GENEZA

GENEZAa
CREAŢIA

La început* Dumnezeu b
1 creat**
cerurile şi pământul.

1 *Ioan 1.1,2.
Ev. 1.10.
2
**Ps. 8.3;
33.6; 89.11,12;
90.2; 102.25;
136.5; 146.6.
Is. 40.21; 42.5;
44.24; 45.18.

a

Şi pământul era pustiu c şi
gol*; şi întuneric** era peste suprafaţa adâncului. Şi Duhul† lui
Dumnezeu Se mişca†† peste suprafaţa apelor.
Lumina
3
Şi Dumnezeu* a zis: „Să fie
1 **Ier. 10.12; 4 lumină**!“ Şi a fost lumină. Şi
51.15.
Dumnezeu a văzut lumina, că era
Zah. 12.1.
bună; şi Dumnezeu a făcut desFap. 14.15;
17.24.
părţire
între lumină* şi întuneric.
Col. 1.16,17.
5 Şi Dumnezeu a numit lumina zi*
Ev. 11.3.
Apoc.4.11;10.6
şi întunericul l-a numit noapte.
2 *Is. 45.18.
Şi a fost seară şi a fost diminea**Iov 38.9.
†Ps. 104.30.
ţă: ziua întâid.
Is. 40.13,14.
6
Şi Dumnezeu a zis: „Să fie o
Cerurile
întindere în mijlocul apelor* şi să
2 ††Deut. 32.11
7
despartă apele de ape“. Şi DumIs. 31.5.
3 *Ps. 33.9.
nezeu a făcut întinderea şi a des**2 Cor. 4.6.
părţit* apele care erau dedesub4 *Is. 45.7.
5 *Ps. 65.8;
tul întinderii de apele care erau
74.16; 104.20.
deasupra** întinderii. Şi aşa a
6 *Iov 37.18.
Ier. 10.12;
8 fost. Şi Dumnezeu a numit întin51.15.
derea ceruri. Şi a fost seară şi a
7 *Iov 38.8-11.
fost dimineaţă: ziua a doua.
Pr. 8.28.
Şi Dumnezeu a zis: „Să se
Pământul 9
strângă* la un loc apele de sub
7 **Ps. 148.4.
9 *Iov 26.10;
ceruri şi să se arate** uscatul!“
38.8.
10
Şi aşa a fost. Şi Dumnezeu a nuPs. 33.7; 95.5;
104.9; 136.6.
mit uscatul pământ, iar strângePr. 8.29.
rea* apelor a numit-o mări. Şi
Ier. 5.22.
2 Pet. 3.5.
Dumnezeu a văzut că lucrul a**Ps. 24.1,2;
11 cesta era bun. Şi Dumnezeu a
95.5.
10 *Ps. 33.7;
zis: „Să dea pământul vegetaţie,
146.6.
iarbă* care face sămânţă, pomi
11 *Ps. 65.9-13;
104.14.
roditori** care fac rod după feEv. 6.7.
lul lor, în care este sămânţa lor,
**Lc. 6.44.
12 pe pământ“. Şi aşa a fost. Şi
pământul a dat vegetaţie, ierburi
care fac sămânţă, după felul lor,
şi pomi care fac rod, în care este
sămânţa lor, după felul lor. Şi
Dumnezeu a văzut că lucrul
13 acesta era bun. Şi a fost seară şi

a fost dimineaţă: ziua a treia.
Şi Dumnezeu a zis: „Să fie lu- Soarele, luna
şi stelele
minătorie* în întinderea** cerurilor, ca să facă despărţire între 14 *Deut. 4.19.
Ps. 74.16;
zi şi noapte; şi să fie ca semne†
136.7.
şi ca anotimpuri şi ca zile şi ani;
**Ps. 19.1;
150.1.
15 şi să fie ca luminători în întin†Ps. 104.19.
derea cerurilor, ca să dea lumină
Ier. 10.2.
pe pământ“. Şi aşa a fost.
16 Şi Dumnezeu a făcut* cei doi 16 *Ps. 136.7-9;
mari luminători: luminătorul**
148.3,5.
**Ps. 8.3.
cel mare, ca să stăpânească ziua,
†Iov 38.7.
şi luminătorul cel mic, ca să stăIs. 40.26.
pânească noaptea; a făcut şi
17 stelele†. Şi Dumnezeu i-a pusf în
întinderea cerurilor ca să dea
18 lumină pe pământ şi ca să stă- 18 *Ier. 31.35;
33.20,25.
pânească asupra zilei şi asupra
nopţii* şi ca să facă despărţire
între lumină şi întuneric. Şi
Dumnezeu a văzut că lucrul aces19 ta era bun. Şi a fost seară şi a fost
dimineaţă: ziua a patra.
20
Şi Dumnezeu a zis: „Să mi- Vieţuitoarele
şune apele de mulţimi de fiinţeg
vii şi să zboare păsări deasupra
pământului, sub întindereah ceru21 rilor“. Şi Dumnezeu a creat vie- 21 *Ps. 104.25-28
ţuitoarele* mari din ape şi fiecare fiinţă vie care se mişcă,
de care mişună apele, după felul
lor, şi fiecare pasăre înaripată,
după felul ei. Şi Dumnezeu a
văzut că lucrul acesta era bun.
22 Şi Dumnezeu le-a binecuvântat,
zicând: „Fiţi roditori* şi înmul- 22 *Cap. 8.17.
ţiţi-vă şi umpleţi apele în mări; şi
păsările să se înmulţească pe pă23 mânt“. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a cincea.
Şi Dumnezeu a zis: „Să dea pă- 24 *Cap. 2.19;
24
6.20; 7.14;
mântul fiinţe vii* după felul
8.19.
lor, vite şi târâtoare şi animale
ale pământului, după felul lor“. Şi
25 aşa a fost. Şi Dumnezeu a făcut
14

a Sau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

b Ebr. „Elohim“ înseamnă divinitatea absolută,
Dumnezeirea, şi este pluralul de la „Eloah“ (Cel Suprem) c Sau „fără formă“ d Sau „o zi“ e Lit.
„purtători de lumină“ f Lit. „i-a dat“ g Sau „suflete“ h Lit. „pe faţa întinderii“

1

GENEZA 1:26
25 *Cap. 7.21,22
Ier. 27.5.

animalele* pământului, după felul lor, şi vitele, după felul lor,
şi fiecare târâtoare a pământului,
după felul său. Şi Dumnezeu a
văzut că lucrul acesta era bun.
Omul creat 26
Şi Dumnezeu a zis: „Să fadupă chipul
cem
oma după chipul* Nostru**,
lui Dumnezeu
după asemănarea Noastră; şi ei
26 *Cap. 5.1; 9.6
Ps. 100.3.
să stăpânească† peste peştii măEcl. 7.29.
rii şi peste păsările cerurilor şi
Fap. 17.26;
peste vite şi peste tot pământul
17.28,29.
1 Cor. 11.7.
şi
peste orice târâtoare care se tâEf. 4.24.
27 răşte pe pământ“. Şi Dumnezeu
Col. 3.10.
Iac. 3.9.
l-a creat pe omb după chipul*
**Cap. 3.22.
Său; l-a creat după chipul lui
†Ps. 8.6-8.
27 *1 Cor. 11.7.
Dumnezeu; parte bărbătească**
**Cap. 5.2.
şi
parte femeiască i-a creat.
Mal. 2.15.
Mt. 19.4.
28
Şi Dumnezeu i-a binecuMc. 10.6.
vântat şi Dumnezeu le-a zis:
28 *Cap. 9.1,7.
„Fiţi roditori* şi înmulţiţi-vă şi
Lev. 26.9.
umpleţi pământul şi supuneţi-l;
Ps. 127.3;
128.3,4.
şi stăpâniţi peste peştii mării şi
peste păsările cerurilor şi peste
orice vietate care se mişcă pe
29 pământ“. Şi Dumnezeu a zis:
29 *Cap. 9.3.
„Iată, v-am dat orice iarbă care
Iov 36.31.
Ps. 104.14,15;
face sămânţă, care este pe supra136.25; 146.7
faţa întregului pământ, şi orice
Fap. 14.17.
pom în care este rod cu sămânţă
c
30 *Ps. 145.15; 30 în el : să vă fie* ca hrană. Şi ori145.16; 147.9
cărui animal* al pământului şi
**Iov 38.41.
oricărei păsări** a cerurilor şi
oricărei târâtoare care se târăşte
pe pământ, în care este un suflet
viu, i-am dat ca hrană orice iarbă verde“. Şi aşa a fost.
31 *Ps. 104.24. 31
Şi Dumnezeu a văzut tot ce
1 Tim. 4.4.
făcuse; şi, iată, era foarte bine*.
Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a şasea.
Ziua de
2 Şi cerurile şi pământul şi toaodihnă
tă oştirea* lor au fost terminate.
1 *Deut. 4.19.
2
Şi, în ziua a şaptea*, DumPs. 33.6.
2 *Ex. 20.11;
nezeu
Şi-a terminat lucrarea pe
31.17.
care o făcuse; şi, în ziua a şapDeut. 5.14.
**Ev. 4.4.
tea, S-a odihnit** de toată lu3 crarea Sa pe care o făcuse. Şi

Dumnezeu a binecuvântat ziua a
şaptea şi a sfinţit-o*, pentru
că în ea S-a odihnit de toată
lucrarea Sa, pe care a creat-o
Dumnezeu, făcând-o.
Acestea* sunt originiled ce4
rurilor şi ale pământului, când
5 au fost create, în ziua când D omnul Dumnezeue a făcut pământ
şi ceruri şi orice arbust* al câmpului, înainte de a fi pe pământ,
şi orice iarbă a câmpului înainte de a fi încolţit; pentru că
D omnul Dumnezeu nu făcuse
încă să plouă** pe pământ şi
nu era om ca să lucreze† pămân6 tul. Ci un abur se ridica de pe
pământ şi uda toată suprafaţa
7 pământului. Şi D omnul Dumnezeu l-a întocmitf pe om din ţărâna* pământului şi i-a suflat**
în nări† suflarea de viaţă; şi
omul a devenit†† un suflet viu.
Şi Domnul Dumnezeu a plan8
tat o grădină* în Eden g, spre
răsărit**, şi acolo a pus pe omul
9 pe care-l întocmise. Şi, din pământ, Domnul Dumnezeu a făcut
să crească* tot felul de pomi
plăcuţi la vedere şi buni de mâncat şi pomul** vieţii în mijlocul
grădinii şi pomul cunoştinţei†
binelui şi răului.
10
Şi un râu* ieşea din Eden ca
să ude grădina; şi de acolo se
împărţea şi se făcea patru braţe.
11 Numele unuia este Pisonh: el înconjoară toată ţara Havila*, unde
12 este aur. Şi aurul din ţara aceea
este bun; acolo este bedelium* şi
13 piatră de onix. Şi numele râului
al doilea este Ghihoni: el încon14 joară toată ţara lui Cuşj. Şi numele râului al treilea este Hidechelk*: el curge înainte, spre
Asirial. Şi al patrulea râu este
Eufratulm**.

3 *Neem. 9.14.
Is. 58.13.

Facerea
omului
4 *Cap. 1.1.
Iov 38.4-11.
Ps. 90.1,2.
5 *Cap. 1.12.
Ps. 65.9;
104.14.
**Iov 38.26-28
Ier. 10.12,13.
†Cap. 3.23.

7 *Cap. 3.19, 23
Ps. 103.14.
Ecl. 12.7.
Is. 64.8.
1 Cor. 15.47.
**Iov 33.4.
Fap. 17.25.
†Cap. 7.22.
Is. 2.22.
††1 Cor. 15.45

Grădina
Edenului
8 *Cap. 13.10.
Is. 51.3.
Ezec. 28.13.
Ioel 2.3.
**Cap. 3.24;
4.16.
2 Împ. 19.12.
Ezec. 27.23.
9 *Ezec. 31.8;
47.12.
**Cap. 3.22.
Pr. 3.18; 11.30
Apoc. 2.7;
22.2,14.
†Vers. 17.
10 *Ps. 46.4.
11 *Cap. 25.18.
12 *Num. 11.7.

14 *Dan. 10.4.
**Cap.15.18

a Sau „oameni“, „omenire“; ebr. „adam“, adică „de pământ“ b Omul, rasa umană c Lit. „rodul unui pom
care face sămânţă“ d Sau „generaţiile“ e Ebr. „Yahve Elohim“ (Yahve sau Yehova sau Yhvh este numele

absolut al Divinităţii); „Domnul“ este redarea numelui „Yahve“, iar „Domnul“ este redarea numelui
„Adonai“; („Adonai“ este nume relativ în Divinitate) f A modelat, ca olarul g Plăcere h Revărsare
i Curgere j Etiopia k Repede; râul Tigru l Sau „curge prin faţa Asiriei“ m Rodire, Apă dulce
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15 *Vers. 8.

Şi D omnul Dumnezeu a
luat pe oma şi l-a pus* în grădina
Edenului, ca s-o lucreze şi s-o pă16 zească. Şi Domnul Dumnezeu a
poruncit omului, zicând: „Din
orice pom din grădină poţi să
17 *Cap. 3.1,3;
3.11,17.
17 mănânci în voieb. Dar din pomul
**Cap. 3.19.
cunoştinţei binelui şi răului să
Deut. 30.15,19
Rom. 6.23.
nu mănânci*, pentru că, în ziua
1 Cor. 15.56.
când vei mânca din el, vei muri**
Iac. 1.15.
negreşit“.
Adam şi 18
Şi Domnul Dumnezeu a zis:
soţia lui
„Nu este bine ca omul să fie
18 *Cap. 3.12.
singur; îi voi face* un ajutor po1 Cor. 11.9.
c
1 Tim. 2.13. 19 trivit “. Şi Domnul Dumnezeu întocmise din pământ toate ani19 *Cap 1.20,24
malele* câmpului şi toate păsă**Ps. 8.6.
Cap. 6.20.
rile cerurilor şi le-a adus** la
om, ca să vadă cum le va numi.
Şi oricum numea omul fiecare
20 vietate, aşa îi era numele. Şi omul
a dat nume tuturor vitelor şi
păsărilor cerurilor şi tuturor vieţuitoarelor câmpului; dar pentru
oma nu s-a găsit nici un ajutor
potrivit.
21
Şi Domnul Dumnezeu a făcut
21 *Cap. 15.12.
să cadă un somn* adânc peste
1 Sam. 26.12
om; şi el a adormit. Şi a luat una
din coastele lui şi a închis car22 nea la loc. Şi din coasta pe care o
22 *Pr. 18.22.
luase din om, Domnul Dumnezeu
Ev. 13.4.
a făcutd o femeie şi a adus-o*
23 *Cap. 29.14. 23 la om. Şi omul a zis: „Aceasta este
Jud. 9.2.
acum os* din oasele mele şi car2 Sam. 5.1;
ne
din carnea mea! Ea se va
19.13.
Ef. 5.30.
numi femeiee, pentru că a fost
**1 Cor. 11.8
f
24 *Cap. 31.15. 24 luată din** bărbat “. De aceea va
Ps. 45.10.
lăsa* omul pe tatăl său şi pe
Mt. 19.5.
mama sa şi se va lipi de soţia
1 Cor. 6.16.
sa şi vor fi un singur trup g.
Ef. 5.31.
25 *Cap.3.7,10 25 Şi erau amândoi goi*, omul şi
**Ex. 32.25.
soţia sa, şi nu se ruşinau**.
Is. 47.3.
Ispitirea şi 3
Şi şarpele* era mai şiret
căderea
decât orice animal al câmpului
omului
pe care îl făcuse D omnul Dumnezeu. Şi el a spus femeii: „Oare
1 *2 Cor. 11.3.
aşa a spus Dumnezeu: «Să nu
Apoc. 12.9.
mâncaţi din toţi pomii din gră15

3:14

dină»?“ Şi femeia a zis şarpelui: 2 *Cap. 2.16,17
„Din rodul pomilor din grădină
3 putem să mâncăm*, dar din rodul pomului care este în mijlocul grădinii, Dumnezeu a spus:
«Să nu mâncaţi din el şi să
nu vă atingeţi de el, ca să nu
4 muriţi»“. Şi şarpele* a spus 4 *Ioan 8.44.
2 Cor. 11.3.
femeii: „Nicidecum nu veţi muri.
1 Tim. 2.14.
5 Pentru că Dumnezeu ştie că în
ziua când veţi mânca din el vi 5 *Vers. 7.
Fap. 26.18.
se vor deschide* ochii şi veţi
**Is. 14.14.
h
fi ca** Dumnezeu , cunoscând
Ezec. 28.2.
6 binele şi răul“. Şi femeia a văzut
6 *1 Tim. 2.14
că pomul era bun de mâncat
Iac. 1.14,15.
1 Ioan 2.16.
şi că era plăcut pentru ochi şi
că pomul era de dorit ca să
dea inteligenţă; şi a luat* din
rodul lui şi a mâncat; şi a dat
şi soţului ei care era cu ea şi
7 el a mâncat. Şi li s-au deschis 7 *Is. 47.3.
Plân. 1.8.
ochii la amândoi şi au cunoscut
că erau goi*. Şi au cusut laolaltă
frunze de smochin şi şi-au făcut
şorţuri.
8
Şi au auzit glasuli Domnului 8 *Iov 31.33.
Ier. 23.24.
Dumnezeu umblând în grădină
Amos 9.3.
în răcoarea zilei. Şi omul şi soţia lui s-au ascuns* de faţa Domnului Dumnezeu, în mijlocul po9 milor grădinii. Şi Domnul Dumnezeu a strigat pe om şi i-a zis:
10 „Unde eşti?“ Şi el a spus: „Am 10 *Ex. 3.6;
20.18,19.
auzit glasul Tău în grădină şi
Deut. 5.25.
1 Ioan 3.20.
m-am temut*, pentru că sunt gol;
11 şi m-am ascuns“. Şi El a zis:
„Cine ţi-a spus că eşti gol? Ai
mâncat din pomul din care ţi-am
12 poruncit să nu mănânci?“ Şi 12 *Cap. 2.18.
Iov 31.33.
omul a spus: „Femeia* pe care
Pr. 28.13.
mi-ai dat-o să fie cu mine, ea
mi-a dat din pom şi am mâncat“.
13 Şi Domnul Dumnezeu a zis fe- 13 *Vers. 4.
meii: „Ce ai făcut?“ Şi femeia a
spus: „Şarpele* m-a amăgit şi am
mâncat“.
14
Şi Domnul Dumnezeu a zis Consecinţele
căderii
şarpelui: „Pentru că ai făcut aomului
ceasta, blestemat eşti tu între toa2

a Ebr. „adam“

b Lit. „mâncând vei mânca“, ebraism des întâlnit c Sau „perechea lui“, „corespunzător
lui“, „asemenea lui“ (şi în v.20) d Lit. „a zidit“ e Ebr. „işa“ f Ebr. „iş“ g Lit. „spre o singură carne“
h Ebr. „Elohim“; sau „veţi fi dumnezei“ i Sau „sunetul“
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14 *Is. 65.25.
Mica 7.17.
15 *Mt. 3.7.
**Mt. 13.38;
23.33.
Ioan 8.44.
Fap. 13.10.
1 Ioan 3.8.
†Ps. 132.11.
Is. 7.14.
Mica 5.3.
Mt. 1.23.
Lc. 1.31.
Gal. 4.4.
††Rom. 16.20
Col. 2.15.
Ev. 1.14.
1 Ioan 5.5.
Apoc. 12.7,17
16 *Ps. 48.6.
Is. 13.8;21.3.
Ioan 16.21.
1 Tim. 2.15.
**Cap. 4.7.
†1 Cor. 11.3;
14.34.
Ef. 5.22-24.
1 Tim. 2.11,12
Tit 2.5.
1 Pet. 3.1,5,6
17 *Vers. 6.
**Cap. 2.17.
†Cap. 5.29.
Is. 24.5,6.
Rom. 8.20.
Ev. 6.8.
††Iov 5.7; 31.40
Ecl. 1.3; 2.23
18 *Ps. 104.14.
19 *2 Tes. 3.10.
**Cap. 2.7.
1 Cor. 15.47-49
†Iov 21.26;
34.15.
Ps. 104.29.
Ecl. 3.20;
12.7.
20 *2 Cor. 11.3.
1 Tim. 2.13.
22 *Cap. 1.26.
**Cap. 2.9.
Apoc. 22.14.

23 *Cap. 4.2;
9.20.
24 *Ezec. 31.11.
**Ex. 25.18-22
Ps. 104.4.
Ezec. 28.14.
Ev. 1.7.
†Cap. 2.8.

te vitele şi între toate animalele
câmpului. Vei merge pe pântecele tău şi vei mânca ţărână*
15 în toate zilele vieţii tale. Şi vrăjmăşie* voi pune între tine şi femeie şi între sămânţa** ta şi
sămânţa ei†; eaa îţi va zdrobi††
capul şi tu îi vei zdrobi călcâ16 iul“. Femeii i-a zis: „Îţi voi mări
foarte mult durerile naşterii şi
sarcina ta; cu durere* vei naşte
copii; şi dorinţa** ta va fi spre
soţul tău şi el va stăpâni† peste
17 tine“. Şi lui Adam i-a zis: „Pentru că ai ascultat* de glasul soţiei tale şi ai mâncat din pomul
despre care ţi-am poruncit, zicând: «Să nu mănânci** din
el», blestemat† este pământul din
cauza ta; cu trudă†† vei mânca
din el în toate zilele vieţii tale;
18 şi îţi va da spini şi mărăcini;
19 şi vei mânca iarba* câmpului. În
sudoarea* feţei tale vei mânca
pâine, până te vei întoarce în
pământ, pentru că din el ai fost
luat; pentru că ţărână** eşti şi
în ţărână† te vei întoarce“.
20
Şi omul a pus soţiei sale numele Evab, pentru că ea* este
mama tuturor celor vii.
21
Şi Domnul Dumnezeu a făcut
lui Adam şi soţiei sale îmbrăcăminte de piele şi i-a îmbrăcat.
22
Şi Domnul Dumnezeu a zis:
„Iată, omul a ajuns ca unul din
Noi*, să cunoască binele şi răul.
Şi acum, să nu-şi întindă mâna
şi să ia şi din pomul** vieţii şi
să mănânce şi să trăiască pentru
23 totdeauna ...!“ De aceea Domnul
Dumnezeu l-a scos din grădina
Edenului, ca să lucreze* pămân24 tul din care fusese luat. Şi l-a
alungat* pe om; şi a pus heruvimii** şi flacăra sabiei strălucitoare spre răsăritul† grădinii

a Sămânţa femeii, ebr. masculin

c Sau „şi a pus la răsăritul grădinii Edenului heruvimii şi sabia
învăpăiată care se întorcea în toate părţile“ d Dobândit e Suflare (Iov 7.16) sau Deşertăciune (Ps. 144.4)
f Lit. „stăpân de vite mici (oi, capre)“
g Lit. „la sfârşitul zilelor“ h Sau „nu-ţi va fi faţa ridicată?“
i Cuvântul din ebr. înseamnă şi „jertfă pentru păcat“
j Unele autorităţi din vechime ad. „Să ieşim la
k
l
câmp!“
Sau „vagabond“
Sau „Nelegiuirea mea este prea mare ca să poată fi iertată“

4

b Viaţă

Edenuluic, ca să păzească drumul
către pomul vieţii.
4 Şi Adam a cunoscut pe Eva, Cain şi Abel
soţia sa; şi ea a rămas însărcinată şi a născut pe Caind; şi a
zis: „Am dobândit un om de la
2 Domnul“. Şi a mai născut şi pe
46.32;
fratele său Abele. Şi Abel era 2 *Cap.
47.3.
**Cap. 3.23;
păstor* de oif, iar Cain lucra pă9.20.
mântul**.
Şi a fost aşa: după un timpg, 3 *Num. 18.12
3
Cain a adus un dar Domnului din
4 roadele* ogorului. Şi Abel a adus 4 *Num. 18.17
Pr. 3.9.
şi el din cele întâi-născute* ale
**Ev. 11.4.
oilor lui şi din grăsimea lor. Şi
Domnul a privit** la Abel şi la
5 darul său. Iar la Cain şi la darul 5 *1 Sam. 16.7
**Cap. 31.2.
său n-a privit*. Şi Cain s-a mâIs. 3.9.
niat foarte tare şi faţa** i s-a
6 posomorât. Şi Domnul a spus lui 6 *Iona 4.4.
Cain: „De ce te-ai mâniat*? Şi de
7 ce ţi s-a posomorât faţa? Dacă 7 *Iac. 1.15.
**Rom. 6.12;
faci bine, nu vei fi bine primit?h
6.16.
i
Şi, dacă nu faci bine, păcatul
stă culcat la uşă şi dorinţa* lui
va fi îndreptată spre tine, dar tu
stăpâneşte** peste el“.
Şi Cain a vorbit lui Abel, fra- Pedeapsa
8
tele său.j Şi a fost aşa: când erau lui Cain
ei pe câmp, Cain s-a ridicat îm- 8 *Mt. 23.35.
Ioan 8.44.
potriva lui Abel, fratele său,
1 Ioan 3.12.
şi l-a ucis*.
Iuda 11.
Şi Domnul a spus lui Cain:
9
9 *Cap. 3.9.
„Unde* este Abel, fratele tău?“ Şi
Ps. 9.12.
**Ioan 8.44.
el a zis: „Nu** ştiu; sunt eu pă10 zitorul fratelui meu?“ Şi El i-a 10 *Num. 35.33
Ps. 9.12.
spus: „Ce ai făcut? Glasul sângeEv. 12.24.
lui* fratelui tău strigă la Mine din
Apoc. 6.10.
11 pământ. Şi acum blestemat* eşti
28.15-20
tu pe pământul care şi-a deschis 11 *Deut.
Gal. 3.10.
gura ca să primească sângele
12 fratelui tău din mâna ta! Când vei 12 *Ioel 1.10-20
lucra pământul, nu-ţi va mai da*
**Lev. 26.17,36
puterea lui; rătăcitork şi fugar**
13 vei fi pe pământ“. Şi Cain a spus
Domnului: „Pedeapsa mea este
prea mare ca să poată fi purtatăl.
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14 *Cap. 3.24. 14
**Iov.15.20-24
Ps. 51.11.
†Cap. 9.6.
Num. 35.19,
21, 27.

Iată, m-ai izgonit* astăzi de pe faţa
pământului şi voi fi ascuns
de la faţa** Ta şi voi fi rătăcitor şi
fugara pe pământ; şi va fi aşa:
oricine† mă va găsi mă va ucide“.
15
Şi D omnul i-a zis: „De aceea,
15 *Vers. 24.
Ps. 79.12.
oricine îl va ucide pe Cain va fi
**Ezec. 9.4,6.
răzbunat de şapte* ori“. Şi Domnul a pus un semn** pe Cain, ca
nu cumva, cineva, găsindu-l, să-l
16 *2 Împ. 13.23; 16 lovească. Şi Cain a ieşit de la fa24.20.
ţa* Domnului şi a locuit în ţara
Ier. 23.39;
Nodb, la răsărit de Eden.
52.3.
Cain şi
17
Şi Cain a cunoscut pe soţia
urmaşii lui
sa şi ea a rămas însărcinată şi
a născut pe Enoh. Şi el a zidit o
17 *Ps. 49.11.
cetate şi a pus* numele cetăţii
18 după numele fiului său Enoh. Şi
lui Enoh i s-a născut Irad; şi Irad
a născut pe Mehuiael; şi Mehuiael a născut pe Metuşael; şi Me19 *Cap. 2.24. 19 tuşael a născut pe Lameh. Şi Lameh a luat două* soţii: numele
uneia era Ada şi numele celeilal20 te, Ţila. Şi Ada a născut pe Iabal:
el a fost tatăl celor care locuiesc
21 în corturi şi cresc vite. Şi numele
fratelui său era Iubal: el a fost
tatăl celor care mânuiesc harfa şi
22 fluierul. Ţila, de asemenea, a născut şi ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor felurilor de unelte de
aramăc şi de fier. Şi sora lui Tu23 *Ex. 20.13. 23 bal-Cain era Naama. Şi Lameh a
Lev. 19.18.
spus soţiilor sale:
Deut. 32.35.
„Ada şi Ţila, ascultaţi glasul
Ps. 94.1.
meu!
Voi, soţii ale lui Lameh, plecaţi urechea la glasul meu:
Pentru că am ucis* un om
deoarece m-a rănit şi un tânăr
pentru că m-a lovit.
Dacă de şapte ori va fi răz24
bunat Cain,
Lameh de şaptezeci şi şapte
de ori“.
Naşterea 25
Şi Adam a cunoscut din nou
lui Set
pe soţia sa; şi ea a născut un fiu
şi i-a pus numele Setd: „Pentru
că“, a spus ea, „Dumnezeu mi-a

rânduit o altă sămânţă în locul* 25 *Vers. 8.
Cap. 5.3.
lui Abel; pentru că l-a ucis Cain“. 26 *Cap. 12.8;
26.25.
26 Şi lui Set i s-a născut de aseme1 Împ. 18.24
nea un fiu şi i-a pus numele Enose.
Ps. 116.17.
Ioel 2.32.
Atunci au început oamenii să
Ţef. 3.9.
cheme* Numele Domnului.
1 Cor. 1.2.
Urmaşii lui
5 Aceasta este cartea* urmaşi- Adam
prin Set
lor lui Adam. În ziua când a creat
până la Noe
Dumnezeu pe om, l-a făcut după
Cr. 1.1
asemănarea** lui Dumnezeu. 1 *1
Lc. 3.38.
2 Parte bărbătească şi parte feme**Cap. 1.26.
Ef. 4.24.
iască* i-a creat; şi i-a binecuCol. 3.10.
vântat** şi le-a pus numele Adam 2 *Cap. 1.27.
Mt. 19.4.
în ziua când au fost creaţi.
Mc. 10.6.
Şi Adam a trăit o sută treizeci
3
**Cap. 1.28.
de ani şi a născut un fiu după ase3 *Cap. 4.25.
mănarea sa, după chipul său*, şi
4 i-a pus numele Set. Şi zilele lui
4 *1 Cr. 1.1.
Adam*, după ce a născut pe Set,
**Cap. 1.28.
au fost opt sute de ani; şi a năs5 cut** fii şi fiice. Şi toate zilele pe 5 *Cap. 3.19.
Ev. 9.27.
care le-a trăit Adam au fost nouă
sute treizeci de ani; şi a murit*.
6
Şi Set a trăit o sută cinci ani şi 6 *Cap. 4.26.
7 a născut pe Enos*. Şi după ce a
născut pe Enos, Set a trăit opt sute
şapte ani; şi a născut fii şi fiice.
8 Şi toate zilele lui Set au fost nouă
sute doisprezece ani; şi a murit.
9
Şi Enos a trăit nouăzeci de ani
10 şi a născut pe Cainan. Şi după ce
a născut pe Cainan, Enos a trăit
opt sute cincisprezece ani; şi a
11 născut fii şi fiice. Şi toate zilele
lui Enos au fost nouă sute cinci
ani; şi a murit.
12
Şi Cainan a trăit şaptezeci de
13 ani şi a născut pe Mahalaleel. Şi
după ce a născut pe Mahalaleel,
Cainan a trăit opt sute patruzeci
14 de ani; şi a născut fii şi fiice. Şi
toate zilele lui Cainan au fost nouă
sute zece ani; şi a murit.
15
Şi Mahalaleel a trăit şaizeci şi
cinci de ani şi a născut pe Iared.
16 Şi după ce a născut pe Iared,
Mahalaleel a trăit opt sute treizeci
17 de ani; şi a născut fii şi fiice. Şi
toate zilele lui Mahalaleel au fost
opt sute nouăzeci şi cinci de ani;

a Sau „vagabond“ b Rătăcire c Sau „cel care i-a instruit pe toţi cei care lucrează în aramă“
Înlocuit e Omul muritor, în slăbiciune; vezi Ps. 8.4; 103.15.

d Rânduit,
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şi a murit.
Şi Iared a trăit o sută şaizeci
18 *Iuda 14,15. 18
şi doi de ani şi a născut pe Enoha*.
19 Şi după ce a născut pe Enoh, Iared a trăit opt sute de ani; şi a năs20 cut fii şi fiice. Şi toate zilele lui
Iared au fost nouă sute şaizeci
şi doi de ani; şi a murit.
21
Şi Enoh a trăit şaizeci şi cinci
22
de
ani
şi a născut pe Metusala. Şi
22 *Cap. 6.9;
după ce a născut pe Metusala,
17.1; 24.40.
2 Împ. 20.3.
Enoh a umblat* cu Dumnezeu trei
Ps. 16.8;
sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
116.9; 128.1.
Mica 6.8.
23 Şi toate zilele lui Enoh au fost
Mal. 2.6.
24 trei sute şaizeci şi cinci de ani. Şi
24 *Ev. 11.5.
Enoh* a umblat cu Dumnezeu; şi
Iuda 14.
nu
a mai fost, pentru că Dum**2 Împ. 2.10;
2.11.
nezeu l-a luat**.
Ps. 73.24.
25
Şi Metusala a trăit o sută optzeci şi şapte de ani şi a născut pe
26 Lameh. Şi după ce a născut pe
Lameh, Metusala a trăit şapte sute
optzeci şi doi de ani; şi a născut
27 fii şi fiice. Şi toate zilele lui Metusala au fost nouă sute şaizeci
şi nouă de ani; şi a murit.
28
Şi Lameh a trăit o sută optzeci
şi doi de ani şi a născut un fiu.
29 Şi i-a pus numele Noeb, spunând:
29 *Cap. 3.17;
„Acesta ne va mângâia în lucrul
4.11.
nostru şi în truda mâinilor noastre, din cauza pământului* pe
30 care l-a blestemat D omnul“. Şi
după ce a născut pe Noe, Lameh
a trăit cinci sute nouăzeci şi cinci
de ani; şi a născut fii şi fiice.
31 Şi toate zilele lui Lameh au fost
şapte sute şaptezeci şi şapte de
ani; şi a murit.
Şi Noe* era de cinci sute de
32
32 *Cap. 7.6.
ani; şi Noe a născut** pe Semc,
**Cap. 6.10.
pe Hamd şi pe Iafete.
Răutatea 6
Şi a fost aşa: când au început
oamenilor
oamenii să se înmulţească* pe
faţa pământului şi li s-au născut
1 *Cap. 1.28.
2 fiice, fiii lui Dumnezeu au văzut
2 *Deut. 7.3,4.
că fiicele oamenilor erau frumoase şi şi-au luat* soţii din toa3 te pe care le-au ales. Şi Domnul
a Învăţat, Credincios

a zis: „Duhul* Meu nu Se va lupta
întotdeauna cu omulf, pentru că,
în adevăr, el este carne**; dar
zilele lui vor fi de o sută douăzeci
4 de ani“. Uriaşii* erau pe pământ
în acele zile şi chiar după aceea,
când fiii lui Dumnezeu au intrat
la fiicele oamenilor şi ele le-au
născut copii; aceştia au fost vitejii care erau oameni cu renumeg
5 în vechime. Şi Domnul a văzut că
răutatea omului era mare pe pământ şi că orice imaginaţie a
gândurilor* inimii lui era numai
6 rău toată ziua. Şi Domnului I-a
părut rău* că făcuse pe om pe
pământ şi S-a mâhnit** în inima
7 Sa. Şi Domnul a zis: „Voi şterge
de pe faţa pământului pe omul pe
care l-am creat, de la om până la
animal, şi târâtoare şi păsări ale
cerurilor, pentru că Îmi pare rău
că i-am făcut“.
Dar Noe* a căpătat** favoa8
re în ochii Domnului.
Aceştia sunt urmaşii lui Noe.
9
Noe* era un om drept**, integru
printre contemporanii luih: Noe
10 umbla† cu Dumnezeu. Şi Noe a
născut trei* fii: pe Sem, pe Ham
11 şi pe Iafet. Şi pământul era stricat*
înaintea lui Dumnezeu şi pămân12 tul era plin** de violenţă. Şi Dumnezeu a privit* pământul şi, iată,
era stricat; pentru că orice făpturăi îşi stricase calea pe pământ.
13
Şi Dumnezeu a zis lui Noe:
„Sfârşitul* oricărei făpturii a venit înaintea Mea, pentru că pământul este plin de violenţă din
cauza lor; şi, iată, îi voi nimici**
14 de pe pământj. Fă-ţi o corabie
din lemn de gofer: vei face cămăruţe în corabie; şi s-o acoperik pe
dinăuntru şi pe dinafară cu smoa15 lă. Şi o vei face aşa: lungimea corăbiei să fie de trei sute de coţi,
lăţimea ei de cincizeci de coţi şi
16 înălţimea ei de treizeci de coţi. Să

3 *Gal. 5.16,17
1 Pet. 3.19;
3.20.
**Ps. 78.39.
4 *Num. 13.33.

5 *Cap. 8.21.
Deut. 29.19.
Ps. 14.1-3.
Pr. 6.18.
Mt. 15.19.
Rom. 1.28-32
6 *Num. 23.19
1Sam.15.11,29
2 Sam. 24.16
Amos 7.3,6.
Mal. 3.6.
Iac. 1.17.
**Is. 63.10.
Ef. 4.30.

Noe

8 *Mt. 24.37.
Lc. 17.26.
1 Pet. 3.20.
**Cap. 19.19
Ex. 33.12-17.
Lc. 1.30.
Fap. 7.46.
9 *Cap. 7.1.
Ezec. 14.14,20
Ev. 11.7.
2 Pet. 2.5.
**Ps. 37.39.
Rom. 1.17.
†Cap. 5.22,24;
17.1.
10 *Cap. 5.32.
11 *Cap. 13.13.
Deut. 31.29.
Jud. 2.19.
**Ezec. 8.17;
28.16.
Hab. 2.8,17.
12 *Cap. 18.21.
Ps. 14.2; 33.13;
33.14; 53.2,3
13 *Ier. 51.13.
Ezec.7.2,3,6.
Amos 8.2.
1 Pet. 4.7.
**Vers. 17.

b Odihnă, Mângâiere c Faimă d Negru e Lărgire f Sau „în oameni“ sau „între
oameni“; unii „întotdeauna cu omul în rătăcirile lor“ g Cu nume h Lit. „între generaţiile lui“ i Lit.
„carne“ j Sau „cu pământul“ k Lit. „s-o smoleşti“

6

GENEZA
faci corăbiei o luminăa şi la un
cot înălţime de la acoperiş să o
sfârşeştib. Şi intrarea corăbiei o vei
pune în latura ei; o vei face cu
un etaj jos, al doilea şi al treilea.
17
Şi Eu, iată, aduc potopul de ape
17 *Vers. 13.
Cap. 7.4,21-23
pe pământ, ca să nimicesc toa2 Pet. 2.5.
tă* carnea în care este suflare de
viaţă sub ceruri; tot ce este pe
18
pământ va pieri. Dar voi întări
18 *Cap. 9.9-16;
legământul* Meu cu tine; şi vei
17.7.
**Cap. 7.113
intra** în corabie tu şi fiii tăi şi
1 Pet. 3.20.
soţia ta şi soţiile fiilor tăi cu
19 tine. Şi din orice trăieşte, de orice
19 *Cap. 7.2,8;
carne, să aduci în corabie două*
7.9,15,16.
din fiecare fel, ca să le păstrezi
vii cu tine: să fie parte bărbă20 tească şi parte femeiască. Din
păsări, după felul lor, şi din animale, după felul lor, din fiecare
târâtoare de pe pământ, după
felul ei, două din fiecare fel vor
veni la tine, ca să le păstrezi vii.
21 *Cap. 1.29,30 21 Şi ia la tine din orice hrană care
se mănâncă* şi strânge-o la tine;
şi îţi va fi ca hrană pentru tine
22 şi pentru ele“. Şi Noe aşa a fă22 *Ev. 11.7.
cut; potrivit cu tot* ce-i porunEx. 40.16.
cise Dumnezeu, aşa a făcut.
Noe intră 7
Şi Domnul a zis lui Noe: „Inîn corabie
tră* în corabie tu şi toată casa ta,
1 *Mt. 24.38.
pentru că pe tine te-am văzut**
Lc. 17.26.
**Cap. 6.9.
drept înaintea Mea, în generaţia
Ps. 33.18,19.
2
aceasta.
Din toate animalele cuPr. 10.9.
2 Pet. 2.9.
rate* vei lua cu tine câte şapte:
parte
bărbătească şi partea sa
2 *Lev. 11.1-21
**Deut. 14.3-20
femeiască; şi din animalele necurate**, două: parte bărbătească
3 şi partea sa femeiască. Şi din păsările cerurilor, câte şapte: parte
bărbătească şi parte femeiască;
ca să păstrezi sămânţă vie pe
4 *Cap. 6.7,13. 4 faţa întregului pământ. Pentru că
încă şapte zile şi voi face să plouă
asupra pământului patruzeci de
zile şi patruzeci de nopţi şi voi
şterge de pe faţa pământului
orice* fiinţă pe care am făcut-o“.
5
Şi
Noe a făcut potrivit cu tot*
5 *Cap. 6.22.
ce-i poruncise Domnul.
6
Şi Noe era de şase sute de ani
a O fereastră spre cer, în acoperiş

când a fost potopul de ape pe păŞi Noe a intrat în corabie,
şi fiii lui şi soţia lui şi soţiile fiilor
lui cu el, din cauza apelor poto8 pului. Din animalele curate şi din
animalele care sunt necurate şi din
păsări şi din orice se mişcă pe pă9 mânt, au intrat două câte două în
corabie la Noe, parte bărbătească şi parte femeiască, după cum
îi poruncise Dumnezeu lui Noe.
10
Şi a fost aşa: după cele şapte
zile, apele potopului au fost pe
pământ.
În anul şase sute al vieţii lui
11
Noe, în luna a doua, în ziua a
şaptesprezecea a lunii, în ziua
aceea toate izvoarele* adâncului
celui mare s-au rupt şi zăgazurile** cerurilor au fost deschise.
12 Şi ploaia a fost pe pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.
13 Chiar în ziua aceea au intrat* în
corabie Noe şi Sem şi Ham şi Iafet, fiii lui Noe, şi soţia lui Noe şi
cele trei soţii ale fiilor lui cu ei;
14 ei, şi fiecare animal după felul
său şi fiecare vită după felul ei şi
fiecare târâtoare care se târăşte pe
pământ, după felul ei, şi fiecare
pasăre, după felul ei, orice pasă15 re de orice fel de aripă. Şi au intrat în corabie la Noe două câte
două* din orice carne în care este
16 suflare de viaţă. Şi cele care au intrat, au intrat parte bărbătească
şi parte femeiască din orice carne,
aşa cum îi poruncise Dumnezeu. Şi
Domnul a închis corabia după el.
17
Şi potopul a fost patruzeci*
de zile pe pământ. Şi apele au
crescut şi au ridicat corabia; şi
a fost înălţată deasupra pămân18 tului. Şi apele s-au înteţit şi au
crescut mult pe pământ; şi corabia plutea* pe suprafaţa apelor.
19 Şi apele s-au înteţit foarte mult
pe pământ; şi toţi munţii înalţi*
care erau sub toate cerurile au fost
20 acoperiţi. Cu cincisprezece coţi
s-au înălţat apele mai sus* şi mun-

7:20

7 mânt.

Potopul

11 *Cap. 8.2.
Pr. 8.28.
Ezec. 26.19.
**Cap. 1.7.
Ps. 78.23.

13 *Cap. 6.18.
Ev. 11.7.
1 Pet. 3.20.
2 Pet. 2.5.

15 *Cap. 6.19.

17 *Vers. 4,12.

18 *Ps. 104.26.

19 *Ps. 104.6.
Ier. 3.23.
20 *Cap. 8.4.

b Sau „la un cot înălţime să o sfârşeşti deasupra“
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21 *Cap. 6.13,17 21 ţii au fost acoperiţi. Şi a murit*
Iov 22.16.
orice carne care se mişca pe
Mt. 24.39.
Lc. 17.27.
pământ, păsări şi vite şi animale
2 Pet. 3.6.

