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DEUTERONOMULa
Cuvintele lui
Moise în
Transiordania

1

Acestea sunt cuvintele pe care
le-a rostit Moise către tot Israelul dincoace* de Iordanb, în pus1 *Cap. 4.46.
tiu, în câmpiec**, în dreptul Su**Num. 22.1.
Cap. 2.8.
fului, între Paran şi Tofel şi La2
ban şi Haţerot şi Di-Zahab. Sunt
2 *Ex. 3.1;17.6
**Gen. 32.3.
unsprezece zile de mers de la
†Num. 13.26;
Horeb*, pe calea Muntelui Seir**,
32.8.
Cap. 9.23.
până la Cades-Barnea†.
3
Şi a fost aşa: în anul al patru3 *Num. 33.38.
zecilea*, în luna a unsprezecea, la
**Cap. 4.1,2.
întâi ale lunii, Moise a vorbit**
fiilor lui Israel după toate cele
ce-i poruncise Domnul pentru ei,
4 *Num.21.21-26 4 după ce bătuse pe Sihon*, îmCap. 2.26-35.
păratul amoriţilor, care locuia în
Ios. 13.10.
Hesbon,
şi pe Og**, împăratul
Neem. 9.22.
**Num.21.33
Basanului, care locuia în AştaIos. 13.12.
5
rot†,
la Edrei. Dincoace de Ior†Ios. 12.4.
dan, în ţara Moabului, a început
Moise să prezinte această lege,
6 *Ex. 19.1.
Domnul Dumnezeul nos6 zicând: „D
Num.10.11,12
tru ne-a vorbit la Horeb, zicând:
«Destul* aţi stat în muntele aces7
ta. Întoarceţi-vă şi plecaţi; şi
7 *Gen. 15.18.
mergeţi în ţinutul muntos al amoriCap. 11.24.
Ios. 10.40.
ţilor şi la toate vecinătăţile
lui în câmpie, în ţinutul muntos,
şi la şesd şi la sude şi pe ţărmul
mării, în ţara canaaniţilor, şi la
Liban, până* la râul cel mare, râul
8 Eufrat. Iată, v-am pus ţara îna8 *Ex. 33.1.
Ev. 6.13,14.
inte; intraţi şi stăpâniţi ţara pe
**Gen. 12.7;
care Domnul a jurat* părinţilor
15.18; 17.8;
26.3; 28.13.
voştri, lui Avraam, lui Isaac şi
lui Iacov, că o va da** lor şi seminţei lor după ei».
Aduceri9
Şi v-am vorbit în timpul acela,
aminte.
spunând:
«Nu vă pot purta* sinInstituirea
D
10
gur.
omnul
Dumnezeul vostru
judecătorilor
v-a înmulţit şi, iată, astăzi sunteţi
9 *Ex. 18.18.
Num. 11.14.
o
mulţime* ca stelele** cerurilor:
10 *Gen. 15.5.
**Ex. 32.13. 11 D omnul Dumnezeul părinţilor
11 *2 Sam. 24.3
voştri să vă facă* de o mie de ori

mai mulţi decât sunteţi şi să vă 11 **Gen. 22.17;
26.4.
binecuvânteze, cum** v-a spus!
Ex. 32.13.
12 Cum* voi purta eu singur neca12 *1 Împ. 3.8,9
zul vostru şi povara voastră şi
13 cearta voastră? Luaţi-vă* bărbaţi
18.21.
înţelepţi şi înţelegători şi cunos- 13 *Ex.
Num. 11.16,17
cuţi, după seminţiile voastre, şi-i
14 voi face capi peste voi». Şi mi-aţi
răspuns şi aţi zis: «Lucrul pe care
l-ai spus tu să-l facem este bun».
15 Şi am luat pe capii seminţiilor 15 *Ex. 18.25.
voastre, bărbaţi înţelepţi şi cunoscuţi, şi i-am făcut capi* peste
voi, căpetenii peste mii şi căpetenii peste sute şi căpetenii peste
cincizeci şi căpetenii peste zeci
şi supraveghetorif, după semin16 ţiile voastre. Şi am poruncit jude16 *Cap. 16.18.
cătorilor voştri, în timpul acela,
Ioan 7.24.
**Lev. 24.22
zicând: «Ascultaţi neînţelegerile
dintre fraţii voştri şi judecaţi
cu dreptate* între om şi fratele
său sau străinul** care este cu el.
17 Să nu fiţi părtinitorig* în jude- 17 *Lev. 19.15.
Cap. 10.17;
cată; să ascultaţi atât pe cel
16.19.
mic, cât şi pe cel mare. Să nu vă
1 Sam. 16.7.
Pr. 24.23.
temeţi de faţa omului, pentru că
Fap. 10.34.
judecata** este a lui Dumnezeu;
Iac. 2.1.
**2 Cr. 19.6.
şi cazul care vă este prea greu
†Ex. 18.22,26
să-l aduceţi† la mine, şi îl voi as18 culta». Şi, în timpul acela, v-am
18 *Ex. 18.20.
poruncit toate lucrurile pe care
trebuie* să le faceţi.
19
Şi noi am plecat de la Horeb* Cercetarea
ţării
şi am mers prin tot pustiul acela Canaanului
mare** şi înfricoşător, pe care
l-aţi văzut, pe calea spre ţinutul 19 *Vers. 2.
**Cap. 2.7;
muntos al amoriţilor†, aşa cum ne
8.15; 32.10.
Ier. 2.6.
poruncise D omnul Dumnezeul
†Vers. 7.
nostru, şi am venit†† la Cades††Num.
20 Barnea. Şi v-am zis: «Aţi ajuns
10.12; 13.26.
la ţinutul muntosh al amoriţilor,
pe care ni-l dă Domnul Dumne21 zeul nostru. Iată, D omnul Dum-

a Sau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“ b În Transiordania
c Ebr. „Araba“, valea de la Iordan la Marea Roşie d Ebr. „Şfelah“, fâşia de mal între Iope şi Gaza e Ebr.
„Neghev“ f Funcţie asociată, de regulă, cu cea de judecător g Sau „să nu priviţi la înfăţişare“ h Sau

„deluros“
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21 *Ios. 1.9.

nezeul tău ţi-a pus ţara înainte:
suie-te, ia-o în stăpânire, după
cum ţi-a spus D omnul Dumnezeul părinţilor tăi; nu te teme*,
22 nici nu te înfricoşa». Şi v-aţi apropiat toţi de mine şi aţi zis: «Să
trimitem oameni înaintea noastră,
ca să ne cerceteze ţara şi să ne
aducă informaţiia despre calea pe
care ne vom sui şi despre cetăţile
23 *Num. 13.3. 23 la care vom ajunge». Şi lucrul
acesta a fost bun în ochii mei; şi
am luat* dintre voi doisprezece
bărbaţi, un bărbat de fiecare se24 *Num. 13.22-24 24 minţie. Şi ei s-au întors* şi s-au
suit în ţinutul muntos şi au venit
până la Valea Eşcol şi au cerce25 tat-o. Şi au luat în mâinile lor din
25 *Num. 13.27.
rodul ţării şi ne-au adus jos; şi
ne-au adus răspuns şi au zis:
«Ţara pe care ne-a dat-o Domnul
Dumnezeul nostru este bună*».
Dar voi n-aţi vrut* să vă
Răzvrătirea 26
împotriva
suiţi,
ci v-aţi răzvrătit** împotriDomnului
va porunciib Domnului Dumne26 *Num. 14.1-4
**Ps. 106.24 27 zeului vostru. Şi aţi murmurat în
corturile voastre şi aţi zis: «Pen27 *Cap. 9.28.
tru că Domnul ne urăşte*, ne-a
scos din ţara Egiptului, ca să
ne dea în mâna amoriţilor, ca să
28 ne nimicească. Unde să ne suim?
28 *Num. 13.28.
Fraţii noştri ne-au înmuiat inima,
Cap. 9.2.
zicând: «Poporul acela este mai
mare şi mai înalt decât noi; cetăţile sunt mari şi cu ziduri până
la ceruri; ba am văzut acolo şi
29 pe fiii* anachimilor». Şi v-am zis:
«Nu vă înspăimântaţi, nici nu
30 vă temeţi de ei! Domnul Dumne30 *Ex. 14.14,25
zeul vostru, care merge înaintea
Cap. 3.22;
voastră, Se va lupta El Însuşi*
20.4.
Neem. 4.20.
pentru voi, după toate câte a făcut pentru voi, înaintea ochilor
31 voştri, în Egipt şi în pustiu, unde
31 *Ex. 19.4.
ai văzut cum Domnul Dumnezeul
Cap. 32.11,12
Is. 46.3,4;
tău te-a purtat*, cum poartă un
63.9.
om pe fiul său, pe tot drumul
Osea 11.3.
Fap. 13.18.
pe care aţi umblat până aţi
ajuns în locul acesta». Şi totuşi,
32
32 *Num. 14.11.
Ev. 3.19; 4.2.
în lucrul acesta, n-aţi crezut* pe
Iuda 5.
33 Domnul Dumnezeul vostru care
a Lit. „vorbă“
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b Lit. „gurii“

mergea* pe drum înaintea voastră, să vă caute** un loc de tabără, noaptea în foc, ca să vă arate
calea pe care veţi merge, şi ziua
34 în nor. Şi D omnul a auzit glasul
cuvintelor voastre şi S-a mâniat şi
35 a jurat*, zicând: «Nici unul* din
oamenii aceştia, din această generaţie rea, nu va vedea ţara cea
bună pe care am jurat s-o dau
36 părinţilor voştri, în afară* de
Caleb, fiul lui Iefune! El o va vedea, şi lui şi fiilor lui le voi da
pământulc pe care a călcat, pentru că a urmat pe deplin pe D om37 nul». Şi Domnul S-a mâniat şi pe
mine*, din cauza voastră, zicând:
38 «Nici tu nu vei intra acolo. Iosua, fiul lui Nun, care stă* înaintea ta, el va intra acolo: întăreşte-l**, pentru că el va face pe Is39 rael s-o moştenească†. Şi micuţii*
voştri, despre care aţi** zis: «Vor
fi de pradă!», şi fiii voştri, care
astăzi nu cunosc† nici binele, nici
răul, ei vor intra acolo şi lor le-o
40 voi da şi o vor stăpâni. Dar voi întoarceţi-vă* şi plecaţi în pustiu
41 pe calea Mării Roşii». Şi aţi
răspuns şi mi-aţi zis: «Am păcătuit* împotriva Domnului; ne
vom sui şi ne vom lupta, întocmai cum ne-a poruncit Domnul
Dumnezeul nostru». Şi v-aţi încins fiecare cu armele sale de război şi v-aţi încumetat să vă suiţi în
42 ţinutul muntos. Şi Domnul mi-a
zis: «Spune-le: Nu vă suiţi*, nici
nu vă luptaţi, pentru că Eu nu
sunt în mijlocul vostru, ca să nu
fiţi bătuţi dinaintea vrăjmaşilor
43 voştri». Şi v-am spus, dar n-aţi
ascultat, ci v-aţi răzvrătit împotriva poruncii D omnului şi v-aţi
semeţit* şi v-aţi suit în ţinutul
44 muntos. Şi amoriţii care locuiau
în acel ţinut muntos au ieşit împotriva voastră şi v-au urmărit,
cum fac albinele*, şi v-au tăiat
în bucăţi în Seir, până la Horma.
45 Şi v-aţi întors şi aţi plâns îna-

c Sau „ţara“

33 *Ex. 13.21.
Num. 9.18.
Neem. 9.12.
Ps. 78.14.
**Num. 10.33
Ezec. 20.6.
34 *Cap. 2.14,15
Ev. 3.18.
35 *Num. 14.22,23
Ps. 95.11;
106.26.
Ezec. 20.15.
1 Cor. 10.5.
36 *Num. 14.24,30
Ios. 14.9.

37 *Num. 20.12;
27.14.
Cap. 3.26;
4.21; 34.4.
Ps. 106.32.
38 *Ex. 24.13.
1 Sam. 16.22
**Num. 27.18
Cap. 31.7,23.
†Num. 34.17
Ios. 11.23.
39 *Num. 14.31
**Num. 14.3
†Is. 7.15,16.
Rom. 9.11.
40 *Num. 14.25.
41 *Num. 14.40

42 *Num. 14.42

43 *Num. 14.44

44 *Ps. 118.12.
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45 *Iov 27.8,9.
Ps. 66.18.
Ioan 9.31.

intea D omnului, dar D omnul
n-a ascultat* glasul vostru, nici
nu Şi-a plecat urechea spre
46
voi.
Şi aţi locuit în Cades* mul46 *Num. 20.1,22
Jud. 11.17.
te zile – zilele cât aţi stat acolo.
Şi ne-am întors* şi am plecat
Pribegirea 2
prin pustiu
în pustiu, pe calea spre Marea
Roşie, cum îmi spusese Domnul;
1 *Num. 21.4.
**Num. 14.25
şi am ocolit Muntele Seir** mulCap. 1.40.
2 te zile. Şi D omnul mi-a vorbit,
3 *Vers. 7,14. 3 zicând: «Destul* aţi ocolit muntele acesta; întoarceţi-vă spre
4 nord. Şi porunceşte poporului,
4 *Gen. 36.8.
Num. 20.14.
zicând: «Veţi trece prin hotarul
**Ex. 15.15,16
fraţilor voştri, fiii lui Esau*, care
locuiesc în Seir, şi ei se vor
teme** de voi. Feriţi-vă foarte
5 mult de ei: nu vă luaţi la luptă
5 *Ios. 24.4.
cu ei; pentru că nu vă voi da
din ţara lor nici cât să puneţi talpa piciorului, pentru că Muntele
Seir l-am dat* în stăpânire lui
6 Esau. Să cumpăraţi de la ei hrană cu bani şi să mâncaţi; şi să
cumpăraţi de la ei apă cu bani şi
7 să beţi. Pentru că Domnul Dum7 *Cap. 1.19.
**Num. 14.33;
nezeul tău te-a binecuvântat în
14.34; 32.13.
tot lucrul mâinii tale. El a cunos†Cap. 8.2-4.
cut mersul tău prin acest mare*
pustiu. În aceşti patruzeci** de
ani, D omnul Dumnezeul tău a
fost cu tine; nu ţi-a lipsit† nimic».
8
Şi am trecut* pe alături de
8 *Jud. 11.18.
fraţii
noştri, fiii lui Esau, care lo**Cap. 1.1.
†1 Împ. 9.26.
cuiesc în Seir, de la calea câm††Num. 33.35
piei**, de la Elat† şi de la Eţion-Gheber†† şi ne-am întors şi
am trecut pe calea pustiului
9 Moabului. Şi Domnul mi-a zis:
9 *Gen. 19.36;
«Nu vă purtaţi ca vrăjmaşi cu
19.37.
moabiţii; nici nu începe lupta
**Num. 21.28
Vers. 18,29.
cu ei, pentru că nu-ţi voi da nici
o stăpânire din ţara lor; pentru
că am dat Arul* în stăpânire fii10 *Num. 13.22; 10 lor** lui Lot. (Mai înainte locuiau
13.33.
acolo emimii*, popor mare şi
Cap. 9.2.
11
mult şi înalt ca anachimii**. Au
**Gen. 14.5.
fost socotiţi şi ei uriaşia, ca anachimii, dar moabiţii îi numesc
12 *Gen. 14.6; 12 emimi. Iar mai înainte locuiau în
36.20.
Seir horiţii*. Şi fiii lui Esau i-au
Vers. 22.
a Refaimi; şi în 3.11

deposedat şi i-au nimicit dinaintea lor şi s-au aşezat în locul
lor, cum a făcut Israel în ţara
pe care o are în stăpânire, pe
13 care le-a dat-o D omnul.) Acum
ridicaţi-vă şi treceţi pârâulb Zered». Şi am trecut pârâul* Zered.
Şi zilele în care am venit de la
14
Cades-Barnea* până am trecut
pârâul Zered au fost treizeci şi
opt de ani, până a pierit** din
mijlocul taberei toată generaţia
bărbaţilor† de război, cum le ju15 rase†† D omnul. Chiar şi mâna
Domnului a fost împotriva lor, ca
să-i nimicească* din mijlocul
taberei, până când au pierit.
Şi a fost aşa: după ce toţi
16
bărbaţii de război au pierit, muDomnul mi-a
17 rind din popor, D
18 vorbit, zicând: «Vei trece astăzi
19 hotarul Moabului, Arul*, şi te
vei apropia de fiii lui Amon; să
nu te porţi cu ei ca vrăjmaş şi
să nu te iei la luptă cu ei; pentru
că nu-ţi voi da stăpânire din ţara
fiilor lui Amon; pentru că am
dat-o în stăpânire fiilor* lui Lot.
20 (Şi aceasta este socotită o ţară
de uriaşi*; uriaşii locuiau mai înainte în ea şi amoniţii îi numesc
21 zamzumimi, popor mare* şi mult
şi înalt ca anachimii; şi Domnul
i-a nimicit dinaintea lor, şi ei i-au
deposedat şi s-au aşezat în locul
22 lor, aşa cum a făcut fiilor lui Esau,
care locuiesc* în Seir, dinaintea
cărora i-a nimicit pe horiţi**; şi
ei i-au deposedat şi s-au aşezat
în locul lor până în ziua aceasta.
23 Şi pe aviţii* care locuiau prin
sate până la Gaza** i-au nimicit caftoriţii†, care au ieşit din
Caftor, şi s-au aşezat în locul
24 lor.) Ridicaţi-vă, plecaţi şi treceţi* râul Arnon! Iată, am dat în
mâna ta pe Sihon amoritul, împăratul Hesbonului, şi ţara lui;
începe, ia în stăpânire şi intră
25 în luptă cu el. Astăzi voi începe
să pun groaza* de tine şi teama

2:25

13 *Num. 21.12

14 *Num. 13.26
**1 Cor.10.5
†Num.14.33;
26.64.
††Num. 14.35
Cap. 1.34,35
Ps. 106.26.
Ezec. 20.15.
15 *Ps. 78.33.
Iuda 5.

18 *Vers. 9.
19 *Gen. 19.38.

20 *Gen. 14.5.
Vers. 11.

21 *Vers. 10.

22 *Gen. 36.8.
Vers. 5.
**Gen. 14.6;
36.20.
Vers. 12.
23 *Ios. 13.3.
**Ier. 25.20.
†Gen. 10.14.
1 Cr. 1.12.
Ier. 47.4.
Amos 9.7.
24 *Num.21.13;
21.14.
Jud. 11.18,22

25 *Ex. 23.27.
Cap. 11.25.
Ios. 2.9.

b Sau „valea“, în ebr. este folosit acelaşi cuvânt pentru „râu“, „pârâu“, „vale“
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25 **Ex. 15.14;
15.15.

de tine peste toate popoarele
râului Iaboc**, nici de cetăţile de 37 **Gen. 32.22
Num. 21.24.
de sub toate cerurile, pentru că
pe munte şi de tot† ce ne-a porunCap. 3.16.
†Vers. 5,9,19
vor auzi de faima ta şi se vor
cit Domnul Dumnezeul nostru.
cutremura** şi se vor îngrozi din 3
Şi ne-am întors şi ne-am suit Înfrângerea
cauza ta».
pe calea către Basan; şi Og*, îm- împăratului
Og
Şi au trimis* soli din pustiul
păratul Basanului, a ieşit împoÎnfrângerea 26
împăratului
Chedemot la Sihon, împăratul
triva noastră la luptă, el şi tot po- 1 *Num. 21.33-35
Sihon
Cap. 29.7.
Hesbonului, cu cuvinte de pace**, 2 porul său, la Edrei**. Şi Domnul
26 *Num. 21.21.
**Cap. 1.4.
Cap. 1.4.
27 zicând: «Lasă-mă* să trec prin
mi-a zis: «Nu te teme de el; pentru 2 *Num. 21.34.
**Cap. 20.10
ţara ta: voi merge numai pe drucă l-am dat în mâna ta, pe el şi
27 *Num. 21.22.
mul mare; nu mă voi abate nici la
tot poporul lui şi ţara lui; şi să
Jud. 11.19.
28
dreapta,
nici
la
stânga.
Să-mi
vinzi
faci cu el cum ai făcut cu Sihon*,
28 *Num. 20.19.
hrană pe bani, ca să mănânc; şi
împăratul amoriţilor, care locuia
să-mi dai apă pe bani, ca să beau; 3 la Hesbon». Şi Domnul Dumne- 3 *Num. 21.35
numai voi trece* cu picioarele,
zeul nostru ne-a dat în mână şi pe
29 aşa cum mi-au făcut* fiii lui Esau
Og, împăratul Basanului, şi tot
29 *Num. 20.18.
care
locuiesc
în
Seir
şi
moabiţii
poporul* lui, şi l-am bătut, până
Cap. 23.3,4.
Jud. 11.17,18
care locuiesc în Ar, până voi trece 4 nu i-a rămas nici unulb. Şi, în tim4 *Cap. 3.13,14
Iordanul în ţara pe care ne-o dă
pul acela, am luat toate cetăţile
1 Împ. 4.13.
D omnul Dumnezeul nostru».
lui; n-a fost cetate pe care să n-o
fi luat de la ei: şaizeci de cetăţi,
30 *Num. 21.23. 30 Dar Sihon*, împăratul Hesbonu**Ex. 4.21.
lui, n-a vrut să ne lase să trecem
tot ţinutul* Argobului, împărăţia
Ios. 11.20.
pe la el; pentru că Domnul Dum- 5 lui Og în Basan. Toate aceste cenezeul tău i-a împietrit** duhul
tăţi erau întărite cu ziduri înalte,
şi i-a înăsprit inima, ca să-l dea în
porţi şi zăvoare, în afară de
31 mâna ta, ca în ziua aceasta. Şi
cetăţile fără ziduri, foarte multe.
31 *Cap. 1.8.
Domnul mi-a zis: «Iată, am înce- 6 Şi le-am nimicit cu desăvârşire, 6 *Cap. 1.4;
put să dau înaintea ta pe Sihon şi
cum am făcut lui Sihon*, împăra2.24.
Ps. 135.10-12;
ţara lui; începe, ia în stăpânire*
tul Hesbonului, nimicind** cu
136.19-21.
desăvârşire toate cetăţile, pe băr32 *Num. 21.23. 32 ţara, ca s-o stăpâneşti». Şi Sihon*
**Cap. 2.34.
**Ios. 13.18.
a ieşit împotriva noastră la luptă, 7 baţi, pe femei şi pe copii. Dar toa7 *Cap. 2.35.
te animalele* şi prada cetăţilor
el şi tot poporul său, la Iahaţa**.
33 Şi Domnul Dumnezeul nostru l-a
le-am luat pentru noi, ca pradă.
33 *Cap. 7.2;
dat*
înaintea
noastră;
şi
l-am
Şi, în timpul acela, am luat* din 8 *Num. 32.33.
8
20.16.
**Num.21.24
Ios. 12.1;
bătut**, pe el şi pe fiii săi şi tot
mâna celor doi împăraţi ai amoCap. 29.7.
13.8-12.
34 poporul său. Şi, în timpul acela,
riţilor ţara care era dincoace de
34 *Cap. 3.6;
am luat toate cetăţile lui, am niIordan, de la râul Arnon până la
7.26.
micit* cu desăvârşire toate cetă- 9 muntele Hermon (sidonienii nu- 9 *Cap. 4.48.
Ios. 11.17.
ţile, pe bărbaţi şi pe femei şi pe
mesc Hermonul* Sirionc, iar aPs. 29.6;
copii: n-am lăsat pe nimeni să sca- 10 moriţii îl numesc Senird**): toate
42.6; 133.3.
35 peb. Numai animalele* le-am luat
cetăţile de pe podiş* şi tot Ga35 *Cap. 3.7.
**1 Cr. 5.23.
4.49.
ca pradă pentru noi, şi prada celaadul şi tot Basanul** până la 10 *Cap.
**Ios. 12.5;
Salca şi Edrei, cetăţi ale împără36 *Cap. 3.12; 36 tăţilor pe care le-am cucerit. De la
13.11.
4.48.
Aroer*,
care
este
pe
malul
râului
11 ţiei lui Og în Basan. (Pentru că
Ios. 12.2;
11 *Amos 2.9.
Arnon, şi cetatea care este în vanumai Og*, împăratul Basanului,
13.9.
**Gen. 14.5.
**Ps. 44.3.
Cap. 2.11,20.
le, până la Galaad, n-a fost nici o
rămăsese din rămăşiţa uriaşi†2 Sam.11.1;
cetate prea puternică pentru noi:
lor**: iată, patul său, pat de fier,
12.26.
Ier. 49.2.
D omnul Dumnezeul nostru ni
nu este el în Raba† fiilor lui
Ezec. 21.20.
le-a dat** pe toate înaintea noasAmon? Lungimea lui este de nouă
37 tră. Numai de ţara* fiilor lui Amon
coţi şi lăţimea lui de patru coţi,
37 *Vers. 19.
nu te-ai apropiat, de tot malul
după cotule unui om.)
a Sau „Iahţa“
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c Platoşă

d Cămaşă de zale

e Lungimea antebraţului
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Împărţirea 12
ţării de
dincolo de
Iordan
12 *Cap. 2.36.
Ios. 12.2.
**Num.32.33
Ios. 12.6;
13.8.
13 *Ios. 13.29.

14 *1 Cr. 2.22.
**Ios. 13.13.
2 Sam. 3.3.
†Num. 32.41.

15 *Num. 32.39;
32.40.
16 *Num. 21.24.
Ios. 12.2.

17 *Num. 34.11.
Ios. 13.27.
**Num.34.12
Cap. 4.49.
Ios. 12.3.
†Gen. 14.3.
18 *Num. 32.20.
Ios. 4.12,13.

19 *Ios. 1.14.
**Ex. 12.38.

20 *Ios. 1.15.
**Ios. 22.4.

21 *Num. 27.18.

22 *Ex. 14.14.
Cap. 1.30.
Neem. 4.20.

Şi, în timpul acela, am luat în
stăpânire ţara aceasta. De la
Aroer*, care este lângă râul Arnon, şi jumătatea Muntelui Galaad şi cetăţile** lui le-am dat
13 rubeniţilor şi gadiţilor. Şi restul
Galaadului şi tot Basanul, împărăţia lui Og, le-am dat jumătăţii*
seminţiei lui Manase. Tot ţinutul
Argobului, tot Basanul, se numea
14 ţara uriaşilora. Iair*, fiul lui Manase, a luat tot ţinutul Argobului,
până la hotarul gheşuriţilor** şi al
maacatiţilor şi a numit Basanul
după numele său: Habot-Iair†, pâ15 nă în ziua aceasta. Şi lui Machir
16 i-am dat* Galaadul, iar rubeniţilor
şi gadiţilor le-am dat din Galaad
până la râul Arnon, mijlocul văii
şi hotarul ei până la râul Iaboc,
care este hotarul* fiilor lui Amon;
17 şi câmpia şi Iordanul şi hotarul
de la Chineret* până la marea**
câmpiei, Marea† Sărată, la poalele Muntelui Pisga, spre răsărit.
Şi, în timpul acela, v-am po18
D omnul Dumruncit, zicând: «D
nezeul vostru v-a dat ţara aceasta
ca s-o stăpâniţi; treceţi înarmaţi
înaintea fraţilor voştri, fiii lui Is19 rael, toţi bărbaţii viteji b*. Dar
soţiile* voastre şi copiii voştri şi
vitele voastre – ştiu că aveţi**
multe vite – să rămână în cetăţile
20 voastre pe care vi le-am dat, până
când Domnul va da* odihnă fraţilor voştri, ca şi vouă, şi vor lua
şi ei în stăpânire ţara pe care
le-o dă Domnul Dumnezeul vostru dincolo de Iordan; apoi vă
veţi întoarce** fiecare la stăpânirea lui pe care v-am dat-o».
21 Şi am poruncit lui Iosua* în timpul acela, zicând: «Ochii tăi au
văzut tot ce a făcut D omnul
Dumnezeul vostru acestor doi împăraţi: aşa va face D omnul tuturor împărăţiilor la care mergic.
22 Nu vă temeţi de ei; pentru că
Domnul* Dumnezeul vostru Se

a Lit. „ţara lui Refaim“; şi în 2.20

4:5

va lupta pentru voi».

23
Şi, în timpul acela,
24 gat* Domnului, zicând:

m-am ru- Moise cere
«Doamne să vadă ţara
D umnezeule, Tu ai început să 23 *2 Cor. 12.8.
arăţi robului Tău măreţia* Ta
11.2.
şi mâna Ta cea tare. Pentru că 24 *Cap.
**Ex. 15.11.
2 Sam. 7.22.
ce dumnezeu** este în ceruri sau
Ps. 71.19;
pe pământ care să poată face
86.8; 89.6,8.
lucrări ca ale Tale şi asemenea
25 puterii Tale? Lasă-mă, Te rog, să 25 *Ex. 3.8.
trec şi să văd* ţara cea bunăd
Cap. 4.22.
care este dincolo de Iordan, acel
26 munte frumosd şi Libanul!» Dar 26 *Num. 20.12;
27.14.
D omnul era mâniat* pe mine
Cap. 1.37;
din cauza voastră şi nu m-a ascul31.2; 32.51;
32.52; 34.4.
tat; şi Domnul mi-a zis: «Ţi-ajunPs. 106.32.
ge atât! Nu-Mi mai vorbi despre
27 lucrul acesta! Suie-te pe vârful
27 *Num. 23.14;
Pisga* şi ridică-ţi ochii spre apus
27.12.
şi spre nord şi spre sud şi spre
răsărit şi priveşte-o cu ochii tăi:
pentru că tu nu vei trece Iorda28 nul acesta. Şi porunceşte* lui Io- 28 *Num. 27.18;
27.23.
sua şi încurajează-l şi întăreşte-l;
Cap. 1.38;
pentru că el va trece înaintea po31.3,7.
porului acestuia şi el îi va pune
în stăpânirea ţării pe care o vei
29 vedea». Şi noi am locuit în va- 29 *Num. 25.3.
Cap. 4.43.
lea* din dreptul Bet-Peorului.
să
4 Şi acum, Israele, ascultă Îndemn
asculte
de
rânduielile* şi judecăţile pe
lege
care vă învăţ să le faceţi, ca să
trăiţi şi să intraţi şi să stăpâniţi 1 *Lev.19.37;
20.8; 22.31.
ţara pe care v-o dă Domnul DumCap. 5.1;8.1.
Ezec. 20.11.
2 nezeul părinţilor voştri. Să nu
10.5.
adăugaţi* la cuvântul pe care 2 Rom.
*Cap. 12.32.
Ios. 1.7.
vi-l poruncesc eu şi să nu scăPr. 30.6.
deţi din el, ca să păziţi poruncile
Ecl. 12.13.
Apoc. 22.18.
Domnului Dumnezeului vostru
3 pe care vi le poruncesc. Ochii 3 *Num. 25.4.
voştri au văzut ce a făcut D omIos. 22.17.
Ps.106.28,29
nul din cauza lui Baal-Peor*;
D omnul Dumnezeul tău a nimicit din mijlocul tău pe toţi
bărbaţii care l-au urmat pe Baal4 Peor. Dar voi, care v-aţi lipit de
Domnul Dumnezeul vostru, sun5 teţi toţi vii astăzi. Iată, v-am în5 *Lev. 26.46;
văţat rânduieli şi judecăţi, du27.34.
pă cum* mi-a poruncit Domnul

b Lit. „fiii puterii“

pentru „bun“, „frumos“, „plăcut“ (ca în Gen. 1.4)

c Lit. „treci“

d În ebr. este folosit acelaşi cuvânt
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6 *Iov 28.28.
Ps. 19.7;
111.10.
Pr. 1.7.

7 *2 Sam. 7.23.
**Ps. 46.1;
145.18;
148.14.
Is. 55.6.
8 *Ps. 89.14;
97.2; 119.144

9 *Pr. 4.23.
**Pr. 3.1,3;
4.21.
†Gen. 18.19.
Cap. 6.7; 11.19
Ps. 78.5,6.
Pr. 22.6.
Ef. 6.4.
10 *Ex. 19.9,16;
20.18.
**Cap.14.23;
17.19;
31.12,13.

11 *Ex. 19.18.
Cap. 5.23.
Ev. 12.18,19.

12 *Cap. 5.4,22.
**Vers. 33,36
†Ex. 20.22.
1 Împ. 19.12.
13 *Cap. 9.9,11.
**Ex. 34.28.
Cap. 10.4.
†Ex. 24.12;
31.18.

15 *Is. 40.18.
**Ios. 23.11.

