciunile tale. Şi ochiul*
Meu nu va cruţa, nici nu Mă voi
îndura; îţi voi răsplăti după căile
tale, şi urâciunile tale vor fi în
mijlocul tău; şi veţi cunoaşte că
Eu sunt DDDDDomnul care lovesc.

Iată ziua, iată, a venit! Rân-
dul ţi-a venitc! Toiaguld a înflorit,
mândria e în plină floare! Vio-
lenţa* s-a înălţat ca să fie un to-
iag al răutăţii! Nu rămâne nimic
din ei, nici din mulţimea lor, nici
din bogăţiile lor, nici din  stră-
lucirea din mijlocul lore. A venit
timpul, s-a apropiat ziua! Să nu
se bucure* cel care cumpără şi
să nu se jelească cel care vinde!
Pentru că este o mânie arzătoare
împotriva întregii ei mulţimi. Pen-
tru că cel care vinde nu se va în-
toarce la ceea ce a vândut, chiar
dacă va fif în viaţă printre cei vii.
Pentru că viziunea este cu privi-
re la întreaga ei mulţime; nu se
va schimbag; şi nimeni nu-şi va
asigurah viaţa prin nelegiuirea lui.
Ei au sunat din trâmbiţă şi au pre-
gătit totul, dar nimeni nu merge
la luptă; pentru că mânia Mea
este peste întreaga ei mulţime.

Afară* este sabia şi înăuntru

*Ps. 78.40.
Is. 7.13;
43.24; 63.10.
**Num. 15.39
�Lev. 26.39.
Iov 42.6.
Cap. 20.43;
36.31.

*Cap. 21.14.
**Cap. 5.12.

*Cap. 5.13.

*Vers. 7.
**Ier. 2.20.
�Osea 4.13.
��Is. 57.5.

*Is. 5.25.
**Num. 33.46
Ier. 48.22.

*Vers. 3,6.
Amos 8.2.
Mt. 24.6,13;
24.14.

*Vers. 8,9.
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*Cap. 5.11;
8.18; 9.10.
**Cap. 6.7;
12.20.

*Vers. 10.
**Vers. 12.
Ţef. 1.14,15.

*Cap. 20.8,21
**Vers. 3.

*Vers. 4.

*Ier. 6.7.

*1 Cor. 7.29-31

*Deut. 32.25.
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a Sau �pentru că sunt zdrobit de inima lor�    b Sau �vor cunoaşte că Eu, DDDDDomnul, nu în zadar am zis�
c Lit. �a ieşit�    d Toiagul pedepsei    e Sau �nici nu se va plânge pentru ei�    f Lit. �vor fi�    g Sau �nu se va
întoarce�    h Sau �nu-şi va întări�
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ciuma şi foametea. Cel care este
la câmp va muri prin sabie şi pe
cel care este în cetate îl vor mânca
foametea şi ciuma. Dar fugarii*
lor vor scăpa şi vor fi pe munţi ca
porumbeii văilor, văitându-se toţi,
fiecare pentru nelegiuirea lui. Toa-
te mâinile* vor slăbia şi toţi ge-
nunchii se vor topib ca apa. Şi se
vor încinge* cu sac şi-i va acoperi
groaza**. Şi ruşine va fi pe toate
feţele, şi chelie pe toate capetele
lor. Îşi vor arunca argintul pe străzi
şi aurul lor va fi ca un lucru ne-
curat. Argintul* lor şi aurul lor nu
vor putea să-i scape în ziua mâni-
ei DDDDDomnului. Nu le vor sătura su-
fletele, nici nu le vor umple pân-
tecele. Pentru că aceasta a fost pia-
tra de poticnire** a nelegiuirii lor.
Şi a pus în măreţie frumoasa

Lui podoabă; dar ei au făcut*
în eac chipurile urâciunilor lor şi
lucrurile lor dezgustătoare. De a-
ceea Eu le-am făcut-o ca un lucru
necurat. Şi am dat-o de pradă în
mâna străinilor şi de jaf celor răi
ai pământului; şi ei o vor întina.
Şi-Mi voi întoarce faţa de la ei; şi
ei vor întina locul Meu ascunsd;
şi cei violenţie vor intra în el şi-l
vor întina.

Fă lanţul, pentru că ţara* este
plină de crime sângeroase şi ce-
tatea este plină de violenţă. De a-
ceea voi aduce pe cele mai rele
dintre naţiuni şi le vor stăpâni
casele; şi voi face să înceteze
mândria celor puternici, şi loca-
şurile lor sfinte vor fi întinate.
Vine nimicirea! Şi vor căuta pace,
dar ea nu va fi. Va veni nenoroci-
re peste* nenorocire şi va fi zvon
peste zvon; şi vor cere** o viziune
de la un profet; dar legea va pieri
de la preot şi sfatul de la cei bă-
trâni. Împăratul va jeli şi căpetenia
se va îmbrăca în spaimă şi mâi-
nile poporului ţării vor tremura;
le voi face după calea lor şi cu ju-

decăţile lor îi voi judeca; şi vor
cunoaşte* că Eu sunt DDDDDomnul�.

! Şi a fost aşa: în anul al
şaselea, în luna a şasea, în a cin-
cea zi a lunii, pe când şedeam în
casa mea şi bătrânii* lui Iuda
şedeau înaintea mea, mâna**
Domnului DDDDDumnezeu a căzut aco-
lo peste mine.
Şi am privit* şi iată o asemă-

nare ca înfăţişarea focului! De la
înfăţişarea coapselor lui în jos,
foc; şi de la coapsele lui în sus,
ca înfăţişarea unei străluciri, ase-
menea aramei** strălucitoare. Şi
El a întins* chipul unei mâini şi
m-a apucat de o buclă a capului
meu. Şi Duhul m-a ridicat** între
pământ şi ceruri şi m-a adus� în
viziunile lui Dumnezeu la Ierusa-
lim, la intrarea porţii dinăuntru,
care priveşte spre nord, unde era
scaunul�� idolului geloziei, care
întărâtă*� la gelozie. Şi, iată, glo-
ria Dumnezeului lui Israel era
acolo, ca viziunea pe care o
avusesem* în vale.
Şi El mi-a zis: �Fiu al omului,

ridică-ţi acum ochii spre nord�. Şi
mi-am ridicat ochii spre nord
şi, iată, la nord de poarta alta-
rului era idolul* acesta al gelozi-
ei, la intrare. Şi El mi-a zis: �Fiu
al omului, vezi ce fac ei, urâciu-
nile cele mari pe care le face casa
lui Israel aici, ca să Mă îndepăr-
tez de locaşul Meu cel sfânt? Dar
vei vedea şi alte urâciuni mari�.
Şi m-a adus la intrarea curţii;

şi am privit şi iată o gaură în pe-
rete! Şi El mi-a zis: �Fiu al omu-
lui, sapă acum în perete�. Şi am
săpat în perete, şi iată o uşă.
Şi mi-a zis: �Intră şi vezi urâ-

ciunile cele rele pe care le fac ei
aici�. Şi am intrat şi am văzut; şi
iată toate chipurile de târâtoare
şi de animale urâcioase şi toţi
idolii casei lui Israel zugrăviţif pe
perete de jur-împrejur. Şi şapte-

*Cap. 6.8.

*Is. 13.7.
Ier. 6.24.
Cap. 21.7.

*Is. 3.24;
15.2,3.
Ier. 48.37.
Amos 8.10.
**Ps. 55.5.

*Pr. 11.4.
Ţef. 1.18.
**Cap. 14.3;
14.4; 44.12.

*Ier. 7.30.

*2 Împ. 21.16
Cap. 9.9; 11.6

*Deut. 32.23.
Ier. 4.20.
**Ps. 74.9.
Plân. 2.9.
Cap. 20.1,3.

*Vers. 4.

*Cap. 14.1;
20.1; 33.31.
**Cap. 1.3;
3.22.

*Cap. 1.26;
1.27.
**Cap. 1.4.

*Dan. 5.5.
**Cap. 3.15.
�Cap. 11.1;
11.24; 40.2.
��Ier. 7.30;
32.34.
Cap. 5.11.
*�Deut. 32.16;
32.21.

*Cap. 1.28;
3.22,23.

*Ps. 78.58.
Ier. 7.30.
Vers. 3.
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a Lit. �vor atârna�    b Lit. �se vor duce�    c Sau �din frumoasa Lui podoabă, el (poporul) a făcut mândria
lui; şi ei au făcut din ea�    d Sau �comoara mea�    e Sau �tâlharii�    f Sau �gravaţi�
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zeci* de bărbaţi dintre bătrânii
casei lui Israel stăteau înaintea
lor şi în mijlocul lor stătea Ia-
azania, fiul lui Şafan: fiecare băr-
bat era cu tămâietoarea lui în
mâna lui; şi un nor gros de tă-
mâie se înălţa.
Şi El mi-a zis: �Fiu al omului,

ai văzut ce fac în întuneric bătrâ-
nii casei lui Israel, fiecare bărbat
în camerele lui cu chipuri? Pentru
că ei zic: «Nu ne vede* DDDDDomnul!
DDDDDomnul a părăsit ţaraa»�. Şi mi-a
zis: �Vei vedea şi alte urâciuni
mari pe care le fac ei�.
Şi m-a adus la intrarea por-

ţii* casei DDDDDomnului, care era spre
nord; şi, iată, acolo şedeau nişte
femei, plângându-l pe Tamuzb.
Şi mi-a zis: �Ai văzut, fiu al omu-
lui? Vei vedea şi alte urâciuni
mai mari decât acestea!�
Şi m-a adus în curtea inte-

rioară a casei DDDDDomnului; şi, iată,
la intrarea templului DDDDDomnului,
între pridvor* şi altar, erau vreo
douăzeci şi cinci** de bărbaţi cu
spatele� lor spre templul DDDDDom-
nului şi cu feţele lor spre răsă-
rit; şi se închinau soarelui��, spre
răsărit.
Şi mi-a zis: �Ai văzut, fiu al

omului? Este puţin lucru pentru
casa lui Iuda că fac urâciunile pe
care le fac aici, încât au umplut
ţara cu violenţă* şi mereu Mă
provoacă la mânie? Şi, iată, ei
îşi pun ramura la nas! De aceea*
şi Eu voi lucra cu furie; ochiul
Meu** nu va cruţa, nici nu Mă
voi îndura; şi când vor striga� în
auzul Meu cu glas tare, nu-i voi
asculta�.
Şi a strigat în auzul meu cu

glas tare, zicând: �Apropiaţi-vă,
voi, păzitoriic cetăţii, şi fiecare cu
arma lui de nimicire în mâna lui!�
Şi, iată, şase bărbaţi veneau de
pe calea porţii de sus, care este
spre nord, şi fiecare cu arma lui

de măceld în mâna lui; şi în
mijlocul lor, un om* îmbrăcat în
in, cu un corn cu cerneală de
scriitor la brâul lui. Şi au intrat şi
au stat lângă altarul de aramă.
Şi gloria* Dumnezeului lui

Israel se înălţase de la heruvimul
deasupra căruia era, la pragul
casei; şi El a strigat la bărbatul
îmbrăcat în in, care avea cornul
cu cerneală de scriitor la brâu. Şi
DDDDDomnul i-a zis: �Treci prin mij-
locul cetăţii, prin mijlocul Ieru-
salimului, şi fă un semne* pe
frunţile oamenilor care suspină**
şi care strigă din cauza tuturor
urâciunilor care se fac în mijlocul
lui�.
Şi celorlalţi le-a zis în auzul

meu: �Treceţi în urma lui prin ce-
tate şi loviţi; ochiul* vostru să nu
cruţe, nici să nu vă înduraţi!
Ucideţi* până la nimicire pe bă-
trân, pe tânăr şi pe fecioară şi
pe prunci şi pe femei; dar nu vă
apropiaţi** de vreun om pe care
este semnul; şi începeţi� de la
locaşul Meu cel sfânt�. Şi au în-
ceput�� de la bătrânii care erau
în faţa casei.
Şi le-a zis: �Întinaţi casa şi

umpleţi curţile cu cei ucişi! ... Ie-
şiţi!�� Şi au ieşit şi au lovit în
cetate.
Şi a fost aşa: pe când ei lo-

veau şi eu rămăsesem singur, am
căzut* cu faţa la pământ şi am
strigat şi am zis: �Vai, Doamne
DDDDDumnezeule! Vei nimici** Tu toa-
tă rămăşiţa lui Israel, vărsându-Ţi
furia asupra Ierusalimului?�
Şi El mi-a zis: �Nelegiuirea

casei lui Israel şi a lui Iuda este
foarte mare şi ţara este plină* de
sânge şi cetatea plină de strică-
ciunef. Pentru că ei zic**: «DDDDDom-
nul a părăsit ţara», şi «DDDDDomnul nu
vede!» Şi cât despre Mine*,
ochiul Meu nu va cruţa, nici nu
Mă voi îndura; ci voi aduce**

*Num. 11.16;
11.25.

*Ps. 14.1.
Is. 29.15.
Cap. 9.9.

*Cap. 44.4;
46.9.

*Ioel 2.17.
**Cap. 11.1.
�Ier. 2.27;
32.33.
��Deut. 4.19.
2 Împ. 23.5;
23.11.
Iov 31.26.
Ier. 44.17.

*Cap. 9.9.

*Cap. 5.13;
16.42; 24.13.
**Cap. 5.11;
7.4,9; 9.5,10.
�Pr. 1.28.
Zah. 7.13.
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1 Pet. 4.17.
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Ios. 7.6.
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a Sau �pământul�    b Idol sirian şi fenician, cunoscut şi ca Adonis    c Sau �Faceţi să se apropie pedepsele�
d Lit. �care taie în bucăţi�    e Ebr. �tau�, ultima literă a alfabetului ebraic    f Sau �strâmbare a judecăţii�
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faptele lor asupra capului lor�.
Şi, iată, bărbatul îmbrăcat în

in, care avea cornul cu cerneală
la brâu, a făcut cunoscut, zicând:
�Am făcut cum mi-ai poruncit�.
Şi am văzut şi, iată, în întin-

derea* care era peste capul he-
ruvimilor se vedea, deasupra lor,
ca o piatră** de safira, ca înfăţi-
şarea asemănării unui tron. Şi El
a vorbit bărbatului îmbrăcat* în
in şi a zis: �Intră între roţileb de
sub heruvim şi umple-ţi mâinile
cu cărbuni** de foc dintre heruvi-
mi şi împrăştie-i� peste cetate�.
Şi a intrat înaintea ochilor mei.
Şi heruvimii stăteau la dreap-

ta casei, când a intrat omul, şi no-
rul umplea curtea interioară. Şi
gloria* DDDDDomnului s-a înălţat de la
heruvim pe pragul casei; şi casa
s-a umplut** cu norul şi curtea s-a
umplut de strălucirea gloriei
DDDDDomnului. Şi vuietul* aripilor he-
ruvimilor se auzea până în curtea
din afară, precum glasul** Atot-
puternicului Dumnezeuc, când
vorbeşte.
Şi a fost aşa: când a poruncit

bărbatului îmbrăcat în in, zicând:
�Ia foc dintre roţi, dintre heru-
vimi�, el a intrat şi a stat lângă
roată. Şi heruvimul şi-a întins
mâna dintre heruvimi, spre focul
care era între heruvimi; şi a luat
din el şi l-a pus în mâinile celui
îmbrăcat în in; şi el l-a luat şi a
ieşit.
Şi s-a văzut o imagine* a unei

mâini de om la heruvimi, sub
aripile lor.
Şi am văzut şi iată* patru

roţi lângă heruvimi: o roată lângă
un heruvim şi o altă roată lângă
alt heruvim; şi înfăţişarea roţilor
era ca o piatră** de crisolitd. Şi
cât despre înfăţişarea lor, toate
patru aveau o singură asemăna-
re, ca şi când o roată ar fi fost în
mijlocul unei roţi. Când mer-

geau*, mergeau pe cele patru la-
turi ale lor; nu se întorceau când
mergeau, ci spre locul spre care pri-
vea capul, mergeau după el; nu
se întorceau când mergeau. Şi tot
trupule lor şi spatele lor şi mâi-
nile lor şi aripile lor şi roţile erau
pline de ochi de jur-împrejur, la
aceşti patru şi roţile lor. Cât despre
roţi*, li s-a strigat în auzul meu:
�Învârtiţi-vă!f� Şi fiecare* avea
patru feţe: faţa întâi era faţă de
heruvim şi a doua faţă era faţă
de om şi a treia, faţă de leu şi a
patra, faţă de vultur.
Şi heruvimii s-au înălţat.

Aceasta era făptura* vie pe care
o văzusem lângă râul Chebar.
Şi când heruvimii mergeau, ro-
ţile mergeau lângă ei; şi când
heruvimii îşi ridicau aripile ca
să se înalţe de pe pământ, roţile
nu se întorceau* nici ele de lângă
ei. Când* se opreau ei, acestea
se opreau; şi când se înălţau ei,
acestea se înălţau cu ei; pentru
că duhul făpturii vii era în ele.
Şi gloria DDDDDomnului a plecat*

de deasupra pragului casei şi a
stat deasupra heruvimilor. Şi he-
ruvimii* şi-au întins aripile şi s-au
înălţat de pe pământ înaintea
ochilor mei, când au ieşit; şi roţi-
le erau lângă ei; şi s-au opritg la
intrarea porţii dinspre răsărit
a casei DDDDDomnului; şi gloria Dum-
nezeului lui Israel era peste ei,
deasupra.

Aceasta era făptura* vie pe
care o văzusem sub Dumnezeul
lui Israel lângă râul** Chebar;
şi am cunoscut că erau heruvimi.
Fiecare* avea patru feţe şi fieca-
re patru aripi; şi asemănarea**
unor mâini de om era sub aripile
lor. Şi cât despre asemănarea
feţelor lor, erau feţele pe care le
văzusem lângă râul Chebar, înfă-
ţişarea lor şi ei înşişi; mergeau*
fiecare drept înaintea lor.
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*Cap. 1.22;
1.26.
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*Cap. 9.2,3.
**Cap. 1.13.
�Apoc. 8.5.

*Cap. 1.28;
9.3.
Vers. 18.
**1 Împ. 8.10;
8.11.
Cap. 43.5.

*Cap. 1.24.
**Ps. 29.3.

*Cap. 1.8.
Vers. 21.

*Cap. 1.15.
**Cap. 1.16.

*Cap. 1.17.

*Cap. 1.18.

*Cap. 1.6,10.

*Cap. 1.5.

*Cap. 1.19.

*Cap. 1.12;
1.20,21.

*Vers. 4.
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Şi Duhul m-a ridicat* şi m-a
adus la poarta dinspre răsărit**
a casei DDDDDomnului, care priveşte
spre răsărit; şi, iată, la intrarea
porţii� erau douăzeci şi cinci de
bărbaţi; şi am văzut în mijlocul
lor pe Iaazania, fiul lui Azur, şi
pe Pelatia, fiul lui Benaia, căpe-
tenii ale poporului. Şi El mi-a zis:
�Fiu al omului, aceştia sunt oame-
nii care uneltesc nelegiuire şi care
dau sfat rău în cetatea aceasta,
care zic: «Nu este timpula* ca să
construim case; această cetate**
este cazanul, şi noi carnea». De
aceea, profeţeşte împotriva lor,
profeţeşte, fiu al omului!�
Şi Duhul* DDDDDomnului a venit

peste mine şi mi-a zis: �Vorbeşte:
Aşa zice DDDDDomnul: «Aşa aţi zis,
casă a lui Israel! Şi ştiu** lucru-
rile care vă vin în minte! Aţi în-
mulţit* pe cei ucişi ai voştri în
cetatea aceasta şi aţi umplut
străzile ei cu cei ucişi»�.

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Cei ucişi* ai voştri,
pe care i-aţi pus în mijlocul ei, ei
sunt carnea, iar această cetate este
cazanul; dar pe voi** vă voi scoa-
te din mijlocul ei. V-aţi temut de
sabie, şi sabie voi aduce asupra
voastră�, zice Domnul DDDDDumne-
zeu. �Şi vă voi scoate din mijlo-
cul ei şi vă voi da în mâna străi-
nilor şi voi împlini* judecăţi
împotriva voastră. Veţi cădea*
prin sabie; vă voi judeca** în
hotarele lui Israel şi veţi cunoaş-
te� că Eu sunt DDDDDomnul. Această
cetate nu va fi cazanul vostru, nici
voi nu veţi fi carnea în mijlocul
ei; vă voi judeca în hotarele lui
Israel. Şi veţi cunoaşte că Eu sunt
DDDDDomnul, în ale Cărui rânduieli
n-aţi umblat şi pe ale Cărui
judecăţi nu le-aţi împlinit, ci aţi
lucrat* după judecăţile naţiunilor
care sunt în jurul vostru�.
Şi a fost aşa: pe când profe-

ţeam, a murit* Pelatia, fiul lui
Benaia. Şi am căzut** cu faţa la
pământ şi am strigat cu glas tare
şi am zis: �Vai, Doamne DDDDDumne-
zeule, vei nimici cu totul rămă-
şiţa lui Israel?�
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, fraţii tăi, da, fraţii tăi, bărbaţii
rudeniei taleb şi toată casa lui Isra-
el, ei toţi sunt aceia către care lo-
cuitorii Ierusalimului zic: «Depăr-
taţi-vă de la DDDDDomnul; nouă ni s-a
dat ţara aceasta în stăpânirec!»�

De aceea spune: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: �Deşid i-am
dus departe printre naţiuni şi deşid

i-am împrăştiat prin felurite ţări,
totuşi le voi fi* ca un mic locaş
sfânte, în ţările unde ei au ajuns�.

De aceea spune: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: �Şi vă voi
aduna* dintre popoare şi vă voi
strânge din ţările în care sunteţi
împrăştiaţi şi vă voi da pămân-
tul lui Israel�.

�Şi vor veni acolo şi vor în-
depărta* din ea toate lucrurile ei
dezgustătoare şi toate urâciuni-
le ei. Şi le voi da* o inimă ne-
împărţită. Şi voi pune în voi un
duh nou**. Şi voi lua inima� de
piatră din carnea lor şi le voi da
o inimă de carne, ca să umble*
în rânduielile Mele şi să pă-
zească judecăţile Mele şi să le
facă. Şi ei Îmi vor fi popor** şi
Eu le voi fi Dumnezeu. Dar cât
despre aceia a căror inimă um-
blă după lucrurilef lor dezgus-
tătoare şi urâcioase, le voi răs-
plăti* faptele lor asupra cape-
telor lor�, zice Domnul DDDDDum-
nezeu.
Şi heruvimii şi-au înălţat* ari-

pile, şi roţile erau lângă ei; şi glo-
ria Dumnezeului lui Israel era pes-
te ei, deasupra. Şi gloria* DDDDDom-
nului s-a suit din mijlocul cetăţii
şi s-a oprit pe munteleg** care

*Cap. 3.12;
3.14; 8.3.
Vers. 24.
**Cap. 10.19
�Cap. 8.16.

*Cap. 12.22;
12.27.
2 Pet. 3.4.
**Ier. 1.13.
Cap. 24.3.

*Cap. 2.2;
3.24.
**Ier. 11.20;
17.10.

*Cap. 7.23;
22.3,4.

*Cap. 24.3,6;
24.10,11.
Mica 3.3.
**Vers. 9.

*Cap. 5.8.

*2 Împ. 25.19-21
Ier. 39.6;
52.10.
**1 Împ. 8.65
2 Împ. 14.25.
�Ps. 9.16.

*Lev. 18.3;
18.24.
Deut. 12.30;
12.31.
Cap. 8.10;
8.14,16.
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vărat�    e Sau �le voi fi un locaş sfânt, pentru puţin timp�    f Sau �mintea�, �felul�    g Muntele Măslinilor
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este pe partea de răsărit� a cetăţii.
Şi Duhul m-a ridicat* şi m-a adus
în viziune, prin Duhul lui Dumne-
zeu, în Caldeea, la cei din captivi-
tate; şi viziunea pe care am văzut-o
s-a înălţat de la mine. Şi am spus
celor din captivitate toate lucrurile
pe care mi le arătase DDDDDomnul.

! Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, tu locuieşti în mijlocul unei
case răzvrătite*; ei au ochi** ca
să vadă, şi nu văd; au urechi
ca să audă, şi nu aud; pentru că
sunt o casă răzvrătită.
Şi tu, fiu al omului, pregăteş-

te-ţi bagajula de captiv şi pleacă
în captivitate ziua înaintea ochi-
lor lor; şi să te duci în captivita-
te înaintea ochilor lor, din locul
tău într-alt loc; poate* că vor ve-
dea, deşi sunt o casă răzvrătită.
Şi scoate-ţi afară lucrurile ziua
înaintea ochilor lor, ca bagajul
unui captiv, şi tu însuţi ieşi seara
înaintea ochilor lor, cum pleacă
cei care se duc în captivitate.
Sapă prin zid înaintea ochilor lor,
şi scoate-le pe acolo. Le vei pur-
ta pe umăr înaintea ochilor lor, le
vei scoate pe întuneric; îţi vei
acoperi faţa şi nu vei vedea pă-
mântul; pentru că Eu te-am pus
semnb* pentru casa lui Israel�.
Şi am făcut aşa cum mi se

poruncise: mi-am scos afară lu-
crurile ziua, ca pe bagajele unui
captiv, şi seara am săpat prin zid
cu mâna mea; le-am scos pe în-
tuneric şi le-am purtat pe umăr
înaintea ochilor lor.
Şi dimineaţa, cuvântul DDDDDom-

nului a fost către mine, zicând:
�Fiu al omului, nu ţi-a zis casa
lui Israel, casa* cea răzvrătită:
«Ce** faci?»

Spune-le: aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Profeţia aceasta pri-
veşte pe căpetenia din Ierusalim
şi pe toată casa lui Israel care se
află acolo». Spune: «Eu sunt

semnul* vostru. Cum am făcut
eu, aşa li se va face şi lor. Vor
merge** în exil, în captivitate».
Şi căpetenia* care este în mij-

locul lor le va purta pe umăr, pe
întuneric, şi va ieşi. Vor săpa prin
zid, ca să le scoată prin el. Îşi
va acoperi faţa, ca să nu vadă
pământul cu ochii. Şi Îmi voi în-
tinde plasa* peste el şi va fi prins
în cursa Mea şi-l voi duce** la
Babilon, în ţara caldeenilor; dar
el n-o va vedea, deşi va muri
acolo. Şi voi împrăştia* în toate
vânturile pe toţi cei care-l încon-
joară ca să-l ajute, şi toate cetele
lui; şi voi scoate** sabia după ei.
Şi vor cunoaşte* că Eu sunt

DDDDDomnul, când îi voi împrăştia
printre naţiuni şi-i voi risipi prin
felurite ţări. Dar voi lăsa* puţini
oameni dintre ei, scăpaţi de sa-
bie, de foamete şi de ciumă, ca să
spună toate urâciunile lor printre
naţiunile unde vor ajunge; şi vor
cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, mănâncă-ţi* pâinea cu tremur
şi bea-ţi apa cu frică şi cu neli-
nişte. Şi spune poporului ţării:
Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu
despre locuitorii Ierusalimului, în
ţara lui Israel: «Îşi vor mânca
pâinea cu nelinişte şi îşi vor bea
apa cu groază, pentru că ţara lor
va fi lăsată* pustie de plinătatea
ei, din cauza violenţei** tuturor
celor care locuiesc în ea. Şi ce-
tăţile care sunt locuite vor fi pus-
tiite şi ţara va fi un pustiu, şi veţi
cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul»�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, ce este proverbul acesta pe
care-l aveţi în ţara lui Israel, zi-
când: «Zilele se vor prelungi* şi
orice viziune nu se împlineşte»?
Spune-le deci: Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Voi face să înceteze
proverbul acesta şi nu-l vor mai
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DDDDDumnezeu: �Pentru că vorbiţi de-
şertăciune şi aţi văzut minciuni,
de aceea, iată, sunt împotriva
voastră�, zice Domnul DDDDDumne-
zeu. �Şi mâna Mea va fi împotri-
va profeţilor care văd deşertăciu-
ne şi ghicesc minciuni. Ei nu vor
fi în sfatul poporului Meu, nici
nu vor fi înscrişi în cartea* ca-
sei lui Israel şi nu vor intra** în
ţara lui Israel. Şi veţi cunoaşte�
că Eu sunt Domnul DDDDDumnezeu.

Pentru că, da, pentru că au
amăgit pe poporul Meu, zicând:
«Pace!*», şi nu este pace şi unul
construieşte un zid şi, iată, alţii îl
tencuiesc** cu var; spune celor
care l-au tencuit cu var că va că-
dea. Va fi o ploaie* torenţială, şi
voi, pietre mari de grindină, veţi
cădea, şi va izbucni un vânt fur-
tunos. Şi, iată, după ce zidul va fi
căzut, nu vi se va zice: «Unde este
varul cu care aţi tencuit?»�

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Îl voi rupe cu un vânt
furtunos în furia Mea; şi va fi o
ploaie torenţială în mânia Mea,
şi pietre de grindină în furia Mea,
ca să-l nimicească de tot. Şi voi
surpa zidul pe care l-aţi tencuit
cu var şi-l voi doborî la pământ
şi i se vor descoperi temeliile; şi
va cădea şi veţi fi nimiciţi în mij-
locul lui. Şi veţi cunoaşte* că Eu
sunt DDDDDomnul. Şi Îmi voi potoli
furia asupra zidului şi asupra ce-
lor care l-au tencuit cu var. Şi vă
voi spune: «Zidul nu mai este, nici
cei care l-au tencuit, profeţii lui
Israel care profeţesc despre Ieru-
salim şi care văd o viziune* de
pace pentru el şi nu este pace»�,
zice Domnul DDDDDumnezeu.

�Şi tu, fiu al omului, îndreap-
tă-ţi* faţa împotriva fiicelor po-
porului tău, care profeţesc din**
inima lor, şi profeţeşte împotriva
lor şi spune: Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: Vai de femeile care
cos perniţe pentru toate încheie-

*Ps. 37.13.
Ioel 2.1.
Ţef. 1.14.

*Cap. 13.23.
**Plân. 2.14.

*Is. 55.11.
Vers. 28.
Dan. 9.12.
Lc. 21.33.

*Vers. 22.
**2 Pet. 3.4.

*Vers. 23,25.

*Ier. 14.14;
23.16,26.
Vers. 17.

*Cânt. 2.15.

*Ps. 106.23;
106.30.
Cap. 22.30.

*Vers. 23.
Cap. 12.24;
22.28.

*Ezra 2.59;
2.62.
Neem. 7.5.
Ps. 69.28.
**Cap. 20.39
�Cap. 11.12.

*Ier. 6.14;
8.11.
**Cap. 22.28

*Cap. 38.22.

*Vers. 9,21,23
Cap. 14.8.

*Ier. 16.14;
28.9.

*Cap. 20.46;
21.2.
**Vers. 2.
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folosi în Israel ca proverb». Ci
spune-le: «Sunt aproape* zilele şi
împlinireaa fiecărei viziuni. Pen-
tru că nu va mai fi* nici o vi-
ziune** deşartăb, nici ghicire lin-
guşitoare în casa lui Israel. Pen-
tru că Eu, DDDDDomnul, voi vorbi; şi
cuvântul pe care-l voi spune* Eu
se va împlini şi nu va mai fi
amânat. Pentru că în zilele voas-
tre, casă răzvrătită, voi rosti un
cuvânt şi-l voi împlini»�, zice
Domnul DDDDDumnezeu.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui*, iată, cei din casa lui Israel
zic: «Viziunea pe care o vede el
este pentru zile îndepărtate şi
el profeţeşte despre timpuri**
îndepărtate».

De aceea spune-le: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: �Nici unul
din cuvintele Mele nu va mai
fi amânat*, ci cuvântul pe care
l-am rostit se va împlini�, zice
Domnul DDDDDumnezeu.

!  Şi cuvântul DDDDDomnului a
fost către mine, zicând: �Fiu al
omului, profeţeşte împotriva pro-
feţilor lui Israel care profeţesc
şi spune celor care profeţesc din*
inima lor: Ascultaţi cuvântul
DDDDDomnului! Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: Vai de profeţii fără
minte care umblă după duhul lor
şi n-au văzut nimic! Israele,
profeţii tăi sunt ca vulpilec* în
locuri pustii. Nu v-aţi suit* în
spărturi, nici n-aţi ridicat zidul
în jurul casei lui Israel, ca să stea
la luptă în ziua DDDDDomnului. Au
viziuni* deşarted şi ghicire min-
cinoasă cei care spun: «DDDDDomnul
zice!», şi DDDDDomnul nu i-a trimis.
Şi au făcut pe oameni să spere că
se va împlini cuvântul. N-aţi vă-
zut o viziune deşartă şi n-aţi ros-
tit ghicire mincinoasă, când spu-
neţi: «DDDDDomnul zice!» şi Eu n-am
vorbit?�

De aceea, aşa zice Domnul
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turilea şi care fac voaluri pentru
cap de orice mărime, ca să vâneze
suflete! Veţi vâna voi sufletele*
poporului Meu şi vă veţi păstra
în viaţă sufletele voastre? Şi Mă
veţi profana voi în poporul Meu
pentru câţiva* pumni plini de orz
şi pentru firimituri de pâine, ca să
ucideţi sufletele care n-ar trebui
să moară şi să păstraţi vii su-
fletele care n-ar trebui să trăias-
că, minţind pe poporul Meu care
ascultă minciuni?�

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Iată, Eu sunt împo-
triva perniţelor voastre, ca sufle-
tele pe care le vânaţi cu ele să
poată zbura; şi le voi rupe de
pe braţele voastre; şi voi lăsa
sufletele să plece, ca sufletele pe
care voi le vânaţi să poată zbura.
Şi voi rupe voalurile voastre şi
voi scăpa* pe poporul Meu din
mâna voastră, şi ei nu vor mai
fi în mâna voastră, ca să fie vâ-
naţi. Şi veţi cunoaşte că Eu sunt
DDDDDomnul. Pentru că aţi întristat cu
minciună inima celui drept, pe
care Eu nu l-am întristat, şi aţi
întărit* mâinile celui rău, ca să nu
se întoarcă de la calea lui cea
rea, ca să-şi salveze viaţa, de a-
ceea nu veţi mai vedea* deşer-
tăciune, nici nu veţi mai rosti ghi-
cire; şi voi scăpa pe poporul
Meu din mâna voastră. Şi veţi
cunoaşte** că Eu sunt DDDDDomnul�.