şi orice târâtoare care se târăşte
22 pe pământ, şi toţi oamenii. Tot ce
avea suflarea* duhului de viaţă în
nările sale şi tot ce era pe uscat
23 *1 Pet. 3.20. 23 a murit. Şi a şters orice fiinţă care
2 Pet. 2.5;
era pe faţa pământului, de la om
3.6.
până la vite, şi târâtoare şi păsări ale cerurilor; şi au fost şterse de pe pământ. Şi a rămas numai Noe* şi ce era cu el în cora24 bie. Şi apele* au crescut pe pă24 *Cap. 8.3,4.
mânt o sută cincizeci de zile.
Sfârşitul
Şi Dumnezeu Şi-a amintit* de
potopului 8 Noe şi de toate animalele şi de
1 *Cap. 19.29.
toate vitele care erau cu el în
Ex. 2.24.
corabie. Şi Dumnezeu a făcut**
1 Sam. 1.19.
**Ex. 14.21;
să treacă un vânt peste pământ
15.10.
2 şi apele s-au potolit. Şi izvoareIov 12.15.
Ps. 29.10.
le adâncului şi zăgazurile ceruriIs. 44.27.
lor au fost închise* şi ploaia**
Naum 1.4.
2 *Cap. 7.11.
3 din ceruri a fost oprită. Şi apele
**Cap 7.4,12
se retrăgeau de pe pământ duIov 38.37.
cându-se şi întorcându-se. Şi,
3 *Cap. 7.24.
după ce au trecut o sută cincizeci* de zile, apele s-au micşorat.
4 Şi, în luna a şaptea, în ziua a
şaptesprezecea a lunii, corabia s-a
5 oprita pe munţii Araratb. Şi apele
au tot scăzut până în luna a zecea: în luna a zecea, în ziua întâi
a lunii, s-au văzut vârfurile munţilor.
6
Şi a fost aşa: la sfârşitul celor
6 *Cap. 6.16.
patruzeci de zile, Noe a deschis
fereastra* corăbiei pe care o fă7 cuse. Şi a trimis corbul, care a ieşit încoace şi încolo, până când au
8 secat apele de pe pământ. Şi a
trimis de la el porumbelul, ca să
vadă dacă scăzuseră apele de pe
9 faţa pământului. Dar porumbelul
n-a găsit loc de odihnă pentru
piciorulc său şi s-a întors la el la
corabie, pentru că apele erau pe
faţa întregului pământ. Şi şi-a
întins mâna şi l-a luat şi l-a adus
10 la sine în corabie. Şi a mai aşteptat
alte şapte zile şi din nou a trimis
11 porumbelul din corabie. Şi po22 *Cap. 2.7.

rumbelul* a venit la el în amurg 11 *Ier. 48.28.
şi, iată, în cioculd lui era o frunză
ruptă de măslin. Şi Noe a cunoscut că apele scăzuseră pe pământ.
12 Şi a mai aşteptat alte şapte zile
şi a trimis porumbelul, dar acesta
nu s-a mai întors la el.
13
Şi a fost aşa: în anul* şase su- 13 *Cap. 7.6.
te unu, în luna întâi, în ziua întâi
a lunii, apele secaseră pe pământ.
Şi Noe a ridicat acoperişul corăbiei şi s-a uitat şi, iată, faţa pă14 mântului se uscase. Şi, în luna a
doua, în a douăzeci şi şaptea zi
a lunii, pământul era uscat.
15
Şi Dumnezeu a vorbit lui Noe, Ieşirea lui
Noe din
16 zicând: „Ieşi din corabie, tu* şi
corabie
soţia ta şi fiii tăi şi soţiile fiilor
16 *Cap. 7.13.
17 tăi cu tine. Scoate afară cu tine
fiecare* vieţuitoare care este cu 17 *Cap. 7.15.
**Cap. 1.22,28
tine, de orice carne: păsări şi animale şi fiecare târâtoare care se
târăşte pe pământ, ca să mişune
pe pământ; să fie roditoare şi să
18 se înmulţească** pe pământ“. Şi
Noe a ieşit, şi fiii lui şi soţia lui
19 şi soţiile fiilor lui cu el. Fiecare
animal, fiecare târâtoare şi fiecare pasăre, orice se mişcă pe pământ, după familiile lor, au ieşit
20 din corabie. Şi Noe a zidit un al- 20 *Cap. 12.7,8;
13.18; 22.9.
tar* Domnului şi a luat din orice
**Cap. 7.2.
†Cap. 22.2.
animal curat** şi din orice pasăre
Ex. 10.25.
curată şi a adus arderi-de-tot† pe 21 *Ex 29.18,25
Lev. 1.9.
21 altar. Şi Domnul a mirosit o miEf. 5.2.
e
reasmă* plăcută şi Domnul a zis
**Cap. 3.17;
6.7,13,17.
în inima Sa: „Nu voi mai blesteIs. 54.9.
ma** din nou pământul din cauza
†Cap. 6.5.
Iov 14.4;
omului, pentru că gândul† inimii
15.14.
omului este rău din tinereţea lui;
Ps. 51.5.
nici nu voi mai lovi†† din nou tot
Ier. 17.9.
Rom. 1.31;
22 ce este viu, cum am făcut. De
3.23.
acum înainte, în toate zilele pămânEf. 2.1-3.
9.11,15
tului, semănatul şi seceratul, şi fri- 22 ††Cap
*Ps. 74.17.
gul şi căldura, şi vara* şi iarna, şi
**Ier 33.20,25
ziua** şi noaptea nu vor înceta“.
Şi Dumnezeu a binecuvântat Dumnezeu
9 pe Noe
binecuvânşi pe fiii lui şi le-a zis: tează
pe Noe
„Fiţi roditori şi înmulţiţi-vă* şi
2 umpleţi pământul. Şi frica de 1 *Cap. 1.28.
Vers. 7,19.
voi şi temerea de voi va fi peste
Cap. 10.32.

a Sau „s-a odihnit“ b Muntele Coborârii c Lit. „talpa piciorului“ d Lit. „gura“ e Lit. „o mireasmă de odihnă“
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2 *Cap. 1.28.
Osea 2.18.

orice animal al pământului şi peste orice pasăre a cerurilor, cu tot
ce se mişcă pe pământ, şi peste
toţi peştii mării: sunt date* în
3 *Deut. 12.15; 3 mâna voastră. Tot ce se mişcă* şi
14.9,11.
trăieşte vă va fi de mâncare: vi
Fap. 10.12,13
**Rom. 14.14;
le-am dat** pe toate ca şi iarba
14.20.
1 Cor. 10.25; 4 verde. Dar să nu mâncaţi carne
10.26.
5 cu viaţa ei, adică sângele* ei. Şi
Col. 2.16.
cu adevărat voi cere înapoi sân1 Tim. 4.3,4.
gele vostru, al vieţilor voastre: din
4 *Lev. 7.26;
17.10,11,14;
mâna oricărei vieţuitoare îl voi
19.26.
cere înapoi* şi din mâna omuDeut.12.23;
15.23.
lui**; din mâna fratelui fiecărui
1 Sam. 14.34
Fap. 15.20,29 6 om voi cere viaţa omului. Celui
5 *Ex. 21.28.
care varsă* sânge de om, de către
**Cap. 4.9,10.
om i se va vărsa sângele lui: penPs. 9.12.
6 *Ex.21.12,14
tru că El a făcut pe om după
Lev. 24.17.
chipul** lui Dumnezeu. Iar voi
7
Mt. 26.52.
Apoc.13.10.
fiţi roditori* şi înmulţiţi-vă: răs**Cap. 1.27.
pândiţi-vă pe pământ şi înmul7 *Cap. 1.28.
Vers. 1,19.
ţiţi-vă pe el“.
Legământul 8
Şi Dumnezeu a vorbit lui Noe şi
lui Dumnezeu 9 fiilor lui cu el, zicând: „Şi Eu, iată,
cu Noe
întăresc legământul* Meu
9 *Cap. 6.18.
cu voi şi cu sămânţa voastră du10 pă voi şi cu orice fiinţă vie care
este cu voi: păsările, vitele şi orice animal al pământului care sunt
cu voi, din toate câte ies din corabie – din fiecare animal al pă11 *Cap. 8.21. 11 mântului. Şi Eu voi întări legăIs. 54.9.
mântul Meu cu voi: nu se va mai
prăpădi nici o făpturăa din cauza
apelor potopului, nici nu va mai
fi* potop ca să nimicească pă12 *Cap. 17.11. 12 mântul“. Şi Dumnezeu a zis:
„Acesta este semnul legământului* pe care-l fac între Mine şi
voi şi fiecare fiinţă vie care este
cu voi, pentru generaţii, pentru
13
totdeauna: am pus curcubeul*
13 *Ex. 28.12.
Meu în nor şi el va fi un semn
Ezec. 1.28.
al legământului dintre Mine şi
14 pământ. Şi va fi aşa: când voi
acoperi pământul cu nor, curcubeul se va vedea în nor şi Îmi
15
15 *Lev. 26.42;
26.45.
voi aduce aminte* de legămânEzec. 16.60.
tul Meu care este între Mine şi voi
şi fiecare fiinţă vie, de orice carne;
şi apele nu se vor mai face potop,
a Lit. „carne“

ca să nimicească orice făpturăa.
16 Şi curcubeul va fi în nor şi Mă 16 *Cap. 17.13;
17.19.
voi uita la el ca să-Mi aduc amin2 Sam. 23.5.
te de legământul pentru totdeauna* dintre Dumnezeu şi orice fiinţă vie, de orice carne, care este pe
17 pământ“. Şi Dumnezeu a zis lui
Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l-am întărit între
Mine şi orice făpturăa care este
pe pământ“.
Şi fiii* lui Noe care au ieşit Fiii lui Noe
18
din corabie erau: Sem şi Ham şi 18 *Cap. 10.1.
**Cap. 10.6.
Iafet. Şi Ham** este tatăl lui Ca19 naan. Aceştia trei au fost fiii* lui 19 *Cap. 5.32;
10.32.
Noe şi de la aceştia s-a umplut
1 Cr. 1.4.
tot pământul.
20
Şi Noe a început să cultive 20 *Cap. 3.23;
4.2.
21 pământulb* şi a sădit o vie. Şi a
Pr. 12.11.
băut din vin şi s-a îmbătat* şi 21 *Pr. 20.1.
22 s-a dezgolit în cortul său. Şi Ham, 22 *Hab. 2.15.
tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea* tatălui său şi a spus a23 fară celor doi fraţi ai lui. Şi 23 *Ex. 20.12.
Gal. 6.1.
Sem* şi Iafet au luat o manta şi
au pus-o pe amândoi umerii lor
şi au mers de-a-ndăratelea şi au
acoperit goliciunea tatălui lor;
şi feţele lor n-au văzut goliciu24 nea tatălui lor. Şi Noe s-a trezit
din vinul său şi a aflat ce-i fă25 cuse fiul său cel mai mic. Şi a 25 *Deut. 27.16
**Ios. 9.23.
zis: „Blestemat* să fie Canaanc!
1 Împ. 9.20,21
El va fi robul** robilor fraţilor
26 *Cap. 14.20;
26 săi“. Şi a zis:
24.27.
„Binecuvântat* să fie Dom**Ps. 144.15
Ev. 11.16.
nul, Dumnezeul** lui Sem!
d
Şi Canaan va fi robul său .
Dumnezeu să lărgească* pe 27 *Cap. 10.2-5
27
Is. 66.19.
Iafet şi el să locuiască** în cor**Ef. 2.13,14;
turile lui Sem;
3.6.
şi Canaan să fie robul săud“.
Şi Noe a trăit după potop trei
28
29 sute cincizeci de ani. Şi toate zilele lui Noe au fost de nouă sute
cincizeci de ani; şi a murit.
lui
10 Şi aceştia sunt urmaşii fiilor Urmaşii
Iafet
lui Noe: Sem, Ham şi Iafet; şi
lor li s-au născut* fii după potop. 1 *Cap. 9.19.
Fiii* lui Iafet: Gomer** şi
2
Cr. 1.5-7.
Magog şi Madai şi Iavan şi Tu- 2 *1
**Ezec. 38.2;

b Lit. „să fie om al pământului“

c Negustor

d Sau „lor“

38.6.
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3 *Ier. 51.27.
**Ezec. 27.14

3 bal

şi Meşec şi Tiras. Şi fiii lui
Gomer: Aşchenaz* şi Rifat şi
4 *Is. 66.19.
4 Togarma**. Şi fiii lui Iavan: EliEzec. 27.12,25
şa şi Tarsis*, Chitim şi Dodanim.
5 *Ps. 72.10.
5 De la aceştia s-au separat insuIer. 2.10; 25.22
lele* naţiunilor, după ţările lor,
Ţef. 2.11.
fiecare după limba sa, după familiile lor, în naţiunile lor.
Urmaşii lui 6
Şi fiii* lui Ham: Cuş şi MiţHam
7 raim şi Puta şi Canaan. Şi fiii lui
Cuş: Seba* şi Havila şi Sabta
6 *1 Cr. 1.8.
7 *Is. 43.3.
şi
Raema** şi Sabteca. Şi fiii lui
**Ezec. 27.22
8 Raema: Şeba şi Dedan†. Şi Cuş
†Ezec. 27.15;
27.20.
a născut pe Nimrodb; el* a început să fie puternic pe pământ.
8 *Mica 5.6.
9 El era vânător* puternic înaintea
9 *Cap. 21.20;
Domnului; de aceea se zice: „Ca
25.27.
Ier. 16.16.
Nimrod, vânător puternic înainMica 7.2.
D omnului!“ Şi începutul
10
tea**
**Cap. 6.11.
împărăţiei lui a fost Babel şi Erec
10 *Cap. 11.2;
şi Acad şi Calne, în ţara Şinear*.
14.1.
Mica 5.6.
11 Din ţara aceea a ieşit în Asiriac
şi a construit Ninive, şi Reho12 bot-Ir, şi Calah, şi Resen între
Ninive şi Calah: aceasta este ceta13 tea cea mare. Şi Miţraim a năs13 *Ier. 46.9.
cut pe ludimi* şi pe anamimi
şi pe lehabimi şi pe naftuhimi
14 şi pe patrusimi şi pe casluhimi
14 *1 Cr. 1.12.
(din care au ieşit* filistenii) şi pe
15 caftorimi. Şi Canaan a născut pe
15 *Ier. 47.4.
Sidon*, întâiul său născut, şi
**Cap. 23.3.
16 pe hetiţi**, şi pe iebusiţi, şi pe a16 *Cap. 15.19-21
17 moriţi*, şi pe ghirgasiţi, şi pe
18 heviţi, şi pe archiţi, şi pe siniţi, şi
pe arvadiţi, şi pe ţemariţi şi pe
hamatiţi. Şi, după aceasta, familiile canaaniţilord s-au împrăştiat.
19 *Cap.13.12-17; 19 Şi hotarul canaaniţilor era de la
15.18-21.
Sidon, cum mergi spre Gherar,
Num. 34.2-12
până la Gaza; cum mergi spre*
Ios. 12.7,8.
Sodoma şi Gomora şi Adma şi
20 Ţeboim, până la Leşa. Aceştia
sunt fiii lui Ham, după familiile
lor, după limbile lor, în ţările lor,
în naţiunile lor.
Urmaşii lui 21
Şi lui Sem*, tatăl tuturor coSem
piilor lui Eber, fratele cel mai
mare al lui Iafet, i s-au născut şi
21 *1 Cr. 1.17.
22 *Cap. 14.1,9. 22 lui fii. Fiii lui Sem: Elam* şi Asur

şi Arpacşad** şi Lud† şi Aram.
23 Şi fiii lui Aram: Uţ* şi Hul şi
24 Gheter şi Maş. Şi Arpacşad a
născut pe Şelah*; şi Şelah a năs25 cut pe Eber. Şi lui Eber* i s-au
născut doi fii: numele unuia era
Pelege, pentru că în zilele lui s-a
împărţit pământul; şi numele fra26 telui său era Ioctan. Şi Ioctan a
născut pe Almodad şi pe Şelef şi
27 pe Aţarmavet şi pe Ierah şi pe
28 Adoram şi pe Uzal şi pe Dicla şi
pe Obal şi pe Abimael şi pe
29 Seba şi pe Ofir şi pe Havila şi
pe Iobab. Toţi aceştia erau fiii
30 lui Ioctan. Şi locuinţa lor era de
la Meşa, cum mergi spre Sefar,
31 muntele răsăritului. Aceştia sunt
fiii lui Sem, după familiile lor,
după limbile lor, în ţările lor,
după naţiunile lor.
Acestea sunt familiile fiilor
32
lui Noe, după urmaşii lor, în naţiunile lor. Şi din aceştia* s-au
împărţit naţiunile pe pământ după potop.
Şi tot pământul aveaf o singură
11
2 limbăg şi o singură vorbire. Şi a
fost aşa: când au pornit spreh
răsărit, au găsit o câmpie în ţara
Şinearului* şi au locuit acolo.
3 Şi au spus unul către altul: „Veniţi să facem cărămizi şi să le ardem bine!“ Şi cărămida le-a fost
drept piatră şi smoala* le-a fost
4 drept tencuială. Şi au spus: „Veniţi
să ne construim o cetate şi un
turn cu vârful* până la ceruri; şi
să ne facem un nume**, ca să nu
fim împrăştiaţi† pe faţa întregu5 lui pământ!“ Şi Domnul a coborât* ca să vadă cetatea şi turnul
pe care-l construiau fiii oameni6 lor. Şi Domnul a zis: „Iată, ei sunt
un singur* popor şi toţi au o
singură limbă; şi iată ce încep să
facă! Şi acum nu vor fi împiedicaţi în nimic din ce au de gând**
7 să facă. Haidem să coborâm şi să
le încurcăm* limba acolo, ca să nu

22 **Cap. 11.10
†Is. 66.19.
23 *Iov 1.1.
Ier. 25.20.
24 *Cap. 11.12.
Lc. 3.35.
25 *1 Cr. 1.19.

32 *Cap. 9.19.

Turnul
Babel
2 *Cap. 10.10;
14.1.
Dan. 1.2.
3 *Cap. 14.10.

4 *Deut. 1.28;
9.1.
**Cap. 6.4.
2 Sam. 8.13.
†Deut. 4.27.
5 *Cap. 18.21.
Ex. 3.8;
19.11,18,20.
6 *Cap. 9.19.
Fap. 17.26.
**Ps. 2.1.

7 *Cap. 1.26.
Fap. 2.4-6.

a Etiopia şi Egipt şi Mauritania b Rebel c Sau „a ieşit Asur“ d În original aceste substantive sunt redate
prin singular e Împărţire f Lit. „era“ g Lit. „buză“ (şi în v. 6,7,9) h Sau „de la“
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7 **Cap. 42.23
Ex. 4.11.
Deut. 28.49.
Ier. 5.15.
1 Cor. 14.2,11.
8 *Cap. 10.25;
10.32; 11.7.
Ps. 92.9.
Lc. 1.51.

înţeleagă** unul limba celuilalt“.
8 Şi D omnul i-a împrăştiat* de
acolo pe faţa întregului pământ.
Şi au încetat să construiască ce9 tatea. De aceea i s-a pus numele
Babela, pentru că Domnul a încurcat* acolo limba întregului pă9 *Cap. 10.10.
mânt. Şi de acolo Domnul i-a îm1 Cor. 14.23.
prăştiat pe faţa întregului pământ.
Aceştia sunt urmaşii lui Sem*:
Urmaşii lui 10
Sem
Sem era de o sută de ani şi a
10 *Cap. 10.22.
născut
pe Arpacşad, la doi ani
1 Cr. 1.17.
11 după potop. Şi după ce a născut
pe Arpacşad, Sem a trăit cinci
sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
12
Şi Arpacşad a trăit treizeci şi
12 *Lc. 3.36.
cinci de ani şi a născut pe Şelah*.
13 Şi după ce a născut pe Şelah,
Arpacşad a trăit patru sute trei
ani; şi a născut fii şi fiice.
Şi Şelah a trăit treizeci de ani
14
15 şi a născut pe Eber. Şi după ce a
născut pe Eber, Şelah a trăit patru
sute trei ani; şi a născut fii şi fiice.
Şi Eber* a trăit treizeci şi patru
16 *1 Cr. 1.19. 16
**Lc. 3.35. 17 de ani şi a născut pe Peleg**. Şi
după ce a născut pe Peleg, Eber a
trăit patru sute treizeci de ani; şi
a născut fii şi fiice.
18
Şi Peleg a trăit treizeci de ani şi
19 a născut pe Reu. Şi după ce a născut pe Reu, Peleg a trăit două sute
nouă ani; şi a născut fii şi fiice.
20
Şi Reu a trăit treizeci şi doi de
20 *Lc. 3.35.
21 ani şi a născut pe Serug*. Şi după
ce a născut pe Serug, Reu a trăit
două sute şapte ani; şi a născut
fii şi fiice.
22
Şi Serug a trăit treizeci de ani şi
23 a născut pe Nahor. Şi după ce a
născut pe Nahor, Serug a trăit două
sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
24
Şi Nahor a trăit douăzeci şi
24 *Lc. 3.34.
nouă de ani şi a născut pe Terahb*.
25 Şi după ce a născut pe Terah,
Nahor a trăit o sută nouăsprezece
ani; şi a născut fii şi fiice.
26
Şi Terah a trăit şaptezeci de
26 *Ios. 24.2.
ani
şi a născut pe Avramc*, pe
1 Cr. 1.26.
Nahor şi pe Haran.

12:7

Şi aceştia sunt urmaşii lui Te- Familia lui
Terah
rah: Terah a născut pe Avram, pe
Nahor şi pe Haran. Şi Haran a 27 *Vers. 31.
Cap. 12.4;
28 născut pe Lotd*. Şi Haran a murit
13.10; 14.12.
în faţa tatălui său Terah, în ţara
lui de naştere, în cetatea Ur a
29 caldeenilor. Şi Avram şi Nahor* 29 *Cap. 24.10.
**Cap. 17.15;
şi-au luat soţii. Numele soţiei lui
20.12.
†Cap. 22.20;
Avram era Saraie** şi numele
24.15.
soţiei lui Nahor era Milca†, fiica
lui Haran, tatăl Milcăi şi tatăl
30 Iscăi. Şi Sarai era sterilă*: nu 30 *Cap. 16.1,2.
31 avea copii. Şi Terah a luat pe 31 *Cap. 15.7.
Neem. 9.7.
Avram, fiul său, şi pe Lot, fiul lui
Fap. 7.4.
Haran, fiul fiului său, şi pe Sarai,
**Cap. 10.19
nora sa, soţia fiului său Avram; şi
au ieşit împreună din cetatea Ur*
a caldeenilor, ca să meargă în ţara
Canaanului**. Şi au venit până la
32 Haran şi au locuit acolo. Şi zilele
lui Terah au fost două sute cinci
ani; şi Terah a murit în Haran.
12 Şi Domnul spusese lui Avram: Chemarea
„Ieşi din* ţara ta şi din rudenia ta lui Avram
15.7.
şi din casa tatălui tău, în ţara pe 1 *Cap.
Is. 41.2.
2 care ţi-o voi arăta. Şi te voi face o
Fap. 7.3.
11.8.
naţiune* mare şi te voi bine- 2 Ev.
*Cap. 17.6;
cuvânta**; şi voi face numele tău
18.18; 46.3.
Deut. 26.5.
mare şi vei fi o binecuvântare†.
1 Împ. 3.8.
3 Şi voi binecuvânta* pe cei care te
**Cap. 22.17;
24.35.
vor binecuvânta şi voi blestema
†Cap. 28.4.
pe cel care te va blestema; şi toaZah. 8.13.
Gal. 3.14.
te familiile pământului vor fi bi3 *Cap. 27.29.
4 necuvântate** în tine“. Şi Avram
Ex. 23.22.
Num. 24.9.
a plecat, cum îi spusese Domnul.
**Cap. 18.18;
Şi Lot* a mers cu el. Şi Avram
22.18; 26.4;
28.14.
era de şaptezeci şi cinci de ani
Ps. 72.17.
5 când a ieşit din Haran. Şi Avram
Fap. 3.25.
Gal. 3.8.
a luat pe Sarai, soţia sa, şi pe
Lot, fiul fratelui său, şi toate a- 4 *Cap. 11.27.
verile lor pe care le agonisiseră 5 *Cap. 13.6;
14.14.
şi sufletele* pe care le căpătase**Cap. 11.31
f
ră în Haran** şi au ieşit ca să
Ev. 11.8.
meargă în ţara Canaanului; şi au
6 venit în ţara Canaanului. Şi A- 6 *Ev. 11.9.
**Deut. 11.30
vram a străbătut* ţara până la
Jud. 7.1.
locul numit Sihem, până la ste†Cap. 10.18;
10.19; 13.7.
jarulg lui More**. Şi canaani7 ţii† erau atunci în ţară. Şi Dom- 7 *Cap. 17.1;
18.1.
nul S-a arătat* lui Avram şi i-a
27

a Încurcătură, Confuzie
b Amânare, Întârziere
e Prinţesa mea f Lit. „făcuseră“ g Sau „câmpia“

c Tată înălţat

d Văl

11
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7 **Cap. 13.15;
15.18; 17.8.
Deut. 34.4.
Ps. 105.9,11.
Fap. 7.5.
8
Gal. 3.16.
†Cap. 13.4;
13.18; 22.9.

zis: „Seminţei** tale voi da ţara
aceasta“. Şi el a zidit acolo un
altar† Domnului, care i Se arătase. Şi de acolo a trecut la muntele dinspre răsărit de Betela* şi
şi-a întins cortul, având Betelul
8 *Ios. 8.9.
spre apusb şi Ai spre răsărit; şi
**Cap. 4.26;
acolo a zidit un altar Domnului şi
13.4; 21.33.
a chemat** Numele Domnului.
9 *Cap. 13.3;
Şi Avram a plecat, mergând
20.1; 24.62. 9
înainte spre sudc*.
Avram în 10
Şi a fost o foamete* în ţară. Şi
Egipt
Avram a coborât în Egipt**, ca să
locuiască temporar acolo, pentru
10 *Cap. 26.1;
11 că foametea era mare în ţară. Şi a
43.1.
**Ps. 105.13
fost aşa: când era aproape să intre în Egipt, i-a spus soţiei sale
11 *Cap. 26.7;
29.17.
Sarai: „Iată, te rog, ştiu că eşti o
12
femeie
frumoasă* la chip. Şi va fi
12 *Cap. 20.11;
26.7.
aşa: când te vor vedea egiptenii,
vor spune: «Aceasta este soţia lui!»
Şi pe mine mă vor omorî*, iar
13 *Cap. 20.2,5; 13 pe tine te vor lăsa cu viaţă. Spu20.12.
ne*, te rog, că eşti sora mea, ca
să-mi fie bine pentru tine şi
să-mi trăiască sufletul datorită ţie“.
Şi a fost aşa: când a venit
14
14 *Mt. 5.28.
Avram în Egipt, egiptenii au văzut* că femeia era foarte fru15
moasă. Şi căpeteniile lui Faraon
15 *Cap. 20.2.
au văzut-o şi au lăudat-o lui Faraon; şi femeia a fost adusă* în
16 casa lui Faraon. Şi el s-a purtat
16 *Cap. 20.14.
bine* cu Avram datorită ei; şi el
**Cap. 13.2.
a avut** oi şi boi şi măgari şi
robi şi roabe şi măgăriţe şi cămi17 *Cap. 20.18. 17 le. Şi D omnul a lovit* cu răni
1 Cr. 16.21.
mari pe Faraon şi casa lui din
Ps. 105.14.
cauza soţiei lui Avram, Sarai.
18
Şi Faraon l-a chemat pe Avram şi
18 *Cap. 20.9;
i-a zis: „Ce mi-ai făcut? Pentru
26.10.
ce* nu mi-ai spus că este soţia
19 ta? Pentru ce ai zis: «Este sora
mea», aşa că am luat-o de soţie?
Şi acum, iată-ţi soţia: ia-o şi plea20 că!“ Şi Faraon* a poruncit oa20 *Pr. 21.1.
menilor săi pentru el, ca să-l petreacăd, pe el şi pe soţia lui şi
tot ce avea.

Şi Avram s-a suit din Egipt
13spre*
sudc, el şi soţia lui şi tot

Întoarcerea
din Egipt

2 ce

avea, şi Lot cu el. Şi Avram 1 *Cap. 12.9.
2 *Cap. 24.35.
era foarte bogat* în vite, în argint
Ps. 112.3.
Pr. 10.22.
3 şi în aur. Şi a mers în călătoriile
sale din* sud până la Betel, până 3 *Cap. 12.8,9
la locul unde fusese cortul său
4 la început, între Betel şi Ai: la 4 *Cap. 12.7,8.
**Ps. 116.17.
locul* altarului pe care-l făcuse
acolo întâi; şi acolo Avram a
chemat** Numele Domnului.
5
Dar şi Lot, care mergea cu Despărţirea
Avram, avea oi şi boi şi corturi. luideAvram
Lot
6 Şi ţara aceea nu-i încăpea ca să
6 *Cap. 12.5;
poată locui împreună, pentru că
12.16; 36.7.
bogăţia* lor era mare; şi nu pu7 teau locui împreună. Şi a fost 7 *Cap. 26.20.
**Cap. 12.6.
ceartă* între păzitorii vitelor lui
Avram şi păzitorii vitelor lui Lot.
Şi canaaniţii** şi fereziţii locuiau
8 atunci în ţară. Şi Avram a zis lui 8 *Pr. 15.18;
20.3.
Lot: „Te rog, să nu fie ceartă*
1 Cor. 6.7.
între mine şi tine şi între păzitorii mei şi păzitorii tăi, pentru că
9 suntem fraţie. Nu* este toată ţara 9 *Cap. 20.15;
înaintea ta? Desparte-te, te rog, de
34.10.
**Ev. 12.14.
mine: dacă** tu vei merge la
Iac. 3.17.
stânga, eu voi merge la dreapta;
şi dacă tu la dreapta, eu voi merge
10 la stânga“. Şi Lot şi-a ridicat ochii 10 *Cap. 19.17.
Deut. 34.3.
şi a văzut toată câmpia* IordaPs. 107.34.
nului, că era bine udată peste tot,
**Cap. 19.24;
19.25.
înainte de a nimici** D omnul
†Cap. 2.10.
Sodomaf şi Gomorag, ca grădina†
Is. 51.3.
††Cap. 14.2,8;
Domnului, ca ţara Egiptului, cum
19.22.
h
11 mergi spre Ţoar ††. Şi Lot şi-a
ales pentru sine toată câmpia
Iordanului; şi Lot a plecat spre
răsărit. Şi s-au despărţit unul de
12 altul: Avram a locuit în ţara Ca- 12 *Cap. 19.29.
naanului, iar Lot* a locuit în ce**Cap. 14.12;
19.1.
tăţile câmpiei şi şi-a întins** cor2 Pet. 2.7,8.
13 turile până la Sodoma. Şi oamenii 13 *Cap. 18.24.
Ezec. 16.49.
din Sodoma erau răi* şi mari
**Cap. 6.11;
păcătoşi înaintea** Domnului.
39.9.
Şi Domnul a zis lui Avram, Promisiunea
14
dată lui
după ce se despărţise Lot de el:
Avram
„Ridică-ţi ochii acum şi priveşte
14 *Cap. 28.14.
din locul unde eşti spre nord* şi
Deut. 3.27.

a Casa lui Dumnezeu
b Lit. „spre mare“
c Neghev, sudul Canaanului
d Sau „să-l trimită“, „să-l
înlăture“ e Ebr. „bărbaţi fraţi“ f Ardere, Calcinare g Scufundare, Poporul fricii h Zor (sau Zar),
în Egipt: nu Bela (Cap. 14.8)
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spre sud şi spre răsărit şi spre
15 *Cap. 12.7. 15 apus. Pentru că toată ţara pe care
Num. 34.12.
o vezi ţi-o voi da ţie* şi seminDeut. 34.4.
16
ţei** tale pentru totdeauna. Şi voi
Fap. 7.5.
**2 Cr. 20.7.
face sămânţa ta ca pulberea* păPs. 37.22,29;
mântului;
aşa că, dacă poate ci112.2.
16 *Cap. 22.17.
neva număra pulberea pământului,
Num. 23.10.
1 Împ. 4.20. 17 şi sămânţa ta va fi numărată. RiIs. 48.19.
dică-te, cutreieră* ţara în lungul
Ier. 33.22.
şi
în latul ei, pentru că ţie ţi-o voi
Ev. 11.12.
da“.
17 *Num. 13.17;
13.24.
18
Atunci Avram şi-a ridicat cor18 *Cap. 14.13.
tul şi a venit şi a locuit* lângă
**Cap.35.27;
37.14.
stejarii lui Mamre, care sunt în
†Cap. 8.20.
Hebron**; şi acolo a zidit un altar† Domnului.
Avram
14 Şi a fost aşa: în zilele lui
învinge pe
Amrafel, împăratul Şinearului*,
împăraţi
lui Arioc, împăratul Elasarului, lui
1 *Cap. 10.10.
Chedorlaomer, împăratul Ela**Cap. 10.22
mului**, şi lui Tideal, împăratul
Is. 11.11.
Dan. 8.2.
2 Goimuluia, ei au făcut război cu
Bera, împăratul Sodomei, şi cu
2 *Cap. 10.19.
Deut. 29.23.
Birşa, împăratul Gomorei, cu
**Cap. 13.10;
Şineab, împăratul Admei*, şi cu
19.22.
Şemeeber, împăratul Ţeboimului,
şi cu împăratul Belei, adică al
3 *Num. 34.12 3 Ţoarului**. Toţi aceştia s-au
Deut. 3.17.
strâns împreună în Valea Sidim*,
Ios. 3.16.
4
adică Marea Sărată. Slujiseră
Ps. 107.34.
doisprezece ani lui Chedorlaomer; şi în anul al treisprezecelea
5 s-au răsculat. Şi, în anul al pai5 *Cap. 15.20.
sprezecelea, Chedorlaomer şi îmDeut. 3.11.
Ios. 12.4.
păraţii care erau cu el au venit
**Deut. 2.20.
şi au bătut pe refaimiţi* în Aşte†Deut. 2.10,11
††Num. 32.37
rot-Carnaim, şi pe zuzimi** în
Ham, şi pe emimi† în Şave-Chi6 *Cap. 36.20. 6 riataim††, şi pe horiţi* în munteDeut.2.12,22.
le lor, Seir, până la El-Paranb**,
**Cap. 21.21
Num. 10.12. 7 care este lângă pustiu. Şi s-au întors şi au venit la En-Mişpat, care
7 *Num. 13.26
este Cades*, şi au bătut tot teri**2 Cr. 20.2.
toriul amaleciţilor, precum şi pe
amoriţi, care locuiau în Haţaţon8 Tamar**. Şi împăratul Sodomei
şi împăratul Gomorei şi împăratul Admei şi împăratul Ţeboimului şi împăratul Belei, adică al
a Sau „împăratul naţiunilor“

14:19

Ţoarului, au ieşit şi s-au aşezat în 8 *Cap. 14.3.
poziţie de bătaie împotriva lor
9 în Valea Sidim*: împotriva lui
Chedorlaomer, împăratul Elamului, şi a lui Tideal, împăratul Goimului, şi a lui Amrafel, împăratul Şinearului, şi a lui Arioc, împăratul Elasarului: patru împă10 raţi împotriva a cinci. Şi Valea 10 *Cap. 11.3.
**Cap. 19.17;
Sidim era plină cu gropi de smoa19.30.
lă*. Şi împăratul Sodomei şi al
Gomorei au fugit şi au căzut acolo; şi cei care au rămas au fugit
11 la munte**. Şi au luat toate bo11 *Vers. 16,21.
găţiile* din Sodoma şi din Gomora şi toată hrana lor şi au ple12 cat. Şi au luat pe Lot, fiul* frate- 12 *Cap. 11.27;
12.5.
lui lui Avram, şi bogăţiile lui şi
**Cap. 13.12
au plecat; pentru că el locuia** în
Sodoma.
13
Şi unul care scăpase a venit şi 13 *Cap. 40.15.
Ex. 3.18.
a spus lui Avram, evreulc*. Şi el
**Cap. 13.18
locuia la** stejarii lui Mamre, a†Vers. 24.
Cap. 21.27;
moritul, fratele lui Eşcol şi frate21.32.
le lui Aner: şi aceştia erau aliaţi†
14 cu Avram. Şi Avram a auzit că 14 *Cap. 13.8;
14.12.
fratele* său fusese luat captiv şi a
**Cap. 15.3;
scos pe oamenii săi deprinşi la
17.12,27.
Ecl. 2.7.
arme, născuţi** în casa lui, trei sute
†Deut. 34.1.
optsprezece, şi i-a urmărit până la
Jud. 18.29.
1 Împ. 15.20
15 Dan†. Şi noaptea şi-a împărţit*
oamenii împotriva lor, el şi robii 15 *Jud. 7.16.
Is. 41.2,3.
săi, şi i-au bătut şi i-au urmărit
**Cap. 15.2.
până la Hoba, care este la stânga
16 Damascului**. Şi a adus înapoi*
Sam. 30.8;
toate bogăţiile şi a adus înapoi şi 16 *1
30.18,19.
pe Lot, fratele său, şi bogăţiile lui
şi pe femei şi pe popor.
Şi împăratul Sodomei a ieşit* Melhisedec
17
să-l întâmpine în Valea Şave, a- binecuvântează pe Avram
dică Valea Împăratului**, pe când
11.34.
se întorcea de la înfrângeread lui 17 *Jud.
1 Sam. 18.6.
Chedorlaomer şi a împăraţilor
Ev. 7.1.
**2 Sam. 18.18
18 care erau cu el. Şi Melhisedece*,
18 *Ps. 110.4.
f
împăratul Salemului , a adus
Ev. 5.6.
**Mica 6.6.
pâine şi vin. Şi el era preot al
Fap. 16.17.
g
19 Dumnezeului** Preaînalt . Şi el
l-a binecuvântat şi a spus: „Bine- 19 *Rut 3.10.
2 Sam. 2.5.
cuvântat* să fie Avram de Dum-

b Sau „până la terebintul din Paran“

c Cei mai mulţi consideră că sensul

este „cel de dincolo de Eufrat“, dar ar putea să provină de la numele Eber, din genealogia lui Avram (Cap.
10.21) d Lit. „masacrarea“ e Împărat al dreptăţii f Păcii g Ebr. „El Elyon“
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19 **Vers. 22.
Mt. 11.25.
20 *Cap. 24.27.
**Ev. 7.4.

22 *Ex. 6.8.
Dan. 12.7.
Apoc. 10.5,6.

23 *2 Împ. 5.16.
Est. 9.15,16.

24 *Vers. 13.

Sămânţa
lui Avram
1 *Cap. 46.2.
Dan. 10.1.
Fap. 10.10,17
**Cap. 21.17;
26.24.
Is. 41.10.
Dan. 10.12.
†Ps. 3.3; 5.12.
††Ps. 16.5;
58.11.
Pr. 11.18.
3 *Cap. 14.14.
4 *2 Sam. 7.12;
16.11.
2 Cr. 32.21.
Gal. 4.28.
5 *Ps. 147.4.
Ier. 33.22.
**Cap. 22.17;
26.4.
Ex. 32.13.
Deut. 1.10;
10.22.
1 Cr. 27.23.
Rom. 4.18.
Ev. 11.12.
6 *Rom. 4.3,9,22
Gal. 3.6.
Iac. 2.23.
**Ps. 106.31.

Legământul
cu Avram

7 *Cap. 12.1.
**Cap. 11.28;
11.31.
†Cap. 13.15,17
Ps. 105.44.
8 *Cap. 24.13;
24.14.
Jud. 6.17,37.
1 Sam. 14.9,10
2 Împ. 20.8.
Lc. 1.18.

14

nezeul Preaînalt, Stăpânul** ce-

20 rurilor şi al pământului. Şi bine-

cuvântat* să fie Dumnezeul Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi
în mâna ta“. Şi Avram i-a dat ze21 ciuială** din toate. Şi împăratul
Sodomei a zis lui Avram: „Dă-mi
oameniia şi ia bunurile pentru
22 tine!“ Şi Avram a spus împăratului Sodomei: „Mi-am* ridicat
mânab spre Domnul Dumnezeul
Preaînalt, Stăpânul cerurilor şi al
23 pământului, că* nu voi lua un fir
de aţă sau o curea de sanda din
toate ale tale, ca să nu zici: «Am
24 îmbogăţit pe Avram!»; nimic pentru minec, numai ceea ce au mâncat tinerii şi partea oamenilor care
au mers cu mine: Aner, Eşcol şi
Mamre; ei* să-şi ia partea lor“.
15 După aceste lucruri, cuvântul
D omnului a fost către Avram
într-o viziune*, zicând: „Nu te
teme**, Avrame! Eu sunt scutul†
tău şi răsplata†† ta foarte mare“.
2 Şi Avram a zis: „Doamne Dumnezeuled, ce-mi vei da? pentru că
mă duce fără copii şi cel care va
fi stăpânulf casei mele este Elie3 zerh din Damasc“. Şi Avram a
spus: „Iată, nu mi-ai dat sămânţă
şi, iată, un fiu* al casei mele este
4 moştenitorul meu“. Şi, iată, cuvântul Domnului a fost către el,
zicând: „Nu acesta va fi moştenitorul tău, ci cel care va ieşi*
din tine va fi moştenitorul tău“.
5 Şi l-a scos afară şi i-a zis: „Priveşte acum spre ceruri şi numără*
stelele, dacă le poţi număra!“ Şi
i-a zis: „Aşa** va fi sămânţa ta!“
6 Şi el L-a crezut* pe Domnul; şi El
i-a socotit** aceasta ca dreptate.
Şi i-a zis: „Eu sunt Domnul
7
care te-am scos* din cetatea Ur**
a caldeenilor, ca să-ţi dau† ţara
8 aceasta s-o stăpâneşti“. Şi el a
zis: „Doamne Dumnezeuled, cum*

voi cunoaşte că o voi stăpâni?“
El i-a zis: „Adu-Mi o juncană
de trei ani şi o capră de trei ani
şi un berbec de trei ani şi o tur10 turea şi un pui de porumbel“. Şi
I-a adus toate acestea şi le-a despicat* prin mijloc şi a pus fiecare
jumătate în faţa celeilalte; dar
11 n-a despicat păsările**. Şi au
coborât păsări răpitoare peste
trupurile moarte; şi Avram le-a
12 alungat. Şi, pe când asfinţea soarele, un somn* adânc a căzut peste Avram; şi, iată, l-a cuprins groa13 za unui mare întuneric. Şi El i-a
zis lui Avram: „Cu adevărat să ştii
că sămânţa ta va locui* temporar
într-o ţară care nu este a sa şi îi
vor înrobi şi îi vor asupri** patru
14 sute† de ani. Dar şi pe naţiunea
aceea care îi va înrobi o voi judeca* Eu; şi după aceea vor ieşi
15 cu mare** avere. Şi tu vei merge*
în pace la părinţii** tăi; vei fi
înmormântat la o bună† bătrâne16 ţe. Şi în a patra* generaţie se vor
întoarce aici, pentru că nelegiuirea** amoriţilor nu† este încă
17 deplină“. Şi a fost aşa: după ce a
asfinţit soarele, s-a făcut întuneric
şi iată un cuptor fumegând şi o
flacără de foc care a trecut* printre
18 acele bucăţi. În ziua aceea, Domnul a încheiat un legământ* cu
Avram, zicând: „Am dat** ţara
aceasta seminţei tale, de la râulh
Egiptului până† la râul cel mare,
19 râul Eufrat: pe cheniţi* şi pe che20 niziţi şi pe cadmoniţi şi pe hetiţi
21 şi pe fereziţi şi pe refaimiţii şi
pe amoriţi şi pe canaaniţi şi pe
ghirgasiţi şi pe iebusiţi“.
Şi Sarai*, soţia lui Avram, nu-i
16născuse**
copii. Şi ea avea o
roabă† egipteancă; şi numele ei
2 era Agar††. Şi Sarai i-a spus lui
Avram: „Iată, acum Domnul m-a
închis* ca să nu nasc; intră**, te
9 Şi

a Sau „sufletele“
b Am jurat
c Unele texte omit „nimic pentru mine“
d Ebr. „Adonai Yahve“ e Sau „plec“ f Lit. „fiul averii“ g Dumnezeu este
ajutorul meu h Sau „pârâul“ (nu Nilul, ci un pârâu în sudul Neghevului)
i Sau „uriaşi“

10 *Ier. 34.18;
34.19.
**Lev. 1.17.

12 *Cap. 2.21;
28.11.
Iov 4.13;
33.15.
13 *Ex. 12.40.
Ps. 105.23.
Fap. 7.6.
**Ex. 1.11.
Deut. 5.15.
Ps. 105.25.
†Gal. 3.17.
14 *Ex. 6.6.
Deut. 6.22.
**Ex. 12.36.
Ps. 105.37.
15 *Iov. 5.26.
**Fap. 13.36.
†Cap. 25.8;
47.30.
16 *Ex. 12.40.
**1 Împ. 21.26
†Dan. 8.23.
Mt. 23.32.
1 Tes. 2.16.
17 *Ier. 34.18,19
18 *Cap. 6.18.
**Cap. 12.7.
Deut. 34.4.
Ios. 21.43.
Fap. 7.5.
†Ex. 23.31.
Num. 34.3.
Deut. 1.7; 11.24
Ios. 1.4.
1 Împ. 4.21.
2 Cr. 9.26.
Neem. 9.8.
Ps. 105.11.
Is. 27.12.
19 *Ex. 3.17;
23.28.
Ios. 24.11.