4:6

Dumnezeul meu, ca aşa să faceţi
în mijlocul ţării în care intraţi
6 ca s-o stăpâniţi! Deci ţineţi-le
şi faceţi-le, pentru că aceasta* va
fi înţelepciunea voastră şi priceperea voastră înaintea ochilor
popoarelor care vor auzi toate
aceste rânduieli şi vor zice: «Cu
adevărat, această naţiune mare
este un popor înţelept şi price7 put!» În adevăr, ce naţiune* mare
are dumnezeu** atât de aproape
de ei, cum este Domnul Dumne8 zeul nostru în orice Îl chemăm? Şi
ce naţiune mare are rânduieli şi
judecăţi drepte* ca toată legea
aceasta pe care o pun astăzi îna9 intea voastră? Numai păzeşte-te
şi fereşte-ţi* bine sufletul, ca să nu
uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii – şi să nu-ţi iasă din inimă în toate** zilele vieţii tale, ci
să le faci cunoscut† fiilor tăi şi
10 fiilor fiilor tăi – în ziua* când ai
stat înaintea Domnului Dumnezeului tău în Horeb, când Domnul mi-a zis: «Adună-Mi poporul,
ca să-l fac să audă cuvintele Mele,
ca să le înveţe**, şi să se teamă
de Mine în toate zilele cât vor
trăi pe pământ şi să-i înveţe pe fiii
11 lor». Şi v-aţi apropiat şi aţi stat
la poalele muntelui; şi muntele*
ardea cu foc până în inima cerurilor; era întuneric, nori şi negură.
12 Şi Domnul v-a vorbit* din mijlocul focului; aţi auzit glasul**
cuvintelor, dar n-aţi văzut nici o
înfăţişare, aţi auzit numai† un
13 glas. Şi El v-a vestit legământul*
Său pe care v-a poruncit să-l faceţi, cele zece** cuvinte, şi le-a
scris pe două† table de piatră.
14
Şi Domnul mi-a poruncit în
timpul acela să vă învăţ rânduieli
şi judecăţi, ca să le faceţi în ţara
în care treceţi ca s-o stăpâniţi.
15 Şi feriţi-vă* foarte mult sufletele,
pentru că n-aţi văzut nici o înfăţişare** în ziua când v-a vorbit
Domnul în Horeb, din mijlocul
a Sau „de moştenire“
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16 focului,

ca să nu vă stricaţi* şi
să vă faceţi** vreun chip cioplit,
vreo înfăţişare a vreunui chip, asemănare† de bărbat sau de feme17 ie, asemănare a vreunui animal de
pe pământ, asemănare de vreo
pasăre înaripată care zboară în
18 ceruri, asemănare de vreo târâtoare de pe pământ, asemănare
de orice peşte, care este în ape
19 sub pământ; şi ca nu cumva să-ţi
ridici* ochii spre ceruri şi să vezi
soarele şi luna şi stelele, toată
oştirea** cerurilor, şi să fii amăgit şi să te pleci† înaintea lor şi să
le slujeşti lor, celor pe care Domnul Dumnezeul tău le-a împărţit
tuturor popoarelor de sub toate
20 cerurile. Dar pe voi Domnul v-a
luat şi v-a scos* din cuptorul de
fier, din Egipt, ca să-I fiţi** un
popor al Săua, ca în ziua aceasta.
21
Şi D omnul S-a mâniat* pe
mine din cauza voastră şi a jurat
ca eu să nu trec Iordanul şi să
nu intru în ţara cea bună, pe care
Domnul Dumnezeul tău ţi-o dă
22 de moştenire. Pentru că eu* voi
muri în ţara aceasta, nu voi trece** dincolo de Iordan, dar voi
veţi trece dincolo şi veţi stăpâni
23 această ţară† bună. Luaţi seama
la voi înşivă să nu uitaţi* legământul Domnului Dumnezeului
vostru, pe care l-a făcut cu voi, şi
să nu vă faceţi** chip cioplit, nici
înfăţişare a vreunui lucru, ceea ce
Domnul Dumnezeul tău ţi-a in24 terzis. Pentru că Domnul Dumnezeul tău este un foc* mistuitor,
un Dumnezeu gelos**.
25
Când vei aveab fii şi fii ai
fiilor şi veţi rămâne mult în ţară
şi vă veţi strica* şi vă veţi face
chip cioplit, înfăţişare a ceva, şi
veţi face rău** în ochii Domnului Dumnezeului tău, ca să-L mâ26 nii, iau astăzi cerurile şi pământul martori* împotriva voastră
că veţi fi nimiciţi** în curând cu
desăvârşire din ţara în care tre-

b Lit. „vei naşte“

16 *Ex. 32.7.
Cap. 9.12;
31.29.
**Ex. 20.4,5.
Lev. 26.1.
Cap. 5.8;
27.15.
†Rom. 1.23.

19 *Cap. 17.3.
Iov 31.26,27.
**Gen. 2.1.
2 Împ. 17.16;
21.3.
†Rom. 1.25.

20 *1 Împ. 8.51.
Ier. 11.4.
**Ex. 19.5.
Cap. 7.6; 9.29;
14.2; 32.9.
Tit 2.14.
1 Pet. 2.9.
21 *Num. 20.12.
Cap. 1.37;
3.26.
22 *Num. 22.13;
22.14.
2 Pet. 1.13-15
**Cap. 3.27.
†Cap. 3.25.
23 *Vers. 9.
**Ex. 20.4,5.
Vers. 16.

24 *Ex. 24.17.
Cap. 9.3.
Is. 30.27;
33.14.
Ev. 12.29.
**Ex. 20.5.
Cap. 5.9;6.15
Is. 42.8.
25 *Vers. 16.
**2 Împ. 17.17

26 *Cap. 30.18;
30.19; 31.28;
32.1.
Is. 1.2.
Mica 6.2.
**Cap. 7.4;
8.19,20.
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27 *Lev. 26.33.
Cap. 28.62;
28.64; 29.28.
Neem. 1.8.
28 *Cap. 28.36,64
1 Sam. 26.19
Ier. 16.13.
**Ps. 115.4,5;
135.15,16.
Is. 44.9,12;
46.7.
29 *Lev. 26.39,40
Cap. 30.1-3.
2 Cr. 15.4.
Neem. 1.9.
Is. 55.6,7.
Ier. 29.12-14.
**Cap. 6.5;
10.12.
30 *Ps. 18.6;
107.6,7.
**Gen. 49.1.
Cap. 31.29.
Ier. 23.20.
†Osea 3.5.
Ioel 2.12.
31 *2 Cr. 30.9.
Neem. 9.31.
Ps. 116.5.
Iona 4.2.
**Ex. 34.6.
†Cap. 31.6,8.
Ios. 1.5.
1 Cr. 28.20.
Ev. 13.5.
††Ier. 30.11.
*†Lev. 26.45.
32 *Cap. 32.7.
Iov 8.8.
**Gen. 1.27.
Is. 45.12.
†Mt. 24.31.
††2 Sam. 7.23
33 *Ex. 24.11;
33.20.
Cap. 5.24,26.
34 *Ex. 14.30.
Cap. 33.29.
**Cap. 7.19;
29.3.
†Ex. 7.3.
††Ex. 13.3.
Ps. 136.12.
*†Ex. 6.6.
†*Cap.11.25;
26.8.
Ps. 9.20.
35 *Ex. 8.10.
Cap. 32.39.
1 Sam. 2.2.
Is. 45.5,18,22
Mc. 12.29,32
36 *Ex. 19.9,19;
20.18,22; 24.16
Ev. 12.18.

ceţi Iordanul, ca s-o stăpâniţi: nu
vă veţi lungi zilele în ea, ci veţi fi
27 nimiciţi de tot. Şi Domnul vă va
împrăştia* printre popoare şi veţi
rămâne oameni uşor de numărat
printre naţiunile la care vă va
28 duce Domnul. Şi acolo* veţi sluji
unor dumnezei, lucrare a mâinilor
omeneşti, lemn şi piatră, care**
nu văd, nici nu aud, nici nu mă29 nâncă, nici nu miros. Şi de acolo vei căuta* pe Domnul Dumnezeul tău şi-L vei găsi, dacă-L
vei căuta cu toată** inima ta şi
30 cu tot sufletul tău. În strâmtorarea* ta şi când te vor ajunge
toate lucrurile acestea, la sfârşitul** zilelor, te vei întoarce† la
D omnul Dumnezeul tău şi vei
31 asculta glasul Lui. Pentru că
Domnul Dumnezeul tău* este un
Dumnezeu milos**, nu te va
lăsa†, nici nu te va nimici†† de
tot şi nu va uita*† legământul
părinţilor tăi pe care l-a jurat lor.
32
Pentru că, întreabă* acum
despre zilele care au trecut, care
au fost înainte de tine, din ziua**
în care l-a creat Dumnezeu pe om
pe pământ şi de la o margine† a
cerurilor până la cealaltă margine a cerurilor, dacă a mai fost††
altceva asemenea lucrului acesta
mare şi dacă s-a mai auzit alt33 ceva asemenea lui. A auzit vreun
popor glasul lui Dumnezeu vorbind* din mijlocul focului, cum
34 ai auzit tu, şi trăieşte? Sau a
încercat Dumnezeu să vină să-Şi
ia o naţiune din mijlocul* altei
naţiuni, prin încercări**, prin
semne† şi prin minuni şi prin
război şi cu mână†† tare şi cu
braţ*† întins şi cu mari înfricoşări†*, ca toate câte a făcut Domnul Dumnezeul vostru pentru
voi în Egipt înaintea ochilor tăi?
35 Ţie ţi s-a arătat, ca să cunoşti că
D omnul, El este Dumnezeu, şi
că nu este altul* în afarăa de El.
36 Din ceruri* te-a făcut să auzi

a Sau „alături“

glasul Său, ca să te înveţe**, şi
pe pământ ţi-a arătat focul† Său
cel mare şi ai auzit cuvintele Lui
37 din mijlocul focului. Şi, fiindcă
i-a iubit* pe părinţii tăi şi a ales
sămânţa lor după ei, te-a scos**
din Egipt cu faţa Luib, prin pute38 rea Lui cea mare, ca să alunge*
dinaintea ta naţiuni mai mari şi
mai puternice decât tine, ca să te
ducă pe tine înăuntru, să-ţi dea**
ţara lor de moştenire, ca în ziua
39 aceasta. Cunoaşte dar astăzi şi
pune la inimă, că D omnul, El
este* Dumnezeu sus în ceruri şi
40 jos pe pământ: nu este altul. Şi
ţine* rânduielile Lui şi poruncile
Lui pe care ţi le poruncesc astăzi, ca să-ţi fie bine** ţie, şi
fiilor tăi după tine, şi să-ţi lungeşti† zilele pe pământul pe care
ţi-l dă D omnul Dumnezeul tău
pentru totdeaunac“.
41
Atunci Moise a despărţit* trei
cetăţi dincoace de Iordan, spre
42 răsăritul soarelui, ca să fugă acolo ucigaşul care l-a omorât fără
voied pe aproapele său, şi nu l-a
urât mai înainte; ca să fugă* într-una din aceste cetăţi şi să tră43 iască: Beţerul*, în pustiu, în ţinutul podişului, pentru rubeniţi,
şi Ramotul, în Galaad, pentru gadiţi, şi Golanul, în Basan, pentru
manasiţi.
44
Şi aceasta este legea pe care
a pus-o Moise înaintea fiilor lui
45 Israel. Acestea sunt mărturiile şi
rânduielile şi judecăţile pe care
le-a spus Moise fiilor lui Israel,
46 când au ieşit din Egipt, dincoace
de Iordan, în vale*, în dreptul
Bet-Peorului, în ţara lui Sihon,
împăratul amoriţilor, care locuia
în Hesbon, pe care l-au bătut**
Moise şi fiii lui Israel când au
47 ieşit din Egipt; şi au stăpânit ţara
lui şi ţara* lui Og, împăratul Basanului, doi împăraţi ai amoriţilor, care erau dincoace de Iordan,
48 spre răsăritul soarelui, de la Aro-

b Revelându-Se, pentru a-i conduce

c Sau „în toate zilele“
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36 **Cap. 8.5.
†Vers. 33.

37 *Cap. 7.7,8;
10.15.
**Ex. 13.3,9;
13.14.
Is. 63.9.
38 *Num. 32.4.
Cap. 7.1;
9.1,4,5.
**Num. 34.14;
34.15.
39 *Vers. 35.
Ios. 2.11.

40 *Lev. 22.31.
Ps. 105.45.
**Cap. 5.16;
6.3,18; 12.25;
22.7.
Ef. 6.3.
†Cap. 32.47.

Cetăţile de
scăpare de
la răsăritul
Iordanului
41 *Num. 35.6,14
Cap. 19.2.
42 *Cap. 19.4.
43 *Ios. 20.8.

46 *Cap. 3.29.
**Num. 21.24
Cap. 1.4.

47 *Num. 21.35
Cap. 3.3,4.

d Sau „fără intenţie“
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48 *Cap. 2.36;
3.12.
**Cap. 3.9.
Ps. 133.3.
49 *Cap. 3.17.

Cele zece
porunci

2 *Ex. 19.5.
Cap. 4.23.
Mal. 4.4.
3 *Ier. 31.32.
Mt. 13.17.
Ev. 8.9.
4 *Ex. 19.9,19.
**Num. 14.14
Cap. 34.10.
†Cap. 4.33,36
5 *Ex. 20.21;
24.2.
Gal. 3.19.
**Ex. 19.16;
20.18.
Ev. 12.18-21.
6 *Ex. 20.2.
Lev. 26.1.
Cap. 6.4.
Ps. 81.10.
7 *Ex. 20.3.
8 *Ex. 20.4.
Lev. 26.1.
Cap. 4.15-18;
27.15.
Ps. 97.7.
9 *Ex. 34.7.
Num. 14.18.
Cap. 7.10.

10 *Cap. 7.9.
Ier. 32.18.
Dan. 9.4.

11 *Ex. 20.7.
Lev. 19.12.
Mt. 5.33.

12 *Ex. 20.8;
31.13.
Ezec. 20.12.
13 *Ex. 23.12;
35.2.
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er*, care este pe malul râului Arnon, până la Muntele Siona, adică
49 Hermon**, şi toată câmpia de
dincoace de Iordan, spre răsăritul
soarelui, şi până la marea câmpiei, sub poalele* muntelui Pisga.
5 Şi Moise a chemat pe tot Israelul şi le-a zis: „Ascultă, Israele,
rânduielile şi judecăţile pe care le
spun astăzi în auzul vostru, învăţaţi-le şi ţineţi-le, ca să le faceţi.
Domnul Dumnezeul nostru a
2
făcut cu noi un legământ* în
3 Horeb. Nu cu părinţii* noştri a
făcut Domnul acest legământ, ci
cu noi, cu noi aceştia care sun4 tem aici, astăzi, toţi vii. Domnul
v-a vorbit* faţă către faţă** pe
5 munte, din mijlocul† focului (eu
stăteam în timpul acela între*
Domnul şi voi, ca să vă spun cuvântul Domnului; pentru că vă
temeaţi**, din cauza focului, şi nu
6 v-aţi suit pe munte), zicând: «Eu
sunt* Domnul Dumnezeul tău,
care te-am scos din ţara Egiptu7 lui, din casa robilor. Să nu ai
alţi* dumnezei în afară de Mine.
8
Să nu-ţi faci nici un chip* cioplit, nici o asemănare a ceea ce
este sus în ceruri sau a ceea ce
este jos pe pământ sau a ceea
ce este în apele de sub pământ.
9 Să nu te pleci înaintea lor şi
să nu le slujeşti; pentru că Eu,
Domnul Dumnezeul tău, sunt un
Dumnezeu gelos, care cercetez*
nelegiuirea părinţilor în copii
până la a treia şi a patra gene10 raţie a celor care Mă urăsc şi
care arăt îndurare* faţă de miile
celor care Mă iubesc şi păzesc
poruncile Mele.
11
Să nu iei* în deşertb Numele
D omnului Dumnezeului tău,
pentru că Domnul nu va considera
nevinovat pe cel care va lua în
deşert Numele Lui.
Ţine ziua sabatului* ca s-o
12
sfinţeşti, cum ţi-a poruncit Dom13 nul Dumnezeul tău. Şase* zile să

lucrezi şi să-ţi faci toată lucrarea
dar ziua a şaptea* este sabat
pentru Domnul Dumnezeul tău;
să nu faci nici o lucrare, nici tu,
nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul
tău, nici măgarul tău, nici vreunul
din animalele tale, nici străinul
tău care este înăuntrul porţilor
tale, ca să se odihnească robul tău
15 şi roaba ta, ca şi tine. Şi adu-ţi
aminte* că ai fost rob în ţara
Egiptului şi că Domnul Dumnezeul tău te-a scos de acolo cu
mână** tare şi cu braţ întins;
de aceea ţi-a poruncit Domnul
Dumnezeul tău să ţii ziua sabatului.
16
Onorează* pe tatăl tău şi pe
mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ţi se
lungească** zilele şi ca să-ţi fie
bine pe pământul pe care ţi-l dă
Domnul Dumnezeul tău.
17
Să nu ucizic*.
18
Şi să nu comiţi adulter*.
19
Şi să nu furi*.
20
Şi să nu depui mărturie falsă*
împotriva aproapelui tău.
21
Şi să nu pofteşti* soţia aproapelui tău şi să nu pofteşti casa
aproapelui tău, ogorul lui, nici
robul lui, nici roaba lui, nici boul
lui, nici măgarul lui, nici nimic din
ce este al aproapelui tău».
D omnul a spus aceste cuvin22
te către toată adunarea voastră,
pe munte, din mijlocul focului,
din nor şi din negură, cu glas tare;
şi n-a mai adăugat nimic şi le-a
scris* pe două table de piatră
23 şi mi le-a dat mie. Şi a fost aşa:
când aţi auzit* glasul din mijlocul întunericului, şi muntele ardea în foc, v-aţi apropiat de mine toţi capii seminţiilor voas24 tre şi bătrânii voştri şi aţi zis:
«Iată, Domnul Dumnezeul nostru
ne-a arătat gloria Sa şi măreţia Sa şi I-am auzit glasul* din mijlocul focului: am văzut astăzi că
14 ta,

a Sau „Sirion“ b Sau „să nu rosteşti pentru un neadevăr“ c Să nu comiţi crimă

14 *Gen. 2.2.
Ex. 16.29,30.
Ev. 4.4.

15 *Cap. 15.15;
16.12; 24.18,22
**Cap. 4.34;
4.37.

16 *Ex. 20.12.
Lev. 19.3.
Cap. 27.16.
Mt. 15.4.
Ef. 6.2,3.
Col. 3.20.
**Cap. 4.40.
17 *Gen. 9.6.
Mt. 5.21;
19.18.
18 *Lev. 20.10.
Lc. 18.20.
Iac. 2.11.
19 *Rom. 13.9.
20 *Ex. 23.1.
21 *Ex. 20.17.
Mica 2.2.
Hab. 2.9.
Lc. 12.15.
Rom. 7.7; 13.9
22 *Ex. 24.12;
31.18.
Cap. 4.13.

23 *Ex. 20.18;
20.19.

24 *Ex. 19.19.
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24 **Cap. 4.33.
Jud. 13.22.

Dumnezeu vorbeşte cu omul, şi
25 el trăieşte**. Şi acum, pentru ce
25 *Cap. 18.16.
să murim? Pentru că acest foc
mare ne va mistui. Dacă noi vom
mai* auzi glasul Domnului Dum26 nezeului nostru, vom muri. Căci
care fiinţă, din orice carne, a auzit glasul Dumnezeului celui
viu vorbind din mijlocul focului,
ca noi, şi a trăit? Apropie-te* tu
27
27 *Ex. 20.19.
şi auzi tot ce va zice D omnul
Ev. 12.19.
Dumnezeul nostru şi spune-ne tu
tot ce-ţi va vorbi Domnul Dumnezeul nostru şi vom auzi şi vom
28 *Cap. 18.17. 28 face». Şi Domnul a auzit glasul
cuvintelor voastre, când mi-aţi
vorbit, şi Domnul mi-a zis: «Am
auzit glasul cuvintelor acestui
popor, pe care le-a spus către
tine; bine* au spusa tot ce au spus.
29 *Cap. 32.29. 29 O, de* ar fi în ei o astfel de inimă,
Ps. 81.13.
ca să se teamă de Mine şi să
Is. 48.18.
păzească
toate poruncile** Mele,
Mt. 23.37.
Lc. 19.42.
în toate zilele, ca să le fie bine†,
**Cap. 11.1.
lor şi fiilor lor, pentru totdeauna!
†Cap. 4.40.
Vers. 16,33. 30 Mergi, spune-le: «Întoarceţi-vă
31 la corturile voastre». Dar tu* ră31 *Ex. 24.12.
mâi aici la Mine şi-ţi voi spune
**Gal. 3.19.
toată porunca şi rânduielile şi
judecăţile, în care să-i înveţi**,
ca să le facă în ţara pe care le-o
32 *Cap. 17.20; 32 dau s-o stăpânească». Luaţi dar
28.14.
aminte să faceţi cum v-a poruncit
Ios. 1.7; 23.6
D
omnul Dumnezeul vostru: să
Pr. 4.27.
nu vă abateţi* nici la dreapta
33
nici
la stânga. Să umblaţi în toa33 *Cap. 10.12.
Ps. 119.6.
tă calea* pe care v-a poruncit
Ier. 7.23.
D omnul Dumnezeul vostru, ca
Lc. 1.6.
**Cap. 12.25;
să trăiţi şi să vă fie bine** şi să
22.7.
vă lungiţi zilele în ţara pe care
Ef. 6.3.
o veţi stăpâni.
Ţinerea
Şi acestea sunt porunca*, rân6
poruncilor
duielile
şi judecăţile pe care a
Domnului
poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăţ, ca să le faceţi în
1 *Cap. 4.1;
5.31; 12.1.
ţara în care treceţi ca s-o stă2
pâniţi,
ca să te temi* de Domnul
2 *Ex. 20.20.
Cap. 10.12.
Dumnezeul tău, ca să ţii toate
Ps. 111.10;
rânduielile Lui şi poruncile Lui,
128.1.
Ecl. 12.13.
pe care ţi le poruncesc, tu şi fiul
a Lit. „au făcut“
d Porţile cetăţii

b Sau „D
Domnul este unul“
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tău şi fiul fiului tău, în toate** 2 **Cap. 4.9.
†Cap. 4.40.
zilele vieţii tale, şi ca să ţi se
Pr. 3.1,2.
3 lungească† zilele. Ascultă dar, Is3 *Cap. 5.33.
raele, şi ia seama să le faci, ca
**Ex. 3.8,17.
†Gen. 15.5;
să-ţi fie bine* şi să vă înmulţiţi
22.17.
foarte mult în ţara** în care
curge lapte şi miere, după cum†
ţi-a spus Domnul Dumnezeul părinţilor tăi.
4
Ascultă, Israele, Domnul Dum- 4 *Is. 42.8.
nezeul nostru este un singur*
Mc. 12.29.
Ioan 17.3.
5 D omn b. Şi să iubeşti* pe D om1 Cor. 8.4,6.
nul Dumnezeul tău cu toată** 5 *Cap. 10.12.
Mt. 22.37.
inima ta şi cu tot sufletul tău şi
**Cap. 4.29.
6 cu toată puterea ta. Şi aceste cu2 Împ. 23.25.
vinte, pe care ţi le poruncesc as- 6 *Cap. 11.18;
32.46.
7 tăzi, să fie în* inima ta. Şi să le
Ps. 37.31;
40.8;
întipăreşti în fiii* tăi şi să vor119.11,98.
beşti despre ele când şezi în casa
Is. 51.7.
ta şi când mergi pe drum şi când 7 *Cap. 4.9.
Ps. 78.4-6.
8 te culci şi când te scoli. Şi să le
Ef. 6.4.
legi ca semn* pe mâna ta şi să-ţi 8 *Ex. 13.9,16.
Pr. 3.3; 6.21;
9 fie ca fruntarec între ochii tăi. Şi
7.3.
să le scrii* pe uşorii casei tale 9 *Is. 57.8.
şi pe porţiled tale.
Şi va fi aşa: după ce Domnul
10
Despre
Dumnezeul tău te va aduce în dragostea de
Dumnezeu
ţara pe care a jurat părinţilor tăi,
9.1.
lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, 10 *Cap.
**Ios. 24.13.
că ţi-o va da: cetăţi mari* şi fruPs. 105.44.
moase, pe care nu tu le-ai con11 struit**, şi case pline de toate bu- 11 *Cap. 8.10;
11.15; 14.29.
nătăţile, pe care nu tu le-ai umplut, şi fântâni săpate, pe care
nu tu le-ai săpat, vii şi măslini
pe care nu tu le-ai plantat, şi vei
12 mânca şi te vei sătura*: ia seama 12 *Cap. 4.9.
la tine însuţi să nu-L uiţi* pe Domnul, care te-a scos din ţara Egip13 tului, din casa robilor. Să te temi* 13 *Mt. 4.10.
de Domnul Dumnezeul tău şi să-I
**Ps. 63.11.
Is. 45.23;
slujeşti şi să juri** pe Numele
65.16.
14 Lui. Să nu umblaţi* după alţi
Ier. 4.2; 5.7;
dumnezei dintre dumnezeii** po- 14 12.16.
*Cap. 8.19;
poarelor care sunt împrejurul vos11.28.
Ier. 25.6.
15 tru. Pentru că D omnul Dumne**Cap. 13.7.
zeul tău este un Dumnezeu gelos* 15 *Ex. 20.5.
Cap. 4.24;
în mijlocul tău; ca nu cumva să
5.9.
se aprindă** mânia D omnului
**Cap. 7.4;
11.17.
Dumnezeului tău împotriva ta şi
c Sau „filacterii“ (bucăţi de pergament cu versete)
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să te nimicească de pe faţa pământului.
Să nu ispitiţi* pe D omnul
16
16 *Mt. 4.7.
Dumnezeul
vostru, cum** L-aţi
**Ex. 17.2,7.
Num. 20.3,4; 17 ispitit la Masa. Să păziţi* cu tot
21.5.
dinadinsul poruncile Domnului
1 Cor. 10.9.
17 *Cap. 11.13;
Dumnezeului vostru şi mărturiile
11.22.
Lui şi rânduielile Lui, pe care ţi
Ps. 119.4.
18 le-a poruncit. Şi să faci* ce este
18 *Ex. 15.26.
drept şi bine în ochii Domnului,
Cap. 13.18.
ca să-ţi fie bine** şi să intri şi să
**Cap. 4.40;
12.28.
stăpâneşti ţara cea bună pe care
Domnul a jurat-o părinţilor tăi,
19 alungând* pe toţi vrăjmaşii tăi di19 *Num. 33.52;
naintea ta, cum a spus Domnul.
33.53.
Când te va întreba fiul* tău în
20
20 *Ex. 13.14.
viitor, zicând: «Ce sunt mărturiile
şi rânduielile şi judecăţile pe care
vi le-a poruncit D omnul Dum21 *Ex. 3.19;
21 nezeul nostru?», atunci să zici fiu13.3.
lui tău: «Eram robi ai lui Faraon
în Egipt şi Domnul ne-a scos din
Egipt cu mână* tare. Şi Domnul
22
22 *Ex. 7; 8; 9;
10; 11; 12.
a făcut semne* şi minuni mari şi
Ps. 135.9.
rele asupra Egiptului, asupra lui
Faraon şi asupra întregii lui case,
23 înaintea ochilor noştri, şi ne-a
scos de acolo, ca să ne aducă aici,
să ne dea ţara pe care a jurat-o
părinţilor noştri. Şi Domnul ne-a
24
24 *Cap. 10.12.
Ier. 32.39.
poruncit să împlinim toate aceste
**Ps. 41.2.
rânduieli, să ne temem* de DomLc. 10.28.
nul Dumnezeul nostru, spre binele nostru, în toate zilele, ca să ne
ţină** în viaţă ca în ziua aceas25
ta. Şi aceasta va fi dreptatea
25 *Lev. 18.5.
Cap. 24.13.
noastră, dacă* vom lua seama să
Rom. 10.3,5.
împlinim toată această poruncă
înaintea Domnului Dumnezeului
nostru, cum ne-a poruncit.
Când te va aduce* Domnul
Nimicirea 7
canaaniţilor
Dumnezeul tău în ţara în care
intri, ca s-o stăpâneşti, şi va da a1 *Cap. 31.3.
Ps. 44.2,3.
fară dinaintea ta multe naţiuni:
**Gen. 15.19-21
pe** hetiţi şi pe ghirgasiţi şi pe
Ex. 33.2.
Cap. 20.17.
amoriţi şi pe canaaniţi şi pe fe†Fap. 13.19.
reziţi
şi pe heviţi şi pe iebusiţi,
††Cap. 4.38;
9.1.
şapte† naţiuni mai mari†† şi mai
2
tari
decât tine, şi când ţi le va da
2 *Cap. 23.14.
Domnul Dumnezeul tău înaintea*
ta şi le vei bate, atunci să le nia Sau „popor al Său“
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miceşti** cu desăvârşire: să nu
faci legământ† cu ele şi să nu te
3 înduri†† de ele. Şi să nu te încuscreşti* cu ele; să nu dai pe fiica ta
fiului său şi să nu iei pe fiica lui
4 pentru fiul tău; pentru că ele ar
abate pe fiul tău de la a Mă urma
şi ar sluji altor dumnezei; şi mânia
Domnului s-ar aprinde* împotriva voastră şi te-ar nimici** în5 dată. Ci să le faceţi aşa: să le dărâmaţi altarele* şi să le sfărâmaţi
stâlpii şi să le tăiaţi aşerele şi să
le ardeţi cu foc chipurile cioplite.
6
Pentru că tu eşti un popor
sfânt* pentru D omnul Dumnezeul tău: D omnul Dumnezeul
tău te-a ales** ca să-I† fii un popor deosebita dintre toate popoarele care sunt pe faţa pământu7 lui. Nu pentru că aţi fi mai mulţi
decât toate popoarele S-a alipit
D omnul de voi şi v-a ales, pentru că voi sunteţi cel mai mic*
8 dintre toate popoarele; ci pentru
că Domnul v-a iubit* şi pentru
că El ţine jurământul pe care l-a
jurat** părinţilor voştri, de aceea
v-a scos† Domnul cu mână tare
şi v-a răscumpărat din casa robilor, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului.
Cunoaşte dar că Domnul Dum9
nezeul tău, El* este Dumnezeu,
Dumnezeul cel credincios**, care
ţine† legământul şi îndurarea
până la o mie de generaţii faţă
de aceia care-L iubesc†† şi păzesc
10 poruncile Lui şi care răsplăteşte*
în faţă celor care-L urăsc, spre a-i
nimici. El nu dă nici o amânare
celui care-L urăşte, El îi va răs11 plăti în faţă. Deci ţine porunca şi
rânduielile şi judecăţile pe care
ţi le poruncesc astăzi să le faci.
12
Şi va fi aşa: dacă* veţi asculta aceste judecăţi şi le veţi ţine
şi le veţi face, Domnul Dumnezeul tău va ţine faţă de tine legământul** şi îndurarea pe care
13 le-a jurat părinţilor tăi şi te va

2 **Ios. 6.17;
8.24; 9.24;
10.28,40;
11.11,12.
†Ex. 23.32;
34.12,15,16.
Jud. 2.2.
††Ios. 2.14;
9.18.
Jud. 1.24.
3 *Ios. 23.12.
1 Împ. 11.2.
Ezra 9.2.
4 *Cap. 6.15.
**Cap. 4.26.
5 *Ex. 23.24;
34.13.
Cap. 12.2,3.

Israel este
un popor
sfânt
6 *Ex. 19.5,6.
Ps. 50.5.
Ier. 2.3.
**Amos 3.2.
1 Pet. 2.9.
†Cap. 4.20;
26.18.
Ps. 135.4.
7 *Cap. 10.22.
8 *Cap. 10.15.
**Ex. 32.13.
Ps. 105.8-10.
Lc. 1.55,72,73
†Ex. 13.3,14.

9 *Cap. 4.35,39
**Is. 49.7.
1 Cor. 1.9.
2 Cor. 1.18.
2 Tim. 2.13.
Ev. 11.11.
1 Ioan 1.9.
†Ex. 20.6.
Neem. 1.5.
Dan. 9.4.
††Cap. 5.10.
10 *Cap. 32.35
Is. 59.18.

12 *Lev. 26.3.
Cap. 28.1.
**Vers. 8.
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13 *Ps. 146.8.
Pr. 15.9.
Ioan 14.21.
**Lev. 26.9.
Cap. 28.4.

14 *Ex. 23.26.

15 *Ex. 9.14;
15.26.
Cap. 28.27,60

16 *Vers. 2.
**Cap. 13.8;
19.13,21;
25.12.
†Ex. 23.33.
Cap. 12.30.
Jud. 8.27.
Ps. 106.36.

18 *Cap. 31.6.
**Ps. 105.5.

19 *Cap. 4.34;
29.3.

20 *Ex. 23.28.
Ios. 24.12.