! Şi unii dintre bătrânii lui
Israel au venit* la mine şi s-au
aşezat înaintea mea. Şi cuvântul
DDDDDomnului a fost către mine, zi-
când: �Fiu al omului, bărbaţii
aceştia şi-au înălţat idolii în ini-
ma lor şi au pus piatra de po-
ticnire* a nelegiuirii lor înaintea
feţei lor: să fiu** Eu întrebat de
ei? De aceea, vorbeşte-le şi spu-
ne-le: Aşa zice Domnul Dumne-
zeu: «Orice om din casa lui Israel
care îşi va înălţa idoli în inima lui

şi va pune piatra de poticnire a
nelegiuirii lui înaintea feţei lui şi
va veni la profet, Eu, DDDDDomnul, îi
voi răspunde potrivit cu aceastab,
după mulţimea idolilor săi, ca să
prind casa lui Israel prin însăşi
inima lor, pentru că toţi s-au în-
străinat de Mine prin idolii lor».

De aceea, spune casei lui Isra-
el: Aşa zice Domnul Dumnezeu:
«Întoarceţi-vă şi abateţi-vă de la
idolii voştri şi întoarceţi-vă feţele
de la toate urâciunile* voastre!

Pentru că orice om din casa lui
Israel şi dintre străinii care locu-
iesc temporar în Israel, care se va
despărţi de Mine şi îşi va înălţa
idolii în inima lui şi va pune pia-
tra de poticnire a nelegiuirii lui
înaintea feţei lui şi va veni la
profet, ca să Mă întrebe prin el,
Eu, DDDDDomnul, îi voi răspunde prin
Mine Însumi. Şi Îmi voi îndrepta*
faţa împotriva omului aceluia şi-l
voi face pustiuc, ca un semn** şi
ca un proverbd, şi-l voi nimici din
mijlocul poporului Meu; şi veţi
cunoaşte� că Eu sunt DDDDDomnul.
Şi dacă profetul va fi amăgit

şi va spune un cuvânt, Eu, DDDDDom-
nul, am amăgit* pe profetul ace-
la; şi-Mi voi întinde mâna împo-
triva lui şi-l voi nimici din mijlo-
cul poporului Meu Israel. Şi ei îşi
vor purta nelegiuireae; nelegiui-
rea profetului va fi la fel ca ne-
legiuirea celui care întreabă, pen-
tru ca să nu se mai abată* de
la Mine casa lui Israel şi să nu
se mai întineze prin toate fără-
delegile lor. Şi ei Îmi vor fi po-
por** şi Eu le voi fi Dumnezeu»�,
zice Domnul DDDDDumnezeu.

! Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, când o ţară va păcătui îm-
potriva Mea, lucrând cu necredin-
cioşie, şi-Mi voi întinde mâna
asupra ei şi-i voi sfărâma toia-
gul* pâinii şi voi trimite asupra

*2 Pet. 2.14.

*Pr. 28.21.
Mica 3.5.

*Ps. 91.3;
124.7.

*Ier. 23.14.

*Cap. 12.24.
Vers. 6.
Mica 3.6.
**Cap. 14.8;
15.7.

*Cap. 8.1;
20.1; 33.31.

*Cap. 7.19.
Vers. 4,7.
**2 Împ. 3.13

*Cap. 8.6;
14.4.

*Lev. 17.10;
20.3,5,6.
Ier. 44.11.
Cap. 15.7.
**Num. 26.10
Deut. 28.37.
Cap. 5.15.
�Cap. 6.7.

*1 Împ. 22.23
Iov 12.16.
Ier. 4.10.

*2 Pet. 2.15.
**Cap. 11.20;
37.23.

*Lev. 26.26.
Is. 3.1.
Cap. 4.16.
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ei foametea şi voi nimici din ea
pe om şi pe animal, chiar dacă ar
fi* în mijlocul ei aceşti trei băr-
baţi, Noe, Daniel şi Iov, ei şi-ar
scăpa numai propriile lor suflete
prin dreptatea** lor�, zice Dom-
nul DDDDDumnezeu.

�Dacă voi face să treacă prin
ţară fiare sălbatice* şi o vor lipsi
de popor şi va ajunge un pustiu,
încât nimeni să nu poată trece
prin ea din cauza fiarelor, chiar
dacă ar fi aceşti trei bărbaţi în
mijlocul ei, viu sunt Eu�, zice
Domnul DDDDDumnezeu, �ei n-ar scă-
pa nici pe fii, nici pe fiice; numai
ei ar fi scăpaţi şi ţara ar ajunge
un pustiu.

Sau dacă voi aduce* sabia
asupra ţării aceleia şi voi zice:
«Sabie, treci prin ţară!» şi voi
nimici** din ea pe om şi pe ani-
mal şi ar fi aceşti trei bărbaţi în
mijlocul ei, viu sunt Eu�, zice
Domnul DDDDDumnezeu, �ei n-ar scă-
pa nici pe fii, nici pe fiice, ci
numai ei înşişi ar fi scăpaţi.

Sau dacă voi trimite ciumă*
în ţara aceea şi Îmi voi vărsa**
furia asupra ei în vărsare de sân-
ge, ca să nimicesc din ea pe om
şi pe animal, şi ar fi* în mijlocul
ei Noe, Daniel şi Iov, viu sunt
Eu�, zice Domnul DDDDDumnezeu, �ei
n-ar scăpa nici pe fiu, nici pe
fiică; numai propriile lor suflete
ar scăpa prin dreptatea lor�.

Pentru că aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Cu cât mai mult,
când voi trimite* asupra Ierusa-
limului cele patru judecăţi cum-
plite ale Mele: sabia şi foametea
şi fiarele sălbatice şi ciuma, ca
să nimicesc din el pe om şi pe
animal!

Dar, iată, vor rămâne* în el
cei care scapă, care vor fi scoşi
din el: fii şi fiice. Iată, ei vor ieşi
la voi şi veţi vedea calea** lor
şi faptele lor şi veţi fi mângâiaţi
pentru răul pe care l-am adus

asupra Ierusalimului cu privire la
tot ce am adus asupra lui. Şi ei
vă vor mângâia când veţi vedea
calea lor şi faptele lor şi veţi
cunoaşte că nu fără* temei am
făcut tot ce am făcut în el�, zice
Domnul DDDDDumnezeu.

! Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, ce are lemnul de viţă mai mult
decât alt lemn, mlădiţa de viţă
care este printre copacii pădurii?
Se va lua din el lemn ca să se
facă vreun lucru? Vor lua ei din
el un cârlig, ca să atârne în el
vreo unealtă? Iată, se dă pentru
foc*: focul îi mistuie amândouă
capetele, şi mijlocul este arsa.
Este el bun pentru vreo lucrare?
Iată, când era întreg, nu era folo-
sit pentru nici o lucrare; cu cât
mai puţin va fi folosit pentru vreo
lucrare când l-a mistuit focul şi
este ars!�

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Ca lemnul de viţă
printre copacii pădurii, pe care
l-am dat pentru foc, aşa voi da
pe locuitorii Ierusalimului. Şi
Îmi voi întoarce faţa* împotriva
lor: vor ieşi** din foc, dar fo-
cul îi va mistui. Şi veţi cunoaş-
te� că Eu sunt DDDDDomnul, când
Îmi voi întoarce faţa împotri-
va lor şi voi face ţara un pustiu,
pentru că au lucrat cu necre-
dincioşie�, zice Domnul DDDDDum-
nezeu.

! Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, fă cunoscut* Ierusalimului
urâciunile lui şi spune-i: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu Ierusalimu-
lui: «Originea ta şi naşterea* ta
sunt din ţara canaaniţilor. Tatăl**
tău a fost un amorit şi mama ta, o
hetită. Şi, la naşterea ta, în ziua*
în care te-ai născut, nu ţi s-a tăiat
buricul, nici n-ai fost spălată în
apă, pentru curăţire; n-ai fost tra-
tatăb cu sare şi n-ai fost înfăşată
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în scutece. Ochiul nimănui nu s-a
îndurat de tine să-ţi facă ceva din
acestea, să aibă milă de tine. Ci
ai fost aruncată în câmp* deschisa,
atât de dezgustătoare le era viaţa
ta, în ziua în care ai fost născută.
Şi Eu am trecut pe lângă tine

şi te-am văzut tăvălindu-teb în
sângele tău şi ţi-am zis în sân-
gele tău: «Trăieşte!» Da, ţi-am zis
în sângele tău: «Trăieşte!» Te-am
făcut să te înmulţeştic* ca iarba
câmpului. Şi ai crescut şi te-ai
făcut mare şi ai ajuns podoaba
podoabelor. Ţi s-au rotunjit sânii
şi ţi-a crescut părul, dar erai goa-
lă şi neînvelită.
Şi am trecut pe lângă tine şi

te-am văzut şi, iată, timpul tău
era timpul dragostei. Şi Mi-am
întins poalele* peste tine şi ţi-am
acoperit goliciunea şi M-am jurat
ţie şi am intrat în legământ
cu tine», zice Domnul DDDDDumnezeu;
«şi ai ajuns** a Mea.
Şi te-am spălat cu apă şi ţi-am

spălat de tot sângele de pe tine
şi te-am uns cu untdelemn. Şi
te-am îmbrăcat cu haine broda-
te* şi te-am încălţat cu sandale
din piele de viţel de mare şi te-am
încins cu in subţire şi te-am aco-
perit cu mătase. Şi te-am gătit cu
podoabe şi ţi-am pus brăţări* la
mâini şi un lănţişor** la gât. Şi
ţi-am pus un inel* în nas şi cercei
în urechi şi o cunună** frumoa-
săd pe cap. Şi ai fost împodobită
cu aur şi cu argint şi veşmintele
tale erau de in subţire şi de măta-
se şi erau brodate*. Ai mâncat
floarea** făinii şi miere şi untde-
lemn şi te-ai făcut foarte�, foarte
frumoasă, şi ai ajuns o împărăţie.
Şi ţi s-a dus faima* printre na-
ţiuni pentru frumuseţea ta, pen-
tru că ea era desăvârşită prin po-
doabele Mele pe care le-am pus
pe tine», zice Domnul DDDDDumnezeu.

«Dar tu te-ai încrezut* în fru-

museţea ta şi ai curvit** din
cauza renumelui tău şi ţi-ai re-
vărsat curviile la orice trecător;
a lui erai. Şi ai luat* din hainele
tale şi ţi-ai făcut înălţimi cu culori
felurite şi ai curvit pe ele, cum
nu s-a întâmplat şi nu va mai
fi. Şi ţi-ai luat podoabele tale cele
măreţe, pe care ţi le-am dat din
aurul* Meu şi din argintul Meu şi
ţi-ai făcut chipuri de bărbaţi
şi ai curvit cu ele. Şi ţi-ai luat
hainele tale brodate şi le-ai aco-
perit şi ai pus înaintea lor untde-
lemnul Meu şi tămâia Mea. Şi
pâinea* Mea, pe care ţi-am dat-o,
floarea făinii şi untdelemnul şi
mierea cu care te-am hrănit, le-ai
pus înaintea lor ca mireasmă plă-
cută. Aşa a fost», zice Domnul
DDDDDumnezeu.

«Şi ai luat* pe fiii tăi şi pe
fiicele tale, pe care Mi i-ai năs-
cut, şi i-ai jertfit lor ca să-i mă-
nânce. Erau prea puţin lucru cur-
viile tale, de ai înjunghiat şi pe
copiii Mei şi i-ai dat ca să-i treci
prin foc pentru ele? Şi în toate
urâciunile tale şi curviile tale nu
ţi-ai adus aminte de zilele tinereţii*
tale, când erai goală** şi neînve-
lită, când te tăvăleai în sângele tău.
Şi a fost aşa: după toată rău-

tatea ta (vai, vai de tine!» zice Dom-
nul DDDDDumnezeu), ţi-ai zidit* un loc
de desfrâue şi ţi-ai făcut o înăl-
ţime** în fiecare stradă; ţi-ai zi-
dit înălţimea ta la capul* fiecă-
rui drum şi ţi-ai făcut frumuseţea
o urâciune şi ţi-ai desfăcut pi-
cioarele la orice trecător şi ţi-ai
înmulţit curviile. Şi ai curvit cu fiii
Egiptului*, vecinii tăi cei mari
la carne; şi ţi-ai înmulţit cur-
viile ca să Mă provoci la mânie.
De aceea, iată, mi-am întins mâna
asupra ta şi ţi-am micşorat hra-
na rânduităf şi te-am dat în
voia celor care te urau, fiicelor
filistenilor*, care se ruşinează de

*Deut. 32.10.

*Ex. 1.7.

*Rut 3.9.
**Ex. 19.5.
Ier. 2.2.

*Jud. 5.30.

*Gen. 24.22;
24.47.
**Pr. 1.9.

*Is. 3.21.
**Is. 28.5.

*Ps. 45.14.
**Deut. 32.13;
32.14.
�Ps. 48.2.

*Plân. 2.15.

*Deut. 32.15.
Ier. 7.4.
Mica 3.11.

**Is. 1.21;
57.8.
Ier. 3.2,6.
Osea 1.2.

*2 Împ. 23.7.
Cap. 7.20.
Osea 2.8.

*1 Cr. 29.2.

*Osea 2.8.

*2 Împ. 16.3.
Ps. 106.37;
106.38.
Is. 57.5.
Ier. 7.31; 32.35
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23.37.

*Ier. 2.2.
Cap. 43.60.
Osea 11.1.
**Vers. 4-6.

*Vers. 31.
**Is. 57.5,7.
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*Pr. 9.14.

*Cap. 20.7;
20.8; 23.19-21

*2 Cr. 28.18;
28.19.
Vers. 57.
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calea ta destrăbălată. Ai curvit*
şi cu asirieniia, pentru că erai
nesătulă; da, ai curvit cu ei şi
tot nu te-ai săturat. Şi ţi-ai înmul-
ţit curvia cu ţara negustorilorb,
Caldeea*, şi nici cu aceasta nu
te-ai săturat.

Cât de slabă îţi este inima»,
zice Domnul DDDDDumnezeu, «de faci
toate acestea, fapta unei curve ne-
ruşinate, întrucât îţi zideşti* un
loc de desfrâu la capul fiecărui
drum şi-ţi faci înălţime în fiecare
stradă. Şi nici ca o curvă n-ai fost,
pentru că dispreţuieşti plata.

Soţie adulteră, care ia pe
străini în locul soţului ei! Tutu-
ror curvelor li se dau daruri, dar
tu* dai darurile tale tuturor iu-
biţilor tăi şi-i mituieşti ca să vină
la tine din toate părţile, pentru
curviile tale. Şi tu eşti altfel decât
alte femei în curviile tale, prin
aceea că nimeni nu s-a luat după
tine, ca să curvească; ci tu plă-
teşti, şi nu ţi se plăteşte; deci eşti
cu totul alt fel»�.

De aceea, ascultă, curvă, cu-
vântul DDDDDomnului! Aşa zice Dom-
nul DDDDDumnezeu: �Pentru că baniic

tăi au fost vărsaţi şi goliciunea
ta dezvelită prin curviile tale cu
iubiţii tăi şi cu toţi idolii urâ-
ciunilor tale, şi din cauza sânge-
lui* copiilor tăi pe care i-ai dat lor,
de aceea, iată, voi aduna* pe toţi
iubiţii tăi cu care te-ai dezmier-
dat şi pe toţi câţi i-ai iubit, îm-
preună cu toţi aceia pe care i-ai
urât. Şi îi voi aduna împotriva ta
de jur-împrejur şi-ţi voi dezveli
goliciunea înaintea lor şi-ţi vor
vedea toată goliciunea. Şi te voi
judeca după judecăţile femeilor
adultere* şi care varsă sânge; şi
te voi da** furiei sângelui şi a
geloziei! Şi te voi da în mâna lor
şi-ţi vor dărâma locul de desfrâu*
şi-ţi vor sfărâma înălţimile; şi te
vor dezbrăca** de hainele tale
şi-ţi vor lua podoabele tale cele

măreţe; şi te vor lăsa goală şi
neînvelită. Şi vor aduce* o adu-
nătură împotriva ta şi te vor uci-
de cu pietre** şi te vor străpun-
ge cu săbiile lor. Şi-ţi vor arde*
casele cu foc şi vor împlini ju-
decăţi asupra ta** înaintea ochi-
lor multor femei; şi te voi face
să încetezi să fii curvă, şi nici nu
vei mai da vreo plată. Şi-Mi voi
potoli* furia împotriva ta şi ge-
lozia Mea se va depărta de la
tine; şi Mă voi linişti şi nu Mă
voi mai mânia.

Pentru că nu ţi-ai amintit* de
zilele tinereţii tale, ci M-ai înfu-
riat prin toate acestea, de aceea,
iată, şi Eu voi aduce** calea ta
asupra capului tău�, zice Domnul
DDDDDumnezeu, �şi nu vei mai comi-
te această destrăbălare pe lângă
toate urâciunile tale.

Iată, toţi cei care folosesc pro-
verbe vor folosi un proverb îm-
potriva ta, zicând: «Cum este ma-
ma, aşa şi fiica ei!» Tu eşti fiica
mamei tale, care s-a dezgustat de
soţul ei şi de copiii ei. Şi tu eşti
sora surorilor tale, care s-au dez-
gustat de soţii lor şi de copiii lor.
Mama voastră a fost o hetită şi
tatăl vostru un amorit. Şi sora ta
mai mare este Samaria, care lo-
cuieşte la stânga ta, ea şi fiicele
ei; şi sora ta mai mică şi care lo-
cuieşte la dreapta ta este Sodo-
ma* şi fiicele ei. Şi tu n-ai um-
blat în căile lor şi n-ai făcut după
urâciunile lor: ci, ca şi cum ar fi
fost prea puţin, ai fost mai stri-
cată* decât ele în toate căile tale.
Viu sunt Eu�, zice Domnul DDDDDum-
nezeu, �sora ta Sodoma* n-a făcut
nici ea şi nici fiicele ei cum ai
făcut tu şi fiicele tale.

Iată, aceasta a fost nelegiui-
rea surorii tale Sodoma: îngâm-
fare, belşug* de pâine şi lipsă de
grijă erau în ea şi în fiicele ei; şi
n-a întărit mâna celui săracd şi
nevoiaş. Şi s-au îngâmfat şi au

*2 Împ. 16.7;
16.10.
2 Cr. 28.23.
Ier. 2.18,36.
Cap. 23.12.

*Cap. 23.14.

*Vers. 24,39.

*Is. 30.6.
Osea 8.9.

*Ier. 2.34.
Vers. 20.

*Ier. 13.22;
13.26.
Plân. 1.8.
Cap. 23.9,10;
23.22,29.
Osea 2.10.
Naum 3.5.

*Lev. 20.10.
Deut. 22.22.
Cap. 23.45.

*Vers. 24,31.
**Cap. 23.26
Osea 2.3.

*Cap. 23.46;
23.47.
**Ioan 8.5,7.

*Deut. 13.16.
2 Împ. 25.9.
Ier. 39.8;
52.13.
**Cap. 5.8;
23.10,48.

*Cap. 5.13.

*Ps. 78.42.
Vers. 22.
**Cap. 9.10;
11.21; 22.31.

*Deut. 32.32.
Is. 1.10.
Ier. 3.8-11.

*2Împ. 21.9.
Cap. 5.6,7.

*Mt. 10.15;
11.24.

*Gen. 13.10.
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făcut urâciune* înaintea Mea. Şi,
când am văzut aceasta, le-am în-
depărtat**. Şi Samaria n-a păcă-
tuit nici cu jumătate din păcatele
tale. Dar tu ţi-ai înmulţit urâciu-
nile tale mai mult decât ele şi le-ai
îndreptăţit* pe surorile tale prin
toate urâciunile tale pe care le-ai
făcut. Tu, care le-ai judecat pe su-
rorile tale, poartă-ţi şi tu ruşinea
pentru păcatele tale pe care le-ai
făcut într-un mod mai urâciosa

decât ele: ele sunt mai drepte
decât tine. Deci ruşinează-te şi
tu şi poartă-ţi ruşinea, pentru că
le-ai îndreptăţit pe surorile tale.
Şi voi întoarce* din nou cap-

tivitatea lor, captivitatea Sodo-
mei şi a fiicelor ei, şi captivita-
tea Samariei şi a fiicelor ei, şi
captivitatea captivilor tăi, în mij-
locul lor; ca să-ţi porţi ruşinea
şi să te ruşinezi de tot ce ai fă-
cut, întrucât le eşti o mângâiere*.
Şi surorile tale, Sodoma şi fiicele
ei, se vor întoarce la starea lor
de mai înainte; şi Samaria şi
fiicele ei se vor întoarce la starea
lor de mai înainte; şi tu şi fiicele
tale vă veţi întoarce la starea
voastră de mai înainte. Pentru că
Sodoma, sora ta, n-a fost amin-
tită deb gura ta în ziua îngâmfă-
rii tale, mai înainte de a se fi
descoperit răutatea ta, ca pe
timpul batjocurii* fiicelor Siriei
şi a tuturor celor care o încon-
joară, fiicele filistenilor**, care
te dispreţuiesc, de jur-împrejur.
Tu ţi-ai purtat* destrăbălarea şi
urâciunile, zice DDDDDomnulc.

Pentru că aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: Îţi voi face şi Eu cum
ai făcut tu, care ai dispreţuit
jurământul* şi ai călcat legă-
mântul.

Totuşi Eu Îmi voi aminti* de
legământul Meu cu tine în zilele
tinereţii tale; şi îţi voi întări un

legământ** pentru totdeauna. Şi
îţi vei aminti* de căile tale şi te
vei ruşina când le vei primi pe
surorile tale care sunt mai mari
decât tine, împreună cu cele care
sunt mai mici decât tine; şi ţi le
voi da ca fiice**, dar nu prin le-
gământul� tău. Şi Eu voi întări*
legământul Meu cu tine şi vei
cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul, ca
să-ţi aminteşti şi să te ruşinezi
şi să nu-ţi mai deschizi* gura din
cauza ruşinii tale, când îţi voi
iertad tot ce ai făcut�, zice Dom-
nul DDDDDumnezeu.

! Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, fă o ghicitoare, prezintă o
parabolă casei lui Israel şi spu-
ne: Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Un vultur mare, cu aripi mari,
pene lungi, plin de pene pestriţe,
a venit în Liban şi a luat* ramu-
ra cea mai de sus a cedrului. A
rupt vârful vlăstarelor lui şi l-a
dus într-o ţară a negustorilore; l-a
pus într-o cetate de negustori.
Şi a luat din sămânţa ţării şi

a plantat-o într-un ogor de se-
mănat*. A pus-o lângă ape marif,
a plantat-o ca** pe o salcie. Şi
ea a crescut şi s-a făcut o viţă
care se întinde, dar mică* de înăl-
ţime; aşa că ramurile ei se în-
dreptau spre elg şi rădăcinile ei
erau sub el; şi a ajuns o viţă şi a
făcut ramuri şi a dat mlădiţe.
Şi mai era un vultur mare cu

aripi mari şi pene multe. Şi, iată,
din straturile plantării ei, viţa a-
ceasta şi-a plecat rădăcinile spre
el şi şi-a întins ramurile spre el,
ca acela s-o adape. Era plantată
într-un ogor bun, lângă ape mul-
te, ca să facă ramuri şi să dea
rod, ca să ajungă o viţă minunată�.

Spune: Aşa zice Domnul Dum-
nezeu: �Îi va merge bine? Nu-i va
smulge* elh rădăcinile şi nu-i va

*Gen. 13.13;
18.20; 19.5.
**Gen. 19.24

*Ier. 3.11.
Mt. 12.41,42.

*Is. 1.9.
Ier. 20.16.
Vers. 60,61.

*Cap. 14.22;
14.23.

*2 Împ. 16.5.
2 Cr. 28.18.
Is. 7.1; 14.28
**Vers. 27.

*Cap. 23.49.

*Deut. 29.12;
29.14.
Cap. 17.13;
17.16.

*Ps. 106.45.

**Ier. 32.40;
50.5.

*Cap. 20.43;
36.31.
**Is. 54.1;
60.4.
�Ier. 31.31.

*Osea 2.19;
2.20.

*Rom. 3.19.

*2 Împ. 24.12

*Deut. 8.7-9.
**Is. 44.4.
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tăia el rodul ca să se usuce? Toa-
te frunzele înverzite ale vlăsta-
relor ei se vor usca, fără ca un
braţ puternic şi mult popor s-o smul-
gă din rădăcinile ei. Şi, iată, fiind
plantată, îi va merge bine? Nu
se va usca* de tot când vântul de
răsărit o va atinge? Se va usca în
straturile unde a crescut�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Spune acum
casei celei* răzvrătite: «Nu ştiţi
ce înseamnă acestea?» Spune:
«Iată, împăratul** Babilonului a
venit la Ierusalim şi a luat pe îm-
păratul lui şi pe căpeteniile lui
şi i-a dus cu el la Babilon. Şi a
luat pe unul* din sămânţa împă-
rătească şi a făcut legământ cu el
şi l-a pus** să jurea; şi a luat cu
sine pe cei puternici ai ţării, ca
împărăţia să fie umilită*, să nu se
ridice, ci să păzească legământul
său, ca să rămână. Dar el s-a
răsculat* împotriva lui, trimiţân-
du-şi solii în Egipt, ca să-i dea**
cai şi popor mult. Îi va merge
bine? Va scăpa cel care face aces-
te lucruri? Va călca el legământul
şi va scăpa?

Viu sunt Eu�, zice Domnul
DDDDDumnezeu, �că el va muri în
ţarab* împăratului care l-a pus
împărat, al cărui jurământ l-a
dispreţuit şi al cărui legământ l-a
călcat, chiar cu el, în mijlocul
Babilonului. Nici Faraon* cu o
oştire puternică şi cu o mulţime
mare nu va face nimic pentru el
în război, când vor ridica întă-
rituri** şi vor zidi turnuri, ca să
nimicească multe suflete. Şi el a
dispreţuit jurământul şi a călcat
legământul şi, iată, şi-a dat mâ-
na*, şi totuşi a făcut toate aceste
lucruri; nu va scăpa!�

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Viu sunt Eu, că voi
aduce asupra capului său chiar
jurământul Meu pe care l-a dis-

preţuit şi legământul Meu pe care
l-a călcat. Şi Îmi voi întinde* pla-
sa peste el şi va fi prins în cursa
Mea; şi-l voi aduce la Babilon
şi voi intra** la judecată cu el
acolo pentru necredincioşia lui cu
care Mi-a fost necredincios. Şi
toţi fugarii* lui din toate cetele lui
vor cădea prin sabie, iar cei ră-
maşi vor fi împrăştiaţi în toate
vânturile. Şi veţi cunoaşte că Eu,
DDDDDomnul, am vorbit�.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Şi Eu voi lua o parte din ramu-
ra* cea mai de sus a cedrului ce-
lui înalt şi o voi planta; voi smulge
din vârful mlădiţelor lui tinere una
fragedă** şi o voi planta� pe un
munte înalt şi măreţ; pe muntele*
înălţimii lui Israel o voi planta.
Şi va face ramuri şi va da rod
şi se va face un cedru măreţ; şi
sub el vor locui toate păsările**
de tot felulc; vor locui la umbra ra-
murilor lui. Şi toţi copacii câm-
pului vor cunoaşte că Eu, DDDDDomnul,
am coborât* copacul înalt, am
înălţat copacul de jos, am uscat
copacul verde şi am făcut copa-
cul uscat să înfloreascăd.

Eu**, DDDDDomnul, am vorbit şi
voi face�.

!  Şi cuvântul DDDDDomnului a
fost către mine, zicând: �Ce vreţi
voi, care folosiţi proverbul aces-
ta despree ţara lui Israel, zicând:

«Părinţii* au mâncat aguridă
şi copiilor li s-au strepezit dinţii»?

Viu sunt Eu�, zice Domnul
DDDDDumnezeu, �că nu veţi mai folo-
si proverbul acesta în Israel! Iată,
toate sufletele sunt ale Mele; ca
sufletulf tatălui, aşa şi sufletul
fiului este al Meu; sufletul* care
păcătuieşte, acela va muri.
Şi dacă un om este drept şi

face judecată şi dreptate:
el n-a mâncat pe munţi*, nici

nu şi-a ridicat ochii spre idolii
casei lui Israel, nici n-a întina-
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t-o** pe soţia aproapelui său,
nici nu s-a apropiat de o femeie
în timpul� necurăţiei ei
şi n-a asuprit* pe nimeni; a

înapoiat datornicului garanţia**
lui, n-a făcut nici o hoţie, a dat�
pâinea lui celui flămând şi a
acoperit cu o haină pe cel gol,

n-a împrumutat cu camătă*,
nici n-a luat dobândă, şi-a retras
mâna de la nedreptate, a făcut ju-
decată** dreaptă între om şi om,

a umblat în rânduielile Mele
şi a păzit judecăţile Mele, ca să
lucreze cu credincioşie: el este
drept; va trăi* negreşit�, zice
Domnul DDDDDumnezeu.

�Şi dacă a născut un fiu care
este violenta, care varsă* sânge şi
face vreunul din aceste lucruri, şi
nu face nici una din acele datorii,

ci a mâncat şi pe munţi şi a
întinat-o pe soţia aproapelui său,

a asuprit pe sărac şi pe ne-
voiaş, a făcut hoţie, n-a înapoiat
garanţia şi şi-a ridicat ochii spre
idoli, a făcut* urâciune,

a împrumutat cu camătă şi a
luat dobândă,

va trăi el oare? Nu va trăi! A
făcut toate urâciunile acestea, va
muri negreşit! Sângele* lui va fi
asupra lui!

Dar, iată, dacă a născut un fiu
care vede toate păcatele pe care
le-a făcut tatăl lui şi ia seamab

şi nu face unele ca acestea:
el n-a mâncat* pe munţi, nici

nu şi-a ridicat ochii spre idolii
casei lui Israel, n-a întinat pe so-
ţia aproapelui său
şi n-a asuprit pe nimeni, nici

n-a luat garanţiec, nici n-a făcut
hoţie; a dat pâinea lui celui flă-
mând şi a acoperit cu o haină pe
cel gol,
şi-a tras mâna de la cel sărac,

n-a primit camătă, nici dobândă,
a împlinit judecăţile Mele, a um-
blat în rânduielile Mele:

el nu va muri pentru nele-

giuirea tatălui său; va trăi negre-
şit. Cât despre tatăl său, pentru
că a practicat asuprirea, a furat de
la fratele său şi a făcut în mijlocul
poporului său ce nu era bine: iată,
el va muri* în nelegiuirea lui!
Şi voi ziceţi: «De ce* nu poar-

tă fiul nelegiuirea tatălui?» Dar
fiul a făcut judecată şi dreptate,
a păzit toate rânduielile Mele şi
le-a făcut: el va trăi negreşit.
Sufletul* care păcătuieşte, ace-
la va muri. Fiul** nu va purta ne-
legiuirea tatălui, nici tatăl nu va
purta nelegiuirea fiului: drep-
tatea� celui drept va fi asupra
lui şi răutatea�� celui rău va fi
asupra lui.
Şi cel rău, dacă* se va întoar-

ce de la toate păcatele lui pe care
le-a făcut şi va păzi toate rân-
duielile Mele şi va face judecată
şi dreptate, va trăi negreşit; nu va
muri. Nici una* din fărădelegile
pe care le-a făcut nu va fi amin-
tită împotriva lui; va trăi în drep-
tatea lui pe care a făcut-o.

Am* Eu în adevăr vreo plă-
cere în moartea celui rău?� zice
Domnul DDDDDumnezeu. �Nu mai de-
grabă în întoarcerea lui de la ca-
lea lui, ca să trăiască?
Şi când* cel drept se întoarce

de la dreptatea lui şi face ne-
dreptate şi face după toate urâ-
ciunile pe care le face cel rău, va
trăi el? Nici una din faptele lui
drepte** pe care le-a făcut nu va
fi amintită; în necredincioşia lui
pe care a lucrat-o şi în păcatul lui
pe care l-a făcute, în ele va muri.
Şi voi ziceţi: «Calea* Dom-

nului nu este dreaptăd!» Ascultă
acum, casă a lui Israel: Nu este
calea Mea dreaptă? Oare nu
căile voastre nu sunt drepte?
Când cel drept se întoarce de la
dreptatea lui şi face nedreptate
şi moare pentru ea, va muri în
nedreptatea pe care a făcut-o.
Şi când cel rău se întoarce de la
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*Ex. 22.25.
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25.37.
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**Deut. 1.16.
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*Cap. 20.11.
Amos 5.4.

*Gen. 9.6.
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*Cap. 8.6,17.

*Lev. 20.9;
20.11-13,16;
20.27.
Cap. 3.18;
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Fap. 18.6.

*Vers. 6.

*Cap. 3.18.

*Ex. 20.5.
Deut. 5.9.
2 Împ. 23.26;
24.3,4.

*Vers. 4.
**Deut. 24.16
2 Împ. 14.6.
2 Cr. 25.4.
Ier. 31.29,30.
�Is. 3.10,11.
��Rom. 2.9.

*Vers. 27.
Cap. 33.12;
33.19.

*Cap. 33.16.

*1 Tim. 2.4.
2 Pet. 3.9.

*Cap. 3.20;
33.12,13,18.
**2 Pet. 2.20

*Vers. 29.
Cap. 33.17;
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pustiită, şi toată plinătatea ei, de
sunetul răcnetului său.

Atunci naţiunile* s-au înşiruit
împotriva lui din provinciile din jur;
şi au întins plasa lor peste el: el a
fost prins în groapa lor.
Şi l-au pus în cuşcă, cu verigi

de nas, şi l-au adus* la împăratul
Babilonului; l-au adus într-un loc
întărit, ca să nu i se mai audă
glasul pe munţii** lui Israel.

" Mama ta* era ca o viţă a-
semenea ţiec, plantată lângă ape;
era roditoare** şi plină de ra-
muri, datorită mulţimii apelor.
Şi avea nuiele tarid, pentru

sceptrele celor care stăpânesc.
Şi tulpina ei se înălţa* printre
crengile groasee şi se vedea prin
înălţimea ei, cu mulţimea ra-
murilor ei.