Avram şi
Agar
1 *Cap. 11.30.
**Cap. 15.2,3
†Cap. 12.16;
21.9.
††Gal. 4.24.
2 *Cap. 20.18;
30.2.
1 Sam. 1.5,6.
**Cap. 30.3,9.
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2 †Cap. 3.17.

rog, la roaba mea; poate că-mi
voi zidi o casă prin ea“. Şi Avram
3 a ascultat† de glasul lui Sarai. Şi
3 *Cap. 12.4,5.
Sarai, soţia lui Avram, a luat pe
Agar, egipteanca, roaba sa, după
ce Avram locuise zece* ani în ţara
Canaanului, şi a dat-o de soţie
soţului său Avram.
4 *2 Sam. 6.16 4
Şi el a intrat la Agar şi ea a
Pr. 30.21,23.
rămas însărcinată. Şi când a văzut ea că a rămas însărcinată,
stăpâna sa a fost dispreţuită* în
5 ochii ei. Şi Sarai i-a spus lui Avram:
5 *Ier. 51.35.
**Cap. 31.53
„Nedreptatea* mea să fie asupra
Ex. 5.21.
ta! Eu am dat pe roaba mea la
1 Sam. 24.12
sânul tău; şi ea vede că a rămas
însărcinată şi eu sunt dispreţuită
în ochii ei; Domnul** să judece
între mine şi tine“. Şi Avram i-a
6
6 *Pr. 15.1.
1 Pet. 3.7.
zis* lui Sarai: „Iată, roaba ta este
**Iov 2.6.
în mâna** ta: fă-i ce este bine în
Ps. 106.41,42
Ier. 38.5.
ochii tăi“. Şi Sarai a asuprit-o; şi
†Ex. 2.15.
ea a fugit† dinaintea ei.
Fuga Agarei. 7
Şi Îngerul* D omnului a găNaşterea lui
sit-o lângă un izvor de apă în
Ismael
pustiu, lângă izvorul din calea
7 *Cap. 22.11;
48.16.
8 spre Şur**. Şi i-a zis: „Agara, roaba
Ex. 3.2.
lui Sarai, de unde* vii? şi unde
Jud. 6.11.
Zah. 12.8.
mergi?“ Şi ea a zis: „Fug dinaintea
**Cap. 20.1;
9
lui Sarai, stăpâna mea“. Şi Înge25.18.
Ex. 15.22.
rul Domnului i-a zis: „Întoarce-te
8 *Cap. 3.9.
la stăpâna ta şi supune-te* eib“.
1 Împ. 19.9;
19.13.
10 Şi Îngerul* Domnului i-a zis: „Îţi
9 *Tit 2.9.
voi înmulţi** sămânţa foarte mult,
1 Pet. 2.18.
10 *Cap. 22.15.
încât nu se va putea număra da**Cap.17.20;
torită mulţimii“. Şi Îngerul Dom11
21.18; 25.12.
nului i-a zis: „Iată, ai rămas în11 *Cap. 17.19.
sărcinată şi vei naşte un fiu; şi-i
Mt. 1.21.
Lc. 1.13,31.
vei pune* numele Ismaelc, pentru
**Ex. 2.23;
că Domnul a auzit** întristarea
2.24; 3.7,9.
12 ta. Şi el va fi un măgar* sălba12 *Cap. 21.20.
tic de om; mâna lui va fi împoIov 24.5;
triva tuturor şi mâna tuturor îm39.5-8.
**Cap. 25.18
potriva lui; şi va locui** în faţa
13 *Cap. 31.42; 13 tuturor fraţilor săi“. Şi ea a pus
32.30.
numele Domnului care-i vorbise:
Ps. 139.1-12.
„Tu eşti Dumnezeul care veded“.
Pentru că ea a zis: „M-am uitat*
eu chiar aici după Cel care mă

14 vede?e“ De aceea fântâna s-a nu- 14 *Cap. 24.62;
25.11.

mit fântâna* Lahai-Roi; iată, ea
**Cap. 14.7.
Num. 13.26.
este între Cades** şi Bered.
Şi Agar a născut* lui Avram un 15 *Gal. 4.22,23
15
fiu; şi Avram a pus fiului său pe
care l-a născut Agar, numele Is16 mael. Şi Avram era de optzeci şi 16 *Cap. 12.4.
şase* de ani când Agar a născut lui
Avram pe Ismael.
lui
17 Şi Avram era de nouăzeci şi Numele
Avram
nouă de ani; şi D omnul S-a arăschimbat în
tat* lui Avram şi i-a zis: „Eu**
Avraam
sunt Dumnezeul Atotputernicf: 1 *Cap. 12.1,7.
**Cap. 28.3.
umblă† înaintea feţei Mele şi fii
Ex. 6.3.
2 integru††. Şi voi încheia legăDeut. 10.17.
†Cap. 5.22;
mântul* Meu între Mine şi tine
48.15.
şi te voi înmulţi** foarte mult“.
1 Împ. 2.4; 8.25
2 Împ. 20.3.
3 Şi Avram a căzut* cu faţa la pă††Deut. 18.13
g
mânt ; şi Dumnezeu a vorbit cu
Iov 1.1.
Mt. 5.48.
4 el, zicând: „Eu sunth: iată, legă2 *Cap. 15.18.
mântul Meu este cu tine şi tu vei
**Cap. 12.2.
fi tatăl* unei mulţimi de naţiuni. 3 *Cap. 18.2.
4 *Cap. 35.11.
5 Şi numele tău nu se va mai cheRom. 4.11,12.
Gal. 3.29.
ma Avram, ci numele* tău va fi
5 *Neem. 9.7.
i
Avraam , pentru că te-am făcut**
**Rom. 4.17
6 tatăl unei mulţimi de naţiuni. Şi 6 *Cap. 17.16;
35.11.
te voi face foarte roditor şi voi
Mt. 1.6.
face naţiuni din tine şi împăraţi* 7 *Cap. 17.13,19
Ps. 105.9,10.
7 vor ieşi din tine. Şi voi întări leLc. 1.55.
gământul Meu între Mine şi tine
**Cap. 26.24
Lev. 11.45;
şi sămânţa ta după tine în gene26.12,45.
raţiile lor, ca legământ* pentru totEv. 11.16.
†Cap. 28.13.
deauna, ca să-ţi fiu** Dumnezeu,
Rom. 9.8.
ţie şi seminţei† tale după tine.
Gal. 3.16.
8 Şi îţi voi da* ţie şi seminţei tale 8 *Cap. 12.7;
13.15.
după tine ţara locuinţelor tale
**Cap. 23.4;
28.4.
temporare**, toată ţara Canaa†Ex. 6.7.
nului, în stăpânire pentru totdeauLev. 26.12.
na; şi Eu voi fi† Dumnezeul lor“.
Şi Dumnezeu a zis lui Avra- Circumcizia
9
am: „Să păzeşti* legământul
Meu, tu şi sămânţa ta după tine, 9 *Ex. 19.5.
10 în generaţiile lor. Acesta este le- 10 *Ioan 7.22.
Fap. 7.8.
gământul Meu pe care-l veţi
Rom. 4.11.
păzi între Mine şi tine şi sămânţa
ta după tine: orice bărbat dintre
11 voi să fie circumcis j*. Şi veţi
fi circumcişi în carnea prepuţului vostru; şi acesta va fi un

a Fugă

b Lit. „sub mâinile ei“ c Dumnezeu aude d Sau „care mă vede“; sau „Tu eşti Dumnezeul care
Se descoperă“ e Sau „N-am văzut eu chiar aici, după ce S-a descoperit?“ f Ebr. „El Şadai“ g Lit. „pe
faţa sa“ h Sau „Cât despre Mine“ i Tată al unei mulţimi j Să fie tăiat împrejur
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11 *Ex. 12.48.
Deut. 10.16.

semn* al legământului între Mine
12 şi voi. Şi cel care este de opt zile
12 *Lev. 12.3.
va fi circumcis* între voi, orice
Lc. 2.21.
parte bărbătească în generaţiile
Filip. 3.5.
voas-tre: cel născut în casă sau
cum-părat cu argint, de la orice
străin care nu este din sămânţa ta.
13 Cel născut în casa ta şi cel cumpărat cu argintul tău trebuie circumcişi; şi legământul Meu va
fi în carnea voastră ca un legământ pentru totdeauna. Şi partea
14
14 *Ex. 4.24-26
bărbătească necircumcisă, cel
care n-a fost circumcis în carnea
prepuţului său, sufletul acela va fi
nimicit* din poporul său: a călcat
legământul Meu“.
Sarai se 15
Şi Dumnezeu a zis lui Avranumeşte
am:
„Cât despre Sarai, soţia ta,
Sara
n-o vei mai chema pe nume Saa
16 *Cap. 18.10. 16 rai, ci numele ei va fi Sara . Şi o
**Cap. 35.11
voi binecuvânta şi-ţi voi da* şi
Gal. 4.31.
un
fiu din ea; şi o voi binecuvânta
1 Pet. 3.6.
şi va fi** mamă de naţiuni: împăraţi de popoare vor fi din ea“.
17 *Cap. 17.3. 17 Şi Avraam a căzut* cu faţa la
**Cap.18.12;
pământ şi a râs**, zicând în inima
21.6.
lui: „I se va naşte copil celui de o
sută de ani? Şi va naşte Sara, ca18 re este de nouăzeci de ani?“ Şi
Avraam a zis lui Dumnezeu: „Oh,
să trăiască Ismael înaintea Ta!“
19 Şi Dumnezeu a zis: „Cu adevărat,
19 *Cap. 18.10;
Sara, soţia ta, îţi va naşte* un fiu
21.2.
Gal. 4.28.
şi-i vei pune numele Isaac. Şi voi
întări legământul Meu cu el, ca
legământ pentru totdeauna pen20 *Cap. 16.10. 20 tru sămânţa lui după el. Şi pen**Cap. 25.12;
tru Ismael te-am ascultat. Iată,
25.16.
l-am binecuvântat şi-l voi face
†Cap. 21.18.
să fie roditor* şi-l voi înmulţi
foarte mult: va naşte doisprezece** conducători şi-l voi face†
21 o naţiune mare. Dar legământul
21 *Cap. 17.19;
Meu îl voi întări cu Isaac, pe care*
18.14; 21.2.
ţi-l va naşte Sara anul viitor, la
timpul hotărât“. Şi a încetat de
22
22 *Cap. 18.33;
35.13.
vorbit cu el; şi Dumnezeu S-a
înălţat* de la Avraam.
Circumcizia 23
Şi Avraam a luat pe Ismael,
lui Avraam şi
fiul său, şi pe toţi cei născuţi* în
a casei lui
23 *Cap. 14.14.

16

a Prinţesă

b Sau „în apropierea“

casa lui şi pe toţi cei cumpăraţi 23 **Cap.17.9-11
cu argintul lui – pe orice parte bărbătească dintre oamenii casei lui
Avraam – şi a circumcis carnea prepuţului lor chiar în ziua aceea,
24 *Rom. 4.11.
24 cum** îi zisese Dumnezeu. Şi
Avraam era de nouăzeci şi nouă
de ani când a fost circumcis* în
25 carnea prepuţului său. Şi Ismael, 25 *Cap. 16.16.
fiul său, era de treisprezece* ani
când a fost circumcis în carnea
26 prepuţului său. Chiar în aceeaşi zi
au fost circumcişi Avraam şi Is27 mael, fiul său. Şi toţi bărbaţii* 27 *Cap. 18.19.
casei sale, născuţi în casa lui sau
cumpăraţi cu argint dintre fiii
străinului, au fost circumcişi cu el.
18 Şi D omnul i S-a arătat* la Promisiunea
lui
stejarii lui Mamre, pe când şedea naşterii
Isaac
la intrarea cortului său, în arşiţa
1 *Cap. 13.18;
2 zilei. Şi el şi-a ridicat ochii şi
14.13.
s-a uitat şi, iată, trei bărbaţi stă- 2 *Cap. 18.16;
18.22; 32.24.
teau* înainteab lui. Şi, când i-a
Ios. 5.13.
Jud. 13.6-11.
văzut, a alergat** în întâmpina**Cap. 19.1.
rea lor de la intrarea cortului şi
Ev. 13.2.
3 s-a plecat cu faţa la pământ, şi
1 Pet. 4.9.
a zis: „Doamne, acum dacă am
căpătat favoare în ochii Tăi, nu
4 trece, Te rog, de la robul Tău. Să
4 *Cap. 19.2;
se aducă acum puţină* apă şi să
24.32; 43.24.
vă spălaţi picioarele şi să vă o5 dihniţi sub acest copac. Şi voi a- 5 *Jud. 6.18;
13.15.
duce o bucată de pâine* şi întă**Jud. 19.5.
riţi-vă inima**; apoi veţi merge
Ps. 104.15.
†Cap. 19.8;
mai departe; pentru că de aceea†
33.10.
aţi trecut pe la robul vostru“. Şi ei
au zis: „Fă aşa cum ai zis“.
Şi Avraam s-a dus repede în
6
cort la Sara şi i-a zis: „Ia repede
trei măsuri de floare de făină, fră7 mântă şi fă turte“. Şi Avraam a
alergat la cireadă şi a luat un viţel tânăr şi bun şi l-a dat slujitoruluic, şi el s-a grăbit să-l pregă8 tească. Şi a luat unt* şi lapte şi 8 *Cap. 19.3.
viţelul pe care-l pregătise şi le-a
pus înaintea lor. Şi el stătea lângă ei sub copac şi ei mâncau.
9
Şi ei i-au zis: „Unde este Sa- 9 *Cap. 24.67.
ra, soţia ta?“ Şi el a zis: „Iată, în
10 cort*“. Şi El i-a zis: „Mă voi întoarc Lit. „tânărului“

GENEZA
10 *2 Împ. 4.16.
**Cap. 17.19;
21.2.
Rom. 9.9.

ce negreşit la tine la anul*, pe
timpul acestaa, şi, iată, Sara**,
soţia ta, va avea un fiu“. Şi Sara
asculta la intrarea cortului, care
11 era în spatele lui. Şi Avraam* şi
11 *Cap. 17.17.
Sara erau bătrâni, înaintaţi în
Rom. 4.19.
Ev. 11.11,12.
zile; Sarei îi încetase rânduiala**
**Cap. 31.35
12 femeilor. Şi Sara a râs* în sine,
12 *Cap. 17.17.
zicând: „După ce am îmbătrâ**Lc. 1.18.
nit**, să mai am eu plăcere?...
†1 Pet. 3.6.
domnul† meu de asemenea este
13 bătrân“. Şi D omnul a zis lui
Avraam: „Pentru ce a râs Sara, zicând: «Cu adevărat să mai nasc
14 *Ier. 32.17. 14 eu, care sunt bătrână?» Este* ceZah. 8.6.
va prea greub pentru Domnul?
Mt. 3.9; 19.26
La timpul hotărât Mă voi întoarLc. 1.37.
**Cap. 17.21
ce la tine, la anul** pe vremea
2 Împ. 4.16.
aceasta, şi Sara va avea un fiu“.
15 Şi Sara a tăgăduit, zicând: „N-am
râs!“ Pentru că se temea. Şi El
i-a zis: „Ba da, ai râs“.
Mijlocirea 16
Şi bărbaţii* aceia s-au ridilui Avraam
cat
de
acolo şi s-au uitat spre Sopentru
doma; şi Avraam mergea cu ei
Sodoma
16 *Cap. 19.1. 17 să-i** conducă. Şi Domnul a zis:
**Rom. 15.24
„Să ascund* Eu de Avraam ce**
3 Ioan 6.
17 *Ps. 25.14. 18 fac? Pentru că Avraam va fi, în
Amos 3.7.
adevăr, o naţiune mare şi puterIoan 15.15.
nică şi toate* naţiunile pământu**Cap. 19.24
18 *Cap. 12.3;
lui vor fi binecuvântate în el.
22.18.
19 Pentru că l-am cunoscut că va
Fap. 3.25.
Gal. 3.8.
poruncic* copiilor săi şi casei
19 *Deut. 4.9;
sale după el să ţină calea** Dom4.10; 6.7.
Ios. 24.15.
nului, să facă dreptate şi judecaEf. 6.4.
tă, ca D omnul să aducă peste
**Deut.1.36.
20 Avraam ce a vorbit despre el“. Şi
20 *Cap. 19.13.
Domnul a zis: „Pentru că strigăIac. 5.4.
tul* Sodomei şi Gomorei este
mare şi pentru că păcatul lor este
21 *Cap. 11.5. 21 foarte greu, voi coborî* acum şi
Ex. 3.8.
voi vedea dacă au făcut în totul
Ps. 14.2.
după strigătul care a venit la
**Deut. 8.2;
13.3.
Mine; şi, dacă nu, voi şti**“.
Ios. 22.22.
Şi bărbaţii aceia s-au întors
22
Lc. 16.15.
2 Cor. 11.11.
de acolo şi au mers spre Sodoma;
23 *Ev. 10.22. 23 şi Avraam stătea încă înaintea
**Ex. 23.7.
Domnului. Şi Avraam s-a aproNum. 16.22.
piat* şi a zis: „Vei nimici** Tu şi
2 Sam. 24.17
Ps. 11.4-7. 24 pe cel drept cu cel rău? Poate
că* sunt cincizeci de oameni
24 *Ier. 5.1.
a Lit. „la timpul vieţii“

b Sau „prea minunat“

drepţi în cetate: vei nimici Tu
şi nu vei cruţad locul, pentru cei
cincizeci de oameni drepţi care
25 sunt în el? Departe de Tine să faci
aşa, să omori pe cel drept* cu cel
rău şi cel drept să fie ca şi cel
rău; departe de Tine! Nu va face
dreptate** Judecătorul întregului
26 pământ?“ Şi Domnul i-a zis: „Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de
oameni drepţi* în cetate, atunci
voi cruţa tot locul pentru aceştia“.
27 Şi Avraam a răspuns şi a zis: „Iată
acum, am îndrăznit* să vorbesc
Domnului, eu, care sunt pulbe28 re** şi cenuşă. Poate că vor lipsi
cinci din cei cincizeci de oameni
drepţi: vei nimici Tu toată cetatea pentru cei cinci?“ Şi El i-a zis:
„N-o voi nimici, dacă voi găsi
29 acolo patruzeci şi cinci“. Şi el
I-a mai vorbit din nou, zicând:
„Poate că se vor găsi acolo patruzeci!“ Şi El i-a zis: „N-o voi face,
30 pentru cei patruzeci“. Şi el a zis:
„Să nu Se mânie Domnul, şi voi
vorbi: poate că se vor găsi acolo
treizeci“. Şi El i-a zis: „N-o voi
face, dacă voi găsi acolo treizeci“.
31 Şi el a zis: „Iată acum, am îndrăznit să vorbesc Domnului: poate
că se vor găsi acolo douăzeci“.
Şi El i-a zis: „Pentru cei douăzeci,
32 n-o voi nimici“. Şi el a zis: „Oh,
să nu Se mânie* Domnul, şi voi
mai vorbi numai de data aceasta: poate că** zece se vor găsi
acolo“. Şi El i-a zis: „N-o voi nimi33 ci, pentru cei zece“. Şi Domnul
a plecat* după ce a încetat să mai
vorbească lui Avraam. Şi Avraam s-a întors la locul său.
19 Şi cei doi îngeri* au venit la
Sodoma seara. Şi Lot şedea la
poarta Sodomei. Şi Lot i-a văzut
şi s-a ridicat să-i întâmpine** şi
s-a plecat cu faţa la pământ.
2 Şi a zis: „Iată acum, domnii mei,
abateţi-vă*, vă rog, în casa robului vostru şi rămâneţi peste
noapte şi spălaţi-vă** picioare-

c Sau „l-am ales ca să poruncească“

19:2

25 *Iov 8.20.
Is. 3.10,11.
**Deut. 1.16;
1.17; 32.4.
Iov 8.3; 34.17
Ps. 58.11;
94.2.
Rom. 3.6.
26 *Ier. 5.1.
Ezec. 22.30.
27 *Lc. 18.1.
**Cap. 3.19.
Iov 4.19;
30.19; 42.6.
Ecl. 12.7.
1 Cor. 15.47;
15.48.

32 *Jud. 6.39.
**Iac. 5.16.

33 *Cap. 17.22;
35.13.

Îngerii la
Sodoma
1 *Cap. 18.22.
**Cap. 18.1-5

2 *Ev. 13.3.
**Cap. 18.4.

d Sau „nu vei ierta“
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2 †Lc. 24.28.

le; şi vă veţi scula de dimineaţă
şi vă veţi duce pe calea voastră“.
Şi ei au zis: „Nu†, ci vom rămâne
3 noaptea în loc deschisa“. Şi a stă3 *Cap. 18.8.
ruit mult de ei; şi ei s-au abătut
la el şi au intrat în casa lui. Şi
le-a pregătit* o masă şi a copt a4 *Cap. 13.13; 4 zime; şi au mâncat. Şi, mai îna18.20.
inte de a se culca ei, bărbaţii cetăţii*, bărbaţii din Sodoma, au
înconjurat casa de la tânăr până
la bătrân, tot poporul până la
5 ultimul. Şi au chemat* pe Lot şi
5 *Is. 3.9.
**Jud. 19.22.
i-au zis: „Unde sunt bărbaţii care
†Cap. 4.1.
au intrat la tine astă-noapte?
Lev. 18.22.
Rom. 1.24,27
Scoate-i** afară la noi, ca să-i
Iuda 7.
6 cunoaştem†“. Şi Lot a ieşit* la ei
6 *Jud. 19.23.
la intrare şi a încuiat uşa după
7 el. Şi a zis: „Vă rog, fraţilor, nu
8 faceţi acest rău! Iată* acum, am
8 *Jud. 19.24.
două fiice care n-au cunoscut
**Cap. 18.5.
bărbat; lăsaţi-mă, vă rog, să vi
le scot afară; şi faceţi-le cum
este bine în ochii voştri: numai
acestor bărbaţi să nu le faceţi
nimic, pentru că de aceea au venit sub umbra b** acoperişului
9 *2 Pet. 2.7,8. 9 meu“. Şi ei au zis: „Înapoi!“ Şi
**Ex. 2.14.
au zis: „Acesta* a venit să locuiască aici temporar şi mereu
este** judecător? Acum ţie îţi
vom face mai rău decât lor“. Şi
împingeau cu putere asupra bărbatului, asupra lui Lot, şi s-au
10 apropiat să spargă uşa. Şi băr10 *Vers. 1.
baţii* şi-au întins mâna şi au
tras pe Lot în casă la ei şi au
11 *Deut. 28.28; 11 încuiat uşa. Şi au lovit cu orbire*
28.29.
pe bărbaţii care erau la intrarea
2 Împ. 6.18.
casei,
de la mic până la mare; şi
Fap. 13.11.
ei se trudeau să găsească intrarea.
Şi bărbaţii aceia au zis lui
Nimicirea 12
Sodomei şi
Lot: „Pe cine* mai ai aici? Un gia Gomorei
nere şi pe fiii tăi şi pe fiicele tale
şi pe oricine ai în cetate: scoate-i
12 *Cap. 7.1.
13 din acest loc. Pentru că vom dis13 *Cap. 18.20.
truge locul acesta, deoarece striLev. 26.30-33
Deut. 4.26;
gătul* împotriva lor este mare
28.45.
înaintea Domnului şi Domnul ne-a
**1 Cr.21.15
14 trimis** să-l distrugem“. Şi Lot a

ieşit şi a vorbit ginerilor săi care urmau* să ia pe fiicele lui şi a
zis: „Ridicaţi-vă**, ieşiţi din locul
acesta, pentru că D omnul va
nimici cetatea“. Dar ginerilor săi
li s-a părut† că glumeşte.
15
Şi, când se revărsa de ziuă,
îngerii au grăbit pe Lot, zicând:
„Ridică-te, ia-ţi soţia şi pe cele
două fiice ale tale care sunt aici,
ca să nu pieri* în nelegiuireac
16 cetăţii“. Şi el zăbovea. Şi bărbaţii
aceia i-au apucat* mâna lui şi
mâna soţiei lui şi mâna celor două
fiice ale lui, Domnul fiind îndurător** faţă de el, şi l-au scos şi
17 l-au lăsat afară din cetate. Şi
a fost aşa: după ce i-au scos afară, el a zis: „Scapă-ţi* viaţa; nu
privi** înapoi şi nu te opri în
toată† câmpia; scapă la munte††,
18 ca să nu pieri“. Şi Lot le-a zis:
19 „Nu*, Doamne, Te rog! Iată acum,
robul Tău a căpătat favoare în
ochii Tăi şi ai mărit îndurarea
Ta pe care mi-ai arătat-o, păstrându-mi sufletul viud. Dar eu
nu voi putea scăpa la munte,
ca nu cumva să mă ajungă răul
20 şi să mor. Iată acum, această cetate este aproape, ca să fug acolo, şi este mică. Te rog, lasă-mă
să scap acolo! Nu este ea mică?
21 Şi sufletul meu va trăi“. Şi El
i-a zis: „Iată*, te-am primite şi în
lucrul acesta, de a nu distruge ce22 tatea despre care ai vorbit. Grăbeşte-te, scapă acolo, pentru că nu
pot* face nimic până nu vei ajunge acolo“. De aceea s-a pus
23 numele** cetăţii Ţoarf. Răsărea
soarele* deasupra pământului
când intra Lot în Ţoar.
Şi Domnul a făcut* să plouă
24
asupra Sodomei şi asupra Gomorei pucioasă şi foc de la Dom25 nul din ceruri. Şi a nimicit* cetăţile acestea şi toată câmpia şi
pe toţi locuitorii cetăţilor şi ce
26 creştea pe pământ. Şi soţiag lui

a Înaintea porţilor cetăţii b Şi în sensul de „adăpostul“ c Sau „pedeapsa“
d Sau „salvându-mi viaţa“ e Lit. „ţi-am ridicat faţa“ f Mic g Soţia lui Lot
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14 *Mt. 1.18.
**Num. 16.21;
16.45.
Apoc. 18.4.
†Ex. 9.21.
Ier. 43.1,2.
Lc. 17.28;
24.11.
15 *Num. 16.24;
16.26.

16 *Deut. 5.15;
6.21; 7.8.
**Lc. 18.13.
Rom. 9.15,16

17 *1 Împ. 19.3.
Ier. 48.6.
**Vers. 26.
Mt. 24.16-18
Lc. 9.62.
Filip. 3.13,14
†Cap. 13.10.
††Cap. 14.10
18 *Fap. 10.14.

21 *Iov 42.8,9.
Ps. 145.19.
22 *Cap. 32.25;
32.26.
Ex. 32.10.
Deut. 9.14.
Mc. 6.5.
**Cap. 13.10;
14.2.
23 *Cap. 32.31.
24 *Is. 13.19.
Ier. 20.16;
50.40.
Ezec. 16.49,50
Amos 4.11.
Ţef. 2.9.
Lc. 17.29.
2 Pet. 2.6.
Iuda 7.
25 *Deut. 29.23.
Ps. 107.34.
Is. 13.19.
Plân. 4.6.

GENEZA

20:11

26 *Vers. 17.
Lc. 17.32.

a privit înapoi şi s-a făcut un
Acesta este tatăl amoniţilor*, până 38 *Deut. 2.19.
stâlp* de sare.
în ziua aceasta.
Şi Avraam s-a sculat dis-de- 20 Şi Avraam a plecat de aco- Avraam în
27
27 *Cap. 18.22.
dimineaţă şi a venit la locul unde
lo* spre ţara de sudd** şi s-a a- Gherar
28 stătuse înaintea* D omnului. Şi
şezat între Cades† şi Şur şi locuia 1 *Cap. 18.1.
28 *Apoc. 9.2;
**Cap. 12.9;
s-a uitat spre Sodoma şi Gomora 2 temporar în Gherar††. Şi Avraam
18.9.
13.1.
†Cap. 16.7;
şi spre tot ţinutul câmpiei şi a
a zis despre Sara, soţia sa: „Este
16.14.
privit şi, iată, fumul ţinutului se
sora* mea“. Şi Abimelec, împă††Cap. 26.6.
29 *Cap. 13.10-12 29 înălţa ca fumul* unui cuptor. Şi
ratul din Gherar, a trimis şi a
Vers. 17,25,28
12.13;
a fost aşa: când a nimicit Dum- 3 luat** pe Sara. Dar Dumnezeu a 2 *Cap.
**Cap. 8.1;
20.12; 26.7.
nezeu cetăţile câmpiei*, Dumvenit la Abimelec în vis*, noap18.23.
**Cap. 12.15
Deut. 9.27.
nezeu Şi-a amintit** de Avraam
tea, şi i-a zis: „Iată, eşti un om 3 *Iov 33.15.
şi a scos pe Lot din mijlocul prămort** din cauza femeii pe care
**Vers. 7.
pădului, când a nimicit cetăţile
ai luat-o, pentru că este soţia
în care locuia Lot.
4 unui bărbat“. Dar Abimelec nu se 4 *Cap. 18.23.
Şi Lot s-a suit din Ţoar şi a
apropiase de ea. Şi a zis: „DoamPăcatul 30
fiicelor lui
locuit în munte*, şi cele două fiine, vei ucide* Tu şi o naţiune
Lot
ce ale lui cu el, pentru că se te- 5 dreaptă? Nu mi-a zis el însuşi: 5 *1 Împ. 9.4.
2 Împ. 20.3.
«Ea este sora mea»? Şi ea, chiar
mea să locuiască în Ţoar. Şi locu30 *Vers. 17,19.
2 Cor. 1.12.
ia într-o peşteră, el şi cele două
ea însăşi mi-a zis: «El este fratele meu!» Am făcut aceasta în
31 *Cap. 16.2,4; 31 fiice ale lui. Şi cea întâi-născută
38.8,9.
a zis celei mai mici: „Tatăl nostru
integritatea* inimii mele şi în
Deut. 25.5.
este bătrân şi nu este bărbat în ţa- 6 nevinovăţia mâinilor mele“. Şi 6 *Cap. 31.7;
35.5.
ră ca să intre* la noi, după obiceDumnezeu i-a zis în vis: „Da, ştiu
Ex. 34.24.
32 iul întregului pământ. Vino să
că ai făcut aceasta în integrita1 Sam. 25.26;
dăm tatălui nostru să bea vin şi să
tea inimii tale şi te-am şi împiedi25.34.
**Cap. 39.9.
cat* să păcătuieşti împotriva**
ne culcăm cu el, ca să ne păstrăma
Lev. 6.2.
33 sămânţă din tatăl nostru“. Şi au
Mea; de aceea nu ţi-am îngăduit
Ps. 51.4.
dat tatălui lor să bea vin în noap- 7 să te atingi de ea. Acum deci dă 7 *1 Sam. 7.5.
tea aceea; şi cea întâi-născută a
omului înapoi soţia; pentru că el
2 Împ. 5.11.
Iov 42.8.
intrat şi s-a culcat cu tatăl ei şi el
este profet şi se va ruga* pentru
Iac. 5.14,15.
n-a ştiut nici când s-a culcat, nici
tine şi vei trăi. Şi dacă nu i-o vei
1 Ioan 5.16.
**Cap. 2.17.
34 când s-a sculat ea. Şi a fost aşa: a
da înapoi, să ştii că vei muri**,
†Num. 16.32;
doua zi, cea întâi-născută a zis ce- 8 tu şi tot† ce este al tău“. Şi Abi16.33.
lei mai mici: „Iată, eu m-am culcat
melec s-a sculat dis-de-dimineaţă
noaptea trecută cu tatăl meu; să-i
şi a chemat pe toţi slujitorii săi
dăm să bea vin şi la noapte şi intră
şi a spus toate aceste cuvinte în
tu şi culcă-te cu el, ca să păstrăm
auzul lor. Şi oamenii s-au înspăi35 sămânţă din tatăl nostru“. Şi au 9 mântat foarte mult. Şi Abimelec 9 *Cap. 12.18.
**Cap. 26.10
dat tatălui lor să bea vin şi în
a chemat* pe Avraam şi i-a zis:
Ex. 32.21.
noaptea aceea. Şi cea mai mică
„Ce ne-ai făcut? Şi cu ce am
Ios. 7.25.
†Cap. 34.7;
s-a dus şi s-a culcat cu el şi el
păcătuit împotriva ta, de ai
39.9.
n-a ştiut nici când s-a culcat, nici
adus** asupra mea şi asupra
36 când s-a sculat ea. Şi amândouă
împărăţiei mele un păcat† aşa de
fiicele lui Lot au rămas însărcimare? Ai făcut cu mine lucruri
37 nate de la tatăl lor. Şi cea întâi- 10 care nu trebuia făcute“. Şi Abi37 *Deut. 2.9.
născută a născut un fiu şi i-a pus
melec a zis lui Avraam: „Ce ai
b
numele Moab *. Acesta este tatăl
văzut, de ai făcut lucrul acesta?“
moabiţilor, până în ziua aceasta. 11 Şi Avraam i-a zis: „Pentru că am 11 *Cap. 42.18.
Neem. 5.15.
38 Şi cea mai mică a născut şi ea un
zis: «Hotărât, nu este temere* de
Ps. 36.1.
c
fiu şi i-a pus numele Ben-Ami .
Dumnezeu în locul acesta şi mă
Pr. 16.6.
a Lit. „să facem să trăiască“

b De la tatăl

c Fiu al poporului meu

d Neghev
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GENEZA 20:12
11 **Cap.12.12;
26.7.
12 *Cap. 11.29.

13 *Cap. 12.1,9.
Ev. 11.8.
**Cap. 12.13
Vers. 5.

14 *Cap. 12.16.

15 *Cap. 13.9;
34.10; 47.6.

16 *Vers. 5.
**Cap. 24.65;
26.11.

17 *Num. 12.13;
21.7.
Iov 42.9,10.
Iac. 5.16.
18 *Cap. 12.17.

Naşterea
lui Isaac
1 *1 Sam. 2.21
**Cap. 17.19;
18.10,14.
Gal. 4.23,28.
2 *Cap. 17.19.
Fap. 7.8.
Gal. 4.22.
Ev. 11.11.
**Cap. 17.21
4 *Fap. 7.8.
**Cap. 17.10;
17.12.
5 *Cap. 17.1;
17.17.
6 *Cap. 18.13.
Ps. 126.2.
Is. 54.1.
Lc. 1.58.
Gal. 4.27.
7 *Cap. 18.11;
18.12.

vor ucide** din cauza soţiei
12 mele». Şi cu adevărat este sora*
mea, fiica tatălui meu, dar nu
fiica mamei mele; şi a ajuns soţia
13 mea. Şi a fost aşa: când m-a făcut* Dumnezeu să pribegesc din
casa tatălui meu, i-am zis: «Aceasta să fie îndurarea pe care
să mi-o arăţi: în orice loc unde
vom ajunge, să zici** despre
mine aceasta: El este fratele meu»“.
14
Şi Abimelec a luat oi şi boi*
şi robi şi roabe şi i-a dat lui
Avraam şi i-a dat înapoi pe Sara,
15 soţia sa. Şi Abimelec a zis: „Iată,
ţara mea este înaintea* ta: locuieşte unde este bine în ochii
16 tăi“. Şi Sarei i-a zis: „Iată, am
dat o mie de arginţi fratelui tău*.
Iată, aceasta îţi este o acoperire** a ochilor pentru toţi cei care
sunt cu tine; şi tu eşti îndreptă17 ţită în totul“. Şi Avraam s-a rugat*
lui Dumnezeu şi Dumnezeu a vindecat pe Abimelec şi pe soţia lui
şi pe slujnicele lui şi ele au năs18 cut. Pentru că D omnul închisese* de tot toate pântecele din casa
lui Abimelec, din cauza Sarei, soţia lui Avraam.
21 Şi Domnul a cercetat* pe
Sara, cum zisese, şi Domnul a
2 făcut Sarei cum** vorbise. Şi Sara a rămas însărcinată* şi a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţea lui, la timpul** hotărât, despre care îi vorbise Dumnezeu.
3 Şi Avraam a pus numele Isaaca
fiului său care i se născuse, pe
4 care i-l născuse Sara. Şi Avraam
a circumcis* pe fiul său Isaac
când era de opt zile, cum** îi
5 poruncise Dumnezeu. Şi Avraam
era de o sută* de ani când i s-a
6 născut fiul său, Isaac. Şi Sara a
zis: „Dumnezeu m-a făcut* să râd:
oricine va auzi va râde cu mine“.
7 Şi ea a zis: „Cine ar fi zis lui
Avraam: «Sara va alăpta copii»!
Pentru că i-am născut* un fiu la
bătrâneţea lui“.
a Râs

20

b Dispreţuitor

c Trist

Şi pruncul a crescut şi a fost
înţărcat. Şi Avraam a făcut un
ospăţ mare în ziua când a fost
9 înţărcat Isaac. Şi Sara a văzut
pe fiul Agarei, egipteanca*, pe
care-l născuse** ea lui Avraam,
10 râzândb†. Şi a zis lui Avraam:
„Izgoneşte* pe roaba aceasta şi
pe fiul ei, pentru că fiul roabei
acesteia nu va moşteni cu fiul
11 meu, cu Isaac“. Şi lucrul acesta
a fost foarte răuc în ochii lui
12 Avraam, pentru fiul* său. Şi
Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să
nu fie răuc în ochii tăi, pentru
băiat şi pentru roaba ta; ascultă
de glasul ei în toate câte ţi-a zis
Sara, pentru că în Isaac* ţi se
13 va numi sămânţa. Dar şi pe fiul
roabei îl voi face o naţiune*, pen14 tru că este sămânţa ta“. Şi Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă şi
a luat pâine şi un burduf cu apă
şi le-a dat Agarei, punându-i-le
pe umăr; şi i-a dat copilul şi a
lăsat-o să plece*. Şi ea a mers şi
a rătăcit prin pustiul Beer-Şeba.
15 Şi s-a terminat apa din burduf;
şi a pusd copilul sub un arbust.
16 Şi a mers şi a stat jos în faţa
lui, departe ca la o aruncătură de
arc. Pentru că zicea: „Să nu văd
moartea copilului!“ Şi a stat în
faţa lui şi a ridicat glasul şi a
17 plâns. Şi Dumnezeu a auzit* glasul băiatului şi Îngerul lui Dumnezeu a chemat din ceruri pe
Agar şi i-a zis: „Ce ai tu, Agar?
Nu te teme**, pentru că Dumnezeu a auzit glasul băiatului, acolo
18 unde este. Ridică-te, ia băiatul şi
ţine-l strâns de mâna ta, pentru
că îl voi face* o naţiune mare“.
19 Şi Dumnezeu i-a deschis* ochii
şi ea a văzut o fântână** cu apă;
şi a mers şi a umplut burduful cu
apă şi a dat băiatului să bea.
20 Şi Dumnezeu era cu* băiatul. Şi
el a crescut şi locuia în pustiu
21 şi s-a făcut** arcaş. Şi locuia* în
pustiul Paran. Şi mama sa i-a luat
8

d Sau „a părăsit“

Izgonirea
Agarei în
pustiu
9 *Cap. 16.1.
**Cap. 16.15
†Gal. 4.29.
10 *Cap. 25.6;
36.6,7.
Gal. 4.30.

11 *Cap. 17.18.
12 *Rom. 9.7,8.
Ev. 11.18.

13 *Cap. 16.10;
17.20.
Vers. 18.
Cap. 25.12-18
14 *Ioan 8.35.

17 *Ex. 3.7.
Deut. 26.7.
Ps. 16.8.
**Cap. 26.24

18 *Cap. 16.10.
Vers. 13.
Cap. 25.12-16
19 *Num. 22.31
2 Împ. 6.17;
6.18,20.
Lc. 24.16,31.
**Cap. 16.7;
16.14.
20 *Cap. 28.15;
39.2,3,21.
**Cap. 16.12
21 *Cap. 25.18.

GENEZA
21 **Cap. 24.4.

o soţie** din ţara Egiptului.

Şi a fost aşa: în zilele acelea,
Legământul 22
lui Avraam
Abimelec* şi Picol, căpetenia oşcu Abimelec

tirii sale, au vorbit lui Avraam,
zicând: „Dumnezeu este** cu tine
în tot ce faci. Şi acum jură-mi*
aici, pe Dumnezeu, că nu vei lucra
cu neadevăr nici cu mine, nici cu
fiul meu, nici cu fiul fiului meu.
Ci, după bunătatea pe care ţi-am
arătat-o eu, îmi vei face şi tu, mie
şi ţării în care locuieşti tempo24 rar“. Şi Avraam i-a zis: „Voi jura“.
25 Şi Avraam a mustrat pe Abimelec
pentru fântâna de apă pe care o
luaseră prin violenţă* slujitorii lui
26 Abimelec. Şi Abimelec i-a zis: „Nu
ştiu cine a făcut lucrul acesta; nici
tu nu mi-ai spus, nici eu n-am au27 zit decât astăzi“. Şi Avraam a luat
oi şi boi şi le-a dat lui Abimelec;
28 şi au făcut legământ* amândoi. Şi
Avraam a pus deoparte şapte mie29 luşele din oile sale. Şi Abimelec
a zis lui Avraam: „Ce sunt* aceste
şapte mieluşele pe care le-ai pus
30 deoparte?“ Şi el i-a zis: „Să iei din
mâna mea aceste şapte mieluşele,
ca să-mi fie mărturie* că eu am
31 săpat fântâna aceasta“. De aceea
a numit* locul acela Beer-Şebaa,
pentru că acolo au jurat amândoi.
32 Şi au făcut legământ la Beer-Şeba.
Şi Abimelec s-a ridicat cu Picol,
căpetenia oştirii sale, şi s-au în33 tors în ţara filistenilor. Şi Avraam a sădit un tamariscb în BeerŞeba şi a chemat acolo Numele
34 Domnului, Dumnezeul Eternc*. Şi
Avraam a locuit temporar în ţara
filistenilor multe zile.
22 Şi a fost aşa: după aceste
lucruri, Dumnezeu l-a încercat*
pe Avraam şi i-a zis: „Avraame!“
2 Şi el a zis: „Iată-mă“. Şi i-a zis: „Ia
acum pe fiul tău, pe singurul* tău
fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac, şi
mergi în ţinutul** Moria şi adu-l acolo ca ardere-de-totd† pe unul din

22 *Cap. 20.2;
26.26.
**Cap. 26.28 23
Is. 8.10.
23 *Ios. 2.12.
1 Sam. 24.21

25 *Cap. 26.15;
26.18,20-22.

27 *Cap. 26.31.

29 *Cap. 33.8.

30 *Cap. 31.48;
31.52.
31 *Vers. 14.
Cap. 26.33.

33 *Deut. 33.27.
Is. 40.28.
1 Tim. 1.17.

Jertfirea
lui Isaac
1 *Deut. 8.2,16
1 Cor. 10.13.
Ev. 11.17.
Iac. 1.12.
1 Pet. 1.7.
2 *Cap. 22.12;
22.16.
Ioan 3.16.
Ev. 11.17.
1 Ioan 4.9.
**2 Cr. 3.1.
†Cap. 8.20.

munţii despre care îţi voi spune“.
Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a pus şaua pe măgarul său
şi a luat cu el pe doi dintre slujitoriie săi şi pe Isaac, fiul său; şi a despicat lemnele pentru arderea-detot şi s-a ridicat şi a mers la locul
despre care îi vorbise Dumnezeu.
4
A treia zi Avraam şi-a ridicat
ochii şi a văzut locul de departe.
5 Şi Avraam a zis tinerilor săi: „Rămâneţi aici cu măgarul; şi eu şi
băiatul vom merge până acolo
şi ne vom închinaf şi vom veni din
6 nou la voi“. Şi Avraam a luat
lemnele arderii-de-tot şi le-a pus*
pe Isaac, fiul său; şi a luat în mână focul şi cuţitul şi mergeau
7 amândoi împreună. Şi Isaac a
vorbit lui Avraam, tatăl său, şi i-a
zis: „Tată!“ Şi el i-a zis: „Iată-mă,
fiul meu!“ Şi i-a zis: „Iată focul şi
lemnele; dar unde este mielul*
8 pentru arderea-de-tot?“ Şi Avraam
i-a zis: „Fiul meu, Dumnezeu Însu-şi va îngrijig de mielul pentru arderea-de-tot“. Şi mergeau amândoi
9 împreună. Şi au ajuns la locul* despre care-i spusese Dumnezeu. Şi
Avraam a zidit altarul** acolo şi
a aşezat lemnele; şi a legat pe
Isaac, fiul său, şi l-a pus† pe altar
10 deasupra lemnelor. Şi Avraam şi-a
întins mâna şi a luat cuţitul ca să
11 înjunghie pe fiul său. Şi Îngerul*
Domnului i-a strigat din ceruri şi
a zis: „Avraame! Avraame!“ Şi el
12 I-a zis: „Iată-mă“. Şi i-a zis: „Nu-ţi
pune* mâna pe băiat h şi nu-i
fa-ce nimic, pentru că acum**
cunosc că te temi de Dumnezeu,
pentru că n-ai cruţat† pe fiul
tău, pe singurul tău fiu, pentru
13 Mine“. Şi Avraam şi-a ridicat
ochii şi s-a uitat şi iată, înapoi,
un berbec prins cu coarnele într-un desiş. Şi Avraam a mers şi
a luat berbecul şi l-a adus ca
ardere-de-tot în locul fiului său.

22:13

3 Şi

6 *Ioan 19.17.

7 *Ex. 29.38-42
Ioan 1.29,36.
Apoc. 13.18.

9 *Cap. 22.2.
**Cap. 12.7;
12.8; 13.18.
†Ev. 11.17.
Iac. 2.21.

11 *Cap. 16.7-11;
21.17.

12 *1 Sam. 15.22
Mica 6.7,8.
**Cap. 26.5.
Iac. 2.22.
†Vers. 2,16.

a Fântâna jurământului b Arbust mediteraneean c Ebr. „El Olam“ d Lit.
„jertfă care se înalţă“ e Lit. „tinerii“ f Lit. „ne vom pleca“ g Sau „va vedea“
h Sau „Nu-ţi ridica mâna asupra băiatului“; „Nu-ţi întinde mâna împotriva băiatului“
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GENEZA 22:14
14 *Vers. 8.