21 *Ex. 29.45.
Num. 11.20;
14.9,14,42;
16.3.
Ios. 3.10.
**Cap. 10.17
Neem. 1.5;
4.14; 9.32.
22 *Ex. 23.29;
23.30.
23 *Ex. 23.27.
Ios. 10.10.
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iubi* şi te va binecuvânta şi te 24 Şi va da pe împăraţii* lor în mâ- 24 *Ios. 6.2;
10.24; 12.1.
va înmulţi şi va binecuvânta**
na ta şi să faci să li se şteargă**
**Ex. 17.14.
Cap. 9.14;
rodul pântecelui tău şi rodul onumele de sub ceruri. Nimeni† nu
25.19; 29.20.
gorului tău, grâul tău şi mustul
va putea sta înaintea ta până îi
†Cap. 11.25.
Ios. 1.5;
tău şi untdelemnul tău, fătul vacii 25 vei nimici. Să ardeţi* în foc chi10.8; 23.9.
tale şi înmulţirea turmei tale în
purile cioplite ale dumnezeilor
ţara pe care a jurat părinţilor tăi
lor; să nu pofteşti** aurul şi ar- 25 *Ex. 32.20.
Vers. 5.
14 că ţi-o va da. Vei fi binecuvântat
gintul care este pe ele, nici să nu-l
Cap. 12.3.
1 Cr. 14.12.
mai mult decât toate popoarele;
iei† pentru tine, ca nu cumva să
**Ex. 20.17.
nu va fi* la tine şi la animalele
fii prins în cursă†† prin ele; pentru
†Ios. 7.1,21.
15 tale nici steril, nici sterilă. Şi Domcă aceasta este o urâciune*† îna††Jud. 8.27.
*†Cap. 17.1.
nul va îndepărta de la tine orice
intea Domnului Dumnezeului tău.
boală şi nu va pune peste tine 26 Şi să nu aduci urâciunea în casa 26 *Lev. 27.28.
Cap. 13.17.
nici una din plăgile* rele ale Eta, ca să nu fii şi tu blestemata*
Ios. 6.17,18;
giptului, pe care le cunoşti, ci le va
ca ea; s-o urăşti cu totul şi să-ţi
7.1.
pune peste toţi cei care te urăsc.
fie scârbă cu totul de ea, pentru
16 Şi să nimiceşti* toate popoarele
că este un lucru blestemata.
pe care ţi le va da Domnul Dum- 8
Să luaţi aminte* să împliniţi
Ţara
nezeul tău; ochiul tău să nu le
orice poruncă pe care ţi-o porun- promisă şi
mulţumirea
cruţe** şi să nu slujeşti dumnecesc astăzi, ca să trăiţi** şi să vă
4.1;
înmulţiţi† şi să intraţi şi să stă- 1 *Cap.
zeilor lor, pentru că aceasta ar fi o
5.32; 6.1,2.
**Cap. 5.33.
17 cursă† pentru tine. Dacă vei zice
pâniţi ţara pe care a jurat-o Dom†Cap. 6.3.
în inima ta: «Aceste naţiuni sunt 2 nul părinţilor voştri. Şi adu-ţi
aminte de tot drumul pe care te-a 2 *Cap. 2.7; 29.5
mai mari decât mine; cum voi
Ps. 136.16.
18 putea să le alung?», nu te teme*
călăuzit* Domnul Dumnezeul tău
Amos 2.10.
în aceşti patruzeci de ani în pustiu,
de ele; adu-ţi bine aminte** de ce
**Ex. 15.25;
16.4; 20.20.
ca să te smerească, să te încera făcut Domnul Dumnezeul tău lui
Cap. 13.3.
ce**, ca să cunoască† ce era în
Faraon şi tuturor egiptenilor şi
†2 Cr. 32.31.
Ioan 2.25.
inima ta, dacă vei păzi poruncile
19 de încercările* cele mari pe care
ţi le-au văzut ochii şi de semnele 3 Lui sau nu. Şi te-a smerit şi te-a 3 *Ex. 16.3.
**Ex. 16.12;
lăsat* să flămânzeşti şi te-a hrăşi minunile şi mâna cea tare şi
16.14,35.
nit** cu mana pe care n-o cunosbraţul cel întins cu care te-a scos
†Ps. 104.29.
Mt. 4.4.
Domnul Dumnezeul tău; aşa va
cuseşi şi pe care părinţii tăi n-au
Lc. 4.4.
cunoscut-o, ca să-ţi arate că omul
face Domnul Dumnezeul tău tunu trăieşte numai† cu pâine, ci
turor popoarelor de care te temi.
20 Şi D omnul Dumnezeul tău va
omul trăieşte cu orice iese din
trimite şi viespi* împotriva lor, 4 gura Domnului. Îmbrăcămintea* 4 *Cap. 29.5.
Neem. 9.21.
nu ţi s-a învechit pe tine şi piciorul
până vor pieri cei care au rămas
nu ţi s-a umflat în aceşti patruzeci
şi cei care se ascund dinaintea ta.
21 Să nu te înspăimânţi de ei; pentru 5 de ani. Şi recunoaşte în inima ta 5 *2 Sam. 7.14
că, aşa cum ceartăb un om pe fiul
că Domnul Dumnezeul tău este
Ps. 89.32.
Pr. 3.12.
său, aşa te ceartă* pe tine Domîn mijlocul* tău un Dumnezeu
Ev. 12.5,6.
22 mare** şi înfricoşător. Şi Domnul 6 nul Dumnezeul tău. Şi să păzeşti
Apoc. 3.19.
poruncile D omnului Dumne- 6 *Cap. 5.33.
Dumnezeul tău va înlătura aceste
zeului tău, ca să umbli* pe căile
naţiuni dinaintea ta încetul* cu
Lui şi să te temi de El.
încetul; nu le vei putea nimici deoPentru că D omnul Dumne- 7 *Cap. 11.10-12
dată, ca să nu se înmulţească vie- 7
Ier. 2.7.
zeul tău te face să intri într-o ţaţuitoarele câmpului împotriva ta.
23 Dar Domnul Dumnezeul tău le
ră* bună, ţară cu pâraie de apă,
cu izvoare şi cu ape adânci care
va da* înaintea ta şi le va îngrozi
cu groază mare până vor pieri. 8 ţâşnesc în văi şi munţi; ţară de
a Sau „dat nimicirii“

b Sau „educă“, „disciplinează“
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9 *Cap. 33.25.

10 *Cap. 6.11;
6.12.

12 *Cap. 28.47;
32.15.
Pr. 30.9.
Osea 13.6.

14 *1 Cor. 4.7.
**Ps. 106.21.

15 *Cap. 1.19.
Is. 63.12-14.
Ier. 2.6.
**Num. 21.6.
†Osea 13.5.
††Num. 20.11
Ps. 78.15;
114.8.
16 *Ex. 16.15.
Vers. 3.
**Vers. 2.
†Ier. 24.5,6.
Ev. 12.11.
17 *Cap. 9.4.
1 Cor. 4.7.
18 *Pr. 10.22.
Osea 2.8.
**Cap. 7.8;
7.12.

19 *Cap. 4.26;
30.18.

8:9

grâu şi orz şi vii şi smochini şi
rodii, ţară cu măslini şi cu miere,
9 ţară unde-ţi vei mânca pâinea
fără sărăcie, unde nu-ţi va lipsi
nimic, ţară ale cărei pietre sunt
fier* şi din ai cărei munţi vei scoa10 te aramă. Şi vei mânca* şi te vei
sătura şi vei binecuvânta pe Domnul Dumnezeul tău pentru ţara bu11 nă pe care ţi-a dat-o. Ia seama la
tine însuţi, să nu-L uiţi pe Domnul
Dumnezeul tău, nepăzind poruncile Lui şi judecăţile Lui şi rânduielile Lui, pe care ţi le porun12 cesc astăzi, ca nu cumva, după ce
vei mânca* şi te vei sătura, şi-ţi
vei construi case frumoasea şi vei
13 locui în ele, şi ţi se vor înmulţi
cirezile şi turmele, şi argintul tău
şi aurul tău vor spori, şi tot ce
14 ai se va înmulţi, să ţi se înalţe*
inima şi să-L uiţi** pe Domnul
Dumnezeul tău, care te-a scos din
ţara Egiptului, din casa robilor;
15 care te-a călăuzit* prin pustiul
cel mare şi înfricoşător, plin de
şerpi** înfocaţi şi scorpioni şi
uscăciune, unde nu era apă†; care
a făcut să curgă†† apă din stân16 ca de cremene; care te-a hrănit în
pustiu cu mana* pe care n-au
cunoscut-o părinţii tăi, ca să te
smerească şi să te încerce**, ca
17 să-ţi facă bine† la sfârşit. Şi să nu
zici* în inima ta: «Puterea mea şi
tăria mâinii mele mi-au câştigat
18 această avere», ci să-ţi aminteşti
de D omnul Dumnezeul tău, că
El este Acela* care îţi dă putere
să câştigi avere, ca să întărească
legământul** Său, cu care a jurat
părinţilor tăi, ca în ziua aceasta.
19 Şi va fi aşa: dacă-L vei uita pe
D omnul Dumnezeul tău şi vei
umbla după alţi dumnezei şi le
vei sluji şi te vei închina înaintea
lor, mărturisesc astăzi* împotriva voastră că veţi fi nimiciţi ne20 greşit: ca naţiunile pe care le-a
nimicit D omnul dinaintea voastră, aşa veţi fi nimiciţi, pentru că
a Sau „bune“

206

n-aţi ascultat* de glasul Domnu- 20 *Dan. 9.11;
9.12.
lui Dumnezeului vostru.
Amintirea
9 Ascultă, Israele: astăzi treci* răzvrătirilor
Iordanul ca să intri să stăpâneşti** lui Israel
naţiuni mai mari şi mai tari decât
tine, cetăţi mari şi cu ziduri† până 1 *Cap. 11.31.
Ios. 3.16; 4.19
2 la ceruri, un popor mare şi înalt,
**Cap. 4.38;
pe fiii anachimilor*, pe care-i
7.1; 11.23.
†Cap. 1.28.
cunoşti şi despre care ai auzit zi13.22
cându-se: «Cine poate sta înain- 2 *Num.
Ios. 11.21,22.
3 tea fiilor lui Anac?» Să ştii dar
31.3.
astăzi că Domnul Dumnezeul tău 3 *Cap.
Ios. 3.11.
este Cel care trece* înaintea ta,
**Cap. 4.24.
Ev. 12.29.
ca un foc** mistuitor. El îi va
†Ex. 23.31.
nimici şi îi va supune înaintea ta
Cap. 7.24.
şi-i vei alunga† şi-i vei nimici
repede, cum ţi-a spus Domnul.
4 După ce Domnul Dumnezeul tău
4 *Cap. 8.17.
îi va alunga dinaintea ta, să nu
Rom. 11.6,20
1 Cor. 4.4,7.
zici* în inima ta astfel: «Pentru
**Gen. 15.16
dreptatea mea m-a adus Domnul
Lev. 18.24,25
Cap. 18.12.
să stăpânesc ţara aceasta». Căci
pentru răutatea** naţiunilor acestora le alungă Domnul dinaintea
5 ta. Nu pentru dreptatea* ta sau 5 *Tit 3.5.
pentru integritatea inimii tale in**Gen. 12.7;
13.15; 15.7;
tri tu ca să stăpâneşti ţara lor, ci
17.8; 26.4;
pentru răutatea naţiunilor aces28.13.
tora le alungă Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta şi ca să întărească astfel cuvântul** pe
care l-a jurat Domnul părinţilor
tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Ia6 cov. Să ştii dar că nu pentru drep- 6 *Ex. 32.9;
33.3; 34.9.
tatea ta îţi dă D omnul DumneVers. 13.
zeul tău această ţară bună ca s-o
Cap. 10.16;
31.27.
stăpâneşti; pentru că tu eşti un
popor cu grumazul înţepenit*.
Adu-ţi aminte, nu uita cum 7 *Ex. 14.11;
7
16.2; 17.2.
L-ai provocat la mânie pe DomNum. 11.4;
nul Dumnezeul tău în pustiu. Din
20.2; 25.2.
ziua în care ai ieşit din ţara Egiptului, până aţi venit în locul
acesta, aţi fost răzvrătiţi* îm8 potriva Domnului. Şi la Horeb* 8 *Ex. 32.4.
Ps. 106.19.
L-aţi provocat la mânie pe Domnul şi D omnul S-a mâniat pe
9 voi ca să vă nimicească. Când
9 *Ex. 24.12,15
m-am suit* pe munte, ca să primesc tablele de piatră, tablele
legământului pe care l-a făcut

DEUTERONOM
9 **Ex. 24.18.
†Ex. 34.28.
Cap. 8.3.
Vers. 18.
10 *Ex. 31.18.
Cap. 4.13.
**Ex. 19.17.
Cap. 4.10;
10.4; 18.16.

12 *Ex. 32.7.
**Cap. 31.29
Jud. 2.17.

13 *Ex. 32.9.
**Cap. 10.16;
31.27.
2 Împ. 17.14.
14 *Ex. 32.10.
**Cap. 29.20
Ps. 9.5;
109.13.
†Num. 14.12.
15 *Ex. 32.15.
**Ex. 19.18.
Cap. 4.11;
5.23.
16 *Ex. 32.19.

18 *Ex. 34.28.
**Vers. 9.
†Ex. 34.9.

19 *Ex. 32.11.

Domnul cu voi, şi am rămas**
pe munte patruzeci de zile şi
patruzeci de nopţi, n-am mân10 cat† pâine şi n-am băut apă. Şi
D omnul mi-a dat cele două table
de piatră scrise* cu degetul
lui Dumnezeu; şi pe ele era scris
potrivit tuturor cuvintelor pe
care vi le-a spus Domnul pe munte din mijlocul focului în ziua**
11 adunării. Şi a fost aşa: la sfârşitul celor patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, D omnul mi-a
dat cele două table de piatră, ta12 blele legământului. Şi D omnul
mi-a zis: «Ridică-te, coboară* repede de aici, pentru că poporul
tău pe care l-ai scos din Egipt s-a
stricat; repede s-au abătut** de
la calea pe care le-am poruncit-o; şi-au făcut un chip turnat».
13 Şi Domnul mi-a vorbit, zicând:
«Am văzut* poporul acesta şi,
iată, este un popor cu grumazul
14 înţepenit**. Lasă-Mă* să-i nimicesc şi să le şterg numele** de
sub ceruri, şi pe tine† te voi face
o naţiune mai puternică şi mai
15 mare decât ei». Şi m-am întors*
şi am coborât de pe munte (şi
muntele ardea cu foc**) şi cele
două table ale legământului erau
16 îna amândouă mâinile mele. Şi
m-am uitat* şi, iată, păcătuiserăţi
împotriva Domnului Dumnezeului vostru: vă făcuserăţi un viţel
turnat; repede vă abătuserăţi
de la calea pe care v-o poruncise
17 Domnul. Şi am apucat cele două
table şi le-am aruncat din amândouă mâinile mele şi le-am sfărâmat înaintea ochilor voştri.
Şi am căzut* cu faţa la pământ
18
înaintea Domnului, ca întâia dată, patruzeci de zile şi patruzeci
de nopţi – n-am mâncat** pâine
şi n-am băut apă – pentru tot†
păcatul vostru cu care aţi păcătuit, făcând ce este rău în ochii
19 Domnului, ca să-L mâniaţi. Pentru că mă temeam de mânia*
a Sau „pe“

şi de furia cu care Se mâniase
Domnul împotriva voastră, ca să
vă nimicească. Şi Domnul m-a
20 ascultat** şi în timpul acela. Şi
Domnul S-a mâniat foarte tare şi
pe Aaron, ca să-l nimicească; şi
m-am rugat şi pentru Aaron în
21 acelaşi timp. Şi am luat păcatul
vostru pe care îl făcuserăţi, viţelul, şi l-am ars în foc şi l-am
zdrobit* şi l-am pisat bine până
s-a făcut mărunt ca pulberea
şi i-am aruncat pulberea în pârâul
22 care cobora din munte. Şi la Tabeera* şi la Masa** şi la Chibrot-Hataava† L-aţi mâniat pe
23 Domnul. Şi, când v-a trimis Domnul de la Cades-Barnea*, zicând:
«Suiţi-vă** şi luaţi în stăpânire
ţara pe care v-am dat-o», atunci
v-aţi răzvrătit împotriva porunciib Domnului Dumnezeului vostru şi nu L-aţi crezut† şi n-aţi as24 cultat de glasul Lui. Aţi fost răzvrătiţi* împotriva Domnului din
ziua în care v-am cunoscut.
25
Şi am căzut* cu faţa la pământ
înaintea Domnului în cele patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi,
cât am căzut cu faţa la pământ,
pentru că Domnul zisese că vrea
26 să vă nimicească. Şi m-am rugat*
Domnului şi am zis: «Doamne
Dumnezeule, nu nimici pe poporul Tău şi moştenirea Ta, pe care
ai răscumpărat-o prin măreţia
Ta, pe care ai scos-o din Egipt cu
27 mână tare. Aminteşte-Ţi de robii
Tăi, Avraam, Isaac şi Iacov; nu
privi la încăpăţânarea poporului
acestuia, nici la răutatea lui, nici
28 la păcatul lui, ca nu cumva ţara
din care ne-ai scos să zică: «Pentru că D omnul n-a putut* să-i
aducă în ţara pe care le-o promisese şi pentru că îi ura i-a
scos, ca să-i omoare în pustiu».
29 Ei*, în adevăr, sunt poporul Tău
şi moştenirea Ta, pe care ai scos-o cu puterea** Ta cea mare şi
cu braţul Tău cel întins».

9:29
19 **Ex. 32.14;
33.17.
Cap. 10.10.
Ps. 106.23.

21 *Ex. 32.20.
Is. 31.7.

22 *Num. 11.3.
**Ex. 17.7.
†Num. 11.34
23 *Cap. 1.2.
**Cap. 1.21.
†Ps. 106.24;
106.25.

24 *Vers. 7.
Cap. 31.27.

25 *Vers. 18.

26 *Ex. 32.11.
1 Sam. 7.9.
Ier. 15.1.

28 *Ex. 32.12.
Num. 14.16.

29 *Cap. 4.20.
1 Împ. 8.51.
Neem. 1.10.
Ps. 95.7.
**Cap. 4.34.

b Lit. „gurii“
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Tablele noi
ale legii
1 *Ex. 34.1.
**Ex. 25.10.
2 *Cap. 4.13.
**Ex. 25.16.
3 *Ex. 25.5,10;
37.1.
**Ex. 34.4.

4 *Ex. 34.28.
Cap. 4.13.
**Ex. 20.1.
†Cap. 9.10;
18.16.

5 *Ex. 34.29.
**Ex. 40.20.
†1 Împ. 8.9.

6 *Num. 33.31.
**Num. 20.28;
33.38.

7 *Num. 33.32;
33.33.

8 *Num. 3.6;
4.4; 8.14; 16.9
**Num. 4.15.
†Cap. 17.12;
18.5.
††Lev. 9.22.
Num. 6.23.
Cap. 21.5.
9 *Num. 18.20;
18.24.
Cap. 18.1,2.
Ezec. 44.28.

10 *Ex. 34.28.
Cap. 9.18,25.
**Ex. 32.14;
32.33,34;
33.17.
Cap. 9.19.
11 *Ex. 32.34;
33.1.

10

În timpul acela, Domnul mi-a
zis: «Ciopleşte-ţi* două table de
piatră ca cele dintâi şi suie-te la
Mine pe munte şi fă-ţi** un chivot
2 de lemn. Şi Eu voi scrie* pe table
cuvintele care erau pe tablele
dintâi, pe care le-ai sfărâmat, şi
3 tu să le pui** în chivot». Şi am
făcut un chivot din lemn de salcâm* şi am cioplit** două table
de piatră ca cele dintâi şi m-am
suit pe munte cu cele două table
4 în mâna mea. Şi El a scris pe table, ca cea dintâi scriere, cele
zece* poruncia pe care le spusese** Domnul către voi pe munte
din mijlocul focului, în ziua† adunării; şi Domnul mi le-a dat mie.
5 Şi m-am întors şi am coborât*
de pe munte şi am pus** tablele în
chivotul pe care-l făcusem; şi
ele sunt acolo†, aşa cum mi-a po6 runcit Domnul. (Şi fiii lui Israel
au plecat de la Beerot-Bene-Iaacan* la Mosera; acolo** a murit
Aaron şi acolo a fost înmormântat; şi Eleazar, fiul său, a slujit
7 în locul lui ca preot. De aici* au
plecat la Gudgoda şi de la Gudgoda la Iotbata, ţară cu pâraie
8 de apă.) În timpul acela, Domnul
a deosebit* seminţia lui Levi ca
să poarte** chivotul legământului
Domnului, să stea înaintea Domnului, ca să-I slujească† şi să binecuvânteze†† în Numele Lui,
9 până în ziua aceasta. De aceea*
Levi nu are parte, nici moştenire
cu fraţii săi; D omnul, El este
moştenirea lui, aşa cum i-a spus
Domnul Dumnezeul tău.
10
Şi am stat* pe munte ca şi în
zilele de mai înainte, patruzeci
de zile şi patruzeci de nopţi; şi
D omnul m-a ascultat** şi în
timpul acela: Domnul n-a vrut să
11 te nimicească. Şi D omnul mi-a
zis: «Ridică-te, porneşte înaintea
poporului, ca să intre* şi să
stăpânească ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da».

a Sau „cuvinte“
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10:1
Şi acum, Israele, ce cere* Ce cere
Dumnezeu
D omnul Dumnezeul tău de la de la Israel
tine, decât să te temi** de Domnul
12 *Mica 6.8.
Dumnezeul tău, să umbli† în toate
**Cap. 6.13.
†Cap. 5.33.
căile Lui şi să-L iubeşti††
††Cap. 6.5;
şi să slujeşti Domnului Dumne11.13; 30.16,20
Mt. 22.37.
zeului tău cu toată*† inima ta şi
*†Cap. 4.29.
13 cu tot sufletul tău, să păzeşti poruncile Domnului şi rânduielile 13 *Cap. 6.24.
Lui, pe care ţi le poruncesc astăzi,
14 spre* binele tău? Iată, ale Dom- 14 *1 Împ. 8.27.
Neem. 9.6.
nului Dumnezeului tău sunt ceruPs. 68.33;
rile şi cerurile* cerurilor, pămân115.16; 148.4
**Gen. 14.19
15 tul** şi tot ce este pe el! Totuşi
Ex. 19.5.
Domnului I-a plăcut de părinţii*
Ps. 24.1.
tăi, ca să-i iubească, şi a ales să15 *Cap. 4.37.
mânţa lor după ei, pe voi, dintre
toate popoarele, ca în ziua aceasta.
16 Deci circumcideţi-vă inimileb* 16 *Lev. 26.41.
Ier. 4.4.
şi nu vă mai înţepeniţi grumazul.
Rom. 2.28,29
17 Pentru că D omnul Dumnezeul
vostru este Dumnezeul* dumne- 17 *Ios. 22.22.
Ps. 136.2.
zeilor şi Domnul** domnilor,
Dan. 2.47; 11.36
**Apoc. 17.14
Dumnezeul† cel mare, cel tare şi
†Cap. 7.21.
cel înfricoşător, care nu priveşte
††2 Cr. 19.7.
la înfăţişare††, nici nu ia*† mită;
Fap. 10.34.
*†Cap. 16.19
18 care face judecată* orfanului şi
văduvei şi iubeşte pe străin, ca 18 *Ex. 22.22.
Ps. 68.5; 146.9
să-i dea hrană şi îmbrăcăminte. Şi
19 să iubiţi* pe străin, pentru că aţi 19 *Lev. 19.34.
Ezec. 47.22.
fost străini în ţara Egiptului. Să
20 te temi* de Domnul Dumnezeul 20 *Mt. 4.10.
**Cap.11.22.
tău, să-I slujeşti şi să te alipeşti**
†Ps. 63.11.
de El şi să juri† pe Numele Lui.
21 El este lauda* ta şi El este Dum- 21 *Ex. 15.2.
Ps. 22.3; 109.1
nezeul tău, care a făcut pentru
Ier. 17.14.
**1 Sam. 12.24
tine aceste lucruri** mari şi în2 Sam. 7.23.
fricoşătoare pe care ţi le-au văzut
Ps. 106.21,22
22 ochii. Părinţii tăi au coborât în
46.27.
Egipt cu şaptezeci* de suflete şi 22 *Gen.
Ex. 1.5.
acum D omnul Dumnezeul tău
Fap. 7.14.
**Gen. 15.5;
te-a făcutc o mulţime ca stelele**
22.17.
cerurilor.
11 Deci să-L iubeşti* pe Domnul Amintirea
Dumnezeul tău şi să păzeşti** minunilor
făcute
cele de păzit ale Lui, şi rânduielile Lui şi judecăţile Lui şi po- 1 *Cap. 6.5;
10.12;
2 runcile Lui, în toate zilele. Şi să
30.16,20.
recunoaşteţi* astăzi voi, pentru că
**Zah. 3.7.
nu vorbesc cu fiii voştri care n-au
cunoscut şi n-au văzut pedeap- 2 *Cap. 8.5.
12

b Lit. „circumcideţi prepuţul inimii* voastre“

c Lit. „te-a pus“
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2 **Cap. 5.24.
†Cap. 7.19.

sa** D omnului Dumnezeului
vostru, măreţia Sa, mâna† Sa cea
3 tare şi braţul Său cel întins şi
3 *Ps. 78.12;
semnele* Sale şi faptele Sale pe
135.9.
care le-a făcut în ţara Egiptului,
lui Faraon, împăratului Egiptu4 *Ex. 14.27;
4 lui, şi întregii lui ţări; şi ce a făcut
14.28; 15.9,10
El oştirii Egiptului, cailor lui şi
Ps. 106.11.
carelor lui, cum a făcut să curgă*
apele Mării Roşii peste ei când
v-au urmărit şi Domnul i-a nimi5 cit până în ziua aceasta; şi ce
v-a făcut în pustiu, până când aţi
6 ajuns în locul acesta; şi ce a fă6 *Num.16.1,31;
cut lui Datan* şi lui Abiram, fiii
27.3.
**Num. 26.9.
lui Eliab, fiul lui Ruben, cum
Ps. 106.17.
pământul şi-a deschis gura şi în
mijlocul întregului Israel i-a înghiţit** cu familiile lor şi cu
corturile lor şi cu tot ce aveau.
7 Pentru că ochii* voştri au văzut
7 *Cap. 5.3;
7.19.
toată lucrarea cea mare a Domnului pe care a făcut-o.
8
Păziţi deci toată porunca pe
Binecuvântarea şi
care v-o poruncesc astăzi, ca să
blestemul
fiţi tari şi să intraţi şi să stăpâniţi* ţara în care treceţi ca s-o
8 *Cap. 31.7.
9 stăpâniţi; şi ca să vă lungiţi* ziIos. 1.6,7.
9 *Cap. 4.40;
lele în ţara pe care Domnul a ju5.16.
rat
părinţilor voştri s-o dea lor şi
Pr. 10.27.
**Ex. 3.8.
seminţei lor, ţară** în care curge
lapte şi miere.
10
Pentru că ţara în care intri ca
s-o stăpâneşti nu este ca ţara
Egiptului, din care aţi ieşit, unde
îţi semănai sămânţă şi o udai cu
piciorul, ca pe o grădină de zar11 zavaturi. Ci ţara în care treceţi
11 *Cap. 8.7.
ca s-o stăpâniţi este o ţară cu
munţi* şi văi, care se adapă din
12 ploaia cerurilor; ţară de care în12 *1 Împ. 9.3.
grijeşte Domnul Dumnezeul tău;
ochii Domnului Dumnezeului tău
sunt neîncetat asupra* ei, de la
începutul anului până la sfârşitul
13 anului. Şi va fi aşa: dacă veţi
13 *Lev. 26.3.
asculta* cu tot dinadinsul de poCap. 6.17;
7.12.
runcile Mele, pe care vi le po13 Vers. 22.
runcesc astăzi, ca să-L iubiţi**
**Cap. 10.12
Vers. 1.
pe Domnul Dumnezeul vostru şi
†Cap. 4.29.
să-I slujiţi cu toată† inima voas-

tră şi cu tot sufletul vostru, Eu 14 *Lev. 26.4.
Cap. 28.12.
voi da ţării voastre ploaie* la tim**Ioel 2.23.
Iac. 5.7.
pul ei, ploaia** timpurie şi ploaia
târziea; şi îţi vei strânge grâul şi
15 mustul şi untdelemnul. Şi voi da 15 *Ps. 104.14.
**Cap. 6.11.
iarbă* pe câmpul tău pentru aniIoel 2.19.
malele tale şi vei mânca** şi te
vei sătura.
16
Feriţi-vă ca nu cumva să vi se 16 *Cap. 29.18.
Iov 31.27.
amăgească inima* şi să vă abateţi
**Cap. 8.19;
şi să slujiţi** altor dumnezei şi
30.17.
6.15;
17 să vă închinaţi lor, şi să se aprin- 17 *Cap.
9.19.
dă* mânia Domnului împotriva
**1 Împ. 8.35
2 Cr. 6.26;
voastră şi să închidă cerurile**,
7.13.
ca să nu fie ploaie, şi ca pământul
†Cap. 4.26;
28.24; 30.18.
să nu-şi dea venitul şi să fiţi niIos. 23.13;
miciţi† repede din ţara cea bună
23.15,16.
pe care v-o dă Domnul.
18
Să vă puneţi deci aceste cu- Îndemn la
vinte ale Mele în inimă* şi în păzirea
poruncilor
suflet şi să le legaţi** ca semn
pe mâna voastră şi să vă fie ca 18 *Cap. 6.6;
32.46
19 fruntare între ochii voştri. Şi să
**Ex. 3.9,16
Cap. 6.8.
învăţaţi* în ele pe fiii voştri, vor19 *Cap. 4.9,10;
bind despre ele când eşti în casă
6.7.
şi când mergi pe drum şi când
Pr. 22.6.
20 te culci şi când te scoli. Şi să le 20 *Cap. 6.9.
scrii* pe uşorii casei tale şi pe
21 porţile tale: ca să se înmulţeas21 *Cap. 4.40;
că* zilele voastre şi zilele fiilor
6.2.
Pr. 3.2; 4.10;
voştri pe pământul pe care a
9.11.
jurat D omnul părinţilor voştri
**Ps. 72.5;
89.29.
că li-l va da, cât zilele cerurilor** deasupra pământului.
22
Pentru că, dacă veţi păzi* cu
6.17.
tot dinadinsul toată această 22 *Cap.
Vers. 13.
**Cap. 10.20;
poruncă pe care v-o poruncesc
30.20.
s-o faceţi: să iubiţi pe Domnul
Dumnezeul vostru, să umblaţi în
toate căile Lui şi să vă alipiţi**
23 de El, atunci D omnul va alun- 23 *Cap. 4.38;
9.5.
ga* toate aceste naţiuni dinain**Cap. 9.1.
tea voastră şi veţi stăpâni** naţiuni mai mari şi mai puter24 nice decât voi. Orice loc* unde va 24 *Ios. 1.3;
14.9.
călca talpa piciorului vostru va
**Gen. 15.18
fi al vostru; hotarul vostru va
Ex. 23.31.
Num. 34.3.
fi de la** pustiu până la Liban,
de la râu, râul Eufrat, până la
25 marea dinspre apus b . Nimeni*
7.24.
nu va putea sta înaintea voastră: 25 *Cap.
Ios. 1.5.
14

a Ploaia de toamnă şi ploaia de primăvară

b Marea Mediterană
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25 **Cap. 2.25.
†Ex. 23. 27.