Dar a fost smulsă cu furie, a
fost aruncată la pământ; şi vân-
tul* de răsărit i-a uscat rodul, nu-
ielele ei tari s-au rupt şi s-au us-
cat; le-a mistuit focul.
Şi acum este plantată în pus-

tiu, într-un pământ sec şi însetat.
Şi a ieşit foc* dintr-o nuia a

ramurilor ei, i-a mistuit rodul;
încât ea nu are nici o nuia tare ca
să fie sceptru pentru stăpânire�.

Aceasta este o plângere şi va
fi cântare de jalef**.

! Şi a fost aşa: în anul al şap-
telea, în luna a cincea, în a zecea
zi a lunii, unii dintre bătrânii* lui
Israel au venit să-L întrebe pe
DDDDDomnul şi au stat jos înaintea mea.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, vorbeşte bătrânilor lui Israel
şi spune-le: Aşa zice Domnul DDDDDum-
nezeu: «Aţi venit să Mă între-
baţi? Viu sunt Eu», zice Domnul
DDDDDumnezeu, «că* nu Mă voi lăsa
întrebat de voi!»

Îi vei judeca tu? Vei judeca*
tu, fiu al omului? Fă-le cunoscut

*Vers. 14.

*Cap. 7.3;
33.20.
**Mt. 3.2.
Apoc. 2.5.

*Ef. 4.22,23
**Ier. 32.39.
Cap. 11.19;
36.26.

*Plân. 3.33.
Vers. 23.
Cap. 33.11.
2 Pet. 3.9.

*Cap. 26.17;
27.2.

*2 Împ. 23.31;
23.32.

*2 Împ. 23.34
2 Cr. 36.4.
Ier. 22.11,12.

*2 Împ. 23.34

*Ier. 22.13-17
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**Cap. 6.2.

*Cap. 17.6.
**Deut. 8.7-9

*Cap. 31.3.
Dan. 4.11.

*Cap. 17.10.
Osea 13.15.

*Jud. 9.15.
2 Împ. 24.20
Cap. 17.18.
**Plân. 4.20.

*Cap. 8.1;
14.1.

*Cap.14.3.
Vers. 31.

*Cap. 22.2;
23.36.
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răutatea lui pe care a făcut-o şi
face judecată şi dreptate, el îşi va
păstra sufletul viu. Pentru* că ia
seama şi se întoarce de la toate
fărădelegile lui pe care le-a făcut,
va trăi negreşit, nu va muri. Dar
casa lui Israel zice: «Calea Dom-
nului nu este dreaptă!» Casă a lui
Israel, nu sunt căile Mele drepte?
Oare nu căile voastre nu sunt
drepte?

De aceea*, vă voi judeca pe
fiecare după căile lui, casă a lui
Israel�, zice Domnul DDDDDumnezeu.
�Întoarceţi-vă**, da, întoarceţi-vă
de la toate fărădelegile voastre
şi nelegiuirea nu vă va fi o piatră
de poticnire! Aruncaţi* de la voi
toate fărădelegile voastre cu care
v-aţi răzvrătit şi faceţi-vă rost de
o inimă nouă** şi de un duh nou;
pentru ce vreţi să muriţi, casă a
lui Israel? Pentru că Eu n-am nici
o plăcere* în moartea celui care
moare�, zice Domnul DDDDDumnezeu,
�de aceea, întoarceţi-vă şi trăiţi!�

! �Iar tu, înalţă o plângere*
pentru căpeteniile lui Israel
şi spune: Ce a fost mama ta?

O leoaică. Şedea culcată printre
lei, şi-a crescut puii în mijlocul
leilor tineri.
Şi a crescut pe unul din puii

ei. El s-a făcut leu* tânăr şi s-a
deprins să apuce prada; a mâncat
oameni.
Şi naţiunile au auzit despre el;

a fost prins în groapa lor şi l-au
adus cu verigi de nas în ţara Egip-
tului*.
Şi când a văzut ea că a aştep-

tat şi speranţa ei s-a dus, a luat
pe un altul* dintre puii ei şi l-a
făcut leu tânăr.
Şi el se suia* şi cobora cu leii;

s-a făcut leu tânăr şi s-a deprins
să apuce prada; a mâncat oameni.
Şi le-a cunoscuta palateleb şi

le-a pustiit cetăţile; şi ţara a fost

18:28
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urâciunile** părinţilor lor, şi spu-
ne-le: Aşa zice Domnul DDDDDumne-
zeu: «În ziua când l-am ales* pe
Israel, Mi-am ridicat mânaa pen-
tru sămânţa casei lui Iacov şi
M-am făcut cunoscut** lor în ţara
Egiptului, când Mi-am ridicat
mâna pentru ei, zicând: «Eu� sunt
DDDDDomnul Dumnezeul vostru!» În
ziua aceea Mi-am ridicat mâna
pentru ei, că îi voi duce* din ţara
Egiptului într-o ţară pe care o
căutasem pentru ei, în care curge
lapte şi miere, care este po-
doaba** tuturor ţărilorb. Şi le-am
zis: «Lepădaţi* fiecare urâciuni-
le** ochilor voştri şi nu vă înti-
naţi cu idolii� Egiptului. Eu sunt
DDDDDomnul Dumnezeul vostru».

Dar ei s-au răzvrătit împotri-
va Mea şi n-au vrut să Mă ascul-
te. Nici unul dintre ei n-a lepă-
dat urâciunile ochilor săi, nici n-a
părăsit idolii Egiptului. Atunci
am zis: «Îmi voi vărsa furia* asu-
pra lor, ca să-Mi potolesc mânia
împotriva lor în mijlocul ţării
Egiptului». Dar am lucrat pen-
tru* Numele Meu, ca să nu fie
profanat în ochii naţiunilor prin-
tre care erau, înaintea ochilor că-
rora M-am făcut cunoscut lor,
scoţându-i din ţara Egiptului.
Şi i-am scos* din ţara Egiptu-

lui şi i-am adus în pustiu şi le-am
dat* rânduielile Mele şi le-am
făcut cunoscut judecăţile Mele pe
care, dacă omul le face**, va trăi
prin ele. Şi le-am dat şi sabatele
Mele, ca să fie un semn* între
Mine şi ei, ca să cunoască ei că
Eu sunt DDDDDomnul care-i sfinţeştec.

Dar casa lui Israel s-a răzvră-
tit împotriva Mea*, în pustiu: n-au
umblat în rânduielile Mele şi au
respins judecăţile Mele** pe care,
dacă omul le face, va trăi prin ele.
Şi au profanat foarte mult sa-
batele� Mele. Atunci am zis: «Îmi
voi vărsa furia asupra lor în pus-
tiu��, ca să-i nimicesc». Dar am

lucrat pentru Numele Meu, ca să
nu fie profanat în ochii naţiu-
nilor înaintea ochilor cărora îi
scosesem.
Şi Mi-am ridicat* şi mâna

pentru ei în pustiu, că nu-i voi
duce în ţara pe care le-am dat-o,
în care curge lapte şi miere, care
este podoaba** tuturor ţărilor.
Şi aceasta pentru că au respins
judecăţile Mele şi n-au umblat în
rânduielile Mele şi au profanat
sabatele Mele, pentru că inima*
lor umbla după idolii lor. Dar
ochiul Meu i-a cruţat*, ca să nu-i
nimicesc, şi nu i-am nimicit cu
totul în pustiu. Şi am zis fiilor lor
în pustiu: «Nu umblaţi în rându-
ielile părinţilor voştri, nici nu
ţineţi poruncile lor şi nu vă în-
tinaţi cu idolii lor. Eu sunt DDDDDom-
nul Dumnezeul vostru; umblaţi*
în rânduielile Mele şi păziţi ju-
decăţile Mele şi împliniţi-le!
Şi sfinţiţi sabatele Mele, iar ele
să fie un semn* între Mine şi voi,
ca să cunoaşteţi că Eu sunt DDDDDom-
nul Dumnezeul vostru».

Dar fiii s-au răzvrătit* împo-
triva Mea, n-au umblat în rându-
ielile Mele şi n-au păzit judecă-
ţile Mele, ca să le împlinească,
pe care, dacă omul le face, va
trăi** prin ele; au profanat saba-
tele Mele. Şi am zis: «Îmi voi
vărsa furia asupra lor, ca să-Mi
potolesc mânia împotriva lor în
pustiu». Dar Mi-am tras mâna* şi
am lucrat pentru** Numele Meu,
ca să nu fie profanat în ochii
naţiunilor în faţa cărora îi sco-
sesem.

Mi-am ridicat din nou mâna
pentru ei în pustiu, că îi voi îm-
prăştia* printre naţiuni şi-i voi ri-
sipi în felurite ţări, pentru că n-au
împlinit judecăţile Mele şi au
respins rânduielile Mele şi au pro-
fanat sabatele Mele şi ochii* lor
au fost după idolii părinţilor lor.
Şi le-am dat şi Eu rânduieli* care
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��Num. 14.29;
26.65.
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*Ps. 95.11;
106.26.
**Vers. 6.

*Num. 15.39.
Ps. 78.37.
Amos  5.25;
5.26.
Fap. 7.42,43.

*Ps. 78.38.

*Deut. 5.32;
5.33; 6.1;
8.1; 11.1.

*Ier. 17.22.
Vers. 12.

*Num. 25.1;
25.2.
Deut. 9.23;
9.24; 31.27.
**Vers. 11,13

*Ps. 78.38.
Vers. 17.
**Vers. 9,14.
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nu erau bune şi judecăţi prin care
nu puteau să trăiască. Şi i-am
lăsat să se întineze prin înseşi
darurile lor, întrucât i-au trecut*
prin foc pe toţi întâii lor năs-
cuţia, ca să-i pustiescb, ca să cu-
noască ei că Eu sunt DDDDDomnul.

De aceea, fiu al omului, vor-
beşte casei lui Israel şi spune-le:
Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu: «De
asemenea şi în aceasta M-au bat-
jocorit* părinţii voştri, că au lu-
crat cu necredincioşie împotriva
Mea. Când i-am adus în ţara pen-
tru care Îmi ridicasem mâna că
le-o voi da, ei au privit spre ori-
ce* deal înalt şi spre orice copac
stufos; şi acolo şi-au adus jert-
fele, şi acolo şi-au prezentat da-
rulc lor care M-a provocat la mâ-
nied, şi acolo şi-au adus mireasma
lor plăcutăe** şi acolo şi-au tur-
nat darurile lor de băutură. Atunci
le-am zis: «Ce este înălţimea la
care mergeţi?» Şi până în ziua a-
ceasta i s-a pus numele Bamaf».

De aceea, spune casei lui Isra-
el: Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Vă întinaţi după calea părinţi-
lor voştri? Şi curviţi după urâ-
ciunile lor? Şi când aduceţi da-
rurile* voastre, când treceţi pe
fiii voştri prin foc, vă întinaţi cu toţi
idolii voştri chiar până astăzi; şi
Eu să fiu întrebat de voi, casă
a lui Israel? Viu sunt Eu», zice
Domnul DDDDDumnezeu, «că nu voi
fi** întrebat de voi.
Şi ce* vă trece prin gândg nu

va fi nicidecum, când ziceţi:
«Vom fi ca naţiunile, ca familiile
ţărilor, slujind lemnului şi pie-
trei». Viu sunt Eu», zice Domnul
DDDDDumnezeu, «că Eu voi domni pes-
te voi cu mână puternică şi cu braţ
întins* şi cu furie revărsată. Şi vă
voi scoate dintre popoare şi vă voi
aduna din ţările în care aţi fost

împrăştiaţi cu mână puternică şi
cu braţ întins şi cu furie revărsa-
tă; şi vă voi aduce în pustiul po-
poarelor şi acolo*, faţă în faţă, voi
intra la judecată cu voi! Cum am
intrat la judecată* cu părinţii voş-
tri în pustiul ţării Egiptului, aşa voi
intra la judecată cu voi», zice
Domnul DDDDDumnezeu. «Şi vă voi
trece* pe sub toiagh şi vă voi aduce
în legătura legământului. Şi voi
curăţi* dintre voi pe cei răzvrătiţi
şi pe cei care nu-Mi sunt credin-
cioşi; îi voi scoate din ţara în care
locuiesc ei temporar, dar nu vor in-
tra** pe pământul lui Israel. Şi veţi
cunoaşte� că Eu sunt DDDDDomnul»�.

Cât despre voi, casă a lui Is-
rael, aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Mergeţi, slujiţi* fiecare idolilor
săi şi de acum înainte, dacă nici
unul dintre voi nu vrea să Mă as-
culte! Dar nu mai profanaţi** Nu-
mele Meu cel sfânt cu darurile
voastre şi cu idolii voştri! Pentru
că pe muntele* Meu cel sfânt, pe
muntele înălţimii lui Israel�, zice
Domnul DDDDDumnezeu, �acolo Îmi va
sluji toată casa lui Israel, în între-
gime, în ţară; acolo îi voi primii**
şi acolo voi cere darurile voastre
ridicate şi pârgaj darurilor voas-
tre, cu toate lucrurile sfintek ale
voastre. Vă voi primi* ca mireas-
mă plăcută**, când vă voi scoate
dintre popoare şi vă voi aduna
din ţările în care aţi fost împrăş-
tiaţi; şi voi fi sfinţitl în voi înaintea
ochilor naţiunilor. Şi veţi cunoaş-
te* că Eu sunt DDDDDomnul, când vă
voi aduce** pe pământul lui Israel,
în ţara pentru care Mi-am ridicat
mâna că o voi da părinţilor voştri.
Şi acolo vă veţi aminti* de căile
voastre şi de toate faptele voastre
cu care v-aţi întinat. Şi vă va fi
scârbă** de voi înşivă înaintea
ochilor voştri, pentru toate relele

*2 Împ. 17.17;
21.6.
2 Cr. 28.3;
33.6.
Ier. 32.35.

*Rom. 2.24.

*Is. 57.5.
Cap. 6.13.
**Cap. 16.19

*Vers. 26.
**Vers. 3.

*Cap. 11.5.

*Ier. 21.5.

*Ier. 2.9,35.
Cap. 17.20.

*Num. 14.21-23;
14.28,29.

*Lev. 27.32.
Ier. 33.13.

*Cap. 34.17;
34.20.
**Ier. 44.14.
�Cap. 6.7;
15.7; 23.49.

*Jud. 10.14.
Ps. 81.12.
Amos 4.4.
**Is. 1.13.
Cap. 23.38;
23.39.

*Is. 2.2,3.
Cap. 17.23.
Mica 4.1.
**Is. 56.7;
60.7.
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Mal. 3.4.
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Cap. 11.17.
**Ef. 5.2.
Filip. 4.18.

*Vers. 38,44.
Cap. 36.23;
38.23.
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36.24.

*Cap. 16.61.
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Cap. 6.9.
Osea 5.15.
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voastre pe care le-aţi făcut. Şi veţi
cunoaşte* că Eu sunt DDDDDomnul,
când voi fi lucrat cu voi pentru**
Numele Meu, nu după căile voas-
tre rele, nici după faptele voastre
stricate, casă a lui Israel�, zice
Domnul DDDDDumnezeu.

! aŞi cuvântul DDDDDomnului a
fost către mine, zicând: �Fiu al o-
mului*, îndreaptă-ţi faţa spre sudb

şi rosteştec cuvântul împotriva su-
duluid şi profeţeşte împotriva pă-
durii câmpiei din sude. Şi spune
pădurii din sude: Ascultă cuvântul
DDDDDomnului! Aşa zice Domnul DDDDDum-
nezeu: «Iată, voi aprinde* un foc
în tine şi va mistui în tine orice**
copac verde şi orice copac uscat.
Flacăra arzătoare nu se va stinge,
şi tot ce întâlneştef va fi ars de ea
de la sud� până la nord. Şi orice
făpturăg va vedea că Eu, DDDDDomnul,
Eu am aprins-o. Nu se va stinge»�.
Şi am zis: �Vai, Doamne DDDDDum-

nezeule! Ei zic despre mine: «Nu
vorbeşte el în parabole?»�
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui*, îndreaptă-ţi faţa împotriva
Ierusalimului şi rosteştec cuvân-
tul împotriva** locurilor sfinte şi
profeţeşte împotriva pământului
lui Israel. Şi spune pământului lui
Israel: Aşa zice DDDDDomnul: «Iată,
Eu sunt împotriva ta şi-Mi voi
scoate sabia din teacă şi voi ni-
mici din tine pe cel drept* şi pe
cel rău. Pentru că voi nimici din
tine pe cel drept şi pe cel rău, de
aceea sabia Mea va ieşi din tea-
că împotriva oricărei făpturig,
de la sud* până la nord. Şi orice
făpturăg va cunoaşte că Eu, DDDDDom-
nul, Mi-am scos sabia din teacă;
ea nu se va mai întoarce*».

Suspină* deci, fiu al omului,
până ţi se vor frânge rărunchii, şi
suspină cu amar înaintea ochilor
lor. Şi va fi aşa: când îţi vor zice:

«De ce suspini?», vei zice: «Din
cauza ştirii care vine; şi orice ini-
mă se va topi şi toate mâinile*
vor slăbi şi orice duh va lâncezi şi
toţi genunchii se vor topi ca apa.
Iată, vine; este aici!»�, zice Dom-
nul DDDDDumnezeu.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omului,
profeţeşte şi spune: «Aşa zice
Domnul». Spune:

«Sabia! Sabia* se ascute şi se
şi lustruieşte.

Se ascute pentru înjunghiere,
se lustruieşte ca să strălucească
întocmai ca fulgerul.

Să ne bucurăm atunci, zicând:
«Toiagul fiului meu dispreţuieşte
orice lemn»?
Şi el a dat-o să fie lustruită

ca să fie luată în mână. Sabia a
fost ascuţită şi a fost lustruită ca
să fie pusă în mâna celui* care
va ucide».

Strigă şi urlă, fiu al omului!
Pentru că ea va fi împotriva
poporului Meu, va fi împotriva
tuturor căpeteniilor lui Israel; ei
sunt daţi sabiei împreună cu
poporul Meu. De aceea, bate-te
peste coapsă*!

Da, este o încercare*; şi ce
dacă nici toiagul dispreţuitor nu va
mai fi?�, zice Domnul DDDDDumnezeu.

�Şi tu, fiu al omului, profeţeş-
te şi bate* din palmeh; pentru că
lovitura sabiei se va dubla a
treia oară; este sabia celor ucişi,
sabia care l-a ucis pe cel marei,
care îi înconjoară** pe ei în mod
deosebitj.

Am pus sabia ameninţătoare
împotriva tuturor porţilor lor, ca
să li se topească inima şi să li
se înmulţească poticnirile. Vai,
este făcută* ca fulgerul, este as-
cuţită pentru înjunghiere!

Adună-ţi* puterile, mergi la
dreapta, întoarce-te, mergi la stân-

*Vers. 38.
Cap. 24.24.
**Cap. 36.22

*Cap. 6.2;
21.2.

*Ier. 21.14.
**Lc. 23.31.
�Cap. 21.4.

*Cap. 20.46.
**Deut. 32.2.
Amos 7.16.
Mica 2.6,11.

*Iov 9.22.

*Cap. 20.47.

*Is. 45.23;
55.11.

*Is. 22.4.

*Cap. 7.17.

*Deut. 32.41
Vers. 15,28.

*Vers. 19.

*Ier. 31.19.

*Iov 9.23.
2 Cor. 8.2.

*Num. 24.10
Cap. 6.11.
Vers. 17.
**1 Împ. 20.30

*Vers. 10,28.

*Cap. 14.17.
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a Într-unul din textele ebraice, cap. 21 începe aici    b Ebr. �teman�    c Lit. �picură�    d Ebr. �darom�
e Ebr. �Neghev�    f Lit. �feţele�    g Lit. �carne�    h Lit. �palmă de palmă�    i Sau �este sabia celor răniţi
de moarte; este sabia celui mare care este rănit de moarte�    j Sau �care este o spaimă pentru ei�

Babilonul,
sabia

Domnului
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ga, oriîncotro ţi se îndreaptă faţa!
Şi Eu voi bate* din palme

şi-Mi voi potoli** furia: Eu,
DDDDDomnul, am vorbit�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Şi tu, fiu al
omului, fă-ţi două căi, pe unde
să vină sabia împăratului Babilo-
nului. Amândouă vor ieşi dintr-o
singură ţară. Şi fă-ţi un semn
arătătora, fă-l la capătul căii cetă-
ţii. Fă o cale pe care sabia să vină
la Raba* fiilor lui Amon şi la Iu-
da, în Ierusalimul cel întărit. Pen-
tru că împăratul Babilonului a
stat la răspântiab drumului, la
capătul celor două căi, ca să ghi-
cească. El a scuturat săgeţile, a
întrebat terafimic, a cercetat fica-
tul. În dreapta lui era sorţuld pen-
tru Ierusalim, ca să pună berbecii
de dărâmare, să deschidă gura
pentru măcel, să înalţe glasul cu
strigăt* de război, să pună ber-
becii** de dărâmare împotriva
porţilor, să ridice întărituri, să
construiască turnuri de asediere.
Şi aceasta va fi o ghicire falsă în
ochii lor, pentru cei care au fă-
cute jurăminte*; dar el va aminti
nelegiuireaf, ca să fie prinşi�.

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Pentru că faceţi să
fie amintită nelegiuirea voastră,
întrucât fărădelegile voastre sunt
descoperite, aşa că în toate fap-
tele voastre se văd păcatele voas-
tre, pentru că se aminteşte de voi,
veţi fi prinşi cu mâna.
Şi ţie, cel necuratg, cel rău*,

mai-mare al lui Israel, a cărui
zi** a venit la timpul nelegiuirii
de la sfârşit, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Scoateţi mitrah şi
luaţi coroana! Ce este nu va mai
fii. Înălţaţi pe cel smerit* şi sme-
riţi pe cel înălţat! O voi răstur-
na, o voi răsturna, o voi răsturna!
Aceasta de asemenea nu va mai fi
până nu va veni* acela căruia

îi aparţine dreptatea, şi lui i-o
voi da».
Şi tu, fiu al omului, profeţeş-

te şi spune: Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu despre fiii lui Amon*
şi despre ruşinea lor. Şi vei
spune:

«Sabia! Sabia este scoasă!
Ea este lustruită pentru măcel,
ca să nimicească, să strălucească
asemenea fulgerului,

pe când ei văd* pentru tine
deşertăciune, pe când ei îţi ghi-
cesc minciună, ca să te pună pe
grumazul celor răi care sunt ucişi,
cărora le-a venit ziua**, la timpul
nelegiuirii sfârşitului.

Întoarce-o* în teacă! Te voi
judeca în locul unde ai fost fă-
cut, în ţara ta de naştere**.
Şi voi vărsa* asupra ta mânia

Mea; voi sufla** asupra ta focul
aprinderii Mele şi te voi da în
mâna unor oameni violenţi, meş-
teri în nimicire.

Vei fi pentru foc, ca să fii mis-
tuit. Sângele tău va fi în mijlocul
ţării; nu vei mai fi amintit*, pentru
că Eu, DDDDDomnul, am vorbit»�.

! Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând:  �Şi tu, fiu al
omului, vei judeca*, vei judeca
tu cetatea** sângeroasă? Da, fă-o
să cunoască toate urâciunile ei
şi spune: Aşa zice Domnul DDDDDum-
nezeu: «Cetate care varsă sânge
în mijlocul ei, ca să vină timpul
ei, şi care face idoli împotriva
ei însăşi, ca să se întineze, te-ai
făcut vinovată prin sângele tău
pe care l-ai vărsat* şi te-ai întinat
cu idolii tăi pe care i-ai făcut;
şi ţi-ai apropiat zilele şi ai ajuns
până la anii tăi. De aceea** te-am
făcut de batjocură pentru naţiuni
şi de râs pentru toate ţările. Cei
care sunt aproape şi cei care sunt
departe de tine îşi vor bate joc
de tine, cea cu nume întinat, pli-
nă de tulburare.

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

17

20

22

23

25

26

*Vers. 14.
Cap. 22.13.
**Cap. 5.13.

*Ier. 49.2.
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*Cap. 7.8;
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**Cap. 22.20;
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Ierusalimului

a Lit. �o mână�    b Lit. �mama�    c Idoli ai casei    d Lit. �ghicirea�    e Lit. �au jurat�    f Sau �vina�    g Sau
�cel rănit de moarte�    h Sau �diadema�    i Lit. �Aceasta nu va fi aceea (sau aceeaşi)�
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Iată, căpeteniile* lui Israel au
fost în tine ca să verse sânge,
fiecare după putereaa lui. În tine
au dispreţuit* ei pe tată şi pe
mamă; în mijlocul tău au lucrat
prin asuprireb cu străinul**; în
tine au nedreptăţit pe orfan şi
pe văduvă. Tu Mi-ai dispreţuit*
lucrurile sfinte şi Mi-ai profa-
nat** sabatele. În tine au fost
oameni defăimători*, ca să ver-
se sânge; şi în tine** au mâncat
pe munţi; în mijlocul tău au co-
mis desfrâu; în tine au descope-
rit* goliciunea tatălui lor; în tine
s-au culcat cu cea care era în pe-
rioada** ei. Şi unul a făcut urâ-
ciuni cu soţia* aproapelui său; şi
celălalt a întinat-o prin necurăţie
pe nora** lui, iar un altul a înjo-
sit-o în tine pe sora� lui, pe fiica
tatălui său. În tine au luat mită*
pentru vărsare de sânge; ai luat
camătă** şi dobândă şi ai avut
câştig necinstit de la aproapele
tău prin asuprire şi pe Mine M-ai
uitat�», zice Domnul DDDDDumnezeu.

«Şi, iată, am bătut* din mânăc

la câştigul tău necinstit pe care
l-ai făcut şi la vărsarea ta de sân-
ge care a fost în mijlocul tău.
Va putea inima* ta să îndure, vor
fi mâinile tale tari în zilele în
care voi lucra împotriva ta? Eu,
DDDDDomnul, am vorbit** şi voi face.
Şi te voi împrăştia* printre naţi-
uni şi te voi risipi în felurite ţări
şi-ţi voi mistui** necurăţia din
tine. Şi te vei întina prin tine însuţi
înaintea ochilor naţiunilor şi vei
cunoaşte* că Eu sunt DDDDDomnul»�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, casa lui Israel a ajuns* pen-
tru Mine ca o zgură; toţi sunt a-
ramă şi cositor şi fier şi plumb în
mijlocul cuptorului; au ajuns zgu-
ră de argint�. De aceea, aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: �Pentru că
toţi aţi ajuns zgură, de aceea, ia-

tă, vă voi aduna în mijlocul Ie-
rusalimului. Cum se adună argin-
tul şi arama şi fierul şi plumbul
şi cositorul în mijlocul cuptoru-
lui, ca să sufle focul asupra lor,
să le topească, aşa vă voi aduna
în mânia Mea şi în furia Mea şi
vă voi pune acolo şi vă voi topi.
Da, vă voi aduna şi voi sufla*
asupra voastră focul mâniei Mele
şi vă veţi topi în mijlocul luid.
Cum se topeşte argintul în mij-
locul cuptorului, aşa vă veţi topi
voi în mijlocul lui şi veţi cunoaş-
te că Eu, DDDDDomnul, Mi-am vărsat*
furia asupra voastră�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, spune-i: «Tu eşti o ţară care
nu s-a curăţit, peste care n-a plouat
în ziua mâniei». Este o uneltire*
a profeţilore lui în mijlocul lui,
ca un leu care răcneşte sfâşiind
prada; ei devorează** suflete,
iau� bogăţii şi lucruri de preţ,
înmulţesc văduvele lui în mijlo-
cul lui. Preoţii* lui încalcă le-
gea Mea şi profanează** lucruri-
le Mele sfinte. Nu fac deosebi-
re� între ce este sfânt şi ce nu
este sfânt, nici nu fac cunoscut
deosebirea între necurat şi cu-
rat, şi îşi ascund ochii de la sa-
batele Mele şi sunt profanat între
ei. Căpeteniile* lui în mijlocul lui
sunt ca nişte lupi care sfâşie pra-
da, ca să verse sânge, să piardă
suflete, ca să aibă câştigf necin-
stit. Şi profeţii* lui i-au tencuit cu
var, văzând deşertăciune** şi
ghicindu-le minciuni, spunând:
«Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu!»
şi DDDDDomnul n-a vorbit. Poporul*
ţării foloseşte asuprirea şi practi-
că hoţia; da, asupresc** pe sărac
şi pe nevoiaş, şi asupresc pe străin
pe nedrept.
Şi am căutat* printre ei un om

care să repare** zidul şi să stea
la spărtură� înaintea Mea pentru

*Is. 1.23.
Mica 3.1-3.
Ţef. 3.3.

*Deut. 27.16.
**Ex. 22.21;
22.22.

*Vers. 26.
**Lev. 19.30.
Cap. 23.38.

*Ex. 23.1.
Lev. 19.16.
**Cap. 18.6;
18.11.

*Lev. 18.7,8.
1 Cor. 5.1.
**Lev. 18.19;
20.18.
Cap. 18.6.
*Lev. 18.20.
Ier. 5.8.
Cap. 18.11.
**Lev. 18.15;
20.12.
�Lev. 18.9.

*Ex. 23.8.
Deut. 27.25.
**Ex. 22.25.
Lev. 25.36.
Deut. 23.19.
�Deut. 32.18.
Ier. 3.21.
Cap. 23.35.

*Cap. 21.17.

*Cap. 21.7.
**Cap. 17.24

*Deut. 4.27.
**Cap. 23.27;
23.48.

*Ps. 9.16.
Cap. 6.7.

*Ps. 119.119.
Is. 1.22.
Ier. 6.28.

*Cap. 21.31.

*Cap. 20.8;
20.33.

*Osea 6.9.
**Mt. 23.14.
�Mica 3.11.
Ţef. 3.3,4.

*Mal. 2.8.
**Lev. 22.2.
1 Sam. 2.29.
�Lev. 10.10.
Ier. 15.19.
Cap. 44.23.

*Is. 1.23.
Vers. 6.
Mica 3.2,3;
3.9-11.
Ţef. 3.3.

*Cap. 13.10.
**Cap. 13.6;
13.7; 21.29.

*Ier. 5.26-28
**Ex. 23.9.
Lev. 19.33.
Vers. 7.

*Ier. 5.1.
**Cap. 13.5.
�Ps. 106.23.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

21

22

25

26

27

28

29

30

22:30

a Lit. �braţul�    b Sau �prin stoarcere de bani� (şi în v. 29)     c Lit. �am bătut din mâna Mea� (ca semn de
revoltă)     d Ierusalimului     e Sau �a căpeteniilor�     f Lit. �ca să câştige câştig�



882

EZECHIEL

ţară, ca să n-o distrug, dar n-am
găsit nici unul. Şi Îmi voi vărsa*
mânia asupra lor; îi voi mistui
în focul mâniei Mele, voi aduce**
calea lor asupra capului lor�, zice
Domnul DDDDDumnezeu.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, erau două* femei, fiice ale
aceleiaşi mame. Şi au curvit* în
Egipt, au curvit în tinereţea**
lor. Acolo le-au fost strânşi sâ-
nii şi acolo a fost atins sânul fe-
cioriei lor. Şi numele lor erau:
Oholaa, cea mai mare, şi Oholi-
bab, sora ei. Şi erau* ale Mele; şi
au născut fii şi fiice. Cât despre
numele lor: Samaria este Ohola,
şi Ierusalimul, Oholiba.
Şi Ohola a curvit când era a

Meac. Şi prin poftă s-a aprins după
iubiţii ei, după asirieni*, vecinii
ei, îmbrăcaţi în albastru, guver-
natori şi stăpânitorid, toţi tineri
plăcuţie, cavaleri, călărind pe cai.
Şi ea s-a dedat curviei cu ei,
toţi cei aleşi ai fiilor Asirieif. Şi
cu toţi aceia după care se aprin-
dea de poftă, cu toţi idolii lor
se întina. Nici nu şi-a părăsit
curviile din Egipt; pentru că în
tinereţea ei s-au culcat cu ea şi au
atins sânul fecioriei ei şi şi-au
vărsat curvia lor peste ea.

De aceea am dat-o în mâna
iubiţilor ei, în mâna fiilor Asi-
riei*, după care se aprinsese de
poftă. Aceştia i-au descoperit go-
liciunea, au luat* pe fiii ei şi pe
fiicele ei, iar pe ea au ucis-o cu
sabia; şi ea a ajuns un nume în-
tre femei; şi ei au executat jude-
căţi asupra ei.
Şi sora* ei, Oholiba, a văzut

aceasta şi a fost mai stricată**
decât ea în patima ei; şi curviile
ei au întrecut curviile surorii ei.
S-a aprins de poftă după fiii
Asiriei*, vecinii ei, guvernatori

şi stăpânitori îmbrăcaţi în mă-
reţie, cavaleri călărind pe cai,
toţi tineri plăcuţi. Şi am văzut că
s-a întinat; amândouă au apucat
aceeaşi cale.
Şi ea şi-a înmulţit curviile,

pentru că a văzut bărbaţi zugră-
viţi pe perete, chipuri de calde-
eni, zugrăviţi cu roşu, încinşi cu
brâie peste coapsele lor, cu turba-
ne în falduri pe capetele lor, toţi
cu înfăţişarea unor căpeteniig,
după asemănarea fiilor Babilo-
nului, din Caldeea, ţara lor de
naştere. Şi, când i-a văzut cu ochii
ei, s-a aprins de poftă după ei şi a
trimis soli după ei în Caldeea.
Şi fiii Babilonului au venit la ea
în patul de dragoste şi au întina-
t-o cu curvia lor; şi ea s-a întinat
cu ei şi sufletul ei s-a înstrăinat*
de ei. Şi ea şi-a dat pe faţă cur-
viile ei şi şi-a descoperit goli-
ciunea; şi Mi s-a înstrăinat su-
fletul* de ea, cum Mi se înstrăi-
nase sufletul de sora ei. Mai mult,
ea şi-a înmulţit curviile ei, amin-
tindu-şi de zilele tinereţii ei, când
curvea în ţara* Egiptului. Şi ea
s-a aprins de poftă după iubiţii ei,
a căror carne* este ca şi carnea
de măgar şi a căror scurgere este
ca şi scurgerea de armăsar. Şi ai
privit înapoi la destrăbălarea ti-
nereţii tale, când se atingeau egip-
tenii de pieptul tău, pentru sânii
tinereţii tale�.