16 *Ps. 105.9.
Lc. 1.73.
Ev. 6.13,14.

17 *Cap. 15.5;
26.4.
Ier. 33.22.
Ev. 11.12.
**Cap. 32.12
†Cap. 24.60.
18 *Cap. 12.3;
18.18; 26.4.
Fap. 3.25.
Gal. 3.8,9;
3.16,18.
**Cap. 18.19
Vers. 3,10.
Cap. 26.5.
19 *Vers. 5.
**Cap. 21.31

Familia lui
Nahor
20 *Cap. 11.29.
21 *Iov 1.1.
**Iov 32.2.

23 *Cap. 24.15.
**Rom. 9.10.

Moartea şi
înmormântarea Sarei
2 *Ios. 14.15.
Jud. 1.10.
**Cap. 13.18
Vers. 19.
Ios. 15.13;
21.11.
3 *Cap. 10.15;
15.20.
4 *Cap. 17.8.
1 Cr. 29.15.
Ps. 105.12.
Ev. 11.9,13.

22

14 Şi

Avraam a pus numele locului
aceluia Yehova-Iirea, după cum
se zice până în ziua aceasta: „Lab
muntele Domnului se va purta
de grijă*“.
15
Şi Îngerul Domnului a chemat
pe Avraam a doua oară din ceruri,
16 şi i-a zis: „Am jurat* pe Mine Însumi, zicec Domnul, pentru că ai
făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat
pe fiul tău, pe singurul tău fiu,
17 te voi binecuvânta foarte mult
şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, ca stelele* cerurilor şi ca
nisipul** care este pe malul mării;
şi sămânţa† ta va stăpâni poarta
18 vrăjmaşilor săi. Şi în* sămânţa ta
vor fi binecuvântate toate naţiunile pământului, pentru că ai as19 cultat** de glasul Meu“. Şi Avraam s-a întors* la slujitoriid săi; şi
s-au ridicat şi au mers împreună
la Beer-Şeba**. Şi Avraam a locuit la Beer-Şeba.
20
Şi a fost aşa: după aceste lucruri, i s-a spus lui Avraam, zicând: „Iată, şi Milca* a născut fii
21 lui Nahor, fratele tău: pe Uţ*,
întâiul său născut, şi pe Buz**,
fratele acestuia, şi pe Chemuel,
22 tatăl lui Aram, şi pe Chesed, şi
pe Hazo, şi pe Pildaş, şi pe Iid23 laf şi pe Betuel. Şi lui Betuel* i
s-a născut Rebeca**. Milca a născut pe aceştia opt lui Nahor, fra24 tele lui Avraam. Şi ţiitoarea lui, cu
numele Reuma, a născut şi ea pe
Tebah şi pe Gaham şi pe Tahaş şi
pe Maaca“.
23 Şi viaţa Sarei a fost de o sută
douăzeci şi şapte de ani: anii vie2 ţii Sarei. Şi Sara a murit în Chiriat-Arba*, adică Hebron**, în ţara Canaanului. Şi Avraam a venit
s-o jelească şi s-o plângă pe Sara.
3
Şi Avraam s-a ridicat dinaintea
moartei sale şi a vorbit fiilor lui
4 Het*, zicând: „Eu sunt străin* şi
locuitor temporar între voi; da-

ţi-mi** în stăpânire un loc de înmormântare, ca să-mi înmormântez moarta dinaintea feţei mele“.
5 Şi fiii lui Het au răspuns lui Avra6 am, zicându-i: „Ascultă-ne, domnul
meu: tu eşti un prinţe* al lui Dumnezeu între noi; înmormântează-ţi
moarta în cel mai ales dintre
mormintele noastre! Nimeni dintre
noi nu-ţi va opri mormântul său ca
7 să-ţi înmormântezi moarta“. Avraam
s-a ridicat şi s-a plecat până la
pământ înaintea poporului ţării,
8 înaintea fiilor lui Het. Şi le-a vorbit, zicând: „Dacă este voia voastră să-mi înmormântez moarta
dinaintea feţei mele, ascultaţi-mă
şi rugaţi pentru mine pe Efron*,
9 fiul lui Ţohar, să-mi dea peştera
din Macpela, care este a lui, care
este în marginea ogorului său; să
mi-o dea în mijlocul vostru, pentru tot argintul cât face ea, ca
stăpânire a unui loc de înmor10 mântare“. Şi Efron locuia în mijlocul fiilor* lui Het. Şi Efron
hetitul a răspuns lui Avraam în
auzulf fiilor lui Het, al tuturor celor
care intrau** pe poarta cetăţii
11 sale, zicând: „Nu, domnul meu,
ascultă-mă; îţi dau* ogorul şi-ţi
dau peştera care este în el; ţi-l
dau înaintea ochilor fiilor poporului meu: înmormântează-ţi moar12 ta“. Şi Avraam s-a plecat până la
pământ înaintea poporului ţării.
13 Şi a vorbit lui Efron în auzul
poporului ţării, zicând: „Dar, dacă
vrei, te rog, ascultă-mă: voi da
preţulg ogorului; ia-l de la mine
şi-mi voi înmormânta moarta a14 colo“. Şi Efron a răspuns lui
15 Avraam, zicându-i: „Ascultă-mă,
domnul meu: o bucată de pământ
de patru sute de sicli* de argint,
ce este aceasta între mine şi tine?
Înmormântează-ţi deci moarta“.
16 Şi Avraam a ascultat de Efron.
Şi Avraam a cântărit* lui Efron

a Domnul va purta de grijă b Sau „În“ c În ebr., un cuvânt folosit pentru a
introduce o profeţie d Lit. „tinerii“ e Sau „o căpetenie“ f Lit. „în urechile“
g Sau „argintul“

4 **Fap. 7.5.

6 *Cap. 13.2;
14.14; 24.35.

8 *Cap. 25.9.

10 *Vers. 18.
**Cap. 34.20;
34.24.
Rut 4.1,11.

11 *2 Sam. 24.21-24

15 *Ex. 30.13.
Ezec. 45.12.

16 *Ier. 32.9,10.
Zah. 11.12.
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argintul pe care-l spusese în
auzul fiilor lui Het: patru sute de
sicli de argint, care mergeau la
negustor.
17
Şi ogorul* lui Efron, care era
17 *Cap. 25.9;
în
Macpela,
care era în dreptul
49.30-32;
50.13.
Mamrei, ogorul şi peştera care era
Fap. 7.16.
în el şi toţi copacii care erau în
ogor, care erau în toate hotarele
18 lui de jur-împrejur, au fost întăriţi
lui Avraam ca stăpânire înaintea
ochilor fiilor lui Het, înaintea
tuturor celor care veneau la poar19 ta cetăţii sale. Şi, după aceasta,
Avraam a înmormântat pe Sara,
soţia sa, în peştera din ogorul
Macpela, în faţa lui Mamre, adică
20 Hebron, în ţara Canaanului. Şi
20 *Rut 4.9,10.
ogorul şi peştera care este în el
Ier. 32.10,11.
au fost întărite* lui Avraam de
către fiii lui Het, ca stăpânire a
locului de înmormântare.
Rebeca
24 Şi Avraam era bătrân*, înacerută în
intat în zile; şi D omnul binecăsătorie
cuvântase** pe Avraam în toate.
pentru Isaac
1 *Cap. 18.11. 2 Şi Avraam a zis celui mai bă**Cap. 12.2.
trân* rob al său din casa lui, care
Ps. 112.3.
era mai-mare** peste toate ale
Pr. 10.22.
Gal. 3.9.
sale: „Pune-ţi†, te rog, mâna sub
2 *Cap. 15.2.
coapsa
mea. Şi te voi face să
3
**Cap. 39.4-6
†Cap. 47.29.
juri* pe Domnul, Dumnezeul ce3 *Cap. 14.22.
rurilor şi Dumnezeul pământuDeut. 6.13.
Ios. 2.12.
lui, că nu** vei lua soţie fiului
**Cap. 26.35
meu dintre fiicele canaaniţilor†
Ex. 34.16.
Deut. 7.3.
4 printre care locuiesc; ci vei mer2 Cor. 6.14-17
ge* în ţara mea şi la rudele mele şi
†Cap. 10.15-19
vei lua soţie fiului meu, Isaac“.
4 *Cap. 12.1.
5 Şi robul i-a zis: „Poate că femeia
nu va voi să mă urmeze în ţara
aceasta; trebuie să duc pe fiul
tău din nou în ţara din care ai
6 venit?“ Şi Avraam i-a zis: „Fereşte-te să duci pe fiul meu din
7 *Ps. 136.26.
Dan. 2.18,19. 7 nou acolo! Domnul Dumnezeul
**Cap. 12.7;
cerurilor*, care m-a luat din casa
13.15; 15.18;
17.8.
tatălui meu şi din ţara mea de
Ex. 32.13.
naştere şi care mi-a vorbit şi
Deut. 1.8; 34.4
Fap. 7.5.
mi-a jurat, zicând: «Seminţei**
†Cap. 16.7.
tale voi da ţara aceasta!», El ÎnEx. 23.20;
23.23; 33.2.
suşi va trimite† pe Îngerul Său

înaintea ta şi vei lua soţie fiului

8 meu de acolo. Şi, dacă femeia nu

va voi să te urmeze, atunci vei fi
dezlegat* de acest jurământ al
meu; numai să nu duci pe fiul
9 meu din nou acolo“. Şi robul şi-a
pus mâna sub coapsa lui Avraam,
stăpânul său, şi i-a jurat pentru
lucrul acesta.
10
Şi robul a luat zece cămile
din cămilele stăpânului său şi a
plecat, având în mâna sa din toate bunurile stăpânului său. Şi s-a
ridicat şi s-a dus în Mesopota11 miaa, la cetatea lui Nahor*. Şi a
făcut să îngenuncheze cămilele
afară din cetate, lângă o fântână
cu apă, la vremea serii, când ies
12 femeile* să scoată apă. Şi a zis:
Doamne, Dumnezeul* stăpânu„D
lui meu Avraam, te rog, dă-mi
reuşită** astăzi şi arată îndurare
13 stăpânului meu, Avraam! Iată, eu
stau* lângă fântâna cu apă, şi
fiicele** oamenilor ies din ce14 tate ca să scoată apă. Şi fie ca
fecioara căreia îi voi zice: «Te
rog, pleacă-ţi vadra ca să beau!»,
şi care va zice: «Bea, şi voi adăpa
şi cămilele tale!», ea să fie aceea
pe care ai rânduit-o pentru robul
tău Isaac şi prin aceastab* voi
cunoaşte că ai arătat îndurare
stăpânului meu“.
15
Şi a fost aşa: înainte de a
sfârşi* el de vorbit, iată, ieşea,
cu vadra pe umăr, Rebecac, cea
născută lui Betuel, fiul Milcăi**,
soţia lui Nahor, fratele lui Avra16 am. Şi fata era* foarte frumoasă
la faţă, fecioară, şi nici un bărbat n-o cunoscuse. Şi a coborât
la fântână şi şi-a umplut vadra
şi s-a suit.
17
Şi robul a alergat s-o întâmpine şi i-a zis: „Dă-mi, te rog, să
beau* puţină apă din vadra ta“.
18 Şi* ea a zis: „Bea, domnul meu!“
Şi s-a grăbit şi şi-a coborât vadra pe mână şi i-a dat să bea.

Ev. 1.14.
a Ebr. „Aram-Naharaim“ (Aram dintre cele două fluvii, Tigru şi Eufrat)

„Ribka“(Atrăgătoare)

8 *Ios. 2.17,20

10 *Cap. 11.29;
27.43.

11 *Ex. 2.16.
1 Sam. 9.11.

12 *Vers. 27.
Cap. 26.24;
28.13; 32.9.
Ex. 3.6,15.
**Neem. 1.11
Ps. 37.5.
13 *Vers. 43.
**Cap. 29.9.
Ex. 2.16.
14 *Jud. 6.17,37
1 Sam. 6.9;
14.10; 20.7.

15 *Vers. 45.
**Cap. 11.29;
22.23.

16 *Cap. 12.11;
26.7; 29.17.

17 *Ioan 4.7.

18 *1 Pet. 3.8;
4.9.

b Sau „prin ea“

c Ebr.
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GENEZA
19 Şi,

21 *Vers. 12,56.

22 *Vers. 47.
Ex. 32.3.
Is. 3.19-21.
Ezec. 16.11;
16.12.
1 Pet. 3.3.

24 *Cap. 22.23.

25 *1 Pet. 4.9.

26 *Vers. 52.
Ex. 4.31.
27 *Vers. 48.
Ex. 18.10.
Rut 4.14.
1 Sam. 25.32;
25.39.
2 Sam. 18.28
Lc. 1.68.
**Cap. 32.10
Ps. 98.3.
28 *Cap. 29.12.
29 *Cap. 29.5.

31 *Cap. 26.29.
Jud. 17.2.
Rut 3.10.
Ps. 115.15.
**Cap. 18.3-5;
19.2,3.
32 *Cap. 43.24.
Jud. 19.21.
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după ce i-a dat să bea, a zis:
„Am să scot şi pentru cămilele
tale, până vor termina de băut“.
20 Şi s-a grăbit şi şi-a golit vadra
în adăpătoare şi a alergat din nou
la fântână să scoată; şi a scos
21 pentru toate cămilele lui. Şi omul
se uita ţintă la ea şi tăcea, ca să
cunoască dacă Domnul i-a făcut
sau nu reuşită* călătoria.
22
Şi a fost aşa: după ce cămilele au terminat de băut, omul a luat
un inel* de aur pentru nas, greu
de o jumătate de siclu, şi două
brăţări pentru mâinile ei, în greu23 tate de zece sicli de aur. Şi i-a zis:
„A cui fiică eşti tu? Spune-mi, te
rog. Este loc pentru noi în casa
24 tatălui tău ca să poposim?“ Şi ea
i-a zis: „Eu sunt fiica* lui Betuel,
fiul Milcăi, pe care l-a născut ea
25 lui Nahor“. Şi i-a mai zis: „Paie*
şi nutreţ sunt destule la noi, şi
loc de popas“.
26
Şi omul şi-a plecat capul şi
27 s-a închinat* Domnului, şi a zis:
„Binecuvântat* să fie Domnul,
Dumnezeul stăpânului meu Avraam, care n-a părăsit îndurarea**
Sa şi adevărul Său faţă de stăpânul meua; pe mine Domnul m-a
condus pe drum la casa fraţilor
stăpânului meu“.
28
Şi fata a alergat* şi a spus
aceste cuvinte casei mamei sale.
29 Şi Rebeca avea un frate şi numele lui era Laban*. Şi Laban a alergat afară la acel om, la fântână.
30 Şi a fost aşa: când a văzut inelul
pentru nas şi brăţările pe mâinile
surorii sale şi când a auzit cuvintele Rebecăi, sora sa, zicând:
„Aşa mi-a vorbit omul acela!“, a
venit la acel om şi, iată, el stătea
31 lângă cămile, la fântână. Şi i-a
zis: „Vino înăuntru, binecuvântatul* D omnului! Pentru ce stai afară? Pentru că am pregătit casa
şi locul** pentru cămile“.
32
Şi omul a intrat în casă; şi s-a
scos şaua de pe cămile şi s-a dat*

paie şi nutreţ cămilelor şi apă
pentru spălarea picioarelor lui
şi a picioarelor oamenilor care
33 erau cu el. Şi i s-a pus înainte de
mâncare. Dar el a zis: „Nu voi
mânca* până când nu voi spune
ce am de spus“. Şi Laban a zis:
34 „Vorbeşte“. Şi el a zis: „Eu sunt
35 robul lui Avraam. Şi D omnul a
binecuvântat* mult pe stăpânul
meu şi a ajuns mare; şi i-a dat oi
şi boi şi argint şi aur şi robi şi
36 roabe şi cămile şi măgari. Şi
Sara, soţia stăpânului meu, i-a născut* un fiu stăpânului meu la bătrâneţea ei: şi lui** i-a dat tot ce
37 are. Şi stăpânul* meu m-a pus să
jur, zicând: «Să nu iei soţie fiului
meu dintre fiicele canaaniţilor în
38 a căror ţară locuiesc. Ci să te duci
negreşit la casa tatălui meu şi la
rudele mele şi să iei soţie fiului
39 meu». Şi am zis* stăpânului meu:
«Poate că femeia nu va voi să mă
Dom40 urmeze». Şi el mi-a zis: «D
nul, înaintea Căruia umblu*, va
trimite pe Îngerul Său** cu tine
şi-ţi va da reuşită în călătoria ta,
ca să iei soţie fiului meu dintre
rudele mele şi din casa tatălui
41 meu. Când* te vei duce la rudele
mele, atunci vei fi dezlegat de jurământul meu. Şi, dacă nu ţi-o vor
da, vei fi dezlegat de jurământul
42 meu». Şi eu am venit astăzi la fânDoamne, Dumtână şi am zis: «D
nezeul stăpânului meu Avraam,
dacă acum îmi dai reuşită în dru43 mul meu pe care merg, iată, stau
lângă fântâna cu apă şi fie ca
fecioara care va ieşi să scoată şi
căreia îi voi zice: «Dă-mi, te rog,
să beau puţină apă din vadra ta!»,
44 şi care îmi va zice: «Bea, şi voi
scoate şi pentru cămilele tale!»,
aceea să fie femeia pe care a rânduit-o D omnul pentru fiul stă45 pânului meu. Şi înainte* ca să fi
sfârşit eu de vorbit în** inima
mea, iată, Rebeca a ieşit cu vadra
ei pe umăr şi a coborât la fân-

a Sau „care n-a lăsat pe stăpânul meu fără îndurarea Sa şi adevărul Său“

24

33 *Iov 23.12.
Ioan 4.34.
Ef. 6.5-7.

35 *Cap. 13.2.
Vers. 1.

36 *Cap. 21.2.
**Cap. 21.10;
25.5.

37 *Vers. 3.

39 *Vers. 5.
40 *Cap. 17.1.
**Vers. 7.
Ex. 23.20.

41 *Vers. 8.

45 *Vers. 15.
**1 Sam. 1.13

GENEZA
tână şi a scos apă. Şi i-am zis:
te rog, să beau!» Şi ea
s-a grăbit şi şi-a coborât vadra
de pe umărul ei şi a zis: «Bea şi
voi adăpa şi cămilele tale». Şi am
băut; şi ea a adăpat şi cămilele.
47 Şi am întrebat-o, şi i-am zis: «A
cui fiică eşti tu?» Şi ea a zis: «Fiica lui Betuel, fiul lui Nahor, pe
care i l-a născut Milca». Şi i-am
pus inelul* la nas şi brăţările pe
48 mâini. Şi mi-am plecat* capul şi
m-am închinat Domnului; şi am
binecuvântat pe D omnul Dumnezeul lui Avraam, stăpânul meu,
care m-a dus** pe calea cea
dreaptăa, ca să iau pe fiica fra49 telui† său pentru fiul stăpânului
meu. Şi acum, dacă vreţi să arătaţi îndurare* şi adevăr stăpânului meu, spuneţi-mi; şi, dacă nu,
spuneţi-mi, ca să mă întorc la
dreapta sau la stânga“.
50
Şi Laban şi Betuel i-au răspuns
şi i-au zis: „Lucrul* acesta vine de
la Domnul, noi nu-ţi putem vor51 bi** rău sau bine. Iată, Rebeca
este înaintea* ta, ia-o şi mergi;
şi să fie soţia fiului stăpânului
tău, după cum a spus Domnul“.
52 Şi a fost aşa: când a auzit robul
lui Avraam cuvintele lor, s-a plecat* cu faţa la pământ înaintea
53 Domnului. Şi robul a scos obiecteb* de argint şi obiecte de aur
şi haine şi le-a dat Rebecăi; şi
a dat lucruri de preţ** şi fratelui
ei şi mamei ei.
54
Şi au mâncat şi au băut, el
şi oamenii care erau cu el, şi au
rămas acolo. Şi s-au sculat dimineaţa; şi el a zis: „Daţi-mi
55 drumul* la stăpânul meu“. Şi
fratele ei şi mama ei i-au zis:
„Să mai rămână cu noi copila
câteva zile sau măcar zece; du56 pă aceea să meargă“. Şi el le-a
zis: „Nu mă opriţi, deoarece
Domnul mi-a dat reuşită în călătoria mea; daţi-mi drumul, ca
57 să merg la stăpânul meu“. Şi
46 «Dă-mi,

47 *Ezec. 16.11;
16.12.

48 *Vers. 26.
**Ps. 32.8.
†Cap. 22.23.

49 *Cap. 47.29.
Ios. 2.14.

50 *Ps. 118.23.
Mt. 21.42.
Mc. 12.11.
**Cap. 31.24;
31.29.
51 *Cap. 20.15.

52 *Vers. 26,48.

53 *Ex. 3.22;
11.2; 12.35.
**2 Cr. 21.3.
Ezra 1.6.

54 *Vers. 56,59.
Cap. 30.25.

a Sau „adevărată“

b Sau „bijuterii“

au zis: „Vom chema fata şi vom
din gura eic“. Şi au chemat
pe Rebeca şi i-au zis: „Vei merge tu cu omul acesta?“ Şi ea a
59 zis: „Voi merge!“ Şi au dat drumul
Rebecăi, sora lor, şi doicii* ei,
şi robului lui Avraam, şi oame60 nilor lui. Şi au binecuvântat pe
Rebeca şi i-au zis: „Tu, sora noastră, să ajungi* mii de zeci
de mii; şi sămânţa** ta să stăpânească poarta celor care o
61 urăsc!“ Şi Rebeca şi slujnicele ei
s-au ridicat şi au încălecat pe
cămile şi au urmat pe omul acela.
Şi robul a luat pe Rebeca şi a
plecat.
62
Şi Isaac venise de la fântânad*
Lahai-Roi; pentru că locuia în ţara
63 de la sud. Şi Isaac ieşise la câmp
spre seară ca să mediteze*. Şi
şi-a ridicat ochii** şi s-a uitat şi,
64 iată, veneau nişte cămile. Şi Rebeca şi-a ridicat ochii şi l-a văzut
pe Isaac şi a sărit jos* de pe
65 cămilă. Şi zisese robului: „Cine
este omul acesta care vine pe
câmp ca să ne întâmpine?“ Şi
robul i-a zis: „Este stăpânul meu“.
Şi ea şi-a luat vălul şi s-a aco66 perit. Şi robul a istorisit lui Isaac
toate lucrurile pe care le făcuse.
67 Şi Isaac a dus-o în cortul Sarei,
mama sa; şi a luat* pe Rebeca şi
ea i-a fost soţie şi el a iubit-o**.
Şi Isaac a fost mângâiat după† ce
a murit mama sa.
25 Şi Avraam şi-a luat altă so2 ţie şi numele ei era Chetura. Şi
ea* i-a născut pe Zimran şi pe
Iocşan şi pe Medan şi pe Madian
3 şi pe Işbac şi pe Şuah. Şi Iocşan
a născut pe Seba şi pe Dedan. Şi
fiii lui Dedan au fost: Aşurim şi
4 Letuşim şi Leumim. Şi fiii lui
Madian: Efa şi Efer şi Enoc şi
Abida şi Eldaa. Toţi aceştia au
fost fiii Cheturei.
5
Şi Avraam a dat* lui Isaac
6 tot ce avea. Şi fiilor ţiitoarelor
pe care le-a avut Avraam, Avraam

25:6

58 afla

c Lit. „să întrebăm gura ei“

59 *Cap. 35.8.

60 *Cap. 17.16.
**Cap. 22.17

62 *Cap. 16.14;
25.11.
63 *Ios. 1.8.
Ps. 1.2; 77.12;
119.15; 143.5
**Cap. 18.2.
64 *Ios. 15.18.

67 *Cap. 25.20.
**Cap. 29.18
†Cap. 23.1,2

Chetura
2 *1 Cr. 1.32.

5 *Cap. 24.36.

d Sau „de pe drumul fântânii“
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6 *Cap. 21.14.
**Jud. 6.3.
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le-a dat daruri; şi, pe când trăia,
i-a îndepărtat* de lângă fiul său
Isaac spre răsărit**, în ţara de
răsărit.
Şi acestea sunt zilele anilor
Moartea lui 7
Avraam
vieţii lui Avraam, pe care i-a tră7 *Cap. 12.4.
it*: o sută şaptezeci şi cinci de
8 *Cap. 15.15; 8 ani. Şi Avraam şi-a dat duhul şi
47.8,9.
a murit* la o bună bătrâneţe, bă**Cap. 25.17;
trân şi sătul de zile; şi a fost a35.29; 49.29;
9 dăugat** la poporul său. Şi Isaac
49.33.
9 *Cap. 50.13.
şi Ismael, fiii* săi, l-au înmor**Cap. 23.17;
mântat în peştera** de la Mac23.18; 49.29;
49.30.
pela, în ogorul lui Efron, fiul lui
Ţohar hetitul, care este în faţa
10 lui Mamre, ogorul* pe care îl
10 *Cap. 23.16.
cumpărase Avraam de la fiii lui
**Cap. 49.31
Het: acolo** au fost înmormântaţi Avraam, şi Sara, soţia sa. Şi a
11
11 *Cap. 26.3.
**Cap. 16.14;
fost aşa: după moartea lui Avra24.62.
am, Dumnezeu a binecuvântat*
pe Isaac, fiul său. Şi Isaac locuia
lângă fântâna** Lahai-Roi.
12
Şi aceştia sunt urmaşii lui IsUrmaşii lui
Ismael
mael, fiul lui Avraam, pe care l-a
născut* lui Avraam egipteanca
12 *Cap. 16.15.
13
Agar, roaba Sarei. Şi acestea*
13 *1 Cr. 1.29.
sunt numele fiilor lui Ismael, după numele lor, după urmaşii lor:
întâiul-născut al lui Ismael, Nebaiot, şi Chedar, şi Adbeel, şi
14 Mibsam, şi Mişma, şi Duma, şi
15 Masa, Hadada, şi Tema, Ietur, Nafiş
16 *Cap. 17.20. 16 şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui
Ismael şi acestea sunt numele lor,
după satele lor şi după taberele
lor: doisprezece* conducători ai
b
17 *Cap. 16.16. 17 popoarelor lor. Şi aceştia sunt
**Vers. 8.
anii* vieţii lui Ismael: o sută treizeci şi şapte de ani. Şi el şi-a dat
duhul** şi a murit şi a fost adău18
gat la poporul său. Şi au locuit
18 *1 Sam. 15.7
de la Havila* până la Şur**, care
**Cap. 20.1.
†Cap. 16.12.
este în faţa Egiptului, cum mergi
spre Asiria. Şi el s-a aşezatc înaintea feţei† tuturor fraţilor săi.
Esau şi Iacov 19
Şi aceştia sunt urmaşii lui
Isaac, fiul lui Avraam: Avraam*
19 *Mt. 1.2.
20 a născut pe Isaac. Şi Isaac era de
patruzeci de ani când a luat de

soţie pe Rebeca, fiica* lui Betuel 20 *Cap. 22.23.
**Cap. 24.29
arameuld din Padan-Aram, sora**
21 lui Laban arameul. Şi Isaac s-a 21 *1 Sam. 1.17
1 Cr. 5.20.
rugat stăruitor Domnului pentru
2 Cr. 33.13.
Ezra 8.23.
soţia sa, pentru că era sterilă. Şi
Ps. 127.3.
Domnul i-a ascultat* rugăciunea
**Rom. 9.10.
şi Rebeca, soţia sa, a rămas în22 sărcinată**. Şi copiii se luptau în- 22 *1 Sam. 9.9;
10.22.
tre ei, în ea. Şi ea a zis: „Dacă
este aşa, pentru ce sunt astfel?“
Şi a mers ca să întrebe* pe Dom23 nul. Şi Domnul i-a zis:
23 *Cap. 17.16;
„Două naţiuni* sunt în pântecele
24.60.
Num. 20.14.
tău.
Deut. 2.4,8.
Şi două popoare se vor des**2 Sam. 8.14
†Cap. 27.29.
părţi din măruntaiele tale;
Mal. 1.2,3.
şi un popor** va fi mai tare
Rom. 9.12.
decât celălalt popor
şi cel mai mare† va sluji celui
mai mic“.
24
Şi, când i s-au împlinit zilele să nască, iată, doi gemeni erau
25 în pântecele ei. Şi cel dintâi a ie- 25 *Cap. 27.11;
27.16,23.
şit roşu peste tot, ca o manta păe
roasă*; şi i-au pus numele Esau .
26 Şi, după el, a ieşit fratele său; 26 *Osea 12.3.
**Cap. 27.36
şi mâna* sa ţinea călcâiul lui
†Vers. 20.
Esau; şi i-au pus numele Iacovf**.
Şi Isaac era de şaizeci† de ani
când i-a născut ea.
27
Şi băieţii au crescut mari. Şi Esau îşi
vinde
Esau s-a făcut bărbat priceput* dreptul
de
la vânat, om al câmpului, iar Ia- întâi-născut
cov era om liniştit**, locuind† în 27 *Cap. 27.3,5.
**Iov 1.1,8;
28 corturi. Şi Isaac iubea pe Esau,
2.3.
pentru că vânatul* era mâncarea
Ps. 37.37.
g
†Ev. 11.9.
sa ; şi Rebeca** iubea pe Iacov.
28 *Cap. 27.19;
29
Şi Iacov a fiert* o mâncare. Şi
27.25,31.
**Cap. 27.6.
Esau a venit de la câmp şi era
30 obosit. Şi Esau a zis lui Iacov: 29 *2 Împ. 4.38.
„Dă-mi, te rog, să mănânc din
aceea roşie, fiertura cea roşie,
pentru că sunt obosit. De aceea i
31 s-a pus numele Edomh. Şi Iacov
31 *Deut. 21.16;
i-a zis: „Vinde-mi acumi dreptul*
21.17.
1 Cr. 5.1,2.
32 tău de întâi-născut“. Şi Esau i-a
zis: „Iată, am să mor, şi la ce-mi va
folosi dreptul de întâi-născut?“
33 Şi Iacov i-a zis: „Jură-mi acumi“. 33 *Ev. 12.16.
Şi el i-a jurat. Şi şi-a vândut*

a Sau „Hadar“ b Sau „triburilor“ c Sau „a murit“; lit. „a căzut“ d Sau „sirianul“ e Acoperit cu păr
f Cel care ţine de călcâi (sau: Cel care ia locul altuia) g Lit. „în gura lui“ h Roşu i Sau „mai întâi“
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dreptul de întâi-născut lui Iacov.
34 *Ecl. 8.15. Is. 34 Şi Iacov a dat lui Esau pâine şi
22.13.
mâncare de linte; şi a mâncat* şi
1 Cor. 15.32.
a băut, şi s-a ridicat şi a plecat.
Astfel şi-a nesocotit Esau dreptul de întâi-născut.
Isaac în ţara 26 Şi a fost foamete în ţară, în
filistenilor
afară de foametea* dintâi care
1 *Cap. 12.10.
fusese în zilele lui Avraam. Şi
**Cap. 20.2.
Isaac s-a dus la Abimelec**, îm2 păratul filistenilor, la Gherar. Şi
2 *Cap. 12.7;
17.1; 18.1.
Domnul i S-a arătat* şi i-a zis: „Nu
**Cap. 12.1.
coborî în Egipt; locuieşte în ţara
3 pe care ţi-o** voi spune. Locu3 *Cap. 20.1.
ieşte temporar* în ţara aceasta;
Ps. 39.12.
Ev. 11.9.
şi Eu voi fi** cu tine şi te voi bi**Cap. 26.24;
necuvânta†; pentru că ţie†† şi se28.15; 31.3.
†Cap. 12.2.
minţei tale voi da toate ţările
††Cap. 12.7;
acestea;
şi voi întări*† jurământul
13.15; 15.18.
*†Cap. 22.16
pe care l-am jurat lui Avraam, taPs. 105.9.
4 tăl tău. Şi voi înmulţi* sămânţa
4 *Cap. 15.5;
ta ca stelele cerurilor şi seminţei
22.17.
tale
îi voi da toate ţările acestea;
Ex. 32.13.
**Cap. 12.3;
şi în** sămânţa ta vor fi bine22.18.
cuvântate toate naţiunile pămânGal. 3.8.
5 tului, pentru că Avraam* a ascultat
5 *Cap. 22.16;
de glasul Meu şi a păzit ce i-am
22.18.
cerut a, poruncile Mele, rânduie6 lile Mele şi legile Mele“. Şi Isaac
a locuit în Gherar.
7
Şi oamenii locului l-au între7 *Cap. 12.13;
bat despre soţia sa. Şi el a zis*:
20.2,13.
**Pr. 29.25.
„Este sora mea“. Pentru că s-a
†Cap. 24.16;
temut** să zică: „Soţia mea“. „Ca
29.17.
nu cumva“ – a zis el – „oamenii
locului să mă ucidă pentru Rebeca“. Pentru că era† frumoasă la
8 înfăţişare. Şi a fost aşa: după ce
a stat acolo multe zile, Abimelec, împăratul filistenilor, s-a uitat de la fereastră şi, iată, l-a văzut pe Isaac jucându-se cu Re9 beca, soţia sa. Şi Abimelec a chemat pe Isaac şi i-a zis: „Iată, negreşit ea este soţia ta; şi cum
ai zis: «Este sora mea»?“ Şi Isaac
i-a zis: „Pentru că am zis: «Nu
10 cumva să mor din cauza ei»“. Şi
Abimelec i-a zis: „Ce ne-ai făcut?
Încă puţin şi unul din popor ar
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fi putut să se culce cu soţia ta, 10 *Cap. 20.9.
şi ai fi adus vină* asupra noas11 tră“. Şi Abimelec a poruncit în- 11 *Ps. 105.15.
tregului popor, zicând: „Cine se
va atinge* de omul acesta sau
de soţia lui va fi omorât negreşit“.
12
Şi Isaac a semănat în pămân- Averea lui
tul acela şi a culesb în acel an Isaac şi
certurile
însutit*; şi Domnul l-a binecu13.8.
13 vântat**. Şi omul acesta a ajuns 12 *Mt.
Mc. 4.8.
mare* şi a devenit tot mai mare,
**Cap. 24.1.
Vers. 3.
14 până ce a ajuns foarte mare. Şi
Iov 42.12.
c
avea turme de oi şi cirezi de boi
Pr. 10.22.
24.35.
şi un mare număr de robi; şi fi- 13 *Cap.
Ps. 112.3.
15 listenii îl invidiau*. Şi toate fân- 14 *Cap. 37.11.
Ecl. 4.4.
tânile pe care le săpaseră* robii
tatălui său în zilele tatălui său, 15 *Cap. 21.30.
Avraam, filistenii le-au astupat şi
16 le-au umplut cu ţărână. Şi Abi- 16 *Ex. 1.9.
melec a zis lui Isaac: „Pleacă de la
noi; pentru că eşti* mult mai puternic decât noi“.
Şi Isaac a plecat de acolo şi Isaac în
17
şi-a aşezat tabăra în valea Ghe- Gherar
18 rar şi locuia acolo. Şi Isaac a săpat 18 *Cap. 21.31.
din nou fântânile de apă care
fuseseră săpate în zilele lui Avraam, tatăl său; pentru că filistenii
le astupaseră după moartea
lui Avraam. Şi le-a pus numele
după numele* pe care li-l pusese
19 tatăl său. Şi robii lui Isaac au săpat în vale şi au găsit acolo o
20 fântână cu apă de izvord. Şi păs- 20 *Cap. 21.25.
torii din Gherar s-au certat* cu
păstorii lui Isaac, zicând: „Apa
este a noastră“. Şi a pus numele
fântânii Esece, pentru că se cer21 taseră cu el. Şi au săpat altă fântână şi s-au certat şi pentru ea; şi
22 i-a pus numele Sitnaf. Şi s-a mu- 22 *Ps. 4.1.
Is. 54.2,3.
tat de acolo şi a săpat altă fân**Cap. 17.6;
tână; şi nu s-au mai certat pentru
28.3; 41.52.
Ex. 1.7.
ea. Şi i-a pus numele Rehobotg
şi a zis: „Pentru că acum Domnul
ne-a făcut loc* şi vom fi roditori** în ţară“.
23
Şi de acolo s-a suit la Beer- Isaac la
24 Şeba*. Şi Domnul i S-a arătat în Beer-Şeba
noaptea aceea şi a zis: „Eu sunt* 23 *Cap. 22.19.

a Lit. „cele de păzit ale Mele“ b Lit. „a găsit“ c Sau „avuţii de oi şi avuţii de boi“
de apă vie“ e Ceartă f Împotrivire g Loc larg

d Lit. „fântână
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24 *Cap. 17.7;
24.12; 28.13.
Ex. 3.6.
Fap. 7.32.
**Cap. 15.1.
†Vers. 3.
25 *Cap. 12.7;
13.18.
**Cap. 13.4.
Ps. 116.17.

Legământul
cu Abimelec
26 *Cap. 21.22.
27 *Vers. 16.
Jud. 11.7.
28 *Cap. 21.22;
21.23.

29 *Cap. 24.31.
Ps. 115.15.

30 *Cap. 19.3.

33 *Cap. 21.31.

Căsătoria
lui Esau
34 *Cap. 36.2.
35 *Cap. 27.46;
28.1,8.

Iacov ia
binecuvântarea
prin înşelăciune
1 *Cap. 48.10.
1 Sam. 3.2.
**Cap. 25.25;
25.33,34.
2 *Cap. 47.29.
Pr. 27.1.
Iac. 4.14.

Dumnezeul tatălui tău, Avraam:
nu te teme**, pentru că Eu sunt†
cu tine şi te voi binecuvânta
şi îţi voi înmulţi sămânţa, datorită lui Avraam, robul Meu“.
25 Şi a zidit* acolo un altar şi a
chemat** Numele Domnului. Şi
şi-a întins cortul acolo şi robii lui
Isaac au săpat o fântână acolo.
26
Şi Abimelec a venit din Gherar
la el, şi Ahuzat, prietenul său, şi
Picol*, căpetenia oştirii sale.
27 Şi Isaac le-a zis: „Pentru ce aţi
venit la mine, voi, care mă urâţi
28 şi m-aţi alungat* de la voi?“ Şi ei
au zis: „Am văzut lămurit că Domnul este* cu tine; şi am zis: «Să
fie acum un jurământ între noi,
între noi şi tine, şi să facem
29 legământ cu tine, că nu ne vei
face nici un rău, cum nici noi nu
ne-am atins de tine şi cum ţi-am
făcut numai bine şi ţi-am dat
drumul în pace; tu acum* eşti
30 binecuvântatul Domnului»“. Şi
le-a făcut un ospăţ* şi au mân31 cat şi au băut. Şi s-au sculat disde-dimineaţă şi şi-au jurat unul
altuia; şi Isaac le-a dat drumul
şi ei au plecat de la el în pace.
32 Şi a fost aşa: în ziua aceea, robii
lui Isaac au venit şi i-au spus
despre fântâna pe care o săpase33 ră şi i-au zis: „Am găsit apă!“ Şi
el a numit-o Şebaa; de aceea numele cetăţii este Beer-Şeba* până
în ziua aceasta.
34
Şi Esau era de patruzeci de
ani şi a luat de soţie* pe Iudita,
fiica lui Beeri hetitul, şi pe Bas35 mat, fiica lui Elon hetitul. Şi ele*
au fost o amărăciune a sufletului
pentru Isaac şi Rebeca.
27 Şi a fost aşa: când a îmbătrânit Isaac şi ochii* i se întunecaseră, de nu putea vedea, a chemat pe Esau, fiul său cel mai
mare**, şi i-a zis: „Fiul meu!“ Şi
2 el i-a zis: „Iată-mă“. Şi el a zis*:
„Iată acum, am îmbătrânit şi nu
3 ştiu ziua morţii mele. Acum dar
a Jurământ
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ia-ţi, te rog, armele, tolba şi arcul, şi ieşi la câmp şi prinde-mi*
4 vânat. Şi găteşte-mi bucate gustoase, cum* îmi plac mie, şi adumi-le să mănânc, ca să te binecuvânteze** sufletul meu înainte de a
5 muri“. Şi Rebeca a auzit când a
vorbit Isaac fiului său Esau. Şi
Esau s-a dus la câmp să prindă
vâ-nat şi să-l aducă.
6
Şi Rebeca* a vorbit lui Iacov,
fiul ei, zicând: „Iată, am auzit pe
tatăl tău vorbind lui Esau, fra7 tele tău, spunând: «Adu-mi vânat
şi găteşte-mi bucate gustoase,
ca să mănânc şi să te binecuvântez înaintea Domnului, înainte de
8 moartea mea». Şi acum, fiul meu,
ascultă* glasul meu în ceea ce-ţi
9 poruncesc. Mergi, te rog, la turmă şi ia-mi de acolo doi iezi dintre capre şi voi pregăti din ei bucate* gustoase pentru tatăl tău,
10 cum îi plac lui. Şi le vei duce la
tatăl tău, ca să mănânce şi să te
binecuvânteze înainte de moartea
11 sa“. Şi Iacov a zis mamei sale
Rebeca: „Iată, Esau, fratele meu,
este* păros, iar eu sunt fără păr.
12 Poate că tatăl meu mă va pipăi*
şi voi fi înaintea lui ca un înşelător şi voi aduce** asupra mea
13 blestem, iar nu binecuvântare“. Şi
mama lui i-a zis: „Peste* mine fie
blestemul tău, fiul meu! Ascultă
numai de glasul meu şi mergi şi
14 adu-mi“. Şi a mers şi i-a luat şi
i-a adus mamei sale; şi mama lui
a gătit bucate gustoase, cum îi
15 plăceau tatălui său. Şi Rebeca a
luat hainele de preţ* ale lui Esau,
fiul său cel mai mare, care erau
la ea în casă, şi a îmbrăcat cu
ele pe Iacov, fiul său cel mai mic.
16 Şi pieile iezilor le-a pus pe mâinile lui şi pe partea fără păr a
17 gâtului său. Şi bucatele gustoase
şi pâinea pe care o făcuse le-a
dat în mâna fiului său, Iacov.
18
Şi el a venit la tatăl său şi a
zis: „Tată!“ Şi el a zis: „Iată-mă!

3 *Cap. 25.27;
25.28.
4 *Vers. 19,25,
31.
**Cap. 48.9;
49.28.
Deut. 33.1.

6 *Cap. 25.28.

8 *Vers. 13,43.
9 *Vers. 4.

11 *Cap. 25.25.

12 *Vers. 21,22.
**Cap. 9.25.
Deut. 27.18.
13 *Cap. 43.9.
1 Sam. 25.24
2 Sam. 14.9.
Mt. 27.25.

15 *Vers. 27.
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19 *Vers. 31.
**Vers. 4.

20 *Cap. 24.12.

21 *Vers. 12.

23 *Vers. 16.

27 *Ev. 11.20.
**Cânt. 4.11.
Osea 14.6.
†Ps. 65.10.

28 *Deut. 33.13.
2 Sam. 1.21.
Pr. 3.20.
Zah. 8.12.
**Cap. 45.18
†Deut. 33.28.
29 *Cap. 9.25-27;
25.23.
Is. 45.14;
49.7,23;
60.12,14.
**Cap. 37.7;
37.10; 49.8.
†Cap. 12.3.
Num. 24.9.