D omnul Dumnezeul vostru va
pune teama de voi şi groaza**
de voi peste toată ţara pe care
o veţi călca, după cum† v-a spus
26 El. Iată*, vă pun înainte astăzi
26 *Cap. 30.1;
binecuvântarea şi blestemul: bi30.15,19.
27 necuvântarea*, dacă veţi ascul27 *Cap. 28.2.
ta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le po28
runcesc astăzi; şi blestemul*, dacă
28 *Cap. 28.15.
nu veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ci vă
veţi abate de la calea pe care
v-o poruncesc astăzi, umblând
după alţi dumnezei pe care nu
i-aţi cunoscut.
29
Şi va fi aşa: după ce Domnul
29 *Cap. 27.12.
Ios. 8.33.
Dumnezeul tău te va aduce în ţara
**Cap. 27.13
în care intri ca s-o stăpâneşti, vei
pune binecuvântarea* pe Muntele
Garizim şi blestemul** pe Munte30 *Ios. 4.19.
30 le Ebal. Nu sunt ei dincolo de Ior**Gen. 12.6.
dan, înapoia căii care priveşte
Jud. 7.1.
spre apusul soarelui, îna ţara canaaniţilor care locuiesc în câmpie în dreptul Ghilgalului*, lân31
gă stejarii lui More**? Pentru că
31 *Cap. 9.1.
veţi trece* Iordanul ca să intraţi şi
Ios. 1.11.
**Cap. 17.14
să stăpâniţi ţara pe care v-o dă
Ios. 21.43.
Domnul Dumnezeul vostru; şi o
veţi stăpâni** şi veţi locui în ea.
Şi să luaţi seama să împli32 *Cap. 5.32; 32
12.32.
niţi* toate rânduielile şi judecăţile pe care vi le pun astăzi înainte.
Locul de 12 Acestea* sunt rânduielile şi
închinare
judecăţile pe care să luaţi seama
ales de
să
le faceţi în ţara pe care ţi-o dă
Domnul
D omnul Dumnezeul părinţilor
1 *Cap. 6.1.
**Cap. 4.10.
tăi, ca s-o stăpâneşti, în toate zi1 Împ. 8.40.
2 lele cât veţi trăi** pe pământ. Să
nimiciţi* cu desăvârşire toate lo2 *Ex. 34.13.
Cap. 7.5.
curile
unde naţiunile pe care le
**2 Împ. 16.4;
veţi alunga au slujit dumnezeilor
17.10,11.
Ier. 3.6.
lor, pe munţii** cei înalţi şi pe
dealuri şi sub orice copac verde.
3 Şi să le dărâmaţi* altarele şi să
3 *Num. 33.52.
le sfărâmaţi statuile şi să le ardeţi
Jud. 2.2.
**Ex. 23.13.
cu foc aşerele şi să le tăiaţi chiPs. 16.4.
purile
dumnezeilor şi să le şterZah. 13.2.
geţi numele** din locul acela.
4
Voi să nu faceţi* aşa Dom4 *Vers. 31.
a Sau „care traversează“
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b Sau „pentru că“

5 nului

Dumnezeului vostru! Ci să
căutaţi locuinţa Sa la locul* pe
care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru dintre toate seminţiile
voastre, ca să-Şi pună Numele
6 acolo, şi să vii acolo; şi să aduceţi
acolo* arderile voastre de tot şi
jertfele voastre şi zeciuielile**
voastre şi darurile ridicate ale
mâinii voastre, şi promisiunile
voastre, şi darurile voastre de
bunăvoie, şi întâii-născuţi din
cirezile voastre şi din turmele
7 voastre. Şi acolo* să mâncaţi
înaintea Domnului Dumnezeului
vostru şi să vă bucuraţi**, voi şi
familiile voastre, de tot lucrul
mâinii voastre, cu careb te-a binecuvântat Domnul Dumnezeul
8 tău. Să nu faceţi cum facem noi
aici, astăzi, fiecare tot* ce este
9 drept în ochii săi. Pentru că încă
n-aţi ajuns la odihna* şi la moştenirea** pe care ţi-o dă Domnul
10 Dumnezeul tău. Dar, când veţi
trece* Iordanul şi veţi locui în
ţara pe care Domnul Dumnezeul
vostru vă face s-o moşteniţi şi
când vă va da odihnă** din partea tuturor vrăjmaşilor voştri de
jur-împrejur şi veţi locui în liniş11 te, atunci va fi un loc* pe care-l
va alege D omnul Dumnezeul
vostru, ca să facă să locuiască
Numele Său acolo; acolo să aduceţi tot ce vă poruncesc: arderile
voastre de tot şi jertfele voastre,
zeciuielile voastre şi darul ridicat
al mâinii voastre şi toate promisiunile voastre alese, pe care le
12 veţi promite Domnului. Şi să vă
bucuraţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru, voi şi fiii voştri şi
fiicele voastre şi robii voştri
şi roabele voastre şi levitul* care
este înăuntrul porţilor voastre,
pentru că el nu are** parte, nici
moştenire cu voi.
13
Ia aminte să nu aducic arderile tale de tot în orice* loc pe
14 care-l vei vedea, ci în locul* pe

c A aduce pe altar (vezi Lev. 14.20)

5 *Ex. 20.24.
Vers. 11,13.
Cap. 26.2.
Ios. 9.27.
1 Împ. 8.29.
2 Cr. 7.12.
Ps. 78.68.
6 *Lev. 17.3,4.
Cap. 14.22;
15.19,20.
**Vers. 17.

7 *Cap. 14.26.
**Lev. 23.40
Ecl. 3.12,13.

8 *Jud. 17.6;
21.25.
9 *Cap. 3.20;
25.19.
Ps. 95.11.
**Cap. 4.21.
10 *Cap. 11.31.
**Ios. 11.23.

11 *Cap. 14.23.
1 Împ. 8.29.
Ps. 78.68.

12 *Vers. 18,19.
Cap. 26.11-13
**Cap. 10.9;
14.29.

13 *Lev. 17.4.
14 *Vers. 11.

DEUTERONOM
care-l va alege Domnul într-una
din seminţiile tale, acolo să aduci arderile tale de tot şi acolo
să faci tot ce îţi poruncesc eu.
15 Totuşi, poţi să înjunghiia şi să
15 *Vers. 21.
mănânci carne după toată* pof**Vers. 22.
†Cap. 14.5;
ta sufletului tău în toate porţile
15.22.
tale, după binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău pe care
ţi-a dat-o: cel necurat** şi cel curat pot să mănânce din ea, ca† din
16
căprioară şi din cerb. Numai să
16 *Gen. 9.4.
nu mâncaţi sângele*; să-l vărsaţi
Lev. 7.26;
17.10.
pe pământ ca apa.
Cap. 15.23.
17
Nu poţi* să mănânci înăuntrul
17 *Vers. 26.
porţilor tale zeciuiala grâului tău
sau a mustului tău, sau a untdelemnului tău, sau întâii-născuţi din
cirezile tale sau din turmele tale,
nici vreuna din promisiunile pe
care le promiţi, nici darurile tale
de bunăvoie, nici darul ridicat al
18
mâinii
tale; ci să le mănânci*
18 *Vers. 11.
Cap. 14.23.
înaintea Domnului Dumnezeului
**Vers. 5.
tău, în locul pe care-l va alege**
†Vers. 12.
Domnul Dumnezeul tău, tu şi fiul
††Vers. 7.
Ecl. 3.12.
tău şi fiica ta şi robul tău şi roaba ta şi levitul† care este înăuntrul porţilor tale; şi să te bucuri††
înaintea Domnului Dumnezeului
tău de toate lucrurile pe care
19 *Cap. 14.27. 19 vei fi pus mâna. Fereşte-te să-l
părăseşti* pe levit în toate zilele
cât vei fi în ţara ta.
Când D omnul Dumnezeul
Interzicerea 20
de a mânca
tău
îţi
va lărgi hotarul, după cum*
sânge
ţi-a promis, şi vei zice: «Vreau să
20 *Gen. 15.18;
mănânc carne!», fiindcă sufletul
28.14.
Ex. 34.24.
tău doreşte să mănânce carne,
Cap. 11.24;
poţi să mănânci carne după toată
19.8.
21 pofta sufletului tău. Dacă locul
pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-Şi pună Numele
acolo va fi prea departe de tine,
atunci să înjunghii din boii tăi şi
din oile tale pe care ţi le-a dat
Domnul, cum ţi-am poruncit, şi să
mănânci în porţile tale, după toa22
tă pofta sufletului tău. Cum* se
22 *Vers. 15.
mănâncă şi căprioara şi cerbul,
aşa să mănânci din ele: cel necu-

13:2

rat şi cel curat, de asemenea, pot
din ele. Numai ia aminte 23 *Gen. 9.4.
Lev. 17.11;
să nu mănânci sângele*; pentru
17.14.
că sângele este viaţa; şi să nu măVers. 16.
24 nânci viaţa cu carnea. Să nu-l mănânci; să-l verşi pe pământ ca apa.
25 Să nu-l mănânci, ca să-ţi fie bine* 25 *Is. 3.10.
**Ex. 15.26.
ţie şi fiilor tăi după tine, dacă vei
Cap. 13.18.
1 Împ. 11.38.
face** ce este drept în ochii Dom26 nului. Dar să ridici cele sfinte ale 26 *Num. 5.9,10;
tale pe care le ai şi promisiunile*
18.19.
1 Sam. 1.21.
tale şi să mergi la locul pe care-l
27 va alege Domnul şi să jertfeşti*
1.5,9;
arderile-de-tot ale tale, carnea 27 *Lev.
1.13.
şi sângele, pe altarul Domnului
**Lev. 17.11
Dumnezeului tău; şi sângele
jertfelor tale să fie vărsat** pe
altarul Domnului Dumnezeului
28 tău, iar carnea s-o mănânci. Ia 28 *Cap. 4.40.
Vers. 25.
aminte şi ascultă toate aceste cuEcl. 8.12.
vinte pe care ţi le poruncesc, ca
să-ţi fie bine*, ţie şi fiilor tăi
după tine pentru totdeauna, dacă
vei face ce este bine şi drept în
ochii Domnului Dumnezeului tău.
29
După ce Domnul Dumnezeul 29 *Ex. 23.23.
Cap. 19.1.
tău va nimici* dinaintea ta naIos. 23.4.
ţiunile la care mergi să le stăpâneşti şi le vei alunga şi vei locui
30 în ţara lor, ia seama la tine însuţi 30 *Cap. 7.16.
să nu fii prins în cursă* după ele,
după ce vor fi nimicite dinaintea
ta; şi să nu întrebi de dumnezeii
lor, zicând: «Cum au slujit naţiunile acestea dumnezeilor lor? voi
31 face şi eu la fel». Tu* să nu faci 31 *Lev. 18.3,26.
2 Împ. 17.15
aşa Domnului Dumnezeului tău,
**Cap. 9.5.
pentru că ei au făcut dumnezei†Lev. 18.21;
20.2.
lor lor tot ce este urâciune**
Cap. 18.10.
înaintea Domnului, ce urăşte El,
Ps. 106.37.
căci chiar au ars† în foc şi pe
Ier. 32.35.
Ezec. 23.37.
fiii lor şi pe fiicele lor pentru
32 dumnezeii lor. Luaţi seama să fa- 32 *Cap. 4.2; 13.18
Ios. 1.7.
ceţi orice lucru* pe care vi-l po**Pr. 30.6.
runcesc; să nu adăugaţi** la el şi
Apoc. 22.18.
să nu scădeţi din el.
13 Dacă se va ridica între voi Interzicerea
un profet sau un visător* de vise idolatriei
şi-ţi va da** un semn sau o mi- 1 *Zah. 10.2.
**Mt. 24.24.
2 nune, şi s-ar împlini* semnul sau
2 *Cap. 18.22.
minunea despre care ţi-a vorbit,
Ier. 28.9.
23 mânca

a Să sacrifici animale
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când a zis: «Să mergem după**
alţi dumnezei» – pe care nu i-ai
3 cunoscut – «şi să le slujim», să
3 *Ex. 20.20.
nu asculţi de cuvintele acelui
Cap. 8.2.
Mt. 24.24.
profet sau ale acelui visător de vi1 Cor. 11.19.
se;
pentru că Domnul Dumnezeul
2 Tes. 2.11.
Apoc. 13.14.
vostru vă încearcă*, pentru a afla
**Cap. 6.5.
dacă-L iubiţi** pe Domnul Dumnezeul vostru cu toată inima voas4 *2 Împ. 23.3. 4 tră şi cu tot sufletul vostru. Voi
să umblaţi după* Domnul Dum1 Cr. 24.31.
**Cap. 10.20;
nezeul vostru şi să vă temeţi de
30.20.
El şi să păziţi poruncile Lui şi
să ascultaţi de glasul Lui şi să-I
slujiţi şi să vă alipiţi** de El.
5 Şi acel profet sau acel visător de
5 *Cap. 17.5;
vise să fie omorât*, pentru că a
18.20.
1 Împ. 18.40.
vorbit ca să vă abatăa de la DomIer. 14.15.
nul Dumnezeul vostru, care v-a
Zah. 13.3.
**Cap. 17.7;
scos din ţara Egiptului şi v-a răs22.21,22,24.
cumpărat din casa robilor, ca să
1 Cor. 5.13.
te depărteze de pe calea pe care
ţi-a poruncit D omnul Dumnezeul tău ca să umbli pe ea; şi să
cureţib răul** din mijlocul tău.
6
Dacă* fratele tău, fiul mamei
Pedeapsa
ispititorilor la
tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau
închinarea
soţia** sânului tău, sau prietenul
la idoli
tău,
care îţi este† ca sufletul tău,
6 *Cap. 17.2.
te
va
îndemna în taină, zicând:
**Gen. 16.5.
Cap. 28.54.
«Să mergem şi să slujim†† altor
Mica 7.5.
dumnezei», pe care nu i-ai cunos†1 Sam. 18.1;
18.3; 20.17.
7 cut nici tu, nici părinţii tăi, dintre
††Vers. 2.
dumnezeii popoarelor* care sunt
7 *Cap. 6.14.
împrejurul vostru, aproape de tine
sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealal8 tă margine a pământului, să nu
8 *Pr. 1.10.
**Cap. 7.2.
te învoieşti* cu el şi să nu-l asculţi; şi ochiul tău să nu-l cruţe,
nici să nu-ţi fie milă** de el, nici
9
să nu-l ascunzi, ci să-l omori*:
9 *Vers. 5.
mâna ta** să fie cea dintâi împoCap. 17.5.
**Lev. 24.14.
triva lui, ca să-l omori, şi pe urmă
Cap. 17.7.
10 mâinile întregului popor. Şi să-l
Fap. 7.58.
ucizi cu pietre, pentru că a căutat
să te îndepărteze de la Domnul
Dumnezeul tău, care te-a scos din
11
ţara
Egiptului, din casa robilor. Şi
11 *Cap. 17.13;
19.20.
tot* Israelul să audă şi să se tea-

mă şi să nu mai facă acest rău
în mijlocul tău.
12
Când, într-una din cetăţile tale, pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău, ca să locuieşti acolo,
13 vei auzi* spunându-se: «Nişte
oameni, fii* ai lui Belialc, au ieşit
din mijlocul** vostru şi au ademenit† pe locuitorii cetăţii lor,
zicând: «Să mergem†† şi să slujim altor dumnezei», pe care nu
14 i-aţi cunoscut, atunci să cauţi şi
să cercetezi şi să întrebi cu deamănuntul; şi, iată, dacă este
adevărat, lucru întemeiat, această
urâciune s-a întâmplat în mijlocul
15 tău, să loveşti pe toţi locuitorii
cetăţii aceleia cu ascuţişul sabiei,
nimicind-o* cu totul şi tot ce este
în ea, chiar şi animalele ei, cu as16 cuţişul sabiei. Şi să strângi toată
prada ei în mijlocul pieţeid şi
să arzi* de tot cu foc cetatea şi
toată prada ei, pentru D omnul
Dumnezeul tău; şi ea să fie o movilă** pentru totdeauna; să nu se
17 mai construiască din nou. Şi nimic din lucrul blestemate* să nu
se lipească de mâna ta, ca Domnul să Se întoarcă din furia**
mâniei Sale şi să-ţi arate milă şi
să Se îndure† de tine şi să te înmulţească, după cum†† a jurat pă18 rinţilor tăi, dacă vei asculta de
glasul D omnului Dumnezeului
tău, ca să păzeşti* toate poruncile
Lui, pe care ţi le poruncesc astăzi,
ca să faci ce este drept în ochii
Domnului Dumnezeului tău.
14 Voi sunteţi fii* ai Domnului
Dumnezeului vostru: să nu vă faceţi** tăieturi şi să nu vă radeţi
2 între ochi pentru un mort. Pentru
că tu* eşti un popor sfânt pentru
D omnul Dumnezeul tău şi pe
tine te-a ales ca să-I fii popor**
deosebit între toate popoarele
care sunt pe faţa pământului.
3
Să nu mănânci nici o urâciu4 ne*. Acestea* sunt animalele pe

a Lit. „a vorbit abatere“ b Lit. „să nimiceşti prin foc“ c Sau „Nişte oameni
de nimic“ d Sau „locului deschis“ e Sau „dat nimicirii“
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12 *Ios. 22.11.

13 *Iuda 19.
**1 Ioan 2.19
†2 Împ. 17.21
††Vers. 2,6.

15 *Ex. 22.20.
Vers. 5.
Ios. 6.17,21.

16 *Cap. 7.25;
7.26.
Ios. 6.24.
**Ios. 8.28.
Is. 17.1;
25.2.
Ier. 49.2.
17 *Ios. 6.18.
**Ex. 32.12.
Num. 25.4.
Ios. 6.26.
†Cap. 30.3.
††Gen. 22.17;
26.4,24;
28.14.
18 *Cap. 12.25;
12.28,32.

Oprirea
tăieturilor
1 *Gal. 3.26.
**Lev. 19.28.
Ier. 16.6;
41.5; 47.5.
1 Tes. 4.13.
2 *Lev. 20.26.
Cap. 7.6;
26.18,19.
**Ex. 19.5.

Animalele
curate şi
necurate
3 *Ezec. 4.14.
Fap. 10.14.
4 *Lev. 11.2.

DEUTERONOM
care le veţi mânca: boul, oaia
5 şi capra, cerbul şi căprioara şi
bivolul şi zimbrul şi capra neagră şi capra sălbatică şi girafa.
6 Şi dintre animale, orice animal
care are copita despicată şi piciorul complet despărţit în două
copite şi care rumegă, pe aces7 *Ps. 104.18. 7 tea să le mâncaţi. Din cele care
rumegă şi din cele care au copita
despicată şi despărţită, numai pe
acestea să nu le mâncaţi: cămila
şi arnebetula şi şafanula*, pentru că rumegă, dar n-au copita
despicată: să vă fie necurate;
8 şi porcul să vă fie necurat, pentru
8 *Lev. 11.26;
că are copita despicată, dar nu
11.27.
rumegă; să nu mâncaţi din carnea lor şi să nu vă atingeţi* de
trupul lor mort.
9
Dintre toate câte sunt în ape,
9 *Lev. 11.9.
pe acestea să le mâncaţi*: să mâncaţi tot ce are aripioare şi solzi.
10 Dar să nu mâncaţi tot ce nu are aripioare şi solzi; să vă fie necurate.
11
Puteţi să mâncaţi orice pasă12
re
curată.
Iar acestea sunt cele
12 *Lev. 11.13.
din care să nu mâncaţi*: vulturul
13 şi uliul şi vulturul de mare; şi şorecarul şi şoimul şi gaia, după
14 felul lor; şi orice corb, după fe15 lul său; şi struţul şi bufniţa şi
pescăruşul şi coroiul, după felul
16 lor; şi huhurezul şi ibisul şi
17 lebăda; şi pelicanul şi vulturul
18 hoitar şi eretele; şi barza şi corbul de mare, după felul lor, şi
19 *Lev. 11.20; 19 pupăza şi liliacul. Şi orice târâ11.21,23.
toare* înaripatăb să vă fie necu20 rată; să nu se mănânce. Puteţi să
mâncaţi orice zburătoare curată.
21
Să nu mâncaţi* din nici un
21 *Lev. 17.15;
trup mort; să-l dai străinului care
22.8.
Ezec. 4.14;
este înăuntrul porţilor tale ca să-l
44.31.
mănânce sau să-l vinzi străinului;
**Vers. 2.
†Ex. 23.19;
pentru că tu eşti un popor** sfânt
34.26.
pentru Domnul Dumnezeul tău.
Să nu fierbi† un ied în laptele
Zeciuielile
mamei sale.
22 *Lev. 27.30. 22
Să dai zeciuială* negreşit din
Cap. 12.6,17.
tot venitul seminţei tale care iese
Neem. 10.37.
a Animal necunoscut la noi

15:2

din ogorul tău, an de an. Şi 23 *Cap. 12.5,7;
12.17,18.
să mănânci* înaintea Domnului
**Cap. 15.19;
15.20.
Dumnezeului tău în locul pe ca†Cap. 4.10.
re-l va alege El, ca să facă să
Ps. 2.11;
111.10; 147.11
locuiască acolo Numele Său: zeIs. 8.13.
ciuiala din grâul tău, din mustul
Ier. 32.39,40.
tău şi din untdelemnul tău, şi întâii-născuţi** din cirezile tale şi
din turmele tale, ca să înveţi să
te temi† de Domnul Dumnezeul
24 tău în toate zilele. Şi, dacă va fi 24 *Cap. 12.21.
prea lung drumul pentru tine, aşa
că nu le poţi duce, fiindcă locul
pe care Şi-l va alege D omnul
Dumnezeul tău ca să-Şi pună*
Numele acolo va fi prea departe
de tine când te va binecuvânta
25 D omnul Dumnezeul tău, atunci
să le schimbi pentru bani şi banii
să-i legi bine în mâna ta şi să
mergi la locul pe care-l va alege
26 D omnul Dumnezeul tău. Şi să 26 *Cap. 12.7,18;
26.11.
dai banii pe tot ce-ţi doreşte
sufletul: pe boi sau pe oi, pe vin
sau pe băutură tare sau pe orice-ţi pofteşte sufletul şi să mănânci* acolo înaintea Domnului
Dumnezeului tău şi să te vese27 leşti, tu şi casa ta. Şi să nu-l pă27 *Cap. 12.19.
răseşti pe levitul* care este înă**Num. 18.20
Cap. 18.1,2.
untrul porţilor tale, pentru că el
nu are** parte, nici moştenire
cu tine.
28
La sfârşitul fiecăror* trei ani 28 *Cap. 26.12.
Amos 4.4.
să scoţi toate zeciuielile venitului
tău din anul acela şi să le pui
29 înăuntrul porţilor tale. Şi să vină 29 *Cap. 10.9;
12.12.
levitul – pentru că el nu are* par**Cap. 6.11;
26.12.
te, nici moştenire cu tine – şi
Is. 1.17.
străinul şi orfanul şi văduva care
†Cap. 15.10.
sunt înăuntrul porţilor tale şi să
Pr. 3.9,10.
Mal. 3.10.
mănânce şi să se sature**; ca
Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze† în tot lucrul mâinii
tale pe care-l faci.
La sfârşitul fiecăror* şapte Anul iertării
15
datoriilor
2 ani să faci o iertarec. Şi acesta este
1
*Ex. 21.2.
felul iertării: oricine a împrumuCap. 31.10.
tat pe cineva să-şi ia înapoi mâIer. 34.14.
na de la împrumutul pe care l-a
împrumutat aproapelui său; să
23

b Sau „insectă zburătoare“
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3 *Cap. 23.20.

4 *Cap. 28.8.

5 *Cap. 28.1.

6 *Cap. 28.12;
28.44.
**Cap. 28.13
Pr. 22.7.

7 *Vers. 11.
1 Ioan 3.17.

8 *Lev. 25.35.
Mt. 5.42.
Lc. 6.34,35.
Gal. 2.10.
9 *Vers. 1.
**Cap.28.54.
Pr. 23.6;
28.22.
Mt. 20.15.
†Ex. 22.23.
Cap. 24.15.
Iov 34.28.
Iac. 5.4.
††Mt. 25.41.
10 *2 Cor. 9.5,7.
**Cap. 14.29;
24.19.
Ps. 41.1.
Pr. 22.9.

11 *Mt. 26.11.
Mc. 14.7.
Ioan 12.8.

15:3

nu-l ceară de la aproapele său şi
de la fratele său, pentru că s-a
3 vestit iertarea D omnului. De la
străin* poţi să ceri, dar mâna ta
să lase ceea ce este al tău la fra4 tele tău; numai că nu va fi la tine
nici un sărac, pentru că Domnul
te va binecuvânta* mult în
ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău de moştenire, ca s-o
5 stăpâneşti, numai dacă vei asculta cu tot dinadinsul de glasul* Domnului Dumnezeului tău,
ca să iei seama să împlineşti toată porunca aceasta pe care ţi-o po6 runcesc astăzi. Pentru că Domnul
Dumnezeul tău te va binecuvânta, cum ţi-a promis, şi vei da cu
împrumut* multor naţiuni, dar tu
nu vei lua cu împrumut; şi tu vei
stăpâni** peste multe naţiuni, dar
ele nu vor stăpâni peste tine.
7
Dacă va fi între voi un sărac, unul dintre fraţii tăi, în una
din porţile tale, în ţara ta pe care
ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău,
să nu-ţi împietreşti* inima, nici
să nu-ţi închizi mâna către fra8 tele tău cel sărac, ci să-ţi deschizi* de bunăvoie mâna şi să-l
împrumuţi cu oricât îi va trebui
pentru nevoia lui în care duce
9 lipsă. Ia seama la tine însuţi să nu
fie în inima ta un gând răua, zicând: «Se apropie anul al şaptelea, anul* iertării!» şi ochiul tău
să fie rău** împotriva fratelui
tău sărac şi să nu-i dai, şi el
să strige† împotriva ta către
Domnul şi să fie păcat†† în tine.
10 Să-i dai negreşit şi inima ta să
nu fie tristă* când îi dai; căci
pentru lucrul acesta** te va binecuvânta Domnul Dumnezeul
tău în toată lucrarea ta şi în ori11 ce va face mâna ta. Pentru că
săracii* nu vor lipsi în ţara ta,
de aceea îţi poruncesc, zicând:
«Deschide-ţi mâna larg faţă de
fratele tău, faţă de cel nevoiaş al
tău şi faţă de săracul din ţara ta».
a Lit. „al lui Belial“
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Dacă fratele* tău, un evreu
sau o evreică, se va vinde ţie şi-ţi
va sluji şase ani, atunci în anul al
şaptelea să-l laşi să plece liber
13 de la tine. Şi, când îl vei lăsa să plece liber de la tine, să nu-l laşi să
14 plece cu mâna goală. Să-l împodobeşti cu daruri din turmele tale
şi din aria ta şi din teascul tău,
cu ce te-a binecuvântat* D om15 nul Dumnezeul tău. Şi să-ţi aduci
aminte* că ai fost rob în ţara Egiptului şi că D omnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat; de
aceea îţi poruncesc lucrul acesta
16 astăzi. Şi va fi aşa: dacă el* îţi
va zice: «Nu vreau să ies de la
tine!», fiindcă te iubeşte pe tine
şi casa ta, pentru că îi este bine
17 la tine, atunci să iei o sulă şi să-i
străpungi urechea la uşă şi să-ţi
fie rob pentru totdeauna. Şi aşa
18 să faci şi roabei tale. Să nu-ţi vină greu când îl vei lăsa să plece
liber de la tine, pentru că, slujindu-ţi şase ani, ţi-a fost dublul
muncii* unui slujitor plătit; şi
D omnul Dumnezeul tău te va
binecuvânta în tot ce faci.
19
Să sfinţeşti pentru D omnul
Dumnezeul tău orice întâi-născut* de parte bărbătească care se
va naşte din vacile tale şi din oile tale. Să nu lucrezi cu întâiulnăscut al vacii tale, nici să nu
tunzi pe întâiul-născut al oilor tale.
20 Să-l mănânci înaintea* D omnului Dumnezeului tău an după an,
21 tu şi casa ta, în locul pe care Şi-l
va alege Domnul. Iar dacă are un
defect*, dacă este şchiop sau orb,
sau cu orice defect rău, să nu-l
jertfeşti Domnului Dumnezeului
22 tău. Să-l mănânci înăuntrul porţilor tale, cel necurat* şi cel curat deopotrivă, ca şi din căprioară şi din
23 cerb. Numai să nu mănânci sângele* lui; să-l verşi pe pământ ca apa.
16 Păzeşte luna* Abibb şi ţine
Paştele** Domnului Dumnezeului tău, pentru că în luna Abib
12

b Sau „Spicelor“

Eliberarea
robilor
cumpăraţi
12 *Ex. 21.2.
Lev. 25.39.
Ier. 34.14.
14 *Pr. 10.22.

15 *Cap. 5.15;
16.12.

16 *Ex. 21.5,6.

18 *Is. 16.14;
21.16.

Sfinţirea
întâiului-născut dintre vite
19 *Ex. 13.2;
34.19.
Lev. 27.26.
Num. 3.13.
20 *Lev. 7.12.
Cap. 12.5-7;
12.17; 14.23.
21 *Lev. 22.20.
Cap. 17.1.

22 *Cap. 12.15;
12.22.
23 *Gen. 9.4.
Cap. 12.16,23

Paştele
1 *Ex. 12.2;
13.4; 34.18.
**Num. 8.16

DEUTERONOM 16:21
1 †Ex. 2.29,42

te-a scos D omnul Dumnezeul
2 *Num. 28.19. 2 tău din Egipt, noaptea†. Şi să
**Cap. 12.5;
jertfeşti paştele Domnului Dum12.26.
nezeului tău din* turmă sau din
cireadă în locul** pe care-l va
alege Domnul Dumnezeul tău, ca
să facă să locuiască Numele
3 Său acolo. Să nu le mănânci cu
3 *Ex. 12.15;
12.19,39;
aluat*; şapte zile să le mănânci
13.3,6,7;
cu azime, pâinea întristării, pen34.18.
tru că ai ieşit în grabă din ţara
**Cap. 4.9.
Egiptului, ca să-ţi aduci aminte
de ziua ieşirii tale din ţara Egiptului în toate** zilele vieţii
4 tale. Şi şapte zile să nu se vadă
4 *Ex. 13.7.
**Ex. 12.10;
aluat* la tine, în toate hotarele
34.25.
tale; şi, din carnea** pe care o
vei înjunghia seara, în cea dintâi
zi, să nu-ţi rămână peste noapte
5 până dimineaţă. Nu poţi jertfi
paştele în oricare din porţile tale
pe care ţi le dă D omnul Dum6 nezeul tău. Ci, în locul* pe care îl
6 *Cap. 12.5.
**Ex. 12.6.
va alege D omnul Dumnezeul
tău, ca să facă să locuiască Numele Său în el, acolo să jertfeşti
paştele, seara**, la apusul soarelui, pe timpul când ai ieşit din
7 Egipt. Şi să frigi* şi să mănânci
7 *Ex. 12.8,9.
în locul pe care Şi-l va alege
2 Cr. 35.13.
D omnul Dumnezeul tău, şi dimineaţa să te întorci şi să te duci
8 la corturile tale. Şase zile să mă8 *Num. 28.25.
nânci azime, iar în ziua a şaptea*
**Ex. 12.16;
13.6.
să fie o adunare** de sărbătoarea
Lev. 23.8.
pentru Domnul Dumnezeul tău;
să nu faci nici o lucrare.
Sărbătoarea 9
Să-ţi numeri şapte* săptăSăptămânilor
mâni; de când vei începe să pui
9 *Ex. 23.16;
secera în grâu, să începi să numeri
34.22.
Lev. 23.15. 10 şapte săptămâni. Şi să ţii sărbăNum. 28.26.
toarea Săptămânilor pentru DomFap. 2.1.
nul Dumnezeul tău, cu prezenta10 *Vers. 17.
rea unui dar de bunăvoie al mâi1 Cor. 16.2.
nii tale, pe care-l vei da după cum
te va fi binecuvântat* D omnul
11
Dumnezeul tău. Şi să te bucuri*
11 *Cap. 12.7;
12.18.
înaintea Domnului Dumnezeului
Vers. 14.
tău, tu şi fiul tău şi fiica ta şi
robul tău şi roaba ta şi levitul
care este înăuntrul porţilor tale,
a Sau „solemnă“

şi străinul** şi orfanul şi vădu- 11 **Cap. 14.29
va, care sunt în mijlocul tău, în
locul pe care-l va alege Domnul
Dumnezeul tău, ca să facă să lo12 cuiască Numele Său acolo. Şi să-ţi
aduci aminte* că ai fost rob în 12 *Cap. 15.15.
Egipt şi să ţii şi să împlineşti
aceste rânduieli.
13
Să ţii* sărbătoarea Corturilor Sărbătoarea
şapte zile, când vei fi adunat Corturilor
roadele din aria ta şi din teascul 13 *Ex. 23.16.
Lev. 23.34.
14 tău. Şi să te bucuri* la sărbătoaNum. 29.12.
rea ta, tu şi fiul tău şi fiica ta şi
robul tău şi roaba ta şi levitul 14 *Neem. 8.9.
şi străinul şi orfanul şi văduva,
care sunt înăuntrul porţilor tale.
15 Şapte* zile să ţii sărbătoarea 15 *Lev. 23.39;
23.40.
pentru Domnul Dumnezeul tău în
locul pe care-l va alege Domnul;
pentru că D omnul Dumnezeul
tău te va binecuvânta în tot venitul tău şi în tot lucrul mâinilor
tale; şi să ai bucurie deplină.
16
De trei* ori pe an, toată par- 16 *Ex. 23.14;
23.17; 34.23.
tea bărbătească a ta să se înfă**Ex. 23.15;
ţişeze înaintea Domnului Dum34.20.
nezeului tău în locul pe care-l
va alege: la sărbătoarea Azimelor şi la sărbătoarea Săptămânilor şi la sărbătoarea Corturilor;
şi ei să nu se înfăţişeze** înaintea D omnului cu mâna goală:
17 fiecare potrivit darului mâinii sa17 *Vers. 10.
le, după binecuvântarea* Domnului Dumnezeului tău, pe care
ţi-o va da.
18
Să-ţi pui judecători* şi suDatoriile
b
judecătorilor
praveghetori în toate porţile tale,
pe care ţi le dă D omnul Dum1.16.
nezeul tău în seminţiile tale, şi ei 18 *Cap.
1 Cr. 23.4;
să judece poporul cu judecată
26.29.
Cr. 19.5,8.
19 dreaptă. Să nu strâmbi* judecata; 19 2*Ex.
23.2,6.
să nu priveşti la înfăţişare**, nici
Lev. 19.15.
**Cap. 1.17.
să nu iei† mită; pentru că mita
Pr. 24.23.
orbeşte ochii înţelepţilor şi suceş†Ex. 23.8.
Pr. 17.23.
20 te cuvintele celor drepţi. Să urEcl. 7.7.
măreşti dreptatea şi numai drep- 20 *Cap. 4.1.
Ezec. 18.5,9.
tatea, ca să trăieşti* şi să stăpâneşti ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.
Să nu-ţi plantezi vreun copac Idolii şi stâlpii
21

b Sau „cărturari“
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21 *Ex. 34.13.
2 Împ.17.16;
21.3.
2 Cr. 33.3.
22
22 *Lev. 26.1.