De aceea, Oholiba, aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: �Iată, voi ri-
dica împotriva* ta pe iubiţii tăi,
de care ţi s-a înstrăinat sufletul,
şi-i voi aduce împotriva ta din
toate părţile: pe fiii Babilonului
şi pe toţi caldeenii, Pecodul* şi
Şoa şi Coah, pe toţi fiii Asiriei
cu ei, toţi tineri** plăcuţi, gu-
vernatori şi stăpânitori, căpete-
niig şi oameni cu renume, toţi
călărind pe cai. Şi vor veni îm-

*Vers. 22.
**Cap. 9.10.

*Ier. 3.7,8,10
Cap. 16.46.

*Lev. 17.7.
Ios. 24.14.
Cap. 20.8.
**Cap. 16.22

*Cap. 16.8;
16.20.

*2 Împ. 15.19;
16.7; 17.3.
Osea 8.9.

*2 Împ. 17.3-5;
18.9-11.

*Cap. 16.37;
16.41.

*Ier. 3.8.
**Ier. 3.11.
Cap. 16.47;
16.51.
*2 Împ. 16.7;
16.10.
2 Cr. 28.16-23
Cap. 16.28.
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potriva ta cu arme, care şi căruţe
şi cu o adunătură de popoare; se
vor înşirui împotriva ta cu scut
şi pavăzăa şi coif, de jur-împre-
jur; şi voi pune judecata înaintea
lor, şi te vor judeca după jude-
căţile lor. Şi Îmi voi arăta gelo-
zia împotriva ta; şi ei se vor purta
cu tine cu furie. Îţi vor tăia nasul
şi urechile, şi rămăşiţa ta va cădea
prin sabie. Vor lua pe fiii tăi şi pe
fiicele tale, şi rămăşiţa ta va fi
mistuită prin foc. Te vor şi dez-
brăca* de hainele tale şi-ţi vor
lua podoabele tale cele măreţe.
Şi voi face* să înceteze în tine
destrăbălarea ta şi curvia ta din
ţara** Egiptului; şi nu-ţi vei mai
ridica ochii spre ei, nici nu-ţi vei
mai aminti de Egipt�.

Pentru că aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Iată, te voi da în
mâna acelora pe care-i urăşti*,
în mâna acelora de care ţi s-a
înstrăinat** sufletul. Şi se vor pur-
ta cu tine cu ură; şi-ţi vor lua toa-
tă munca ta şi te vor lăsa goală*
şi neînvelită, şi ţi se va descoperi go-
liciunea faptelor tale de adulter
şi destrăbălarea ta şi curviile tale.
Acestea ţi se vor face, pentru că
ai curvit* după naţiuni, pentru că
te-ai întinat cu idolii lor. Ai um-
blat pe calea surorii tale şi voi
pune potirul* ei în mâna ta�.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Vei bea din potirul surorii

tale, care este adânc şi larg; vei
fi de râs* şi de batjocură; el con-
ţine mult.

Te vei umple de beţie şi de
durere, cu potirul de groază şi de
pustiire, cu potirul surorii tale
Samaria.

Da, îl vei bea* şi-l vei goli şi
îi vei roade cioburile şi-ţi vei sfâ-
şia sânii,

pentru că Eu am vorbit�, zice
Domnul DDDDDumnezeu.

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Pentru că M-ai ui-

tat* şi M-ai aruncat** înapoia
spatelui tău, de aceea poartă-ţi
şi tu destrăbălarea ta şi curviile
tale�.
Şi DDDDDomnul mi-a zis: �Fiu al

omului, vei judeca* tu pe Ohola şi
pe Oholiba? Da, fă-le cunoscut
urâciunile** lor. Pentru că ele au
comis adulter şi este sânge* în
mâinile lor; şi au comis adulter
cu idolii lor, şi chiar pe copiii lor
pe care Mi** i-au născut, i-au tre-
cut prin foc pentru ei, ca să fie
mâncaţi. Mi-au făcut şi aceasta:
în aceeaşi zi au întinat locaşul
Meu cel sfânt şi au profanat*
sabatele Mele. Pentru că atunci
când au înjunghiat pe copiii lor
pentru idolii lor, în aceeaşi zi au
intrat în locaşul Meu cel sfânt, ca
să-l profaneze. Şi, iată, aşa* au
făcut în mijlocul casei Mele.
Şi mai mult, au trimis după

bărbaţi care vin de departe, la care
au trimis un sol*, şi, iată, au venit.
Pentru ei te-ai spălat**, ţi-ai vop-
sit ochii� şi te-ai gătit cu po-
doabe. Şi te-ai aşezat pe un pat
măreţ*, cu masa pregătită înain-
tea lui, pe care ai pus** tămâia
Mea şi untdelemnul Meu.
Şi glasul unei mulţimi nepă-

sătoare era cu ea; şi odată cu
oamenii din mulţimea oamenilor
de rând au fost aduşi sabeenib

din pustiu şi ei le-au pus brăţări
pe mâinile lorc şi cununi frumoa-
se pe capetele lor. Şi am zis des-
pre cea îmbătrânită în adulter:
«Acum vor curvi cu ea, şi ea
cu ei?» Şi ei au intrat la ea
cum intră la o femeie curvă;
aşa au intrat la Ohola şi la Oho-
liba, femeile cele destrăbălate.
Şi bărbaţi drepţi le vor judeca*
după judecata femeilor adul-
tere şi cu judecata femeilor care
varsă sânge, pentru că sunt
adultere şi este sânge** în mâi-
nile lor�.

Pentru că aşa zice Domnul

*Cap. 16.39.

*Cap. 16.41.
**Vers. 3,19.

*Cap. 16.37.
**Vers. 17.

*Cap. 16.39.
Vers. 26.

*Cap. 6.9.

*Ier. 25.15.

*Cap. 22.4,5.

*Ps. 75.8.
Is. 51.17.

*Ier. 3.21.
Cap. 22.12.
**1 Împ. 14.9
Neem. 9.26.

*Cap. 20.4;
22.2.
**Is. 58.1.

*Cap. 16.38.
Vers. 45.
**Cap. 16.20;
16.21,36,45;
20.26.

*Cap. 22.8.

*2 Împ. 21.4.

*Is. 57.9.
**Rut 3.3.
�2 Împ. 9.30.
Ier. 4.30.

*Est. 1.6.
Is. 57.7.
Amos 2.8; 6.4
**Pr. 7.17.
Cap. 16.18;
16.19.
Osea 2.8.

*Cap. 16.38.
**Vers. 37.
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DDDDDumnezeu: �Voi aduce* o adună-
tură împotriva lor şi le voi da să
fie mânate încoace şi încolo şi
prădate. Şi adunătura le va uci-
de* cu pietre şi le va tăia cu să-
biile lor; vor ucide** pe fiii lor
şi pe fiicele lor şi le vor arde
casele cu foc.
Şi voi face* să înceteze des-

trăbălarea din ţară, ca** să ia în-
văţătură toate femeile şi să nu
facă după destrăbălarea voastră.
Şi vor răsplăti destrăbălarea
voastră asupra voastră şi veţi
purta păcatele idolilor voştri. Şi
veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul
DDDDDumnezeu�.

! Şi în anul al nouălea, în
luna a zecea, în ziua a zecea a
lunii, cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, scrie-ţi numele zilei, al zilei
acesteia: chiar în ziua* aceasta
împăratul Babilonului se apro-
pie de Ierusalim. Şi propune o
parabolă înaintea casei* răzvră-
tite şi spune-le: Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu:

«Pune oala**, pune-o şi toarnă
şi apă în ea.

Strânge în ea bucăţile ei, toa-
te bucăţile bune, coapsa şi umă-
rul; umple-o cu oase alese,

ia din cele mai alese ale tur-
mei şi pune şi o grămadă de lem-
ne sub ea, pentru oasea. Fă-o să
clocotească şi oasele din ea să
fiarbă în ea».

" De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Vai de cetatea sân-
geroasă*, de oala a cărei ruginăb

este în ea şi a cărei rugină nu
se dezlipeşte de ea! Scoateţi din
ea bucată cu bucată; să nu cadă**
nici un sorţc pe ea.

Pentru că sângele ei este în
mijlocul ei: l-a pus pe stânca go-
laşă, nu l-a vărsat* pe pământ ca
să-l acopere cu ţărână.

Ca să se stârnească furia, să
se facă răzbunare*, am pus sân-
gele ei pe stânca golaşă, ca să
nu fie acoperit».

De aceea aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Vai* de cetatea sân-
geroasă! Îi voi mări şi rugul.

Îngrămădeşte lemnele, aprin-
de focul, fierbe bine carnea, şi
săreaz-o bined şi să ardă oasele.

Apoi pune-o goală pe cărbu-
nii ei, ca să se înfierbânte, şi ara-
ma ei să ardă, ca să i se topeas-
că* necurăţia din ea, ca să i se
ducă rugina.

Ea s-a trudit muncind, totuşi
rugina ei mare nu iese din ea;
rugina ei nu iese cu foce.

În necurăţia ta este destră-
bălare; pentru că Eu te-am cu-
răţit şi tu nu eşti curată. Nu te
vei mai curăţi de necurăţia ta,
până nu-Mi voi potolif* furia
asupra ta.

Eu*, DDDDDomnul, am vorbit: «Va
fi şi Eu o voi face; nu Mă voi
întoarce, nici nu voi cruţa**, nici
nu-Mi va părea rău. Vei fi judeca-
tă după căile tale şi după faptele
tale»�, zice Domnul DDDDDumnezeu.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, iată, cu o lovitură voi lua de
la tine plăcerea ochilor tăi. Totuşi
să nu jeleşti şi să nu plângi
şi să nu-ţi curgă lacrimile. Suspi-
nă în tăcere, nu face plângere*
pentru morţi; leagă-ţi podoaba**
pe tine şi pune-ţi sandalele� în
picioare şi nu-ţi acoperi�� barba
şi nu mânca*� pâineag oame-
nilor�.
Şi am vorbit poporului dimi-

neaţa, şi soţia mea a murit seara.
Şi dimineaţa am făcut cum mi
se poruncise.
Şi poporul mi-a zis: �Nu ne

vei spune* ce sunt pentru noi
aceste lucruri pe care le faci?�

*Cap. 16.40.

*Cap. 16.40.
**2 Cr. 36.17;
36.19.
Cap. 24.21.

*Cap. 22.15.
Vers. 27.
**Deut. 13.11
2 Pet. 2.6.

*2 Împ. 25.1.
Ier. 39.1;
52.4.

*Cap.17.12.
**Ier. 1.13.
Cap. 11.3.

*Cap. 22.3;
23.37.
Vers. 9.
**2 Sam. 8.2.
Ioel  3.3.
Obad. 11.
Naum 3.10.

*Lev. 17.13.
Deut. 12.16;
12.24.
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Şi le-am zis: �Cuvântul DDDDDom-
nului a fost către mine, zicând:
Spune casei lui Israel: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: «Iată, voi
profana* locaşul Meu cel sfânt,
mândria puterii voastre, plăce-
rea** ochilor voştri şi dorinţa
sufletului vostru! Şi fiii� voştri şi
fiicele voastre, pe care i-aţi lăsat
în urmă, vor cădea prin sabie».
Şi veţi face cum am făcut eu: nu
vă veţi acoperi* barba, nici nu
veţi mânca pâinea oamenilor. Şi
podoabele voastre vor fi pe ca-
petele voastre şi sandalele voas-
tre în picioarele voastre. Nu veţi
jeli*, nici nu veţi plânge, ci vă
veţi sfârşi** în nelegiuirile voas-
tre şi veţi geme unul faţă de
altul. «Astfel Ezechiel* vă va fi un
semna: după toate câte a făcut
el, veţi face şi voi. Când se vor
împlini** aceste lucruri, veţi cu-
noaşte� că Eu sunt Domnul DDDDDum-
nezeu».

«Şi tu, fiu al omului, în ziua
când voi lua de la ei putereab*
lor, bucuria gloriei lor, plăcerea
ochilor lor şi spre ce îşi înalţă ei
sufletul, pe fiii lor şi pe fiicele lor,
în ziua aceea cel care va scăpa*
va veni la tine, ca să te facă să
auzi aceasta cu urechile tale. În
ziua* aceea gura ta se va deschide
către cel care a scăpat şi vei vorbi
şi nu vei mai fi mut; astfel vei fi
un semn** pentru ei, şi vor
cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul»�.

! Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, îndreaptă-ţi* faţa împotriva
fiilor** lui Amon şi profeţeşte
împotriva lor. Şi spune fiilor lui
Amon: Ascultaţi cuvântul Dom-
nului DDDDDumnezeu: Aşa zice Dom-
nul DDDDDumnezeu: «Pentru că ai zis*:
«Ha! Ha!» împotriva locaşului
Meu cel sfânt, cândc a fost pro-
fanat, şi împotriva pământului
lui Israel, cândc a fost pustiit, şi

împotriva casei lui Iuda, cândc

s-au dus în captivitate, de aceea,
iată, te voi da în stăpânire fiilor
răsăritului; şi ei îşi vor aşeza ta-
bereled în tine şi îşi vor face lo-
cuinţele în tine. Îţi vor mânca roa-
dele şi îţi vor bea laptele. Şi voi
face Raba* o păşunee** pentru
cămile şi pe fiii lui Amon o stână
de oi. Şi veţi cunoaşte� că Eu
sunt DDDDDomnul».

Căci aşa zice Domnul DDDDDum-
nezeu: «Pentru că ai bătut* din
palme şi ai tropăit din picior, şi
te-ai bucurat** cu tot dispreţul
sufletului tău împotriva pămân-
tului lui Israel, de aceea, iată, Îmi
voi întinde* mâna asupra ta şi te
voi da de pradă naţiunilor; şi te
voi nimici dintre popoare şi te
voi face să pieri dintre ţări; te
voi nimici şi vei cunoaşte că Eu
sunt DDDDDomnul».

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Pentru că Moabul* şi Seirul**
zic: «Iată, casa lui Iuda este ca
toate naţiunile!», de aceea, iată,
voi deschide laturaf* Moabului
dinspre cetăţi, dinspre cetăţile lui,
chiar până la ultima dintre eleg,
gloria ţării: Bet-Ieşimot, Baal-
Meon şi Chiriataim, fiilor* răsă-
ritului, cu ţara fiilor lui Amon. Şi
le-o voi da lor în stăpânire, ca să
nu se mai amintească** de fiii lui
Amon printre naţiuni. Şi voi face
judecăţi asupra Moabului, şi vor
cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul».

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Pentru că Edomul* s-a purtat
cu răzbunare împotriva casei
lui Iuda şi s-a făcut foarte vino-
vat şi s-a răzbunat pe ei», de
aceea, aşa zice Domnul DDDDDumne-
zeu: «Îmi voi întinde şi Eu mâna
asupra Edomului şi voi nimici
din el pe om şi pe animal şi-l voi
face pustiu: de la Teman şi până
la Dedan vor cădea prin sabie. Şi
voi împlini răzbunarea* Mea a-

*Ier. 7.14.
Cap. 7.20-22.
**Ps. 27.4.
�Cap. 23.47.

*Ier. 16.6,7.
Vers. 17.

*Iov 27.15.
Ps. 78.64.
**Lev. 26.39.
Cap. 33.10.

*Is. 20.3.
Cap. 4.3;
12.6,11.
**Ier. 17.15.
Ioan 13.19;
14.29.
�Cap. 6.7; 25.5

*Vers. 21.

*Cap. 33.21;
33.22.

*Cap. 3.26;
3.27; 29.21;
33.22.
**Vers. 24.

*Cap. 6.2;
35.2.
**Ier. 49.1.
Amos 1.13.
Ţef. 2.9.

*Pr. 17.5.
Cap. 26.2.

*Cap. 21.20.
**Is. 17.2;
32.14.
Ţef. 2.14,15.
�Cap. 24.24;
26.6; 35.9.

*Iov 27.23.
Plân. 2.15.
Ţef. 2.15.
**Cap. 36.5.
Ţef. 2.8,10.

*Cap. 35.3.

*Is. 15.1.
Ier. 48.1.
Amos 2.1.
**Cap. 35.2;
35.5,12.

*Vers. 4.
**Cap. 21.32

*2 Cr. 28.17.
Ps. 137.7.
Ier. 49.7,8.
Cap. 35.2.
Amos 1.11.
Obad. 10.

*Is. 11.14.
Ier. 49.2.
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supra Edomului prin mâna popo-
rului Meu Israel; şi ei vor face
în Edom după mânia Mea şi după
furia Mea. Şi vor cunoaşte răzbu-
narea Mea», zice Domnul DDDDDum-
nezeu.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Pentru că* filistenii s-au purtat
cu răzbunare şi s-au răzbunat
cu dispreţ în suflet, ca să nimi-
cească din vrăjmăşie vechea», de
aceea, aşa zice Domnul DDDDDumne-
zeu: «Iată, Îmi voi întinde mâna*
asupra filistenilor şi voi nimici
pe cheretiţib** şi voi face să
piară rămăşiţa� de pe coasta mă-
rii. Şi voi aduce* răzbunare mare
asupra lor, cu mustrări furioase.
Şi vor cunoaşte că Eu sunt DDDDDom-
nul, când voi aduce răzbunarea
Mea asupra lor»�.
Şi a fost aşa: în al unspre-

zecelea an, în ziua întâi a lunii,
cuvântul DDDDDomnului a fost către
mine, zicând: �Fiu al omului,
pentru că Tirul* a zis împotriva
Ierusalimului: «Ha, ha!** s-a sfă-
râmat poarta popoarelor! s-a
întors la mine; eu mă voi umple,
pentru că ea a ajuns pustie»,
de aceea, aşa zice Domnul DDDDDum-
nezeu: «Iată, sunt împotriva ta,
Tirule! Şi voi ridica multe na-
ţiuni împotriva ta, cum îşi ridică
marea valurile. Şi ele vor distru-
ge zidurile Tirului şi-i vor surpa
turnurile. Şi-i voi rade pulberea
de pe el şi-l voi face o stâncă*
golaşă. Va fi un loc pentru întin-
derea plaselor* în mijlocul mării,
pentru că Eu am vorbit», zice
Domnul DDDDDumnezeu. «Şi va ajun-
ge o pradă pentru naţiuni. Şi fii-
celec ei care sunt în câmp vor fi
ucise de sabie; şi vor cunoaşte*
că Eu sunt DDDDDomnul».

Pentru că aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Iată, voi aduce de la
nord, împotriva Tirului, pe Nebu-

cadneţar, împăratul Babilonului,
împăratul* împăraţilor, cu cai şi
cu care şi cu călăreţi şi o adună-
tură şi mult popor. El va ucide cu
sabia pe fiicele tale care sunt în
câmp şi va face turnuri* împotriva
ta şi va ridica o întăritură împo-
triva ta şi va înălţa pavăza împo-
triva ta. Şi va pune berbecii lui
de dărâmared împotriva zidurilor
tale şi-ţi va surpa turnurile cu
armele lui. Din cauza mulţimii
cailor lui, ţărâna lor te va acope-
ri; zidurile tale se vor clătina de
vuietul călăreţilor şi al roţilor şi
al carelor, când va intra prin
porţile tale, cum se intră într-o ce-
tate în care s-a făcut o spărturăe.
Îţi va călca toate străzile cu co-
pitele cailor lui, va omorî pe po-
porul tău cu sabia, iar stâlpiif tă-
riei tale vor fi trântiţi la pământ.
Şi-ţi vor prăda bogăţiile şi-ţi vor
jefui mărfurile şi-ţi vor dărâma
zidurile şi vor distruge casele tale
plăcute; şi-ţi vor aruncag pietrele
şi lemnele şi ţărâna în mijlocul
apelor. Şi voi face* să înceteze
zgomotul** cântărilor tale şi su-
netul harfelor tale nu se va mai
auzi. Şi te voi face o stâncă gola-
şă; vei fi un loc pentru întinde-
rea plaselor; nu vei mai fi recon-
struit. Pentru că Eu, DDDDDomnul, am
vorbit», zice Domnul DDDDDumnezeu.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu
către Tir: «Nu vor tremura* insu-
leleh la vuietul căderii tale, când
vor geme răniţii, când se va face
măcel în mijlocul tău? Atunci
toate căpeteniile mării* vor co-
borî** de pe tronurile lor şi îşi vor
pune deoparte mantiile lor şi îşi
vor dezbrăca hainele lor brodate;
se vor îmbrăca în spaimă, vor şe-
dea� pe pământ şi vor tremura��
mereu, şi se vor îngrozi de tine*�.
Şi vor înălţa o plângere* pentru
tine şi-ţi vor zice:

*2 Cr. 28.18.
Ier. 25.20;
47.1.
Ioel 3.4.
Amos 1.6.

*Ţef. 2.4.
**1 Sam. 30.14
�Ier. 47.4.

*Cap. 5 15.

*Is. 23.
Ier. 25.22;
47.4.
Amos 1.9.
Zah. 9.2.
**Cap. 25.3;
36.2.

*Vers. 14.

*Cap. 27.32.

*Cap. 25.5.
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*Is. 14.11;
24.8.
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**Is. 23.16.
Cap. 28.13.
Apoc. 18.22.

*Ier. 49.21.
Vers. 18.
Cap. 27.28;
31.16.

*Is. 23.8.
**Iona 3.6.
�Iov 2.13.
��Cap. 32.10
*�Cap. 27.35

*Cap. 27.32.
Apoc. 18.9.
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a Sau �prin ură neîncetată�    b Probabil pe cei din Creta    c Oraşele din jurul ei    d Sau �maşinile lui de
asediere�    e Ca un marş într-un oraş dărâmat    f Idolii închinaţi lui Baal    g Lit. �şi-ţi vor pune�
h Regiunile maritime
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«Cum ai pierit tu, care erai lo-
cuită de cei care veneau de pe
mări, cetate renumită, care erai
puternică** pe mare � ea şi lo-
cuitorii ei care insuflau groaza
de ei tuturor celor care locuiesc
în eaa!»

Acum insulele vor tremura*
în ziua căderii tale; şi insulele ca-
re sunt în mare vor fi tulburate
de plecarea ta».

Pentru că aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Când te voi face o
cetate pustie, ca pe cetăţile care
nu sunt locuite, când voi aduce
adâncul asupra ta şi apele cele
mari te vor acoperi, atunci te
voi coborî cu cei* care coboară
în groapă la poporul străvechi şi
te voi face să locuieşti în părţile
cele mai de jos ale pământului,
în locuri părăsite din vechime,
cu cei care coboară în groapă,
ca să nu mai fii locuit; şi Eu voi
aşeza gloria în ţarab** celor vii.
Te voi face o groazăc, şi nu vei
mai fi*; şi vei fi căutat** şi nu
vei mai fi găsit niciodată»�, zice
Domnul DDDDDumnezeu.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând:  �Şi tu, fiu al
omului, înalţă o plângered* pen-
tru Tir. Şi spune Tirului: «Tu,
cel care locuieşti* la intrările mă-
rii şi faci negoţ** cu popoarele
din multe insule, aşa zice Dom-
nul DDDDDumnezeu:

«Tirule, tu ai zis: Eu� sunt de-
săvârşit�� în frumuseţe!

Hotarele tale sunt în inima
mărilor, ziditorii tăi ţi-au desă-
vârşit frumuseţea.

Din chiparoşi din Senire*
ţi-au construit toată lemnăria; au
luat cedri din Liban ca să facă
pentru tine catarge.

Din stejarii Basanului ţi-au

făcut vâslele; ţi-au făcut punteaf

din fildeş prins în tisăg, din in-
sulele* Chitimuluih.

Pânzele tale erau din in sub-
ţire cu broderie*, din Egipt, şi-ţi
erau ca steag; acoperământul
tău era din material albastru şi
purpură, din insulele Elişei.

Locuitorii Sidonului şi ai Ar-
vadului erau vâslaşii tăi; înţelep-
ţii tăi care erau în tine, Tirule, erau
cârmacii tăi.

Bătrânii* Ghebaluluii şi înţe-
lepţii luij erau în tine reparân-
du-ţi spărturile; toate corăbiile
mării cu marinarii lor erau în tine
ca să facă schimb cu tine.

Persia şi Lud şi Putk* erau în
oştirea ta, bărbaţii tăi de război;
ei îşi atârnau în tine pavăza
şi coiful; ei îţi dădeau strălucire.

Fiii Arvadului cu oştirea ta
erau pe zidurile tale de jur-îm-
prejur, şi gamadimiil erau în tur-
nurile tale; îşi atârnau pavezele
pe zidurile tale de jur-împrejur;
ei îţi desăvârşeau frumuseţea.

Tarsisul* făcea negoţ cu tine,
datorită belşugului tuturor bu-
nurilor; cu argint, fier, cositor şi
plumb îţi aprovizionau pieţele.

Iavanulm*, Tubalul şi Meşe-
culn erau negustorii tăi: furnizau
pentru schimb sufletele oame-
niloro şi vase de aramă**.

Cei din casa Togarmeip* îţi
aprovizionau pieţele cu cai şi
călăreţi şi catâri.

Fiii Dedanului* erau negus-
torii tăi; multe insule erau târ-
gul mâinii tale, aduceau la tine
ca plată colţi de fildeş şi aba-
nos.

Siriaq făcea negoţ cu tine da-
torită mulţimii produselor tale:
ei îţi aprovizionau pieţele cu sma-
ralde, purpură şi lucruri brodate
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*Vers. 15.

*Cap. 32.18;
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*Cap. 27.36;
28.19.
**Ps. 37.36.

*Cap. 19.1;
26.17; 28.12;
32.2.

*Cap. 28.2.
**Is. 23.3.
�Cap. 28.12.
��Ps. 50.2.

*Deut. 3.9.

*Ier. 2.10.

*Cap. 16.10.

*1 Împ. 5.18.
Ps. 83.7.

*Ier. 46.9.
Cap. 30.5;
38.5.

*Gen. 10.4.
2 Cr. 20.36.

*Gen. 10.2.
**Apoc. 18.13

*Gen. 10.3.
Cap. 38.6.

*Gen. 10.7.

17

18

20

21

2

3

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6

7

9

10

12

13

14

15

a Sau �care o vizitează�    b Sau �pe pământul�       c Lit. �groaze�    d Sau �cântare de jale�    e Nume dat
de amoriţi muntelui Hermon (Deut.3.9)    f Sau �băncile�    g Sau �larice�    h Sau �Ciprului�
i Probabil �Biblos�    j Sau �oamenii lui pricepuţi�    k Libia    l Sau �luptătorii�    m Grecia    n Triburi între
Marea Neagră şi Marea Caspică    o Sau �furnizau pentru schimb sclavi�    p Probabil Armenia    q Popor
din Siria şi Mesopotamia; unii �Edom�
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şi in subţire şi coralia şi rubine.
Iuda şi ţara lui Israel erau

negustorii tăi; ei furnizau pentru
schimb grâu* de Minit** şi tur-
te dulci şi miere şi untdelemn şi
balsam�.

Damascul făcea negoţ cu ti-
ne, datorită mulţimii produselor
tale, datorită belşugului tuturor
bunurilor, cu vin de Helbon şi
lână albăb.

Vedanulc şi Iavanul din Uzald

îţi aprovizionau pieţele: fier lu-
crat, casie şi trestie mirositoare
erau furnizate pentru schimb.

Dedanul* era negustorul tău,
cu învelitori de preţ pentru care.

Arabia şi toate căpeteniile
Chedarului* erau negustorii mâi-
nii tale; cu miei şi berbeci şi ţapi,
cu acestea făceau ei negoţ cu tine.

Negustorii din Seba* şi din
Raamae erau negustorii tăi; ei îţi
aprovizionau pieţele cu cele mai
alese dintre toate mirodeniile şi
cu tot felul de pietre preţioase
şi aur.

Haranul* şi Canehul şi Ede-
nul, negustorii Sebei**, ai Asiri-
eif şi ai Chilmadului făceau ne-
goţ cu tine. Aceştia făceau negoţ
cu tine cu haine scumpe, cu veş-
minte din albastru şi broderie şi
cu lăzi pline cu stofe de multe
culori, legate cu funii şi făcute
din cedru, printre mărfurile taleg.

Corăbiile* Tarsisului erau ca-
ravanele tale pentru schimbul
tău; şi erai umplut şi foarte ono-
rat în inima** mărilor.

Vâslaşii tăi te-au adus în ape
mari; vântul* de răsărit te-a sfă-
râmat în inima mărilor.

Bogăţia* ta şi pieţele tale,
schimbul tău de bunuri, marina-
rii tăi şi cârmacii tăi, cei care îţi
reparau spărturile şi cei care fur-
nizau pentru schimb şi toţi băr-
baţii tăi de război care sunt în ti-

ne împreună cu toată mulţimeah

ta care este în mijlocul tău vor
cădea în inima mărilor în ziua
căderii tale.

Locurile deschise se vor zgu-
dui* la vuietul strigătului cârma-
cilor tăi.
Şi toţi cei care mânuiesc vâs-

la*, marinarii, toţi cârmacii mării
vor coborî din corăbiile lor; vor
sta pe uscat
şi vor face să se audă glasul

lor asupra ta şi vor striga cu amar
şi îşi vor arunca ţărână* pe cape-
te, se vor tăvăli** în cenuşă.
Şi îşi vor rade* capul de tot

pentru tine şi se vor încinge cu
sac şi te vor plânge cu amărăciu-
ne de suflet, cu plângere amară.
Şi în vaietul lor vor înălţa*

o plângere pentru tine şi te vor
plânge, zicând: «Cine este** ca
Tirul, ca acela care este distrusi

 în mijlocul mării?»
Când* mărfurile tale treceau

mările, săturai multe popoare; ai
îmbogăţit pe împăraţii pământu-
lui cu belşugul bunurilor tale şi al
schimbului tău de bunuri.

La timpul când ai fost sfă-
râmat* de mări, în adâncurile a-
pelor, schimbul** tău de bunuri
şi toată mulţimeah ta au căzut
în mijlocul tău.

Toţi locuitorii* insulelor se
îngrozesc de tine şi împăraţii
lor tremură cumplit, li se tulbură
faţa.

Negustorii dintre popoare flu-
ieră* la tine; ai ajuns o groază şi
niciodată nu vei mai fi**»�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând:  �Fiu al omu-
lui, vorbeşte căpeteniei Tirului:
Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:

«Pentru că ţi s-a înălţat* ini-
ma şi ai zis: «Eu sunt un dumne-
zeuj, stau** pe scaunul lui Dum-
nezeu, în inima� mărilor!» (şi tu

*1 Împ. 5.9;
5.11.
Ezra 3.7.
Fap. 12.20.
**Jud. 11.33.
�Ier. 8.22.

*Gen. 25.3.

*Gen. 25.13.
Is. 60.7.

*Gen. 10.7.
1 Împ. 10.1,2
Ps. 72.10,15.
Is. 60.6.

*Gen. 11.31.
2 Împ. 19.12.
**Gen. 25.3.

*Ps. 48.7.
Is. 2.16; 23.14
**Vers. 4.

*Ps. 48.7.

*Pr. 11.4.
Apoc. 18.9.
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*Cap. 26.15;
26.18.

*Apoc. 18.17

*Iov 2.12.
Apoc. 18.19.
**Est. 4.1,3.
Ier. 6.26.

*Ier. 16.6;
47.5.
Mica 1.16.

*Cap. 26.17.
Vers. 2.
**Apoc. 18.18

*Apoc. 18.19

*Cap. 26.19.
**Vers. 27.

*Cap. 26.15;
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**Cap. 26.21

*Is. 14.14.
**Vers. 9.
2 Tes. 2.4.
�Cap. 27.3,4.
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a Sau �perle�    b Sau �lână de Ţahar�    c Sau �Şi Danul�    d Probabil Sanaa, capitala Yemenului (vezi Gen.
10.27)    e În sud-estul Arabiei    f Lit. �Asurului�    g Sau �pe pieţele tale�    h Sau �adunarea�    i Sau �a
amuţit�    j Sau �Eu sunt Dumnezeu�
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eşti om��, şi nu Dumnezeu) şi-ţi
pui inimaa ca inima lui Dum-
nezeu:

iată, tu eşti mai înţelept* de-
cât Daniel! Nici o taină nu este
ascunsă pentru tine;

prin înţelepciunea ta şi prin
priceperea ta ţi-ai făcut avere
şi ai adunat aur şi argint în vistieriile
tale;

prin înţelepciunea* ta cea mare,
prin negoţul tău ţi-ai înmulţit bogăţiile
şi ţi s-a înălţat inima din cauza
bogăţiilor tale».

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu:

«Pentru că ţi-ai pus inima ca
inima lui Dumnezeu,

de aceea, iată, voi aduce asu-
pra ta pe străini, pe cei mai nemi-
loşi* dintre naţiuni; şi ei îşi vor
scoate săbiile împotriva frumuseţii
înţelepciunii tale şi-ţi vor întina
strălucirea.

Te vor coborî în groapă şi vei
muri de moartea celor ucişi în
inima mărilor.

Vei mai zice tu înaintea celui
care te va ucide: «Eu sunt Dum-
nezeu»? Dar tu vei fi un om*, şi
nu Dumnezeu, în mâna celui care
te străpunge.

Vei muri de moartea celor ne-
circumcişi*, de mâna străinilor,

pentru că Eu am vorbit»�,
zice Domnul DDDDDumnezeu.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, înalţă o plângere* asupra
împăratului Tirului şi spune-i:
Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:

«Tu, care pecetluieşti mă-
sura desăvârşirii, plin de înţe-
lepciune** şi desăvârşit în fru-
museţe,

tu erai în Eden*, grădina lui
Dumnezeu; toate pietrele pre-
ţioase te împodobeaub: sardo-
nixul, topazul şi diamantul, cri-
solitul, onixul şi iaspisul, safi-
rul, rubinul şi smaraldul şi aurul.

Măiestria tobelor tale şi a flaute-
lor tale era în tine; în ziua când
ai fost făcut, ele erau pregătite.

Erai uns ca un heruvim* o-
crotitorc şi aşa te-am rânduit;
erai pe muntele** cel sfânt al
lui Dumnezeu; umblai prin mijlo-
cul pietrelor de foc.

Erai desăvârşit în căile tale,
din ziua când ai fost făcut, până
când s-a găsit nedreptate în
tine.

Prin belşugul negoţului tău
ţi-au umplut lăuntrule cu violenţă
şi ai păcătuit; de aceea te-am
aruncat, ca necurat, de pe muntele
lui Dumnezeu; şi te-am distrus,
heruvim ocrotitor, din mijlocul
pietrelor de foc!
Ţi s-a înălţat* inima din cau-

za frumuseţii tale; ţi-ai stricat**
înţelepciunea din cauza strălucirii
taled; te-am aruncat la pământ,
te-am dat înaintea împăraţilor ca
să te privească.