19 Cine

eşti tu, fiul meu?“ Şi Iacov
a zis tatălui său: „Eu sunt Esau,
întâiul-născut al tău; am făcut
cum mi-ai zis. Ridică-te*, te rog,
şezi şi mănâncă din vânatul meu,
ca să mă binecuvânteze** sufletul
20 tău“. Şi Isaac a zis fiului său:
„Cum ai găsit aşa de repede, fiul
meu?“ Şi el a zis: „Pentru că Domnul Dumnezeul tău* mi l-a trimis
21 înainte“. Şi Isaac a zis lui Iacov:
„Apropie-te, te rog, ca să te
pipăi*, fiul meu, dacă eşti cu
adevărat fiul meu Esau, sau nu“.
22 Şi Iacov s-a apropiat de Isaac,
tatăl său, şi el l-a pipăit şi a
zis: „Glasul este glasul lui Iacov,
dar mâinile sunt mâinile lui
23 Esau“. Şi nu l-a cunoscut, pentru
că mâinile lui erau păroase*, ca
mâinile fratelui său Esau; şi l-a
24 binecuvântat. Şi a zis: „Eşti tu
cu adevărat fiul meu, Esau?“ Şi
25 el a zis: „Eu sunt“. Şi a zis: „Adumi-l aproape şi voi mânca din
vânatul fiului meu, ca să te binecuvânteze sufletul meu“. Şi i
l-a adus aproape şi a mâncat; şi
26 i-a adus vin şi a băut. Şi tatăl
său Isaac i-a zis: „Apropie-te
27 acum şi sărută-mă, fiul meu“. Şi
el s-a apropiat şi l-a sărutat. Şi
a mirosit mirosul hainelor lui
şi l-a binecuvântat*, şi a zis:
„Iată, mirosul** fiului meu
este ca mirosul unei câmpii
pe care a binecuvântat-o†
Domnul.
28
Şi Dumnezeu să-ţi dea din
roua* cerurilor
şi din grăsimea** pământului
şi belşug de grâu şi de must†.
29
Popoare să-ţi slujească
şi naţiuni să se plece* înaintea
ta!
Să fii stăpân peste fraţii tăi
şi fiii** mamei tale să se plece
înaintea ta!
Blestemat† să fie cel care te
va blestema
şi binecuvântat să fie cel care te

va binecuvânta“.
Şi a fost aşa: după ce a sfârşit
Isaac de binecuvântat pe Iacov,
şi Iacov tocmai ieşise dinaintea
tatălui său Isaac, a intrat Esau,
fratele lui, de la vânătoarea sa.
31 Şi gătise şi el bucate gustoase şi
le-a adus tatălui său. Şi a zis
tatălui său: „Să se ridice* tatăl
meu şi să mănânce din vânatul
fiului său, ca să mă binecuvân32 teze** sufletul tău“. Şi Isaac, tatăl său, i-a zis: „Cine* eşti tu?“ Şi
el a zis: „Eu sunt fiul tău, întâiul
33 tău născut, Esau“. Şi Isaac s-a cutremurat cu foarte mare tremur şi
a zis: „Cine este deci cel care a
prins vânatul şi mi l-a adus? Şi
am mâncat din toate înainte de
a veni tu şi l-am binecuvântat.
34 Şi va fi binecuvântat*“. Când a
auzit Esau cuvintele tatălui său,
a strigat cu glas* foarte tare şi
foarte amărât şi a zis tatălui său:
„Binecuvântează-mă şi pe mine,
35 tată!“ Şi el i-a zis: „Fratele tău a
venit* cu înşelăciune şi ţi-a luat
36 binecuvântarea“. Şi el a zis: „Oare
nu pe drept a fost numit* el Iacov?
Pentru că acum a doua oară m-a
înşelat; mi-a luat** dreptul
de întâi-născut şi, iată, acum
mi-a luat binecuvântarea“. Şi a
zis: „N-ai păstrat o binecuvântare
37 pentru mine?“ Şi Isaac a răspuns
şi a zis lui Esau: „Iată, l-am făcut
stăpânul* tău şi i-am dat pe toţi
fraţii săi ca robi şi l-am înzestrat cu grâu** şi cu must, şi ce
voi face acum pentru tine, fiul
38 meu?“ Şi Esau a zis tatălui său:
„Ai numai o binecuvântare, tată?
Binecuvântează-mă şi pe mine,
tată!“ Şi Esau şi-a ridicat glasul*
39 şi a plâns. Şi Isaac, tatăl său, a
răspuns şi i-a zis:
„Iată, locuinţa* ta va fi îna
grăsimea pământului
şi în roua** cerurilor de sus;
40
şi vei trăi din sabia ta;
şi vei sluji* fratelui tău;
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30

31 *Vers. 19.
**Vers. 4.

32 *Vers. 18.

33 *Cap. 28.3,4.
Num. 23.20.
Rom. 11.29.

34 *Ev. 12.17.

35 *Vers. 19.
36 *Cap. 25.26.
**Cap. 25.33

37 *Vers. 29.
2 Sam. 8.14.
**Vers. 28.

38 *Ev. 12.17.

39 *Ev. 11.20.
**Vers. 28.

40 *Vers. 29.
2 Sam. 8.14.
Obad. 18,19.

a Sau „lipsită de“
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40 **2 Împ. 8.20

şi va fi aşa: când te vei răsculaa**,
vei scutura jugul lui de pe
grumazul tău“.
41
Şi Esau l-a urât* pe Iacov din
Ura lui
Esau faţă
cauza binecuvântării cu care-l
de Iacov
binecuvântase tatăl său. Şi Esau
zicea în inima sa: „Se apropie
41 *Cap. 32.11;
37.4,8.
zilele** de jale pentru tatăl meu
**Cap. 50.3;
şi voi ucide† pe fratele meu Ia50.4,10.
42 cov“. Şi cuvintele lui Esau, fiul
†Obad. 10.
său cel mai mare, au fost spuse
42 *Ps. 64.5.
Rebecăi. Şi ea a trimis şi a chemat pe Iacov, fiul ei cel mai mic,
şi i-a zis: „Iată, fratele tău, Esau,
se mângâie cu privire la tine că
43
te va ucide*. Acum dar, fiul meu,
43 *Vers. 8,13.
**Cap. 24.29
ascultă* glasul meu şi ridică-te,
†Cap. 11.31.
fugi în Haran† la Laban**, frate44 le meu. Şi rămâi la el câteva zile,
până va trece furia fratelui tău;
45 *Vers. 35.
45 până va trece mânia fratelui tău
de la tine şi va uita* ce i-ai făcut; atunci voi trimite şi te voi
aduce de acolo. Pentru ce să fiu
lipsită de voi amândoi într-o zi?“
46 *Cap. 26.35; 46
Şi Rebeca a zis lui Isaac:
28.8.
„M-am săturat* de viaţă din cau**Cap. 24.3.
za fiicelor lui Het! Dacă Iacov**
îşi va lua soţie dintre fiicele lui
Het, ca acestea, dintre fiicele ţării, la ce bun îmi va fi viaţa?“
Fuga lui 28 Şi Isaac a chemat pe Iacov şi
Iacov
l-a binecuvântat* şi i-a poruncit
1 *Cap. 27.33.
şi i-a zis: „Tu să nu-ţi iei** soţie
**Cap. 24.3.
2 dintre fiicele lui Canaan. Ridi2 *Osea 12.12.
că-te*, mergi în Padan-Aram**,
**Cap. 25.20
la casa lui Betuel†, tatăl mamei
†Cap. 22.23.
††Cap. 24.29
tale, şi ia-ţi soţie de acolo, dintre
fiicele lui Laban††, fratele mamei
3 tale. Şi Dumnezeul cel Atotpu3 *Cap. 17.1;
35.11; 48.3.
ternicb* să te binecuvânteze şi
să te facă să rodeşti şi să te înmulţească, pentru ca să ajungi o
4 adunare de popoare. Şi să-ţi dea
4 *Cap. 12.2.
**Cap. 15.7;
binecuvântarea* lui Avraam, ţie
17.8; 22.17.
şi
seminţei tale cu tine, ca să stă†1 Cr. 29.15.
Ps. 39.12.
pâneşti** ţara unde ai locuit†
temporar, pe care a dat-o Dum5 *Cap. 27.43. 5 nezeu lui Avraam“. Şi Isaac a
trimis* pe Iacov. Şi el a plecat în
a Sau „te vei ridica“
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Padan-Aram, la Laban, fiul lui
Betuel arameul, fratele Rebecăi,
mama lui Iacov şi a lui Esau.
6
Şi Esau a văzut că Isaac îl binecuvântase pe Iacov şi-l trimisese în Padan-Aram ca să-şi ia
soţie de acolo, că, binecuvântându-l, i-a poruncit, zicând: „Tu
să nu-ţi iei* soţie dintre fiicele
7 lui Canaan!“, şi că Iacov ascultase
pe tatăl său şi pe mama sa şi ple8 case în Padan-Aram. Şi Esau
a văzut* că fiicele lui Canaan erau
rele în ochii lui Isaac, tatăl său.
9 Şi Esau s-a dus la Ismael şi pe
lângă* soţiile pe care le avea, a
luat de soţie pe Mahalat, sora
lui Nebaiot**, fiica† lui Ismael,
fiul lui Avraam.
10
Şi Iacov a ieşit* din Beer11 Şeba** şi a mers spre Haran†. Şi
a ajuns într-un loc* şi a rămas
acolo peste noapte, pentru că apusese soarele. Şi a luat una din
pietrele locului şi a făcut-o căpă12 tâi şi s-a culcat în acel loc. Şi a
visat*. Şi iată o scară ridicată pe
pământ, şi capătul ei ajungea
la ceruri. Şi, iată, îngerii** lui
Dumnezeu urcau şi coborau pe ea.
13 Şi, iată, D omnul* stătea deasupra ei; şi a zis: „Eu** sunt Domnul, Dumnezeul lui Avraam, tatăl
tău, şi Dumnezeul lui Isaac; pământul† pe care eşti culcat ţi-l voi
14 da ţie şi seminţei†† tale. Şi sămânţa ta va fi ca pulberea* pământului şi te vei întinde** spre
apus şi spre răsărit şi spre nord
şi spre sud; şi în† tine şi în sămânţa ta vor fi binecuvântate toate
15 familiile pământului. Şi, iată, Eu
sunt* cu tine şi te voi păzi oriunde** vei merge şi te voi aduce† înapoi în ţara aceasta; pentru
că nu te voi părăsi††, până când
nu voi face*† ceea ce ţi-am pro16 mis“. Şi Iacov s-a trezit din somnul* său şi a zis: „Cu adevărat,
Domnul este** în locul acesta şi
17 eu n-am ştiut! Şi s-a temut şi a zis:

b Ebr. „El Şadai“

6 *Vers. 1.

8 *Cap. 24.3;
26.35.
9 *Cap. 26.34;
36.2.
**Cap. 25.13
†Cap. 36.3.

Visul lui
Iacov la
Betel
10 *Osea 12.12.
**Cap. 26.23
†Cap. 12.4,5;
27.43.
Fap. 7.2.
11 *Vers. 19.
12 *Cap. 41.1.
Num. 12.6.
Iov 33.15.
**Ioan 1.51.
Ev. 1.14.
13 *Cap. 35.1;
48.3.
**Cap. 26.24
†Cap. 13.15;
26.3; 35.12.
††Cap. 12.7;
15.18.
14 *Cap. 13.16.
**Cap. 13.14
Deut. 12.20.
†Cap. 12.3.
15 *Cap. 26.3;
26.24; 31.3.
**Vers. 20.
Num. 6.24.
†Cap. 48.21.
Deut. 30.3.
Ps. 121.8.
††Deut. 31.6;
31.8.
Ios. 1.5.
1 Împ. 8.57.
Ev. 13.5.
*†Cap. 35.6.
16 *1 Împ. 3.15.
Ier. 31.26.
**Ex. 3.6.
Ios. 5.13-15.
Ps. 139.7-12.

GENEZA
17 *Ps. 68.35.

18 *Vers. 11.
**Cap. 31.13;
31.45; 35.14.
Lev. 8.10-12.
Num. 7.1.
19 *Cap. 35.6;
48.3.
Jud. 1.23,26.
20 *Cap. 31.13.
Jud. 11.30.
2 Sam. 15.8.
**Vers. 15.
†1 Tim. 6.8.

21 *Jud. 11.31.
2 Sam. 19.24;
19.30.
**Deut. 26.17
22 *Vers. 17.
Ex. 23.19.
**Deut. 14.22;
26.12.

Iacov la
Laban
1 *Num. 23.7.
Jud. 6.3,33.
Osea 12.12.
2 *Cap. 24.11.
Ex. 2.15.

4 *Cap. 28.10.
5 *Cap. 24.29.
6 *Cap. 43.27.
**Ex. 2.16.

„Cât de înfricoşător* este locul acesta! Aceasta nu este altceva decât casa lui Dumnezeu şi aceasta
18 este poarta cerurilor!“ Şi Iacov s-a
sculat dis-de-dimineaţă şi a luat
piatra* pe care o făcuse căpătâi şi
a aşezat-o ca stâlp** şi a turnat unt19 delemn pe vârful ei. Şi a pus numele locului aceluia Betela; dar
numele cetăţii era mai înainte
20 Luz*. Şi Iacov a făcutb* o promisiune, zicând: „Dacă** va fi Dumnezeu cu mine şi mă va păzi în
drumul acesta pe care merg şi-mi
va da† pâine să mănânc şi haine
21 să mă îmbrac şi mă voi întoarce*
în pace la casa tatălui meu, atunci Domnul** va fi Dumnezeul
22 meu. Şi piatra aceasta pe care am
pus-o ca stâlp va fi casa* lui Dumnezeu. Şi din** tot ce-mi vei da,
Îţi voi da negreşit zeciuială“.
29 Şi Iacov a pornit la drumc şi
a mers în ţara fiilor* răsăritului.
2 Şi s-a uitat şi iată o fântână* în
câmp şi, iată, trei turme de oi se
odihneau lângă ea, pentru că din
fântâna aceea adăpau turmele; şi
o piatră mare era pe gura fântâ3 nii. Şi toate turmele se strângeau
acolo. Şi prăvăleau piatra de pe
gura fântânii şi adăpau oile şi din
nou puneau piatra la loc pe gura
4 fântânii. Şi Iacov le-a zis: „Fraţii
mei, de unde sunteţi?“ Şi ei au zis:
5 „Din Haran*“. Şi le-a zis: „Cunoaşteţi pe Laban*, fiul lui Nahor?“ Şi
6 ei au zis: „Cunoaştem“. Şi le-a zis:
„Este* sănătos? d “ Şi au zis:
„Sănătose şi, iată, Rahela**, fiica
7 lui, vine cu oile“. Şi el a zis: „Iată,
este încă ziua mare; nu este timpul ca să fie strânse vitele; adăpaţi oile şi mergeţi şi le paşteţi“.
8 Şi ei au zis: „Nu putem, până nu
se vor strânge toate turmele şi
vor prăvăli piatra de pe gura
9 fântânii; atunci adăpăm oile“. Şi,
pe când le vorbea el încă, a venit Rahela cu oile tatălui ei, pen-

29:24

10 tru că ea era păstoriţă. Şi a fost aşa: 10 *Ex. 2.17.

când a văzut pe Rahela, fiica lui
Laban, fratele mamei sale, şi
oile lui Laban, fratele mamei sale,
Iacov s-a apropiat şi a prăvălit
piatra de pe gura fântânii şi a
adăpat* oile lui Laban, fratele
11 mamei sale. Şi Iacov a sărutat*
pe Rahela şi şi-a ridicat glasul
12 şi a plâns. Şi Iacov a spus Rahelei
că este ruda f* tatălui ei şi că
este fiul Rebecăi; şi ea a aler13 gat** şi a spus tatălui ei. Şi a
fost aşa: îndată ce a auzit Laban
ştirea despre Iacov, fiul surorii
sale, i-a alergat* în întâmpinare
şi l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat şi
l-a adus în casa lui. Şi a istorisit
lui Laban toate aceste lucruri.
14 Şi Laban i-a zis: „Cu adevărat*,
tu eşti osul meu şi carnea mea“.
Şi a rămas la el o lună de zile.
15
Şi Laban a zis lui Iacov:
„Pentru că eşti fratele meu, îmi
vei sluji tu degeaba? Spune-mi,
16 care să-ţi fie plata*?“ Şi Laban
avea două fiice; numele celei mai
mari era Leeag şi numele celei
17 mai mici, Rahelah. Şi Leea avea
ochi slabii, iar Rahela era frumoasă* la statură şi frumoasă
18 la faţă. Şi Iacov iubea* pe Rahela. Şi i-a zis: „Îţi voi sluji** şapte
ani pentru Rahela, fiica ta cea
19 mai mică“. Şi Laban i-a zis: „Mai
bine să ţi-o dau ţie decât s-o
dau altui bărbat; rămâi cu mine“.
20 Şi Iacov a slujit* pentru Rahela
şapte ani; şi au părut în ochii
lui ca vreo câteva zile, pentru că
o iubea**.
21
Şi Iacov a zis lui Laban:
„Dă-mi soţia, pentru că mi s-au
împlinit zilele să intru* la ea“.
22 Şi Laban a strâns pe toţi oamenii
23 locului şi a făcut un ospăţ*. Şi a
fost aşa: seara a luat pe fiica sa,
Leea, şi a dus-o la el; şi el a in24 trat la ea. Şi Laban a dat pe roaba sa, Zilpa, ca roabă fiicei sale,

a Casa lui Dumnezeu b Lit. „a promis“ c Lit. „şi-a ridicat piciorul“
f Sau „fratele“ g Slăbiciune h Oaie i Sau „blânzi“

11 *Cap. 33.4;
45.14,15.
12 *Cap. 13.8;
14.14,16;
28.5.
**Cap. 24.28
13 *Cap. 24.29.

14 *Cap. 2.23.
Jud. 9.2.
2 Sam. 5.1;
19.12,13.

Leea şi
Rahela
15 *Cap. 31.41.

17 *Cap. 12.11;
12.14; 26.7.
18 *Cap. 24.67.
**Cap. 31.41
2 Sam. 3.14.

20 *Cap. 30.26.
Osea 12.12.
**Cânt. 8.7.

21 *Jud. 15.1.

22 *Jud. 14.10.
Ioan 2.1,2.

d Lit. „Are el pace?“ e Lit. „Pace“
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25 *Cap. 12.18; 25
20.9.
**Cap. 27.36
1 Sam. 28.12

Leea. Şi a fost aşa: dimineaţa,
iată, era Leea. Şi a zis lui Laban:
„Ce mi-ai făcut*? Nu ţi-am slujit
pentru Rahela? Pentru ce, dar,
26 m-ai înşelat**?“ Şi Laban i-a zis:
„În locurile noastre nu se face
aşa, să dai pe cea mai mică înain27 *Jud. 14.12. 27 tea celei întâi-născute. Împlineşte
**Cap. 31.41
săptămâna* cu aceasta şi îţi
vom da şi pe cealaltă pentru slujba
pe care o vei facea la mine încă**
28 alţi şapte ani“. Şi Iacov a făcut
aşa şi a împlinit săptămâna cu
ea. Şi i-a dat de soţie şi pe Rahe29 la, fiica sa. Şi Laban a dat pe roaba sa, Bilha, ca roabă Rahelei,
30
fiica sa. Şi a intrat şi la Rahela;
30 *Vers. 18,20.
Deut. 21.15.
şi iubea* pe Rahela mai mult
**Cap. 30.26;
decât pe Leea. Şi i-a slujit încă**
31.41.
alţi şapte ani.
Şi Domnul a văzut* că Leea
Copiii lui 31
Iacov
nu este iubităb şi i-a deschis**
31 *Ps. 127.3.
pântecele; iar Rahela era sterilă.
**Cap. 30.1.
32 Şi Leea a rămas însărcinată şi
32 *Cap. 16.11;
a născut un fiu şi i-a pus numele
31.42.
Rubenc, căci a zis: „Pentru că
Ex. 3.7;4.31.
Deut. 26.7.
Domnul a văzut* întristarea mea;
Ps. 25.18;
pentru că acum soţul meu
106.44.
33 mă va iubi“. Şi a rămas însărci33 *Deut. 21.15.
nată din nou şi a născut un fiu şi
a zis: „Pentru că Domnul a auzit
că nu sunt* iubită, de aceea mi-a
dat şi pe acesta“. Şi i-a pus nume34 le Simeond. Şi a rămas însărcinată din nou şi a născut un fiu şi a
zis: „Acum, de data aceasta soţul
meu se va lipi de mine, pentru că
i-am născut trei fii“. De aceea i-a
35 *Mt. 1.2.
35 pus numele Levi e. Şi a rămas
însărcinată din nou şi a născut
un fiu şi a zis: „De astă dată voi
lăuda pe Domnul“. De aceea i-a
pus numele* Iudaf. Şi a încetat să
nască.
1 *Cap. 29.31. 30 Şi, când a văzut Rahela că nu
**Cap.37.11.
face copii* lui Iacov, Rahela a
1 Sam. 1.5,6.
invidiat** pe sora ei şi a zis lui
†Iov 5.2.
Iacov: „Dă-mi copii, ori mor†!“
2 Şi Iacov s-a aprins de mânie

împotriva Rahelei şi i-a zis: „Sunt eu
în locul* lui Dumnezeu, care
ţi-a oprit rodul** pântecelui?“
3 Şi ea a zis: „Iată roaba* mea,
Bilha! Intră la ea, ca să nască
pe genunchii mei**, şi-mi voi
4 zidi şi eu casăg prin ea“. Şi i-a dat
de soţie pe Bilha*, roaba ei, şi
5 Iacov a intrat la ea. Şi Bilha a
rămas însărcinată şi a născut un
6 fiu lui Iacov. Şi Rahela a zis:
„Dumnezeu mi-a făcut dreptate* şi
mi-a ascultat şi glasul şi mi-a
dat un fiu“. De aceea i-a pus
7 numele Danh. Şi Bilha, roaba Rahelei, a rămas însărcinată din
nou şi a născut un al doilea fiu
8 lui Iacov. Şi Rahela a zis: „Am
luptat luptele lui Dumnezeu împotriva surorii mele şi am învins“.
Şi i-a pus numele Neftalii*.
9
Când a văzut Leea că a încetat să nască, a luat pe Zilpa, roaba* sa, şi a dat-o de soţie lui Ia10 cov. Şi Zilpa, roaba Leei, a năs11 cut un fiu lui Iacov. Şi Leea a zis:
„Cu noroc!“ Şi i-a pus numele
12 Gadj. Şi Zilpa, roaba Leei, a năs13 cut un al doilea fiu lui Iacov. Şi
Leea a zis: „Ferice de mine! pentru că fetele mă vor numi* fericită“. Şi i-a pus numele Aşerk.
14
Şi Ruben a ieşit în zilele secerişului grâului şi a găsit mandragorel în câmp; şi le-a adus
mamei sale, Leea. Şi Rahela i-a
zis Leei: „Dă-mi*, te rog, din
15 mandragorele** fiului tău“. Şi ea
i-a zis: „Puţin* este că mi-ai luat
bărbatul? Şi vrei să iei şi mandragorele fiului meu?“ Şi Rahela
i-a zis: „De aceea, el să se culce
cu tine la noapte pentru man16 dragorele fiului tău“. Şi Iacov a
venit de la câmp seara şi Leea
i-a ieşit înainte şi a zis: „Vei intra
la mine, pentru că, în adevăr,
te-am cumpăratm cu mandragorele fiului meu“. Şi s-a culcat cu ea

2 *Cap. 20.18;
29.31.
**Ps. 128.3.
3 *Cap. 16.2.
**Cap. 50.23
Iov 3.12.
4 *Cap. 35.22.

6 *Ps. 35.24;
43.1.
Plân. 3.59.

8 *Mt. 4.13.

9 *Vers. 4.

13 *Pr. 31.28.
Lc. 1.48.

14 *Cap. 25.30.
**Cânt. 7.13.

15 *Num. 16.9;
16.13.

a Lit. „o vei sluji“ b Sau „că Leea este urâtă“ (neavând cel dintâi loc în dragostea lui) c Vedeţi! un fiu
d Auzire, Împlinire e Alipire f Laudă g Lit. „şi voi fi şi eu zidită“ h Judecată i Lupta mea j Noroc
k Fericit, Binecuvântat l Plante afrodiziace m Sau „închiriat“
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17 în noaptea aceea. Şi Dumnezeu a

ascultat pe Leea şi ea a rămas
însărcinată şi a născut un al cin18 cilea fiu lui Iacov. Şi Leea a
zis: „Dumnezeu m-a răsplătit,
pentru că am dat pe roaba mea
soţului meu“. Şi i-a pus numele
19 Isahara. Şi Leea a rămas din nou
însărcinată şi a născut un al şa20
selea fiu lui Iacov. Şi Leea a
20 *Mt. 4.13.
zis: „Dumnezeu m-a înzestrat
cu o zestre bună; acum soţul
meu va locui cu mine, pentru că
i-am născut şase fii!“ Şi i-a pus
21 numele Zabulonb*. Şi, după aceasta, a născut o fată şi i-a pus numele Dinac.
22
Şi Dumnezeu Şi-a adus amin22 *1 Sam. 1.19.
te*
de Rahela şi Dumnezeu a
**Cap. 29.31
ascultat-o şi i-a deschis** pân23 *1 Sam. 1.6. 23 tecele. Şi ea a rămas însărcinată
Is. 4.1.
şi a născut un fiu şi a zis: „DumLc. 1.25.
nezeu mi-a înlăturat* dispreţul“.
24 *Cap. 35.17. 24 Şi i-a pus numele Iosif d, zicând:
Domnul îmi va adăuga* un alt
„D
fiu“.
Şi a fost aşa: după ce a năsÎmbogăţirea 25
lui Iacov
cut Rahela pe Iosif, Iacov a zis
25 *Cap. 24.54;
lui Laban: „Dă-mi* drumul să mă
24.56.
duc la locul meu şi în ţara mea.
26 *Cap. 29.20; 26 Dă-mi soţiile pentru care ţi-am
29.30.
slujit* şi copiii şi să plec, pentru că ştii ce slujbă ţi-am făcute“.
27 *Cap. 26.24; 27 Şi Laban i-a zis: „Te rog, dacă
39.3,5.
am căpătat favoare în ochii tăi,
zăboveşte! Am descoperit f că
D omnul m-a binecuvântat da28 *Cap. 29.15; 28 torită* ţie“. Şi i-a zis: „Hotărăş31.7,41.
te-mi plata* ta şi ţi-o voi da“.
29
Şi
el i-a zis: „Ştii* cum ţi-am slu29 *Cap. 31.6;
jit şi ce au ajuns vitele tale sub
31.38-40.
Mt. 24.45. 30 grija meag. Pentru că ce aveai
Tit 2.10.
înainte de venirea mea era puţin
30 *1 Tim. 5.8.
şi a crescut până la o mulţime şi
Domnul te-a binecuvântat la fiecare pas al meuh. Şi acum, când
să lucrez şi pentru* casa mea?“
31 Şi el i-a zis: „Ce să-ţi dau?“ Şi Iacov i-a zis: „Să nu-mi dai nimic.
a Răsplată

b Locuinţă

presimţit“, „Am prezis“
„platan“, „castan“

Dacă-mi vei face lucrul acesta,
din nou îţi voi paşte şi îţi voi pă32 zi oile. Voi trece astăzi prin toată
turma ta şi voi despărţi de acolo
orice oaie pestriţă şi pătată şi orice miel negru dintre miei şi ce
este pătat şi pestriţ printre capre:
33 şi aceasta să fie plata* mea. Şi
dreptatea* mea va răspunde pentru mine în viitori, când vei veni
pentru plata mea, înaintea feţei
tale: tot ce nu este pestriţ şi pătat
între capre şi negru între miei
se va socoti furat, dacă va fi la
34 mine“. Şi Laban i-a zis: „Iată, fie
35 după cuvântul tău!“ Şi a despărţit în ziua aceea ţapii bălţaţi şi
pătaţi şi toate caprele pestriţe şi
pătate, toate care aveau ceva alb şi
tot ce era negru între miei şi
36 le-a dat în mâna fiilor săi. Şi a
pus cale de trei zile între el şi
Iacov. Şi Iacov păştea restul
turmei lui Laban.
Şi Iacov şi-a luat* nuiele verzi
37
de plop şi de migdal şi de paltinj
şi, jupuindu-le de scoarţă, a făcut
pe ele crestături albe, încât se
38 vedea albul care era pe nuiele. Şi
el punea nuielele pe care le jupuia
de scoarţă înaintea turmei, în
jgheaburile din adăpătoarele unde
veneau oile să bea; şi ele erau în
39 călduri când veneau să bea. Şi oile
erau în călduri înaintea nuielelor
şi oile fătau miei bălţaţi, pestriţi
40 şi pătaţi. Şi Iacov despărţea mieii
şi abătea feţele oilor din turma lui
Laban către cele negre şi bălţate;
şi a pus turmele sale la o parte
şi nu le-a pus cu oile lui Laban.
41 Şi a fost aşa: de câte ori oile cele mai tari se încălzeau, Iacov
punea nuielele în jgheaburi înaintea ochilor turmei, ca să intre în
42 călduri înaintea nuielelor. Şi când
oile erau slabe, nu le punea. Şi
astfel cele slabe erau ale lui Laban, iar cele tari, ale lui Iacov.

30:42

32 *Cap. 31.8.

33 *Ps. 37.6.

37 *Cap. 31.9-12

cJudecată d El va adăuga e Lit. „slujba mea cu care ţi-am slujit“ f Lit. „Am
g Lit. „cu mine“ h Lit. „pe urmele mele“ i Lit. „în ziua de mâine“
j Sau
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omul acesta s-a îmbogăţita
foarte mult şi a avut multe* oi
şi robi şi roabe şi cămile şi măgari.
Plecarea lui 31 Şi el a auzit cuvintele fiilor lui
Iacov în
Laban care ziceau: „Iacov a luat
Canaan
tot ce era al tatălui nostru şi din
1 *Ps. 49.16.
ceea ce era al tatălui nostru şi-a
agonisit el toată* avuţiab aceas2 *Deut. 28.54. 2 ta“. Şi Iacov s-a uitat la faţa lui
Laban şi, iată, ea nu era* faţă de
3
el
ca mai înaintec. Şi Domnul a
3 *Cap. 28.15;
zis lui Iacov: „Întoarce-te* în ţara
28.20,21;
32.9.
părinţilor tăi şi la rudele taled; şi
4 Eu voi fi cu tine“. Şi Iacov a trimis
şi a chemat pe Rahela şi pe Leea
5
la
câmp, la turma lui. Şi le-a zis:
5 *Cap. 28.15.
Vers. 29,42.
„Văd că faţa tatălui vostru nu este
Is. 41.10.
faţă
de mine ca mai înaintec. Dar
Ev. 13.5.
Dumnezeul tatălui meu a fost* cu
6 *Vers. 38-41. 6 mine. Şi voi înşivă ştiţi că am
Cap. 30.29.
slujit* tatălui vostru cu toată pu7
terea mea. Şi tatăl vostru m-a
7 *Cap. 29.25.
**Vers. 41.
înşelate* şi de zece** ori mi-a
Num. 14.22.
schimbat plata. Însă Dumnezeu nu
Neem. 4.12.
8 l-a lăsat† să-mi facă rău. Dacă
Iov 19.3.
†Cap. 20.6.
zicea astfel: «Cele pestriţe* vor
Ps. 105.14.
fi plata ta!», atunci toate oile fă8 *Cap. 30.32.
tau miei pestriţi; dacă zicea
astfel: «Cele bălţate vor fi plata
ta!», atunci toate oile fătau miei
9 bălţaţi. Şi Dumnezeu a luat* vite9 *Vers. 1,16.
le tatălui vostru şi mi le-a dat mie.
10 Şi a fost aşa: pe timpul împerecherii turmelor, eu mi-am ridicat
ochii şi am văzut în vis şi,
iată, berbecii care săreau pe oi
11 *Cap. 16.7; 11 erau bălţaţi, pestriţi şi pătaţi. Şi
48.16.
Îngerul* lui Dumnezeu mi-a zis
în vis: «Iacove!» Şi eu am zis:
12 «Iată-mă!» Şi El mi-a zis: «Ridi12 *Ex. 3.7.
că-ţi acum ochii şi vezi: toţi berbecii care sar pe oi sunt bălţaţi,
pestriţi şi pătaţi; pentru că am vă13 *Cap. 28.13. 13 zut* tot ce-ţi face Laban. Eu sunt
**Cap. 28.18-20
Dumnezeul* din Betel, unde ai
†Vers. 3.
uns** un stâlp, unde Mi-ai făcut o
Cap. 32.9.
promisiune. Acum ridică-te, ieşi†
din ţara aceasta şi întoarce-te în
14 ţara rudelor talef»“. Şi Rahela şi
43 *Cap. 13.2;
24.35;
26.13,14.

43 Şi

Leea au răspuns şi i-au zis: „Avem 14 *Cap. 2.24.
noi* parte sau moştenire în casa
15 tatălui nostru? Nu suntem noi 15 *Cap. 29.15;
29.27.
socotite de el ca străine? Pentru
că ne-a vândut* şi chiar ne-a
16 mâncat de tot argintul. Pentru că
toată avuţia pe care a luat-o
Dumnezeu de la tatăl nostru este
a noastră şi a copiilor noştri.
Acum dar, fă tot ce ţi-a zis Dumnezeu“.
17
Atunci Iacov s-a ridicat şi
şi-a pus fiii şi soţiile pe cămile.
18 Şi a luat toate vitele sale şi toate
18 *Cap. 35.27.
bunurile sale, pe care le strânsese, vitele pe care şi le agonisise în
Padan-Aram, ca să meargă la
Isaac*, tatăl său, în ţara Canaa19 nului. Şi Laban se dusese ca să-şi 19 *Vers. 34.
Cap. 35.2.
tundă oile. Şi Rahela a furat teJud. 17.5.
g
rafimii * care erau ai tatălui ei.
1 Sam. 19.13
Osea 3.4.
20 Şi Iacov a înşelat inimah lui Laban arameul, pentru că nu i-a
21 spus că avea să fugă. Şi a fugit 21 *Cap. 37.25.
cu tot ce avea şi s-a ridicat şi a
trecut râul şi şi-a îndreptat faţa
spre muntele Galaad*.
Şi, a treia zi, i s-a spus lui Urmărirea
22
23 Laban că Iacov fugise. Şi el şi-a lui Iacov de
către Laban
luat fraţii* cu sine şi l-a urmărit
cale de şapte zile şi l-a ajuns pe 23 *Cap. 13.8.
24 muntele Galaad. Şi Dumnezeu a 24 *Cap. 20.3.
Vers. 11.
venit* la Laban arameul noaptea,
Iov 33.15.
într-un vis, şi i-a zis: „Fereşte-te
Mt. 1.20.
**Cap. 24.50
să vorbeşti** lui Iacov, fie bine,
Vers. 7,29.
25 fie rău“. Şi Laban a ajuns pe
Iacov; şi Iacov îşi întinsese cortul pe munte. Şi Laban şi-a aşezat şi el tabăra cu fraţii săi pe
26 muntele Galaad. Şi Laban a zis 26 *1 Sam. 30.2
lui Iacov: „Ce ai făcut de mi-ai
înşelat inimah şi mi-ai luat fiicele
ca pe nişte captive*, cu sabia?
27 Pentru ce ai fugit pe ascuns şi
27 *Ex. 15.20.
m-ai furat şi nu mi-ai spus, ca
**Cap. 4.21.
să te fi condus cu bucurie şi cu
28 *Vers. 55.
cântece, cu tamburină* şi cu harRut 1.9,14.
1 Împ. 19.20.
28 fă**, şi nu m-ai lăsat să-mi săFap. 20.37.
rut* fiii şi fiicele? Acum ai lu**1Sam.13.13
2 Cr. 16.9.
29 crat nebuneşte**. Şi este în pu-

a Lit. „a crescut“ b Sau „gloria“, „belşugul“ c Lit. „ca ieri şi alaltăieri“ d Sau „în locul tău de naştere“
e Şi-a bătut joc de mine f Sau „în ţara ta de naştere“ g Idoli ai casei h Sau „i-a furat inima“
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29 *Cap. 28.13.
Vers. 5,42.
**Vers. 24.

30 *Vers. 19.
Ios. 24.2.
Jud. 18.24.

32 *Cap. 44.9.

35 *Ex. 20.12.
Lev. 19.32.

39 *Ex. 22.10.
**Ex. 22.12.

terea mâinii melea să vă fac rău;
însă Dumnezeul* tatălui vostru
mi-a vorbit ieri noapte, zicând:
«Fereşte-te** să vorbeşti lui Ia30 cov, fie bine, fie rău». Şi acum,
odată ce ai plecat, pentru că te
topeşti de dor după casa tatălui
tău, pentru ce mi-ai furat* dum31 nezeii?“ Şi Iacov a răspuns şi a
zis lui Laban: „Pentru că mă temeam; pentru că ziceam: «Ca nu
cumva să-mi răpeşti fiicele tale».
32 La oricine vei găsi dumnezeii tăi
– acela să nu trăiască*. În faţa
fraţilor noştri recunoaşte ce este
al tău la mine şi ia-ţi-l“. Pentru că
Iacov nu ştia că Rahela îi furase.
33 Şi Laban a intrat în cortul lui
Iacov şi în cortul Leei şi în cortul celor două roabe şi n-a găsit.
Şi a ieşit din cortul Leei şi a in34 trat în cortul Rahelei. Şi Rahela
luase terafimii şi-i pusese sub
şaua cămilei şi şedea deasupra
lor. Şi Laban a scotocit în tot
35 cortul, dar n-a găsit. Şi ea a zis
tatălui său: „Să nu fie mânie în
ochii domnului meu că nu mă
pot ridica înaintea* ta, pentru că
mi-a venit rânduiala femeilor“.
Şi a căutat cu grijă, dar n-a găsit
36 terafimii. Şi Iacov s-a mâniat şi
s-a certat cu Laban. Şi Iacov a
răspuns şi a zis lui Laban: „Care
este vina mea? Care este păcatul
meu, de m-ai urmărit cu aprin37 dere? Când mi-ai scotocit toate
bunurile, ce ai găsit din toate bunurile casei tale? Pune-le aici
înaintea fraţilor mei şi fraţilor
tăi şi să judece ei între noi amân38 doi. În aceşti douăzeci de ani
am fost cu tine: oile tale şi caprele tale n-au lepădat şi n-am
mâncat berbecii turmelor tale.
39 Pe cea sfâşiată* nu ţi-am adus-o
acasă; paguba aceea eu am suferit-o; ai cerut-o** din mâna
mea, fie că se furase ziua, fie că
40 se furase noaptea. Aşa eram:

mă mistuia căldura ziua şi frigul
noaptea; şi somnul meu fugea
41 de la ochii mei. În aceşti douăzeci
de ani am fost în casa ta: ţi-am
slujit* paisprezece ani pentru cele
două fiice ale tale şi şase ani pentru oile tale; şi de zece** ori
42 mi-ai schimbat plata. Dacă n-ar
fi fost* cu mine Dumnezeul**
tatălui meu, Dumnezeul lui Avraam şi Acela de care se teme†
Isaac b , hotărât că acum mi-ai
fi dat drumul fără nimic. Dumnezeu a văzut†† întristarea mea şi
truda mâinilor mele şi te-a mus43 trat*† ieri noapte“. Şi Laban a
răspuns şi a zis lui Iacov: „Fiicele
sunt fiicele mele şi copiii sunt
copiii mei şi turmele sunt turmele* mele şi tot ce vezi este al
meu. Şi ce pot face astăzi acestor fiice ale mele sau fiilor lor,
44 pe care i-au născut? Şi acum
vino să facem legământ*, eu şi
tu, şi el să fie mărturie** între
mine şi tine“.
Şi Iacov a luat o piatră* şi a
45
46 pus-o ca stâlp. Şi Iacov a zis
fraţilor săi: „Adunaţi pietre“. Şi au
adunat pietre şi le-au făcut o
movilă. Şi au mâncat acolo, pe
47 movilă. Şi Laban a numit-o*
Iegar-Sahaduta c , iar Iacov a
48 numit-o Galed d . Şi Laban i-a
zis: „Această movilă* este astăzi
mărturie între mine şi tine“. De
aceea i s-a pus numele Galed
Dom49 şi Miţpae*, pentru că a zis: „D
nul să vegheze între mine şi tine,
când vom fi ascunşi unul de
50 altul. Dacă vei asupri pe fiicele
mele şi dacă vei lua soţii în afară
de fiicele mele, nici un om nu
este cu noi: vezi, Dumnezeu este
51 martor* între mine şi tine!“ Şi
Laban a zis lui Iacov: „Iată această movilă şi iată stâlpul pe care
l-am ridicat între mine şi tine.
52 Această movilă să fie mărturie
şi stâlpul să fie mărturie că eu

31:52

41 *Cap. 29.27;
29.28.
**Vers. 7.

42 *Ps. 124.1,2.
**Vers. 5,29,
53.
†Is. 8.13.
††Cap. 29.32
Ex. 3.7.
*†1 Cr. 12.17
Iuda 9.

43 *Vers. 1.

44 *Cap. 21.27;
26.28.
**Ios. 24.27.

45 *Cap. 28.18.

47 *Ios. 22.34.
48 *Ios. 24.27.

49 *Jud. 11.29.
1 Sam. 7.5.
50 *Ier. 29.23;
42.5.

a Lit. „mâna mea este ca a lui Dumnezeu“ b Lit. „şi Temerea lui Isaac“ (şi în v.53) c Movila mărturiei (în
aramaică) d Movila martorului (în ebraică) e Veghere
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nu voi trece peste această movilă la tine şi că tu nu vei trece
peste această movilă şi peste
acest stâlp la mine spre a face
53 rău. Dumnezeul* lui Avraam şi
53 *Cap. 28.13.
Dumnezeul lui Nahor, Dumne**Cap. 16.5.
†Cap. 21.23.
zeul tatălui lor, să judece** între
††Vers. 42.
noi!“ Şi Iacov a jurat† pe Acela
de care se teme†† Isaaca, tatăl
54 *Ex. 18.12. 54 său. Şi Iacov a înjunghiat o jertfă*
pe munte şi a chemat pe fraţii săi
să mănânce pâine: şi au mâncat
pâine şi au rămas noaptea pe
munte.
Şi Laban s-a sculat dis-de55 *Vers. 28,43. 55
**Cap. 28.1.
dimineaţă şi şi-a sărutat* nepo†Cap. 18.33;
ţii şi fiicele şi i-a binecuvântat**.
30.25.
Şi Laban a plecat şi s-a întors†
la locul său.
Frica lui 32 Şi Iacov a plecat pe drumul
Iacov
său şi l-au întâmpinat îngerii*
1 *2 Împ. 6.16; 2 lui Dumnezeu. Şi, când i-a văzut,
6.17.
Iacov a zis: „Aceasta este tabăra*
Ps. 34.7; 91.11
Ev. 1.14.
lui Dumnezeu!“ Şi a pus numele
2 *Ios. 5.14.
locului aceluia: Mahanaimb**.
Ps. 103.21;
3
Şi Iacov a trimis soli înain148.2.
Lc. 2.13.
tea
feţei sale la Esau, fratele*
**Ios. 21.38.
său, în ţara Seir**, în câmpia
2 Sam. 2.8.
3 *Cap. 27.41; 4 Edomului†. Şi le-a poruncit, zi27.42; 32.7,11
când: „Aşa* veţi vorbi lui Esau,
**Cap. 14.6;
33.14,16.
domnul meu: «Aşa vorbeşte IaDeut. 2.5.
cov, robul tău: Am locuit temIos. 24.4.
†Cap.25.30;
porar la Laban şi am rămas până
36.8.
acum.
Şi am* boi şi măgari, oi
5
4 *Cap. 47.1.
Pr. 15.1.
şi robi şi roabe; şi am trimis să
5 *Cap. 30.43.
spună domnului meu, ca să ca**Cap. 33.8;
33.15.
6 păt** favoare în ochii tăi»“. Şi
solii s-au întors la Iacov, zicând:
6 *Cap. 33.1.
„Am ajuns la fratele tău, la Esau;
şi chiar el vine* în întâmpinarea ta şi patru sute de bărbaţi
7
sunt cu el“. Atunci Iacov s-a te7 *Vers. 11.
mut* foarte mult şi s-a tulburat;
şi a despărţit pe oamenii care
erau cu el, şi oile, şi boii, şi că8 milele, în două cete. Şi a zis:
„Dacă va veni Esau la o ceată şi
o va bate, atunci cealaltă ceată
care a rămas va scăpac“.
Şi Iacov* a zis: „DumneRugăciunea 9
lui Iacov

9 *Ps. 50.15.

36

a Lit. „a jurat pe Temerea lui Isaac“
scăpare“ d Lit. „mai mic decât“

zeul** tatălui meu Avraam şi
Dumnezeul tatălui meu Isaac,
Doamne, care† mi-ai zis: «Întoarce-te în ţara ta şi la rudele
10 tale şi-ţi voi face bine», eu sunt
nevrednic ded cea mai mică dintre toate îndurările* şi de tot
adevărul pe care l-ai arătat robului Tău, pentru că am trecut cu
toiagul** meu peste acest Iordan
şi acum am ajuns două cete.
11 Scapă-mă*, Te rog, din mâna**
fratelui meu, din mâna lui Esau;
pentru că mă tem de el, ca nu
cumva să vină şi să mă lovească
pe mine, pe mama† cu copiii.
12 Şi Tu* ai zis: «Cu adevărat îţi
voi face bine şi voi face sămânţa
ta ca nisipul** mării, care nu se
poate număra datorită mulţimii»“.
Şi a rămas acolo în noaptea
13
aceea; şi a luat din tot ce i-a căzut
în mână un dar* pentru Esau,
14 fratele său: două sute de capre
şi douăzeci de ţapi; două sute de
15 oi şi douăzeci de berbeci; treizeci de cămile alăptătoare şi
mânjii lor; patruzeci de vaci şi
zece tauri; douăzeci de măgăriţe
16 şi zece măgăruşi. Şi le-a dat în
mâna robilor săi, fiecare turmă
în parte. Şi a zis robilor săi: „Treceţi înaintea mea şi lăsaţi o de17 părtare între turmă şi turmă“. Şi a
poruncit celui dintâi, zicând:
„Dacă te va întâlni fratele meu,
Esau, şi te va întreba, zicând:
«Al cui eşti şi unde mergi şi ale
cui sunt acestea dinaintea ta?»,
18 atunci să-i spui: «Ale robului tău,
Iacov: este un dar trimis domnului meu, Esau; şi, iată, şi el este
19 după noi!»“ Şi a poruncit şi celui
de-al doilea şi celui de-al treilea
şi tuturor care mergeau după
turme, zicând: „Cu aceste cuvinte
să vorbiţi lui Esau, când îl veţi
20 găsi. Şi veţi mai spune: «Iată,
robul tău, Iacov, este după noi»“.
Pentru că el îşi zicea: „Îl voi
b Două tabere

c Lit. „va fi pentru

9 **Cap. 28.13;
31.42.
†Cap. 28.15;
31.3,13.
10 *Cap. 24.27.
**Iov 8.7.

11 *Ps. 59.1,2.
**Cap. 27.41;
27.42.
†Osea 10.14.