ca aşeră* lângă altarul Domnului
Dumnezeului tău, pe care ţi-l
vei face. Nici să nu-ţi ridici* vreo
statuie, pe care o urăşte Domnul
Dumnezeul tău.
Închinarea 17 Să nu jertfeşti* D omnului
la idoli şi
Dumnezeului tău nici bou, nici
pedeapsa
oaiea, care să aibă vreun defect
1 *Cap. 15.21.
sau vreun rău; pentru că este o
Mal. 1.8,13;
urâciune înaintea Domnului Dum1.14.
nezeului tău.
2
Dacă se va găsi* în mijlocul tău,
2 *Cap. 13.6.
în vreuna din porţile tale pe care
**Ios. 7.11;
7.15; 23.16.
D omnul Dumnezeul tău ţi
Jud. 2.20.
le dă, un bărbat sau o femeie
2 Împ. 18.12.
Osea 8.1.
care să facă ce este rău în ochii
Domnului Dumnezeului tău, căl3 când** legământul Lui, şi care
3 *Ex. 22.20.
să meargă şi să slujească altor*
**Cap. 4.19.
Iov 31.26.
dumnezei şi să se închine lor:
†Ier. 7.22;
fie soarelui**, fie lunii, fie vreu7.23,31;
19.5; 32.35.
nuia din oştirea cerurilor, ceea
4
ce n-am poruncit†, şi ţi se va
4 *Cap. 13.12;
13.14.
spune* şi vei auzi, atunci să cercetezi bine; şi, iată, dacă este
adevărat, dacă lucrul este întemeiat, dacă s-a făcut această urâ5 *Lev. 24.14; 5 ciune în Israel, atunci să scoţi
24.16.
afară la porţile tale pe acel bărCap. 13.10.
bat sau pe acea femeie care a făIos. 7.25.
cut acest lucru rău, bărbatul sau
femeia, şi să-i ucizi* cu pietre, ca
6 să moară. După mărturiab* a doi
6 *Num. 35.30.
martori sau a trei martori să fie oIoan 8.17.
2 Cor. 13.1.
morât cel care va muri: să nu fie
1 Tim. 5.19.
omorât după mărturia unui singur
Ev. 10.28.
7 *Lev. 24.14. 7 martor. Mâna* martorilor să fie
Cap. 13.9.
cea dintâi asupra lui ca să-l oFap. 7.58.
**Cap. 13.5;
moare şi după aceea mâna în19.19.
tregului popor. Şi să cureţi**
1 Cor. 5.13.
răul din mijlocul tău.
Când se va ivi un caz prea
8
Hotărâri în
locul ales de
greu* de judecat pentru tine, înDomnul
tre sânge** şi sânge, între ceartă şi ceartă şi între lovitură şi lo8 *2 Cr. 19.10.
Hag. 2.11.
vitură, cazuri de neînţelegeri înă**Ex. 21.13;
untrul porţilor tale, atunci să te
21.20; 22.2.
Num. 35.11.
ridici şi să te sui† la locul pe caCap. 19.4,10.
re-l va alege D omnul Dumne†Ps. 122.5.
9 zeul tău. Şi să vii* la preoţii, la
9 *Ier. 18.18.
leviţii şi la judecătorul** care
Mal. 2.7.
**Cap. 19.17
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a Sau „capră“

b Lit. „gura“

va fi în acele zile şi să întrebi şi 9 †Ezec. 44.24.
ei îţi vor spune† hotărârea de
10 judecată. Şi să faci după hotărârea cuvântului pe care ţi-l vor
spune ei din locul pe care-l va
alege Domnul şi să iei seama să
faci după toate cele ce te vor în11 văţa ei. Să faci după legea pe care
te vor învăţa ei şi după judecata
pe care ţi-o vor spune ei: să nu te
abaţi nici la dreapta, nici la stânga de la cuvântul pe care ţi-l vor
12 spune ei. Şi bărbatul* care s-ar 12 *Num. 15.30
Osea 4.4.
purta cu mândrie, încât să nu as**Cap.18.5,7
culte de preotul care stă** să slu†Cap. 1.43;
18.20.
jească acolo înaintea Domnului
††Cap. 13.5.
Dumnezeului tău sau de judecător, bărbatul acela să moară†; şi
13 să cureţi†† răul din Israel. Şi tot 13 *Cap. 13.11;
19.20.
poporul să audă şi să se teamă
şi să nu se mai mândrească*.
14
După ce vei intra în ţara pe Lege pentru
care ţi-o dă Domnul Dumnezeul împărat
tău şi o vei stăpâni* şi vei locui 14 *Cap. 11.31.
Ios. 21.43.
în ea şi vei zice: «Voi pune un
**1 Sam. 8.5;
împărat** peste mine, asemeni
8.19,20;
10.19.
tuturor naţiunilor care sunt îm15 prejurul meu!», să pui împărat 15 *1 Sam. 9.15;
10.24; 16.12.
peste tine pe acela pe care-l va
1 Cr. 22.10.
alege* Domnul Dumnezeul tău:
**Ier. 30.21.
să pui împărat peste tine din**
mijlocul fraţilor tăi; nu poţi să
pui peste tine un om străin, care
16 nu este fratele tău. Numai să nu 16 *1 Împ. 4.26;
10.26,28.
aibă* mulţi cai; şi să nu întoarPs. 20.7.
că** pe popor în Egipt, ca să
**Is. 31.1.
Ezec. 17.15.
aibă mulţi cai; pentru că Domnul
†Ex. 13.17.
v-a zis†: «Să nu vă mai întoarNum. 14.3,4.
††Ier. 42.15.
17 ceţi†† pe această cale». Şi să nu
11.5.
aibă multe soţii*, ca să nu i se a- 17 Osea
*1 Împ. 11.3;
bată inima; şi nici să nu-şi strân11.4.
18 gă mult argint şi aur. Şi va fi 18 *2 Împ. 11.12
aşa: când va şedea* pe tronul
**Cap. 31.9;
31.26.
împărăţiei sale, îşi va scrie o co2 Împ. 22.8.
pie a acestei legi într-o carte, după
cea care este înaintea** preo19 ţilor, a leviţilor. Şi ea să fie cu* 19 *Ios. 1.8.
Ps. 119.97;
el şi să citească în ea în toate
119.98.
zilele vieţii sale, ca să înveţe să
se teamă de Domnul Dumnezeul
său, ca să păzească toate cuvin-

DEUTERONOM
tele legii acesteia şi rânduielile
20 *Cap. 5.32. 20 acestea, ca să le facă; pentru
1 Împ. 15.5.
ca să nu i se înalţe* inima mai
presus de fraţii săi şi să nu se
abată nici la dreapta, nici la
stânga, de la poruncă; pentru ca
să-şi lungească zilele în împărăţia sa, el şi fiii lui, în mijlocul
lui Israel.
Întreţinerea 18 Preoţii, leviţii şi toată seminpreoţilor
ţia lui Levi nu vor avea* parte,
1 *Num. 18.20;
nici moştenire în Israel; ei să
26.62.
mănânce jertfele prin foc** ale
**Num. 18.8;
18.9.
D
omnului şi care sunt moşteni1 Cor. 9.13.
2 rea Lui. Nu vor avea moştenire
între fraţii lor; Domnul este moştenirea lor, cum le-a spus.
3
Şi acesta să fie dreptul preo3 *Lev. 7.30-34
ţilor de la popor, de la cei care înjunghie jertfă, fie bou fie oaie:
să dea* preotului spata şi amân4 *Ex. 22.29.
4 două fălcile şi pântecele a. Să-i
Num. 18.12;
dai pârga* din grâul tău, din mus18.24.
tul tău şi din untdelemnul tău,
5 şi pârga tunsului oilor tale. Pen5 *Ex. 28.1;
tru că pe el l-a ales* D omnul
29.9.
**Num. 3.10.
Dumnezeul
tău dintre toate seCap. 10.8;
minţiile tale ca să stea** să slu17.12.
jească în Numele Domnului, el
şi fiii săi, în toate zilele.
Şi, dacă va veni un levit din
6
6 *Num. 35.2;
vreuna din porţile tale din tot Is35.3.
**Cap. 12.5.
raelul unde locuieşte* temporar
şi va veni după tot dorul sufletului său în locul pe care-l va a7
lege** Domnul şi va sluji în Nu7 *2 Cr. 31.2.
mele D omnului Dumnezeului
său, ca* toţi fraţii săi leviţi, care
stau acolo înaintea D omnului:
8
el va avea o porţie* de mâncat
8 *2 Cr. 31.4.
deopotrivă, pe lângă ce a vândut
Neem. 12.44;
12.47.
din averea lui părintească.
După ce vei intra în ţara pe
Interzicerea 9
ocultismului
care ţi-o dă Domnul Dumnezeul
tău, să nu te înveţi* să faci după
9 *Lev. 18.26.
10 urâciunile acelor naţiuni. Să nu
10 *Lev. 18.21.
se găsească la tine cineva care
**Lev. 19.26.
Num. 22.7;
să treacă* pe fiul său sau pe fii23.23.
ca sa prin foc, ghicitor**, pre†Ex. 7.11; 22.18
Dan. 2.2.
zicător al viitorului, sau ferme11 cător, sau vrăjitor†, sau descân-
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tător*, sau unul care întreabă** 11 *Is. 47.9,12.
**Lev.19.31;
duhurile, sau spiritist, sau unul
20.6,27.
1 Sam. 28.7.
12 care cheamă morţii. Pentru că
Is. 8.19.
oricine face aceste lucruri este o
urâciune înaintea D omnului şi
18.24;
pentru aceste* urâciuni îi alungă 12 *Lev.
18.25.
Cap. 9.4.
D omnul Dumnezeul tău dina13 intea ta. Tu să fii* corect în totul 13 *Gen. 6.9;
17.1.
14 cu Domnul Dumnezeul tău. PenMt. 5.48.
tru că aceste naţiuni pe care le
vei alunga ascultă* de prezică- 14 *2 Împ. 21.6.
tori ai viitorului şi de ghicitori;
dar ţie Domnul Dumnezeul tău
nu ţi-a permis aşa ceva.
D omnul Dumnezeul tău îţi Promisiunea
15
marelui
va ridica un Profet* din mijlocul
Profet
tău, dintre fraţii tăi, asemenea
16 mie: de El să ascultaţi! Este în- 15 *Mt. 21.11.
Lc. 2.25;
tocmai cum ai dorit de la D om7.16; 24.19.
Ioan 1.21,25;
nul Dumnezeul tău în Horeb, în
1.45; 4.19.
ziua adunării*, zicând: «Să nu
Fap. 3.22; 7.37
mai aud** glasul Domnului Dum9.10.
nezeului meu şi să nu mai văd 16 *Cap.
**Ex. 20.19.
Ev. 12.19.
focul acesta mare, ca să nu mor».
17 Şi Domnul mi-a zis: «Bine* au 17 *Cap. 5.28.
18 spus ce au spus. Le voi ridica un 18 *Is. 51.16.
Ioan 17.8.
Profet dintre fraţii lor, asemenea
**Ioan 4.25;
ţie, şi voi pune* cuvintele Mele
8.28;
12.49,50.
în gura Lui şi El le va spune**
19 tot ce-I voi porunci. Şi va fi aşa: 19 *Fap. 3.23.
Ev. 12.25.
oricui* nu va asculta de cuvintele
Mele pe care le va spune El în
Numele Meu, îi voi cere socotea20 lă. Dar profetul* care s-ar îngâm- 20 *Cap. 13.5;
17.12.
fa să vorbească în Numele Meu
Ier. 14.14,15.
un cuvânt pe care nu l-am porunZah. 13.3.
**Cap. 13.1,2
cit să-l spună sau care va vorbi**
Ier. 2.8.
în numele altor dumnezei, profe21 tul acela să moară». Şi, dacă vei
zice în inima ta: «Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu l-a
22 spus Domnul?» Când un profet 22 *Ier. 28.9.
va vorbi* în Numele Domnului
**Cap. 13.2.
Vers. 20.
şi lucrul acela nu se va împlini**, nici nu se va întâmpla, acela este cuvântul pe care nu l-a
spus Domnul; profetul l-a spus cu
îngâmfare: să nu te temi de el.
de
19 Când D omnul Dumnezeul Cetăţile
scăpare
tău va nimici* naţiunile acestea,
a căror ţară ţi-o dă Domnul Dum- 1 *Cap. 12.29.

a Lit. „stomacul“
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2 *Ex. 21.13.
Num. 35.10;
35.14.
Cap. 4.41.
Ios. 20.2.

4 *Num. 35.15
Cap. 4.42.

6 *Num. 35.12

8 *Gen. 15.18.
Cap. 12.20.

9 *Cap. 6.5.
**Ios. 20.7,8.

10 *Num. 35.33.
Cap. 21.1-9.

11 *Cap. 27.24.
Pr. 28.17.
1 Ioan 3.15.
**Ex. 21.12.
Num. 35.16;
35.24.
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nezeul tău, şi le vei alunga şi
vei locui în cetăţile lor şi în casele
2 lor, să-ţi desparţi* trei cetăţi în
mijlocul ţării pe care ţi-o dă
Domnul Dumnezeul tău ca s-o
3 stăpâneşti. Să-ţi pregăteşti calea
şi să împarţi în trei părţi hotarele
ţării tale pe care ţi-o dă Domnul
Dumnezeul tău ca s-o moşteneşti,
ca orice ucigaş să fugă acolo.
Şi aceasta este rânduiala pen4
tru ucigaşul* care va fugi acolo,
ca să trăiască: cine va ucide fără
voie pe aproapele său şi nu l-a urât
5 mai înainte – ca atunci când merge cu vecinul său în pădure să taie lemne, şi mâna sa dă o lovitură
cu securea, ca să taie lemnul, şi
fierul va ieşi din coadă şi va lovi
pe vecinul său şi va muri – el să
fugă într-una din aceste cetăţi şi
6 să trăiască; pentru ca* nu cumva
răzbunătorul sângelui să urmărească pe ucigaş, fiindu-i inima
aprinsă, şi să-l ajungă, pentru că
este lungă calea, şi să-l lovească
de moartea, deşi nu era pentru el
judecată de moarte, pentru că nu
7 l-a urât mai înainte. De aceea îţi
poruncesc, zicând: «Să-ţi desparţi
8 trei cetăţi». Şi, dacă D omnul
Dumnezeul tău îţi va lărgi* hotarul, cum a jurat părinţilor tăi,
şi-ţi va da toată ţara pe care a
promis părinţilor tăi că o va da:
9 dacă vei păzi toată porunca aceasta, ca s-o faci, pe care ţi-o
poruncesc astăzi, ca să iubeşti*
pe Domnul Dumnezeul tău şi să
umbli pe căile Lui în toate zilele, atunci să-ţi mai adaugi** încă
10 trei cetăţi la acestea trei, ca să nu
se verse* sânge nevinovat în mijlocul ţării tale, pe care ţi-o dă
Domnul Dumnezeul tău de moştenire, şi să nu fie sânge peste tine.
11
Dar, dacă un om va urî pe
aproapele său şi-l va pândi* şi se
va ridica împotriva lui şi-l va lovi** de moarte, ca să moară, şi
va fugi într-una din aceste cetăţi,
a Lit. „să-i lovească viaţa“
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12 atunci

bătrânii cetăţii sale să trimită şi să-l aducă de acolo şi să-l
dea în mâna răzbunătorului sânge13 lui, ca să moară. Ochiul tău să nu-l 13 *Cap. 7.2;
13.8; 25.12.
cruţe*; şi să cureţi** sângele ne**Num. 35.33;
vinovat din Israel, ca să-ţi fie bine.
35.34.
Cap. 21.9
14
Să nu muţi* semnul de hotar
1 Împ. 2.31.
al aproapelui tău, pe care l-au pus
cei de demult în moştenirea ta 14 *Cap. 27.17.
Iov 24.2.
pe care o vei moşteni în ţara pe
Pr. 22.28.
care ţi-o dă Domnul Dumnezeul
Osea 5.10.
tău ca s-o stăpâneşti.
15
Un singur* martor să nu se ri- Pedeapsa
dice împotriva cuiva pentru vreo martorilor
falşi
nelegiuire sau pentru vreun păcat
prin care păcătuieşte; prin gura a 15 *Num. 35.30
Mt. 18.16.
doi martori sau prin gura a trei
Ioan 8.17.
2 Cor. 13.1.
martori să fie întemeiat un lucru.
1 Tim. 5.19.
b
16 Dacă se va ridica* un martor fals
Ev. 10.28.
împotriva cuiva, ca să mărturi- 16 *Ps. 27.12;
35.11.
sească împotriva lui vreo nelegiu17 ire, atunci cei doi bărbaţi între care 17 *Cap. 17.9;
21.5.
este neînţelegerea să stea înaintea
Domnului, înaintea* preoţilor şi
înaintea judecătorilor care vor fi
18 în acele zile. Şi judecătorii să cer- 18 *Cap. 25.1.
ceteze* cu de-amănuntul şi, iată,
dacă martorul este martor fals şi
a mărturisit fals împotriva fratelui
19 său, atunci să-i faceţi* cum s-a 19 *Pr. 19.5,9.
Dan. 6.24.
gândit el să facă fratelui său şi
**Cap. 13.5;
să cureţi** răul din mijlocul tău.
17.7; 21.21;
22.21,24; 24.7
20 Şi ceilalţi să audă* şi să se teamă
20 *Cap. 17.13;
şi să nu mai facă un asemenea
21.21.
21 rău în mijlocul tău. Şi ochiul tău
21.23;
să nu cruţe: viaţă* pentru viaţă, 21 *Ex.
21.24.
Lev. 24.20.
ochi pentru ochi, dinte pentru
Mt. 5.38.
dinte, mână pentru mână, picior
pentru picior.
de
20 Când vei ieşi la război împo- Scutirile
armată
triva vrăjmaşilor tăi şi vei vedea
cai şi care* şi popor mai mare la 1 *Ps. 20.7.
număr decât tine, să nu te temi
Is. 31.1.
**Num. 23.21
de ei; pentru că Domnul DumCap. 3.22;
nezeul tău care te-a scos din ţara
7.18; 31.6,8.
2 Cr. 13.12;
2 Egiptului este** cu tine. Şi va fi
32.7,8.
aşa: când vă veţi apropia de luptă, preotul să înainteze şi să vor3 bească poporului. Şi să le spună:
«Ascultă, Israele! Astăzi vă apropiaţi de lupta împotriva vrăjma-

b Lit. „violent“
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şilor voştri: să nu vă slăbească
inimile; nu vă temeţi, nici nu vă
înspăimântaţi a şi nu tremuraţi
4 *Cap. 1.30; 4 înaintea lor. Pentru că D omnul
3.22.
Dumnezeul vostru este Cel care
Ios. 23.10.
merge cu voi, ca să lupte* pentru
voi împotriva vrăjmaşilor voştri,
5 *Neem. 12.27 5 ca să vă salveze». Şi conducătoriib să vorbească poporului, zicând: «Cine este bărbatul care şi-a
construit o casă nouă şi n-a inaugurat-oc*? Să plece şi să se
întoarcă acasă, ca nu cumva
să moară în luptă şi s-o inaugu6 reze altul. Şi cine este bărbatul care
a plantat o vie şi n-a mâncat din
ead? Să plece şi să se întoarcă
acasă, ca nu cumva să moară în
luptă şi să mănânce altul din ea.
7 Şi cine este bărbatul care s-a lo7 *Cap. 24.5.
godit* cu o femeie şi n-a luat-o?
Să plece şi să se întoarcă acasă,
ca nu cumva să moară în luptă
8 *Jud. 7.3.
8 şi s-o ia altul». Şi conducătorii să
mai vorbească poporului şi să
zică: «Cine este bărbatul care este
fricos* şi are inima slabă? Să plece şi să se întoarcă acasă, ca nu
cumva să slăbească şi inima fra9 ţilor săi ca inima lui». Şi va fi aşa:
când conducătorii vor termina
de vorbit poporului, vor pune
căpetenii ale oştirilor în frunteae
poporului.
Când te vei apropia de o ceCum să se 10
poarte cu
tate ca să lupţi împotriva ei, să-i
cetăţile
vrăjmaşe 11 oferi* pace. Şi va fi aşa: dacă-ţi
va da răspuns de pace şi-ţi va
10 *2 Sam. 20.18;
20.20.
deschide, atunci tot poporul care
se găseşte în ea să-ţi fie supusf* şi
11 *1 Împ. 9.21.
12 să-ţi slujească. Şi dacă nu va
face pace cu tine, ci se va război
împotriva ta, atunci s-o asediezi.
13 Şi dacă D omnul Dumnezeul
13 *Num. 31.7.
tău o va da în mâna ta, să treci*
prin ascuţişul sabiei toată par14
tea bărbătească din ea. Dar pe
14 *Ios. 8.2.
femei şi pe copii şi animalele*
şi orice va fi în cetate, toată
prada ei, să le iei pentru tine şi
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să mănânci** prada vrăjmaşilor 14 **Ios. 22.8.
tăi, pe care ţi-o dă Domnul Dum15 nezeul tău. Aşa să faci tuturor
cetăţilor care sunt foarte departe
de tine, care nu sunt dintre cetăţi16 le acestor naţiuni. Însă din ce- 16 *Num. 21.2,3;
21.35; 33.52.
tăţile* acestor popoare, pe care ţi
Cap. 7.1,2.
le dă Domnul Dumnezeul tău de
Ios. 11.14.
moştenire, să nu laşi viu nimic
17 care suflă, ci să-i nimiceşti cu desăvârşire: pe hetiţi şi pe amoriţi şi
pe canaaniţi şi pe fereziţi, pe
heviţi şi pe iebusiţi, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău;
18 ca să nu vă înveţe să faceţi* du- 18 *Ex. 34.12-16
Cap. 7.4; 12.30;
pă toate urâciunile lor, pe care
12.31; 18.9.
le-au făcut dumnezeilor lor, şi să
**Ex. 23.33.
2 Împ. 21.3-15
păcătuiţi** împotriva Domnului
Ps. 106.34-41
Dumnezeului vostru.
19
Când vei asedia o cetate multe zile, făcând război împotriva
ei ca s-o iei, să nu-i strici pomii,
dând cu securea în ei, pentru că
poţi să mănânci din ei; şi să nu-i
tai: pentru că pomul câmpului,
este el un om, ca să fie asediat
20 de tine? Numai pomii pe care-i
cunoşti că nu sunt pomi de mâncat să-i strici şi să-i tai şi să
construieşti întărituri împotriva
cetăţii care face război cu tine,
până va cădea.
pentru
21 Când în ţara pe care ţi-o dă Ispăşire
omor când
Domnul Dumnezeul tău s-o stăeste
pâneşti se va găsi un om ucis, că- ucigaşul
necunoscut
zut în câmp, şi nu se va şti cine
2 l-a ucis, atunci bătrânii tăi şi judecătorii tăi să iasă şi să măsoare până la cetăţile care sunt îm3 prejurul celui ucis. Şi din cetatea 3 *Num. 19.2.
care este cea mai aproape de cel
ucis, chiar bătrânii cetăţii aceleia
vor lua o viţea cu care nu s-a lu4 crat şi care n-a tras* la jug. Şi bătrânii cetăţii aceleia să coboare
viţeaua într-o vale cu apă curgătoare, care nu s-a arat, nici nu s-a
semănat, şi să frângă gâtul viţe5 lei acolo, în vale. Şi preoţii, fiii
lui Levi, să se apropie; pentru că

a Sau „nu vă grăbiţi“ b Sau „cărturarii“ (şi în v. 8,9) c Sau „n-a consacrat-o“
Lev. 19.24,25. e Lit. „capul“ f Sau „să-ţi fie tributari“

d N-a început-o, vezi
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5 *Cap. 10.8.
1 Cr. 23.13.
**Cap. 17.8;
17.9; 19.17.

6 *Ps. 19.12;
26.6.
Mt. 27.24.

8 *Iona 1.14.

9 *Cap. 19.13.

Căsătoria
cu o femeie
captivă de
război

12 *Lev. 14.8,9.
Num. 6.9.
13 *Ps. 45.10.

14 *Gen. 34.2.
Cap. 22.29.

Dreptul de
întâi-născut
al fiilor din
două femei
15 *Gen. 29.33.
16 *1 Cr. 5.2;
26.10.
2 Cr. 11.19;
11.22.
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pe ei i-a ales* D omnul Dumnezeul tău ca să-I slujească şi
să binecuvânteze în Numele
Domnului şi după gura lor să fie
rânduită** orice neînţelegere şi
6 orice lovitură. Şi toţi bătrânii cetăţii aceleia, care este cea mai
apropiată de cel ucis, să-şi spele*
mâinile deasupra viţelei al cărei
7 gât a fost frânt în vale; şi să răspundă şi să zică: «Mâinile noastre n-au vărsat sângele acesta
8 şi ochii noştri n-au văzut. Iartăa,
Doamne, poporului Tău Israel,
pe care l-ai răscumpărat, şi nu
îngădui* sânge nevinovat în mijlocul poporului Tău Israel». Şi
9 sângeleb li se va ierta. Aşa vei curăţi* sângele nevinovat din mijlocul tău, când vei face ce este
drept în ochii Domnului.
10
Când vei ieşi la război împotriva vrăjmaşilor tăi şi Domnul
Dumnezeul tău îi va da în mâna
11 ta şi-i vei lua captivi, şi între cei
captivi vei vedea o femeie frumoasă la chip şi o vei pofti şi
12 vei voi să ţi-o iei de soţie, atunci
s-o aduci în casa ta şi să-şi radă*
13 capul şi să-şi taie unghiile; şi
să-şi lepede hainele captivităţii
ei de pe ea şi să rămână în casa
ta, şi să plângă* pe tatăl ei şi pe
mama ei o lună de zile şi după
aceea să intri la ea şi să-i fii băr14 bat, şi ea să-ţi fie soţie. Şi va fi
aşa: dacă nu-ţi place de ea, să-i
dai drumul după dorinţac ei; dar
n-o vei putea vinde nicidecum
pe bani; să nu te porţi cu ea ca şi
cu o roabă, pentru că ai înjosit-o*.
15
Dacă un bărbat va avea două
soţii, una iubită şi alta neiubită*,
şi i-au născut fii şi cea iubită şi
cea neiubită, şi fiul cel întâi-născut va fi al celei care nu era iu16 bită, atunci va fi aşa: în ziua
când va da moştenire fiilor săi
ceea ce are, nu va putea face*
întâi-născut pe fiul celei iubite
înaintea fiului celei neiubite, care
a Sau „Ispăşeşte“
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b Vina sângelui

17 este

cel întâi-născut; ci să recunoască de întâi-născut* pe fiul
celei neiubite, dându-i o parte dublă din tot ce va fi al său; pentru
că el este începutul** puterii sale;
dreptul† de întâi-născut este al lui.
18
Când cineva va avea un fiu îndărătnic şi nesupus, care nu ascultă* de glasul tatălui său, nici de
glasul mamei sale, şi ei îl ceartă,
19 dar el nu ascultă de ei, atunci tatăl său şi mama sa să-l apuce şi
să-l scoată la bătrânii cetăţii sale
20 şi la poarta locului său. Şi să zică bătrânilor cetăţii sale: «Fiul acesta al nostru este îndărătnic şi
nesupus, nu ascultă de glasul nos21 tru; este lacom şi beţiv». Şi toţi
oamenii cetăţii sale să-l ucidă*
cu pietre, ca să moară, şi să cureţi** răul din mijlocul tău şi tot†
Israelul să audă şi să se teamă.
22
Iar dacă va face cineva un
păcat judecat* de moarte şi va fi
omorât şi-l vei spânzura pe lemn,
23 trupul lui să nu rămână toată
noaptea pe lemn*, ci să-l înmormântezi chiar în acea zi; pentru
că cel spânzurat este un blestem**
al lui Dumnezeu; şi să nu întinezi†
ţara ta pe care ţi-o dă de moştenire Domnul Dumnezeul tău.
22 Să nu vezi boul fratelui tău
sau oaia lui rătăcind şi să te ascunzi de ele: să le întorci* negre2 şit la fratele tău. Şi dacă fratele
tău nu este aproape de tine şi nu-l
cunoşti, atunci să le strângi în casa ta şi să fie la tine până le va
căuta fratele tău şi să i le îna3 poiezi. Aşa să faci şi cu măgarul
său şi aşa să faci şi cu haina sa
şi aşa să faci cu orice lucru pierdut al fratelui tău, pe care-l va
pierde el şi-l vei găsi tu; nu vei
4 putea să te ascunzi. Dacă vezi măgarul* fratelui tău sau boul lui căzuţi în drum, să nu te ascunzi de
ei, ci să-l ajuţi negreşit să-l ridice.
5
Femeia să nu se îmbrace cu
haină bărbătească, nici bărbatul să
c Lit. „sufletul“

17 *1 Cr. 5.1.
**Gen. 49.3.
†Gen. 25.31;
25.33.

Despre fiii
neascultători
18 *Ex. 20.12.
Lev. 19.3.
Pr. 1.8.
Ef. 6.1-3.

21 *Lev. 20.2;
20.27; 24.14
Num. 15.35.
**Cap. 13.5.
†Cap. 13.11.

Despre cei
spânzuraţi
22 *Mt. 26.66.
Fap. 23.29;
25.11,25.
23 *Ios. 8.29;
10.26,27.
Ioan 19.31.
1 Pet. 2.24.
**Gal. 3.13.
†Lev. 18.25.

Animalele
şi lucrurile
rătăcite
1 *Ex. 23.4.
Zah. 7.9.

4 *Ex. 23.5.

Amestecul
seminţelor şi
al ţesăturilor

DEUTERONOM 22:30
nu se îmbrace cu haină femeiască; pentru că oricine face acestea
este o urâciune înaintea D omnului Dumnezeului tău.
Dacă se va întâmpla să fie un
6
6 *Lev. 22.28.
cuib de pasăre înaintea ta pe drum,
în vreun copac, sau pe ogor, cu pui
sau cu ouă, şi mama va sta peste
pui sau peste ouă: să nu
iei*
mama cu puii. Să dai drumul
7
7 *Cap. 4.40.
mamei şi să-ţi iei puii, ca să-ţi
fie bine* şi să-ţi lungeşti zilele.
Când vei construi o casă nouă,
8
atunci să faci un parapet împrejurul acoperişului tău, ca să nu
aduci sânge peste casa ta, dacă
ar cădea cineva de pe ea.
Să nu-ţi semeni* via cu două
9
9 *Lev. 19.19.
feluri de sămânţă, ca nu cumva
să fie profanată toată sămânţaa
pe care ai semănat-o şi toată via.
10 *2 Cor. 6.14. 10 Să nu ari* cu un bou şi cu un
11 *Lev. 19.19. 11 măgar împreună. Să nu porţi* o
haină din material amestecat,
din lână şi in împreună.
Să-ţi faci ciucuri* la cele pa12 *Num. 15.38. 12
Mt. 23.5.
tru colţuri ale îmbrăcămintei taleb cu care te acoperi.
Pedeapsa 13
Dacă cineva îşi va lua* o sopentru curvie 14 ţie şi va intra la ea şi o va urî şi
13 *Gen. 29.21.
o va învinui de lucruri ruşinoase
Jud. 15.1.
şi-i va scoate nume rău şi va zice:
«Am luat pe femeia aceasta şi
m-am apropiat de ea şi n-am gă15 sit-o fecioară», atunci tatăl fetei
şi mama ei să ia semnele fecioriei
fetei şi să le aducă la bătrânii ce16 tăţii, la poartă. Şi tatăl fetei să zică bătrânilor: «Am dat pe fiica
mea de soţie acestui bărbat şi el o
17 urăşte; şi, iată, o învinuieşte de lucruri ruşinoase, zicând: «N-am
găsit pe fiica ta fecioară!» Şi acestea sunt semnele fecioriei fiicei
mele!» Şi ei să întindă pânza îna18 intea bătrânilor cetăţii. Şi bătrânii
cetăţii aceleia să ia pe bărbatul
19 acela şi să-l certe şi să-i dea o
amendă de o sută de sicli de argint
şi să-i dea tatălui fetei, pentru că
a scos nume rău unei fecioare din
a Lit. „plinătatea seminţei“

Israel. Şi ea să-i fie soţie: n-o va
lăsa în toate zilele lui. Dar
dacă acel lucru va fi adevărat* –
tânăra femeie n-a fost găsită fe21 cioară –, atunci să scoată pe tânăra femeie la intrarea casei tatălui ei şi oamenii cetăţii ei s-o
ucidă cu pietre, ca să moară:
pentru că a făcut o mişelie* în Israel, curvind în casa tatălui ei; şi
să cureţi** răul din mijlocul tău.
22
Dacă a fost găsit* un bărbat
culcat cu o femeie măritată, amândoi să moară, bărbatul care
s-a culcat cu femeia şi femeia;
şi să cureţi răul din Israel.
23
Când o fată fecioară* va fi
logodită cu un bărbat şi cineva o
găseşte în cetate şi se culcă cu ea,
24 atunci să-i scoateţi pe amândoi la
poarta cetăţii aceleia şi să-i ucideţi cu pietre, ca să moară: pe fată, pentru că n-a strigat în cetate,
şi pe bărbat, pentru că a înjosit*
pe soţia aproapelui său. Şi să cu25 reţi** răul din mijlocul tău. Şi,
dacă vreun bărbat va găsi în câmp
pe o fată logodită şi bărbatul acela o forţează şi se culcă cu ea,
atunci numai bărbatul acela care
26 s-a culcat cu ea să moară. Şi fetei să nu-i faci nimic: asupra fetei
nu este păcat vrednic de moarte;
pentru că este ca şi cum s-ar ridica un om împotriva aproapelui
său şi l-ar omorî: aşa este lucrul a27 cesta. Pentru că a găsit-o în câmp,
fata logodită a putut să strige, dar
n-a fost nimeni s-o scape.
28
Când va găsi cineva* o fată
fecioară care nu este logodită şi
o va apuca şi se va culca cu ea,
29 şi vor fi găsiţi, atunci bărbatul
care s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint şi ea să-i fie soţie, pentru că
a înjosit-o*; n-o poate lăsa în toate zilele sale.
30
Nimeni să nu iac* pe soţia
tatălui său şi să nu ridice marginea hainei** tatălui său.
20 putea

b Lit. „acoperământului tău“

20 *Cap. 17.4.