Prin mulţimea nelegiuirilor ta-
le, prin nedreptatea negoţului
tău, ţi-ai profanat locaşurile tale
sfinte; şi Eu am scos un foc din
mijlocul tău; el te-a mistuit, şi
te-am prefăcut în cenuşă* pe pă-
mânt, înaintea ochilor tuturor ce-
lor care te priveau.

Toţi cei care te cunosc între
popoare vor fi uimiţi de tine; ai
ajuns o groază şi niciodată nu
vei mai fi*»�.

! Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, îndreaptă-ţi* faţa spre Si-
don** şi profeţeşte împotriva
lui şi spune: Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu:

«Iată, sunt* împotriva ta, Si-
donule, şi voi fi glorificat în
mijlocul tău». Şi ei vor cunoaş-
te** că Eu sunt DDDDDomnul, când
voi face judecăţi în el şi Mă
voi sfinţi� în el.
Şi voi trimite ciuma* în el, şi

sânge pe străzile lui; şi cei ucişi
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vor cădea în mijlocul lui prin sa-
bia care va fi asupra lui din toate
părţile. Şi vor cunoaşte că Eu sunt
DDDDDomnul.
Şi nu va mai fi pentru casa

lui Israel nici un spin* care să
rănească şi nici un mărăcine
aducător de dureri printre toţi
cei care erau în jurul lor, care îi
dispreţuiau. Şi vor cunoaşte că
Eu sunt Domnul DDDDDumnezeu.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Când voi aduna* casa lui Israel
dintre popoarele între care sunt
împrăştiaţi şi voi fi sfinţit** în
ei înaintea ochilor naţiunilor, a-
tunci vor locui în ţara lor, pe
care am dat-o robului Meu Iacov.
Şi vor locui* în ea în siguranţă
şi vor construi** case şi vor plan-
ta� vii; şi vor locui în siguran-
ţă, când Îmi voi fi împlinit jude-
căţile asupra tuturor celor din
jurul lor care-i dispreţuiau. Şi
vor cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul
Dumnezeul lor»�.

! În anul al zecelea, în luna
a zecea, în a douăsprezecea zi a
lunii, cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, îndreaptă-ţi faţa* împotriva
lui Faraon, împăratul Egiptului,
şi profeţeşte împotriva lui şi
împotriva întregului** Egipt.
Vorbeşte şi spune: Aşa zice Dom-
nul DDDDDumnezeu:

«Iată, sunt* împotriva ta, Fa-
raon, împărat al Egiptului, balau-
rul cel mare** care stă culcat în
mijlocul râurilora lui, care zice�:
«Râul meu este al meu şi pentru
mine însumi l-am făcut!»
Şi-ţi voi pune* cârlige în fălci

şi voi lipi de solzii tăi peştii
râurilor tale; şi te voi scoate din
mijlocul râurilor tale, şi toţi peş-
tii râurilor tale se vor lipi de
solzii tăi.
Şi te voi arunca în deşert, pe

tine şi pe toţi peştii râurilor tale.
Vei cădea pe faţa câmpului, nu

vei fi adunat*, nici nu vei fi strâns.
Te voi da** de mâncare fiarelor
pământului şi păsărilor cerurilor.
Şi toţi locuitorii Egiptului vor

cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul,
pentru că ei au fost un toiag de
trestie* pentru casa lui Israel.
Când te-au apucat de mână*, tu
te-ai frânt şi le-ai sfâşiat tot
umărul. Şi când s-au rezemat de
tine, te-ai rupt şi ai făcut să le
tremure toate coapseleb».

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Iată, voi aduce* o sa-
bie asupra ta şi voi nimici din
tine pe om şi pe animal. Şi ţara
Egiptului va fi o pustietate şi un
deşert. Şi vor cunoaşte că Eu
sunt DDDDDomnul.

Pentru că a zis: «Râul este al
meu şi eu l-am făcut», de aceea,
iată, sunt împotriva ta şi împo-
triva râurilor tale. Şi voi face* ţa-
ra Egiptului pustiuri aride şi
părăsite, de la** Migdol până la
Sienec, chiar până la hotarul Eti-
opiei. Nici picior* de om nu va
trece prin ea, nici picior de ani-
mal nu va trece prin ea şi nici
nu va fi locuită, patruzeci de ani.
Şi voi face* ţara Egiptului o pus-
tietate în mijlocul ţărilor pustiite,
iar cetăţile ei vor fi o pustietate
timp de patruzeci de ani în mijlo-
cul cetăţilor părăsite. Şi-i voi îm-
prăştia pe egipteni printre naţiuni
şi-i voi risipi prin ţări».

Totuşi, aşa zice Domnul DDDDDum-
nezeu: «La sfârşitul* celor patru-
zeci de ani voi aduna pe egipteni
dintre popoarele unde au fost
împrăştiaţi; şi voi întoarce capti-
vitatea Egiptului şi-i voi face să
se întoarcă în ţara Patrosd, în ţara
lor de naştere; şi acolo vor fi o
împărăţie* neînsemnată. Va fi cea
mai neînsemnată dintre împără-
ţii şi nu se va mai înălţa peste
naţiuni; şi-i voi micşora, ca să nu
mai stăpânească peste naţiuni. Şi
el nu va mai fi încrederea* casei

*Num. 33.55.
Ios. 23.13.

*Is. 11.12.
Cap. 11.17;
20.41; 34.13;
34.27.
**Vers. 22.

*Ier. 23.6.
Cap. 36.28.
**Is. 65.21.
Amos 9.14.
�Ier. 31.5.

*Cap. 28.21.
**Is. 19.1.
Ier. 25.19;
46.2,25.

*Ier. 44.30.
Cap. 28.22.
**Ps. 74.13;
74.14.
Is. 27.1; 51.9.
Cap. 32.2.
�Cap. 28.2.

*Is. 37.29.
Cap. 38.4.

*Ier. 8.2; 16.4;
25.33.
**Ier. 7.33;
34.20.

*2 Împ. 18.21.
Is. 36.6.

*Ier. 37.5,7;
37.11.
Cap. 17.17.

*Cap. 14.17;
32.11-13.

*Cap. 30.12.
**Cap. 30.6.

*Cap. 32.13.

*Cap. 30.7;
30.26.

*Is. 19.23.
Ier. 46.26.

*Cap. 17.6;
17.14.

*Is. 30.2,3;
36.4,6.
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lui Israel, amintind de nelegiuire,
când se întorc după ei; şi vor cu-
noaşte că Eu sunt Domnul DDDDDum-
nezeu»�.
Şi a fost aşa: în al douăzeci

şi şaptelea an, în luna întâi, în
întâia zi a lunii, cuvântul DDDDDomnu-
lui a fost către mine, zicând:  �Fiu
al omului, Nebucadneţar*, împă-
ratul Babilonului, a făcut ca oşti-
rea lui să împlinească slujbă
grea împotriva Tirului; orice cap a
chelit şi orice umăr a fost jupuit;
dar n-a avut nici o plată de la Tir,
nici el, nici oştirea lui, pentru sluj-
ba pe care a făcut-o împotriva lui�.
De aceea, aşa zice Domnul DDDDDum-
nezeu: �Iată, voi da ţara Egiptului
lui Nebucadneţar, împăratul Ba-
bilonului; şi el îi va lua mulţimeaa

şi-i va răpi prada şi-i va lua
jaful; şi aceasta va fi plata oştirii
lui. I-am dat ţara Egiptului pen-
tru truda lui cu care a slujit îm-
potriva luib, pentru că au lucrat
pentru Mine*�, zice Domnul DDDDDum-
nezeu.

�În ziua aceea voi face să în-
florească tăriac* casei lui Israel
şi-ţi voi deschide** gura în mijlo-
cul lor. Şi vor cunoaşte că Eu sunt
DDDDDomnul�.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, profeţeşte şi spune: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu:

«Urlaţi*! Vai, ce zi!
Pentru că ziua este aproape*,

da, ziua DDDDDomnului este aproape,
o zi de nori; va fi timpul naţiu-
nilor.
Şi sabia va veni asupra Egip-

tului şi va fi nelinişte în Etiopiad,
când cei ucişi vor cădea în Egipt
şi mulţimea lui va fi luată* şi te-
meliile lui vor fi surpate**.

Etiopia şi Put şi Lud şi tot*
poporul amestecate şi Cub şi fiii
ţării legământului vor cădea cu
ei prin sabie».

Aşa zice DDDDDomnul: «Vor cădea
şi cei care sprijină Egiptul; şi
mândria puterii lui va fi cobo-
râtă. De la* Migdol până la Siene
vor cădea în el prin sabie», zice
Domnul DDDDDumnezeu.

«Şi vor fi pustiiţi* în mijlo-
cul ţărilor pustiite, iar cetăţile lui
vor fi în mijlocul cetăţilor pustiite.
Şi vor cunoaşte că Eu sunt

DDDDDomnul, când voi pune un foc în
Egipt şi când vor fi sfărâmaţi toţi cei
care-l ajutau.

În ziua aceea vor ieşi soli*
dinaintea Mea în corăbii, ca să
înspăimânte Etiopia cea fără gri-
jă; şi va veni nelinişte asupra
lorf, ca în ziua Egiptului. Pentru
că, iată, vine!»

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Voi face* să înceteze şi mulţi-
meag Egiptului, prin mâna lui
Nebucadneţar, împăratul Babi-
lonului.

El şi poporul lui împreună cu
el, cei* mai nemiloşi dintre naţiuni,
vor fi aduşi ca să distrugă ţara; şi
îşi vor scoate săbiile împotriva Egip-
tului şi vor umple ţara de cei ucişi.
Şi voi seca* râurile şi voi

vinde ţara** în mâna celor răi şi
voi pustii ţara şi tot ce este în
eah, prin mâna străinilor. Eu, DDDDDom-
nul, am vorbit!»

" Aşa zice Domnul DDDDDumne-
zeu: «Voi nimici* şi idolii şi voi
face să înceteze chipurile din Nofi;
şi nu va mai fi** stăpânitor din
ţara Egiptului; şi voi răspândi�
groaza în ţara Egiptului!
Şi voi pustii Patrosul* şi voi

pune un foc în Ţoan** şi voi îm-
plini� judecăţi în Noj!
Şi Îmi voi vărsa furia asupra

Sinului, cetăţuia Egiptului; şi voi
nimici* mulţimea din No.
Şi voi pune un foc* în Egipt.

Sinul va fi în mare chin şi No
va fi despicat şi la Nof vor fi
vrăjmaşi, în plină zik.

*Ier. 27.6.
Cap. 26.7,8.

*Ier. 25.9.

*Ps. 132.17.
**Cap. 24.27

*Is. 13.6.

*Ioel 2.1.
Ţef. 1.7.

*Cap. 29.19.
**Ier. 50.15.

*Ier. 52.20;
52.24.

*Cap. 29.10.

*Cap. 29.12.

*Is. 18.1,2.

*Cap. 29.19.

*Cap. 28.7.

*Is. 19.5,6.
**Is. 19.4.

*Is. 19.1.
Ier. 43.12;
46.25.
Zah. 13.2.
**Zah. 10.11
�Is. 19.16.

*Cap. 29.14.
**Ps. 78.12;
78.43.
�Naum 3.8-10

*Ier. 46.25.

*Vers. 8.
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Tinerii Avenuluia şi ai Pi-Be-
setuluib vor cădea prin sabie, iar
aceste cetăţi se vor duce în cap-
tivitate.
Şi în Tahpanes* se va întune-

ca ziua când voi sfărâma acolo
jugurile Egiptului şi mândria pu-
terii lui va înceta în el; cât despre
el, un nor îl va acoperi, iar fiicele
lui se vor duce în captivitate.

Astfel voi împlini judecăţi în
Egipt şi vor cunoaşte că Eu sunt
DDDDDomnul»�.
Şi a fost aşa: în al unspre-

zecelea an, în luna întâi, în a
şaptea zi a lunii, cuvântul DDDDDom-
nului a fost către mine, zicând:
�Fiu al omului, am frânt* braţul
lui Faraon, împăratul Egiptului.
Şi, iată, nu va fi legat** ca să se
vindece, să-i pună un bandaj ca
să-l lege, ca să-l facă tare, să
ţină sabia�. De aceea, aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: �Iată, sunt
împotriva lui Faraon, împăratul
Egiptului, şi-i voi frânge* braţe-
le, pe cel tare şi pe cel frânt, şi
voi face să cadă sabia din mâna
lui. Şi voi împrăştia* pe egipteni
printre naţiuni şi-i voi risipi
prin felurite ţări. Şi voi întări
braţele împăratului Babilonului
şi voi pune sabia Mea în mâna
lui; şi voi frânge braţele lui Fa-
raon, iar el va suspina înaintea lui
cu gemetele celui rănit de moar-
te. Şi voi întări braţele împăra-
tului Babilonului, iar braţele lui
Faraon vor cădea; şi vor cunoaş-
te că Eu sunt DDDDDomnul, când voi
pune sabia Mea în mâna împă-
ratului Babilonului şi o va în-
tinde* asupra ţării Egiptului. Şi
voi împrăştia* pe egipteni prin-
tre naţiuni şi-i voi risipi prin
felurite ţări. Şi vor cunoaşte că
Eu sunt DDDDDomnul�.
Şi a fost aşa: în al unspreze-

celea an, în luna a treia, în ziua
întâi a lunii, cuvântul DDDDDomnului

a fost către mine, zicând: �Fiu al
omului, spune lui Faraon, împăratul
Egiptului, şi mulţimii lui:

«Cu cine* te asemeni tu în
măreţia ta?

Iată, Asiria era un cedru* din
Liban cu crengi frumoase şi frun-
ziş umbros, şi de statură înaltă;
şi vârful lui era în mijlocul ramu-
rilor desec.

Apele* îl făceau mare, adân-
culd l-a făcut înalte; râurile lui cur-
geau în jurul trunchiului său şi îşi
trimitea pâraiele la toţi copacii
câmpului;

de aceea înălţimea* lui s-a
ridicat mai presus de toţi copa-
cii câmpului şi crengile i s-au în-
mulţit şi ramurile i s-au lungit,
întinzându-se, datorită mulţimii
apelor.

Toate păsările* cerurilor îşi
făceau cuiburile în ramurile lui;
şi toate fiarele câmpului năşteau
sub crengile lui; şi la umbra lui
şedeau toate naţiunile mari.
Şi era frumos în măreţia lui,

în lungimea ramurilor lui; pentru
că rădăcina lui era lângă ape mari.

Cedrii din grădina* lui Dum-
nezeu nu-l puteau ascunde; chi-
paroşii nu se asemănau cu cren-
gile lui şi platanii nu erau ca
ramurile lui; nici un copac din
grădina lui Dumnezeu nu-i era
asemenea în frumuseţe.

Îl făcusem frumos prin mul-
ţimea ramurilor lui şi toţi copa-
cii Edenului care erau în grădina
lui Dumnezeu îl invidiau».

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Pentru că te-ai înăl-
ţat* în statură � şi el şi-a pus vâr-
ful în mijlocul ramurilor dese şi
inima i se mândrea cu înălţimea lui,
l-am dat în mâna unuia puternic
dintre naţiuni; el se va purta cu el
după plac: l-am alungat pentru rău-
tatea lui. Şi străinii, cei mai nemilo-
şi* dintre naţiuni, l-au tăiat şi l-au

*Ier. 2.16.

*Ier. 48.25.
**Ier. 46.11.

*Ps. 37.17.

*Cap. 29.12.
Vers. 26.

*1 Cr. 21.16.

*Cap. 29.12.
Vers. 23.

*Vers. 18.

*Is. 10.33.
Cap. 17.3,4;
17.22.
Dan. 4.10,22.

*Ier. 51.36.

*Dan. 4.11.

*Cap. 17.23.
Dan. 4.12.

*Gen. 2.8;
13.10.
Cap. 28.13.

*Dan. 5.20.

*Cap. 28.7.
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părăsit; crengile** lui au căzut pe
munţi şi în toate văile, şi ramurile
lui s-au rupt în toate pâraielea

ţăriib. Şi toate popoarele pămân-
tului au coborât de la umbra lui
şi l-au părăsit. Toate păsările
cerurilor locuiesc pe* trunchiul lui
căzut şi toate fiarele câmpului
sunt pe ramurile lui, ca nici unul
dintre copacii de lângă ape să nu
se înalţe în statura lor, nici să
nu-şi pună vârful în mijlocul ra-
murilor dese, şi ca nici unul dintre
cei care se adapă cu ape să nu
se ridice în înălţimea lui prin el
însuşic. Pentru că toţi* sunt daţi
morţii, în** părţile cele mai de jos
ale pământuluid, în mijlocul fiilor
oamenilor, cu cei care coboară în
groapă».

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«În ziua când a coborât în Lo-
cuinţa morţilor, am făcut o jelire.
Am acoperit adâncul pentru el
şi am oprit râurile lui; şi apele
cele mari s-au oprit. Şi am făcut
Libanul să se jeleascăe pentru el;
şi toţi copacii câmpului s-au veş-
tejit pentru el. Am făcut să se
zguduie* naţiunile la vuietul că-
derii lui, când l-am aruncat** în
Locuinţa morţilor cu cei care co-
boară în groapă. Şi toţi copacii�
Edenului, cei mai aleşi şi cei mai
buni ai Libanului, toţi cei care
se adăpau cu apef, s-au mângâiat
în părţile cele mai de jos ale pă-
mântului! Şi au coborât şi ei cu
el în Locuinţa morţilor, la cei u-
cişi cu sabia, şi care erau braţul
lui, care locuiau* la umbra lui, în
mijlocul naţiunilor.

Deci cu cine te asemeni tu în
glorie şi în măreţie între copacii
Edenului? Totuşi vei fi coborât
cug copacii Edenului în părţile
cele mai de jos ale pământului;
te vei culca în mijlocul celor ne-
circumcişi*, cu cei ucişi de sabie.

Acesta** este Faraon şi toată
mulţimea lui»�, zice Domnul DDDDDum-
nezeu.
Şi a fost aşa: în al doispre-

zecelea an, în a douăsprezecea
lună, în întâia zi a lunii, cuvântul
DDDDDomnului a fost către mine, zi-
când: �Fiu al omului, înalţă o plân-
gere* pentru Faraon, împăratul
Egiptului, şi spune-i:

«Semănai** cu un leu tânăr
printre naţiuni şi erai� ca un ba-
laur în mărih; şi te aruncai în râu-
rile tale şi tulburai�� apele cu pi-
cioarele tale şi le murdăreai râu-
rile».

" Aşa zice Domnul DDDDDumne-
zeu: «Îmi voi întinde şi Eu plasa*
peste tine, cu o mulţime de multe
popoare, şi ele te vor trage în
plasa Mea.
Şi te voi lăsai* pe pământ, te

voi azvârli pe faţa câmpului şi
voi face să se aşeze** pe tine toa-
te păsările cerurilor; şi voi sătura
cu tine fiarele întregului pământ.
Şi voi azvârli carnea ta pe

munţi* şi voi umple văile cu mor-
manul tău de oase.
Şi cu sângele tău voi adăpa

ţara în care înoţi, chiar până la
munţi; şi pâraielej se vor umple
cu tine.
Şi, când te voi stinge, voi aco-

peri* cerurile şi voi întuneca ste-
lele. Voi acoperi soarele cu un nor
şi luna nu-şi va mai da lumina.

Voi face să se întunece dea-
supra ta toţi luminătorii strălu-
citorik ai cerurilor şi voi aduce
întuneric peste ţara ta», zice Dom-
nul DDDDDumnezeu.

«Şi voi tulbura inima multor
popoare, când voi aduce ştirea
despre nimicirea ta printre na-
ţiuni, în ţările pe care nu le-ai cu-
noscut.
Şi voi face ca multe popoare

să se îngrozească* de tine şi îm-

**Cap. 32.5;
35.8.

*Is. 18.6.
Cap. 32.4.

*Ps. 82.7.
**Cap. 32.18

*Cap. 26.15.
**Is. 14.15.
�Is. 14.8.

*Plân. 4.20.

*Ier. 9.25,26.
Cap. 28.10;
32.19,21.

**Ps. 52.7.

*Cap. 27.2.
Vers. 16.
**Cap. 19.3;
19.6; 38.13.
�Cap. 29.3.
��Cap. 34.18

*Osea 7.12.

*Cap. 29.5.
**Cap. 31.13

*Cap. 31.12.

*Is. 13.10.
Amos 8.9.
Apoc. 6.12;
6.13.

*Cap. 27.35.
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păraţii lor vor tremura de groa-
ză din cauza ta, când Îmi voi în-
vârti sabia înaintea lor. Şi vor tre-
mura** în orice clipă, fiecare pen-
tru viaţa lui, în ziua căderii tale».

" Pentru că aşa* zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Sabia împăratului
Babilonului va veni asupra ta.

Prin săbiile celor viteji voi
face să cadă mulţimea ta: ei toţi
sunt cei nemiloşi* ai naţiunilor. Şi
vor prăda** mândria Egiptului
şi toată mulţimea lui va fi nimi-
cită.
Şi voi nimici toate animalele

lui, de lângă apele cele mari; şi
nici picior* de om nu le va mai
tulbura, nici copite despicate de
animale nu le vor mai tulbura.

Atunci voi face apele lor li-
niştitea şi voi face să curgă râu-
rile lor ca untdelemnul», zice
Domnul DDDDDumnezeu.

«Când voi face ţara Egiptului
un pustiu, iar ţara va fi lăsată pus-
tie de tot ce este în eab, când voi
lovi pe toţi cei care locuiesc în
ea, atunci vor cunoaşte* că Eu
sunt DDDDDomnul.

Aceasta este o plângere; şi
aşa îl vor plânge*; fiicele na-
ţiunilor o vor spune plângând;
o vor spune plângând pentru E-
gipt şi pentru toată mulţimea
lui»�, zice Domnul DDDDDumnezeu.
Şi a fost aşa: în al doispre-

zecelea an, în a cincisprezecea
zi a lunii, cuvântul DDDDDomnului a
fost către mine, zicând: �Fiu al
omului, suspină pentru mulţimea
Egiptului; şi aruncă-i* jos, pe ea
şi pe fiicele naţiunilor măreţe,
în părţile cele mai de jos ale pă-
mântului, cu cei care coboară în
groapă. «Pe cine* întreci tu în
frumuseţe? Coboară** şi culcă-te
între cei necircumcişi!» Vor cădea
în mijlocul celor ucişi de sabie;
sabia a fost datăc! Trageţi-l afa-
ră, pe el şi toate mulţimile lui!

Cei puternici* dintre viteji, îm-
preună cu cei care l-au ajutat, îi
vor vorbid din mijlocul Locuin-
ţei morţilor: «Au coborât, sunt
culcaţi, cei necircumcişi, ucişi
de sabie».

Acolo este Asiria* şi toată
mulţimea ei; mormintele ei sunt
în jurul ei; toţi ucişi, căzuţi prin
sabie. Mormintele* lor sunt puse
în laturile gropii, iar mulţimea ei
este împrejurul mormântului ei;
toţi ucişi, căzuţi prin sabie, ei
care răspândeau** groaza în ţarae

celor vii.
Acolo este Elamulf* şi toată

mulţimea lui, în jurul mormân-
tului său, toţi ucişi, căzuţi prin sa-
bie; ei au coborât** necircumcişi
în părţile cele mai de jos ale pă-
mântului, ei care răspândeau�
groaza în ţara celor vii. Totuşi ei
şi-au purtat ruşinea cu cei care
coboară în groapă. I s-a pus un
pat în mijlocul celor ucişi, cu
toată mulţimea lui. Mormintele
lor sunt în jurul lui, toţi necir-
cumcişi, ucişi de sabie, deşi groa-
za de ei era răspândită în ţara ce-
lor vii; şi şi-au purtat ruşinea cu
cei care coboară în groapă; el
este pus în mijlocul celor ucişi.

Acolo sunt Meşec*, Tubal şi
toată mulţimea lor, mormintele
lor sunt în jurul lor; toţi necir-
cumcişi**, ucişi de sabie, deşi
răspândeau groaza în ţara celor
vii. Şi ei nu sunt culcaţi* cu cei
viteji, căzuţi dintre cei necir-
cumcişi, care au coborât în Lo-
cuinţa morţilor cu armele lor de
război şi ale căror săbii sunt puse
sub capetele lor, şi ale căror ne-
legiuiri sunt asupra osemintelor
lor, deşi ei erau groaza celor vi-
teji în ţara celor vii.

Vei fi şi tu zdrobit în mijlocul
celor necircumcişi şi vei fi culcat
cu cei ucişi cu sabia.

Acolo este Edomul, împăraţii

**Cap. 26.16

*Ier. 46.26.
Cap. 30.4.

*Cap. 28.7.
**Cap. 29.19

*Cap. 29.11.

*Ex. 7.5;
14.4,18.
Cap. 6.7.

*2 Sam. 1.17
2 Cr. 35.25.
Cap. 26.17.
Vers. 2.

*Cap. 26.20;
31.14.

*Cap. 31.2.
**Cap. 28.10
Vers. 21,24.
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14.9,10.
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29,30.

*Is. 14.15.
**Cap. 26.17
Vers. 24-27.

*Ier. 49.34.
**Vers. 21.
�Vers. 23.

*Gen. 10.2.
Cap. 27.13;
38.2.
**Vers. 19,20

*Is. 14.18,19.
Vers. 21.
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a Sau �limpezi�    b Lit. �de plinătatea ei�    c Împăratul Babilonului (vezi Cap. 31.11)    d Sau �vor vorbi
despre el�    e Sau �pe pământul�    f Provincie persană cu capitala la Susa
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lui şi toate căpeteniile lui, care,
în puterea lor, sunt puşi cu cei ucişi
de sabie: sunt culcaţi cu cei necir-
cumcişi şi cu cei care coboară
în groapă.

Acolo* sunt cei unşi de la
nord, ei toţi şi toţi sidonienii**
care au coborât cu cei ucişi, ru-
şinaţi de groaza pe care o răs-
pândeau prin puterea lor; şi sunt
culcaţi, necircumcişi, cu cei ucişi
de sabie, şi îşi poartă ruşinea cu
cei care coboară în groapă.

Faraon îi va vedea şi se va
mângâia* pentru toată mulţimea
lui, da, Faraon şi toată oştirea
lui, ucişi de sabie�, zice Domnul
DDDDDumnezeu. �Pentru că Eu am răs-
pândit groaza Meaa în ţara celor
vii, şi el va fi culcat în mijlocul
celor necircumcişi, cu cei ucişi
de sabie, Faraon şi toată mulţimea
lui�, zice Domnul DDDDDumnezeu.

!  Şi cuvântul DDDDDomnului a
fost către mine, zicând: �Fiu al
omului, vorbeşte fiilor* poporu-
lui tău şi spune-le: «Când** voi
aduce sabia asupra vreunei ţări,
şi poporul ţării va lua un om din
hotarele lor şi-l va pune ca san-
tinelă� a lor: dacă el va vedea sa-
bia venind asupra ţării şi va suna
din trâmbiţă şi va înştiinţa po-
porul, atunci oricine va auzi su-
netul trâmbiţei şi nu se va lăsa în-
ştiinţat, dacă sabia va veni şi-l va
lua, sângele* lui va fi asupra ca-
pului său. A auzit sunetul trâmbi-
ţei şi nu s-a lăsat înştiinţat: sân-
gele lui va fi asupra lui. Dacă s-ar
fi lăsat înştiinţat, şi-ar fi salvat
sufletul. Dar dacă santinela vede
sabia venind şi nu sună din trâm-
biţă şi poporul nu va fi înştiinţat,
dacă sabia va veni şi va lua pe
vreunulb dintre ei, el este luat înc

nelegiuirea* lui; dar sângele lui îl
voi cere din mâna santinelei».
Şi pe tine, fiu al omului*,

te-am pus santinelă pentru casa

lui Israel. Şi tu să asculţi cuvân-
tul din gura Mea şi să-i înştiin-
ţezi din partea Mea. Când îi zic
celui rău: «Răule, vei muri negre-
şit!» şi tu nu îi vei vorbi, ca să-l
înştiinţezi pe cel rău să se abată
de la calea lui, răul acela va muri
înc nelegiuirea lui, dar sângele lui
îl voi cere din mâna ta. Dar dacă
tu vei înştiinţa pe cel rău de ca-
lea lui, ca să se întoarcă de la
ea, şi el nu se va întoarce de la ca-
lea lui, va muri în nelegiuirea lui,
dar tu ţi-ai salvat sufletul.
Şi tu, fiu al omului, spune ca-

sei lui Israel: Voi vorbiţi aşa, zi-
când: «Fărădelegile noastre şi
păcatele noastre sunt asupra noas-
tră, şi noi pierim în ele; cum*
să trăim deci?» Spune-le: «Viu
sunt Eu», zice Domnul DDDDDumne-
zeu, «n-am* nici o plăcere în
moartea celui rău; ci cel rău să
se întoarcă de la calea lui şi
să trăiască. Întoarceţi-vă, întoar-
ceţi-vă de la căile voastre rele!
Căci pentru ce vreţi să muriţi,
casă a lui Israel?»
Şi tu, fiu al omului, spune fii-

lor poporului tău: «Dreptatea*
celui drept nu-l va salva în ziua
fărădelegii lui; şi cât despre rău-
tatea celui rău, el nu va cădea**
prin ead în ziua în care se va în-
toarce de la răutatea lui; nici cel
drept nu va putea trăi prin drep-
tatea luie, în ziua în care va
păcătui. Când zic celui drept că
va trăi negreşit, şi el se încrede*
în dreptatea lui şi face nedrep-
tate, nici una din faptele lui drep-
tef nu va fi amintită, ci înc ne-
dreptatea lui, pe care a făcut-o,
înc ea va muri.
Şi când* zic celui rău: «Vei

muri negreşit!» şi el se întoarce
de la păcatul lui şi face judecată
şi dreptate, dacă cel rău va îna-
poia* garanţia, va întoarce** lu-
crul furat, va umbla� în rându-

*Is. 49.14.
Cap. 24.23;
37.11.

*2 Sam. 14.14
Cap. 18.23;
18.32.
2 Pet. 3.9.

*Cap. 3.20;
18.24,26,27.
**2 Cr. 7.14.

*Cap. 3.20;
18.24.

*Cap. 3.18;
3.19; 18.27.

*Cap. 18.7.
**Ex. 22.2,4.
Lev. 6.2,4,5.
Num. 5.6,7.
Lc. 19.8.
�Lev. 18.5.
Cap. 20.11.
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a Sau �Eu am pus groaza de el�    b Sau �un suflet�    c Sau �pentru�    d Sau �în
ea�    e Lit. �prin ea�; sau �în ea�    f Lit. �dreptăţile lui�

*Cap. 38.6;
38.15; 39.2.
**Cap. 28.21

*Cap. 31.16.

*Cap. 3.11.
**Cap. 14.17
�2 Sam. 18.24;
18.25.
2 Împ. 9.17.
Osea 9.8.

*Cap. 18.13.

*Vers. 8.

*Cap. 3.17.
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vor cădea prin sabie şi  pe cel
care este în câmp deschis îl voi
da fiarelor** ca să fie mâncat şi
cei care sunt în întărituri şi în
peşteri� vor muri de ciumă! Şi
voi face* ţara un pustiu şi o
groază, şi mândria** puterii ei
va înceta şi munţii� lui Israel
vor fi pustiiţi, încât nimeni nu
va trece prin ei. Şi vor cunoaşte
că Eu sunt DDDDDomnul, când voi
face ţara un pustiu şi o groază,
pentru toate urâciunile lor pe
care le-au făcut».
Şi cât despre tine, fiu al omu-

lui, fiii poporului tău vorbesc
despre tine pe la ziduri şi pe la
intrările caselor şi vorbesc* unul
către altul, fiecare către fratele
său, zicând: «Veniţi, vă rog, şi
auziţi care este cuvântul care a
ieşit de la DDDDDomnul!» Şi vin* la
tine, cum vine poporulb, şi stau
înaintea** ta ca popor al Meu
şi ascultă cuvintele tale, dar nu
le împlinesc; căci cu gura� lor
arată multă dragoste, dar inima��
lor umblă după câştigul lor ne-
drept. Şi, iată, tu eşti pentru ei
ca o cântare foarte plăcută, un
glas plăcut, şi unul care cântă bi-
ne la un instrument; şi ei ascultă
cuvintele tale, dar nu le împlinesc.
Şi când* se va întâmpla aceas-

ta (iată, va veni), atunci vor cu-
noaşte** că a fost un profet în
mijlocul lor.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând:  �Fiu al omu-
lui, profeţeşte împotriva păsto-
rilor* lui Israel, profeţeşte şi spu-
ne-le lor, păstorilor: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: «Vai** de
păstorii lui Israel care se pasc pe
ei înşişi! Nu trebuie păstorii să
pască turma? Voi mâncaţi* gră-
simea şi vă îmbrăcaţi cu lâna;
înjunghiaţi** pe cele îngrăşate,
dar turma n-o paşteţi. Pe cele
slabe* nu le-aţi întărit, nici nu
le-aţi vindecat pe cele bolnave;

*Cap. 18.22.

*Cap. 18.25;
18.29.
Vers. 20.

*Cap. 18.26;
18.27.

*Cap. 18.25;
18.29.
Vers. 17.

*Cap. 1.2.
**Cap. 24.26
�2 Împ. 25.4.

*Cap. 1.3.
**Cap. 24.27

*Cap. 34.2.
**Vers. 27.
Cap. 36.4.
�Is. 51.2.
Fap. 7.5.
��Cap. 11.15

*Gen. 9.4.
Lev. 3.17.
**Cap. 18.6.
�Cap. 22.6;
22.9.

*Cap. 18.6;
22.11.

*Vers. 24.
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**Cap. 39.4.
�Jud. 6.2.
1 Sam. 13.6.

*Ier. 44.2,6;
44.22.
Cap. 36.34;
36.35.
**Cap. 7.24;
24.21; 30.6,7
�Cap. 6.2,3,6

*Is. 29.13.

*Cap. 14.1;
20.1.
**Cap. 8.1.
�Ps. 78.36,37
Is. 29.13.
��Mt. 13.22.

*1 Sam. 3.20
**Cap. 2.5.

*Cap. 33.24.
**Ier. 23.1.
Zah. 11.17.

*Is. 56.11.
Zah. 11.16.
**Mica 3.1-3
Zah. 11.5.