12 *Cap. 28.14.
**Cap. 22.17

13 *Cap. 43.11.
Pr. 18.16.

GENEZA
potolia* cu darul care merge înaintea
mea şi apoi voi vedea faţa
21 lui; poate mă va primib“. Şi darul
a trecut înaintea lui, iar el a ră-mas
noaptea aceea în tabără.
22
Şi s-a sculat în noaptea ace22 *Deut. 3.16.
Ios. 12.2.
ea şi a luat pe cele două soţii ale
sale şi pe cele două roabe ale
sale şi pe cei unsprezece copii ai
săi şi a trecut vadul* Iabocului.
23 Şi i-a luat şi i-a trecut peste pârâuc şi a trecut ce avea.
Şi Iacov a rămas singur; şi
Lupta lui 24
Iacov.
un om s-a luptat* cu el până în
Israel
25 revărsatul zorilor. Şi, când a vă24 *Osea 12.3,4.
zut că nu-l învinge, i-a atins* încheietura şoldului; şi s-a scrântit
25 *2 Cor. 12.7.
încheietura şoldului lui Iacov, pe
când se lupta cu el. Şi i-a zis:
26
26 *Osea 12.4.
„Lasă-mă să mă duc, pentru că
se revarsă zorile“. Şi el a zis: „Nu
te voi lăsa* să te duci, decât
27 dacă mă vei binecuvânta“. Şi i-a
zis: „Care îţi este numele?“ Şi el
28 *Cap. 35.10. 28 a spus: „Iacov“. Şi a zis: „Numele* tău nu se va mai numi Iacov,
1 Împ. 18.31.
2 Împ. 17.34.
ci
Israeld, pentru că te-ai luptate
**Cap. 25.31;
cu Dumnezeu şi cu oameni** şi
27.33.
29 ai învins“. Şi Iacov l-a întrebat
29 *Jud. 13.18.
şi a zis: „Spune-mi, te rog, numele tău“. Şi el a zis: „Pentru ce*
mă întrebi de numele meu?“ Şi
30 l-a binecuvântat acolo. Şi Iacov
30 *Cap. 16.13.
a pus locului aceluia numele PeEx. 24.11;
33.20.
nielf: „Pentru că am văzut* pe
Num. 12.8.
Dumnezeu faţă în faţă, şi sufletul
Deut. 5.24.
Jud. 6.22;
31 meu a fost scăpat“. Şi răsărea
13.22.
soarele* peste el când trecea de
Is. 6.5.
31 *Cap. 19.23.
Peniel**; şi şchiopăta din şoldul
**Jud. 8.8.
32 său. De aceea, până în ziua aceasta, fiii lui Israel nu mănâncă tendonul încheieturii şoldului, pentru că El a atins pe Iacov la încheietura şoldului, peste tendon.
Împăcarea 33 Şi Iacov şi-a ridicat ochii şi
lui Iacov cu
s-a uitat şi, iată, venea Esau*, şi
Esau
patru sute de bărbaţi cu el. Şi
1 *Cap. 32.6.
şi-a împărţit copiii între Leea şi
2 Rahela şi cele două roabe. Şi a
20 *Pr. 21.14.

pus pe roabe şi pe copiii lor înainte, şi pe Leea şi pe copiii ei
după ei, şi pe Rahela şi pe Iosif
3 la urmă. Şi el a trecut înaintea
lor şi s-a plecat* cu faţa la pământ de şapte ori, până s-a apro4 piat de fratele său. Şi Esau a
alergat să-l întâmpine şi l-a îmbrăţişat şi a căzut* pe grumazul
5 lui şi l-a sărutat; şi au plâns. Şi el
şi-a ridicat ochii şi a văzut femeile şi copiii şi a zis: „Cine îţi sunt
aceştia?“ Şi el a zis: „Copiii* pe
care Dumnezeu i-a dăruit, în
6 îndurarea Lui, robului tău“. Şi roabele s-au apropiat, ele şi copiii
lor, şi s-au plecat cu faţa la pă7 mânt. Şi s-a apropiat şi Leea
cu copiii ei şi s-au plecat cu
faţa la pământ. Şi la urmă s-au
apropiat Iosif şi Rahela şi s-au
8 plecat cu faţa la pământ. Şi el
i-a zis: „Ce ai de gând cu toată*
turma pe care am întâlnit-o?“ Şi
el i-a zis: „Ca să capăt** favoare
9 în ochii domnului meu“. Şi Esau
i-a zis: „Eu am destul, fratele meu,
10 fie al tău ce este al tău“. Şi Iacov i-a zis: „Nu, te rog, dacă am
căpătat favoare în ochii tăi, atunci primeşte darul meu din mâna
mea; pentru că de aceea am văzut faţa* ta de parcă aş fi văzut
faţa lui Dumnezeu şi m-ai primit
11 cu bunăvoinţă. Ia, te rog, darul*
meug, care ţi s-a adus, pentru
că Dumnezeu mi-a fost îndurător
şi am de toate“. Şi l-a îndemnat**
12 şi a luat. Şi el i-a zis: „Să plecăm,
şi să mergem, şi eu voi merge
13 înaintea ta“. Şi el i-a zis: „Domnul
meu ştie cât de plăpânzi sunt copiii şi că sunt cu mine oi şi vaci
care alăptează; şi, dacă le-am
sili o singură zi, toate turmele vor
14 muri. Te rog, să treacă domnul
meu înaintea robului său, şi eu
voi mâna încet, la pas cu turmah
care este înaintea mea şi după

33:14

3 *Cap. 18.2;
42.6; 43.26.

4 *Cap. 45.14;
45.15.
5 *Cap. 48.9.
Ps. 127.3.
Is. 8.18.

8 *Cap. 32.16.
**Cap. 32.5.

10 *Cap. 43.3.
2 Sam. 3.13;
14.24,28,32.
Mt. 18.10.

11 *Jud. 1.15.
1 Sam. 25.27;
30.26.
2 Împ. 5.15.
**2 Împ. 5.23

a Sau „voi face ispăşire către el“ b Lit. „îmi va ridica faţa“ c Sau „torent“ d Luptător (sau prinţ) al lui
e Sau „te-ai purtat ca un prinţ“
f Faţa lui Dumnezeu
g Lit. „binecuvântarea mea“
Dumnezeu
h Lit. „bunurile“
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GENEZA 33:15
14 *Cap. 32.3.

paşii copiilor, până când voi
veni la domnul meu în* Seir“.
15 Şi Esau i-a zis: „Te rog, să las cu
15 *Cap. 34.11;
tine câţiva din oamenii care sunt
47.25.
Rut 2.13.
cu mine!“ Şi el i-a zis: „Pentru ce
aceasta? Ajunge să capăt* favoare în ochii domnului meu!“
16 Şi Esau s-a întors în ziua aceea
pe drumul său la Seir.
Şi Iacov a călătorit spre Su17
Iacov se aşază
în Sihem
cot* şi şi-a construit o casă şi a
făcut colibe pentru vitele sale;
17 *Ios. 13.27.
de aceea i s-a pus locului numele
Jud. 8.5.
Ps. 60.6.
18 Sucota. Şi Iacov a ajuns în paceb
18 *Cap. 12.6;
la cetatea Sihem*, care este în ţa35.4.
Ios. 24.1.
ra Canaanului, pe când venea din
Jud. 9.1.
Padan-Aram**; şi şi-a aşezat
**Cap. 25.20;
28.2.
19 tabăra înaintea cetăţii. Şi a cumpărat* partea din ogor, pe care
19 *Ios. 24.32.
Ioan 4.5.
îşi întinsese cortul, din mâna fiilor lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu
20 o sută de chesitac. Şi a ridicat
20 *Cap. 35.1,3;
acolo un altar* şi l-a numit El35.7.
Elohe-Israeld.
Iacov la
Şi Dina*, fiica Leei, pe care
Sihem. Dina 34
o născuse ea lui Iacov, a ieşit să
1 *Cap. 30.21. 2 vadă pe fiicele ţării. Şi Sihem,
fiul lui Hamor hevitul, prinţul
2 *Cap. 6.2.
Jud. 14.1.
ţării,
a văzut-o* şi a luat-o** şi
**Cap. 20.2.
3 s-a culcat cu ea şi a înjosit-o. Şi
sufletul lui s-a alipit de Dina, fiica lui Iacov, şi o iubea pe fată,
4 şi a vorbit inimii fetei. Şi Sihem
4 *Jud. 14.2.
a vorbit* tatălui său, Hamor, zicând: „Ia-mi pe fata aceasta de
soţie“. Şi Iacov a auzit că înjo5
5 *2 Sam. 13.22
sise pe Dina, fiica sa; şi fiii săi
erau la câmp cu vitele sale, şi
Iacov a tăcut* până când s-au în6 tors ei. Şi Hamor, tatăl lui Sihem,
a ieşit la Iacov, ca să stea de
vorbă cu el. Şi fiii lui Iacov, când
7
7 *Cap. 49.7.
au auzit, au venit de la câmp; şi
2 Sam. 13.21
**Ios. 7.15.
oamenii s-au întristat şi s-au aJud. 20.6.
prins de mânie foarte* mare, pen†Deut. 23.17.
2 Sam. 3.12.
tru că Sihem făcuse o faptă de
ruşinee** în Israel, culcându-se cu
fiica lui Iacov, lucru† care nu se
8 cuvenea să se facă. Şi Hamor le-a
vorbit, zicând: „Sufletul fiului meu

Sihem s-a alipit de fiica voastră;
rog, daţi-i-o de soţie. Şi încuscriţi-vă cu noi; daţi-ne pe fiicele voastre şi luaţi-vă pe fiicele
10 noastre pentru voi. Şi locuiţi cu
noi şi ţara* va fi înaintea voastră; locuiţi şi faceţi negoţ** în
ea şi câştigaţi-vă† averi în ea“.
11 Şi Sihem a zis tatălui ei şi fraţilor ei: „Să capăt favoare în ochii
voştri şi voi da ce-mi veţi zice.
12 Cereţi de la mine zestre* mare
şi dar şi voi da cum îmi veţi
zice, însă daţi-mi fata de soţie“.
13 Şi fiii lui Iacov au răspuns cu vicleşug* lui Sihem şi lui Hamor,
tatăl său, pentru că înjosise pe
14 Dina, sora lor, şi au vorbit şi
le-au zis: „Nu putem face lucrul
acesta, să dăm pe sora noastră
unuia care este necircumcis, pentru că aceasta ar fi o ruşine* pen15 tru noi. Ne vom învoi cu voi, numai dacă veţi fi ca noi şi orice
bărbat dintre voi va fi circumcis.
16 Atunci vă vom da pe fiicele noastre şi vom lua pe ale voastre pentru noi şi vom locui cu voi; şi
17 vom fi un singur popor. Dar, dacă
nu ne veţi asculta, ca să fiţi circumcişi, ne vom lua fata şi vom
pleca“.
18
Şi cuvintele lor au plăcut lui
Hamor şi lui Sihem, fiul lui Ha19 mor. Şi tânărul n-a pregetat să
facă lucrul acesta, pentru că îi
plăcea de fiica lui Iacov. Şi el
era cel* mai onorat din casa ta20 tălui său. Şi Hamor şi Sihem, fiul
său, au venit la poarta* cetăţii
lor şi au vorbit oamenilor cetăţii
21 lor, zicând: „Aceşti oameni sunt
paşnici faţă de noi; să locuiască
dar în ţară şi să facă negoţ în
ea şi ţara, iată, este întinsă înaintea lor. Să luăm pe fetele lor de
soţii şi să le dăm pe fetele noas22 tre. Însă numai cu aceasta se vor
învoi oamenii să locuiască împreună cu noi, să fim un singur
9 vă

10 *Cap. 13.9;
20.15.
**Cap. 42.34
†Cap. 47.27.

12 *Ex.22.16,17
Deut. 22.29.
1 Sam. 18.25
13 *2 Sam. 13.24

14 *Ios. 5.9.

19 *1 Cr. 4.9.

20 *Rut 4.1.
2 Sam. 15.2.

a Colibe b Sau „la Salem“ c Chesita, o greutate pentru metale preţioase, valorând aproximativ patru
sicli d Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel e Sau „nebunie“, „dezonoare“
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popor: dacă toată partea bărbătească dintre noi se va circumci23 de, cum sunt ei circumcişi. Vitele lor
şi averea lor şi orice animal
al lor nu vor fi ale noastre? Numai să ne învoim cu ei, şi vor locui
24 *Cap. 23.10. 24 cu noi“. Şi toţi cei care ieşeau la
poarta cetăţii* lui au ascultat de
Hamor şi de Sihem, fiul său; şi
toată partea bărbătească a fost
circumcisă, toţi cei care ieşeau la
poarta cetăţii lui.
Şi a fost aşa: a treia zi, pe
25 *Cap. 49.5-7. 25
când erau în durere, doi dintre fiii
lui Iacov, Simeon* şi Levi, fraţii
Dinei, şi-au luat fiecare sabia şi
s-au năpustit asupra cetăţii şi
au ucis toată partea bărbătească.
26 Şi au ucis cu ascuţişul săbiei
pe Hamor şi pe Sihem, fiul său,
şi au luat pe Dina din casa lui
27 Sihem şi au ieşit. Fiii lui Iacov
s-au aruncat asupra celor ucişi şi
au jefuit cetatea, pentru că în28 josiseră pe sora lor. Le-au luat oile şi vitele şi măgarii şi ce era în
29 cetate şi ce era pe câmp. Şi au
luat şi au jefuit toate averile lor
şi pe toţi copiii lor şi pe soţiile
30 *Ios. 7.25. 30 lor şi tot ce era în case. Şi Iacov
**Ex. 5.21.
a zis lui Simeon şi lui Levi: „Voi
1 Sam. 13.4.
m-aţi tulburat*, făcându-mă**
2 Sam. 10.6.
†Cap. 13.7.
urâta printre locuitorii ţării, prin††Deut. 4.27.
tre canaaniţi† şi fereziţi; şi eu
1 Cr. 16.19.
Ps. 105.12.
am puţini†† oameni la număr, şi
ei se vor strânge împotriva mea
şi mă vor lovi, şi voi fi nimicit,
31 eu şi casa mea“. Şi ei au zis: „Să
se poarte cu sora noastră ca şi
cu o curvă?“
Iacov la Betel 35 Şi Dumnezeu a zis lui Iacov:
„Ridică-te, suie-te la Betel* şi
locuieşte acolo şi fă acolo un al1 *Cap. 28.19.
tar lui Dumnezeu care** ţi S-a
**Cap. 28.13
arătat când† ai fugit de faţa fra†Cap. 27.43.
2 telui tău Esau“. Şi Iacov a zis ca2 *Cap. 18.19.
sei* sale şi tuturor celor care
Ios. 24.15.
**Cap. 31.19;
erau cu el: „Scoateţi dumnezeii**
31.34.
străini care sunt în mijlocul vosIos. 24.2,23.
1 Sam. 7.3.
tru şi curăţiţi-vă† şi schimbaţi-vă
†Ex. 19.10;
3 hainele. Şi să ne ridicăm şi să ne
19.14.
a Lit. „să miros urât“

b Sau „terebintul“

suim la Betel; şi voi face acolo un
altar Dumnezeului care mi-a
răspuns* în ziua strâmtorării mele
şi care a fost** cu mine pe dru4 mul pe care am umblat“. Şi au dat
lui Iacov toţi dumnezeii străini
care erau în mâna lor şi cerceii*
care erau în urechile lor. Şi Iacov
i-a ascuns sub** stejarulb care
5 era lângă Sihem. Şi au plecat; şi
spaima* lui Dumnezeu a fost
peste cetăţile care erau împrejurul
lor şi n-au urmărit pe fiii lui Iacov.
Şi Iacov a venit la Luz*, adi6
că Betel, care este în ţara Canaanului, el şi tot poporul care era
7 cu el. Şi a zidit* acolo un altar
şi a numit locul El-Betelc, pentru că acolo** i Se descoperise
Dumnezeu, când fugea dinaintea
8 fratelui său. Şi Debora, doica*
Rebecăi, a murit; şi a fost înmormântată mai jos de Betel,
sub stejar; şi acestuia i s-a pus
numele Alon-Bacutd.
Şi Dumnezeu S-a arătat* din
9
nou lui Iacov, când s-a întors din
Padan-Aram, şi l-a binecuvân10 tat**. Şi Dumnezeu i-a zis: „Numele tău este Iacov*: numele tău
nu se va mai chema Iacov, ci
numele tău va fi Israel**“. Şi i-a
11 pus numele Israel. Şi Dumnezeu
i-a zis: „Eu sunt* Dumnezeul
Atotputernic! Fii roditor şi înmulţeşte-te! o naţiune** şi o mulţime de naţiuni vor fi din tine;
şi împăraţi vor ieşi din coapsele
12 tale. Şi ţara pe care am dat-o*
lui Avraam şi lui Isaac ţi-o voi da
ţie şi voi da ţara seminţei tale
13 după tine“. Şi Dumnezeu S-a înălţat* de la el în locul unde vorbi14 se cu el. Şi Iacov a ridicat* un
stâlp în locul unde vorbise cu el,
un stâlp de piatră: şi a turnat pe
el un dar de băutură şi a turnat
15 untdelemn pe el. Şi Iacov a pus
locului unde vorbise Dumnezeu cu
el numele Betel*.
Şi au plecat de la Betel. Şi era
16

c Dumnezeul casei lui Dumnezeu

35:16
3 *Cap. 32.7.
Ps. 107.6.
**Cap. 28.15;
28.20; 31.3;
31.42.
4 *Osea 2.13.
**Ios. 24.26.
Jud. 9.6.

5 *Ex. 15.16;
23.27; 34.24.
Deut. 11.25.
Ios. 2.9; 5.1.
1 Sam. 14.15
2 Cr. 14.14.
6 *Cap. 28.19;
48.3.
7 *Cap. 35.3.
**Cap. 28.13

8 *Cap. 24.59.

9 *Osea 12.4.
**Cap. 32.29
10 *Cap. 17.5.
**Cap. 32.28

11 *Cap. 17.1;
28.3; 48.3,4.
Ex. 6.3.
**Cap. 17.5;
17.6,16;
36.31; 48.4.

12 *Cap. 12.7;
13.15; 26.3;
26.4; 28.13.
13 *Cap. 17.22;
18.33.
14 *Cap. 28.18.

15 *Cap. 28.19.

Moartea
Rahelei

d Stejarul plângerii
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GENEZA 35:17
16 *Vers. 19.
Cap. 48.7.
Rut 4.11.
Mica 5.2.

încă o depărtare până să ajungă
la Efrata*; şi Rahela a fost în durerile naşterii şi a avut o naştere
17
grea.
Şi a fost aşa: când era ea în
17 *Cap. 30.24.
1 Sam. 4.20.
chinuri de naştere, moaşa i-a zis:
„Nu te teme, pentru că şi acesta
18 îţi este* fiu“. Şi a fost aşa: când îşi
dădea ea sufletula – pentru că murea – i-a pus numele Ben-Onib,
dar tatăl său l-a numit Beniaminc.
19 Şi Rahela a murit şi a fost înmor19 *Rut 1.2.
Mt. 2.6.
mântată pe drumul spre Efrata*,
20 *1 Sam. 10.2 20 adică Betleem. Şi Iacov a ridicat
2 Sam. 18.18
un stâlp deasupra mormântului ei,
care este stâlpul mormântului Rahelei până* în ziua aceasta.
21
Şi Israel a plecat şi şi-a întins
Fiii lui Iacov
cortul dincolo de Migdal-Ederd*.
21 *Mica 4.8.
22 Şi a fost aşa: pe când locuia Israel
22 *Cap. 49.4.
în ţara aceea, Ruben a mers şi s-a
1 Cr. 5.1.
culcat* cu Bilha, ţiitoarea tatălui
2 Sam. 16.22;
20.3.
său; şi Israel a auzit.
1 Cor. 5.1.
Şi fiii lui Iacov au fost doi23 *Cap. 29.31-35; 23 sprezece. Fiii Leei*: Ruben, întâ30.18-20;
iul-născut al lui Iacov, şi Simeon
46.8.
şi Levi şi Iuda şi Isahar şi ZaEx. 1.2.
24
bulon.
Fiii Rahelei*: Iosif şi Be24 *Cap. 30.22-24
25 niamin. Şi fiii Bilhei*, roaba
Vers. 18.
25 *Cap. 30.5-8. 26 Rahelei: Dan şi Neftali. Şi fiii
Zilpei*, roaba Leei: Gad şi Aşer.
26 *Cap. 30.10-13
Aceştia sunt fiii lui Iacov care i
s-au născut în Padan-Aram.
Moartea lui 27
Şi Iacov a venit la Isaac, tatăl
Isaac
său, la Mamre*, în Chiriat-Arba,
27 *Cap. 13.18;
care este Hebron**, unde locuise23.2,19.
28
ră temporar Avraam şi Isaac. Şi
**Ios. 14.15;
15.13.
zilele lui Isaac* au fost o sută
28 *Cap. 25.26.
29 optzeci de ani. Şi Isaac şi-a dat
29 *Cap. 15.15;
duhul şi a murit şi a fost* adău25.8.
gat la poporul său, bătrân şi să**Cap. 25.9;
tul de zile. Şi Esau şi Iacov, fiii
49.31.
săi, l-au înmormântat**.
Urmaşii lui 36 Şi aceştia sunt urmaşii lui
Esau
Esau, adică Edom*.
Esau şi-a luat* soţiile dintre
1 *Cap. 25.30. 2
fiicele lui Canaan: pe Ada, fiica
2 *Cap. 26.34.
lui Elon hetitul, şi pe Oholiba**Vers. 25.
ma**, fiica lui Ana, fiica lui Ţi3
beon hevitul, şi pe Basmat*, sora
3 *Cap. 28.9.
4 *1 Cr. 1.35.
4 lui Nebaiot, fiica lui Ismael. Şi
a Sau „când sufletul ei pleca“

familiilor

40

Ada* a născut lui Esau pe Elifaz;
Basmat a născut pe Reuel. Şi
Oholibama a născut pe Ieuş şi
pe Iaelam şi pe Core. Aceştia
sunt fiii lui Esau care i s-au năs6 cut în ţara Canaanului. Şi Esau
şi-a luat soţiile şi fiii şi fiicele şi
toate sufletele din casa lui şi vitele şi toate animalele şi toate avuţiile pe care le agonisise în ţara
Canaanului şi s-a dus într-o ţară
departe de fratele său Iacov.
7 Pentru că averea* lor era prea
mare pentru ca ei să locuiască împreună, iar ţara locuirii lor temporare** nu-i putea cuprinde, din
8 cauza vitelor lor. Şi Esau a locuit
în muntele* Seir: Esau este Edom.
9
Şi aceştia sunt urmaşii lui
Esau, tatăl edomiţilor, în muntele
10 Seir. Acestea sunt numele fiilor lui
Esau: Elifaz*, fiul Adei, soţia lui
Esau, şi Reuel, fiul Basmatei,
11 soţia lui Esau. Şi fiii lui Elifaz
au fost: Teman, Omar, Ţefo şi Ga12 etam şi Chenaz. Şi Timna era
ţiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau;
şi ea a născut lui Elifaz pe Amalec*. Aceştia sunt fiii Adei, soţia
13 lui Esau. Şi aceştia sunt fiii lui
Reuel: Nahat şi Zerah, Şama şi
Miza. Aceştia sunt fiii din Bas14 mat, soţia lui Esau. Şi aceştia
sunt fiii Oholibamei, fiica lui Ana,
fiica lui Ţibeon, soţia lui Esau:
ea a născut lui Esau pe Ieuş, Iaelam şi Core.
15
Acestea sunt căpeteniilee fiilor lui Esau; fiii lui Elifaz, cel
întâi-născut al lui Esau: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz,
16 căpetenia Core, căpetenia Gaetam
şi căpetenia Amalec. Acestea sunt
căpeteniile din Elifaz în ţara lui
Edom. Aceştia sunt fiii din Ada.
17 Şi aceştia sunt fiii lui Reuel, fiul
lui Esau: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Şama, căpetenia Miza. Acestea sunt căpe5 şi

b Fiu al durerii mele

c Fiu al dreptei

7 *Cap. 13.6.
**Cap. 17.8;
28.4.
1 Cr. 29.15.
Ps. 39.12.
Ev. 11.9.
8 *Cap. 32.3.
Deut. 2.5.
Ios. 24.4.

10 *1 Cr. 1.25.

12 *Ex. 17.8,14.
Num. 24.20.
1 Sam. 15.2;
15.3.

d Turnul turmelor

e Capii
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GENEZA
teniile din Reuel în ţara lui Edom.
Aceştia sunt fiii din Basmat, soţia
18 lui Esau. Şi aceştia sunt fiii Oholibamei, soţia lui Esau: căpetenia
Ieuş, căpetenia Iaelam şi căpetenia
Core; acestea sunt căpeteniile din
Oholibama, fiica lui Ana, soţia lui
19 Esau. Aceştia sunt fiii lui Esau şi
acestea sunt căpeteniile lor: el este
Edom.
Aceştia sunt fiii lui Seir*
Urmaşii lui 20
Seir
horitul**, locuitorii ţării: Lotan
21 şi Şobal şi Ţibeon şi Ana şi
Dişon şi Eţer şi Dişan. Acestea
20 *1 Cr. 1.38.
sunt căpeteniile horiţilor, fiii lui
**Cap. 14.6.
Deut. 2.12,22 22 Seir în ţara lui Edom. Şi fiii lui
Lotan au fost: Hori şi Hemam; şi
23 sora lui Lotan, Timna. Şi aceştia
sunt fiii lui Şobal: Alvan şi Manahat şi Ebal, Şefo şi Onam.
24 Şi aceştia sunt fiii lui Ţibeon: Aia
şi Ana. Acesta-i Ana care a găsit
izvoare caldea în pustiu, pe când
păştea măgarii tatălui său, Ţibe25 *1 Cr. 1.41. 25 on. Şi aceştia sunt fiii lui Ana:
Dişon* şi Oholibama, fiica lui
26 Ana. Şi aceştia sunt fiii lui Dişon: Hemdan şi Eşban şi Itran şi
27 Cheran. Şi aceştia sunt fiii lui
Eţer: Bilhan şi Zaavan şi Acan.
28 Şi aceştia sunt fiii lui Dişan:
Uţ şi Aran.
Acestea sunt căpeteniile hori29
ţilor: căpetenia Lotan, căpetenia
Şobal, căpetenia Ţibeon, căpetenia
30 Ana, căpetenia Dişon, căpetenia
Eţer, căpetenia Dişan. Acestea
sunt căpeteniile horiţilor, după căpeteniile lor în ţara Seir.
Şi aceştia sunt împăraţii* ca31
Împăraţii
Edomului
re au împărăţit în ţara Edomului,
mai înainte de a împărăţi un îm31 *1 Cr. 1.43. 32 părat peste fiii lui Israel. Şi Bela,
fiul lui Beor, a împărăţit în Edom;
şi numele cetăţii lui era Dinhaba.
33 Şi Bela a murit; şi în locul lui a
împărăţit Iobab, fiul lui Zerah din
34 Boţra. Şi Iobab a murit; şi în locul lui a împărăţit Huşam din
35 ţara temaniţilor. Şi Huşam a murit; şi în locul lui a împărăţit Haa Sau „catâri“

b Sau „Hadad“

dad, fiul lui Bedad, care a bătut
pe Madian în câmpia lui Moab;
36 şi numele cetăţii lui era Avit. Şi
Hadad a murit; şi în locul lui a
37 împărăţit Samla din Masreca. Şi
Samla a murit; şi în locul lui a
împărăţit Saul din Rehobot, lân38 gă râu. Şi Saul a murit; şi în locul lui a împărăţit Baal-Hanan,
39 fiul lui Acbor. Şi Baal-Hanan, fiul
lui Acbor, a murit; şi în locul lui
a împărăţit Hadarb*. Şi numele
cetăţii lui era Pau; şi numele soţiei lui a fost Mehetabeel, fiica lui
Matred, fiica lui Mezahab.
Şi acestea sunt numele căpe40
teniilor* din Esau, după familiile
lor, după locurile lor, cu numele
lor: căpetenia Timna, căpetenia
41 Alva, căpetenia Ietet, căpetenia
Oholibama, căpetenia Ela, căpe42 tenia Pinon, căpetenia Chenaz,
căpetenia Teman, căpetenia Mib43 ţar, căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile din Edom, după locuinţele lor,
în ţara stăpânirii lor. Acesta este
Esau, tatăl lui Edom.
37 Şi Iacov a locuit în ţara în care
tatăl* său locuise temporar, în ţara
Canaanului.
Aceştia sunt urmaşii lui Iacov:
2
Iosif, fiind în vârstă de şaptesprezece* ani, păşteac turma cu fraţii
săi; şi încă tânăr, era cu fiii Bilhei** şi cu fiii Zilpei, soţiile tatălui său. Şi Iosif transmitea ta3 tălui său vorbele lor† cele rele. Şi
Israel iubea pe Iosif mai mult
decât pe toţi fiii săi, pentru că
era fiul bătrâneţii* sale; şi i-a fă4 cut o cămaşă** pestriţăd. Şi fraţii
săi au văzut că tatăl lor îl iubea mai
mult decât pe toţi fraţii lui,
şi îl urau* şi nu-i puteau vorbi cu
5 pace. Şi Iosif a visat un vis* şi
l-a istorisit fraţilor săi, şi ei l-au
6 urât şi mai mult. Şi le-a zis: „Ascultaţi, vă rog, visul acesta pe ca7 re l-am visat: şi, iată, noi legam
snopi pe câmp; şi, iată, snopul

c Sau „păzea“, „îngrijea“

39 *1 Cr. 1.50.

40 *1 Cr. 1.51.

Iosif în
Canaan
1 *Cap. 17.8;
23.4; 28.4;
36.7.
Ev. 11.9.
2 *Cap. 41.46.
**Cap. 35.25;
35.26.
†1 Sam. 2.22-24
3 *Cap. 44.20.
**Vers. 23,32

4 *Cap. 27.41;
49.23.
1 Sam. 17.28

5 *Cap. 28.12;
31.10,11,24.

d Sau „o haină lungă, cu mâneci“
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7 *Cap. 42.6,9;
43.26; 44.14.

9 *Cap. 46.29.

10 *Cap. 27.29.

11 *Fap. 7.9.
**Dan. 7.28.
Lc. 2.19,51.

13 *Cap. 33.18.

14 *Cap. 13.18;
23.2,19; 35.27
Ios. 14.14.
Jud. 1.10.

16 *Cânt. 1.7.
17 *2 Împ. 6.13.

18 *1 Sam. 19.1
Ps. 31.13;
37.12,32;
94.21.
Mt. 27.1.
Mc. 14.1.
Ioan 11.53.
Fap. 23.12.
20 *Pr. 1.11,16;
6.17; 27.4.
**Vers. 32,33

meu s-a ridicat şi stătea drept;
şi, iată, snopii voştri l-au înconjurat şi s-au plecat* cu faţa la
pământ înaintea snopului meu“.
8 Şi fraţii săi i-au zis: „Vei domni
tu în adevăr peste noi? Sau vei
stăpâni tu în adevăr peste noi?“
Şi l-au urât şi mai mult pentru
visele lui şi pentru cuvintele lui.
9 Şi a visat şi un alt vis şi l-a istorisit fraţilor săi şi a zis: „Iată,
am mai visat un vis; şi, iată, soarele şi luna şi unsprezece* stele
se plecau cu faţa la pământ îna10 intea mea“. Şi l-a istorisit tatălui
său şi fraţilor săi. Şi tatăl său l-a
mustrat şi i-a zis: „Ce este acest
vis pe care l-ai visat? Vom veni
noi, în adevăr, eu şi mama ta şi
fraţii* tăi, să ne plecăm cu faţa
11 la pământ înaintea ta?“ Şi fraţii*
săi îl invidiau, dar tatăl său păstra** cuvântul acesta.
12
Şi fraţii săi s-au dus să pas13 că turma tatălui lor la Sihem. Şi
Israel a zis lui Iosif: „Nu pasc
fraţii tăi turma la Sihem*? Vino,
şi te voi trimite la ei“. Şi el i-a
14 zis: „Iată-mă!“ Şi i-a zis: „Du-te,
te rog, vezi dacă fraţii tăi sunt
bine şi dacă turma este binea şi
adu-mi veşti“. Şi l-a trimis din valea Hebron*; şi el a ajuns la Si15 hem. Şi l-a găsit un om şi, iată,
rătăcea pe câmp. Şi omul acela
l-a întrebat, zicând: „Ce cauţi?“
16 Şi el a zis: „Caut pe fraţii mei;
spune-mi, te rog, unde* pasc ei
17 turmele“. Şi omul acela a zis: „Au
plecat de aici, pentru că i-am
auzit spunând: „Să mergem la Dotan*“. Şi Iosif s-a dus după fraţii
18 săi şi i-a găsit în Dotan. Şi ei
l-au văzut de departe. Şi, înainte
de a se apropia de ei, au uneltit*
19 împotriva lui să-l omoare. Şi au
zis unul altuia: „Iată, vine făuri20 torul de vise! Veniţi acum dar
şi să-l omorâm* şi să-l aruncăm
într-una din gropi; şi vom zice**:
o fiară sălbatică l-a mâncat.

a Lit. „în pace“
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b Lit. „ladanum“, o răşină aromată

Şi vom vedea ce vor ajunge

21 visele lui“. Şi Ruben* a auzit şi l-a 21 *Cap. 42.22.

scăpat din mâna lor şi a zis: „Să

22 nu-i luăm viaţa!“ Şi Ruben le-a zis:

„Nu vărsaţi sânge; aruncaţi-l în
groapa aceasta care este în
pustiu, dar nu puneţi mâna pe
el“, ca să-l scape din mâna lor,
23 să-l dea înapoi tatălui său. Şi a
fost aşa: când a venit Iosif la
fraţii săi, ei l-au dezbrăcat pe Iosif
de cămaşa lui, de cămaşa cea
24 pestriţă care era pe el. Şi l-au
luat şi l-au aruncat în groapă; şi
groapa era goală, nu era apă în ea.
25
Şi s-au aşezat jos să mănânce* pâine; şi şi-au ridicat ochii
şi s-au uitat şi, iată, o caravană
de ismaeliţi** venea din Galaad;
şi cămilele lor erau încărcate cu
mirodenii şi cu balsam† şi cu
smirnăb, mergând ca să le ducă
26 în Egipt. Şi Iuda a zis fraţilor
săi: „Ce folos vom avea dacă
vom ucide pe fratele nostru şi-i
27 vom ascunde* sângele? Veniţi şi
să-l vindem ismaeliţilor; şi mâna*
noastră să nu fie asupra lui; pentru că este fratele** nostru, carnea† noastră“. Şi fraţii lui au as28 cultat. Şi treceau* bărbaţii madianiţi, nişte negustori. Şi au tras
şi au scos pe Iosif din groapă
şi l-au vândut** ismaeliţilor cu
douăzeci† de arginţi. Şi ei l-au
dus†† pe Iosif în Egipt.
29
Şi Ruben s-a întors la groapă
şi, iată, Iosif nu era în groapă;
30 şi şi-a sfâşiat* hainele. Şi s-a întors
la fraţii săi şi a zis: „Băiatul nu*
este; şi eu, unde să mă duc?“
31
Şi au luat cămaşa* lui Iosif
şi au înjunghiat un ţap şi au mu32 iat cămaşa în sânge. Şi au trimis
cămaşa pestriţă şi au adus-o tatălui lor şi au zis: „Aceasta am
găsit: vezic acum dacă este că33 maşa fiului tău sau nu“. Şi el a
recunoscut-o şi a zis: „Cămaşa
fiului meu! O fiară* sălbatică l-a
mâncat; fără îndoială, Iosif a fost
c Sau „recunoaşte“, „cercetează“

25 *Pr. 30.20.
Amos 6.6.
**Cap. 16.11
Vers. 28,36.
Cap. 39.1.
†Cap. 43.11.
Ier. 8.22;
46.11.
26 *Cap. 4.10.
Vers. 20.
Iov 16.18.
27 *1 Sam. 18.17
**Cap. 42.21
†Cap. 29.14.

28 *Jud. 6.3.
**Cap. 45.4,5
Ps. 105.17.
Mt. 27.9.
Fap. 7.9.
†Lev. 27.5.
††Cap. 39.1.

Jalea lui
Iacov
29 *Vers. 34.
Cap. 44.13.
Iov 1.20.
30 *Cap. 42.13;
42.36.
Ier. 31.15.
31 *Vers. 3,23.

33 *Vers. 20.
Cap. 44.28.

GENEZA
34 *Vers. 29.
2 Sam. 3.31.

34 sfâşiat!“

Şi Iacov şi-a sfâşiat*
hainele şi şi-a pus un sac peste
coapse şi l-a jelit pe fiul său mul35
te zile. Şi toţi fiii săi şi toate fii35 *2 Sam. 12.17
**Cap. 42.38;
cele sale s-au ridicat* ca să-l
44.29,31.
mângâie, dar el nu voia să fie
mângâiat şi zicea: „Jelind** voi
coborî la fiul meu în Locuinţa
morţilora“. Şi tatăl său l-a plâns.
Şi madianiţii l-au vândut* în
36 *Cap. 39.1. 36
Egipt lui Potifar, slujitorul lui Faraonb, căpetenia gărzilor.
Căsătoria 38 Şi a fost aşa: în zilele acelui Iuda
lea, Iuda a coborât de la fraţii
săi şi s-a abătut* la un om din
1 *Cap. 19.3.
2 Împ. 4.8.
2 Adulam** cu numele Hira. Şi Iu**Ios. 15.35.
da a văzut* acolo pe fiica unui
1 Sam. 22.1.
2 *Cap. 34.2.
om canaanit, cu numele** Şua;
**1 Cr. 2.3.
3 şi a luat-o şi a intrat la ea. Şi ea
3 *Num. 26.19.
a rămas însărcinată şi a născut
un fiu; şi el i-a pus numele Er*.
4 *Cap. 46.12. 4 Şi ea a rămas însărcinată din
nou şi a născut un fiu; şi i-a pus
5 *Num. 26.20. 5 numele Onan*. Şi din nou a mai
născut un fiu; şi i-a pus numele
Şela*. Şi el era la Chezib când
6
l-a
născut ea. Şi Iuda a luat* o
6 *Cap. 21.21.
soţie lui Er, întâiul său născut.
7 Şi numele ei era Tamar. Şi Er*,
7 *1 Cr. 2.3.
întâiul-născut al lui Iuda, era rău
în ochii Domnului şi Domnul l-a
8 *Deut. 25.5. 8 omorât. Şi Iuda a zis lui Onan:
Mt. 22.24.
„Intră la soţia fratelui tău şi împlineşte-ţi faţă de ea datoria de
cumnat şi ridică* sămânţa fra9
telui tău!“ Şi Onan a ştiut că să9 *Deut. 25.6.
mânţa nu va fi* a lui. Şi a fost aşa:
când intra la soţia fratelui său,
lepăda sămânţa pe pământ, ca să
10
nu dea sămânţă fratelui său. Şi lu10 *Cap. 46.12.
crul pe care-l făcea el a fost rău
Num. 26.19.
în ochii Domnului. Şi l-a omorât*
11 *Lev. 22.13. 11 şi pe el. Şi Iuda a zis Tamarei,
Rut 1.13.
nora sa: „Rămâi văduvă în* casa
tatălui tău până va creşte mare
Şela, fiul meu“. Pentru că zicea:
„Ca nu cumva să moară şi el ca
fraţii lui“. Şi Tamar s-a dus şi a
rămas în casa tatălui ei.
12
Şi, după multe zile, fiica lui Şua,
Iuda şi
Tamar
soţia lui Iuda, a murit; şi Iuda
a Ebr. „Şeol“

b Rege (sau: Soare)

s-a mângâiat* şi s-a suit la Timna**, la tunzătorii oilor sale, el
şi Hira adulamitul, prietenul său.
13 Şi i s-a spus Tamarei, zicând:
„Iată, socrul tău se suie la Timna,
14 ca să-şi tundă oile“. Şi ea şi-a
dezbrăcat hainele văduviei şi
s-a acoperit* cu un văl şi s-a învelit şi s-a aşezat** la poarta
Enaimului, care este în drum spre
Timna; pentru că a văzut că Şela
se făcuse mare† şi ea nu-i fusese
15 dată de soţie. Şi Iuda a văzut-o
şi a crezut că este o curvă, pentru că ea îşi acoperise faţa.
16 Şi s-a abătut din drum la ea şi
a zis: „Vino, te rog, să intru la
tine!“ Pentru că nu ştia că era nora
sa. Şi ea a zis: „Ce-mi vei da, ca să
17 intri la mine?“ Şi el a zis: „Îţi voi
trimite* un ied din turmă“. Şi ea
a zis: „Îmi vei da o garanţie**
18 până-l vei trimite?“ Şi el a zis:
„Ce garanţie să-ţi dau?“ Şi ea a
zis: „Pecetea* ta şi lanţul tău şi
toiagul tău care este în mâna ta“. Şi
i-a dat şi a intrat la ea; şi ea
19 a rămas însărcinată de la el. Şi
ea s-a ridicat şi s-a dus; şi şi-a
scos* vălul şi s-a îmbrăcat în hai20 nele ei de văduvie. Şi Iuda a trimis iedul prin mâna prietenului
său, adulamitul, ca să ia garanţia
din mâna femeii; dar n-a găsit-o.
21 Şi a întrebat pe oamenii locului
ei, zicând: „Unde este curvac care
era la Enaim pe marginea drumului?“ Şi ei au zis: „N-a fost nici
22 o curvă aici“. Şi el s-a întors la
Iuda şi a zis: „N-am găsit-o; ba
încă oamenii locului au zis: «N-a
23 fost nici o curvă aici»“. Şi Iuda a
zis: „Să şi le ţină, numai să nu ne
facem de ruşine. Iată, i-am trimis
iedul acesta şi n-ai găsit-o“.
24
Şi a fost aşa: cam după trei
luni i s-a spus lui Iuda, zicând:
„Tamar, nora ta, a curvit* şi, iată,
este chiar însărcinată din curvie“.
Şi Iuda a zis: „Scoateţi-o afară şi
25 să fie arsă**“. Când a fost scoasă

38:25
12 *2 Sam. 13.39
**Ios. 15.10;
15.57.
Jud. 14.1.

14 *Cap. 24.65.
**Pr. 7.12.
†Vers. 11,26.

17 *Ezec. 16.33
**Vers. 20.

18 *Vers. 25.
Cap. 41.42.

19 *Vers. 14.

24 *Jud. 19.2.
**Lev. 21.9.
Deut. 22.21.

c Lit. „femeie consacrată Astarteii“
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38:26

afară, a trimis la socrul său, zicând: „De bărbatul căruia îi aparţin aceste lucruri sunt însărcinată“. Şi ea a zis: „Vezi*, te rog,
ale cui sunt acestea: pecetea** şi
26
lanţul
şi toiagul“. Şi Iuda le-a recu26 *Cap. 37.33.
**1 Sam. 24.17
noscut* şi a zis: „Ea este mai
†Vers. 14.
dreaptă** decât mine, pentru că n††Iov 34.31;
34.32.
am dat-o† lui Şela, fiul meu“. Şi n-a
27
mai
cunoscut-o†† din nou. Şi a fost
27 *Cap. 25.24.
aşa: când era timpul să nască,
iată, erau gemeni* în pântecele
28 ei. Şi a fost aşa: când era în dureri, unul a scos mâna; şi moaşa
a luat-o şi a legat pe mâna lui
un fir stacojiu, zicând: „Acesta a
29
ieşit întâi“. Şi a fost aşa: când
29 *Cap. 46.12.
Num. 26.20.
şi-a tras el mâna înapoi, iată, a
Rut 4.12.
ieşit fratele său. Şi ea a zis: „Ce
1 Cr. 2.4.
Mt. 1.3.
spărtură ai făcut! Asupra ta să
fie spărtura“. Şi i-au pus numele
30 Pereţa*. Şi, după aceea, a ieşit
fratele său, care avea pe mâna
sa firul stacojiu; şi i-au pus numele Zerahb.
Iosif rob în 39 Şi Iosif a fost coborât în Egipt.
Egipt
Şi Potifar*, slujitorul lui Faraon,
căpetenia gărzilor, bărbat egip1 *Cap. 37.36.
Ps. 105.17.
tean, l-a cumpărat de la ismae**Cap. 37.28
2
liţii** care-l coborâseră acolo. Şi
2 *Cap. 21.22;
26.24,28;
Domnul era* cu Iosif; şi el era un
28.15.
om care prosperac; şi era în casa
Vers. 21.
1 Sam. 16.18; 3 stăpânului său, egipteanul. Şi stă18.14,28.
pânul său a văzut că Domnul era
Fap. 7.9.
cu el şi că Domnul făcea* să pros3 *Ps. 1.3.
pere în mâna lui tot ce făcea el.
4 *Cap. 18.3;
4 Şi Iosif a căpătat* favoare în ochii
19.19.
lui şi-i slujea. Şi l-a pus peste**
Vers. 21.
**Cap. 24.2.
casa lui şi a dat în mâna lui tot ce
Vers. 8,22.
5 avea. Şi a fost aşa: de când l-a pus
peste casa lui şi peste tot ce avea,
5 *Cap. 30.27.
**Deut. 28.3;
D
omnul a binecuvântat* casa egip28.4,11.
teanului datorită lui Iosif; şi binecuvântarea** Domnului era peste
tot ce avea el, acasă şi la câmp.
6 Şi a lăsat în mâna lui Iosif tot ce
6 *Cap. 29.17.
avea şi, cu el, nu se îngrijea de
1 Sam. 16.12
nimic din ale lui, în afară de pâinea
pe care o mânca. Şi Iosif era* frumos la statură şi frumos la înfăţişare.