21 *Gen. 34.7.
Lev. 21.9.
Jud. 20.6,10.
2 Sam. 13.12;
13.13.
**Cap. 13.5;
17.7; 19.19.

Pedeapsa
pentru
adulter
22 *Lev. 20.10.
Ioan 8.5.
23 *Mt. 1.18,19

24 *Cap. 21.14.
**Vers. 21,22

28 *Ex. 22.16,17

29 *Vers. 24.

30 *Lev. 18.8.
**Rut 3.9.
Ezec. 16.8.

c De soţie
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Primirea şi
excluderea
în adunarea
Domnului
1 *Lev. 21.20.

3 *Neem. 13.1;
13.2.

4 *Cap. 2.29.
**Num. 22.5;
22.6; 23.7.
†Ios. 24.9.
2 Pet. 2.15.
Iuda 11.

5 *Pr. 26.2.
**Cap. 4.37.

6 *Ezra 9.12.

7 *Gen. 25.24
Obad. 10,12.
**Ex. 22.21;
23.9.
Lev. 19.34.
Cap. 10.19.

10 *Lev. 15.16.

11 *Lev. 15.5.

14 *Lev. 26.12.

23

23:1

Cel* care are testiculele zdrobite sau are mădularul tăiat să nu
2 intre în adunarea Domnului. Cel
născut din curviea să nu intre în
adunarea D omnului; şi nici a
zecea generaţie a lui să nu intre
3 în adunarea Domnului. Un amonit* sau moabit să nu intre în adunarea D omnului şi nici a zecea generaţie a lor să nu intre în
adunarea Domnului pentru tot4 deauna, pentru că nu v-au întâmpinat* cu pâine şi cu apă pe drum,
când aţi ieşit din Egipt, şi pentru
că au tocmit** împotriva ta pe
Balaam†, fiul lui Beor, din Petor
din Mesopotamia, ca să te bles5 teme. Dar D omnul Dumnezeul
tău n-a vrut să asculte de Balaam
şi D omnul Dumnezeul tău a
schimbat* blestemul în binecuvântare, pentru că Domnul Dum6 nezeul tău te-a iubit**. Să nu
cauţi* pacea lor, nici binele lor, în
toate zilele tale, pentru totdeauna.
Să nu urăştib pe edomit, pen7
tru că este fratele* tău; să nu
urăşti pe egiptean, pentru că ai
8 fost străin** în ţara lui. Fiii care
li se vor naşte în a treia generaţie
să intre în adunarea Domnului.
Când vei ieşi în tabără îm9
potriva vrăjmaşilor tăi, atunci să
10 te fereşti de orice lucru rău. Dacă
va fi cu tine cineva care nu va fi
curat* din ceva ce i s-a întâmplat
noaptea, să iasă afară din tabără;
11 să nu intre în tabără. Şi va fi
aşa: spre seară să se scalde* în
apă şi la apusul soarelui să intre
12 în tabără. Şi să ai un loc afară
din tabără şi acolo să ieşi afară.
13 Şi să ai o lopată între uneltele
tale. Şi va fi aşa: când ieşi afară,
să sapi cu ea şi să te întorci şi
să acoperi ce a ieşit din tine.
14 Pentru că D omnul Dumnezeul
tău umblă* în mijlocul taberei
tale ca să te salveze şi să supună
pe vrăjmaşii tăi înaintea ta; şi

tabăra ta să fie sfântă, ca El să
nu vadă la tine nimic de ruşine
şi să nu Se întoarcă de la tine.
15
Să nu dai înapoi stăpânului Robii fugiţi
său pe robul* care a scăpat la tine
15 *1 Sam. 30.15
16 de la stăpânul său. Să locuiască 16 *Ex. 22.21.
la tine în mijlocul tău, în locul
pe care şi-l va alege într-una din
porţile tale, unde i se va părea
lui bine; să nu-l asupreşti*.
17
Să nu fie nici o curvă c* din- Darurile
tre fiicele lui Israel, nici vreun din curvie
homosexual** dintre fiii lui Isra- 17 *Gen. 38.21.
Lev. 19.29.
18 el. Să nu aduci plata curvei sau
Pr. 2.16.
preţul unui câine în casa DomOsea 4.14.
**Gen. 19.5.
nului Dumnezeului tău pentru
1 Împ. 14.24;
vreo promisiune, pentru că amân15.12.
2 Împ. 23.7.
două acestea sunt o urâciune
Iov 36.14.
înaintea D omnului Dumnezeului tău.
Să nu iei dobândă* de la fra- Împrumu19
tele tău, dobândă pentru bani, do- turile cu
dobândă
bândă pentru alimente, dobândă
pentru orice lucru care se dă cu 19 *Ex. 22.25.
Lev. 25.36.
20 dobândă. Să iei dobândă de la
Neem. 5.2,7.
străin*, dar de la fratele tău să nu
Ps. 15.5.
Lc. 6.34,35.
iei dobândă, pentru ca Domnul
Dumnezeul tău să te binecuvân- 20 *Cap. 15.3;
28.12.
teze** în orice vei pune mâna în
**Cap. 15.10
ţara în care intri ca s-o stăpâneşti.
Dacă faci o promisiune* Dom- Promisiunile
21
nului Dumnezeului tău, să nu în- 21 *Num. 30.2.
Iov 22.27.
târzii s-o împlineşti, pentru că
Ps. 61.8.
Domnul Dumnezeul tău o va cere
Ecl. 5.4,5.
Mt. 5.33.
negreşit de la tine şi va fi păcat
22 în tine. Dar, dacă te vei feri
să promiţi, nu va fi păcat în tine.
23 Ce va ieşi* de pe buzele tale să 23 *Num. 30.2.
Ps. 66.13,14.
ţii şi să împlineşti după cum ai
promis Domnului Dumnezeului
tău: jertfa de bunăvoie pe care
ai promis-o cu gura ta.
24
Când vei intra în via aproapelui tău, poţi să mănânci struguri
să te saturi după dorinţa ta, dar
25 să nu pui în vasul tău. Când vei
25 *Mt. 12.1.
intra în holda aproapelui tău,
Mc. 2.23.
Lc. 6.1.
poţi să smulgi spice* cu mâna,
d
dar să nu pui secera în holda
aproapelui tău.

a Sau „dintr-o căsătorie neîngăduită“, dintre un tată evreu şi o mamă păgână sau invers b Sau „să nu
dispreţuieşti“ c Femeie sau bărbat, dedaţi prostituţiei în temple d Sau „să nu clatini“, „să nu mişti“
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Scrisoarea
de despărţire

24

Când cineva îşi ia o soţie şi
se căsătoreşte cu ea, va fi aşa:
dacă ea nu capătă favoare înain1 *Mt. 5.31; 19.7
tea
ochilor lui, pentru că a găsit
Mc. 10.4.
în ea ceva nepotrivit, să-i scrie o
scrisoare de despărţire* şi să i-o
dea în mână şi s-o scoată din casa
2 lui. Şi ea să plece din casa lui şi
să se ducă şi poate să fie a altui
3 bărbat. Şi dacă al doilea soţ o va
urî şi-i va scrie o scrisoare de despărţire şi i-o va da în mână şi o
va scoate din casa lui sau dacă
va muri al doilea soţ care şi-a
4 luat-o de soţie, soţul ei cel dintâi*
4 *Ier. 3.1.
care a lăsat-o nu va mai putea s-o
ia, ca să-i fie din nou soţie, după
ce ea s-a întinat; pentru că lucrul
acesta este o urâciune înaintea
Domnului; şi să nu încarci cu păcat ţara pe care ţi-o dă de moştenire Domnul Dumnezeul tău.
Când un om a luat* de curând
Dreptate şi 5
îndurare
o soţie, să nu meargă la oaste, nici
să nu i se impună vreo povară;
5 *Cap. 20.7.
să fie liber pentru casa lui un an
**Pr. 5.18.
şi să-şi înveselească** soţia pe
care şi-a luat-o.
6
Nici un om să nu ia garanţie
râşniţa sau piatra de deasupra
râşniţei, pentru că el ar lua garanţie viaţa.
7 *Ex. 21.16.
7
Dacă se va găsi* cineva care
**Cap. 19.19
să fi furat pe vreunula dintre fraţii
săi, dintre fiii lui Israel, şi-l întrebuinţează ca rob sau îl vinde,
atunci hoţul acela să moară; şi
să cureţi** răul din mijlocul tău.
8 *Lev. 13.2;
Ia seama la rana leprei*, să
8
14.2.
păzeşti şi să faci tot ce te învaţă
preoţii, leviţii; să luaţi seama să
faceţi aşa cum le-am poruncit.
9 Adu-ţi aminte* ce a făcut Dom9 *Lc. 17.32.
1 Cor. 10.6.
nul Dumnezeul tău Mariei** pe
**Num. 12.10
drum, după ce aţi ieşit din Egipt.
Când vei împrumuta ceva a10
proapelui tău, să nu intri în casa
11 lui, ca să-i iei garanţia. Să stai afară şi omul căruia tu i-ai împrumu12 tat să-ţi aducă garanţia afară. Şi,
dacă omul va fi sărac, să nu te
a Lit. „un suflet“

b Sau „necăjit“
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culci pe garanţia lui. Să-i înapo- 13 *Ex. 22.26.
**Iov 29.11;
iezi* garanţia la apusul soarelui,
29.13; 31.20.
2 Cor. 9.13.
ca să doarmă în haina lui şi să
2 Tim. 1.18.
te binecuvânteze**; şi aceasta va
†Cap. 6.25.
Ps. 106.31;
fi pentru tine dreptate† înaintea
112.9.
Domnului Dumnezeului tău.
Dan. 4.27.
Să nu asupreşti* pe lucrătorul
14
19.13;
plătit, sărac şi nevoiaş, dintre fra- 14 *Lev.
25.35-43.
Cap. 15.7-18
ţii tăi sau dintre străinii tăi care
Pr. 14.31.
sunt în ţara ta, înăuntrul porţilor
Mal. 3.5.
15 tale. La ziua lui să-i dai plata* şi
19.13.
să nu apună soarele peste ea; 15 *Lev.
Ier. 22.13.
b
pentru că el este sărac şi sufletul
**Iov 35.9.
Iac. 5.4.
său o doreşte mult: ca să nu strige** împotriva ta către Domnul şi
să fie un păcat asupra tac.
Părinţii să nu fie omorâţi* 16 *2 Împ. 14.6.
16
2 Cr. 25.4.
pentru fii, nici fiii să nu fie omoIer. 31.29,30.
râţi pentru părinţi: fiecare să fie
Ezec. 18.20.
omorât pentru păcatul său.
Să nu suceşti* judecata străi- 17 *Ex. 23.9.
17
Lev. 19.33.
nului sau a orfanului; şi să nu
Pr. 22.22.
18 iei garanţie** haina văduvei. Şi
Is. 1.23.
Ier. 5.28; 22.3
să-ţi aduci aminte că ai fost
Ezec. 22.29.
rob* în Egipt şi Domnul Dum**Ex. 22.22,26
nezeul tău te-a răscumpărat de 18 *Cap. 15.15;
16.12.
acolo; de aceea îţi poruncesc să
Vers. 22.
faci lucrul acesta.
Atenţia
Când îţi vei secera* câmpul şi
19
străin,
vei uita un snop în câmp, să nu pentru
orfan şi
te întorci să-l iei: să fie al străivăduvă
nului**, al orfanului şi al vădu- 19 *Lev. 19.9,10;
23.22.
vei, pentru ca Domnul Dumne**Cap. 14.29
zeul tău să te binecuvânteze† în
†Cap. 15.10.
Ps. 41.1.
20 tot lucrul mâinilor tale. Când îţi
Pr. 19.17.
vei bate măslinul, să nu culegi ce
a rămas pe ramuri după tine: să
fie pentru străin, pentru orfan şi
21 pentru văduvă. Când îţi vei culege via, să nu culegi ce rămâne în
urma ta: să fie pentru străin, pen22 tru orfan şi pentru văduvă. Şi
să-ţi aduci aminte că ai fost rob
în ţara Egiptului; de aceea îţi poruncesc să faci lucrul acesta.
25 Dacă va fi o neînţelegere* Certurile
între oameni şi ei vin la jude- 1 *Cap. 17.8-13;
19.17.
cată şi ei îi judecă**, atunci să
Ezec. 44.24.
achite pe cel drept şi să con**Cap. 1.16;
1.17.
2 damne pe cel rău. Şi va fi aşa:
Pr. 17.15.
dacă omul cel rău va fi vrednic
13

c Sau „în tine“
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de bătaiea*, judecătorul să poruncească să fie pus jos şi să fie
bătut** cu un număr de lovituri
3
în faţa lui, după răutatea lui. Să-l
3 *2 Cor. 11.24
**Iov 18.3.
bată cu patruzeci* de lovituri; să
nu le întreacă, pentru ca nu cumva, dacă-l vor bate cu mai multe
lovituri peste acestea, fratele tău
să fie dispreţuit** în ochii tăi.
4 *Pr. 12.10.
Să nu legi* gura boului când
4
1 Cor. 9.9.
treieră.
1 Tim. 5.18.
5
Când fraţii vor locui împreuCăsătoria
între cumnat
nă şi unul dintre ei va muri* şi nu
şi cumnată
va avea fiu, soţia mortului să nu
se mărite în afară, cu un om stră5 *Mt. 22.24.
Mc. 12.19.
in: fratele soţuluib ei să intre la
Lc. 20.28.
ea şi să şi-o ia de soţie şi să împlinească faţă de ea datoria de
6
frate
al soţului. Şi va fi aşa: în6 *Gen. 38.9.
**Rut 4.10.
tâiul-născut pe care-l va naşte ea
să poarte* numele fratelui său
mort, ca să nu i se şteargă** nu7
mele
din Israel. Şi dacă omului
7 *Rut 4.1,2.
nu-i va plăcea să ia pe soţia fratelui său, atunci soţia fratelui său
să se suie la poartă*, la bătrâni,
şi să zică: «Fratele soţului meu
nu vrea să ridice nume fratelui său
în Israel; nu vrea să împlinească
faţă de mine datoria de frate al
8 soţului meu». Şi bătrânii cetăţii
8 *Rut 4.6.
sale să-l cheme şi să-i vorbească;
şi, dacă el stăruie şi zice: «Nu-mi
9
place*
s-o iau!», atunci soţia frate9 *Rut 4.7.
**Num. 12.14
lui său să se apropie de el înaintea
†Rut 4.11.
ochilor bătrânilor şi să-i scoată*
încălţămintea din picior, să-l
scuipe** în faţă şi să răspundă şi
să zică: «Aşa să se facă bărbatului
care nu va zidi† casa fratelui său».
10 Şi numele lui să se numească în
Israel: «Casa celui descălţat».
11
Dacă doi bărbaţi se vor certa
între ei, un bărbat cu fratele său,
şi soţia unuia se va apropia ca să
scape pe soţul ei din mâna celui
care-l bate şi îşi întinde mâna
şi-l apucă de părţile ascunse,
12
atunci să-i tai mâna: ochiul tău să
12 *Cap. 19.13.
n-o cruţe*.
2 *Pr. 19.29.
Lc. 12.48.
**Mt. 10.17.

a Lit. „un fiu al lovirii“
efă“
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Să nu ai* la tine în sacul tău Cântărirea
dreaptă
două feluri de greutăţic, una mare
14 şi una mică. Să nu ai în casa ta 13 *Lev. 19.35,36
Pr. 11.1.
două feluri de efed, una mare şi
Ezec. 45.10.
Mica 6.11.
15 una mică. Să ai o greutate plină şi
dreaptă; şi să ai o efă plină şi 15 *Ex. 20.12.
dreaptă, ca să ţi se lungească*
zilele în ţara pe care ţi-o dă Dom16 nul Dumnezeul tău. Pentru că ori- 16 *Pr. 11.1.
1 Tes. 4.6.
cine face aceste lucruri, oricine
face nedreptate* este o urâciune
înaintea D omnului Dumnezeului tău.
Adu-ţi aminte* de ce ţi-a făcut Nimicirea
17
Amalec pe drum, când aţi ieşit amaleciţilor
18 din Egipt, cum te-a întâmpinat 17 *Ex. 17.8.
pe drum şi a lovit spatele oştirii 18 *Ps. 36.1.
Pr. 16.6.
tale, pe toţi cei slabi rămaşi înaRom. 3.18.
poia ta, când tu erai obosit şi
trudit, şi nu s-a temut* de Dum19 nezeu. Şi va fi aşa: când Domnul 19 *Cap. 12.9.
**Ex. 17.14.
Dumnezeul tău îţi va da odihnă*
1 Sam. 15.3.
din partea tuturor vrăjmaşilor
tăi de jur-împrejur, în ţara pe
care ţi-o dă Domnul Dumnezeul
tău de moştenire s-o stăpâneşti,
să ştergi** amintirea lui Amalec
de sub ceruri: să nu uiţi!
dintâi
26 Şi va fi aşa: când vei intra Celeroade
în ţara pe care ţi-o dă D omnul
Dumnezeul tău de moştenire şi o
2 vei stăpâni şi vei locui în ea, să 2 *Ex. 22.29;
23.19; 34.26
iei din pârga* tuturor roadelor oNum. 18.13.
gorului, pe care le vei strânge
Cap. 16.10.
Pr. 3.9.
din ţara ta, pe care ţi-o dă Dom**Cap. 12.5.
nul Dumnezeul tău, şi să le pui
într-un coş şi să te duci la locul**
pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să facă să locuias3 că Numele Lui acolo. Şi să vii la
preotul care va fi în zilele acelea
şi să-i spui: «Mărturisesc astăzi
Domnului Dumnezeului tău că
am intrat în ţara pe care D omnul a jurat părinţilor noştri că
4 ne-o va da». Şi preotul să ia coşul
din mâna ta şi să-l pună jos înaintea altarului Domnului Dumne5 zeului tău. Şi să răspunzi şi să
zici înaintea Domnului Dumne13

b Sau „ruda cea mai apropiată a soţului“

c Lit. „piatră şi piatră“

d Lit. „efă şi
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5 *Gen. 43.14.
Osea 12.12.
**Gen. 46.1;
46.6,27.
Fap. 7.15.
†Cap. 1.10;
10.22.

zeului tău: «Tatăl meu era un
arameua* gata să piară şi a coborât** în Egipt cu puţini oameni,
şi acolo a locuit temporar şi acolo
a ajuns o naţiune† mare, puternică
6
şi
numeroasă. Şi egiptenii* ne-au
6 *Ex. 1.11.
asuprit şi ne-au chinuitb şi au pus
7 *Ex. 2.23-25; 7 robie grea peste noi. Şi noi am
3.9; 4.31.
strigat* către D omnul Dumnezeul părinţilor noştri şi Domnul a
auzit glasul nostru şi a văzut
chinul nostru şi truda noastră şi
8 *Ex. 12.37,51; 8 asuprirea noastră. Şi D omnul
13.3,14,16.
ne-a scos* din Egipt cu mână tare
Cap. 5.15.
şi cu braţ întins şi cu groază
**Cap. 4.34;
34.11,12.
mare** şi cu semne şi cu minuni;
9 *Ex. 3.8,17. 9 şi ne-a adus în locul acesta şi
ne-a dat ţara aceasta*, ţară în
10
care
curge lapte şi miere! Şi acum,
10 *Pr. 10.22.
iată, am adus pârga roadelor*
pământului pe care Tu mi l-ai dat,
Doamne». Şi să le pui jos înaintea
Domnului Dumnezeului tău şi să
te închini înaintea D omnului
11 *Cap. 12.7; 11 Dumnezeului tău. Şi să te bucuri*
de toate bunătăţile pe care ţi le-a
12.12,18;
16.11.
dat Domnul Dumnezeul tău, ţie
Ecl. 3.12;
şi casei tale, tu şi levitul şi străi5.18-20.
nul care este în mijlocul tău.
Când vei termina de strâns*
Zeciuielile 12
din anul al
toate zeciuielile din venitul tău
treilea
în anul al treilea, anul zeciuie12 *Lev. 27.30.
lii**, atunci să le dai levitului,
Num. 18.24.
străinului,
orfanului şi văduvei, ca
**Cap. 14.28;
14.29.
ei să mănânce în porţile tale şi
13
să
se sature. Şi să zici înaintea
13 *Ps. 119.141;
119.153,176.
Domnului Dumnezeului tău: «Am
scos din casă lucrurile sfinte şi
le-am şi dat levitului şi străinului,
orfanului şi văduvei, după toată
porunca Ta, pe care mi-ai poruncit-o; n-am călcat şi n-am uitat*
14 *Lev. 7.20; 14 nici una din poruncile Tale. N-am
21.1,11.
mâncat din ele în durerea mea şi
Osea 9.4.
n-am îndepărtat* din ele înc necurăţie, nici n-am dat din ele pentru vreun mort; am ascultat de
glasul D omnului Dumnezeului
meu; am făcut după toate cele ce
15 mi-ai poruncit. Priveşte* jos din
15 *Ps. 80.14.
locuinţa Ta cea sfântă, din ceruri,
Is. 63.15.
Zah. 2.13.

a Sau „sirian“

b Sau „ne-au înjosit“

şi binecuvântează pe poporul Tău,
Israel, şi pământul pe care ni l-ai
dat, cum ai jurat părinţilor noştri,
ţara în care curge lapte şi miere».
16
Astăzi D omnul Dumnezeul
tău îţi porunceşte să împlineşti
aceste rânduieli şi judecăţi; şi să
le ţii şi să le faci cu toată* ini17 ma ta şi cu tot sufletul tău. Tu ai
primit astăzi pe Domnul să fie
Dumnezeul tău şi să umbli* în
căile Lui şi să ţii rânduielile Lui
şi poruncile Lui şi judecăţile Lui
18 şi să asculţi de glasul Lui. Şi
Domnul te-a primit astăzi ca să
fii poporul stăpânirii* Lui, cum
ţi-a spus, şi ca să ţii toate porun19 cile Lui, astfel încât să poată să
te înalţe* mai presus de toate
naţiunile pe care le-a făcut El, în
laudă şi în faimă şi în onoare;
şi ca tu să fii un popor sfânt**
pentru Domnul Dumnezeul tău,
cum a spus“.
27 Şi Moise şi bătrânii lui Israel
au poruncit poporului, zicând:
„Păziţi toată porunca pe care v-o
2 poruncesc astăzi. Şi va fi aşa: în
ziua când veţi trece* Iordanul
în ţara pe care ţi-o dă Domnul
Dumnezeul tău, să-ţi ridici**
pietre mari şi să le văruieşti cu
3 var. Şi să scrii pe ele toate cuvintele acestei legi, când vei trece ca să intri în ţara pe care ţi-o
dă Domnul Dumnezeul tău, ţară
în care curge* lapte şi miere, cum
ţi-a promis Domnul Dumnezeul
4 părinţilor tăi. Şi va fi aşa: după
ce veţi trece Iordanul, să ridicaţi
aceste pietre pe muntele Ebal*,
cum vă poruncesc astăzi, şi să le
5 văruiţi cu var. Şi să zideşti acolo
un altar Domnului Dumnezeului
tău, un altar din pietre; să nu ri6 dici* fierul asupra lor. Să zideşti
altarul Domnului Dumnezeului
tău din pietre întregi şi să aduci
pe el arderea-de-tot pentru Dom7 nul Dumnezeul tău. Şi să jertfeşti jertfe de pace şi să mănânci

27:7

Îndemn să
asculte de
Dumnezeu
16 *Cap. 4.29.
17 *Ex. 19.8.

18 *Ex. 6.7; 19.5
Cap. 7.6;
14.2; 28.9.

19 *Cap. 4.7,8;
28.1.
Ps. 148.14.
**Ex. 19.6.
Cap. 7.6; 28.9
Is. 62.12.
Ier. 2.3.
1 Pet. 2.9.

Legea să se
scrie şi să
se citească
2 *Ios. 4.1.
**Ios. 8.32.

3 *Cap. 26.9.

4 *Cap. 11.29.
Ios. 8.30.

5 *Ex. 20.25.
Ios. 8.31.

c Sau „pentru“
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acolo şi să te bucuri* înaintea
8 D omnului Dumnezeului tău. Şi
să scrii pe pietre foarte lămurit
toate cuvintele legii acesteia“.
9 *Cap. 26.18. 9
Şi Moise şi preoţii, leviţii, au
vorbit către tot Israelul, zicând:
„Taci şi ascultă, Israele! Astăzi
te-ai făcut poporul* D omnului
10 Dumnezeului tău. Şi să asculţi de
glasul D omnului Dumnezeului
tău şi să împlineşti poruncile Lui
şi rânduielile Lui pe care ţi le
poruncesc astăzi“.
11
Şi Moise a poruncit poporului
Blestemul de
pe Muntele 12 în ziua aceea, zicând: „Aceştia să
Ebal
stea* să binecuvânteze poporul
12 *Cap. 11.29.
pe Muntele Garizim, după ce veţi
Ios. 8.33.
Jud. 9.7.
trece Iordanul: Simeon şi Levi
şi Iuda şi Isahar şi Iosif şi Be13 niamin. Şi aceştia să stea pe
Muntele Ebal ca să blesteme: Ruben, Gad şi Aşer şi Zabulon,
14
Dan şi Neftali. Şi leviţii* să
14 *Cap. 33.10.
Dan. 9.11.
răspundă şi să zică tuturor bărbaţilor lui Israel cu glas tare:
«Blestemat să fie omul care-şi
15 *Ex. 20.4,23; 15
34.17.
va
face
un chip* cioplit sau turLev. 19.4; 26.1
nat, o urâciune înaintea DomIs. 44.9.
Osea 13.2.
nului, lucrare a mâinilor meşteru**Num. 5.22.
lui, şi-l va pune într-un loc asIer. 11.5.
1 Cor. 14.16.
cuns!» Şi tot poporul să răspundă
şi să zică: «Amin**!»
16
«Blestemat să fie cel care va
16 *Ex. 20.12;
dispreţui*
pe tatăl său sau pe ma21.17.
Lev. 19.3; 20.9
ma sa!» Şi tot poporul să spună:
Cap. 21.18.
«Amin!»
Ezec. 22.7.
17
«Blestemat să fie cel care va
17 *Cap. 19.14.
muta* semnul de hotar al aproaPr. 22.28.
pelui său!» Şi tot poporul să spună: «Amin!»
«Blestemat să fie cel care
18 *Lev. 19.14. 18
face* pe orb să rătăcească pe
drum!» Şi tot poporul să spună:
«Amin!»
«Blestemat să fie cel care
19 *Ex. 22.21; 19
22.22; 23.9.
strâmbă* judecata străinului, a orLev. 19.33.
fanului şi a văduvei!» Şi tot popoCap. 10.18;
24.17.
rul să spună: «Amin!»
Mal. 3.5.
20
«Blestemat să fie cel care se
20 *Lev. 18.8;
va culca cu soţia* tatălui său,
20.11.
pentru că ridică marginea hainei
Cap. 22.30.
1 Cor. 5.1.
tatălui său!» Şi tot poporul să
spună: «Amin!»
226

«Blestemat să fie cel care se 21 *Ex. 22.19.
Lev. 18.23;
va culca cu vreun animal*!» Şi tot
20.15.
poporul să spună: «Amin!»
22
«Blestemat să fie cel care se 22 *Lev. 18.9;
20.17.
va culca cu sora* sa, fiica tatălui
său sau fiica mamei sale!» Şi tot
poporul să spună: «Amin!»
23
«Blestemat să fie cel care se 23 *Lev. 18.17;
20.14.
va culca cu soacra* sa!» Şi tot poporul să spună: «Amin!»
24
«Blestemat să fie cel care lo- 24 *Ex. 20.13;
21.12,14.
veşte* pe aproapele său în asLev. 24.17.
cuns!» Şi tot poporul să spună:
Num. 35.31.
Cap. 19.11.
«Amin!»
25
«Blestemat să fie cel care ia 25 *Ex. 23.7,8.
Cap. 10.17;
mită* ca să omoare sânge nevi16.19.
novat!» Şi tot poporul să spună:
Ps. 15.5.
Ezec. 22.12.
«Amin!»
26
«Blestemat să fie cel care nu 26 *Cap. 28.15.
Ps. 119.21.
va întări* cuvintele legii acesteia,
Ier. 11.3.
ca să le facă!» Şi tot poporul să
Gal. 3.10.
spună: «Amin!»
28 Şi va fi aşa: dacă vei asculta* Binecuvânde pe
cu tot dinadinsul de glasul Dom- tările
Muntele
nului Dumnezeului tău, ca să iei Garizim
seama să împlineşti toate poruncile Lui pe care ţi le poruncesc 1 *Ex. 15.26.
astăzi, Domnul Dumnezeul tău te
Lev. 26.3.
Is. 55.2.
va înălţa** mai presus de toate
**Cap. 26.19
2 naţiunile pământului. Şi toate
Vers. 13.
aceste binecuvântări vor veni*
2 *Vers. 15.
peste tine şi te vor ajunge, dacă
Zah. 1.6.
vei asculta de glasul Domnului
Dumnezeului tău.
3
Vei fi binecuvântat* în cetate 3 *Ps. 128.1,4.
**Gen. 39.5.
şi vei fi binecuvântat în** câmp.
4
Rodul pântecelui* tău va fi bi- 4 *Gen. 22.17;
49.25.
necuvântat, şi rodul ogorului tău,
Vers. 11.
Ps. 107.38;
şi rodul animalelor tale, fătul va127.3; 128.3.
cilor tale şi înmulţirea turmei tale.
Pr. 10.22.
5
Coşniţa ta va fi binecuvântată,
şi albia ta de frământat.
6
Vei fi binecuvântat* când vei 6 *Ps. 121.8.
intra şi vei fi binecuvântat când
vei ieşi.
Domnul va face pe vrăjmaşii
7
7 *Lev. 26.7,8.
tăi, care se ridică împotriva ta, să
2 Sam. 22.38;
22.39,41.
fie bătuţi* înaintea ta; pe o cale
Ps. 89.23.
vor ieşi împotriva ta şi pe şapte
8 căi vor fugi dinaintea ta. Domnul
va porunci să vină binecuvânta- 8 *Cap. 15.10.
re peste tine în grânarele tale şi
pe orice vei pune* mâna; şi te
21
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va binecuvânta în ţara pe care
ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.
9 D omnul te va întări ca popor*
9 *Ex. 19.5,6.
sfânt pentru El, cum ţi-a jurat,
Cap. 7.6;
26.18,19;
dacă vei păzi poruncile Domnu29.13.
lui Dumnezeului tău şi vei um10 *Num. 6.27. 10 bla în căile Lui. Şi toate popoa2 Cr. 7.14.
rele pământului vor vedea că eşti
Is. 63.19.
Dan. 9.18,19.
numit după Numele* Domnului
**Cap. 11.25
11 şi se vor teme** de tine. Şi Domnul te va face să prisoseşti* în
11 *Vers. 4.
Cap. 30.9.
bunătăţi, în rodul pântecelui tău
Pr. 10.22.
şi în fătul animalelor tale şi în
rodul ogorului tău, în ţara pe
care D omnul a jurat părinţilor
12 tăi să ţi-o dea. D omnul îţi va
12 *Lev. 26.4.
deschide vistieria Sa cea bună,
Cap. 11.14.
**Cap. 14.29
cerurile, ca să dea ploaie* ţării
†Cap. 15.6;
tale la timpul ei şi să binecu23.20.
vânteze** tot lucrul mâinii tale;
şi vei da cu împrumut† multor
naţiuni, dar tu nu vei lua cu împru13
mut. Şi Domnul te va pune cap*,
13 *Vers. 1,44.
Is. 9.14,15.
iar nu coadă, şi vei fi numai deasupra şi nu vei fi dedesubt, dacă
vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ţi
le poruncesc astăzi, ca să le
14 păzeşti şi să le faci, şi dacă nu
14 *Cap. 5.32;
te abaţi* nici la dreapta, nici la
11.16.
Ios. 1.7.
stânga, de la nici unul din cuvintele pe care ţi le poruncesc
astăzi, ca să mergi după alţi
dumnezei să le slujeşti.
Dar va fi aşa: dacă nu vei asUrmările 15
neascultării
culta* de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să iei seama să
15 *Lev. 26.14.
împlineşti toate poruncile Lui şi
Plân. 2.17.
Dan. 9.11,13.
rânduielile Lui, pe care ţi le poMal. 2.2.
runcesc astăzi, toate blestemele acestea vor veni peste tine şi te
vor ajunge.
16
Vei fi blestemat* în cetate şi
16 *Vers. 3.
vei fi blestemat în câmp.
17
Coşniţa ta va fi blestemată, şi
albia ta de frământat.
18
Rodul pântecelui tău va fi
blestemat, şi rodul ogorului tău,
fătul vacilor tale şi înmulţirea
turmei tale.
19
Vei fi blestemat când vei ina Sau „sabie“

b Ca dăunători

tra şi vei fi blestemat când vei ieşi.
Domnul va trimite peste tine
blestem, tulburare* şi mustrare**, peste orice îţi vei pune
mâna să faci, până vei fi nimicit şi
vei pieri† repede, pentru răutatea
faptelor tale prin care M-ai pă21 răsit. Domnul va face ca ciuma*
să se lipească de tine, până te
va nimici din ţara în care intri
22 ca s-o stăpâneşti. Domnul te va
lovi* cu tuberculoză şi cu friguri
şi cu umflături şi cu malarie şi
cu secetăa şi cu** tăciune în grâu
şi cu manăb şi ele te vor urmări
23 până vei pieri. Şi cerurile* tale
care sunt deasupra capului tău
vor fi aramă, iar pământul care
24 este sub tine, fier. Domnul va da
ca ploaie peste ţara ta praf şi
pulbere; ele vor coborî din ceruri
25 peste tine până vei fi nimicit. Şi
Domnul va face să fii bătut* de
vrăjmaşii tăi: pe o cale vei ieşi împotriva lor şi pe şapte căi vei fugi
dinaintea lor şi vei fi alungat**
încoace şi încolo înc toate îm26 părăţiile pământului. Şi trupul
tău mort va fi ca hrană* pentru
toate păsările cerurilor şi animalele pământului şi nu va fi ni27 meni să le sperie. Domnul te va
lovi cu bubele* Egiptului şi cu
tumorid şi cu râie şi cu pecingine, de care nu te vei putea vinde28 ca. Domnul te va lovi cu nebunie* şi cu orbire şi cu tulburare
29 de inimă. Şi vei umbla pipăind* la
amiază, cum pipăie orbul în întuneric, şi nu vei prospera în căile
tale şi vei fi mereu asuprit şi prădat, în toate zilele, şi nu va fi cine
30 să te salveze. Te vei logodi* cu o
femeie şi altul se va culca cu ea;
vei construi** o casă şi nu vei locui în ea; îţi vei planta† o vie şi
31 nu vei mânca din ea. Boul tău va
fi înjunghiat înaintea ochilor tăi
şi nu vei mânca din el; măgarul
tău va fi luat dinaintea feţei tale
şi nu se va întoarce la tine; oile
20

c Sau „de“

20 *Zah. 14.13.
**Ps. 80.16.
Is. 30.17;
51.20; 66.15.
†Cap. 4.26.