*Vers. 16.
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a Sau �de moştenire�    b Lit. �ca venirea unui popor�

ielile vieţii, nefăcând nimic ne-
drept, va trăi negreşit, nu va
muri. Nici unul* din păcatele lui
pe care le-a făcut nu va fi amintit
împotriva lui; a făcut judecată şi
dreptate: va trăi negreşit».

Totuşi fiii* poporului tău
zic: «Calea Domnului nu este
dreaptă!» Dar calea lor nu este
dreaptă.

Când* cel drept se întoarce
de la dreptatea lui şi face ne-
dreptate, va muri în ea. Şi când
cel rău se întoarce de la răutatea
lui şi face judecată şi dreptate,
el va trăi pentru aceste lucruri.
Totuşi voi ziceţi: «Calea* Dom-
nului nu este dreaptă». Casă a lui
Israel, vă voi judeca pe fiecare
după căile lui!�

! Şi a fost aşa: în al doispre-
zecelea an* al deportării noas-
tre, în luna a zecea, în a cincea
zi a lunii, unul** care scăpase din
Ierusalim a venit la mine, zicând:
�Cetatea� a fost lovită!� Şi mâ-
na* DDDDDomnului fusese asupra mea
seara, mai înainte de a veni cel
care scăpase, şi îmi deschisese**
gura înainte de a veni el la mine
dimineaţa; şi gura îmi era deschi-
să şi n-am mai fost mut.

!  Şi cuvântul DDDDDomnului a
fost către mine, zicând: �Fiu al
omului, cei* care locuiesc în ace-
le locuri pustii**, în ţara lui Is-
rael, vorbesc zicând: «Avraam�
a fost unul singur şi a moştenit
ţara, şi noi�� suntem mulţi; ţara
ni s-a dat în stăpânirea». De aceea
spune-le: Aşa zice Domnul DDDDDum-
nezeu: «Voi mâncaţi* cu sânge şi
vă ridicaţi** ochii spre idolii voş-
tri şi vărsaţi� sânge; şi voi să stă-
pâniţi ţara? Vă bizuiţi pe sabia
voastră, faceţi urâciune şi pân-
găriţi* fiecare pe soţia aproapelui
său; şi voi să stăpâniţi ţara?»

Aşa să le spui: Aşa zice Dom-
nul DDDDDumnezeu: «Viu sunt Eu, că
cei* care sunt în locurile pustii

33:16

Cauza căderii
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şi n-aţi legat ce era frânt, nici
n-aţi adus înapoi ce era alungat,
nici n-aţi căutat** ce era pierdut,
ci le-aţi stăpânit� cu asprime şi cu
stricteţe. Şi ele s-au împrăştiat*,
pentru că nu era nici un păstor;
şi au ajuns** mâncare pentru
toate fiarele câmpului şi s-au îm-
prăştiat. Oile Mele au rătăcit pe
toţi munţii şi pe orice deal înalt
şi oile Mele s-au împrăştiat pe
toată faţa pământului şi n-a fost
nimeni care să cerceteze sau care
să le caute»�.

De aceea, păstorilor, ascul-
taţi cuvântul DDDDDomnului: �Viu sunt
Eu�, zice Domnul DDDDDumnezeu, �cu
adevărat, fiindcă oile Mele au
ajuns de pradă şi oile Mele au
ajuns* mâncare pentru orice fia-
ră a câmpului, pentru că nu
era nici un păstor, şi păstorii Mei
nu căutau oile Mele, ci păstorii
se păşteau** pe ei înşişi şi nu
păşteau oile Mele�, de aceea, păs-
torilor, ascultaţi cuvântul DDDDDomnu-
lui! Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Iată, sunt împotriva păstorilor!
Şi voi cere* oile Mele din mâna
lor şi voi face să înceteze să
mai pască turma, ca păstorii să
nu se mai pască pe ei înşişi; şi
voi scăpa oile Mele din gura lor,
ca să nu mai fie hrană pentru ei�.

Pentru că aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Iată, Eu Însumi,
chiar Eu voi căuta oile Mele şi
le voi îngriji. Ca un păstor care
îşi îngrijeşte turma în ziua când
este printre oile sale împrăştiate,
aşa voi îngriji Eu oile Mele şi le
voi scăpa din toate locurile în
care au fost împrăştiate în ziua
cea înnorată* şi întunecatăa. Şi le
voi scoate* dintre popoare şi le
voi aduna din ţări şi le voi adu-
ce în ţarab lor; şi le voi paşte pe
munţii lui Israel, lângă râuric şi
în toate părţile locuite ale ţării.
Le voi paşte* în păşune bună şi

stâna lor va fi pe munţii cei înalţi
ai lui Israel. Acolo** se vor o-
dihni în staul bun şi vor paşte
într-o păşune grasă pe munţii
lui Israel. Eu Însumi voi paşte
oile Mele şi Eu le voi face să se o-
dihnească�, zice Domnul DDDDDum-
nezeu. �Voi căuta* pe cea pierdu-
tă şi voi aduce înapoi pe cea alun-
gată şi voi lega pe cea rănită şi
voi întări pe cea bolnavă; dar
voi nimici pe cea grasă** şi pe cea
tare; le voi paşte� cu judecatăd.
Şi cât despre voi, turma Mea�,

aşa zice Domnul DDDDDumnezeu: �Iată,
voi judeca* între oaie şi oaie, în-
tre berbeci şi între ţapi. Este prea
puţin lucru pentru voi că aţi mân-
cat păşunea cea bună, iar restul
păşunilor voastre l-aţi călcat cu
picioarele voastre? şi aţi băut din
apele liniştitee, iar pe cele rămase
le-aţi tulburat cu picioarele voas-
tre? Şi oile Mele mănâncă ce aţi
călcat voi cu picioarele voastre
şi beau ce aţi tulburat voi cu pi-
cioarele voastre!�

De aceea, aşa le zice Domnul
DDDDDumnezeu: �Iată, Eu Însumi voi
judeca între oaia cea grasă şi oaia
cea slabă. Pentru că loviţi cu
coasta şi cu umărul şi împungeţi
cu coarnele voastre pe toate cele
slabe până le împrăştiaţi peste
tot; Eu voi salva oile Mele, ca
să nu mai fie de pradă, şi voi
judeca între oaie şi oaie.
Şi voi ridica un singur păs-

tor* peste ele, şi el le va paşte
� chiar pe robul** Meu David.
El le va paşte şi va fi păstorul
lor. Şi Eu*, DDDDDomnul, le voi fi
Dumnezeu, şi robul Meu David,
o căpetenie** în mijlocul lor. Eu,
DDDDDomnul, am vorbit!
Şi voi face* un legământ de

pace cu ele şi voi face să înce-
teze** din ţară fiarele sălbatice;
şi vor locui în siguranţă� în pus-
tiu şi vor dormi în păduri. Şi le

**Lc. 15.4.
�1 Pet. 5.3.

*1 Împ. 22.17.
Cap. 33.21;
33.28.
Mt. 9.36.
**Is. 56.9.
Ier. 12.9.

*Vers. 5,6.
**Vers. 2,10.

*Cap. 3.18.
Ev. 13.17.

*Cap. 30.3.
Ioel 2.2.

*Is. 65.9,10.
Ier. 23.3.
Cap. 28.25;
36.24; 37.21;
37.22.

*Ps. 23.2.

**Ier. 33.12.

*Is. 40.11.
Vers. 4.
Mica 4.6.
Mt. 18.11.
Mc. 2.17.
Lc. 5.32.
**Is. 10.16.
Amos 4.1.
�Ier. 10.24.

*Cap. 20.37;
20.38.
Vers. 20,22.
Zah. 10.3.
Mt. 25.32,33

*Is. 40.11.
Ier. 23.4,5.
Ioan 10.11.
**Ier. 30.9.
Osea 3.5.

*Ex. 29.45.
Vers. 30.
Cap. 37.27.
**Cap. 37.22
Lc. 1.32,33.

*Cap. 37.26.
**Lev. 26.5.
Is. 11.6-9;
35.9.
Osea 2.18.
�Ier. 23.6.
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voi face, pe acestea şi împreju-
rimile dealului* Meu, o binecu-
vântare**; şi voi face să cadă�
ploaia la timpul ei; vor fi ploi��
de binecuvântare. Şi pomul* de
pe câmp îşi va da rodul şi pă-
mântul îşi va da venitul. Şi ei vor
fi în siguranţă în ţara lor şi vor
cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul, când
voi sfărâma** legăturile jugului
lor şi-i voi scăpa din mâna celor�
care i-au ţinut în robie. Şi nu vor
mai fi* de pradă naţiunilor, nici
fiarele pământului nu-i vor mân-
ca; şi vor locui** în siguranţă şi
nimeni nu-i va înspăimânta. Şi le
voi ridica un vlăstara* de renume
şi nu vor mai fi mistuiţi de foame
în ţară, nici nu vor mai purta**
ruşinea naţiunilor. Şi vor cunoaş-
te că Eu*, DDDDDomnul Dumnezeul
lor, sunt cu ei; şi ei, casa lui Is-
rael, sunt poporul Meu�, zice
Domnul DDDDDumnezeu. �Şi voi, oile*
Mele, turma păşunii Mele, sunteţi
oameni; şi Eu sunt Dumnezeul
vostru�, zice Domnul DDDDDumnezeu.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, îndreaptă-ţi* faţa împotriva
muntelui** Seir şi profeţeşte� îm-
potriva lui  şi spune-i: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: «Iată, Eu
sunt împotriva ta, munte al Sei-
rului! Şi Îmi voi întinde* mâna
asupra ta şi te voi face un pustiu
şi o groază. Voi pustii* cetăţile
tale şi tu vei fi un pustiu. Şi vei
cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul.

Pentru că ai avut o ură* neîn-
cetată şi ai dat pe fiii lui Israel pu-
terii sabiei în timpul nenorocirii
lor, în timpul nelegiuirii** sfâr-
şitului, de aceea viu sunt Eu»,
zice Domnul DDDDDumnezeu, «că te voi
rândui negreşit pentru sânge, şi
sângele te va urmări. Pentru că*
n-ai urât sângele, sângele te va
urmări. Şi voi face muntele Seir
un pustiu şi o groază şi voi nimi-
ci din el pe cel care iese* şi pe

*Is. 56.7.
**Gen. 12.2.
Is. 19.24.
Zah. 8.13.
�Lev. 26.4.
��Ps. 68.9.
Mal. 3.10.

*Lev. 26.4.
Ps. 85.12.
Is. 4.2.
**Lev. 26.13
Ier. 2.20.
�Ier. 25.14.

*Vers. 8.
Cap. 36.4.
**Ier. 30.10;
46.27.

*Is. 11.1.
Ier. 23.5.
**Cap. 36.3;
36.6,15.

*Vers. 24.
Cap. 37.27.

*Ps. 100.3.
Ioan 10.11.

*Cap. 6.2.
**Deut. 2.5.
�Ier. 49.7,8.
Cap. 25.12.
Amos 1.11.
Obad. 10.
*Cap. 6.14.

*Vers. 9.

*Cap. 25.12.
Obad. 10.
**Ps. 137.7.
Cap. 21.25,29
Dan. 9.24.
Obad. 11.

*Ps. 109.17.

*Jud. 5.6.

*Cap. 31.12;
32.5.

*Ier. 49.17,18.
Cap. 25.13.
Vers. 4.
Mal. 1.3,4.
**Cap. 6.7;
7.4,9; 36.11.

*Ps. 83.4,12.
Obad. 13.
**Ps. 48.1,3;
132.13,14.
Cap. 48.35.

*Mt. 7.2.
Iac. 2.13.

*Ps. 9.16.
Cap. 6.7.

*1 Sam. 2.3.
Apoc. 13.6.

*Is. 65.13,14.

*Obad. 12,15
**Vers. 3,4.

*Cap. 6.2,3.

*Cap. 25.3;
26.2.
**Deut. 32.13
�Cap. 35.10.

*Deut. 28.37.
1 Împ. 9.7.
Plân. 2.15.
Dan. 9.16.
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35Profeţie
împotriva
muntelui
Seirului

cel care se întoarce. Şi-i voi um-
ple* munţii cu cei ucişi ai lui;
cei ucişi cu sabia vor cădea
pe dealurile tale şi în văile tale
şi în toate pâraiele tale. Te voi
face* pustietăţi pentru totdeauna
şi cetăţile tale nu vor fi locuite;
şi veţi cunoaşte** că Eu sunt
DDDDDomnul.

Pentru că ai zis: «Aceste două
naţiuni şi aceste două ţări vor
fi ale mele şi noi le vom stăpâ-
ni*», deşi DDDDDomnul era** acolo,
de aceea, viu sunt Eu», zice Dom-
nul DDDDDumnezeu, «voi face chiar
după mânia* ta şi după invidia
ta, cum ai făcut tu din ura ta
împotriva lor; şi Mă voi face cu-
noscut printre eib, când te voi
judeca. Şi vei cunoaşte* că Eu,
DDDDDomnul, am auzit toate batjo-
curile tale pe care le-ai rostit
împotriva munţilor lui Israel, zi-
când: «Au ajuns pustii, ne sunt
daţi spre mâncare!» Şi v-aţi înăl-
tat împotriva Mea cu gura* voas-
tră şi v-aţi înmulţit cuvintele
împotriva Mea; şi Eu am auzit!»
Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Când* tot pământul se va bu-
cura, pe tine te voi face un pustiu.
Cum te-ai bucurat* de moşteni-
rea casei lui Israel, pentru că a
fost pustiită, aşa-ţi voi face: vei
ajunge** un pustiu, munte al Sei-
rului, şi tot Edomul, da, tot; şi
vor cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul»�.

�Şi tu, fiu al omului, profe-
teşte munţilor* lui Israel şi spu-
ne: Munţi ai lui Israel, ascultaţi
cuvântul DDDDDomnului! Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: «Pentru că*
vrăjmaşul a zis împotriva voas-
tră: «Ha, ha!» şi: «Înălţimile**
cele vechi au ajuns în stăpânireac�
noastră!» de aceea, profeţeşte şi
spune: Aşa zice Domnul DDDDDumne-
zeu: «Da, pentru că v-au pustiit
şi v-au înghiţitd din toate părţile,
ca să fiţi o stăpânire pentru ră-
măşiţa naţiunilor, şi sunteţi luaţi*

a Lit. �o plantaţie�    b Sau �lor�    c Sau �moştenirea�    d Lit. �au râvnit mult după voi�

36 Restabilirea
lui Israel
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pe buzele vorbăreţilora şi de bat-
jocura poporului, de aceea, munţi
ai lui Israel, ascultaţi cuvântul
Domnului DDDDDumnezeu». Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu munţilor şi
dealurilor, pâraielorb şi văilor, şi
dărâmăturilor pustiite şi cetăţi-
lor părăsite, care au ajuns de
pradă* şi de râs** pentru rămă-
şiţa naţiunilor care sunt împre-
jur; de aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Cu adevărat, în* fo-
cul geloziei Mele am vorbit îm-
potriva rămăşiţei naţiunilor şi îm-
potriva întregului Edom, care
şi-au însuşit** ţara Mea ca stăpâ-
nire, cu bucuria întregii lor inimi,
cu dispreţ în suflet ca s-o ia în
stăpânire ca pradăc».

Profeţeşte deci despre ţara lui
Israel şi spune munţilor şi dealu-
rilor, pâraielor şi văilor: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: «Iată, am
vorbit în gelozia Mea şi în furia
Mea, pentru că aţi purtat* batjo-
cura naţiunilor». De aceea, aşa
zice Domnul DDDDDumnezeu: «Mi-am
ridicat* mâna, zicând: Îşi vor
purta ruşinea naţiunile care sunt
în jurul vostru!
Şi voi, munţi ai lui Israel, veţi

da crengi şi veţi face rod pentru
poporul Meu Israel; pentru că eled

vor veni curând. Pentru că, iată,
Eu sunt pentru voi şi Mă voi în-
toarce la voi şi veţi fi lucraţi şi
veţi fi semănaţi. Şi voi înmulţi oa-
menii pe voi, toată casa lui Israel,
toată! Şi cetăţile vor fi locuite şi
locurile pustii* vor fi zidite. Şi voi
înmulţi* pe voi oamenii şi animale-
le şi se vor înmulţi şi vor rodi şi vă
voi face să fiţi locuiţi ca în timpu-
rile voastre de mai înainte, da, o
voi face mai bine decât la începu-
turile voastre; şi veţi cunoaşte**
că Eu sunt DDDDDomnul. Şi voi face
să umble pe voi oameni, chiar popo-
rul Meu Israel. Şi te vor stăpâni*
şi vei fi moştenirea lor, şi de acum

nu-i vei mai lipsi** de copii».
Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:

«Pentru că ei vă zic: «Tu* eşti o
ţară care mănânci pe oameni şi
ţi-ai lipsit naţiunea de copii!», de
aceea nu vei mai mânca oameni,
nici nu-ţi vei mai lipsi naţiunea de
copiie», zice Domnul DDDDDumnezeu.
«Nici nu te voi mai face* să auzi
dispreţul naţiunilor. Şi nu vei mai
purta batjocura popoarelor, nici
nu vei mai face să cadă naţiunea
ta»�, zice Domnul DDDDDumnezeu.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui, când casa lui Israel locuia în
ţara lor, ei au întinat-o* prin ca-
lea lor şi prin faptele lor. Calea lor
a fost înaintea mea ca necură-
ţia** unei femei în perioada ei.
Şi Mi-am vărsat furia asupra lor
pentru sângele* pe care l-au văr-
sat în ţară şi pentru că au întina-
t-o cu idolii lor. Şi i-am împrăş-
tiat* printre naţiuni şi au fost ri-
sipiţi prin felurite ţări; i-am ju-
decat** după calea lor şi după
faptele lor. Şi când au ajuns la
naţiunile la care s-au dus, ei au
profanat* Numele Meu cel sfânt,
când se zicea despre ei: «Aceştia
sunt poporul DDDDDomnului şi au ie-
şit din ţara Lui». Dar M-am îndu-
rat pentru Numele* Meu cel sfânt
pe care l-a profanat casa lui Israel
printre naţiunile la care s-au dus.

De aceea, spune casei lui Is-
rael: Aşa zice Domnul DDDDDumne-
zeu: «Nu pentru voi, casă a lui Is-
rael, fac Eu aceasta, ci pentru
Numele* Meu cel sfânt, pe care
l-aţi profanat printre naţiunile la
care v-aţi dus. Şi voi sfinţi Nu-
mele Meu cel mare care a fost pro-
fanat printre naţiuni, pe care l-aţi
profanat în mijlocul lor. Şi naţi-
unile vor cunoaşte că Eu sunt
DDDDDomnul», zice Domnul DDDDDumne-
zeu, «când voi fi sfinţit* în voi
înaintea ochilor lorf.

*Cap. 34.28.
**Ps. 79.4.

*Deut. 4.24.
Cap. 38.19.
**Cap. 35.10;
35.12.

*Ps. 123.3,4.
Cap. 34.29.
Vers. 15.

*Cap. 20.5.

*Is. 58.12;
61.4.
Vers. 33.
Amos 9.14.

*Ier. 31.27;
33.12.
**Cap. 35.9;
37.6,13.

*Obad. 17.
**Ier. 15.7.

*Num. 13.32

*Cap. 34.29.

*Lev. 18.25;
18.27,28.
Ier. 2.7.
**Lev. 15.19

*Cap. 16.36;
16.38; 23.37.

*Cap. 22.15.
**Cap. 7.3;
18.30; 39.24.

*Is. 52.5.
Rom. 2.24.

*Cap. 20.9;
20.14.

*Ps. 106.8.

*Cap. 20.41;
28.22.
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Şi vă voi lua* dintre naţiuni şi
vă voi aduna din toate ţările şi vă
voi aduce în ţara voastrăa şi voi
stropi* peste voi apă curată şi veţi
fi curaţi. Vă voi curăţi** de toate
necurăţiile voastre şi de toţi ido-
lii voştri. Şi vă voi da* o inimă
nouă şi voi pune un duh nou în
voi; şi voi lua inima de piatră din
carnea voastră şi vă voi da o ini-
mă de carne. Şi voi pune Duhul*
Meu în voi şi vă voi face să
umblaţi în rânduielile Mele şi să
păziţi judecăţile Mele şi să le
faceţi. Şi veţi locui* în ţara pe
care am dat-o părinţilor voştri
şi-Mi** veţi fi popor şi Eu vă
voi fi Dumnezeu. Şi vă voi salva*
din toate necurăţiile voastre; şi voi
chema** grâul şi-l voi înmulţi şi
nu voi trimite� foametea peste
voi. Şi voi înmulţi* rodul pomi-
lor şi venitul câmpului, ca să nu
mai purtaţi ruşinea foametei
printre naţiuni. Şi vă veţi aminti*
de căile voastre rele şi de faptele
voastre care nu erau bune; şi vă
va fi scârbă** de voi înşivă pen-
tru nelegiuirile voastre şi pentru
urâciunile voastre. Nu* pentru voi
fac Eu aceasta», zice Domnul
DDDDDumnezeu, «să ştiţi. Ruşinaţi-vă şi
roşiţi pentru căile voastre, casă a
lui Israel!»

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«În ziua când vă voi curăţi de
toate nelegiuirile voastre, voi face
şi cetăţile să fie locuite şi dărâ-
măturile să fie reconstruite. Şi
pământul pustiit va fi lucrat, în
loc să fie un pustiu înaintea o-
chilor tuturor trecătorilor. Şi vor
zice: «Ţara aceasta care a fost
pustiită a ajuns ca grădina Ede-
nului*; şi cetăţile cele dărâmate
şi pustiite şi surpate sunt întări-
te şi locuite». Şi naţiunile care
vor rămâne în jurul vostru vor
cunoaşte că Eu, DDDDDomnul, am re-
construit locurile surpate şi am

plantat ce era pustiit: Eu*, DDDDDom-
nul, am vorbit, şi voi face».

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Voi mai fi căutat* de casa lui
Israel, ca să le fac acest lucru; le
voi înmulţi** oamenii ca pe o
turmă. Ca turma cea sfântă, ca
turma Ierusalimului, în adunările
lui de sărbătoare, aşa vor fi um-
plute cetăţile pustiite cu turme de
oameni. Şi vor cunoaşte că Eu
sunt DDDDDomnul».

!  Mâna* DDDDDomnului a fost
peste mine şi DDDDDomnul m-a adus
în Duhul** şi m-a aşezat jos în
mijlocul unei văib; şi ea era plină
de oase. Şi m-a făcut să trec
pe lângă ele de jur-împrejur; şi,
iată, erau foarte multe pe faţa
văii; şi, iată, erau foarte uscate.
Şi El mi-a zis: �Fiu al omului,

vor trăi oasele acestea?� Şi eu
am zis: �Doamne DDDDDumnezeule,
Tu ştii*�.
Şi El mi-a zis: �Profeţeşte a-

supra oaselor acestora şi spu-
ne-le: Oase uscate, ascultaţi cu-
vântul DDDDDomnului! Aşa zice Dom-
nul DDDDDumnezeu oaselor acestora:
«Iată, Eu voi face* să intre duhc

în voi şi veţi trăi. Şi voi pune
tendoane pe voi şi voi face să
crească şi carne pe voi şi vă voi
acoperi cu piele şi voi pune duh
în voi şi veţi trăi; şi veţi cunoaş-
te* că Eu sunt DDDDDomnul»�.
Şi am profeţit cum mi se po-

runcise: şi, pe când profeţeam, a
fost un glasd şi iată un tremur şi
oasele s-au apropiat unele de al-
tele, os de osul său. Şi am privit
şi, iată, au crescut tendoane şi
carne pe ele, şi pielea le-a aco-
perit pe deasupra; dar nu era
duh în ele.
Şi El mi-a zis: �Profeţeşte du-

hului, profeţeşte, fiu al omului, şi
spune duhului: Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Vino* din cele pa-
tru vânturi, duhulee, şi suflă peste
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37.21.

*Is. 52.15.
Ev. 10.22.
**Ier. 33.8.

*Ier. 32.39.
Cap. 11.19.

*Cap. 11.19;
37.14.

*Cap. 28.25;
37.25.
**Ier. 30.22.
Cap. 11.20;
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*Mt. 1.21.
Rom. 11.26.
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morţii aceştia, ca să trăiască!»�
Şi am profeţit cum îmi porun-
cise El şi duhul a intrat* în ele;
şi au trăit şi au stat în picioare:
o oştire foarte mare.
Şi El mi-a zis: �Fiu al omului,

oasele acestea sunt toată casa
lui Israel. Iată, ei zic: «Ni s-au us-
cat oasele* şi s-a dus speranţa
noastră, suntem nimiciţi!» De a-
ceea, profeţeşte şi spune-le: Aşa
zice Domnul DDDDDumnezeu: «Iată,
Eu voi deschide mormintele voas-
tre şi vă voi face să ieşiţi din mor-
mintele voastre, popor al Meu*, şi
vă voi aduce** pe pământul lui
Israel!» Şi veţi cunoaşte că Eu
sunt DDDDDomnul, când voi deschide
mormintele voastre şi vă voi face
să ieşiţi din mormintele voastre,
popor al Meu! Şi voi pune Duhul*
Meu în voi şi veţi trăi; şi vă voi
aşeza în ţara voastrăa şi veţi cu-
noaşte că Eu, DDDDDomnul, am vorbit
şi am şi făcut�, zice DDDDDomnul.
Şi cuvântul DDDDDomnului a fost

către mine, zicând: �Şi tu, fiu
al omului, ia-ţi* un toiag şi scrie
pe el: «Pentru Iuda şi pentru fiii**
lui Israel, tovarăşii lui». Şi ia un
alt toiag şi scrie pe el: «Pentru
Iosif, toiagul lui Efraim, şi pen-
tru toată casa lui Israel, tovarăşii
lui». Şi uneşte-le* unul de altul
într-un singur toiag, ca să fieb

unul singur în mâna ta.
Şi când fiii poporului tău îţi

vor vorbi, zicând: «Nu ne vei
spune* ce sunt acestea pentru
tine?», spune-le*: Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Iată, Eu voi lua to-
iagul** lui Iosif, care este în mâna
lui Efraim, şi seminţiile lui Isra-
el, tovarăşii săi, şi le voi pune
cu acesta, cu toiagul lui Iuda, şi le
voi face un singur toiag, şi vor
fi unul singur în mâna Mea». Şi
toiegele pe care ai scris vor fi
în mâna ta înaintea ochilor* lor.
Şi spune-le: Aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Iată, Eu voi lua* pe

fiii lui Israel dintre naţiunile unde
s-au dus şi-i voi aduna din toate
părţile şi-i voi aduce pe pămân-
tul lor. Şi-i voi face* o singură
naţiune în ţară, pe munţii lui Is-
rael; şi un singur** împărat va fi
împărat pentru ei toţi; şi nu vor
mai fi două naţiuni, nici nu vor
mai fi despărţiţi în două împără-
ţii. Şi nu se vor mai întina cu ido-
lii lor sau cu lucrurile lor dezgus-
tătoare sau cu vreuna din fără-
delegile lor; şi-i voi salva* din
toate locuinţele lor în care au pă-
cătuit şi-i voi curăţi; şi ei Îmi vor
fi popor şi Eu le voi fi Dumnezeu.
Şi David, robul* Meu, va fi

împărat peste ei. Şi toţi vor avea
un singur păstor şi vor umbla
în judecăţile Mele şi vor păzi**
rânduielile Mele şi le vor face.
Şi vor locui* în ţara pe care am
dat-o lui Iacov, robul Meu, în care
au locuit părinţii voştri; şi vor
locui în ea, ei şi fiii lor şi fiii fii-
lor lor, pentru totdeauna. Şi Da-
vid, robul** Meu, va fi căpetenia
lor pentru� totdeauna. Şi voi în-
cheia un legământ de pace* cu ei,
va fi un legământ etern cu ei. Şi-i
voi aşeza şi-i voi înmulţi** şi voi
pune locaşul� Meu cel sfânt în
mijlocul lor pentru totdeauna.
Şi cortul* Meu va fi pestec ei;
şi Eu le voi fi Dumnezeu**, şi ei
Îmi vor fi popor. Şi naţiunile vor
cunoaşte* că Eu, DDDDDomnul, sunt
Cel care sfinţesc** pe Israel,
când locaşul Meu cel sfânt va fi
în mijlocul lor pentru totdea-
una»�.

! Şi cuvântul DDDDDomnului a fost
către mine, zicând: �Fiu al omu-
lui*, îndreaptă-ţi** faţa împotri-
va lui Gog�, din ţara lui Magog,
căpetenia Roşului, a Meşecului��
şi a Tubalului, şi profeţeşte îm-
potriva lui, şi spune: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: «Iată, sunt
împotriva ta, Gog, căpetenie a
Roşului, a Meşecului şi a Tu-
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**Cap. 36.24
Vers. 25.

*Cap. 36.27.

*Num. 17.2.
**2 Cr. 11.12;
11.13,16; 15.9;
30.11,18.

*Vers. 22,24.

*Cap. 12.9;
24.19.

*Zah. 10.6.
**Vers. 16,17

*Cap. 12.3.

*Cap. 36.24.

*Is. 11.13.
Ier. 3.18;
50.4
Osea 1.11.
**Cap. 34.23;
34.24.
Ioan 10.16.

*Cap. 36.25.

*Is. 40.11.
Ier. 23.5; 30.9.
Cap. 34.23.
Osea 3.5.
Lc. 1.32.
**Cap. 36.27

*Cap. 36.28.
**Ioan 12.34
�Is. 60.21.
Ioel 3.20.
Amos 9.15.

*Num. 25.12
Is. 54.10;
55.3.
Ier. 32.40.
Cap. 34.25.
**Cap. 36.37
�2 Cor. 6.16.

*Lev. 26.11.
Cap. 43.7.
Ioan 1.14.
**Cap. 11.20;
14.11; 36.28.

*Cap. 36.23.
**Cap. 20.12

*Cap. 39.1.
**Cap. 35.2,3
�Apoc. 20.8.
��Cap. 32.26

10

11

12

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

22

23

24

25

26

27

28

2

 38:3

a Sau �pe pământul vostru�     b Sau �şi ele vor deveni�     c Sau �cu�

Un singur
popor şi un

singur
împărat

38 Profeţie despre
năvălirea lui

Gog
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balului! Şi te voi întoarcea* şi-ţi
voi pune cârlige în fălci; şi te
voi scoate, pe tine şi toată oştirea
ta, cai şi călăreţi, toţi** echipaţi
complet, o mulţime mare cu scu-
turi şi paveze, toţi mânuind să-
biile: Persia, Cuş şi Put cu ei, toţi
cu scut şi coif; Gomerul* şi toate
cetele lui; casa Togarmei** din
adâncurile nordului, şi toate cete-
le sale, multe popoare cu tine.

Fii gata, şi pregăteşte-te*, tu
şi toată mulţimea ta adunată
la tine şi fii căpeteniab lor! După
multe* zile vei fi cercetatc**; la
sfârşitul anilor vei intra în ţara
care este eliberată de sabie şi
adunată� dintre multe popoare,
pe munţii�� lui Israel care au
fost o pustietate mult timp; dar
ea este scoasă dintre popoare şi
ei toţi vor locui*� în siguranţăd.
Şi tu te vei sui, vei veni ca o
furtună*, vei fi ca un nor** care
să acopere ţara, tu şi toate ce-
tele tale, şi multe popoare cu tine».

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Şi va fi aşa: în ziua aceea îţi
vor veni lucruri în minte şi vei
gândi un plane rău. Şi vei zice:
«Mă voi sui în ţara cu sate fără
ziduri; voi merge* la cei care
sunt liniştiţi, care locuiesc** în
siguranţă, toţi în locuinţe fără
ziduri şi care n-au nici zăvoare,
nici porţi», ca să iei jaf şi să iei
pradă, ca să-ţi întorci mâna îm-
potriva locurilor pustiite* care
sunt locuite acum, şi împotriva
unui popor** adunat dintre na-
ţiuni, care şi-a câştigat vite şi bu-
nuri, care locuieşte în mijloculf

ţăriig. Seba* şi Dedanul** şi ne-
gustorii Tarsisului�, cu toţi leii��
lui cei tinerih îţi vor zice: «Ai ve-
nit să iei pradă? Ţi-ai adunat mul-
ţimea ca să iei pradă, ca să duci
cu tine argint şi aur, ca să iei vite
şi bunuri, ca să iei o pradă mare?»

De aceea, profeţeşte, fiu al

omului, şi spune lui Gog: Aşa zice
Domnul DDDDDumnezeu: «În ziua*
aceea, când poporul Meu Israel
va locui** în siguranţă, nu vei şti
tu acest lucru? Şi vei veni* din
locul tău, din adâncurile nordului,
tu şi multe popoare cu tine, toţi
călărind pe cai, o mulţime mare şi
o oştire puternică. Şi te vei sui*
împotriva poporului Meu Israel ca
un nor, acoperind ţara. Aceasta
va fi la sfârşitul** zilelor; şi te
voi aduce împotriva ţării Mele,
ca să Mă cunoască� naţiunile,
când voi fi sfinţit în tine, Gog,
înaintea ochilor lor».

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Nu eşti tu acela despre care am
vorbit în zilele de mai înainte
prin robii Mei, profeţii lui Israel,
care au profeţit în zilele acelea,
ani de zile, că te voi aduce îm-
potriva lor? Şi va fi aşa: în ziua
aceea, în ziua când Gog va veni
împotriva ţării lui Israel», zice
Domnul DDDDDumnezeu, «furia Mea
se va sui în nările Mele. Pentru
că în gelozia* Mea, în focul mâ-
niei** Mele am vorbit; cu ade-
vărat, în ziua aceea� va fi un cutre-
mur mare pe pământul lui Israel,
aşa încât peştii* mării şi păsările
cerurilor şi fiarele câmpului şi toa-
te târâtoarele care se târăsc pe
pământ şi toată omenirea de pe
faţa pământului vor tremura îna-
intea Mea. Şi munţii** se vor pră-
buşi şi locurile prăpăstioasei se
vor surpa şi orice zid va cădea
la pământ. Şi voi chema* o sabie
împotriva lui pe toţi munţii Mei»,
zice Domnul DDDDDumnezeu. «Sa-
bia** oricărui om va fi împotriva
fratelui său. Şi voi intra la jude-
cată* cu el cu ciumă şi cu văr-
sare de sânge. Şi voi ploua** pes-
te el şi peste cetele lui şi peste
popoarele cele multe care sunt cu
el, o ploaie torenţială şi pietre
mari de grindină, foc şi pucioasă.