Şi a fost aşa: după lucrurile Integritatea
lui Iosif
acestea, soţia stăpânului său şi-a
ridicat ochii asupra lui Iosif şi 7 *2 Sam. 13.11
Pr. 7.15.
8 a zis: „Culcă-te* cu mine!“ El însă
a refuzat şi a zis soţiei stăpânului 8 *Pr. 6.24.
său: „Iată*, cu mine, stăpânul meu
nu se îngrijeşte de nimic: ce este
în casă şi tot ce are a dat în mâna
9 mea. Nu este nimeni mai mare* 9 *Cap. 41.40.
**Pr. 6.29,32
decât mine în casa aceasta; şi
†Cap. 20.6.
nu mi-a oprit nimic, decât pe
Lev. 6.2.
2 Sam. 12.13
tine, pentru că eşti soţia lui; şi
Ps. 51.4.
cum** să fac eu răutatea aceasta
mare şi să păcătuiesc† împotri10 va lui Dumnezeu?“ Şi a fost aşa:
pe când vorbea ea cu Iosif zi de zi,
el n-a ascultat-o să se culce cu ea
11 sau să fie cu ea. Şi a fost aşa: într-o zid, el a intrat în casă, să-şi
facă lucrul şi acolo, în casă, nu
12 era nimeni din oamenii casei. Şi 12 *Pr. 7.13.
ea* l-a apucat de haină şi i-a
zis: „Culcă-te cu mine!“ Şi el şi-a
lăsat haina în mâna ei şi a fugit şi a
13 ieşit afară. Şi a fost aşa: când a
văzut ea că el îşi lăsase haina în
14 mâna ei şi fugise afară, a strigat
pe oamenii casei şi le-a vorbit,
zicând: „Vedeţi, ne-a adus un bărbat evreu să-şi bată joc de noi!
El a venit la mine, ca să se culce cu
15 mine; şi eu am strigat tare. Şi a
fost aşa: când a auzit că mi-am
ridicat glasul şi am strigat, şi-a
lăsat haina lângă mine şi a fugit
16 şi a ieşit afară“. Şi ea a pus haina
lui lângă ea, până a venit stăpâ17 nul lui acasă. Şi i-a vorbit* cu 17 *Ex. 23.1.
Ps. 120.3.
aceste cuvinte, zicând: „Robul
Pr. 26.28.
evreu pe care ni l-ai adus a venit
la mine, ca să-şi bată joc de mine.
18 Şi a fost aşa: când mi-am ridicat
glasul şi am strigat, şi-a lăsat haina lângă mine şi a fugit afară“.
19
Şi a fost aşa: când a auzit stăIosif în
pânul său cuvintele soţiei sale pe închisoare
care i le vorbea, zicând: „În felul 19 *Pr. 6.34,35.
acesta mi-a făcut robul tău!“, s-a
20 aprins* de mânie. Şi stăpânul lui 20 *Ps. 105.18.
1 Pet. 2.19.
Iosif l-a luat şi l-a aruncat* în

a Spărtură

c Sau „un om care aduce prosperitate“

25 *Cap. 37.32.
**Vers. 18.

ziua aceea“
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b Stacojiu sau: Lumina care răsare

7

d Sau „în
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închisoarea**, în locul unde erau
ţinuţi cei închişi ai împăratului;
şi era acolo în închisoare.
21
Şi D omnul era* cu Iosif şi
21 *Vers. 2.
**Ex. 3.21;
Şi-a revărsat îndurarea peste el
11.3; 12.36.
şi i-a dăruit** favoare în ochii
Ps. 106.46.
Pr. 16.7.
22 căpeteniei închisorii. Şi căpeteDan. 1.9.
nia închisorii a dat* în mâna lui
22 *Vers. 4.
Iosif pe toţi cei închişi care erau
Cap. 40.3,4.
în închisoare; şi, orice se făcea
23 *Vers. 2,3. 23 acolo, el făcea. Căpetenia* închisorii nu mai supraveghea nimic
din ce era sub mâna lui, pentru
că Domnul era cu el; şi Domnul
făcea să prospere ce făcea el.
Iosif
40 Şi a fost aşa: după acestea,
interpretează
paharnicul* împăratului Egiptuvisele în
lui şi brutarul lui au păcătuit îmînchisoare
potriva stăpânului lor, împăratul
1 *Neem. 1.11.
2 Egiptului. Şi Faraon s-a mâniat*
2 *Pr. 16.14.
foarte tare pe amândoi dregătorii săi, pe mai-marele paharnicilor şi pe mai-marele brutarilor.
3 *Cap. 39.20; 3 Şi i-a pus sub pază în casa că39.23.
peteniei* gărzilor, în închisoare,
4 în locul unde era închis Iosif. Şi
căpetenia i-a dat în grija lui Iosif, şi
el le slujea. Şi au fost câteva zile
sub pază.
5
Şi într-o noapte amândoi au
visat un vis, fiecare visul său, fiecare cu interpretarea visului său,
paharnicul şi brutarul împăratului Egiptului, care erau închişi
6 în închisoare. Şi dimineaţa Iosif
a intrat la ei şi i-a privit şi, iată,
7 *Neem.2.2.
7 erau trişti. Şi a întrebat pe dregătorii lui Faraon care erau cu el
sub pază, în casa stăpânului lor,
zicând: „De ce sunt feţele* voas8 *Cap. 41.15; 8 tre triste astăzi?“ Şi ei i-au zis:
41.16.
„Am visat un vis şi nu este niDan. 2.11;
meni care să-l interpreteze“. Şi
2.28,47.
Iosif le-a zis: „Nu sunt ale lui
Dumnezeu interpretările*? Istorisiţi-mi-l, vă rog“.
9
Şi mai-marele paharnicilor a
istorisit visul său lui Iosif şi i-a
zis: „În visul meu, iată, era o viţă
10 înaintea mea. Şi în viţă erau trei
mlădiţe; şi se făcea că au înmu20 **Cap. 40.3;
40.15; 41.14.

a Lit. „Casa turn“

b Te va elibera

gurit şi au înflorit şi ciorchinii lor
dat struguri copţi. Şi paharul
lui Faraon era în mâna mea; şi am
luat strugurii şi i-am stors în
paharul lui Faraon şi am dat
12 paharul în mâna lui Faraon“. Şi
Iosif i-a zis: „Aceasta* este interpretarea lui: cele trei mlădiţe
13 sunt** trei zile. Încă trei zile şi
Faraon îţi va înălţa* capulb şi te
va aşeza din nou în locul tău şi
vei da paharul în mâna lui Faraon, în felul de mai înainte, când
14 erai paharnicul său. Dar adu-ţi
aminte* de mine când îţi va fi
bine şi arată bunătate** faţă de
mine, te rog, şi aminteşte de mine lui Faraon şi scoate-mă din
15 această casă. Pentru că, în adevăr, am fost furat din ţara evreilor şi nici aici* n-am făcut nimic ca să mă pună în groapă“.
Şi mai-marele brutarilor a
16
văzut că interpretarea era bună
şi a zis lui Iosif: „Şi eu eram în
visul meu şi, iată, trei coşuric cu
17 pâine albă erau pe capul meu. Şi
în coşul de deasupra erau din
tot felul de prăjituri pentru Faraon, pe care le face brutarul, şi
păsările le mâncau din coşul de
18 pe capul meu“. Şi Iosif a răspuns
şi a zis: „Aceasta* este interpretarea lui: cele trei coşuri sunt trei
19 zile. Încă trei zile şi Faraon îţi va
înălţa capul de pe tine şi te va
spânzura pe un lemn; şi îţi vor
mânca păsările carnea de pe tine“.
Şi a fost aşa: a treia zi, de
20
ziua naşterii* lui, Faraon a făcut
un ospăţ** tuturor robilor săi şi a
înălţat† capul mai-marelui paharnicilor şi capul mai-marelui
21 brutarilor printre robii săi. Şi pe
mai-marele paharnicilor l-a aşezat din nou* în slujba lui de paharnic; şi el dădea** paharul în
22 mâna lui Faraon. Iar pe mai-marele brutarilor l-a spânzurat*, du23 pă cum le interpretase Iosif. Dar
mai-marele paharnicilor nu* şi-a

40:23

11 au

c Sau „trei coşuri de răchită“

12 *Vers. 18.
Cap. 41.12.
Jud. 7.14.
Dan. 2.36;
4.19.
**Cap. 41.26
13 *2 Împ. 25.27
Ps. 3.3.
Ier. 52.31.
14 *1 Sam. 25.31
Lc. 23.42.
**Ios. 2.12.
1 Sam. 20.14;
20.15.
2 Sam. 9.1.
1 Împ. 2.7.
15 *Cap. 39.20.

18 *Vers. 12.

20 *Mt. 14.6.
**Mc. 6.21.
†Vers. 13,19
2 Împ. 25.27
Ier. 52.31.
Mt. 25.19.
21 *Vers. 13.
**Neem. 2.1.

22 *Vers. 19.
Est. 7.10.
23 *Iov 19.14.
Ps. 31.12.
Ecl. 9.15,16.
Amos 6.6.
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Iosif
interpretează
visele lui
Faraon
2 *Is. 19.6,7.

8 *Dan. 2.1;
4.5,19.
**Vers. 24.
Ex. 7.11,22.
Dan. 1.20; 2.2
Mt. 2.1.
†Vers. 33,39.
††Is. 29.14.
Dan. 2.27;
4.7.
9 *Cap. 40.14;
40.23.
10 *Cap. 40.2,3.
**Cap. 39.20

11 *Cap. 40.5.

12 *Cap. 37.36.
**Cap. 40.12

13 *Cap. 40.22.

a Nil

41:1

adus aminte de Iosif şi l-a uitat.
41 Şi a fost aşa: după doi ani
Faraon a visat. Şi, iată, stătea
2 lângă râua. Şi, iată, din râu se
suiau şapte vaci frumoase la
vedere şi graseb şi păşteau prin3 tre trestii*. Şi, iată, alte şapte
vaci se suiau după ele din râu,
urâte la vedere şi slabec, şi stăteau lângă vacile de pe malul
4 râului. Şi vacile cele urâte la vedere şi slabec au mâncat pe cele
şapte vaci frumoase la vedere şi
5 graseb. Şi Faraon s-a trezit. Şi a
adormit şi a visat a doua oară;
şi, iată, şapte spice de grâu ieşeau dintr-un singur pai, groase
6 şi frumoase. Şi, iată, şapte spice
subţiri şi arse de vântul de ră7 sărit ieşeau după ele. Şi spicele
cele subţiri au înghiţit pe cele
şapte spice grase şi pline. Şi
Faraon s-a trezit şi, iată, era un
vis.
8
Şi a fost aşa: dimineaţa, duhul îi era tulburat*. Şi a trimis
să cheme pe toţi ghicitoriid**
Egiptului şi pe toţi înţelepţii†
lui. Şi Faraon le-a istorisit visul
său, dar nimeni†† nu l-ae putut in9 terpreta lui Faraon. Atunci maimarele paharnicilor a vorbit lui
Faraon, zicând: „Astăzi îmi aduc
10 aminte de greşelile* mele. Faraon
s-a mâniat* pe robii săi şi m-a
pus sub pază** în casa căpeteniei gărzilor, pe mine şi pe mai11 marele brutarilor. Şi, într-o noapte, eu şi el am visat* un vis; am
visat, fiecare cu interpretarea vi12 sului său. Şi era acolo cu noi un
tânăr evreu, rob* al căpeteniei
gărzilor; şi noi i le-am istorisit
şi el ne-a interpretat** visele;
fiecăruia i-a interpretat potrivit cu
13 visul său. Şi a fost aşa: cum*
ne-a interpretat el, aşa a fost: pe
mine Faraon m-a aşezat din
nou în locul meu şi pe acela l-a
spânzurat“.

b Lit. „grase la carne“
hieroglifelor) e Lit. „nu le-a“
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Atunci Faraon a trimis şi a chemat* pe Iosif. Şi l-au scos** în
grabă din groapă f † şi el s-a
bărbierit şi şi-a schimbat hai15 nele şi a intrat la Faraon. Şi Faraon a zis lui Iosif: „Am visat un
vis şi nu este nimeni care să-l
interpreteze şi am auzit* despre
tine zicându-se că, îndată ce
16 auzi un vis, îl interpretezi“. Şi
Iosif a răspuns lui Faraon, zicând: „Nu* este de la mineg:
Dumnezeu** va da lui Faraon
17 un răspuns de paceh“. Şi Faraon
a zis lui Iosif: „În visul meu,
18 iată, stăteam pe malul râului. Şi,
iată, se suiau din râu şapte vaci
graseb şi frumoase la vedere şi
19 păşteau printre trestii. Şi, iată, alte
şapte vaci se suiau după ele,
uscate şi foarte urâte la vedere
şi slabe la carne, cum n-am văzut
niciodată în toată ţara Egiptu20 lui atât de urâte. Şi vacile cele
slabe şi urâte au înghiţit pe cele
21 dintâi şapte vaci grase. Şi au
intrat în pântecele lor şi nu se
putea cunoaşte că intraseră în
pântecele lor; şi erau urâte la
vedere, ca la început. Şi m-am
22 trezit. Şi am văzut în visul meu
şi, iată, şapte spice creşteau pe
un singur pai, pline şi frumoase.
23 Şi, iată, şapte spice seci, subţiri,
arse de vântul de răsărit, ieşeau
24 după ele. Şi spicele cele subţiri
au înghiţit pe cele şapte spice
frumoase. Şi am spus aceste lucruri ghicitorilor, dar nici unul*
n-a putut să mi le explice“.
25
Şi Iosif a zis lui Faraon: „Visul lui Faraon este unul singur:
Dumnezeu a arătat* lui Faraon
26 ce va face. Cele şapte vaci frumoase sunt şapte ani; şi cele
şapte spice frumoase sunt şapte
27 ani. Visul este unul singur. Şi
cele şapte vaci slabe şi urâte,
care se suiau după ele, sunt şapte ani; şi cele şapte spice goale,
14

14 *Ps. 105.20.
**Dan. 2.25.
†1 Sam. 2.8.
Ps. 113.7,8.
15 *Vers. 12.
Ps. 25.14.
Dan. 5.16.

16 *Dan. 2.30.
Zah. 4.6.
Fap. 3.12.
2 Cor. 3.5.
**Cap. 40.8.
Vers. 25,28.
Deut. 29.29.
Dan. 2.22,28;
2.47; 4.2.

24 *Vers. 8.
Dan. 4.7.

25 *Vers. 28,32.
Dan. 2.28,29;
2.45.
Apoc. 4.1.

c Lit. „slabe la carne“
d Scribii sau cărturarii (cei cunoscători ai
f Închisoare subterană g Sau „al meu“, „în mine“ h Sau „de bine“

GENEZA
27 *2 Împ. 8.1.

arse de vântul de răsărit, vor fi
28 şapte* ani de foamete. Acesta este
28 *Vers. 25.
cuvântul pe care l-am spus lui
Faraon: Dumnezeu a arătat lui
29 Faraon ce va face*. Iată, vin
29 *Vers. 47.
şapte* ani de mare belşug în
30 *Vers. 54.
30 toată ţara Egiptului. Şi după ei
**Cap. 47.13
vor urma* şapte ani de foamete; şi tot belşugul va fi uitat în
ţara Egiptului şi foametea** va
31 topi ţara. Şi belşugul nu va mai
fi cunoscut în ţară, din cauza
foametei aceleia, pentru că va
32 fi foarte grea. Şi, întrucât visul
32 *Num. 23.19.
s-a arătat lui Faraon de două
Is. 46.10,11.
ori, înseamnă că lucrul este hotărât* de Dumnezeu şi Dumne33 zeu îl va face curând. Acum dar
33 *Vers. 39.
să caute Faraon un om înţelept*
şi priceput şi să-l pună peste
34 ţara Egiptului. Faraon să facă
34 *Pr. 6.6-8.
aceasta: să aşeze supraveghetori în ţară şi să ia* a cincea
parte din ţaraa Egiptului în cei
35 şapte ani de belşug. Şi să adu35 *Vers. 48.
ne* toată hrana acestor ani buni
care vor veni şi să strângă grâu
sub mâna lui Faraon, ca hrană
36 în cetăţi, şi să le păstreze. Şi hra36 *Cap. 47.15;
na va fi ca provizie pentru ţară
47.19.
în cei şapte ani de foamete care
vor fi în ţara Egiptului, ca ţara
să nu piarăb* de foamete“.
Înălţarea 37
Şi cuvântul* a fost bun în
lui Iosif
ochii lui Faraon şi în ochii tutu37 *Ps. 105.19.
38 ror robilor săi. Şi Faraon a zis
38 *Num. 27.18.
robilor săi: „Vom găsi noi un om
Iov 32.8.
asemenea acestuia, în care* este
Pr. 2.6.
Dan. 4.8,18; 39 Duhul lui Dumnezeu?“ Şi Fa5.11,14; 6.3.
raon a zis lui Iosif: „Pentru că
Dumnezeu ţi-a arătat ţie toate
39 *Vers. 33.
acestea, nimeni nu este pri40 *Ps. 105.21; 40 ceput* şi înţelept ca tine. Tu vei
105.22.
fi peste* casa mea şi după cuFap. 7.10.
vântul tăuc va fi cârmuitd tot poporul meu; eu voi fi mai mare
decât tine numai cu tronul meu!“
41 Şi Faraon a zis lui Iosif: „Vezi,

te-am pus peste* toată ţara
42 Egiptului!“ Şi Faraon şi-a scos
inelul* din mână şi l-a pus în
mâna lui Iosif şi l-a îmbrăcat**
cu haine de in subţire e şi i-a
43 pus† un lanţ de aur la gât. Şi a făcut să fie purtat în carul al doilea pe care-l avea; şi strigau înaintea lui: „Închinaţi-vă!“f* Şi l-a
pus peste toată ţara Egiptului.
44 Şi Faraon a zis lui Iosif: „Eu sunt
Faraon: fără tine nimeni nu-şi
va ridica mâna sau piciorul în
45 toată ţara Egiptului“. Şi Faraon
a pus lui Iosif numele ŢafnatPaneahg şi i-a dat de soţie pe Asnat, fiica lui Poti-Fera, preotul
din Onh*. Şi Iosif a ieşit prin ţara
Egiptului.
46
Şi Iosif avea* treizeci de ani
când a stat** înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului. Şi Iosif
a ieşit dinaintea lui Faraon şi a
străbătut toată ţara Egiptului.
47
Şi pământul a rodit din plini
48 în cei şapte ani de belşug. Şi el
a strâns toată hrana celor şapte
ani care era în ţara Egiptului
şi a pus hrana în cetăţi; hrana
de pe câmpul care era împrejurul
fiecărei cetăţi a pus-o în ea.
49 Şi Iosif a îngrămădit grâu ca
nisipul* mării, foarte mult, încât
au încetat să-l numere, pentru că
era fără număr.
50
Şi, înainte de a veni anul de
foamete, lui Iosif* i s-au născut
doi fii, pe care i-a născut Asnat, fiica lui Poti-Fera, preotul
51 din On. Şi Iosif a pus celui întâi-născut numele Manase j :
„pentru că Dumnezeu m-a făcut
să uit tot necazul meu şi toată
52 casa tatălui meu“. Şi a pus celui
de-al doilea, numele Efraimk:
„pentru că Dumnezeu m-a făcut
să fiu* roditor în ţara întristării
mele“.

41:52
41 *Dan. 6.3.
42 *Est. 3.10;
8.2,8.
**Est. 8.15.
†Dan. 5.7,29
43 *Cap. 42.6;
45.8,26.
Est. 6.9.

45 *Ezec. 30.17

46 *Cap. 37.2.
**1 Sam. 16.21
1 Împ. 12.6,8
Dan. 1.19.

49 *Jud. 7.12.
1 Sam. 13.5.
Ps. 78.27.

50 *Cap. 46.20;
48.5.

52 *Cap. 49.22.

a Sau „pământul“ b Lit. „să nu fie răpusă“ c Lit. „după gura ta“ d Lit. „te va săruta (îţi va da onoare)“
e Bumbac fin din Egipt f Lit. „Plecaţi genunchiul!“; sau „Bucuraţi-vă!“ g Salvator al lumii sau Susţinător
al vieţii (în egipteană); Descoperitor de taine (în ebraică) h Sau „Heliopolis“ i Lit. „cu mâini pline“
j Uitare k Dublă rodire
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41:53

Şi cei şapte ani de belşug care au fost în ţara Egiptului au
54 trecut. Şi cei şapte ani de foa54 *Ps. 105.16.
mete au început* să vină, după
Fap. 7.11.
**Vers. 30.
cum** spusese Iosif. Şi a fost
foamete în toate ţările, dar în
toată ţara Egiptului era pâine.
55 Şi toată ţara Egiptului a început
55 *Ioan 2.5.
să flămânzească; şi poporul a
strigat către Faraon pentru pâine. Şi Faraon a zis tuturor egiptenilor: „Mergeţi la Iosif;
56 *Cap. 42.6; 56 faceţi* ce vă va spune el“. Şi
47.14.
foametea era peste toată faţa
pământuluia. Şi Iosif a deschis
toate grânarele şi a vândut* egiptenilor; şi foametea era mare
57 în ţara Egiptului. Şi din toate
57 *Cap. 12.10.
ţărileb* veneau în Egipt la Iosif
Deut. 9.28.
ca să cumpere grâu, pentru că
foametea era mare peste tot
pământul.
42 Şi Iacov* a văzut că era grâu
Prima
călătorie a
în Egipt; şi Iacov a zis fiilor săi:
fiilor lui
Iacov în Egipt 2 „De ce vă uitaţi unul la altul?“ Şi
a zis: „Iată, am auzit că în Egipt
1 *Fap. 7.12.
este
grâu; coborâţi acolo şi
2 *Cap. 43.8.
cumpăraţi-ne grâu, ca să trăim*
Ps. 33.18,19;
118.17.
3 şi să nu murim“. Şi zece fraţi ai
Is. 38.1.
lui Iosif au coborât să cumpere
4 grâu din Egipt. Dar Iacov nu l-a
4 *Cap. 35.24.
trimis cu fraţii săi pe Beniamin,
Vers. 38.
fratele* lui Iosif, pentru că zicea: „Să nu i se întâmple vreo
5 nenorocire“. Şi fiii lui Israel au
5 *Cap. 12.10;
venit să cumpere şi ei printre cei
26.1; 41.57.
Fap. 7.11.
care veneau; pentru că era foamete în ţara* Canaanului.
6 *Cap. 41.41; 6
Şi Iosif era guvernator peste
41.55.
ţară;
el vindea la tot poporul
**Cap. 37.7;
c
ţării *. Şi fraţii lui Iosif au ve41.43.
Is. 60.14.
nit şi s-au plecat** înaintea lui
7 cu feţele la pământ. Şi Iosif a
7 *Vers. 30.
văzut pe fraţii săi şi i-a recunoscut, dar a făcut pe străinul
înaintea lor şi le-a vorbit* aspru
şi le-a zis: „De unde veniţi?“ Şi
ei au zis: „Din ţara Canaanului,
ca să cumpărăm de mâncare“.
8 Şi Iosif* i-a recunoscut pe fraţii
53

8 *Cap. 37.2;
41.46.

48

săi, dar ei nu l-au recunoscut.
Şi Iosif şi-a adus aminte* de
visele pe care le visase despre
ei şi le-a zis: „Voi sunteţi iscoade; aţi venit să vedeţi locurile
10 neîntărited ale ţării“. Şi ei i-au
zis: „Nu, domnul* meu, ci robii
tăi au venit să cumpere de mân11 care. Noi toţi suntem fiii unui
singur om; suntem cinstiţi*;
12 robii tăi nu sunt iscoade“. Şi el
le-a zis: „Nu; ci aţi venit să vedeţi locurile neîntărited ale ţă13 rii“. Şi ei au zis: „Noi, robii tăi,
suntem doisprezece fraţi, fiii
unui singur om din ţara Canaanului; şi, iată, cel mai mic este astăzi la tatăl nostru şi unul* nu
14 mai este“. Şi Iosif le-a zis: „Este
ceea ce v-am spus eu, zicând:
15 „Sunteţi iscoade“. Prin aceasta
veţi fi încercaţi; pe viaţa* lui Faraon, că nu veţi ieşi de aici, dacă
nu va veni aici fratele vostru
16 cel mai mic. Trimiteţi pe unul
din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi veţi rămâne închişi
şi cuvintele voastre vor fi încercate, dacă este adevăr în voi;
iar dacă nu, pe viaţa lui Faraon,
17 că sunteţi iscoadee“. Şi i-a pus împreună sub pază trei zile.
18
Şi, a treia zi, Iosif le-a zis:
„Faceţi aceasta şi veţi trăi; eu
19 mă tem* de Dumnezeu. Dacă
sunteţi cinstiţi, să rămână unul
dintre fraţii voştri legat în casa
închisorii voastre, iar voi plecaţi, duceţi grâu pentru foamea
20 caselor voastre şi aduceţi* pe
fratele vostru cel mai mic la
mine, şi vorbele voastre vor fi
adeverite, şi nu veţi muri“. Şi
21 au făcut aşa. Şi ziceau unul către altul: „Cu adevărat suntem
vinovaţi* pentru fratele nostru,
pentru că am văzut strâmtorarea sufletului său, când se ruga
de noi şi nu l-am ascultat; de
aceea** a venit strâmtorarea
9

a Sau „ţării“ b Lit. „Şi întregul pământ“ c Sau „la tot poporul de pe pământ“
d Lit. „goliciunea“ e Sau „în adevăr, voi sunteţi iscoade“

9 *Cap. 37.5,9.

10 *Cap. 37.8.

11 *Vers. 31,34.

13 *Cap. 37.30.
Vers. 32.
Cap. 44.20.
Plân. 5.7.

15 *1 Sam. 1.26;
17.55.

18 *Cap. 39.9.
Lev. 25.43.
Neem. 5.15.

20 *Vers. 34.
Cap. 44.23.

21 *Cap. 37.26-28;
45.3.
Iov 36.8,9.
Osea 5.15.
**Pr. 21.13.
Mt. 7.2.

GENEZA
22 *Cap. 37.21. 22
**Cap. 9.5.
1 Împ. 2.32.
2 Cr. 24.22.
Ps. 9.12.
Lc. 11.50,51.

aceasta peste noi“. Şi Ruben
le-a răspuns, zicând: „Nu v-am
spus* eu, zicând: «Nu păcătuiţi
împotriva băiatului!»? Dar n-aţi
ascultat; şi acum, iată, şi sân23 gele** lui ne este cerut“. Şi nu
ştiau că Iosif înţelegea, pentru
că era un traducător între ei.
24 *Cap. 43.30; 24 Şi a plecat de la ei şi a plâns*. Şi
45.14,15.
s-a întors la ei şi le-a vorbit şi a
**Cap. 43.14;
luat dintre ei pe Simeon** şi l-a
43.23.
legat înaintea ochilor lor.
Şi Iosif a poruncit să le umÎntoarcerea 25
în Canaan
ple saciia cu grâu şi să pună înaa fraţilor
poi argintul fiecăruia în sacul
lui Iosif
său şi să le dea* şi merinde pen25 *Cap. 44.1.
tru drum. Şi aşa** le-au făcut.
**Mt. 5.44.
Rom. 12.17; 26 Şi şi-au încărcat grâul pe mă12.20,21.
27 gari şi au plecat de acolo. Şi
27 *Cap. 43.21.
unul dintre ei şi-a deschis* sacul, ca să dea nutreţ măgarului
său la locul de popas, şi a văzut argintul său şi, iată, era la
28 *Cap. 43.23. 28 gura sacului său. Şi a zis fraţilor săi: „Argintul meu mi s-a dat
înapoi şi, iată, este chiar în sacul meu!“ Şi li s-a tulburat inima
şi s-au cutremurat, zicând unul
altuia: „Ce ne-a făcut* Dumnezeu?“
29
Şi au venit la Iacov, tatăl lor,
în ţara Canaanului, şi i-au istorisit tot ce li se întâmplase, zi30
când: „Omul acela, domnul ţă30 *Vers. 7.
rii, ne-a vorbit* aspru şi ne-a
31
luat drept iscoade ale ţării. Şi
31 *Vers. 11,34.
noi i-am zis: «Suntem cinstiţi*,
32 nu suntem iscoade. Suntem doisprezece fraţi, fii ai tatălui nostru; unul nu mai este, şi cel mai
mic este astăzi cu tatăl nostru
33
în ţara Canaanului». Şi omul
33 *Vers. 15,19,
acela, domnul ţării, ne-a zis:
20.
«Prin aceasta* voi cunoaşte că
sunteţi cinstiţi: lăsaţi pe unul din
fraţii voştri la mine şi luaţi grâu
pentru foamea caselor voastre
34 şi plecaţi. Şi aduceţi la mine pe
fratele vostru cel mai mic şi voi
cunoaşte că nu sunteţi iscoade,
ci sunteţi cinstiţi; vă voi da îna-

43:7

poi pe fratele vostru şi veţi face* 34 *Cap. 34.10.
negoţ în ţară»“.
35
Şi a fost aşa: pe când îşi go- 35 *Cap. 43.12;
43.15,21.
leau sacii, iată, legătura* cu argint a fiecăruia era în sacul său.
Şi ei şi tatăl lor au văzut legăturile cu argint şi s-au înspăi36 mântat. Şi Iacov, tatăl lor, le-a 36 *Cap. 43.14.
zis: „Voi m-aţi lipsit* de copii!
Iosif nu este şi Simeon nu
este şi vreţi să luaţi pe Beniamin? Toate acestea sunt îm37 potriva mea“. Şi Ruben a vorbit
tatălui său, zicând: „Să omori pe
amândoi fiii mei, dacă nu ţi-l
aduc înapoi; dă-l în mâna mea
38 şi ţi-l voi aduce înapoi!“ Dar el 38 *Cap. 37.33.
Vers. 13.
a zis: „Fiul meu nu va coborî
Cap. 44.28.
cu voi, pentru că fratele* său
**Vers. 4.
Cap. 44.29.
este mort şi el a rămas singur;
†Cap. 37.35;
şi dacă i s-ar întâmpla vreo
44.31.
nenorocire** pe drumul pe care
mergeţi, cu durere veţi coborî
perii† mei albi în Locuinţa morţilor“.
A doua
2
43 Şi foametea era mare* în călătorie
a
2 ţară. Şi a fost aşa: după ce au fiilor lui Iacov
terminat de mâncat grâul pe care-l
în Egipt
aduseseră din Egipt, tatăl lor 1 *Cap. 41.54;
le-a zis: „Mergeţi din nou, cum41.57.
păraţi-ne ceva de mâncare!“
3 Şi Iuda i-a vorbit, zicând: „Omul* 3 *Vers. 5.
**Cap. 42.20;
acela ne-a spus hotărât, zicând:
44.23.
«Nu-mi veţi vedea faţa, dacă
fratele** vostru nu va fi cu voi».
4 Dacă vei trimite pe fratele nostru cu noi, vom coborî şi-ţi vom
5 cumpăra de mâncare. Dar, dacă
nu-l vei trimite, nu vom coborî,
pentru că omul acela ne-a zis:
«Nu-mi veţi vedea faţa, dacă
fratele vostru nu va fi cu voi»“.
6 Şi Israel a zis: „Pentru ce mi-aţi
făcut răul de a spune omului
aceluia că mai aveţi un frate?“
7 Şi ei au zis: „Omul acela a în7 *Vers. 27.
trebat cu de-amănuntul despre
noi şi despre familia noastră,
zicând: «Mai trăieşte tatăl* vostru? Mai aveţi vreun frate?» Şi
noi i-am spus după cuvintele

a Sau „vasele“
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8

8 *Cap. 42.2.

9

9 *Cap. 42.37;
44.32.
Filim. 18,19.

10

11 *Cap. 32.20. 11
Vers. 25,26.
Pr. 18.16.
**Cap. 37.25
Ier. 8.22.
Ezec. 27.17.
12 *Cap. 42.25; 12
42.35.
Vers. 21,22.

13
14 *Cap. 17.1; 14
28.3; 35.11.
**Cap. 42.24
†Cap. 42.36.
††Est. 4.16.

15 *Vers. 11.

15

16 *Cap. 24.2; 16
39.4; 44.1.

17

18

a Sau „nuci“
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43:8
acelea; puteam noi cumva să ştim
că ne va zice: «Aduceţi aici jos pe
fratele vostru»?“ Şi Iuda a zis lui
Israel, tatăl său: „Trimite pe băiat
cu mine şi ne vom ridica şi vom
merge, ca să trăim* şi să nu
murim şi noi şi tu şi copiii noştri.
Eu sunt garant pentru el: să-l ceri
din mâna mea; dacă* nu ţi-l voi
aduce înapoi şi nu-l voi pune înaintea ta, voi fi vinovat înaintea
ta în toate zilele. Pentru că, dacă nu
întârziam, hotărât, până acum
ne-am fi întors deja a doua oară“.
Şi tatăl lor, Israel, le-a zis: „Dacă
este aşa, faceţi aceasta: luaţi în vasele voastre din cele mai renumite
roade ale ţării şi duceţi omului
aceluia un dar*: puţin balsam**
şi puţină miere, mirodenii şi smirnă, fistica şi migdale. Şi luaţi
argint dublu în mâinile voastre;
şi argintul* care a fost pus înapoi în gura sacilor voştri duceţi-l
înapoi în mâinile voastre; poate
este o greşeală. Luaţi şi pe fratele vostru şi ridicaţi-vă, întoarceţi-vă la omul acela. Şi Dumnezeul cel* Atotputernicb să vă
dea îndurare înaintea omului aceluia, ca să vă dea înapoi pe celălalt** frate al vostru şi pe Beniamin†! Şi eu, dacă†† este să fiu
lipsit de copiii mei, lipsit voi fi!“
Şi eic au luat darul* acela şi au
luat argint dublu în mâinile lor,
şi pe Beniamin, şi s-au ridicat
şi au coborât în Egipt şi au stat
înaintea lui Iosif.
Şi Iosif a văzut pe Beniamin
cu ei şi a zis celui care era peste*
casa lui: „Du pe aceşti oameni
în casă şi înjunghie vited şi găteşte; pentru că oamenii aceştia vor
mânca la amiază cu mine“. Şi omul
acela a făcut cum zisese Iosif; şi
omul acela a adus pe oameni în
casa lui Iosif. Şi oamenii s-au
temut pentru că au fost duşi în casa
lui Iosif şi ziceau: „Pentru argintul
care ne-a fost pus înapoi în sacii
b Ebr. „El Şadai“

c Lit. „bărbaţii“

noştri la început, ne duc ei înăuntru, ca să se năpustească asupra
noastră şi să cadă asupra noastră
şi să ne ia robi, pe noi şi pe
19 măgarii noştri“. Şi s-au apropiat de omul care era peste casa
lui Iosif şi i-au vorbit la intrarea
20 casei. Şi i-au zis: „Vai, domnul*
meu! Întâia dată** am coborât, în
adevăr, ca să cumpărăm de mân21 care. Şi a fost aşa: când am ajuns
la locul de popas, am deschis
sacii noştri şi, iată, argintul fiecăruia era la gura* sacului său:
argintul nostru, după greutatea
lui; şi l-am adus din nou în mâinile
22 noastre. Şi am adus alt argint în
mâinile noastre, ca să cumpărăm
de mâncare. Nu ştim cine a pus
argintul nostru în sacii noştri“.
23 Şi el le-a zis: „Pace vouă, nu vă
temeţi; Dumnezeul* vostru şi
Dumnezeul tatălui vostru v-a dat
comoara voastră în sacii voştri;
argintul vostru a venit la mine“.
24 Şi le-a scos** pe Simeon. Şi omul acesta a dus pe oameni în casa lui Iosif şi le-a dat apă* şi şi-au
spălat picioarele; şi a dat nutreţ
măgarilor lor.
25
Şi ei au pregătit darul* pentru venirea lui Iosif la amiază,
pentru că auziseră că vor mân26 ca pâine acolo. Şi Iosif a venit
acasă. Şi i-au adus în casă darul
care era în mâna lor şi s-au plecat* înaintea lui cu faţa la pă27 mânt. Şi el i-a întrebat de sănătatee şi a zis: „Este bine tatăl*
vostru, bătrânul despre care aţi
28 vorbit? Mai trăieşte?“ Şi ei au
zis: „Robul tău, tatăl nostru,
este bine; mai trăieşte“. Şi şi-au
plecat capul şi au făcut o plecă29 ciune. Şi el şi-a ridicat ochii şi
l-a văzut pe Beniamin, fratele
său, fiul mamei* sale, şi a zis:
„Acesta este fratele vostru cel
mai mic** despre care mi-aţi
vorbit?“ Şi a zis: „Dumnezeu să
Se îndure de tine†, fiul meu!“
d Lit. „înjunghie o înjunghiere“

20 *Cap. 42.10.
**Cap. 42.3.
21 *Cap. 42.27;
42.35.

23 *Cap. 42.28.
**Cap. 42.24

24 *Cap. 18.4;
24.32.

25 *Vers. 11,15.

26 *Cap. 37.7;
37.10.

27 *Vers. 7.
Cap. 45.3.

29 *Cap. 35.17;
35.18.
**Cap. 42.13
†Num. 6.25.
Ps. 67.1.

e Lit. „de pace“
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30 *1 Împ. 3.26. 30
**Cap. 42.24;
45.2,14,15;
46.29.

Şi Iosif s-a grăbit, pentru că îi ardea inimaa* pentru fratele său; şi a
căutat un loc unde să plângă şi a
intrat în camera sa şi a plâns**
31 acolo. Şi şi-a spălat faţa şi a ieşit
31 *Cap. 45.1.
şi s-a stăpânit* şi a zis: „Puneţi**
**Vers. 25.
32 pâine!“ Şi lui i-au pus deoparte,
32 *Cap. 46.34.
şi lor deoparte, şi pentru egipteEx. 8.26.
nii care mâncau cu el deoparte;
pentru că egiptenii nu pot mânca
pâine împreună cu evreii, pentru
că aceasta este o urâciune* pen33 tru egipteni. Şi s-au aşezat înaintea lui, cel întâi-născut după
dreptul lui de naştere şi cel mai
mic după tinereţea lui. Şi oamenii
34 *Cap. 45.22. 34 se uitau uimiţi unul la altul. Şi a
pus să le dea porţii dinaintea lui.
Şi porţia lui Beniamin era de
cinci* ori mai mare decât a oricăruia dintre ei. Şi au băut şi s-au
veselit cu el.
Spaima
44 Şi a poruncit* celui care era
fraţilor lui
peste casa lui, zicând: „Umple
Iosif
sacii oamenilor aceştia cu hra1 *Cap. 42.25.
nă, cât vor putea purta, şi pune
argintul fiecăruia la gura sacu2 lui său. Şi pune potirul meu,
potirul de argint, la gura sacului
celui mai mic, împreună cu argintul pentru grâul său“. Şi a
făcut după cuvântul lui Iosif pe
3 care-l spusese. Dimineaţa, când
s-a luminat, s-a dat drumul oa4 *Vers. 13.
4 menilor, lor şi măgarilor lor. Au
ieşit din* cetate şi nu erau încă
departe şi Iosif a zis celui care
era peste casa lui: „Ridică-te!
Urmăreşte pe aceşti oameni şi
ajunge-i şi spune-le: «De ce aţi
5 răsplătit rău pentru bine? Nu
5 *Vers. 15.
este acesta potirul din care bea
domnul meu şi în care ghiceşte* el cu adevărat? Rău aţi
6 făcut ce aţi făcut!»“ Şi i-a ajuns
şi le-a spus cuvintele acestea.
7 Şi ei i-au zis: „De ce vorbeşte
domnul meu cuvinte ca acestea?
Departe de robii tăi să facă un
8 *Cap. 43.21. 8 astfel de lucru. Iată, argintul pe
care l-am găsit în gura* sacilor

44:20

noştri ţi l-am adus din nou
din ţara Canaanului; şi cum să
fi furat noi aur sau argint
9 din casa domnului tău? La ca- 9 *Cap. 31.32.
**Vers. 16.
re* dintre robii tăi se va găsi, să
moară; iar noi vom fi robii**
10 domnului meu“. Şi el a zis:
„Acum deci fie după cuvintele
voastre: acela la care se va găsi
să fie robul meu, iar voi să fiţi
11 nevinovaţi“. Şi s-au grăbit şi au
dat jos fiecare sacul său pe pământ şi fiecare şi-a deschis sa12 cul său. Şi el a căutat, începând
12 *Vers. 2.
cu cel mai mare şi sfârşind cu
cel mai mic; şi potirul* s-a găsit
13 în sacul lui Beniamin. Atunci ei 13 *Cap. 37.29;
37.34.
şi-au sfâşiat* hainele şi şi-au
Num. 14.6.
încărcat fiecare măgarul şi s-au
2 Sam. 1.11.
întors în cetate.
14
Şi Iuda şi fraţii săi au intrat 14 *Cap. 37.7.
în casa lui Iosif; şi el era încă
acolo; şi au căzut* cu faţa la
15 pământ înaintea lui. Şi Iosif le-a 15 *Vers. 5.
zis: „Ce faptă aţi făcut? N-aţi
ştiut că un om ca mine ştie, în
16 adevăr, să ghicească*?“ Şi Iuda 16 *Vers. 9.
a zis: „Ce să zicem domnului
meu? Ce să vorbim şi cum să
ne îndreptăţim? Dumnezeu a
descoperit nelegiuirea robilor
tăi; iată, suntem robii* domnului meu, noi şi acela în a cărui
17 mână s-a găsit potirul“. Şi el a 17 *Pr. 17.15.
zis: „Departe* de mine să fac
aceasta! Omul în a cărui mână
s-a găsit potirul, acela va fi
robul meu, iar voi suiţi-vă în
pace la tatăl vostru“.
18
Atunci Iuda s-a apropiat de Iuda mijloceşte
pentru
el şi a zis: „Te rog, domnul meu,
Beniamin
să vorbească robul tău un cuvânt în auzul domnului meu şi 18 *Cap. 18.30;
18.32.
să nu se aprindă mânia* ta
Ex. 32.22.
împotriva robului tău; pentru că
**Cap. 37.8;
41.40-44.
19 tu eşti ca** Faraon. Domnul
meu a întrebat pe robii săi, zi- 19 *Cap. 43.7.
când: «Aveţi voi tată* sau fra20 te?» Şi noi am zis domnului meu: 20 *Cap. 37.3.
Vers. 30.
«Avem un tată bătrân şi
un copil* al bătrâneţii sale, încă

a Lit. „măruntaiele“
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20 **Cap. 37.33;
42.13,38.
21 *Cap. 42.15;
42.20.

23 *Cap. 43.3,5.

25 *Cap. 43.2.

27 *Cap. 46.19.

28 *Cap. 37.33.

29 *Cap. 42.36.
**Cap. 42.38
Vers. 31.
30 *1 Sam. 18.1

32 *Cap. 43.9.