21 *Lev. 26.25.
Num. 14.12.
Ier. 24.10.
22 *Lev. 26.16.
**Amos 4.9.

23 *Lev. 26.19.

25 *Lev. 26.17;
26.37.
Is. 30.17.
**2 Cr. 29.8.
Ier. 15.4; 24.9
Ezec. 23.46.

26 *1 Sam. 17.44;
17.46.
Ps. 79.2.
Ier. 7.33;
16.4; 34.20.
27 *Ex. 9.9;
15.26.
Cap. 7.15.
Vers. 35,60,61
28 *Ier. 4.9.
29 *Ex. 10.21.
Iov 5.14.
Is. 59.10.

30 *Iov 31.10.
Ier. 8.10
**Iov 31.8.
Amos 5.11.
†Cap. 20.6.
Mica 6.15.
Ţef. 1.13.

d Sau „hemoroizi“
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32 *Vers. 41.
**Ps. 119.82.

33 *Lev. 26.16.
Vers. 51.
Ier. 5.17.
34 *Vers. 67.
35 *Vers. 27.

36 *2 Împ. 17.4,6;
24.12,14;
25.7,11.
2 Cr. 33.11;
36.6,20.
**Cap. 4.28.
Vers. 64.
Ier. 16.13.
37 *1 Împ. 9.7,8
Ier. 19.8; 24.9;
25.9; 29.18.
Zah. 8.13.
**Ps. 44.14.
38 *Is. 5.10.
Mica 6.15.
Hag. 1.6.
**Ex. 10.4.
Ioel 1.4.
39 *Is. 17.10;
17.11.
40 *Ier. 11.16.

41 *Vers. 32.
**Plân. 1.5.
42 *Vers. 38.

44 *Vers. 12,13.

45 *Vers. 15.
**Cap. 4.25;
4.26.

tale vor fi date vrăjmaşilor tăi şi
nu vei avea pe nimeni ca să le
32 salveze. Fiii* tăi şi fiicele tale vor
fi daţi altui popor şi ochii tăi vor
privi şi se vor topi de dor** după
ei toată ziua, şi nu va fi nici o
33 putere în mâna taa. Un popor* pe
care nu-l cunoşti va mânca rodul ogorului tău şi toată munca ta
şi vei fi mereu asuprit şi zdrobit în
34 toate zilele. Şi vei înnebuni de
priveliştea pe care o vei vedea*
35 cu ochii tăi. Domnul te va lovi* la
genunchi şi la coapse, de la talpa
piciorului tău până în creştetul
capului tău, cu bube rele de care
36 nu te poţi vindeca. Domnul te va
duce*, pe tine şi pe împăratul tău
pe care-l vei pune peste tine,
la o naţiune pe care nu ai cunoscut-o nici tu, nici părinţii tăi şi
acolo vei sluji** altor dumne37 zei, lemn şi piatră. Şi vei fi
de groază*, de pomină şi de batjocură** între toate popoarele
38 unde te va duce Domnul. Vei duce* multă sămânţă la câmp şi vei
strânge puţin; pentru că o va
39 mânca lăcusta**. Vei planta o
vie* şi o vei lucra, dar nu vei bea
vin, nici n-o vei culege, pentru
40 că o va mânca viermele. Vei
avea măslini* în toate hotarele
tale, dar nu te vei unge cu untdelemn, pentru că măslinul tău îşi
41 va pierde rodul. Vei naşte fii* şi
fiice, dar nu-i vei avea, pentru că
42 vor merge** în captivitate. Cărăbuşulb va stăpâni* toţi copacii
43 tăi şi rodul ogorului tău. Străinul
care este în mijlocul tău se va
înălţa peste tine sus şi tot mai
sus, iar tu vei coborî jos şi tot
44 mai jos. El îţi va împrumuta*, dar
tu nu-i vei împrumuta; el va fi
capul, iar tu vei fi coada.
Şi toate* aceste blesteme vor
45
veni peste tine şi te vor urmări
şi te vor ajunge, până ce vei fi
nimicit**, pentru că n-ai ascultat
de glasul Domnului Dumnezeu-

a Sau „şi mâna ta nu va fi ca un dumnezeu“
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lui tău, ca să păzeşti poruncile
Lui şi rânduielile Lui, pe care ţi
46 le-a poruncit. Şi ele vor fi peste
tine şi peste sămânţa ta pentru
totdeauna, ca un semn* şi ca o
47 minune. Pentru că n-ai slujit*
Domnului Dumnezeului tău cu
bucurie şi cu veselie de inimă
48 pentru belşugul** în toate, vei
sluji, în foame şi în sete şi în
goliciune şi în lipsă de toate,
vrăjmaşilor tăi, pe care-i va trimite Domnul împotriva ta; şi va
pune un jug* de fier pe grumazul
49 tău, până te va nimici. Domnul
va aduce* împotriva ta o naţiune
de departe, de la marginea pământului, cum zboară vulturul**,
o naţiune a cărei limbă n-o vei
50 înţelegec, o naţiune aspră* la înfăţişare, care nu priveşte la bă51 trân şi n-are milă de copil. Şi va
mânca* rodul animalelor tale şi
rodul ogorului tău, până vei fi
nimicit, pentru că nu-ţi va lăsa
nici grâu, nici must, nici untdelemn, nici fătul vacilor tale, nici
înmulţirea turmei tale, până te va
52 nimici. Şi te va asedia* în toate
porţile tale, până se vor prăbuşi
în toată ţara ta zidurile tale cele
înalte şi întărite, în care te-ai
încrezut; şi te va asedia în toate
porţile tale, în toată ţara ta, pe
care ţi-a dat-o D omnul Dum53 nezeul tău. Şi, în asediul şi în
strâmtorarea în care te vor chinui vrăjmaşii tăi, vei mânca rodul* pântecelui tău, carnea fiilor
tăi şi a fiicelor tale, pe care ţi-i
va da Domnul Dumnezeul tău.
54 Ochiul* bărbatului care este sensibil printre voi şi foarte delicat
va fi rău faţă de fratele său şi
faţă de soţia sânului său şi faţă de
rămăşiţa fiilor săi, pe care i-a
55 păstrat, ca să nu dea nici unuia
dintre ei din carnea fiilor săi, pe
care o va mânca el; pentru că nu
i-a rămas nimic în asediul şi în
strâmtorarea cu care te vor chi-

b Sau „Lăcusta“

c Lit. „n-o vei auzi“

46 *Num. 26.10
Is. 8.18.
Ezec. 5.15;
14.8.
47 *Cap. 32.15.
**Neem. 9.35-37
48 *Ier. 28.14.

49 *Is. 5.30.
Ier. 5.15.
Lc. 19.43.
**Ier. 48.40.
Plân. 4.19.
Ezec. 17.3.
Osea 8.1.
50 *2 Cr. 36.17.
Is. 47.6.
51 *Vers. 33.
Is. 1.7; 62.8.

52 *2 Împ. 25.1;
25.2,4.

53 *Lev. 26.29.
2 Împ. 6.28;
6.29.
Ier. 19.9.
Plân. 2.20; 4.10

54 *Cap. 15.9.
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56 *Plân. 4.10.
**Vers. 54.

57 *Gen. 49.10.
**2 Împ. 6.28;
6.29.

58 *Ex. 6.3.
Is. 42.8.
**Ps. 99.3.
Mal. 1.14.

60 *Cap. 7.15.
Vers. 27.

62 *Cap. 4.27.
**Cap. 1.10;
10.22.
Neem. 9.23.
63 *Cap. 30.9.
Ier. 32.41.
**Pr. 1.26.
Is. 1.24.
†Ier. 12.14;
45.4.

64 *Lev. 26.33.
Cap. 4.27.
Neem. 1.8.
**Cap. 4.28.
Vers. 36.
Cap. 29.26;
32.17.
Ier. 16.13.

65 *Plân. 1.3.
Amos 9.4.
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nui vrăjmaşii tăi, în toate porţile
piciorului tău nu va avea loc de 65 **Lev. 26.16;
26.36.
56 tale. Ochiul femeii* sensibile şi
odihnă, şi Domnul îţi va da** adelicate dintre voi, care n-ar fi
colo o inimă tremurândă şi ochi
îndrăznit să pună talpa piciorucare se topesc şi durere în suflet.
lui ei pe pământ, de delicateţea 66 Şi viaţa ta va fi nesigură înaintea
şi sensibilitatea ei, va fi rău**
ta şi te vei înspăimânta noaptea şi
faţă de soţul sânului ei şi faţă de
ziua şi te vei teme pentru viaţa ta.
57 fiul ei şi faţă de fiica ei, din cauza 67 Dimineaţa* vei zice: «O, de ar fi 67 *Iov 7.4.
**Vers. 34.
fătului ei, care iese dintre picioaseară!», şi seara vei zice: «O, de ar
rele* ei, şi a copiilor ei, pe care-i
fi dimineaţă!», de spaima inimii tale
va naşte; pentru că, în lipsă de
de care te vei înfricoşa şi de
toate, îi va mânca** în ascuns, în
priveliştea pe care o vei vedea**
asediul şi în strâmtorarea cu 68 cu ochii tăi. Şi Domnul te va în- 68 *Osea 8.13;
9.3.
care te va chinui vrăjmaşul tău în
toarce* în Egipt cu corăbii pe ca**Cap. 17.16
58 porţile tale. Dacă nu vei lua sealea despre care ţi-am zis: «Să n-o
ma să împlineşti toate cuvintele
mai vezi**». Şi acolo vă veţi vinlegii acesteia, care sunt scrise în
de vrăjmaşilor voştri, ca robi şi
cartea aceasta, ca să te temi de
roabe, şi nu va exista cumpărător“.
Numele* acesta glorios şi înfri- 29 aAcestea sunt cuvintele legă- Legământul
din ţara
coşător**, de Domnul Dumnezeul
mântului pe care a poruncit Dom- Moabului
59 tău, atunci D omnul va face înnul lui Moise să-l încheie cu fiii 1 *Lev. 26.46;
27.34.
grozitoare plăgile tale şi plăgile
lui Israel în ţara Moabului, în
Cap. 5.2,3.
afară de legământul* pe care-l
seminţei tale şi te va lovi cu plăgi
mari şi îndelungate, cu boli rele 2 făcuse cu ei în Horeb. Şi Moise a 2 *Ex. 19.4.
chemat pe tot Israelul şi le-a zis:
60 şi îndelungate, şi va întoarce asu„Aţi văzut* tot ce a făcut Dompra ta toate* bolile Egiptului, de
care te temeai, şi ele se vor lipi de
nul înaintea ochilor voştri, în ţara
Egiptului, lui Faraon şi tuturor
61 tine. De asemenea, D omnul va
aduce asupra ta orice boală şi ori- 3 robilor lui şi întregii lui ţări: în- 3 *Cap. 4.34.
cercările* mari pe care ţi le-au
ce plagă care nu este scrisă în
văzut ochii, acele semne şi minuni
cartea legii acesteia, până vei fi
62 nimicit. Şi veţi fi lăsaţi puţini* la 4 mari. Dar D omnul nu v-a dat 4 *Is. 6.9,10;
63.17.
inimă să cunoaşteţi* şi ochi să
număr, voi, care eraţi mulţi ca
Ioan 8.43.
stelele** cerurilor, pentru că n-ai
vedeţi** şi urechi să auziţi, până
Fap. 28.26,27
Ef. 4.18.
ascultat de glasul Domnului Dum- 5 în ziua aceasta. Şi v-am dus pa2 Tes. 2.11,12
63 nezeului tău. Şi va fi aşa: după
truzeci* de ani prin pustiu; haine**Ezec. 12.2
Mt. 13.14.
cum Domnul S-a bucurat* de voi
le** nu vi s-au învechit pe voi şi
11.8.
să vă facă bine şi să vă înmulsandaua nu ţi s-a învechit pe pi- 5 Rom.
*Cap. 1.3; 8.2
**Cap. 8.4.
ţească, tot aşa Se va bucura** 6 cior. N-aţi mâncat* pâine, nici
16.12.
Domnul de voi să vă nimicească
n-aţi băut vin sau băutură tare, 6 *Ex.
Cap. 8.3.
şi să vă prăpădească; şi veţi fi
ca să cunoaşteţi că Eu sunt DomPs. 78.24,25.
smulşi† din ţara în care intri ca 7 nul Dumnezeul vostru. Şi aţi ve- 7 *Num. 21.23;
64 s-o stăpâneşti. Şi Domnul te va
nit* la locul acesta; şi Sihon, îm21.24,33.
Cap. 2.32;
împrăştia* printre toate popoapăratul Hesbonului, şi Og, împă3.1.
rele, de la o margine a pământului
ratul Basanului, au ieşit împotripână la cealaltă margine a păva noastră la luptă, şi noi i-am bământului, şi acolo vei sluji** altor 8 tut. Şi am luat ţara lor şi am dat-o* 8 *Num. 32.33
Cap. 3.12,13
dumnezei, pe care nu i-ai cunosde moştenire rubeniţilor şi gadicut, nici tu, nici părinţii tăi, lemţilor şi la jumătate din seminţia
65 nul şi piatra. Şi între acele na- 9 manasiţilor. Deci păziţi* cuvin4.6.
tele acestui legământ şi faceţi-le, 9 *Cap.
ţiuni* nu vei avea linişte, şi talpa
1 Împ. 2.3.
a Unele traduceri pun acest verset la sfârşitul Capitolului 28.
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9 **Ios. 1.7.

11 *Ios. 9.21,23;
9.27.

12 *Neem. 10.29

13 *Cap. 28.9.
**Ex. 6.7.
†Gen. 17.7.

14 *Ier. 31.31-33
Ev. 8.7,8.
15 *Fap. 2.39.

17 *Ex. 20.23.
Cap. 4.28;
28.36.
18 *Cap. 11.16;
13.6.
**Cap. 32.32
Fap. 8.23.
Ev. 12.15.

19 *Num. 15.39
Ecl. 11.9.
**Is. 30.1.

20 *Ezec. 14.7,8
**Ps. 74.1;
80.4.
†Ps. 79.5.
Ezec. 23.25.

ca să prosperaţi** în tot ce faceţi.
10
Voi staţi astăzi toţi înaintea
Domnului Dumnezeului vostru:
capii voştri, seminţiile voastre,
bătrânii voştri şi conducătoriia
11 voştri, toţi bărbaţii lui Israel, micuţii voştri, femeile voastre şi
străinul care este în mijlocul taberei tale, de la cel* care-ţi taie
lemnul până la cel care-ţi aduce
12 apa, ca să intri în legământul
D omnului Dumnezeului tău şi
în jurământul* Său, pe care-l întăreşte Domnul Dumnezeul tău
13 cu tine astăzi: ca să te întărească drept popor* al Său şi să-ţi fie
Dumnezeu, cum ţi-a spus** şi
cum a jurat† părinţilor tăi, lui
14 Avraam, lui Isaac şi lui Iacov. Şi
nu numai cu voi fac* acest legă15 mânt şi acest jurământ, ci cu acela care stă aici astăzi cu noi
înaintea Domnului Dumnezeului
nostru şi cu cel* care nu este
16 astăzi aici, cu noi (pentru că ştiţi
cum am locuit noi în ţara Egiptului şi cum am trecut prin mijlocul naţiunilor printre care aţi
17 trecut; şi aţi văzut urâciunile lor
şi idoliib lor, lemn* şi piatră, argint şi aur, care erau printre ei),
18 ca nu cumva să fie între voi vreun
bărbat sau femeie sau familie
sau seminţie a cărei inimă* să
se întoarcă astăzi de la Domnul
Dumnezeul nostru, ca să meargă
să slujească dumnezeilor acestor
naţiuni; ca nu cumva să fie între
voi o rădăcină** care să aducă o19 travă şi pelin şi să se întâmple,
când aude cuvintele acestui blestemc, să se binecuvânteze singur
în inima sa, zicând: «Voi avea
pace, chiar dacă umblu în îndărătnicia* inimii mele, ca să a20 daug** beţia la sete». D omnul
nu-l va ierta*, ci mânia** D omnului şi gelozia† Lui vor fumega
atunci împotriva acelui bărbat şi
vor veni peste el toate blestemele
care sunt scrise în cartea aceasta;

a Sau „cărturarii“; (şi în 31.28)
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şi Domnul îi va şterge†† numele 20 ††Cap. 9.14.
2 Împ. 14.27.
21 de sub ceruri. Şi D omnul îl va
deosebi dintre toate seminţiile 21 *Cap. 30.10.
lui Israel, spre rău, după toate
blestemele legământului care este
22 scris* în cartea aceasta a legii. Şi 22 *Ier. 19.8;
49.17; 50.13.
generaţia care va veni, fiii voştri
care se vor ridica după voi şi
străinul care va veni dintr-o ţară
îndepărtată vor zice, când vor vedea* plăgile ţării acesteia şi bolile
ei, cu care a lovit-o D omnul,
23 că tot ogorul ei va fi pucioasă* şi 23 *Ps. 107.34.
Is. 34.9.
sare, arzând**, şi nu va fi semăIer. 17.6.
nată, nici nu va rodi, nici nu va
Ţef. 2.9.
**Is. 1.7; 64.11
creşte verdeaţă în ea, ca surparea†
†Gen. 19.24,25
Sodomei şi Gomorei, Admei şi
Ier. 20.16.
Iuda 7.
Ţeboimului, pe care le-a nimicit
Domnul în mânia Sa şi în furia
24 Sa. Toate naţiunile vor zice: «PenÎmp. 9.8,9
tru ce* a făcut Domnul astfel ţării 24 *1
Ier. 22.8,9.
acesteia? Ce este aprinderea a25 cestei mari mânii?» Şi vor zice:
«Pentru că au părăsit legământul
Domnului Dumnezeului părinţilor
lor, pe care-l făcuse cu ei, când
26 i-a scos din ţara Egiptului, şi au
mers şi au slujit altor dumnezei şi
s-au închinat lor, dumnezei pe
care ei nu i-au cunoscut şi El nu li
27 i-a împărţit. Şi mânia Domnului
27 *Dan. 9.11;
s-a aprins împotriva ţării, ca să a9.13,14.
ducă* asupra ei toate blestemele
care sunt scrise în cartea aceasta.
28 Şi Domnul i-a dezrădăcinat* din
Împ. 14.15
pământul lor cu mânie şi cu fu- 28 *1
2 Cr. 7.20.
Ps. 52.5.
rie şi cu mare indignare şi i-a arunPr. 2.22.
cat într-o altă ţară, ca în ziua
Ezec. 19.12,13
29 aceasta». Cele ascunse* sunt ale
1.7.
Domnului Dumnezeului nostru, 29 *Fap.
**Ioan 5.39.
dar cele descoperite** sunt ale
Fap. 17.11.
2 Tim. 3.16.
noastre şi ale fiilor noştri pentru
totdeauna, ca să împlinim toate
cuvintele legii acesteia.
30 Şi va fi aşa: după ce vor veni Promisiuni
peste tine toate* lucrurile acestea, binecuvântarea** şi bleste- 1 *Cap. 28.64.
**Cap. 11.26
mul, pe care le-am pus înaintea
Vers. 19.
ta, şi ţi le vei pune† la inimă,
†Cap. 4.29,30
1 Împ. .47,48
printre toate†† naţiunile la care
††Lev. 26.40
te va împrăştia Domnul Dumne-

b Lit. „dumnezeii lor murdari“

c Sau „jurământ“
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2 *Neem. 1.9.
Is. 55.7.
Plân. 3.40.
Ioel 2.12,13.

3 *Ps. 106.45;
126.1,4.
Ier. 29.14.
Plân. 3.22,32
**Ps. 147.2.
Ier. 32.37.
Ezec. 34.13;
36.24.
†Cap. 4.27.
4 *Neem. 1.9.
Is. 43.6; 48.20

5 *Ier. 2.9,14;
30.3.
**Cap. 7.13;
13.17.

6 *Cap. 10.16.
**Ier. 32.39.
Ezec. 11.19;
36.26.
†Cap. 6.5.

7 *Cap. 7.15.

9 *Cap. 28.11.
Ier. 31.27,28.
**Cap. 28.63
Ier. 32.41.

10 *Cap. 29.21.
**Cap. 4.29.

2 zeul

tău, şi te vei întoarce* la
D omnul Dumnezeul tău şi vei
asculta de glasul Lui, după toate câte-ţi poruncesc eu astăzi, tu
şi fiii tăi, cu toată inima ta şi cu
3 tot sufletul tău, atunci D omnul
Dumnezeul tău îţi va întoarce
pe cei captivia şi Se va îndura*
de tine şi te va aduna din nou**
dintre toate naţiunile printre care
te va fi risipit† D omnul Dum4 nezeul tău. Dacă* ai tăi vor fi
împrăştiaţi până la marginea cerurilor, Domnul Dumnezeul tău
te va aduna de acolo şi te va
5 lua de acolo; şi D omnul Dumnezeul tău te va aduce* în ţara
pe care au stăpânit-o părinţii tăi,
şi tu o vei stăpâni, şi-ţi va face
bine şi te va înmulţi** mai mult
6 decât pe părinţii tăi. Şi Domnul
Dumnezeul tău îţi va circumcide* inima** ta şi inima seminţei
tale, ca să-L iubeşti† pe Domnul
Dumnezeul tău cu toată inima ta
şi cu tot sufletul tău, ca să trăieşti.
7 Şi D omnul Dumnezeul tău va
pune* toate aceste blesteme asupra vrăjmaşilor tăi şi asupra celor care te urăsc, care te-au per8 secutat. Şi te vei întoarce şi
vei asculta de glasul Domnului şi
vei împlini toate poruncile Lui, pe
9 care ţi le poruncesc astăzi. Şi
Domnul Dumnezeul tău te va face
să prisoseşti* în orice lucru al
mâinii tale, în rodul** pântecelui
tău şi în rodul animalelor tale şi
în rodul pământului tău, spre
bine; pentru că Domnul Se va bucura din nou de tine spre bine,
cum S-a bucurat de părinţii tăi,
10 dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să păzeşti poruncile Lui şi rânduielile
Lui, care sunt scrise* în cartea
aceasta a legii, dacă te vei întoarce
la D omnul Dumnezeul tău cu
toată inima** ta şi cu tot sufletul
11 tău. Pentru că porunca aceasta, pe
care ţi-o poruncesc astăzi, nu este
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prea minunată* pentru tine, nici 11 *Is. 45.19.
12 departe. Nu este* în ceruri, ca să 12 *Rom. 10.6.
zici: «Cine se va sui pentru noi în
ceruri şi să ne-o aducă, pentru ca
13 s-o auzim şi s-o împlinim?»; şi nu
este dincolo de mare, ca să zici:
«Cine va trece pentru noi dincolo
de mare şi să ne-o aducă, pentru
ca s-o auzim şi s-o împlinim?»
14 Ci cuvântul este foarte aproape
de tine, în gura ta şi în inima ta,
ca să-l împlineşti.
Vezi, am pus* astăzi înaintea Alegerea
15
ta viaţa şi binele, şi moartea şi 15 *Vers. 1,19.
16 răul, întrucât îţi poruncesc astăzi
Cap. 11.26.
să-L iubeşti* pe Domnul Dum16 *Cap. 6.5.
nezeul tău, să umbli pe căile Lui
**Cap. 4.1.
Vers. 19.
şi să păzeşti poruncile Lui şi
rânduielile Lui şi judecăţile Lui,
ca să trăieşti** şi să te înmulţeşti
şi ca Domnul Dumnezeul tău să
te binecuvânteze în ţara în care
17 intri ca s-o stăpâneşti. Dar, dacă
ţi se va abate inima şi nu vei asculta şi vei fi amăgit şi te vei închina altor dumnezei şi le vei slu18 ji, vă mărturisesc astăzi că veţi 18 *Cap. 4.26;
pieri* negreşit şi nu vă veţi lungi
8.19.
zilele pe pământul pentru care
treci Iordanul, ca să intri să-l stă19 pâneşti. Chem astăzi cerurile* şi
19 *Cap. 4.26;
pământul ca să mărturisească îm31.28.
**Vers. 15.
potriva voastră: v-am pus** îna†Vers. 1.
inte viaţa şi moartea, binecuvântarea† şi blestemul. Alege dar viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta,
20 iubind* pe Domnul Dumnezeul
6.5.
tău, ascultând de glasul Lui şi 20 *Cap.
**Cap. 10.20
†Cap. 4.1;
alipindu-te** de El; pentru că El
32.47.
este viaţa† ta şi lungimea zilelor
Ps. 27.1; 66.9
tale, ca să locuieşti pe pămânIoan 11.25.
Fap. 17.25,28
tul†† pe care Domnul a jurat pă††Gen. 12.7;
rinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac,
17.8.
şi lui Iacov, că li-l va da“.
Ultimele
31 Şi Moise a mers şi a spus cu- sfaturi
ale
vintele acestea către tot Israelul.
lui Moise.
2 Şi a zis: „Eu astăzi sunt de o sută
Iosua
douăzeci* de ani: nu mai pot ie2 *Ex. 7.7.
şi** şi intra şi Domnul mi-a zis:
**Num. 27.17
1 Împ. 3.7.
«Tu nu vei trece† Iordanul aces†Num. 20.12;
3 ta». Domnul Dumnezeul tău, El
27.13.

a Lit. „captivitatea“

231

DEUTERONOM
3 *Cap. 9.3.
**Num. 7.18;
27.21.
Cap. 3.28.
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Însuşi va trece* înaintea ta, El va
nimici naţiunile acestea dinaintea ta şi le vei stăpâni; şi Iosua,
el va trece înaintea ta, cum a
4 *Cap. 3.21.
4 zis** Domnul. Şi Domnul le va fa**Num. 21.24;
ce* cum a făcut lui Sihon** şi
21.33.
lui Og, împăraţii amoriţilor, şi
5 ţării lor, pe care i-a nimicit. Şi
5 *Cap. 7.2.
Domnul îi va da* înaintea voastră; să le faceţi după toată porunca pe care v-am poruncit-o.
6
Fiţi tari* şi curajoşi, nu vă te6 *Ios. 10.25.
meţi** de ei, nici nu vă îngroziţi
1 Cr. 22.13.
**Cap. 1.29;
înaintea
lor; pentru că Domnul
7.18; 20.1.
Dumnezeul tău, El Însuşi† va
†Cap. 20.4.
††Ios. 1.5.
merge cu tine; El nu te va lăsa
Ev. 13.5.
şi nu te va părăsi††“.
7
Şi Moise l-a chemat pe Iosua
7 *Cap. 1.38;
şi
i-a
zis înaintea ochilor între3.28.
Vers. 23.
gului Israel: „Fii tare* şi curajos,
Ios. 1.6.
pentru că tu vei intra cu poporul
acesta în ţara pe care Domnul a
jurat părinţilor lor că le-o va da
şi tu îi vei face s-o moştenească!
8 *Ex. 13.21,22;
8 Şi Domnul Însuşi* va merge îna33.14.
intea ta: El va fi cu tine**; El nu
Cap. 9.3.
**Vers. 6.
te va lăsa şi nu te va părăsi; nu
Ios. 1.5,9.
te teme, nici nu te înspăimânta!“
1 Cr. 28.20.
Citirea legii 9
Şi Moise a scris legea aceasta
şi
a
dat-o* preoţilor, fiii lui Levi,
9 *Cap. 17.18.
**Num. 4.5;
care purtau** chivotul legă4.6,15.
mântului Domnului, şi tuturor băIos. 3.3.
1 Cr. 15.12,15 10 trânilor lui Israel. Şi Moise le-a
poruncit, zicând: „La sfârşitul fie10 *Cap. 15.1.
**Lev. 23.34
căror şapte ani, la timpul hotărât
Cap. 16.13.
al anului iertării*, la sărbătoarea
11 *Cap. 12.5; 11 Corturilor**, când va veni tot
16.16.
Israelul să se înfăţişeze înaintea
**Ios. 8.34,35
2 Împ. 23.2.
D omnului Dumnezeului tău în
Neem. 8.1-3.
locul* pe care-l va alege, să citeşti** legea aceasta înaintea
întregului Israel, în auzul lor.
12 *Cap. 4.10. 12 Adună poporul, pe bărbaţi şi pe
femei şi pe cei micuţi şi pe străinul care este înăuntrul porţilor
tale, ca să audă şi să înveţe* şi
să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru şi să ia seama să împlinească toate cuvintele legii
13 acesteia. Şi fiii lor, care n-o cu13 *Cap. 11.2.
nosc*, s-o audă** şi s-o înveţe,
**Ps. 78.6,7.
ca să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, în toate zilele cât
232

veţi trăi pe pământul în care treceţi Iordanul, ca să-l stăpâniţi“.
14
Şi Domnul i-a zis lui Moise: Israel va călca
„Iată, ţi s-au apropiat zilele ca legământul
să mori*; cheamă pe Iosua şi în- 14 *Num. 27.13
Cap. 4.22;
făţişaţi-vă la cortul întâlnirii, ca
32.50; 34.5.
**Num. 27.19
să-i dau** poruncă“. Şi Moise şi
Vers. 23.
Iosua au mers şi s-au înfăţişat
15 la cortul întâlnirii. Şi D omnul 15 *Ex. 33.9.
S-a arătat* la cort, în stâlpul de
nor; şi stâlpul de nor stătea dea16 supra intrării cortului. Şi Domnul 16 *Gen. 15.15.
i-a zis lui Moise: „Iată, tu vei
**Ex. 32.6.
†Ex. 34.15.
adormi* cu părinţii tăi, şi poporul
Jud. 2.17.
acesta se va ridica** şi va curvi†
†† Jud. 2.12;
10.6,13.
cu dumnezeii străini ai ţării în
1 Împ. 18.18;
care intră şi Mă va părăsi†† şi va
19.10.
Ier. 2.13.
călca*† legământul Meu pe care
*†Jud. 2.20.
17 l-am făcut cu ei. Şi mânia* Mea se
va aprinde împotriva lor în 17 *Jud. 2.14.
**2 Cr. 15.2;
ziua aceea şi-i voi părăsi** şi-Mi
24.20.
†Cap. 32.20.
voi ascunde† faţa de ei; şi ei
Ps. 104.29.
vor fi devoraţi, şi-i vor găsi mulIs. 8.17; 64.7
Ezec. 39.23.
te rele şi strâmtorări, şi vor zice
††Num. 14.42
în ziua aceea: «Nu m-au găsit††
*†Jud. 6.13.
aceste rele*† pentru că Dumnezeul meu nu este în mijlocul
18 meu?» Şi-Mi voi ascunde de tot
faţa în ziua aceea, pentru tot
răul pe care l-au făcut, pentru că
s-au întors spre alţi dumnezei.
19 Şi acum scrieţi-vă cântarea a- 19 *Vers. 26.
ceasta; şi fiii lui Israel s-o înveţe,
pune-o în gurile lor, ca această
cântare să-Mi slujească de mărturie* împotriva fiilor lui Israel.
20 Pentru că îi voi duce pe pămân- 20 *Cap. 6.10-12;
8.10.
tul* pe care l-am jurat părinţilor
**Cap. 32.15
Neem. 9.25.
lor, în care curge lapte şi miere;
Osea 13.6.
şi vor mânca şi se vor sătura şi
†Cap. 8.19;
se vor îngrăşa** şi se vor întoar11.16.
Vers. 16.
ce† spre alţi dumnezei şi le vor
sluji şi Mă vor dispreţui şi vor
21 călca legământul Meu. Şi va fi
21 *Vers. 17.
aşa: când îl vor găsi multe* rele
**1 Cr. 28.9.
Osea 5.3;
şi strâmtorări, cântarea aceasta va
13.5,6.
mărturisi împotriva lui, ca o măr†Amos 5.25;
5.26.
turie, pentru că nu va fi uitată din
gura seminţei lui; pentru că Eu
cunosc** gândurile pe care şi le
face el astăzi, înainte de a-l duce†
22 Eu în ţara pe care le-am jurat-o“. Şi
Moise a scris cântarea aceasta în
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aceeaşi zi şi a învăţat-o fiilor