*2 Împ. 19.28
Cap. 29.4;
39.2.
**Cap. 23.12

*Gen. 10.2.
**Cap. 27.14

*Is. 8.9,10.
Ier. 46.3,4;
46.14; 51.12.

*Gen. 49.1.
Deut. 4.30.
**Is. 29.6.
�Cap. 34.13.
Vers. 12.
��Cap. 36.1;
36.4,8.
*�Ier. 23.6.
Cap. 28.26;
34.25,28.

*Is. 28.2.
**Ier. 4.13.
Vers. 16.

*Ier. 49.31.
**Vers. 8.

*Cap. 36.34;
36.35.
**Vers. 8.

*Cap. 27.22;
27.23.
**Cap. 27.15;
27.20.
�Cap. 27.12.
��Cap. 19.3;
19.5.

*Is. 4.1.
**Vers. 8.

*Vers. 6.
Cap. 39.2.

*Vers. 9.
**Vers. 8.
�Ex. 14.4.
Cap. 36.23;
39.21.

*Cap. 36.5,6;
39.25.
**Ps. 89.46.
�Hag. 2.6,7.
Apoc. 16.18.

*Osea 4.3.
**Ier. 4.24.
Naum 1.5,6.

*Ps. 105.16.
**Jud. 7.22.
1 Sam.14.20.
2 Cr. 20.23.
Cap. 14.17.

*Is. 66.16.
Ier. 25.31.
**Ps. 11.6.
Is. 29.6; 30.30
Apoc. 16.21.
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a Sau �te voi conduce�    b Sau �garda�    c Sau �Cu multe zile în urmă ai fost rânduit�    d Sau �în tihnă�    e Sau
�un gând�    f Lit. �buricul�    g Sau �pământului�    h Stăpânitorii doritori de pradă    i Sau �stâncile înalte�
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Şi Mă voi preamări şi Mă voi
sfinţi* şi Mă voi face cunoscut**
în ochii multor naţiuni. Şi vor
cunoaşte că Eu sunt DDDDDomnul»�.

�Şi tu, fiu al omului*, profe-
ţeşte împotriva lui Gog şi spune:
Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
«Iată, Eu sunt împotriva ta, Gog,
căpetenie a Roşului, a Meşecului
şi a Tubalului! Şi te voi întoarce
şi te voi ducea şi te voi face să te
sui din nordul îndepărtat* şi te
voi aduce pe munţii lui Israel. Şi-ţi
voi lovi arcul din stânga ta şi
voi face să-ţi cadă săgeţile din
dreapta ta. Vei cădea pe munţii lui
Israel, tu* şi toate cetele tale şi
popoarele care sunt cu tine. Te voi
da** de mâncare păsărilor răpi-
toare de orice felb şi fiarelor câm-
pului. Vei cădea în câmp deschis,
pentru că Eu am vorbit», zice
Domnul DDDDDumnezeu. «Şi voi tri-
mite* un foc asupra Magogului
şi printre cei care locuiesc liniş-
tiţi în insule**; şi vor cunoaşte
că Eu sunt DDDDDomnul.
Şi voi face cunoscut* Nume-

le Meu cel sfânt în mijlocul po-
porului Meu Israel şi nu voi mai
lăsa să fie profanat** Numele
Meu cel sfânt. Şi naţiunile vor
cunoaşte� că Eu sunt DDDDDomnul, Cel
Sfânt în Israel».

«Iată*, aceasta vine şi se împli-
neşte», zice Domnul DDDDDumnezeu.
«Aceasta este ziua despre care**
am vorbit.
Şi cei care locuiesc în cetăţile lui

Israel vor ieşi şi vor aprinde un foc
şi vor arde arme şi scuturi şi pave-
ze, arcuri şi săgeţi şi ciomege şi su-
liţe; şi vor face focuri cu ele şapte
ani. Şi nici un lemn nu va fi luat de
pe câmp, nici nu va fi tăiat din pă-
duri, pentru că vor face focul cu
armele. Şi vor prăda* pe cei care
i-au prădat şi vor jefui pe cei care
i-au jefuit», zice Domnul DDDDDumnezeu.

«Şi va fi aşa: în ziua aceea,

voi da lui Gog un loc de înmormân-
tare acolo în Israel, valea celor
care trec spre răsăritul mării; şi ca-
lea va fi închisă pentru trecă-
tori, şi acolo vor înmormânta pe
Gog şi toată mulţimea lui, şi o
vor numi Valea lui Hamon-Gogc.
Şi şapte luni îi va înmormân-

ta casa lui Israel, ca să cureţe*
ţara. Şi tot poporul ţării îi va în-
mormânta; şi va fi un renume pen-
tru ei în ziua în care voi fi glori-
ficat*», zice Domnul DDDDDumnezeu.

«Şi vor pune deoparte oa-
meni care să nu facă altceva de-
cât să cutreiere ţara, şi care îm-
preună cu trecătorii să înmor-
mânteze pe cei rămaşi pe faţa
ţării, ca s-o cureţe; la sfârşitul celor
şapte luni vor cerceta. Şi trecăto-
rii vor cutreiera ţara şi, când vreu-
nul va vedea un os de om, va
ridica un semn lângă el, până îl
vor înmormânta groparii în Va-
lea lui Hamon-Gog. Şi chiar nu-
mele unei cetăţi va fi Hamona.
Aşa vor curăţi ţara.
Şi tu, fiu al omului», aşa zice

Domnul DDDDDumnezeu: «Vorbeşte*
păsărilor de orice felb şi tuturor
fiarelor câmpului: Adunaţi-vă**
şi veniţi, strângeţi-vă din toate
părţile la jertfa Mea pe care o
jertfesc pentru voi, o jertfă mare
pe munţii lui Israel, ca să mân-
caţi carne şi să beţi sânge! Să
mâncaţi* carnea celor viteji şi să
beţi sângele căpeteniilor pămân-
tului � a berbecilor, a mieilor şi a
ţapilor, a taurilor, toate, vite îngră-
şate** ale Basanului. Şi veţi mân-
ca grăsime până vă veţi sătura
şi veţi bea sânge până vă veţi îm-
băta, din jertfa Mea pe care o
jertfesc pentru voi. Şi vă veţi să-
tura* la masa Mea cu cai şi con-
ducători de care, cu viteji şi cu
tot felul de oamenid** de război»,
zice Domnul DDDDDumnezeu.

«Şi voi aşeza* gloria Mea

*Cap. 36.23.
**Ps. 9.16.
Cap. 37.28;
39.7.

*Cap. 38.2,3.

*Cap. 38.15.

*Cap. 38.21.
Vers. 17.
**Cap. 33.27

*Cap. 38.22.
Amos 1.4.
**Ps. 72.10.

*Vers. 22.
**Lev. 18.21.
Cap. 20.39.
�Cap. 38.16;
38.23.

*Apoc. 16.17;
21.6.
**Cap. 38.17

*Is. 14.2.

*Deut. 21.23
Vers. 14,16.

*Cap. 28.22.

*Apoc. 19.17
**Is. 18.6;
34.6.
Ier. 12.9.
Ţef. 1.7.

*Apoc. 19.18
**Deut. 32.14
Ps. 22.12.

*Ps. 76.6.
Cap. 38.4.
**Apoc. 19.18

*Cap. 38.16;
38.23.
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a Sau �te voi împărţi în şase� sau �voi lăsa a şasea parte din tine�    b Lit. �de orice aripă�    c Mulţimea lui
Gog    d Sau �cu toţi oamenii�
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Profeţie
împotriva
lui Gog
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lo. În viziuni* ale lui Dumnezeu
m-a adus în ţara lui Israel şi m-a
aşezat** pe un munte foarte înalt;
şi pe elb era ceva asemenea con-
strucţiei unei cetăţi, spre sud.
Şi m-a dus acolo; şi, iată, acolo era
un om a cărui înfăţişare era ca
înfăţişarea* aramei. Şi în mâna lui
era o sfoară** de in şi o trestie�
de măsurat; şi el stătea la poartă.
Şi omul acela mi-a zis: �Fiu

al omului*, priveşte cu ochii tăi
şi ascultă cu urechile tale şi în-
dreaptă-ţi inima spre tot ce-ţi
voi arăta. Pentru că ai fost adus
aici ca să ţi le arăt. Fă cunos-
cut** casei lui Israel tot ce vezi�.
Şi, iată, era un zid* pe dina-

fara casei de jur-împrejur; şi în
mâna omului era o trestie de mă-
surat de şase coţi, fiecare cot de
un cotc şi un lat de palmă. Şi a
măsurat grosimea construcţieid: o
trestie; şi înălţimea: o trestie.
Şi a venit la poarta care priveş-

te spree răsărit* şi s-a suit pe trep-
tele ei; şi a măsurat pragul porţii,
o trestie în lăţimef; şi pragul
celălalt, o trestie în lăţimef. Şi
fiecare încăpereg* era lungă de o
trestie şi lată de o trestie; şi între
încăperi erau cinci coţi; şi pragul
porţii de lângă pridvorul porţii
dinăuntruh era de o trestie.
Şi a măsurat pridvorul porţii

dinăuntru, o trestiei. Şi a măsurat
pridvorul porţii: opt coţi; şi stâl-
pii ei, doi coţi; şi pridvorul porţii
era spre interiorj.
Şi încăperile porţii dinspre

răsărit erau trei de o parte şi trei
de cealaltă parte; toate trei erau
de aceeaşi măsură; şi stâlpii de
o parte şi de alta aveau aceeaşi
măsură. Şi a măsurat lăţimea in-
trării porţii, zece coţi; lungimea
porţii, treisprezece coţi. Şi înain-
tea încăperilor era o deschizătu-
răk de un cot, şi de cealaltă parte

**Ex. 7.4.

*Vers. 7,28.

*Cap. 36.18-20;
36.23.
**Deut. 31.17
Is. 59.2.
�Lev. 26.25.

*Cap. 36.19.

*Ier. 30.3,18.
Cap. 34.13;
36.24.
**Cap. 20.40
Osea 1.11.

*Dan. 9.16.
**Lev. 26.5;
26.6.

*Cap. 28.25;
28.26.
**Cap. 36.23;
36.24; 38.16.

*Cap. 34.30.
Vers. 22.

*Is. 54.8.
**Ioel 2.28.
Zah. 12.10.
Fap. 2.17.

*Cap. 33.21.
**Cap. 1.3.
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între naţiuni, şi toate naţiunile vor
vedea judecata Mea pe care am
făcut-o şi mâna** Mea pe care
am pus-o asupra lor. Şi casa lui
Israel va cunoaşte* că Eu sunt
DDDDDomnul Dumnezeul lor, din ziua
aceea înainte. Şi naţiunile* vor
cunoaşte că ea, casa lui Israel, a
mers în captivitate pentru nele-
giuirea ei, pentru că Mi-au fost
necredincioşi; şi Mi-am ascuns**
faţa de la ei şi i-am dat� în mâ-
na vrăjmaşilor lor astfel că au
căzut toţi prin sabie. Le-am făcut
după necurăţia* lor şi după fără-
delegile lor şi Mi-am ascuns faţa
de la ei».

De aceea, aşa zice Domnul
DDDDDumnezeu: «Acum* voi întoarce
captivitatea lui Iacov şi Mă voi
îndura de toată** casa lui Israel,
şi voi fi gelos pentru Numele Meu
cel sfânt. Şi îşi vor purtaa* ruşi-
nea şi toate necredincioşiile lor
prin care au fost necredincioşi
faţă de Mine, când vor locui în
siguranţă** pe pământul lor şi
nimeni nu-i va înfricoşa, când îi
voi întoarce* dintre popoare şi-i
voi aduna din ţările vrăjmaşilor
lor. Şi voi fi sfinţit** în ei înaintea
ochilor multor naţiuni. Şi vor
cunoaşte* că Eu sunt DDDDDomnul
Dumnezeul lor, pentru că i-am
dus în captivitate printre naţiuni, şi
i-am adunat pe pământul lor.
Şi nu voi mai lăsa acolo pe nici
unul dintre ei. Şi nu-Mi voi mai
ascunde* faţa de la ei, pentru
că voi turna** Duhul Meu peste
casa lui Israel»�, zice Domnul
DDDDDumnezeu.

! În al douăzeci şi cincilea
an al deportării noastre, la înce-
putul anului, în a zecea zi a lunii,
în anul al paisprezecelea după
ce a fost lovită* cetatea, tocmai
în ziua aceea mâna** DDDDDomnului a
fost peste mine şi m-a dus aco-
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*Cap. 8.3.
**Apoc. 21.10

*Cap. 1.7.
Dan. 10.6.
Apoc. 1.15.
**Cap. 47.3.
Zah. 2.1,2.
�Apoc. 11.1;
21.15.

*Cap. 44.5.
**Cap. 43.10

*Cap. 42.20.

*Vers. 20.
Cap. 43.1.

*Vers. 10,21,
29.
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a Sau �după ce îşi vor fi purtat�    b Sau �lângă el�    c Aproximativ 50 cm    d Zidului    e Lit. �a cărei faţă era
spre drumul către�    f Sept. �adâncime� sau �grosime�    g Sau �căsuţă a paznicului�    h Sau �care priveşte spre
casă�     i Sept. şi alte ms. �o trestie adâncime�    j Sau �spre casă�    k Sau �un chenar�
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40Viziunea
noului templu.

Porţile şi
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o deschizătură de un cot; şi fie-
care încăpere era de şase coţi de
o parte şi de şase coţi de cealaltă
parte. Şi a măsurat poarta de la
acoperişul unei încăperi până la
acoperişul celeilalte; era o lă-
ţime de douăzeci şi cinci de coţi; o
intrare în dreptul altei intrări. Şi
a măsurata stâlpii, şaizeci de coţi,
şi lângă stâlp era curtea porţii*
de jur-împrejurb. Şi dinaintea
porţii de la intrare până înaintea
pridvorului porţii dinăuntru erau
cincizeci de coţi. Şi erau ferestre*
îngrăditec la încăperi, şi la stâl-
pii lor, pe dinăuntrul porţii, de
jur-împrejur; şi la fel la ieşiturid:
şi ferestrele de jur-împrejur erau
înăuntru; şi pe fiecare stâlp erau
palmierie**.
Şi m-a dus în curtea* din afa-

ră; şi, iată, erau camere** şi un
pavaj făcut pentru curte de jur-
împrejur; erau treizeci� de came-
re pe pavaj. Şi pavajul era pe la-
turilef porţilor, de-a lungul por-
ţilor � pavajul de jos. Şi a măsu-
rat lăţimea începând dinaintea
porţii de jos până în faţa curţii
interioare, pe dinafară, o sută de
coţi spre răsărit şi spre nord.
Şi a măsurat poarta curţii* din

afară care priveşte spre nord, lun-
gimea ei şi lăţimea ei. Şi încă-
perile ei erau trei de o parte şi
trei de cealaltă parte; şi stâlpii ei
şi ieşiturile ei erau după măsura
porţii dintâi; lungimea ei era de
cincizeci de coţi şi lăţimea de
douăzeci şi cinci de coţi. Şi fe-
restrele ei şi ieşiturile ei şi pal-
mierii ei erau după măsura porţii
care priveşte spre răsărit; şi se
suiau la ea pe şapte trepte; şi ie-
şiturile ei erau înaintea lor. Şi
poarta curţii interioare era în
dreptul porţii dinspre nord şi
dinspre răsărit; şi a măsurat de
la poartă la poartă o sută* de coţi.
Şi m-a dus spre sud; şi, iată,

era o poartă spre sud; şi a măsu-
rat stâlpii ei şi ieşiturile ei, după
aceste măsuri. Şi erau ferestre
la ea şi la ieşiturile ei de jur-îm-
prejur, ca celelalte ferestre; lun-
gimea era de cincizeci de coţi şi
lăţimea de douăzeci şi cinci de
coţi. Şi erau şapte trepte* de suit
la ea; şi ieşiturile ei erau înaintea
lor; şi avea palmieri pe stâlpii
ei, unul de o parte şi altul de cea-
laltă parte. Şi era o poartă la cur-
tea interioară spre sud; şi a mă-
surat de la poartă la poartă spre
sud, o sută de coţi.
Şi m-a adus în curtea inte-

rioară prin poarta dinspre sud; şi
a măsurat poarta dinspre sud
după* aceste măsuri. Şi încăperi-
le ei şi stâlpii ei şi ieşiturile ei
erau după aceste măsuri; şi erau
ferestre la ea şi la ieşiturile ei,
de jur-împrejur: lungimea era de
cincizeci de coţi şi lăţimea de
douăzeci şi cinci de coţi. Şi erau
ieşituri de jur-împrejur, lungi de
douăzeci şi cinci* de coţi şi late
de cinci coţi. Şi ieşiturile ei erau
spre curtea din afară; şi erau
palmieri pe stâlpii ei; şi scara ei
avea opt trepte.
Şi m-a adus în curtea interi-

oară, dinspre răsărit; şi a măsu-
rat poarta după aceste măsuri. Şi
încăperile ei şi stâlpii ei şi ieşi-
turile ei erau după aceste măsuri;
şi erau ferestre la ea şi la ieşiturile
ei de jur-împrejur: şi lungimea
era de cincizeci de coţi şi lăţimea
de douăzeci şi cinci de coţi. Şi ie-
şiturile ei erau spre curtea din
afară; şi erau palmieri pe stâlpii
ei, de o parte şi de cealaltă; şi
scara ei avea opt trepte.
Şi m-a adus la poarta dinspre

nord, şi a măsurat-o după aceste
măsuri:  încăperile ei, stâlpii ei
şi ieşiturile ei; şi erau ferestre la
ea de jur-împrejur; lungimea era
de cincizeci de coţi şi lăţimea de
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     a Lit. �a făcut măsurătoarea�    b Sau �lângă stâlp era curtea, de jur-împrejurul porţii�    c Sau �cu rame
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douăzeci şi cinci de coţi. Şi stâl-
pii ei erau spre curtea din afară;
şi erau palmieri pe stâlpii ei de
o parte şi de cealaltă; şi scara
ei avea opt trepte.
Şi era o cameră, şi intrarea ei

lângă stâlpii porţilor; acolo spă-
lau arderea-de-tot. Şi în pridvo-
rul porţii erau două mese* de o
parte şi două mese de altă parte,
pentru înjunghierea pe ele a ar-
derii-de-tot** şi a jertfei pentru
păcat� şi a jertfei pentru vină��.
Şi pe laturaa din afară, la suişul
spre intrarea porţii dinspre nord,
erau două mese; şi pe cealaltă
latură, care era la pridvorul porţii,
erau două mese: patru mese
de o parte şi patru mese de cea-
laltă parte, pe latura porţii � opt
mese, pe care înjunghiau; şi la
suiş, patru meseb de piatră cio-
plită, lungi de un cot şi jumătate
şi late de un cot şi jumătate şi
înalte de un cot; pe ele puneau
de asemenea uneltele cu care în-
junghiau arderea-de-tot şi jertfa.
Şi cârligele cu doi colţi late de o
palmă erau prinse de jur-împre-
jur pe dinăuntru; şi pe mese se
punea carnea jertfei.
Şi în partea din afară a porţii

dinăuntru erau două camere*, în
curtea interioară, una pe latura
porţii dinspre nord şi cu faţa spre
sud; alta era pe latura porţii
dinspre sudc, cu faţa spre nord. Şi
el mi-a zis: �Camera aceasta, a
cărei faţă este spre sud, este pen-
tru preoţii care păzesc* cele de pă-
zit ale casei. Şi camera a cărei faţă
este spre nord este pentru preoţii
care păzesc* cele de păzit ale
altarului. Aceştia sunt fiii lui Ţa-
doc**, dintre fiii lui Levi, care
se apropie de DDDDDomnul, ca să-I
slujească�.
Şi a măsurat curtea: lungimea

de o sută de coţi şi lăţimea de o
sută de coţi, pătrată; şi altarul
era în faţa casei.
Şi m-a adus la pridvorul casei

şi a măsurat stâlpul pridvorului,
cinci coţi de o parte şi cinci coţi
de cealaltă parte; şi lăţimea por-
ţii, trei coţi pe o parte şi trei
coţi pe cealaltă parte. Lungimea*
pridvorului era de douăzeci de
coţi şi lăţimea de unsprezeced

coţi; şi se suiau la el pe treptee:
şi erau stâlpi** lângă uşori, unul
de o parte şi altul de cealaltă parte.
Şi m-a adus* la templu şi a

măsurat stâlpii, şase coţi în lăţi-
me pe o parte şi şase coţi în lăţi-
me pe cealaltă parte � lăţimea cor-
tuluif. Şi lăţimea intrării era de
zece coţi şi laturileg intrării erau
de cinci coţi de o parte şi de cinci
coţi de cealaltă parte; şi a măsu-
rat lungimea lui, patruzeci de coţi,
şi lăţimea, douăzeci de coţi.
Şi a intrat înăuntru şi a mă-

surat stâlpul intrării, doi coţi, şi
intrarea, şase coţi, şi lăţimea in-
trării, şapte coţi. Şi a măsurat*
lungimea lui, douăzeci de coţi, şi
lăţimea, douăzeci de coţi, înain-
tea templului. Şi mi-a zis: �Aceas-
ta este Sfânta Sfintelor�.
Şi a măsurat zidul casei, şase

coţi; şi lăţimea fiecărei camere
laterale, patru coţi, împrejurul ca-
sei, de fiecare parte. Şi camerele*
laterale erau câte trei, cameră pes-
te cameră, şi aceasta de treizeci de
ori; şi ele intrau în zidul pe care-l
avea casa pentru camerele laterale,
împrejur, ca să fie susţinute; dar
ele nu erau susţinute în zidul casei.
Şi, pentru camerele laterale, lăr-
girea mergea împrejur, crescând
în sus*; pentru că în jurul casei
lărgimea camerelor creştea în
sus, împrejurul casei; de aceea lăr-
gimea casei era mai mare în sus
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*Cap. 40.5.

*Cap. 40.16.
Vers. 26.

*1 Împ. 6.29.

şi astfel suia de la nivelul de jos
la cel de sus prin cel din mijloc.
Şi am văzut la casă o înălţi-

me împrejur: temeliile camerelor
laterale, de o trestie* întreagă, şa-
se coţi până la îmbinarea. Grosi-
mea zidului, care era pentru ca-
merele laterale din afară, era de
cinci coţi, ca şi locul care era lă-
sat liber de-a lungul clădirii camere-
lor laterale care erau spre casăb. Şi
între camere şi casă era o lăr-
gime de douăzeci de coţi împreju-
rul casei, de fiecare parte. Şi in-
trarea camerelor laterale era spre
locul lăsat liber, o intrare spre
nord şi o intrare spre sud; şi lă-
ţimea spaţiului lăsat liber era
de cinci coţi împrejur.
Şi clădirea care era în faţa

locului despărţit, pe latura din-
spre apus era lată de şaptezeci
de coţi; şi zidul clădirii era gros
de cinci coţi împrejur şi lun-
gimea lui era de nouăzeci de coţi.
Şi a măsurat casa: o sută de

coţi lungime; şi locul despărţit,
şi clădirea, şi zidurile ei, o sută
de coţi lungime; şi lăţimea feţei
casei şi a locurilor despărţitec

spre răsărit, o sută de coţi.
Şi a măsurat lungimea clădi-

rii din faţa locului despărţit care
era în spatele ei, cu coridoarele
ei de pe o parte şi de pe alta, o
sută de coţi; şi templul dinăun-
trud, şi pridvoarele curţii. Pragu-
rile, şi ferestrele* îngrădite, şi
coridoarele dimprejur, cele trei
(dincolo de praguri era căptuşit
cu lemn de jur-împrejur, şi de la
pământ până la ferestre, şi fe-
restrele erau acoperite), deasu-
pra, peste intrare, chiar până la
casa dinăuntru şi din afară şi tot
zidul de jur-împrejur, pe dină-
untru şi pe dinafară, totul era
după măsură. Şi era făcut cu*

heruvimi şi palmieri; şi un pal-
mier era între doi heruvimi; şi
heruvimul avea două feţe: faţa de
om* era spre palmierul dintr-o
parte, şi faţa de leu tânăr spre
palmierul din cealaltă parte; aşa
era făcut pe toată casa de jur-
împrejur. De la pământ până dea-
supra intrării erau sculptaţi
heruvimi şi palmieri, şi pe zidul
templului.

Cât despre templu, uşorii uşii
erau pătraţi; şi faţada locaşului
sfânt avea aceeaşi înfăţişaree.

Altarul* era din lemn, înalt de
trei coţi, şi lungimea lui de doi
coţi; şi coarnele lui şi lungimea
lui şi pereţii lui erau din lemn.
Şi mi-a zis: �Aceasta este masa**
care este înaintea� DDDDDomnului�.
Şi templul* şi locaşul sfânt

aveau două uşi. Şi uşile aveau
două canaturi, două canaturi pli-
ante, două pentru o uşă şi două
canaturi pentru cealaltă. Şi erau
sculptaţi pe ele, pe uşile tem-
plului, heruvimi şi palmieri, aşa
cum erau sculptaţi pe ziduri; şi
era un portalf de lemn pe faţada
pridvorului, în afară, şi ferestre*
îngrădite şi palmieri, pe o parte
şi pe cealaltă parte pe laturileg

pridvorului, şi camerele laterale
ale casei şi portalurile.
Şi m-a scos în curtea de afa-

ră pe calea dinspre nord; şi m-a
adus la camera* care era în faţa
locului despărţit şi care era în
faţa clădirii, spre nord, în faţa
lungimii de o sută de coţi; intra-
rea era la nord şi lăţimea era de
cincizeci de coţi. În dreptul celor
douăzeci de coţi ai curţii inte-
rioare şi în dreptul pavajului cur-
ţii din afară era un coridor* în
dreptul altui coridor, în al trei-
lea etaj. Şi în faţa camerelor*
era un loc de trecere de zece

*Cap. 1.10.

*Ex. 30.1.
**Cap. 44.16
Mal. 1.7,12.
�Ex. 30.8.

*1 Împ. 6.31-35

*Cap. 40.16.
Vers. 16.

*Cap. 41.12;
41.15.

*Cap. 41.16.

*Cap. 46.19.
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a Lit. �până la subsuoară�; până la nivelul unde începeau camerele laterale
b Sau �care erau pe partea interioară�    c Erau două, câte unul de fiecare parte
a casei    d Sau �templul curţii interioare�    e Sau �ca şi în faţa locaşului sfânt:
aveau aceeaşi înfăţişare�    f Sau �prag�, �trepte�    g Sau �umerii�
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coţi lăţime: o cale de o sută de
coţia, în interior; şi intrările lor
erau spre nord. Şi camerele de
sus erau mai strâmte decât cele
de jos şi decât cele din mijlocul
clădirii, deoarece coridoarele luau
din ele: pentru că erau pe trei
etaje şi n-aveau stâlpi ca stâlpii
curţilor; de aceea cel de sus era
mai îngust decât cele de jos şi de-
cât cele din mijloc, de la pământ.
Şi zidulb care era pe dinafară* în
dreptul camerelor, spre curtea din
afară, în faţa camerelor, lungimea
lui era de cincizeci de coţi, pentru
că lungimea camerelor care erau
în dreptul curţii din afară era de
cincizeci de coţi; şi, iată, în faţa
templului erau o sută de coţi. Şi
dedesubtul camerelor acestora era
intrareac dinspre răsărit, cum se
intră în ele din curtea din afară.

În grosimea zidului curţii din-
spre sudd, în faţa locului despăr-
ţit şi în faţa clădirii erau came-
re; şi o cale era în faţa lor, ca în-
făţişarea* camerelor care erau
spre nord, după lungimea lor,
după lăţimea lor şi toate ieşirile
lor, şi după întocmirile lor şi după
intrările lor. Şi, potrivit cu intrările
camerelor care erau spre sud, era
o intrare la capătul căii, a căii
din dreptul zidului corespunzător
dinspre răsărit, cum intri în ele.
Şi el mi-a zis: �Camerele din-

spre nord şi camerele dinspre
sud, care sunt în faţa locului* des-
părţit, sunt camere sfinte** unde
preoţii care se apropie� de DDDDDomnul
vor mânca cele preasfinte��; acolo
vor pune cele preasfinte, şi darul de
mâncare, şi jertfa pentru păcat, şi
jertfa pentru vină, pentru că locul
este sfânt. Când vor intra preoţii, nu
vor ieşi din locul sfânt în curtea de
afară; ci îşi vor pune* acolo
hainele în care slujesc: pentru că
sunt sfinte; şi ei vor îmbrăca alte

haine şi se vor apropia de ceea ce
este pentru popor�.
Şi, când a terminat de măsurat

casa dinăuntru, m-a scos spre
poarta a cărei faţă era spre răsă-
rit şi a măsurat de jur-împrejur.
A măsurat latura dinspre răsărit
cu trestia de măsurat: cinci sute
de trestiie, cu trestia de măsurat,
de jur-împrejur. A măsurat latura
dinspre nord, cinci sute de trestii,
cu trestia de măsurat, de jur-îm-
prejur. A măsurat latura dinspre
sud, cinci sute de trestii, cu trestia
de măsurat. S-a întors spre latura
dinspre apus şi a măsurat cinci
sute de trestii, cu trestia de măsu-
rat. A măsurat-o pe cele patru la-
turi. Avea un zid* de jur-împrejur
lung de cinci sute şi lat de cinci
sute**, ca să facă o despărţire
între ce era sfânt şi ce nu era sfânt.
Şi m-a adus la poartă, la poar-

ta care priveşte spre răsărit*. Şi,
iată, gloria* Dumnezeului lui Is-
rael venea pe calea dinspre răsă-
rit**; şi glasul Său era ca glasul�
unor ape marif; şi pământul era
luminat�� de gloria Sa. Şi în-
făţişarea* viziunii pe care am vă-
zut-o era potrivit cu viziunea pe
care o văzusem când am venit
să distrug** cetatea. Şi viziunile
erau ca viziunea pe care am vă-
zut-o la râul� Chebar; şi am căzut
cu faţa la pământ. Şi gloria* DDDDDom-
nului a intrat în casă pe calea
porţii a cărei faţă era spre răsă-
rit. Şi Duhul m-a ridicat* şi m-a
adus în curtea interioară şi, iată,
gloria DDDDDomnului umplea casa**. Şi
am auzit pe unul vorbindu-mi din
casă, şi un om* stătea lângă mine.
Şi El mi-a zis: �Fiu al omu-

lui, acesta este locul* tronului
Meu şi locul** tălpilor picioare-
lor Mele, unde voi locui� în mij-
locul fiilor lui Israel pentru tot-
deauna. Şi casa lui Israel nu va
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dedesubtul zidului) erau camerele acestea; intrarea era�    d Unele ms. �răsărit�    e Sept. omite �trestii� şi are
�coţi� în vers. 17    f Sau �multe�
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mai întina�� Numele Meu cel
sfânt, nici ei, nici împăraţii lor
cu curvia lor şi cu trupurile*�
moarte ale împăraţilor lor, pea

înălţimileb lor, punând pragul* lor
lângă pragul Meu şi uşorul lor
lângă uşorul Meu, şi numai un
zid între Mine şi ei; şi au întinat
Numele Meu cel sfânt cu urâ-
ciunile lor pe care le-au făcut; şi
Eu i-am mistuit în mânia Mea.
Acum să îndepărteze de la Mine
curvia lor şi trupurile moarte ale
împăraţilor lor, şi voi locui în
mijlocul lor pentru totdeauna.

Tu, fiu al omului, arată* casei
lui Israel casa, ca să se ruşineze
de nelegiuirile lor; şi să-i măsoare
planul. Şi dacă se vor ruşina de
tot ce au făcut, fă-le cunoscut
forma casei şi întocmirea ei, şi
ieşirile ei, şi intrările ei, şi toate
formele ei, şi toate rânduielile ei;
da, toate formele ei şi toate le-
gile ei. Şi scrie-le înaintea ochilor
lor, ca să păzească toată forma
ei şi toate rânduielile ei, şi să
le facă.

Aceasta este legea casei: pe
vârful muntelui*, tot hotarul ei
de jur-împrejur este preasfânt.
Iată, aceasta este legea casei.
Şi acestea sunt măsurile alta-

rului în coţi: cotul* este un cot şi
un lat de palmăc; partea de josd

era de un cot în înălţime, şi lă-
ţimea de un cot; şi marginea lui
pe muchia lui de jur-împrejur,
de o palmăe; şi aceasta era bazaf

altarului. Şi de la partea de jos
de pe pământg până la pervazul
de jos erau doi coţi, şi lăţimea
de un cot; şi de la pervazul cel
mic până la pervazul cel mare,
patru coţi, şi lăţimea de un cot.
Şi partea de sus a altaruluih era
de patru coţi, şi de la vatra lui
Dumnezeui în sus erau patru
coarne. Şi vatra lui Dumnezeu

era de doisprezece coţi în lungi-
me, pe doisprezece în lăţime, pă-
trată pe cele patru laturi ale ei. Şi
pervazul era de paisprezece în
lungime pe paisprezece coţi în
lăţime, pe cele patru laturi ale lui;
şi marginea de jur-împrejurul lui,
de o jumătate de cot; şi partea de
jos a lui era de un cot de jur-îm-
prejur; şi treptele* lui priveau spre
răsărit�.
Şi mi-a zis: �Fiu al omului, aşa

zice Domnul DDDDDumnezeu: Acestea
sunt rânduielile altarului în ziua
în care-l vor face ca să aducă
pe el arderi-de-tot şi să stropeas-
că* sânge pe el. Şi să dai preo-
ţilor*, leviţilor, care sunt din să-
mânţa lui Ţadoc, care se apropie
de Mine ca să-Mi slujească�, zice
Domnul DDDDDumnezeu, �un viţel**
tânăr din cireadăj, ca jertfă pen-
tru păcat. Şi să iei din sângele
lui şi să pui pe cele patru coarne
ale lui şi pe cele patru colţuri ale
pervazului, şi pe margine, de jur-
împrejur; şi să-l cureţik şi să faci
ispăşire pentru el. Şi să iei viţelul
jertfei pentru păcat; şi să fie ars*
în locul rânduit al casei, afară**
din locaşul sfânt.
Şi în ziua a doua să aduci un

ţap fără cusur ca jertfă pentru
păcat, şi să cureţe altarul, cum
l-au curăţit cu viţelul. Şi când vei
termina curăţirea lui, să aduci un
viţel tânăr din cireadă fără cu-
sur şi un berbec din turmă fără
cusur. Şi să-i aduci înaintea DDDDDom-
nului; şi preoţii* să arunce sare
pe ei şi să-i aducă ardere-de-tot
DDDDDomnului.
Şapte* zile să aduci în fiecare

zi un ţap ca jertfă pentru păcat;
să aducă şi un viţel tânăr din
cireadă şi un berbec din turmă
fără cusur. Şapte zile să facă is-
păşire pentru altar şi să-l cureţe
şi să-l consacrel. Şi, după ce* se

��Cap. 39.7.
*�Lev. 26.30.
Ier. 16.18.