33 *Ex. 32.32.

tânăr; şi fratele lui a murit**
şi băiatul să se suie cu fraţii
şi el a rămas singur de la mama 34 săi. Căci cum să mă sui eu la tatăl meu şi băiatul să nu fie
21 sa; şi tatăl său îl iubeşte». Şi
tu ai zis robilor tăi: «Aduceţi-l la
cu mine? Să nu văd răul care
mine*, ca să-l văd cu ochii mei».
va veni peste tatăl meu!“
22 Şi noi am zis domnului meu: 45 Şi Iosif n-a putut să se stă- Iosif se face
cunoscut
«Băiatul nu poate să lase
pânească înaintea tuturor celor fraţilor
săi
pe tatăl său, pentru că, dacă
care stăteau lângă el şi a striva lăsa pe tatăl său, tatăl său
gat: „Să iasă de la mine orice
23 va muri». Şi ai zis robilor tăi:
om!“ Şi nimeni n-a rămas cu 1 *Fap. 7.13.
«Dacă* fratele vostru cel mai
Iosif când s-a făcut* cunoscut
mic nu va coborî cu voi, nu-mi 2 fraţilor săi. Şi şi-a înălţat gla- 2 *Vers. 14,15.
24 veţi mai vedea faţa». Şi a fost
sul plângând*; şi egiptenii au
Cap. 46.29.
aşa: când ne-am suit la robul
auzit, şi casa lui Faraon a auzit.
tău, tatăl nostru, i-am spus cu- 3 Şi Iosif a zis fraţilor săi: „Eu 3 *Cap. 43.7;
43.27.
25 vintele domnului meu. Şi tatăl
sunt Iosif; mai trăieşte tatăl*
Fap. 7.13.
nostru* a zis: «Mergeţi din nou,
meu?“ Şi fraţii lui nu i-au pucumpăraţi ceva de mâncare».
tut răspunde, pentru că erau tul26 Dar noi am zis: «Nu putem co- 4 buraţi înaintea lui. Şi Iosif a 4 *Cap. 37.28.
borî; dacă fratele nostru cel mai
zis fraţilor săi: „Apropiaţi-vă de
mic va fi cu noi, atunci vom
mine, vă rog!“ Şi ei s-au aprocoborî, pentru că nu putem vepiat. Şi a zis: „Eu sunt Iosif, fradea faţa omului aceluia dacă
tele vostru, pe care l-aţi vândut*
fratele nostru cel mai mic nu 5 pentru Egipt. Şi acum, nu vă 5 *Is. 40.2.
2 Cor. 2.7.
27 va fi cu noi». Şi robul tău, tatăl
întristaţi* şi nu vă mâniaţi pe
**Vers.7,8.
meu, ne-a zis: «Ştiţi că soţia
voi înşivă că m-aţi vândut aici;
Cap. 50.20.
Ps. 105.16,17
mea* mi-a născut doi copii.
pentru că pentru păstrarea
2 Sam. 16.10;
28 Şi unul a ieşit de la mine, şi am
vieţii m-a trimis Dumnezeu**
16.11.
Fap. 4.27,28.
zis: «Cu adevărat*, a fost sfâ- 6 înaintea voastră. Pentru că în aşiat»; şi nu l-am mai văzut până
ceşti doi ani* a fost foametea în 6 *Cap. 41.46;
41.53.
29 acum. Şi dacă veţi lua de la
ţară şi mai sunt încă cinci ani în
mine şi pe acesta* şi i se va
care nu va fi nici arătură, nici
întâmpla vreo nenorocire, cu 7 seceriş. Şi Dumnezeu* m-a tri7 *Vers. 5.
durere veţi coborî** perii mei
mis înaintea voastră ca să vă păs30 albi în Locuinţa morţilor». Şi
treze o rămăşiţă pe pământ şi
acum, când voi merge la robul
să vă păstreze viaţa printr-o matău, tatăl meu, şi băiatul nu 8 re salvare. Şi acum, nu voi m-aţi 8 *Cap. 41.43.
Jud. 17.10.
va fi cu noi – şi sufletul lui este
trimis aici, ci Dumnezeu; şi El
Iov 29.16.
31 legata* de sufletul său – va fi
m-a făcut tată* al lui Faraon, şi
aşa: când va vedea că băiatul
domn peste toată casa lui, şi
nu este, va muri; şi robii tăi
stăpânitor peste toată ţara Evor coborî cu durere perii albi 9 giptului. Grăbiţi-vă şi suiţi-vă la
ai robului tău, tatăl nostru, în
tatăl meu şi spuneţi-i: «Aşa zice
32 Locuinţa morţilor. Pentru că
fiul tău, Iosif: «Dumnezeu m-a
robul tău s-a pus garant la
făcut domn peste tot Egiptul;
tatăl meu pentru băiat, zicând:
coboară la mine, nu întârzia.
«Dacă* nu ţi-l voi aduce, voi fi 10 Şi vei locui în ţinutul* Gosen 10 *Cap. 46.28;
46.34; 47.1.
vinovat înaintea tatălui meu
şi vei fi lângă mine, tu, şi fiii
33 în toate zilele». Acum dar, te
tăi, şi fiii fiilor tăi, şi oile tale,
rog, robul tău să rămână* rob 11 şi boii tăi, şi tot ce ai. Şi te voi
domnului meu în locul băiatului
hrăni* acolo – pentru că mai 11 *Cap. 47.12.
a Sau „împletit cu“
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sunt încă cinci ani de foamete –
ca să nu pieri, tu, şi casa ta, şi
12 *Cap. 42.23. 12 tot ce ai». Şi, iată, ochii voştri
şi ochii lui Beniamin, fratele
meu, văd că gura mea* vă vorbeşte. Şi să istorisiţi tatălui
13
13 *Fap. 7.14.
meu toată gloria mea în Egipt
şi tot ce aţi văzut şi să vă
grăbiţi şi să coborâţi* aici pe ta14 tăl meu“. Şi a căzut pe grumazul
14 *Vers. 2.
lui Beniamin, fratele său, şi a
plâns*; şi Beniamin a plâns pe
15 grumazul lui. Şi a sărutat pe toţi
fraţii săi şi a plâns cu a ei.
Şi, după aceasta, fraţii lui au
vorbit cu el.
Întoarcerea 16
Şi s-a auzit zvonul în casa
fiilor lui
lui Faraon, zicându-se: „Au veIacov din
nit fraţii lui Iosif“. Şi a fost bine
Egipt
în ochii lui Faraon şi în ochii
17 robilor lui. Şi Faraon a zis lui
Iosif: „Spune fraţilor tăi: «Faceţi aceasta: încărcaţi-vă animalele şi mergeţi, duceţi-vă în
18 *Cap. 27.28. 18 ţara Canaanului. Şi luaţi pe tatăl vostru şi familiileb voastre
Num. 18.12;
18.29.
şi veniţi la mine; şi vă voi da
ce este mai bunc în ţara Egiptului şi veţi mânca grăsimea*
ţării». Şi ţi s-a poruncit: «Faceţi
19
19 *Vers. 21,27.
Cap. 46.5.
aceasta: luaţi-vă care* din ţara
Egiptului pentru copiii voştri şi
pentru soţiile voastre şi luaţi pe
20 tatăl vostru şi veniţi. Şi să nu
vă pară răud de lucrurile voastre,
pentru că tot ce este mai bun
în întreaga ţară a Egiptului va fi
al vostru»“.
21
Şi fiii lui Israel au făcut aşa.
Şi Iosif le-a dat care, după poruncae lui Faraon, şi le-a dat merinde
22 pentru drum. Şi a dat fiecăruia
22 *2 Împ. 5.5.
dintre ei haine de schimb*, iar lui
**Cap. 43.34
Beniamin** i-a dat trei sute de
arginţi şi cinci haine de schimb.
23 Şi tatălui său i-a trimis acestea: zece măgari încărcaţi cu bunurile Egiptului şi zece măgăriţe încărcate cu grâu şi pâine
şi merinde pentru tatăl său pena Lit. „pe“

b Sau „casele“

„s-a reînsufleţit“

c Lit. „bunul“

călătorie. Şi a dat drumul
fraţilor săi şi ei au plecat. Şi le-a
zis: „Să nu vă certaţi pe drum!“
25
Şi s-au suit din Egipt şi au
venit în ţara Canaanului la Iacov,
26 tatăl lor. Şi i-au istorisit, zicând:
„Iosif mai trăieşte şi este cârmuitor peste toată ţara Egiptului“.
Şi inima* lui era rece, pentru că
27 nu-i credea**. Şi i-au spus toate
cuvintele lui Iosif pe care li le
zisese. Şi a văzut carele* pe care
le trimisese Iosif ca să-l ducă.
Şi duhul lui Iacov, tatăl lor, s-a
28 învioratf. Şi Israel a zis: „Destul!
Iosif, fiul meu, tot mai trăieşte;
mă voi duce şi-l voi vedea înainte de a muri“.
a pornit cu tot ce
46aveaŞişiIsrael
a venit la Beer-Şeba*;
şi a înjunghiat jertfe Dumnezeului** tatălui său, Isaac.
2 Şi Dumnezeu a vorbit lui Israel
în viziuni* de noapte şi a zis:
„Iacove!** Iacove!“ Şi el a
3 spus: „Iată-mă!“ Şi a zis: „Eu
sunt Dumnezeu, Dumnezeul*
tatălui tău; nu te teme să cobori
în Egipt, pentru că te voi
face** o naţiune mare acolo.
4 Eu* voi coborî cu tine în Egipt
şi te voi sui** din nou, negreşit; şi Iosif† îşi va pune mâna
5 pe ochii tăi“. Şi Iacov s-a ridicat de la Beer-Şeba; şi fiii
lui Israel au suit pe Iacov, tatăl
lor, şi pe copiii lor şi pe soţiile
lor în carele* pe care le trimi6 sese Faraon ca să-l ducă. Şi
şi-au luat vitele şi bunurile pe
care le agonisiseră în ţara Canaanului şi au venit în Egipt*,
Iacov şi toată sămânţa sa cu
7 el. A adus cu el în* Egipt pe
fiii săi şi pe fiii fiilor săi cu
el, pe fiicele sale şi pe fiicele
fiilor săi şi toată sămânţa sa.
Şi acestea sunt numele fiilor*
8
lui Israel care au venit în Egipt:
Iacov şi fiii săi; întâiul-născut al

46:8

24 tru

d Lit. „să nu pară rău ochiului vostru“

26 *Iov 29.24.
**Ps. 126.1.
Lc. 24.11,41.

27 *Vers. 19.

Iacov şi
familia sa
în Egipt
1 *Cap. 21.31;
21.33; 28.10.
**Cap. 26.24;
26.25; 28.13;
31.42.
2 *Cap. 15.1.
Num. 12.6.
Iov 33.14,15.
**Cap. 22.11;
31.11.
3 *Cap. 28.13.
**Cap. 12.2.
Deut. 26.5.
4 *Cap. 28.15;
48.21.
**Cap. 15.16;
50.13,24,25.
Ex. 3.8.
†Cap. 50.1.
5 *Cap. 45.19;
45.21.
6 *Deut. 26.5.
Ios. 24.4.
Ps. 105.23.
Is. 52.4.

7 *Fap. 7.15.

Fiii lui
Israel

8 *Ex. 1.1.
1 Cr. 2.1.
e Lit. „gura“ f Sau
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GENEZA
8 **Num. 26.5
1 Cr. 5.1.
9 *Ex. 6.14.
10 *Ex. 6.15.
1 Cr. 4.24.
11 *1 Cr. 6.1,16
12 *1 Cr. 2.3;
4.21.
**Cap. 38.3;
38.7,8,10.
†Cap. 38.29.
1 Cr. 2.5.
13 *1 Cr. 7.1.

16 *Num. 26.15-18
17 *1 Cr. 7.30.

18 *Cap. 30.10.
**Cap. 29.24

19 *Cap. 44.27.
20 *Cap. 41.50-52

21 *Num. 26.38;
26.39.
1 Cr. 7.6; 8.1.

24 *1 Cr. 7.13.
25 *Cap. 30.5,7.
**Cap. 29.29

26 *Ex. 1.5.

46:9

9 lui Iacov: Ruben**. Fiii lui Ru-

ben*: Enoh şi Palu şi Heţron
10 şi Carmi. Şi fiii lui Simeon*:
Iemuel şi Iamin şi Ohad şi
Iachin şi Ţohar şi Saul, fiul unei
11 canaanite. Şi fiii lui Levi*: Gher12 şon, Chehat şi Merari. Şi fiii
lui Iuda*: Er şi Onan şi Şela
şi Pereţ şi Zerah. Dar Er** şi
Onan au murit în ţara Canaanului. Şi fiii lui Pereţ† erau:
13 Heţron şi Hamul. Şi fiii lui Isa14 har*: Tola şi Pua şi Iov şi Şimron. Şi fiii lui Zabulon: Sered şi
15 Elon şi Iahleel. Aceştia sunt fiii
Leei, pe care i-a născut ea lui
Iacov în Padan-Aram; şi Dina,
fiica lui. Toate sufletele fiilor săi
şi fiicelor sale erau treizeci
şi trei.
16
Şi fiii lui Gad*: Ţifion şi Hagi, Şuni şi Eţbon, Eri şi Arodi
17 şi Areli. Şi fiii lui Aşer*: Imna
şi Işva şi Işvi şi Beria şi Serah,
sora lor. Şi fiii lui Beria: Heber
18 şi Malchiel. Aceştia sunt fiii
Zilpei*, pe care a dat-o** Laban fiicei sale, Leea, şi ea a
născut lui Iacov pe aceştia: şaisprezece suflete.
19
Fiii Rahelei, soţia* lui Ia20 cov: Iosif şi Beniamin. Şi lui
Iosif* i s-au născut în ţara
Egiptului Manase şi Efraim, pe
care i-a născut Asnat, fiica lui
21 Poti-Fera, preotul din On. Şi fiii
lui Beniamin*: Bela şi Becher
şi Aşbel, Ghera şi Naaman, Ehi
şi Roş, Mupim şi Hupim şi
22 Ard. Aceştia sunt fiii Rahelei,
care i s-au născut lui Iacov; toate sufletele erau paisprezece.
23
Şi fiii lui Dan: Huşim.
24
Şi fiii lui Neftali*: Iahţeel
25 şi Guni şi Ieţer şi Şilem. Aceştia sunt fiii Bilhei*, pe care
a dat-o** Laban fiicei sale Rahela; şi ea a născut pe aceştia
lui Iacov; toate sufletele erau
şapte.
26
Toate sufletele* care au

venit cu Iacov în Egipt, care au
ieşit din coapsele lui, în afară
de soţiile fiilor lui Iacov, toate
sufletele au fost şaizeci şi şase.
27 Şi fiii lui Iosif, care s-au născut 27 *Deut. 10.22.
Fap. 7.14.
în Egipt, au fost două suflete.
Toate sufletele* casei lui Iacov
care au venit în Egipt au fost
şaptezecia.
28
Şi a trimis pe Iuda înaintea Primirea
lui la Iosif, ca să dea de ştireb lui Iacov de
către Iosif
înaintea lui la Gosen*. Şi au
29 venit în ţinutul Gosen. Şi Iosif 28 *Cap. 45.10.
şi-a pregătit carul său şi s-a suit 29 *Cap. 47.1.
în întâmpinarea lui Israel, tatăl
**Cap. 45.14;
45.15.
său, în Gosen*. Şi s-a înfăţişat
înaintea lui; şi a căzut** pe
grumazul lui şi a plâns mult pe
30 grumazul lui. Şi Israel a zis lui 30 *Lc. 2.29,30.
Iosif: „De acum* pot să mor,
fiindcă ţi-am văzut faţa, pentru
că tu tot mai trăieşti“.
31
Şi Iosif a zis fraţilor săi şi 31 *Cap. 47.1.
casei tatălui său: „Mă voi sui*
şi îi voi vorbi lui Faraon şi-i
voi zice: «Fraţii mei şi casa tatălui meu, care erau în ţara
32 Canaanului, au venit la mine. Şi
oamenii aceştia sunt păstori,
pentru că au fost păzitori de
vite; şi ei şi-au adus turmele şi
33 cirezile şi tot ce au». Şi va fi 33 *Cap. 47.3.
aşa: când vă va chema Faraon
şi va zice: «Care* este ocupaţia
34 voastră?», să spuneţi: «Robii* tăi 34 *Vers. 32.
**Cap.30.35;
au văzut de vite din tinereţea**
34.5; 37.12.
†Cap. 43.32.
noastră şi până acum, atât noi,
Ex. 8.26.
cât şi părinţii noştri»; ca să puteţi locui în ţarac Gosen, pentru
că orice păstor este o urâciune†
pentru egipteni“.
Iacov
47 Şi Iosif a venit* şi i-a vorbit înaintea
lui
lui Faraon şi a zis: „Tatăl meu
Faraon
şi fraţii mei şi turmele lor şi
cirezile lor şi tot ce au ei au ve- 1 *Cap. 46.31.
**Cap. 45.10;
nit din ţara Canaanului; şi, iată,
46.28.
2 sunt în ţinutul Gosen**“. Şi a
luat cinci bărbaţi dintre fraţii 2 *Fap. 7.13.
săi şi i-a prezentat înaintea*
3 lui Faraon. Şi Faraon a zis fra- 3 *Cap. 46.33.
ţilor lui: „Care* este ocupaţia

a În Septuaginta şi în Fapte 7.14: „şaptezeci şi cinci“
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b Sau „ca să arate calea“

c Sau „pământul“

GENEZA 47:22
3 **Cap. 46.34

voastră?“ Şi ei au zis lui Faraon:
„Robii** tăi sunt păstori, atât
4 noi, cât şi părinţii noştri“. Şi au
4 *Cap. 15.13.
zis lui Faraon: „Am venit să
Deut. 26.5.
Ps. 105.23.
locuim* temporar în ţară, pen**Cap. 43.1.
tru că nu este păşune pentru
Fap. 7.11.
†Cap. 46.34.
turmele pe care le au robii tăi,
pentru că foametea** este mare
în ţara Canaanului; şi acum, te
rugăm, să locuiască robii tăi
5 în ţinutul† Gosen“. Şi Faraon
a vorbit lui Iosif, zicând: „Tatăl
tău şi fraţii tăi au venit la tine.
6 Ţara Egiptului* este înaintea
6 *Cap. 20.15.
ta; aşază pe tatăl tău şi pe fraţii
**Cap. 45.18
Vers. 11.
tăi în partea cea mai bună** a
†Ex. 18.21;
ţării:
să locuiască în ţinutul Go18.25.
1 Împ. 11.28.
sen. Şi dacă ştii printre ei oaPr. 22.29.
meni destoinici†, atunci pune-i
căpetenii peste vite, peste ce
este al meu“.
7 *Vers. 10.
7
Şi Iosif a adus pe tatăl său,
2 Sam. 14.22.
Iacov,
şi l-a prezentat înaintea
1 Împ. 8.66.
lui Faraon. Şi Iacov a binecu8 vântat* pe Faraon. Şi Faraon a
zis lui Iacov: „Câte sunt zilele
9
anilor vieţii tale?“ Şi Iacov a zis
9 *Ps. 39.5.
lui Faraon: „Zilele* anilor priEv. 11.9,13.
**Iov 14.1.
begiei mele sunt o sută treizeci
†Cap. 25.7;
de
ani. Zilele anilor vieţii mele
35.28.
au fost puţine** şi rele şi nu ajung† la zilele anilor vieţii părinţilor mei în zilele pribegiei
10 lor“. Şi Iacov a binecuvântat pe
Faraon şi a ieşit dinaintea lui
Faraon.
11 *Ex. 1.11;
11
Şi Iosif a aşezat pe tatăl său
12.37.
şi pe fraţii săi şi le-a dat o stăpânire în ţara Egiptului, în partea cea mai bună a ţării, în ţara
lui Ramses*, cum poruncise Fa12
raon. Şi Iosif hrănea* cu pâine
12 *Cap. 45.11.
pe tatăl său şi pe fraţii săi şi
toată casa tatălui său, după familiile lora.
Şi în toată ţara nu era pâine,
Scumpete 13
în Egipt
pentru că foametea era foarte
13 *Cap. 41.30.
mare; şi ţara Egiptului* şi ţara
Fap. 7.11.
Canaanului erau istovite de foa14 mete. Şi Iosif* a strâns tot ar14 *Cap. 41.56.
gintul care se afla în ţara Egipa Sau „după numărul copiilor lor“

tului şi în ţara Canaanului
pentru grâul pe care-l cumpărau; şi Iosif a adus argintul în
15 casa lui Faraon. Şi, când s-a
terminat argintul în ţara Egiptului şi în ţara Canaanului, toţi
egiptenii au venit la Iosif, zicând: „Dă-ne pâine! De ce* să
murim în faţa ta? Pentru că ne
16 lipseşte argintul“. Şi Iosif a zis:
„Daţi vitele voastre, şi vă voi
da pâine pentru vitele voastre,
17 dacă vă lipseşte argintul“. Şi
şi-au adus vitele la Iosif, şi Iosif
le-a dat în schimb pâine pentru
cai şi pentru oile din turme şi
pentru vitele din cirezi şi pentru
măgari. Şi i-a hrănit cu pâine
pentru toate vitele lor în anul
acela.
18
Şi s-a sfârşit anul acela; şi
au venit în al doilea an şi i-au
zis: „Nu vom ascunde domnului
meu că ne lipseşte argintul, şi
animalele noastre sunt ale domnului meu, şi n-a rămas nimic
înaintea domnului meu, decât
trupurile noastre şi ogoareleb
19 noastre. Pentru ce să murim
înaintea ochilor tăi, atât noi cât
şi ogoarele noastre? Cumpără-ne pentru pâine, pe noi şi
ogoarele noastre, şi noi şi ogoarele noastre vom fi robi lui
Faraon; şi dă-ne sămânţă, ca să
trăim, şi să nu murim, şi să nu
20 se pustiască ţara“. Şi Iosif a
cumpărat tot pământul Egiptului pentru Faraon, pentru că egiptenii şi-au vândut fiecare ogorul lui, pentru că îi apăsa
foametea. Şi pământul a ajuns
21 al lui Faraon. Şi a mutat pe popor în cetăţi, de la o margine
a hotarelor Egiptului până la
22 cealaltă margine a lui. Numai*
pământul preoţilor nu l-a cumpărat, pentru că preoţii aveau o
parte rânduităc de la Faraon şi
mâncau din partea pe care le-o
dăduse Faraon; şi ei nu şi-au

b Sau „pământurile“

15 *Vers. 19.

22 *Ezra 7.24.

c Sau „un drept legal“
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GENEZA 47:23
23 vândut

24 *Cap. 41.34.

25 *Cap. 33.15.

26 *Vers. 22.

27 *Cap. 46.3.
**Cap. 35.11
Ex. 1.7.
Deut. 26.5.

Sfârşitul lui
Iacov se
apropie
28 *Vers. 9.
29 *Deut. 31.14
1 Împ. 2.1.
**Cap. 24.2.
†Cap. 24.49.
††Cap. 50.5;
50.25.

30 *Cap. 15.15.
Deut. 31.16.
2 Sam. 19.37
**Cap. 25.9;
25.10; 35.29;
49.29; 50.5,13
31 *Cap. 50.25.
**1 Împ. 1.47
Ev. 11.21.

Iacov binecuvântează pe
fiii lui Iosif

pământul. Şi Iosif a zis
poporului: „Iată, v-am cumpărat
astăzi, pe voi şi pământurile
voastre, pentru Faraon; iată
sămânţă pentru voi: însămân24 ţaţi pământul. Şi va fi aşa: la
secerişuri veţi da lui Faraon a
cincea* parte şi cele patru părţi
vor fi ale voastre, pentru sămânţa câmpului şi pentru mâncare, vouă şi celor care sunt
în casele voastre şi pentru mân25 care copiilor voştri“. Şi au zis:
„Tu ne-ai salvat viaţa! Să căpătăm* favoare în ochii domnului meu şi vom fi robi ai lui
26 Faraon“. Şi Iosif a făcut o lege
până în ziua aceasta asupra pământurilor Egiptului, ca a cincea
parte să fie a lui Faraon. Numai
pământurile* preoţilor n-au fost
ale lui Faraon.
27
Şi Israel a locuit* în ţara
Egiptului, în ţinutul Gosen; şi
au avut proprietăţi în el şi au
fost roditori** şi s-au înmulţit
foarte mult.
28
Şi Iacov a trăit în ţara Egiptului şaptesprezece ani; şi zilele* lui Iacov, anii vieţii sale,
au fost o sută patruzeci şi şap29 te de ani. Şi s-au apropiat* zilele lui Israel ca să moară. Şi a
chemat pe fiul său, Iosif, şi i-a
zis: „Dacă am căpătat favoare
în ochii tăi, te rog, pune-ţi**
mâna sub coapsa mea şi arată-mi† bunătate şi adevăr; te
rog, să nu mă înmormântezi††
30 în Egipt. Ci, când voi fi culcat*
cu părinţii mei, să mă duci
din Egipt şi să mă înmormântezi** în mormântul lor“. Şi el
a zis: „Voi face după cuvântul
31 tău“. Şi el a zis: „Jură-mi!“ Şi
i-a jurat*. Şi Israel s-a închinat** pe capul patuluia.
48 Şi a fost aşa: după aceste
lucruri i s-a spus lui Iosif:
„Iată, tatăl tău este bolnav“.
Şi el a luat cu sine pe cei doi

a În Septuaginta „pe vârful toiagului“
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fii* ai săi, pe Manase şi pe
2 Efraim. Şi i s-a dat de ştire lui
Iacov, zicând: „Iată, Iosif, fiul
tău, vine la tine“. Şi Israel şi-a
adunat puterile şi s-a aşezat pe
3 pat. Şi Iacov a zis lui Iosif:
„Dumnezeul cel Atotputernic*
mi S-a arătat în Luz**, în ţara
Canaanului, şi m-a binecuvântat.
4 Şi mi-a zis: „Iată, te voi face
să fii roditor şi te voi înmulţi
şi voi face din tine o mulţime
de popoare; şi voi da ţara aceasta seminţei tale după tine,
ca stăpânire* pentru totdeauna.
5 Şi acum, cei doi fii* ai tăi,
care ţi s-au născut în ţara Egiptului până am venit eu la
tine în Egipt, vor fi ai mei: Efraim şi Manase vor fi ai mei,
6 ca şi Ruben şi Simeon. Iar familia ta pe care o vei naşteb
după ei să fie a ta; ei vor fi
numiţi după numele fraţilor lor
7 în moştenirea lor. Şi, când am
venit din Padan*, Rahela** a
murit lângă mine în ţara Canaanului, pe drum, când mai
era o bucată oarecare de mers
până la Efrata; şi am înmormântat-o acolo, pe drum spre
Efrata, adică Betleem“.
Şi Israel a văzut pe fiii lui
8
Iosif şi a zis: „Cine sunt aceştia?“
9 Şi Iosif a zis tatălui său:
„Sunt* fiii mei, pe care mi i-a
dat Dumnezeu aici“. Şi el a zis:
„Adu-mi-i, te rog, ca să-i** bi10 necuvântez“. Dar ochii* lui Israel erau îngreuiaţi de bătrâneţe, nu putea să vadă. Şi i-a apropiat de el; şi el i-a sărutat**
11 şi i-a îmbrăţişat. Şi Israel a
zis lui Iosif: „Nu gândeam să-ţi
mai văd* faţa; şi, iată, Dumnezeu m-a făcut să-ţi văd şi
12 sămânţa“. Şi Iosif i-a luat de la
genunchii lui şi s-a plecat* cu
13 faţa la pământ. Şi Iosif i-a luat
p e a mândoi, pe Efraim în
dreapta sa, spre stânga lui Is-

b Sau „ai născut-o“

1 *Cap. 41.51;
41.52.
Ios. 14.4.

3 *Cap. 28.13.
**Cap. 28.19;
35.6.

4 *Cap. 17.8.

5 *Cap. 41.50;
46.20.
Ios. 13.7;
14.4.

7 *Cap. 33.18;
35.9.
**Cap. 35.16;
35.19,20.

9 *Cap. 33.5.
**Cap. 27.4.

10 *Cap. 27.1.
**Cap. 27.27

11 *Cap. 45.26.

12 *Cap. 42.6.

GENEZA

14 *Cap. 41.51;
41.52.
Vers. 19.

15 *Ev. 11.21.
**Cap. 17.1;
24.40.
†Cap. 28.13-15;
31.11.

16 *Cap. 28.15;
31.11,13,24.
Ps. 34.22;
121.7.
**Cap. 28.14;
46.3.

17 *Vers. 14.

19 *Vers. 14.
**Num. 1.33;
1.35; 2.19,21
Deut. 33.17.
Apoc. 7.6,8.

20 *Rut 4.11,12.

49:8

rael, şi pe Manase în stânga sa,
Iosif: „Iată, eu mor; şi Dum- 21 *Cap. 15.16;
46.4; 50.24.
spre dreapta lui Israel, şi i-a
nezeu* va fi cu voi şi vă va
14 apropiat de el. Şi Israel şi-a
aduce din nou în ţara părinţilor
întins mâna dreaptă şi a pus-o 22 voştri. Şi îţi dau ţie o parte 22 *Ios. 24.32.
1 Cr. 5.2.
pe capul lui Efraim – şi el era
mai mult* decât au fraţii tăi, pe
Ioan 4.5.
cel mai mic – şi mâna stângă pe
care am luat-o din mâna amocapul lui Manase, încrucişânritului, cu sabia mea şi cu arcul
du-şi mâinile, pentru că Manameu“.
15 se* era cel întâi-născut. Şi a bine- 49 Şi Iacov a chemat pe fiii Binecuvântarea dată de
cuvântat* pe Iosif şi a zis: „Dumsăi şi a zis: „Strângeţi-vă îm- Iacov
fiilor săi
nezeul înaintea căruia au umpreună şi vă voi spune* ce vi
33.1.
blat** părinţii mei, Avraam şi
se va întâmpla la sfârşitul** 1 *Deut.
Amos 3.7.
Isaac,
zilelor.
**Num. 24.14
Deut. 4.30.
Dumnezeul care a fost păs- 2
Adunaţi-vă şi ascultaţi, fii ai
Is. 2.2; 39.6.
torul† meu de când sunt până în
lui Iacov,
Ier. 23.20.
Dan. 2.28.
ziua aceasta,
şi ascultaţi* pe Israel, tatăl
Fap. 2.17.
16
Îngerul* care m-a răscumvostru!
Ev. 1.2.
părat din orice rău
3
Ruben, tu eşti întâiul* meu 2 *Ps. 34.11.
să binecuvânteze pe aceşti
născut,
3 *Cap. 29.32.
**Deut. 21.17
tineri;
tăria mea şi pârgab** puterii
Ps. 78.51;
şi numele meu să fie chemat
mele:
105.36.
peste ei
culmea vredniciei şi culmea
şi numele părinţilor mei, Avratăriei.
am şi Isaac;
4
Spumegândc ca apele, tu nu 4 *Cap. 35.22.
Deut. 27.20.
vei avea întâietatea,
şi să crească** devenind o
1 Cr. 5.1.
a
pentru că te-ai suit* în patul
mulţime în mijlocul ţării “.
Şi, când a văzut Iosif că tatatălui tău;
17
tăl său şi-a pus* mâna dreaptă
atunci l-ai întinat: el s-a suit
în aşternutul meu!
pe capul lui Efraim, a fost rău
în ochii săi şi a apucat mâna 5
Simeon* şi Levi sunt fraţi**: 5 *Cap. 29.33;
29.34.
tatălui său ca s-o mute de pe
săbiile lor sunt unelte† de
**Pr. 18.9.
capul lui Efraim pe capul lui
asuprire.
†Cap. 34.25;
34.30.
Suflete al meu, să nu intri*
18 Manase. Şi Iosif a zis tatălui 6
său: „Nu aşa, tată, pentru că
la sfatul lor!
6 *Pr. 1.15,16.
**Ps. 16.9;
acesta este cel întâi-născut;
Gloria** mea, să nu te uneşti†
30.12; 57.8.
pune-ţi mâna dreaptă pe capul
cu adunarea lor,
†Ps. 26.9.
Ef. 5.11.
19 lui“. Dar tatăl său n-a vrut şi a
pentru că în mânia†† lor au
††Cap. 34.26
d
zis: „Ştiu*, fiul meu, ştiu; şi el
ucis oameni .
va ajunge un popor şi va fi
Şi, ca să-şi facă pe plac, au
mare şi el, dar cu adevărat fratăiat vinele taurilore.
tele său cel mai mic** va fi 7
Blestemată fie mânia lor, 7 *Ios. 19.1;
21.5-7.
mai mare decât el; şi sămânţa
pentru că a fost cumplită,
1 Cr. 4.24,39
lui va deveni o mulţime de naşi furia lor, pentru că a fost
nemiloasă!
20 ţiuni“. Şi i-a binecuvântat în
ziua aceea, zicând:
Îi voi împărţi* în Iacov
şi-i voi împrăştia în Israel.
„În* tine va binecuvânta
Israel, zicând:
8
Iuda*, pe tine te vor lăuda 8 *Cap. 29.35.
Deut. 33.7.
«Să te facă Dumnezeu ca pe
fraţii tăi;
**Ps. 18.40.
mâna** ta va fi asupra gâtului
Efraim şi ca pe Manase!»“
†Cap. 27.29.
1 Cr. 5.2.
vrăjmaşilor tăi;
Şi a pus pe Efraim înaintea
fiii tatălui tău se vor pleca†
21 lui Manase. Şi Israel a zis lui

a Sau „pământului“

b Sau „începutul“

c Sau „Clocotind“

d Lit. „om“

e Sau „au dărâmat un zid“
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9 *Ezec.19.5-7
Osea 5.14.
Mica 5.8.
Apoc. 5.5.
**Num. 23.24;
24.9.

10 *Num. 24.17
Ier. 30.21.
**Num. 21.18
Ps. 60.7;
108.8.
†Is. 11.1;
62.11.
Ezec. 21.27.
Dan. 9.25.
Mt. 21.9.
Lc. 1.32,33.
††Ps. 2.6-9;
72.8-11.
Is. 2.2; 11.10;
42.1,4; 49.6;
49.7,22,23;
55.4,5; 60.3-5
Hag. 2.7.
Lc. 2.31,32.
11 *Deut. 8.7,8.
2 Împ. 18.32.
Is. 63.2.
12 *Pr. 23.29.
13 *Deut. 33.18
Ios. 19.10,11

14 *Jud. 5.15,16
Ps. 68.13.

16 *Cap. 30.6.
Deut. 33.22.
Jud. 18.1,2.
17 *Jud. 18.27.

18 *Ps. 25.5;
119.166,174.
Is. 25.9.
Mica 7.7.
19 *Deut. 33.20.
1 Cr. 5.18.

49:9

înaintea ta.
Iuda este un leu* tânăr.
De la pradă, fiul meu, te-ai
suit.
Se pleacă**, se culcă jos ca
un leu
şi ca o leoaică: cine-l va trezi?
10
Toiagul* de domnie nu se va
depărta din Iuda,
nici toiagul de cârmuirea**
dintre coapsele lui,
până va veni† Şilob
şi a Lui†† va fi ascultareac
popoarelor.
11
El îşi leagă măgarul de viţă*
şi mânzul măgăriţei sale de
viţa aleasă;
Îşi spală veşmântul în vin
şi mantaua în sângele strugurilor.
12
Ochii* lui vor fi roşii de vin,
şi dinţii lui, albi de lapte.
13
Zabulon* va locui lângă ţărmul mărilor
şi va fi în limanul corăbiilor
şi hotarul lui va fi spre
Sidon.
Isahar este un măgar ososd
14
culcat jos între* două staule.
15
Şi a văzut că odihna era
bună
şi că ţara era plăcută;
şi şi-a plecat umărul ca să
poarte povara
şi a ajuns un slujitor care dă
tribut.
16
Dan va judeca* pe poporul
său
ca o altă seminţie a lui Israel.
17
Dan va fi un şarpe* pe drum,
o năpârcă pe cărare,
muşcând călcâiele calului
ca să cadă călăreţul pe spate.
18
Am aşteptat mântuirea* Ta,
Doamne!
19
Gad*, o ceată se va repezi
asupra lui,
dar el se va repezi asupra
9

călcâiului.
De la Aşer* va fi hrana e
grasă
şi el va da mâncăruri gustoase, împărăteşti.
21
Neftali* este o cerboaică
dezlegată,
el rosteşte cuvinte frumoase.
22
Iosif* este fiu de pom roditor,
fiu de pom roditor lângă o
fântână.
Ramurilef sale dau lăstari peste zid.
23
Arcaşii l-au întărâtat* amarnic
şi au tras în el şi l-au urât.
24
Dar arcul* lui a rămas tare
şi braţele** mâinilor lui au
fost întăriteg
de mâinile Celui Puternic†
al lui Iacov.
De aici este păstorul††, piatra*† lui Israel:
25
de la Dumnezeul* tatălui
tău; şi El te va ajuta;
şi de la Cel** Atotputernic,
şi El te va binecuvânta
cu binecuvântările† cerurilor de sus,
cu binecuvântările adâncului care zace jos,
cu binecuvântările sânilor şi
ale pântecelui.
26
Binecuvântările tatălui tău
întrec binecuvântările strămoşilor mei
până la marginea dealurilor*
eterne:
ele** vor fi pe capul lui
Iosif
şi pe creştetul capului celui
care a fost despărţith de fraţii
săii.
27
Beniamin* este un lup răpitor;
dimineaţa va sfâşia prada
şi seara** va împărţi jaful“.
28
Toate acestea sunt cele douăsprezece seminţii ale lui Israel, şi
20

20 *Cap. 30.13.
Deut. 33.24.
Ios. 19.24.

21 *Deut. 33.23.

22 *Deut. 33.13-17

23 *Cap. 37.4,24;
37.28; 39.20;
42.21.
Ps. 118.13.
24 *Iov 29.20.
Ps. 37.15.
**Ps. 18.34;
73.23.
Is. 41.10.
†Ps. 132.2,5.
Is. 1.24; 49.26
††Cap. 45.11;
47.12; 50.21.
Ps. 23.1; 80.1
*†Ps. 118.22.
Is. 28.16.
25 *Cap. 28.13;
28.21; 32.9;
35.3; 43.23.
**Cap. 17.1;
28.3; 35.11;
48.3.
†Cap. 27.28.
Deut. 33.13.

26 *Deut. 33.15.
Hab. 3.6.
**Deut. 33.16

27 *Jud. 20.21;
20.25.
Ezec. 22.25;
22.27.
**Num. 23.24
Est. 8.11.
Ezec. 39.10.
Zah. 14.1,7.

a Sau „legiuitorul“ b Împăciuitorul, adică Mesia c Sau „adunarea“ d Puternic e Lit. „pâinea“ f Lit.
„Fiicele“ g Sau „au fost făcute mlădioase“ h Lit. „nazaritean“ i Sau „încoronat între fraţii săi“
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aceasta este ceea ce le-a spus
tatăl lor; şi i-a binecuvântat: i-a
binecuvântat pe fiecare după
binecuvântarea lui.
Şi le-a poruncit şi le-a zis:
Moartea lui 29
Iacov
„Eu sunt adăugat* la poporul
29 *Cap. 15.15;
meu; înmormântaţi-mă** cu pă25.8.
rinţii mei în peştera† care este
**Cap. 47.30
2 Sam. 19.37 30 în ogorul lui Efron hetitul, în
†Cap. 23.19;
peştera care este în ogorul Mac50.13.
pela, în faţa lui Mamre, în ţara
30 *Cap. 23.16.
Canaanului, pe care a cumpărat-o* Avraam împreună cu ogorul de la Efron hetitul,
ca stăpânire a unui loc de în31 mormântare. Acolo* au înmor31 *Cap. 23.19;
mântat pe Avraam şi pe Sara,
25.9.
**Cap. 35.29
soţia sa; acolo au înmormântat** pe Isaac şi pe Rebeca,
soţia sa; şi acolo am înmor32 mântat eu pe Leea. Cumpărarea
ogorului şi a peşterii care este în
el a fost de la fiii lui Het“.
33 Şi, după ce a sfârşit Iacov de
33 *Cap. 25.8.
poruncit fiilor săi, şi-a strâns
Fap. 7.15.
picioarele în pat şi şi-a dat* duhul
**Vers. 29.
şi a fost adăugat** la poporul său.
Înmormânta- 50 Şi Iosif a căzut* pe faţa tarea lui Iacov
tălui său şi a plâns** peste el
2
şi l-a sărutat. Şi Iosif a poruncit
1 *Cap. 46.4.
**2 Împ. 13.14
slujitorilor săi, doctorilor, să-l
2 *Vers. 26.
îmbălsămeze* pe tatăl său. Şi
2 Cr. 16.14.
Mt. 26.12.
doctorii l-au îmbălsămat pe
Mc. 14.8; 16.1
3 Israel. Şi patruzeci de zile au
Lc. 24.1.
Ioan 12.7;
fost împlinite pentru el, pentru
19.39,40.
că aşa sunt împlinite zilele ce3 *Num. 20.29.
lor care sunt îmbălsămaţi. Şi
Deut. 34.8.
egiptenii l-au plâns* şaptezeci
4 *Est. 4.2.
4 de zile. Şi, când au trecut zilele
jelirii lui, Iosif a vorbit casei*
lui Faraon, zicând: „Vă rog,
dacă am căpătat favoare în ochii
voştri, vorbiţi în auzul lui
5 Faraon, zicând: Tatăl meu m-a
5 *Cap. 47.29;
pus să jur*, zicând: «Iată, eu
47.31.
**2 Cr.16.14
mor; în mormântul meu pe care
Is. 22.16.
l-am săpat** eu însumi în ţara
Mt. 27.60.
Canaanului, acolo să mă înmormântezi». Şi acum, lasă-mă,
te rog, să mă sui să-l înmormântez pe tatăl meu; şi mă voi

6 întoarce“.

Şi Faraon a zis: „Suie-te şi înmormântează-l pe tatăl tău, cum te-a pus să juri“.
7 Şi Iosif s-a suit să-l înmormânteze pe tatăl său; şi cu el s-au
suit toţi robii lui Faraon, bătrânii casei lui şi toţi bătrânii ţării
8 Egiptului şi toată casa lui Iosif
şi fraţii săi şi casa tatălui său;
numai copiii lor şi turmele lor
şi cirezile lor le-au lăsat în ţi9 nutul Gosen. Şi cu el s-au suit
şi care şi călăreţi; şi a fost o
10 tabără foarte mare. Şi au venit
10 *2 Sam. 1.17
la aria lui Atad, care este dinFap. 8.2.
**1 Sam.31.13
colo de Iordan, şi acolo l-au
Iov 2.13.
plâns cu plângere mare* şi jale
adâncă; şi Iosif a făcut tatălui
11 său un bocet de şapte** zile. Şi
locuitorii ţării, canaaniţii, au văzut bocetul de la aria lui Atad
şi au zis: „Acesta este un bocet
mare pentru egipteni“. De aceea
locului aceluia i s-a pus numele Abel-Miţraima, care este din12 colo de Iordan. Şi fiii săi au 12 *Cap. 49.29;
49.30.
făcut* cu el cum le poruncise.
Fap. 7.16.
13 Şi fiii săi l-au dus în ţara Ca23.16;
naan şi l-au înmormântat în peş- 13 *Cap.
23.20.
tera din ogorul Macpela, pe
care Avraam o cumpărase* împreună cu ogorul, ca stăpânire
a unui loc de înmormântare, de
la Efron hetitul, în faţa lui
Mamre.
14
Şi după ce au înmormântat
pe tatăl său, Iosif s-a întors în
Egipt, el şi fraţii săi şi toţi cei
care se suiseră cu el ca să-l
înmormânteze pe tatăl său.
15
Şi fraţii lui Iosif au văzut Bunătatea
că tatăl lor a murit şi au zis: lui Iosif
„Poate că Iosif ne va urî şi ne 15 *Cap. 37.28;
42.21,22.
va întoarce tot răul* pe care i
Iov 15.21,22.
16 l-am făcut“. Şi au trimis la Iosif,
zicând: „Înainte de a muri, tatăl
17 tău a poruncit, zicând: Aşa să-i 17 *Pr. 28.13.
spuneţi lui Iosif: «Te rog, iartă
acum vina fraţilor tăi şi păcatul
lor, pentru că ţi-au făcut* rău».
Şi acum, iartă, te rugăm, vina

a Bocetul Egiptenilor sau Câmpia Egiptenilor
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17 **Cap. 49.25

robilor Dumnezeului** tatălui
tău“. Şi Iosif a plâns când i-au
18 vorbit ei. Şi fraţii lui s-au dus
18 *Cap. 37.7;
şi ei şi s-au aruncat* înaintea fe37.10; 41.43.
ţei lui şi au zis: „Iată, suntem
robii tăi“. Şi Iosif le-a zis: „Nu
19
19 *Cap. 45.5.
**Deut. 32.35
vă temeţi*; sunt eu** în locul
2 Împ. 5.7.
20 lui Dumnezeu? Voi*, în adevăr,
Iov 34.29.
Rom. 12.19.
aţi gândit rău împotriva mea,
Ev. 10.30.
dar Dumnezeu** a gândit spre
20 *Cap. 37.26,27
bine, ca să facă aşa cum este
Ps. 56.5.
Is. 10.7.
astăzi,
să păstreze viaţa unui
**Cap. 45.5,7
Fap. 3.13-15. 21 mare popor. Şi acum, nu vă te21 *Cap. 45.11;
meţi: vă voi hrăni* pe voi şi
47.12.
pe copiii voştri“. Şi i-a mânMt. 5.44.
gâiat şi le-a vorbit inimii.
Moartea lui 22
Şi Iosif a locuit în Egipt, el
Iosif
şi casa tatălui său; şi Iosif a trăit
a Lit. „arcă“, „chivot“
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sută zece ani. Şi Iosif a văzut
pe copiii lui Efraim din* a treia generaţie; de asemenea şi fiii
lui Machir**, fiul lui Manase, au
fost născuţi pe genunchii† lui
24 Iosif. Şi Iosif a zis fraţilor săi:
„Eu mor; şi Dumnezeu* vă va
cerceta negreşit şi vă va sui din
ţara aceasta în ţara pe care a jurat-o lui Avraam**, lui Isaac† şi
25 lui Iacov††“. Şi Iosif a pus
pe fiii lui Israel să jure, zicând:
„Dumnezeu vă va cerceta negreşit; şi să ridicaţi* oasele
26 mele de aici“. Şi Iosif a murit,
în vârstă de o sută zece ani. Şi
l-au îmbălsămat*; şi a fost pus
într-un sicriua în Egipt.

23 *Iov 42.16.
**Num. 32.39
†Cap. 30.3.

24 *Cap. 15.14;
46.4; 48.21.
Ex. 3.16,17.
Ev. 11.22.
**Cap. 13.15;
13.17; 15.7;
15.8,18.
†Cap. 26.3.
††Cap. 28.13;
35.12.
25 *Ex. 13.19.
Ios. 24.32.
Fap. 7.16.
Ev. 11.22.
26 *Vers. 2.