23 lui Israel. Şi Domnul a poruncit*
23 *Vers. 14.
**Cap. 1.38.
lui Iosua, fiul lui Nun, zicând: „Fii
Vers. 7.
tare** şi curajos; pentru că tu
Ios. 1.6.
†Ex. 3.12.
vei duce pe fiii lui Israel în ţara pe

care le-am jurat-o; şi Eu voi
fi cu tine†“.
Şi a fost aşa: după ce a ter24
24 *Vers. 9.
minat Moise de scris* toate cuvintele legii acesteia în carte,
25 până la sfârşitul lor, Moise a
poruncit leviţilor care purtau chivotul legământului D omnului,
26 zicând: „Luaţi cartea* aceasta
26 *2 Împ. 22.8.
a legii şi puneţi-o alături de chi**Vers. 19.
votul legământului D omnului
Dumnezeului vostru, ca să fie
acolo ca mărturie** împotriva ta.
27
Pentru că eu cunosc răzvrătirea*
27 *Cap. 9.7,24
**Ex. 32.9.
ta şi grumazul tău înţepenit**.
Cap. 9.6,13.
Iată, încă fiind eu viu cu voi,
astăzi, v-aţi răzvrătit împotriva
D omnului şi cu cât mai mult
28 *Cap. 4.26; 28 după moartea mea! Adunaţi la
30.19; 32.1.
mine pe toţi bătrânii seminţiilor
voastre şi pe conducătorii voştri, ca să spun în auzul lor cuvintele acestea şi să iau cerurile*
şi pământul martori împotriva
29
lor. Pentru că ştiu că după moar29 *Cap. 32.5.
Jud. 2.19.
tea mea vă veţi strica* de tot şi
Osea 9.9.
vă veţi abate de la calea pe care
**Gen. 49.1.
Cap. 4.30.
v-am poruncit-o şi vă va ajunge
răul la sfârşitul** zilelor, pentru
că veţi face ce este rău în ochii
Domnului, ca să-L întărâtaţi la
mânie prin lucrarea mâinilor
voastre“.
30
Şi Moise a spus în auzul întregii adunări a lui Israel cuvintele cântării acesteia, până la sfârşitul lor.
Cântarea
„Plecaţi-vă urechea, cerurilui Moise 32
lor*,
şi voi vorbi!
1 *Ps. 50.4.
Şi ascultă, pământule, cuvinIs. 1.2.
Ier. 2.12; 6.19
tele gurii mele!
Învăţătura mea să picure* ca
2 *Is. 55.10,11 2
1 Cor. 3.6-8.
ploaia,
**Ps. 72.6.
cuvântul gurii mele să cadă
Mica 5.7.
ca roua,
ca ploaia** măruntă peste
a Lit. „măreţie“

b Sau „judecată“

verdeaţa proaspătă
şi ca ploaia îmbelşugată peste iarbă.
3
Pentru că voi vesti Numele*
Domnului;
daţi gloriea** Dumnezeului
nostru.
4
El este Stânca*, lucrarea** Sa
este desăvârşită,
pentru că toate căile† Lui
sunt drepteb.
El este un Dumnezeu al credincioşiei†† şi în El nu este înşelăciune*†,
El este drept şi adevărat.
5
Ei s-au stricat* faţă de El:
prihana lor nu este cea a fiilor
Lui,
sunt o generaţie sucită** şi
stricată.
6
Aşa răsplătiţi* voi D omnului,
popor nechibzuit** şi neînţelept?
Nu este El Tatăl† tău care
te-a cumpărat††?
Nu te-a făcut*† El şi te-a întemeiat?
7
Adu-ţi aminte de zilele de demult,
socoteşte anii din generaţie în
generaţie.
Întreabă* pe tatăl tău, şi-ţi va
arăta,
pe bătrânii tăi, şi-ţi vor spune.
8
Când Cel Preaînalt împărţea*
naţiunilor moştenirea lor,
când despărţea** pe fiii oamenilorc,
a aşezat hotarele popoarelor
după numărul fiilor lui Israel.
9
Pentru că partea D omnului
este poporul Său,
Iacov este sorţul* moştenirii
Sale.
10
El l-a găsit într-o ţară pustie*
şi în pustiul urletelor unei singurătăţi,
El l-a înconjuratd, l-a îngrijit,
l-a păzit ca lumina** ochiului
Său.

c Sau „pe fiii lui Adam“

3 *Ex. 33.19;
34.5.
**Cap. 5.24.
1 Cr. 29.11.
4 *2 Sam. 22.3;
23.3.
Ps. 18.2,31;
18.46.
Hab. 1.12.
**2 Sam. 22.31
†Dan. 4.37.
Apoc. 15.3.
††Ier. 10.10.
*†Iov 34.10.
Ps. 92.15.
5 *Cap. 4.25;
31.29.
**Mt. 17.17.
Lc. 9.41.
Filip. 2.15.
6 *Ps. 116.12.
**Vers. 28.
†Cap. 1.31.
Is. 63.16.
††Ps. 74.2.
*†Vers. 15.
Is. 27.11; 44.2

7 *Ex. 13.14.
Ps. 44.1;
78.3,4.

8 *Fap. 17.26.
**Gen. 11.8.

9 *Ex. 15.16;
19.5.
1 Sam. 10.1.
1 Împ. 8.53.
Ps. 78.71.
Ier. 10.16.
10 *Cap. 1.19;
8.15.
Ier. 2.6.
Osea 13.5.
**Ps. 17.8.
Pr. 7.2.
Zah. 2.8.

d Sau „l-a condus“
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11 *Ex. 19.4.
Cap. 1.31.
Is. 31.5;
46.4; 63.9.
Osea 11.3.

12 *Cap. 4.35;
4.39.
**Vers. 39.
Is. 43.12.
13 *Cap. 33.29.
Is. 58.14.
Ezec. 36.2.
**Cap. 8.8.
Ps. 81.16.
†Iov 29.6.

14 *Ps. 81.16;
147.14.
**Gen. 49.11

15 *Is. 44.2.
**Neem. 9.25
Ps. 17.10.
Ier. 5.28.
Osea 13.6.
†1 Sam. 2.29
††Jud. 10.6.
Is. 1.4.
Ier. 5.7.
*†Is. 51.13.
†*2 Sam. 22.47
Ps. 89.26; 95.1
16 *Ps. 78.58.
1 Împ. 14.22.
1 Cor. 10.22.
**Ps. 106.29
17 *Lev. 17.7.
Ps. 106.37.
1 Cor. 10.20.
Apoc. 9.20.
**Cap. 28.64
†Jud. 5.8.

18 *Vers. 4.
Is. 17.10.
**Ps. 106.21
Ier. 2.32.
19 *Jud. 2.14.
Ps. 106.40.
**Is. 1.2.

Cum îşi scutură vulturul* cuibul,
pluteşte peste puii săi,
îşi întinde aripile,
îi ia, îi poartă pe aripile lui tari:
12
aşa l-a condus Domnul singur*
şi n-a fost nici un dumnezeu**
străin cu El.
13
L-a făcut să călărească* pe înălţimile pământului
şi a mâncat rodul câmpului;
şi l-a făcut să sugă** miere din
stâncă
şi untdelemn† din stânca de
cremene,
14
unt de la vaci şi lapte de la oi,
cu grăsimea mieilor
şi a berbecilor născuţi în Basan şi a ţapilor,
cu grâu grasa*;
şi ai băut vin curat, sângele**
strugurelui.
15
Şi Ieşurunb* s-a îngrăşat** şi
a azvârlit† din picior.
Te-ai îngrăşat,
te-ai îngroşat,
te-ai acoperit cu grăsime!
Atunci L-a părăsit†† pe Dumnezeulc care l-a făcut*†
şi a dispreţuit Stânca†* mântuirii sale.
16
L-au întărâtat* la gelozie cu
dumnezei străini,
L-au provocat la mânie** cu
urâciuni.
17
Au jertfit* demonilor care nu
sunt dumnezei,
unor dumnezei** pe care nu
i-au cunoscut,
unora noi†, de curând veniţi,
de care părinţii voştri nu s-au
temut.
18
De Stânca* cea care te-a născut
ai uitat
şi nu ţi-ai adus aminte** de
Dumnezeul care ţi-a dat naştere.
19
Şi D omnul a văzut* şi i-a
dispreţuit,
din cauza întărâtării** fiilor
Săi şi a fiicelor Sale.
11

a Lit. „cu grăsimea rărunchilor grâului“
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Şi a zis: «Îmi voi ascunde*
faţa de ei,
voi vedea care le va fi sfârşitul;
pentru că ei sunt o generaţie
stricată,
fii în care nu este credincioşie**.
21
M-au întărâtat* la gelozie prin
ceea ce nu este Dumnezeu
şi M-au mâniat** cu deşertăciunile lor;
şi-i voi întărâta† la gelozie
prin ceea ce nu este popor
şi-i voi mânia printr-o naţiune
nebună.
22
Pentru că în mânia Mea s-a
aprins un foc*
şi va arde până la cea mai
adâncă Locuinţă a morţilor
şi va mistui pământul** şi
venitul lui
şi va aprinde temeliile munţilor.
23
Voi îngrămădi* rele asupra lor,
Îmi voi consuma săgeţile**
împotriva lor.
24
Vor fi topiţi de foame* şi roşi
de arsuri mistuitoare
şi de molimă** amară;
şi voi trimite dintele† fiarelor
asupra lor,
otrava†† târâtoarelor din ţărână.
25
Afară* îi va răpi sabia şi în
cămăruţe spaima,
pe flăcău** şi pe fecioară,
pe sugar şi pe omul cu perii
albi».
26
Am zis: «Îi voi risipi,
le voi şterge* amintirea dintre
oameni,
27
dacă nu M-aş teme de sfidarea vrăjmaşului,
ca nu cumva potrivnicii lor să
înţeleagă greşit
şi să zică*: «Mâna noastră este
înălţată, şi nu D omnul a făcut
toate acestea!»
28
Pentru că ei sunt o naţiune
care şi-a pierdut sfatul*
20

b Cel drept, nume referitor la Israel

20 *Cap. 31.17.
**Is. 30.9.
Mt. 17.17.

21 *Ps. 78.58.
1 Cor. 10.22.
**1 Sam. 12.21
1 Împ. 16.13,26
Ps. 31.6.
Ier. 8.19;
10.8; 14.22.
Iona 2.8.
Fap. 14.15.
†Osea 1.10.
Rom. 10.19.
22 *Num. 16.35
Ps. 18.8.
Ier. 15.14;
17.4.
Plân. 4.11.
**Lev. 26.20.

23 *Cap. 29.21.
Is. 26.18.
**Ps. 7.12,13;
18.14; 45.5.
Ezec. 5.16.
24 *Cap. 28.48.
**Ps. 91.6.
†Lev. 26.22.
††Amos 5.19

25 *Plân. 1.20.
Ezec. 7.15.
2 Cor. 7.5.
**2 Cr. 36.17
Plân. 2.21.
26 *Cap. 19.14.
Ezec. 20.13;
20.14,23.
27 *Ps. 140.8.

28 *Vers. 6.

c Ebr. „Eloah“
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28 **Is. 27.11.
Ier. 4.22.
29 *Cap. 5.29. 29
Ps. 81.13;
107.43.
Lc. 19.42.
**Is. 47.7.
Plân. 1.9.
30 *Lev. 26.8. 30
Ios. 23.10.
2 Cr. 24.24.
Is. 30.17.
**Vers. 4.
Ps. 44.12.
Is. 50.1; 52.3.
31 *1 Sam. 2.2. 31
**Ex. 14.25.
1 Sam. 4.8.
Ier. 40.2,3.
32 *Is. 1.10.
**Cap. 29.18

33 *Ps. 58.4.
**Ps. 140.3.
Rom. 3.13.
34 *Iov 14.17.
Ier. 2.22.
Osea 13.12.
Rom. 2.5.
35 *Ps. 94.1.
Rom. 12.19.
Ev. 10.30.
**Ier. 23.12.
†Ezec. 7.5.
2 Pet. 2.3.

36 *Ps. 135.14.
Ev. 10.30.
**Jud. 2.18.
Ps. 106.45.
Ier. 31.20.
Ioel 2.14.
†1 Împ. 14.10;
21.21.
2 Împ. 9.8;
14.26.
37 *Jud. 10.14.
Ier. 2.28.

şi nu este pricepere** în ei.
Dacă ei ar fi fost înţelepţi* ca să
înţeleagă aceasta,
ar fi cugetat** la sfârşitul lor de
la urmă.
Cum ar urmări unul* o mie
şi doi ar fugări zece mii,
dacă nu i-ar fi vândut Stânca**
lor
şi nu i-ar fi predat Domnul!
Pentru că stânca* lor nu este ca
Stânca noastră;
chiar vrăjmaşii noştri sunt judecători**.
Pentru că viţa* lor este din viţa
32
Sodomei
şi din câmpiile Gomorei:
strugurii lor sunt struguri de
fiere**,
bobiţele lor sunt amare.
33
Vinul lor este otrava* şerpilora
şi veninul** crud al viperelor.
34
Nu este lucrul acesta ascuns*
la Mine,
pecetluit printre vistieriile
Mele?
35
A Mea este răzbunarea* şi
răsplata
la timpul când le va aluneca**
piciorul;
pentru că ziua nenorocirii† lor
se apropie
şi ce le este pregătit se grăbeşte».
36
Pentru că Domnul va judeca*
pe poporul Său
şi Se va întoarce** pentru
robii Săi,
când va vedea că putereab lor
s-a dus
şi nu va fi† nici unul închis
sau lăsat liber.
Şi va zice: «Unde sunt dum37
nezeii* lor,
stânca în care şi-au pus încrederea,
38
care mâncau grăsimea jertfelor lor
şi beau vinul darului lor de

băutură?
Să se ridice şi să vă ajute,
ei să fie o ocrotire peste voi!
Vedeţi acum că Eu, Eu suntc*,
39
şi nu este** dumnezeu în afară
de Mine.
Eu omor† şi Eu fac viu!
Eu rănesc†† şi Eu vindec
şi nu este nimeni care să vă
salveze*† din mâna Mea.
Pentru că Îmi ridic* mâna
40
spre ceruri şi zic:
«Viu sunt Eu pentru totdeauna!
Dacă-Mi voi ascuţi* fulgerul
41
sabiei
şi dacă mâna Mea va apuca
judecata,
voi da răzbunare** potrivnicilor Mei
şi voi răsplăti celor care Mă
urăsc.
Îmi voi îmbăta* săgeţile de
42
sânge
şi sabia Mea va înghiţi**
carne,
le voi îmbăta de sângele celor
ucişi şi al celor captivid,
de capul căpeteniilor vrăjmaşului†».
Bucuraţi-vă*, naţiunilor, cu
43
poporul Său,
pentru că El va răzbuna**
sângele robilor Săi
şi va da răzbunare† vrăjmaşilor Săi
şi va face ispăşire pentru ţara†† Sa, pentru poporul Său“.
44
Şi Moise a venit şi a rostit
toate cuvintele cântării acesteia
în auzul poporului, el şi Iosuae*,
45 fiul lui Nun. Şi Moise a terminat de spus toate cuvintele aces46 tea întregului Israel. Şi le-a zis:
„Puneţi-vă la inimă* toate cuvintele pe care vi le mărturisesc
astăzi, ca să le porunciţi** fiilor
voştri să ia seama să împlinească toate cuvintele legii acesteia.
47 Pentru că nu este un cuvânt zadarnic pentru voi, ci este viaţa*

a Sau „monştrilor“ b Lit. „mâna“ c Sau „Eu sunt Acelaşi“, „Eu sunt Acela“
d Lit. „şi ai captivităţii“ e Ebr. „Hoşea“, variantă a lui „Iosua“

39 *Ps. 102.27.
Is. 41.4;
43.10; 48.12.
**Is. 45.5;
45.18,22.
†1 Sam. 2.6.
2 Împ. 5.7.
Ps. 68.20.
††Ps. 51.8.
*†Ps. 50.22.
40 *Gen. 14.22.
Ex. 6.8.
Num. 14.30.
Ezec. 20.5,6.
41 *Is. 27.1;
34.5; 66.16.
Ezec. 21.9,10;
21.14,20.
**Is. 1.24;
50.28.
Naum 1.2.

42 *Vers. 23.
Ier. 46.10.
**Ier. 12.12;
46.14.
†Iov 13.24.
Ier. 30.14.
Plân. 2.5.

43 *Rom. 15.10
**2 Împ. 9.7.
Apoc. 6.10;
19.2.
†Vers. 41.
††Ps. 85.1.

44 *Num. 13.8;
13.16.

46 *Cap. 6.6;
11.18.
Ezec. 40.4.
**Cap. 4.9.

47 *Cap. 8.3;
30.19.
Lev. 18.5.
Pr. 3.22;
4.22
Rom. 10.5.
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47 **Cap. 4.40;
33.25.
Pr. 3.2.

voastră şi prin acest cuvânt vă
veţi înmulţia** zilele în ţara în care
treceţi Iordanul, ca s-o stăpâniţi.
Anunţul 48
Şi Domnul a vorbit* lui Moimorţii
49 se în aceeaşi zi, spunând: „Suie-te
48 *Num. 27.12
pe muntele* acesta, Abarim, pe
49 *Num. 33.47;
33.48.
muntele Nebo, care este în ţara
Cap. 3.27;
Moabului, care este în dreptul
34.1.
Ierihonului, şi priveşte ţara Canaanului, pe care o dau în stăpâ50 *Gen. 25.8. 50 nire fiilor lui Israel. Şi tu vei
**Num. 20.25;
muri pe muntele pe care te sui şi
20.28; 33.38.
vei fi adăugat* la poporul tău,
cum a murit Aaron**, fratele tău,
pe muntele Hor, şi a fost adău51 *Num. 20.11-13; 51 gat la poporul său; pentru că
27.14.
aţi fost necredincioşi* faţă de
**Lev. 10.3.
Mine în mijlocul fiilor lui Israel,
la apele Meriba-Cades, în pustiul Ţin; pentru că nu M-aţi
52 *Num. 27.12 52 sfinţit** în mijlocul fiilor lui
Cap. 1.37;
Israel. Pentru că vei vedea* ţara
34.4.
înaintea ta, dar nu vei intra
acolo, în ţara pe care o dau fiilor
lui Israel“.
Binecuvân- 33 Şi aceasta este binecuvântarea*
tarea rostită
cu care a binecuvântat Moise,
de Moise
omul** lui Dumnezeu, pe fiii lui Israel
1 *Gen. 49.28.
înaintea morţii sale.
**Ps. 90 titlu
2
Şi a zis:
2 *Ex. 19.18,20
Domnul a venit* din Sinai
„D
**Jud. 5.4,5.
şi le-a răsărit** din Seir.
†Num. 10.12
Hab. 3.3.
El a strălucit din muntele†
††Ps. 68.17.
Paran
Dan. 7.10.
Fap. 7.53.
şi a venit cu zecile de mii de
Gal. 3.19.
sfinţi††.
Ev. 2.2.
Apoc. 5.11;
La dreapta Lui era o lege de
9.16.
foc pentru eib.
3 *Cap. 4.37.
3
Da, El iubeşte* popoarele;
Ps. 47.4.
toţi sfinţii** Săi sunt în mâna
Osea 11.1.
Ta
Mal. 1.2.
**1 Sam. 2.9
şi şed† la picioarele Tale,
Ps. 50.5.
fiecare primeşte†† din cuvin†Lc. 10.39.
Fap. 22.3.
tele
Tale.
††Pr. 2.1.
Moise* ne-a poruncit o lege,
4
4 *Cap. 4.2.
Ioan 1.17;
moştenirea** adunării lui
7.19.
Iacov.
**Ps. 119.111
Şi el era împărat* în Ieşurun**
5
5 *Gen. 36.31.
când
se adunau împreună caJud. 9.2; 17.6
**Cap. 32.15
pii poporului
şi seminţiile lui Israel.
a Lit. „vă veţi lungi“
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Trăiască Ruben* şi să nu
moară,
şi bărbaţii săi să nu fie puţini la
număr“.
7
Şi aceasta despre Iuda:
„Ascultă, Doamne, glasul lui
Iuda
şi adu-l la poporul său;
mâinile* sale să lupte pentru el
şi fii Tu ajutorul** lui împotriva
asupritorilor lui“.
8
Şi despre Levi* a zis:
„Tumim al tău şi Urim** al tău
sunt pentru bărbatul evlavios†
al tău,
pe care l-ai încercat†† la
Masa,
cu care Te-ai certat la apele
Meriba,
9
care a zis despre tatăl său şi
despre mama sa: «Nu i-am văzut!»
Şi n-a recunoscut* pe fraţii săi
şi n-a cunoscut pe fiii săi;
pentru că ei au păzit** cuvântul Tău
şi au ţinut legământul Tău.
10
Ei vor învăţa* pe Iacov judecăţile Tale
şi pe Israel legea Ta;
ei vor pune** tămâie înaintea
nărilor Tale
şi arderea-de-totc† pe altarul
Tău.
11
Binecuvântează, D oamne,
tăria lui
şi să-Ţi fie plăcută* lucrarea
mâinilor lui.
Zdrobeşte coapsele potrivnicilor lui
şi ale celor care-l urăsc, ca să
nu se mai ridice“.
12
Despre Beniamin* a zis:
„Iubitul** Domnului, el va locui în siguranţă lângă El;
El îl va acoperi† toată ziua
şi va locui între†† umerii Săi“.
13
Şi despre Iosif* a zis:
„Binecuvântată** fie de Domnul ţara lui
cu ce este mai scump cerurilor,
6

b Sau „un foc care să-i conducă“

c Sau „jertfa întreagă“

6 *Gen. 49.3.

7 *Gen. 49.8.
**Ps. 146.5.

8 *Gen. 49.5.
**Ex. 28.30.
Lev. 8.8.
†Ps. 106.16.
††Ex. 17.7.
Num. 20.13.
Cap. 6.16;
8.2,3,16.
Ps. 81.7.

9 *Ex. 32.26-28
**Ier. 18.18.
Mal. 2.5,6.

10 *Lev. 10.11.
Ezec. 44.23,24
Mal. 2.7.
**Ex. 30.7,8.
Lev. 16.12,13
Num. 16.40.
1 Sam. 2.28.
†Lev. 1.9,13,17
Ps. 51.19.
Ezec. 43.27.
11 *2 Sam. 24.23
Ps. 20.3.
Ezec. 20.40;
20.41; 43.27.

12 *Gen. 49.27.
**Cap. 4.37.
†Cap. 32.11.
††Ex. 28.12.

13 *Gen. 49.22.
**Gen. 49.25
†Gen. 27.28.
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15 *Gen. 49.26.
Hab. 3.6.

16 *Ex. 3.2,4.
Fap. 7.30,35.
**Gen. 49.26

17 *1 Cr. 5.1.
**Num. 23.22
Ps. 92.10.
†1 Împ. 22.11
Ps. 44.5.
††Gen. 48.19

18 *Gen. 49.13-15

19 *Is. 2.3.
**Ps. 4.5;
51.19.
†Is. 60.5.

20 *Ios. 13.10.
1 Cr. 12.8.
**Gen. 49.9.

21 *Num. 2.16;
32.17.

cu roua† şi cu adâncimile care
se odihnesc jos
şi cu roadele cele mai scumpe
14
ale soarelui
şi cu lucrurile cele mai preţioase
date de fiecare lună
15
şi cu capetele munţilor străvechi
şi cu lucrurile cele mai scumpe ale dealurilor* eterne
şi cu lucrurile cele mai scum16
pe ale pământului şi ale plinătăţii
lui.
Şi bunăvoinţa* Celui care locuia în rug
să vină peste capul** lui Iosif,
peste creştetul capului celui
care a fost despărţit dintre fraţii
săi.
17
Măreţia lui este ca întâiulnăscut* al taurului său
şi coarnele** lui sunt coarne
de bivol.
Cu ele va împunge† laolaltă
popoarele,
până la marginile pământului.
Acestea sunt zecile de mii††
ale lui Efraim
şi acestea sunt miile lui Manase“.
18
Şi despre Zabulon a zis:
„Bucură-te, Zabuloane*, în
ieşirea ta,
şi tu, Isahar, în corturile tale!
19
Ei vor chema* popoarele la
munte;
acolo vor aduce jertfe** de
dreptate,
pentru că vor suge belşugul†
mărilor
şi comorile ascunse ale nisipului“.
20
Şi despre Gad a zis:
„Binecuvântat să fie cel care
lărgeşte* pe Gad!
El stă întins ca** o leoaică şi
sfâşie braţul, chiar creştetul capului.
21
El şi-a ales* cea mai bună
parte pentru el,
pentru că acolo este păstra-

aMoise a murit în teritoriul lui Gad

b Sau „marea“

tăa partea legiuitorului**.
Şi a venit cu capii† poporului;
şi dreptatea†† Domnului şi judecăţile Lui
le-a făcut cu Israel“.
22
Şi despre Dan* a zis:
„Dan este un pui** de leu,
el se aruncă† din Basan“.
Şi despre Neftali a zis:
23
„Neftali*, sătul de bunăvoinţă
şi copleşit de binecuvântarea
Domnului,
stăpâneşte apusulb** şi sudul!“
24
Şi despre Aşer a zis:
„Binecuvântat* să fie Aşer în
fii,
să fie plăcut fraţilor săi
şi să-şi înmoaie** piciorul în
untdelemn.
25
Zăvoarele* tale vor fi fier şi
aramă
şi putereac ta ca** zilele tale.
26
Nimeni* nu este ca Dumnezeul lui Ieşurun**,
care călăreşte† pe ceruri în
ajutorul tău,
şi pe nori în măreţia Sa.
Locuinţa* ta este Dumnezeul
27
cel etern.
Şi dedesubt sunt braţele cele
eterne
şi El va alunga** pe vrăjmaş
dinaintea ta
şi va zice†: «Nimiceşte-l!»
28
Şi Israel* va locui singur în
siguranţă;
fântâna** lui Iacov, într-o ţară
de grâu şi de must,
şi cerurile† sale vor picura
rouă.
29
Ferice* de tine, Israele!
Cine** este ca tine, un popor
salvat de Domnul –
scutul† ajutorului tău
şi sabia gloriei†† tale?
Şi vrăjmaşii tăi se vor pleca
adâncd*† înaintea ta
şi vei călca peste înălţimile†*
lor“.
c Sau „odihna“

21 **Cap. 34.6.
†Ios. 4.12.
††Ios. 22.1-3

22 *Gen. 49.16.
**Ezec. 19.2,3
†Ios. 19.47.
Jud. 18.27.
23 *Gen. 49.21.
**Ios. 19.32.

24 *Gen. 49.20.
**Iov 29.6.

25 *Cap. 8.9.
Ps. 147.13.
**Cap. 4.40;
32.47.
26 *Ex. 15.11.
Ps. 86.8.
Ier. 10.6.
**Cap. 32.15
†Ps. 68.4,33;
68.34; 104.3.
Hab. 3.8.
27 *Ps. 90.1.
**Ex. 34.11.
Cap. 9.3-5.
Ios. 24.18.
†Cap. 7.2.

28 *Num. 23.9.
Ier. 23.6;
33.16.
**Cap. 8.7,8.
†Gen. 27.28.
Vers. 13.

29 *Ps. 1.1;
32.1,2; 144.15
**Cap. 4.33.
2 Sam. 7.23.
†Ps. 115.9-11
††Ps. 68.34.
*†2 Sam. 22.45
Ps. 18.44;
66.3; 81.15.
†*Num. 33.52
Cap. 32.13.

d Sau „se vor face mici de frică“
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DEUTERONOM
Moartea lui
Moise
1 *Num. 27.12;
33.47.
Cap. 32.49.
**Cap. 3.27.
†Gen. 14.14.
2 *Cap. 11.24.

3 *Jud. 1.16;
3.13.
2 Cr. 28.15.
4 *Gen. 12.7;
13.15; 15.18;
26.3; 28.13.
**Cap. 3.27;
32.52.

5 *Num. 12.7.
**Cap. 32.50
Ios. 1.1,2.
6 *Cap. 3.29;
4.46.
**Iuda 9.

34:1

Moise s-a suit din câm34piileŞiMoabului
pe muntele* Ne-

bo, pe vârful muntelui Pisga, care
este în dreptul Ierihonului. Şi
Domnul i-a arătat** toată ţara,
2 de la Galaad până† la Dan, şi
tot Neftali, şi ţara lui Efraim şi Manase, şi toată ţara lui Iuda
până la marea* dinspre apusa,
3 şi sudul b , şi câmpia văii Ierihonului, cetatea* palmierilor,
4 până la Ţoar. Şi Domnul i-a zis:
„Aceasta* este ţara pe care am
jurat-o lui Avraam, lui Isaac şi
lui Iacov, zicând: «O voi da seminţei tale!» Te-am făcut s-o
vezi** cu ochii tăi, dar tu nu vei
5 trece în ea“. Şi Moise, robul*
D omnului, a murit** acolo, în
ţara Moabului, după cuvântulc
6 D omnului. Şi El l-a înmormântat în vale, în ţara Moabului,
faţă în faţă* cu Bet-Peor, şi nimeni** nu ştie mormântul lui
până în ziua aceasta.
7
Şi Moise era de o sută douăa Marea Mediterană
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zeci* de ani când a murit; ochiul** său nu se întunecase, nici
8 puterea lui nu-l părăsise. Şi fiii
lui Israel l-au plâns* treizeci de
zile pe Moise în câmpiile Moabului; şi zilele plânsului şi jelirii pentru Moise s-au sfârşit.
Şi Iosua, fiul lui Nun, era
9
plin* de duhul înţelepciunii, pentru că Moise** îşi pusese mâinile peste el. Şi fiii lui Israel au
ascultat de el şi au făcut cum
poruncise Domnul lui Moise.
Şi nu s-a mai ridicat* profet
10
în Israel ca Moise, pe care** să-l
fi cunoscut D omnul faţă către
11 faţă, potrivit cu toate* semnele şi
minunile pe care Domnul l-a trimis să le facă în ţara Egiptului,
lui Faraon şi tuturor slujitorilor
12 lui şi întregii lui ţări, şi potrivit
cu toată acea mână puternică
şi potrivit cu toate acele minunăţii înfricoşătoare pe care le-a
făcut Moise în ochii întregului
Israel.

b Ebr. „Neghev“

c Lit. „gura“

7 *Cap. 31.2.
**Gen. 27.1;
48.10.
Ios. 14.10,11
8 *Gen. 50.3,10
Num. 20.29.

9 *Is. 11.2.
Dan. 6.3.
**Num. 27.18;
27.23.

10 *Cap. 18.15,18
**Ex. 33.11.
Num. 12.6,8.
Cap. 5.4.
11 *Cap. 4.34;
7.19.