*2 Împ. 16.14;
21.4,5,7.
Cap. 8.3;
23.39; 44.7.

*Cap. 40.4.

*Cap. 40.2.

*Cap. 40.5;
41.8.

*Ex. 20.26.

*Lev. 1.5.

*Cap. 44.15.
**Ex. 29.10;
29.12.
Lev. 8.14,15.
Cap. 45.18;
45.19.

*Ex. 29.14.
**Ev. 13.11.

*Lev. 2.13.

*Ex. 29.35;
29.36.
Lev. 8.23.

*Lev. 9.1.
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a Sau �cu�    b Sau �în moartea�    c Aproximativ 8 cm    d Lit. �pieptul�    e Aproximativ 22 cm    f Lit. �spatele�,
groapa pentru cenuşă    g Sau �de pământ�    h Ebr. �Harel�, munte al lui Dumnezeu    i Ebr. �Ariel�, leu
al lui Dumnezeu    j Lit. �un viţel, fiu al cirezii�    k Sau �să-l cureţi de păcat�    l Lit. �să-i umple mâinile�
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vor împlini zilele acestea, va fi
aşa: din ziua a opta şi mai de-
parte preoţii să aducă pe altar
arderile-de-tot ale voastre şi
jertfele voastre de pace; şi vă
voi primi**�, zice Domnul  DDDDDum-
nezeu.
Şi m-a adus înapoi spre poar-

ta din afară a locaşului sfânt, care
priveşte spre răsărit*; şi ea era
închisă. Şi DDDDDomnul mi-a zis:
�Poarta aceasta să fie închisă; să
nu se deschidă şi nimeni să nu
intre pe ea; pentru că* DDDDDomnul
Dumnezeul lui Israel a intrat pe
ea; şi să rămână închisă. Cât de-
spre căpetenie, el, căpetenia, să
stea jos, în ea, ca să mănânce*
pâine înaintea DDDDDomnului; el** să
intre pe calea pridvorului porţii şi
să iasă tot pe calea lui�.
Şi m-a adus pe calea porţii

de nord, în faţa casei; şi am
privit şi, iată, gloria* DDDDDomnului
umplea casa DDDDDomnului: şi am
căzut** cu faţa la pământ.
Şi DDDDDomnul mi-a zis: �Fiu al

omului*, fii cu luare-amintea şi
priveşte cu ochii tăi şi ascultă cu
urechile tale toate câte îţi voi
spune despre toate rânduielile
casei DDDDDomnului şi despre toate
legile ei; şi fii cu luare-aminte la
intrarea casei, la toate ieşirile
locaşului sfânt. Şi să spui celor
răzvrătiţi*, casei lui Israel: Aşa
zice Domnul  DDDDDumnezeu: «Să vă
fie de ajuns** cu toate urâciunile
voastre, casă a lui Israel, că aţi
adus* străini**, necircumcişi în
inimă� şi necircumcişi în carne,
ca să fie în locaşul Meu cel sfânt,
să-l profaneze, în casa Mea, când
aduceaţi pâinea�� Mea, gră-
simea*� şi sângele; şi ei au călcat
legământul Meu pe lângăb toate
urâciunile voastre. Şi n-aţi păzit*
cele de păzit ale lucrurilor Mele
sfintec; ci aţi pus pentru voi în-
şivă păzitori ale celor de păzit în
locaşul Meu cel sfânt»�.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Nici un străin, necircumcis în
inimă şi necircumcis în carne să
nu intre în locaşul Meu cel sfânt,
dintre toţi străinii care sunt printre
fiii lui Israel.

Iar leviţii* care s-au depărtat
de Mine când Israel rătăcea, ră-
tăcind de la mine după idolii
lor, să-şi poarte nelegiuirea. Dar
să fie slujitori în locaşul Meu cel
sfânt, având supravegherea* la
porţile casei, şi făcând slujba ca-
sei; ei să înjunghie** pentru po-
por arderea-de-tot şi jertfa, şi să
stea� înaintea lor, ca să le slu-
jească. Pentru că ei le-au slujit
înaintea idolilor lor şi au fost o
piatră de poticnire* ca să cadă
în păcat casa lui Israel, de aceea
Mi-am ridicat mâna** împotriva
lor�, zice Domnul DDDDDumnezeu, �că
îşi vor purta nelegiuirea. Şi să nu
se apropie* de Mine, ca să-Mi
facă slujba de preot, nici să nu se
apropie de vreunul din lucrurile
Mele sfinte, de cele preasfinte; ci
să-şi poarte** ruşinea şi urâciu-
nile lor pe care le-au făcut. Şi îi
voi pune* să păzească cele de
păzit ale casei, pentru toată slujba
ei şi pentru tot ce trebuie să se
facă în ea.

Dar preoţii*, leviţii, fiii** lui
Ţadoc, care au păzit cele de pă-
zit ale locaşului Meu cel sfânt
când fiii lui Israel s-au rătăcit
de la Mine, ei să se apropie de
Mine, ca să-Mi slujească; şi să
stea� înaintea Mea ca să-Mi adu-
că grăsimea�� şi sângele�, zice
Domnul DDDDDumnezeu. �Ei să intre în
locaşul Meu cel sfânt şi să se
apropie de masa* Mea ca să-Mi
slujească şi să păzească cele de
păzit ale Mele.
Şi va fi aşa: când vor intra

în porţile curţii interioare, să se
îmbrace* în haine de in; şi să nu
pună lână pe ei când vor sluji în
porţile curţii interioare şi spre

**Iov 42.8.
Cap. 20.40;
20.41.
Rom. 12.1.
1 Pet. 2.5.

*Cap. 43.1.

*Cap. 43.4.

*Gen. 31.54.
1 Cor. 10.18.
**Cap. 46.2;
46.8.

*Cap. 3.23;
43.5.
**Cap. 1.28.

*Cap. 40.4.

*Cap. 2.5.
**Cap. 45.9.
1 Pet. 4.3.

*Cap. 43.8.
Fap. 21.28.
**Lev. 22.25
�Lev. 26.41.
Deut. 10.16.
Fap. 7.51.
��Lev. 21.6;
21.8,17,21.
*�Lev. 3.16;
17.11.

*Lev. 22.2.
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*2 Împ. 23.8.
2 Cr. 29.4,5.
Cap. 48.11.

*1 Cr. 26.1.
**2 Cr. 29.34
�Num. 16.9.

*Is. 9.16.
Mal. 2.8.
**Ps. 106.26.

*Num. 18.3.
2 Împ. 23.9.
**Cap. 32.30;
36.7.

*Num. 18.4.
1 Cr. 23.28;
23.32.

*Cap. 40.46;
43.19.
**1 Sam. 2.35
�Deut. 10.8.
��Vers. 7.

*Cap. 41.22.

*Ex. 28.39;
28.40,43;
39.27,28.
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casă. Să aibă podoabe de in pe
capetele* lor şi să aibă pantaloni
de in pe coapsele lor; să nu se
încingă cu ceva care să-i facă să
transpire. Şi, când vor ieşi în cur-
tea de afară, în curtea de afară la
popor, să se dezbrace de hainele*
lor în care au slujit şi să le pună
în camerele sfinte; şi să se îmbra-
ce în alte haine, ca să nu sfinţeas-
că poporul cu hainele lor.
Şi să nu-şi radă* capetele, nici

să nu-şi lase buclele să crească
lung; ei să-şi tundă la timp ca-
petele. Şi nici un preot* să nu
bea vin când intră în curtea in-
terioară. Şi să nu-şi ia de soţie
pe văduvă*, nici pe cea alungată,
ci să ia fecioare din sămânţa ca-
sei lui Israel sau o văduvă care
este văduvă de preot. Şi să înve-
ţe* pe poporul Meu deosebirea
între ce este sfânt şi ce nu este
sfânt şi să-i facă să deosebească
între necurat şi curat.
Şi, în neînţelegeri*, să stea să

judece; să judece după judecă-
ţile Mele. Şi să păzească legile
Mele şi rânduielile Mele în toa-
te adunările Mele solemne şi să
sfinţească** sabatele Mele.
Şi să nu intre la nici un om

mort*, ca să se întinezea; numai
pentru tată sau pentru mamă sau
pentru fiu sau pentru fiică, pen-
tru frate sau pentru soră care n-a
avut soţ, se pot întina. Şi, după
ce se va curăţi*, să-i numere şap-
te zile. Şi, în ziua când va intra
în locaşul sfânt, în curtea* in-
terioară, ca să slujească în loca-
şul sfânt, să-şi aducă** jertfa
sa pentru păcat�, zice Domnul
DDDDDumnezeu.

�Şi aceasta le va fi de moşte-
nire: Eu sunt* moştenirea lor. Şi
să nu le daţi nici o stăpânire în
Israel; Eu sunt stăpânirea lor. Ei
vor mânca* darul de mâncare şi
jertfa pentru păcat şi jertfa pen-

tru vină; şi orice lucru închinat**
în Israel va fi al lor. Şi pârga* din
toate roadele dintâi de orice fel
şi orice dar ridicat din orice, din
toate darurile ridicate ale voastre,
vor fi ale preoţilor; să daţi de ase-
menea preotului cea dintâi** din
plămădeala voastră, ca să facă să
se odihnească binecuvântarea�
peste casa voastră. Preoţii să nu
mănânce din ceva care a murit*
de la sine sau din ceva sfâşiat,
fie pasăre, fie animal.
Şi, când veţi împărţi* ţara spre

moştenire prin sorţ, să aduceţi
un dar ridicat** pentru DDDDDomnul,
o parte sfântă din ţară; lungimea
va fi de douăzeci şi cinci de mii
de coţib în lungime, şi lăţimea de
zece miic. Aceasta va fi sfântă în
toate hotarele ei de jur-împrejur.
Din aceasta să fie pentru locaşul
sfânt cinci sute* de trestiid pe
cinci sute, un pătrat de jur-îm-
prejur; şi cincizeci de coţi de jur-
împrejur, pentru împrejurimile
luie. Şi din această măsură să
măsori o lungime de douăzeci şi
cinci de mii şi o lăţime de zece
mii; şi în ea va fi* locaşul sfânt,
Sfânta Sfintelor. Aceasta este
partea sfântă a ţării; să fie pen-
tru preoţii care fac slujba locaşu-
lui sfânt, care se apropie să slu-
jească DDDDDomnului; şi să fie un loc
pentru casele lor şi un loc sfânt
pentru locaşul sfânt.
Şi douăzeci şi cinci de mii*

în lungime şi zece mii în lăţime
să aibă pentru ei leviţii care fac
slujba casei, ca stăpânire**, pen-
tru locuinţele lorf.
Şi să daţi* ca stăpânire a cetă-

ţii, cinci mii în lăţime şi douăzeci
şi cinci de mii în lungime, de-a
lungul darului ridicat al părţii
sfinte; aceasta să fie pentru toată
casa lui Israel.
Şi căpetenia să aibă* partea

lui de o parte şi de alta a darului

*Ex. 28.40;
28.42; 39.28.

*Ex. 29.37;
30.29.
Lev. 6.27.
Mt. 23.17,19.

*Lev. 21.5.

*Lev. 10.9.

*Lev. 21.7;
21.13,14.

*Lev. 10.10;
10.11.
Cap. 22.26.
Mal. 2.7.

*Deut. 17.8.
2 Cr. 19.8,10.
**Cap. 22.26

*Lev. 21.1.

*Num. 6.10;
19.11.

*Vers. 17.
**Lev. 4.3.

*Num. 18.20.
Deut. 10.9;
18.1,2.
Ios. 13.14,33.

*Lev. 6.18;
6.29; 7.6.
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23.19
Num. 3.13;
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**Num. 15.20
Neem. 10.37
�Pr. 3.9,10.
Mal. 3.10.

*Ex. 22.31.
Lev. 22.8.
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a Sau �să se facă necuraţi�    b Sau �trestii�    c Sept. �douăzeci de mii�    d Vezi cap. 42.16    e Sau �pentru
el, ca loc deschis�    f Lit. �ca porţi de locuit�
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ridicat al părţii sfinte, şi a stă-
pânirii cetăţii, în faţa darului ri-
dicat al părţii sfinte şi în faţa
stăpânirii cetăţii, din partea de
apus spre apus şi din partea de
răsărit spre răsărit; şi în lungime
să fie cât una dintre părţile se-
minţiilor, de la hotarul dinspre
apus până la hotarul dinspre ră-
sărit. Să fie ca pământ al lui spre
stăpânire în Israel; şi căpeteniile*
Mele să nu mai asuprească pe
poporul Meu, ci să dea ţara casei
lui Israel, după seminţiile lor�.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Destul*, căpetenii ale lui Israel!
Depărtaţi** violenţa şi jaful şi
faceţi judecată şi dreptate; înce-
taţi să mai alungaţi din stăpânirea
lui pe poporul Meu�, zice Domnul
DDDDDumnezeu. �Să aveţi balanţe*
drepte şi o efă dreaptă şi un bata

drept. Efa şi batul să fie de ace-
eaşi măsură, încât batul să cuprin-
dă a zecea parte dintr-un omer, şi
efa a zecea parte dintr-un omer;
măsura lor să fie după omer. Şi
siclul* să fie douăzeci de ghere;
douăzeci de sicli, plus douăzeci şi
cinci de sicli, plus cincisprezece
sicli să fie minab voastră.

Acesta este darul ridicat pe
care-l veţi aduce: a şasea parte din
efă dintr-un omer de grâu; şi să
daţi a şasea parte din efă dintr-un
omer de orz. Şi partea hotărâtă
de untdelemn, după batul de unt-
delemn, a zecea parte din bat din-
tr-un cor care este un omer de
zece baţi; pentru că zece baţi sunt
un omer. Şi din turmă un mielc,
din două sute, din păşunile bine
adăpate ale lui Israel, ca dar de
mâncare şi ca ardere-de-tot şi
ca jertfe de pace, ca să facă ispă-
şire* pentru ei�, zice Domnul
DDDDDumnezeu. �Tot poporul ţării să
fie obligat la acest dar ridicat
pentru căpetenia din Israel. Şi să
fie partea căpeteniei să dea arderi-

le-de-tot şi darul de mâncare şi
darul de băutură la sărbători şi la
lunile noi şi la sabate, la toate
adunările de sărbătoare ale casei
lui Israel; el să pregăteascăd jert-
fa pentru păcat şi darul de mân-
care şi arderea-de-tot şi jertfele
de pace, ca să facă ispăşire pen-
tru casa lui Israel�. Aşa zice Dom-
nul DDDDDumnezeu: �În luna întâi, la
întâi ale lunii, să iei un viţel tânăr
din cireadă, fără cusur, şi să cu-
reţi* locaşul sfânt. Şi preotul* să
ia din sângele jertfei pentru pă-
cat şi să pună pe uşorii casei şi
pe cele patru colţuri ale pervazu-
lui altarului şi pe uşorii porţii cur-
ţii interioare. Aşa să faci şi în a
şaptea zi a lunii* pentru oricine
s-a rătăcit sau pentru cel neîn-
cercat şi să faceţi ispăşire pen-
tru casă.

În luna întâi*, în a paispreze-
cea zi a lunii, să fie pentru voi
Paştele, o sărbătoare de şapte zile;
să se mănânce azime. Şi în ziua
aceea, căpetenia să aducă pentru
sine şi pentru tot poporul ţării
un viţel* ca jertfă pentru păcat.
Şi în cele şapte* zile ale sărbăto-
rii să aducă o ardere-de-tot pen-
tru DDDDDomnul: şapte viţei şi şapte
berbeci fără cusur, în fiecare**
zi, în cele şapte zile, şi un ţap ca
jertfă pentru păcat în fiecare zi.
Şi să aducă* un dar de mâncare
dintr-o efă pentru un viţel şi o efă
pentru un berbec, şi untdelemn,
un hin pentru o efă.

În luna a şaptea, în ziua a
cincisprezecea a lunii, la sărbă-
toare*, să facă la fel şapte zile,
pentru jertfa pentru păcat, pen-
tru arderea-de-tot, pentru darul
de mâncare şi pentru untdelemn�.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Poarta curţii interioare care pri-
veşte spre răsărit să fie închisă
în cele şase zile lucrătoare; dar în
ziua sabatului să fie deschisă, şi în

*Ier. 22.17.
Cap. 22.27.

*Cap. 44.6.
**Ier. 22.3.

*Lev. 19.35;
19.36.
Pr. 11.1.

*Ex. 30.13.
Lev. 27.25.
Num. 3.47.

*Lev. 1.4.
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*Ex. 12.18.
Lev. 23.5,6.
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*Lev. 4.14.

*Lev. 23.8.
**Num. 28.15;
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*Lev. 23.34.
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mina de aur avea 50 sicli (1 Împ.10.17)    c Sau �un ied�    d Sau �să aducă�
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ziua de lună nouă să fie des-
chisă. Şi căpetenia* să intre pe
calea pridvorului porţii din afa-
ră şi să stea lângă uşorul porţii.
Şi preoţii să aducă arderea-de-tot
a sa şi jertfele sale de pace, şi el să
se închine pe pragul porţii şi
să iasă; dar poarta să nu se închi-
dă până seara. Şi poporul ţării să
se închine la intrarea porţii aces-
teia înaintea DDDDDomnului, la saba-
te şi la lunile noi. Iar arderea-
de-tot, pe care căpetenia* o va
aduce DDDDDomnului în ziua sabatului,
să fie: şase miei fără cusur şi un
berbec fără cusur. Şi darul* de
mâncare să fie o efă pentru ber-
bec; şi darul de mâncare pentru
miei să fie cât îi va da mânaa;
şi untdelemn, un hin pentru o
efă. Şi în ziua lunii noi, un viţel
tânăr din cireadă, fără cusur şi
şase miei şi un berbec: să fie fără
cusur. Şi să aducă un dar de mân-
care, o efă pentru viţel şi o efă
pentru berbec, şi pentru miei du-
pă cât îi va da mâna; şi untde-
lemn, un hin pentru o efă.
Şi, când va intra căpetenia, să

intre pe calea pridvorului porţii
şi să iasă pe calea lui.
Şi, când poporul ţării va in-

tra* înaintea DDDDDomnului la adu-
nările de sărbătoareb, cel care va
intra pe calea porţii de la nord, ca
să se închine, să iasă pe calea
porţii de la sud; şi cel care va in-
tra pe calea porţii de la sud, să
iasă pe calea porţii de la nord; să
nu se întoarcă pe calea porţii pe
care a intrat, ci să iasă drept îna-
intea lui. Şi căpetenia să intre în
mijlocul lor când vor intra ei; şi,
când vor ieşi ei, să iasă împreună.
Şi la sărbători şi la adunările

de sărbătoare, darul de mâncare*
să fie o efă pentru viţel şi o efă
pentru berbec; şi pentru miei, cât
îi va da mâna; şi untdelemn, un
hin pentru o efă.
Şi când căpetenia va aduce o

ardere-de-tot de bunăvoie sau
jertfe de pace de bunăvoie pentru
DDDDDomnul, să i se deschidă* poarta
care priveşte spre răsărit şi să a-
ducă arderea-de-tot a sa şi jertfele
sale de pace, cum a făcut în ziua
sabatului; şi apoi să iasă; şi, după
ce a ieşit, să se închidă poarta.
Şi să aduci* în fiecare zi un

miel de un an fără cusur ca arde-
re-de-tot pentru DDDDDomnul; să-l
pregăteşti în fiecare dimineaţăc.
Şi să pregăteşti un dar de mân-
care cu el, în fiecare dimineaţă,
a şasea parte dintr-o efă, şi din
untdelemn, a treia parte dintr-un
hin, ca să moi floarea făinii:
un dar de mâncare pentru DDDDDom-
nul, neîncetat, printr-o rânduială
pentru totdeauna. Ei să aducă mie-
lul şi darul de mâncare şi unt-
delemnul, în fiecare dimineaţă,
pentru o ardere-de-tot neîncetată�.

Aşa zice Domnul DDDDDumnezeu:
�Dacă va da căpetenia un dar unu-
ia dintre fiii săi, să fie ca moşte-
nirea cuiva pentru fiii săi, să fie
stăpânirea lor prin moştenire. Dar
dacă va da un dar din moştenirea
sa unuia dintre slujitorii săi, să
fie al lui până în anul* eliberării;
şi să se întoarcă la căpetenie.
Moştenirea lui să rămână numai
fiilor săi, pentru ei. Şi căpetenia*
să nu ia din moştenirea poporului
ca să-i alunge prin asuprire din
stăpânirea lor; să dea moştenire
fiilor săi din propria lui stăpânire,
ca poporul Meu să nu se risi-
pească, fiecare din stăpânirea lui�.

Apoi m-a adus prin intrarea
care era în latura porţii, în ca-
merele sfinte care erau pentru
preoţi, cele care priveau spre nord;
şi, iată, acolo era un loc în capăt,
spre apus. Şi mi-a zis: �Acesta
este locul unde vor fierbe* preoţii
jertfa pentru vină şi jertfa pentru
păcat, unde vor coace** darul
de mâncare, ca să nu le scoată
afară în curtea de afară, ca să

*Cap. 44.3.

*Cap. 45.17.

*Cap. 45.24.
Vers. 7,11.

*Ex. 23.14-17
Deut. 16.16.

*Vers. 5.
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sfinţească� poporul�.
Şi m-a scos în curtea de afară

şi m-a făcut să trec prin cele pa-
tru colţuri ale curţii; şi, iată, în
fiecare colţ al curţii era o curte.
În cele patru colţuri ale curţii erau
curţi îngrădite, lungi de patruzeci
de coţi şi late de treizeci; acestea
patru, din colţuri, erau de aceeaşi
măsurăa. Şi era câte un rând de
clădiri de jur-împrejur, în ele, de
jur-împrejurul acestora patru, şi
era făcut cu vetre pentru gătit,
de jur-împrejur, sub rânduri. Şi
mi-a zis: �Acestea sunt bucătăriile
unde vor fierbe* jertfele poporului
cei care fac slujba casei�.
Şi m-a adus înapoi la intrarea

casei şi, iată, ieşeau ape* de sub
pragul casei spre răsărit; pentru
că faţa casei era spre răsărit. Şi
apele curgeau de dedesubt, de la
latura dreaptă a casei spre sud
de altar. Şi m-a scos pe calea por-
ţii dinspre nord şi m-a dus îm-
prejur, pe afară, până la poarta
din afară, spre poarta care pri-
veşte spre răsărit; şi, iată, apele
curgeau din latura dreaptă.

Când omul* a ieşit spre răsă-
rit, era o măsură în mâna lui şi a
măsurat o mie de coţi şi m-a făcut
să trec prin ape; apele erau până
la glezne. Şi a măsurat o mie de
coţi şi m-a făcut să trec prin ape;
apele erau până la genunchi. Şi a
măsurat o mie de coţi şi m-a făcut
să trec; apele erau până la coapse.
Şi a măsurat o mie de coţi; era un
râu prin care nu puteam trece,
pentru că apele crescuseră; erau
ape de înotat, un râu prin care nu
se putea trece.
Şi mi-a zis: �Ai văzut, fiu al

omului?� Şi m-a luat şi m-a adus
înapoi pe malul râului. Când
m-am întors, iată, pe malul râului
erau foarte mulţi pomi* pe o parte
şi pe alta. Şi mi-a zis: �Apele
acestea ies spre ţinutul dinspre

răsărit şi coboară în câmpieb şi se
varsă în marec; când se vor vărsa
în mare, apele se vor vindeca. Şi
va fi aşa: orice făptură vie care
mişună oriîncotro va curge râul
dublud va trăi; şi va fi o mulţime
foarte mare de peşti, pentru că a-
pele acestea vor curge pe acolo,
şi apele mării se vor vindeca; şi
totul va trăi pe unde va curge râul.
Şi va fi aşa: pescarii vor sta pe
el; de la En-Ghedi chiar până la
En-Eglaim va fi un loc pentru
întins plasele; peştii lor vor fi
după speciile lor, ca peştii Mă-
rii* celei Marie, foarte mulţi. Dar
mlaştinile ei şi bălţile ei nu se
vor vindeca; vor fi date pentru
sare. Şi lângă* râu, pe malul lui,
pe o parte şi pe alta, vor creşte
tot felul de pomi pentru hrană;
frunza** lor nu se va veşteji, nici
rodul lor nu va lipsi; el va da rod
nouf, după lunile lui, pentru că
apele lui ies din locaşul sfânt; şi
rodul lui va fi pentru hrană, şi
frunza lui pentru� vindecare�.

! Aşa zice Domnul DDDDDumne-
zeu: �Acesta va fi hotarul în care
veţi da ţara de moştenire după
cele douăsprezece seminţii ale lui
Israel; Iosif* va avea două părţi.
Şi s-o moşteniţi unul ca şi celă-
lalt, ţara cu privire la care Mi-am
ridicat mâna* că o voi da părin-
ţilor voştri; şi ţara aceasta vă va
fig de** moştenire.
Şi acesta va fi hotarul ţării:

spre latura dinspre nord, de la
Marea cea Mare, calea* Hetlo-
nului, cum mergi spre Ţedad**;
Hamat, Berota*, Sibraim, care
este între hotarul Damascului şi
hotarul Hamatului; Haţer-Hati-
con, care este lângă hotarul Hau-
ranului. Şi hotarul de la mare va
fi Haţar-Enon*, hotarul Damas-
cului, şi la nord, spre nord, hota-
rul Hamatului. Aceasta este latura
dinspre nord.

2.5,7.
�Cap. 44.19.

*Vers. 20.

*Ioel 3.18.
Zah. 13.1;
14.8.
Apoc. 22.1.
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*Vers. 12.
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47Izvor de
binecuvântare

ieşind din
templu

Hotarele
ţării



915

EZECHIEL

Şi pe latura dinspre răsărit veţi
măsura între Hauran şi Damasc
şi Galaad şi ţara lui Israel, de-a
lungul Iordanului, de laa hotar
până la Marea de Răsărit: aceas-
ta este latura dinspre răsărit.
Şi latura dinspre sud, spre sud:

de la Tamar până la apele Meri-
ba-Cades*, pe lângă pârâul E-
giptului, până la Marea cea Mare.
Aceasta este latura dinspre sud,
spre sud.
Şi latura dinspre apus va fi

Marea cea Mare, de la hotar până
în dreptul intrării Hamatului.
Aceasta este latura dinspre apus.
Şi să împărţiţi ţara aceasta în-

tre voi după seminţiile lui Israel.
Şi va fi aşa: o veţi împărţi prin

sorţ spre moştenire vouă şi străi-
nilor* care locuiesc temporar în
mijlocul vostru, care vor naşte fii
în mijlocul vostru; şi ei să vă fie
ca băştinaşul** între fiii lui Isra-
el; ei să-şi aibă moştenirea cu voi
prin sorţ între seminţiile lui Israel.
Şi va fi aşa: în seminţia în care
va locui temporar străinul, acolo
să-i daţi moştenirea lui�, zice
Domnul DDDDDumnezeu.

�Şi acestea sunt numele se-
minţiilor. De la marginea* de
nord, de-a lungulb căii Hetlonu-
lui, cum intri în Hamat, Haţar-
Enan, hotarul Damascului spre
nord, până aproapec de Hamat �
răsăritul şi latura de apus ale lui
� Dan va avea o parte.
Şi lângă hotarul lui Dan, de

la latura de răsărit până la latura
de apus, lui Aşer, una.
Şi lângă hotarul lui Aşer, de

la latura de răsărit până la latura
de apus, lui Neftali, una.
Şi lângă hotarul lui Neftali,

de la latura de răsărit până la la-
tura de apus, lui Manase, una.
Şi lângă hotarul lui Manase, de

la latura de răsărit până la latura
de apus, lui Efraim, una.

Şi lângă hotarul lui Efraim,
de la latura de răsărit până la la-
tura de apus, lui Ruben, una.
Şi lângă hotarul lui Ruben, de

la latura de răsărit până la latura
de apus, lui Iuda, una.
Şi lângă hotarul lui Iuda, de

la latura de răsărit până la latura
de apus, va fi darul* ridicat pe
care-l veţi aduce, douăzeci şi cinci
de mii de coţid în lăţime, şi în lun-
gime ca una din părţile semin-
ţiilor, de la latura de răsărit până
la latura de apus; şi locaşul sfânt
va fi în mijlocul său.

Darul ridicat pe care-l veţi
aduce DDDDDomnului va fi de douăzeci
şi cinci de mii de coţi în lungime
şi de zece mii în lăţime. Şi pentru
ei, pentru preoţi, va fi darul ridicat
al părţii sfinte: spre nord, două-
zeci şi cinci de mii; şi spre apus,
zece mii în lăţime; şi spre răsărit,
zece mii în lăţime; şi spre sud,
douăzeci şi cinci de mii în lungime;
şi locaşul sfânt al DDDDDomnului va
fi în mijlocul lui. Să fie* pentru
preoţii care sunt sfinţiţi dintre fiii
lui Ţadoc, care au păzit cele de
păzit ale Mele şi nu s-au rătăcit**
când fiii lui Israel s-au rătăcit,
cum s-au rătăcit leviţii. Şi acest
dar ridicat din darul ridicat al
ţării le va fi preasfânt, lângă ho-
tarul leviţilor.
Şi în dreptul hotarului preo-

ţilor, leviţii vor avea douăzeci şi
cinci de mii de coţi în lungime şi
zece mii în lăţime; toată lungimea
va fi de douăzeci şi cinci de mii
şi lăţimea de zece mii. Şi să nu
vândă* din el, nici să nu-l schim-
be, nici să nu înstrăineze pârga
ţării, pentru că este sfântă pentru
DDDDDomnul.
Şi cele cinci mii* care rămân

în lăţime, în dreptul celor două-
zeci şi cinci de mii să fie un loc**
care nu este sfânt, pentru cetate,
pentru locuinţe şi pentru împre-
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jurimia: şi cetatea să fie în mij-
locul său. Şi acestea să fie măsu-
rile lui: latura de nord, patru mii
cinci sute; şi latura de sud, patru
mii cinci sute de coţi; şi latura de
răsărit, patru mii cinci sute; şi
latura de apus, patru mii cinci
sute. Şi împrejurimileb cetăţii să
fie: spre nord, două sute cincizeci;
şi spre sud, două sute cincizeci; şi
spre răsărit, două sute cincizeci;
şi spre apus, două sute cincizeci.
Şi ceea ce rămâne în lungime de-a
lungul darului ridicat al părţii
sfinte să fie zece mii spre răsărit şi
zece mii spre apus; să fie de-a
lungul darului ridicat al părţii
sfinte; şi venitul lui să fie pentru
hrana lucrătorilor cetăţii. Şi lucră-
torii* cetăţii, din toate seminţiile lui
Israel, îl vor cultiva.

Tot darul ridicat să fie de
douăzeci şi cinci de mii de coţi
pe douăzeci şi cinci de mii; să
aduceţi darul ridicat al părţii
sfinte, un pătrat, împreună cu stă-
pânirea cetăţii.
Şi restul* să fie pentru căpe-

tenie, de o parte şi de alta a daru-
lui ridicat al părţii sfinte şi a
stăpânirii cetăţii, în faţa celor
douăzeci şi cinci de mii ale daru-
lui ridicat, spre hotarul de răsărit
şi, spre apus, în faţa celor două-
zeci şi cinci de mii, spre hotarul
de apus, în dreptul părţilor se-
minţiilor: să fie pentru căpetenie.
Şi darul ridicat al părţii sfinte
şi locaşul** sfânt al casei să fie
în mijlocul lui. Şi de la stăpâni-
rea leviţilor şi de la stăpânirea
cetăţii, în mijlocul a ceea ce va
fi al căpeteniei, între hotarul lui
Iuda şi hotarul lui Beniamin, să
fie pentru căpetenie.
Şi cât despre celelalte seminţii,

de la latura de răsărit până la
latura de apus: lui Beniamin, una.

Şi lângă hotarul lui Beniamin,
de la latura de răsărit până la
latura de apus: lui Simeon, una.
Şi lângă hotarul lui Simeon,

de la latura de răsărit până la latura
de apus: lui Isahar, una.
Şi lângă hotarul lui Isahar, de

la latura de răsărit până la latura
de apus: lui Zabulon, una.
Şi lângă hotarul lui Zabulon, de

la latura de răsărit până la latura
de apus: lui Gad, una.
Şi lângă hotarul lui Gad, pe

latura de sud, spre sud; hotarul să
fie de la Tamar, apele Meriba*
Cades, pe lângă pârâul Egiptului,
până la Marea cea Mare.

Aceasta* este ţara pe care o
veţi împărţi prin sorţ seminţiilor
lui Israel spre moştenire, şi aces-
tea sunt părţile lor�, zice Domnul
DDDDDumnezeu.

! �Şi acestea sunt ieşirile ce-
tăţii: pe latura de nord, patru
mii cinci sute de coţi după măsu-
ră. Şi porţile* cetăţii vor fi după
numele seminţiilor lui Israel: trei
porţi spre nord: poarta lui Ruben,
una; poarta lui Iuda, una; poarta
lui Levi, una.
Şi pe latura de răsărit, patru

mii cinci sute de coţi, şi trei
porţi: poarta lui Iosif, una; poar-
ta lui Beniamin, una; poarta lui
Dan, una.
Şi pe latura de sud, patru

mii cinci sute după măsură şi trei
porţi: poarta lui Simeon, una;
poarta lui Isahar, una; poarta lui
Zabulon, una.

Pe latura de apus, patru mii
cinci sute; cele trei porţi ale lor:
poarta lui Gad, una; poarta lui
Aşer, una; poarta lui Neftali, una�.

De jur-împrejur erau optspre-
zece mii de coţi. Şi numele* ce-
tăţii din ziua aceea va fi:
DDDDDomnul** este acoloc.
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